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Ú V O D 

Bol to hrejivý pocit, keď sme v prístupných archívnych mate-
riáloch objavili stručný odkaz z roku 1156 s dobovým názvom 
našej obce. 

Niektorí obyvatelia obce odjakživa tvrdili, že samotná naša po-
loha, naše bohaté danosti stále lákali k trvalému osídľovaniu tohto 
územia zástupcov rôznych kultúr. Neskôr tejto domnienke dali za 
pravdu aj veľmi rozsiahle archeologické náleziská nášho územia, 
ktorých objavy siahajú až do obdobia praveku. 

Sme ako veľká rodina, tak ako tá, aj obec si stvárňuje svo-
jich obyvateľov, po činnostnej, ale aj po osobnostnej stránke - bý-
vajú tu veľmi pracovití a znášanliví ľudia. Pružne reagujú na spolo-
čenské a hospodárske zmeny, a rovnako využívajú výdobytky 
modernej techniky - pri tomto dianí do popredia už vstupuje tá 
najmladšia generácia. 

Strata ťažko získanej role dedinského človeka ochromila. 
Zadosťučinením im zostali aspoň úzke parcely vinohradov, 

ktoré na šťastie nespadli za obeť pri sceľovaní brančského chotára. 
Miestne vinohrady sa organicky začlenili do životnej sféry 

obyvateľstva. Pestovanie viniča, výroba kvalitného vína svedčia 
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o vysokej odbornosti a pestovateľskej kultúre miestneho obyva-
teľstva. 

Obec Branč bola vždy otvorenou obcou - tak po stránke zak-
ladania rodiny, pri kúpe nehnuteľností, pri zriadení podnikateľ-
ského objektu, ako aj pri vytváraní pracovných miest. 

Podľa potreby sa neuzatvárame ani pred spoluprácou s inými 
obcami pri nachádzaní vzájomne prospešných podmienok. 

Sme radi, že s Vami spoločne môžeme osláviť 850. výročie prvej 
písomnej zmienky obce Branč. Ďakujeme, že ste Vašu ctenú po-
zornosť venovali aj tejto publikácii. 

JUDr. Eduard Gulka 
starosta obce 
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G E O G R A F I C K É 
Z A R A D E N I E O B C E 

Sledované územie - kataster obce Branč (stred obce má súrad-
nice 48°13' severnej geografickej šírky a 18°09' východnej geogra-
fickej dĺžky) - sa nachádza na juhu okresu Nitra, ktorý v rámci 
Nitrianskeho kraja je situovaný v jeho severozápadnej časti. Roz-
loha katastra Branča je 1381 hektárov. Na severe hraničí s katas-
trom obce Ivanka pri Nitre, na západe s katastrami obcí Moj-
mírovce a Štefanovičová, na juhu s katastrom Veľký Kýr okres 
Nové Zámky a na východe s katastrálnym územím Veľký Cetín. 
Najväčšia nadmorská výška v sledovanom katastri je 175 metrov 
nad morom. Nachádza sa juhozápadne od obce na hranici s ka-
tastrami obcí Štefanovičová a Veľký Kýr. Tento bod patrí do od-
dielu Nitrianska pahorkatina, ktorá je súčasťou celku Podunajská 
pahorkatina. Tá v rámci oblasti Podunajská nížina patrí do sub-
provincie Malá dunajská kotlina. Najnižší bod katastra sa nachá-
dza juhovýchodne od obce pri hranici s okresom Nové Zámky a 
má výšku 129 metrov nad morom. 

Obec leží na hlavnom cestnom ťahu Nitra - Nové Zámky. Ide 
o cestu I. triedy č. 64, na ktorú sa v obci napája cesta III. triedy 
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č. 06428. Obcou takisto prechádza železničná trať č. 140 Nitra -
Nové Zámky. 

Katastrálnym územím preteká rieka III. rádu - Stará Nitra, ktorá 
sa od rieky Nitra oddeľuje v Dolných Krškanoch. Tečie 600 m na 
východ od katastrálnych hraníc Branča s Veľkým Cetínom. Pô-
vodne cez Branč tiekla rieka Nitra a dnešná Nitra, predtým Cetínka 
bola iba odľahčujúci protipovodňový kanál. Tiekla nespočetnými 
zákrutami, ale v roku 1937 z protipovodňových príčin vyrovnali 
koryto do dnešnej podoby. Dnes Stará Nitra odvodňuje kataster 
územia od Nitrianskej pahorkatiny na východ. 

Priemerné ročné teploty ukazujú, že Branč leží v regióne, ktorý 
patrí medzi najteplejšie oblasti Slovenskej republiky. Z priemer-
ných teplôt môžeme sledovať, že kataster má veľmi skorú a teplú 
jar. Leto je pomerne dlhé - v júli teploty dosahujú svojho vrcholu 
(okolo 18 a 27). V auguste sa často vyskytujú tri vlny oteplenia. 
Počas celého septembra teploty mierne klesajú, až okolo 24. sep-
tembra sa pokles zastaví a nastane mierne oteplenie (babie leto). 
Na jeseň je rýchly pokles teploty a zima je tiež dlhá. Absolútna 
maximálna teplota vzduchu za sledované obdobie bola 37,3 °C 
(19. 8. 2000) a naopak absolútna minimálna teplota ovzdušia bola -
20,8 °C (31.1.1993). 

Celý kataster územia Branča je intenzívne poľnohospodársky 
využívaný. Väščina jehopôdy patrí do 1. bonitnej triedy. Pôvodný 
rastlinný kryt v katastri Branča predstavovali lesné spoločenstvá. 

V katastri obce sa ťažia piesčité štrky a piesky na jednej loka-
lite, ktorá sa nachádza asi 1 km SV od miestnej časti Veľká Ves. 

Časť obce - vinohrady slúži už dlhé roky na pestovanie viniča. 
Miestni obyvatelia tu majú svoje chatky, tzv. „hajloky" s vínnymi 
pivnicami, v ktorých si dorábajú a skladujú víno. 
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Z D E J Í N O B C E 

O S Í D L E N I E B R A N Č S K É H O C H O T Á R A 

N A Z Á K L A D E 

A R C H E O L O G I C K Ý C H N Á L E Z O V 

Poloha Branca v doline rieky Nitry a charakter priaznivých 
prírodných daností Nitrianskej pahorkatiny sa rozhodnou mierou 
podieľali na vzniku a rozvoji tunajšieho osídlenia. Priestor, na 
ktorom sa rozvinuli praveké, stredoveké a neskôr novoveké sídla 
obce, vklinený medzi svahy doliny rieky Nitry, chránil z južnej 
strany vstup do oblasti, kde sa zvlnená nížina stretávala s prvými 
výbežkami pohoria Tríbeč. Dnešné prírodné prostredie širokého 
okolia je už výsledkom dlhodobých prirodzených procesov, ktoré 
ho tvarovali do súčasnej podoby. 

Pri vzniku pravekého osídlenia zohrávala dôležitú úlohu najmä 
prítomnosť vodného zdroja - rieky Nitry. Pravekému človeku 
rieka poskytovala komunikačné spojenie s ľahkou orientáciou, 
bezpečnú ochranu a nevyhnutné podmienky pre rozvoj základ-
ných životných potrieb. 

V obci sa našli rôzne pozostatky z dávnych čias, ktoré pochá-
dzajú z rôznych polôh. K najvýznamnejším patria dve: 
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1. pohola Helyföldek (Nová taňa) 

Obr. č. 1 

Hlinený 
model chaty 

lengyelovskej 
kultúry 

Leží asi 300 m južne od obce, na miernej terasovitej vyvýše-
nine. Na jar roku 1960 sa tu začalo stavať nové hospodárske stre-
disko a pri kopaní základov boli rozrušené sídliskové objekty a 
niekoľko hrobov. Archeologický ústav SAV pod vedením Jozefa 
Vladára tu uskutočnil záchranný výskum, pri ktorom sa zistilo, že 
v Branči sa skrýva jedna z najvýznamnejších kapitol najstaršej mi-
nulosti Slovenska. Ľudia sa tu usadili okolo 2500 rokov pr. Kr. 
Rodiny žili v menších domoch. Na prvý pohľad to boli jednodu-
ché príbytky, primitívne jamy v zemi, potom sa však podaril objav, 
ktorý od základov zmenil situáciu. Pri stene jedného z domov sa 
našiel unikátny predmet - hlinený model chaty, ktorý bol dovtedy 
jediným z tých čias na Slovensku. Vyzerá ako hračka, hoci ide skôr 
o kultový náboženský predmet. 

Európsky význam majú aj výsledky výskumu dvoch pohrebísk 
zo staršej doby bronzovej (nitrianska skupina - 236 hrobov, únč-
ticko-maďarovké pohrebis-ko - 46 hrobov), ktoré umožnili rieše-
nie otázky vzniku bronzovej doby v severokarpatskej oblasti so 
zvláštnym zreteľom na problematiku najstaršej me- talurgie. Loka-
lita bola intenzívne osídlená aj v mladšej dobe bronzovej a najmä v 
rímskej dobe. Počas výskumu rozsiahleho germánskeho sídliska sa 
preskúmalo 40 príbytkov a 111 objektov hospodárskeho účelu. 

Popri týchto nálezoch je dôležitá i keramika, ktorá sa do tejto 
oblasti dovážala z Panónie 
od konca 1. storočia. Kera-
mika je menej zdobená, ale 
v porovnaní s domácimi 
výrobkami je jemná. Sú to 
napríklad misky, džbány, 
amfory. Väčšinou sú vý-
razné tehlovo-oranžovou 
alebo svetlošedou farbou. 
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Z ozdobnejšej keramiky sú to výrobky z druhej polovice 2. sto-
ročia. Do tohto obdobia spadajú markomanské vojny, kedy Mar-
komani a Kvádi zaútočili na Limes Romanum. Ich postup sa Ri-
manom podarilo zastaviť. Niektorí historici dokonca tvrdia, že 
Marcus Aurelius porazil Kvádov pri pohorí Zibrica a hlavný tábor 
Kvádov na základe nálezov umiestňujú na územie našej dediny. Pre-
dpokladajú, že latinský názov obce mohol byť Singona, teda jedno 
z miest na trase, ktorou viedla Jantárová cesta. 

2. pohola Arkuš 

Nachádza sa približne 800 m severne od Veľkej Vsi, na oválnej 
sprašovej dune. Ležala tu jedna z najstarších osád okolia, ktorá už 
oddávna priťahovala pozornosť miestnych obyvateľov svojím ne-
typickým pahorkovitým vzhľadom. Ešte pred niekoľkými desiat-
kami rokov to bol úctyhodný tellový pahorok, rozkladajúci sa na 
ploche 20 hektárov a tiahnuci sa medzi Gergeľovou a Brančom 
(lokalita sa po posledných chotárnych zmenách dostala do katastra 
obce Branč; pôvodne však patrila do lukovsko-gergeľovského 
chotára, resp. ivanského chotára). V Branči sa v ľudovom podaní 
traduje legenda o zlom boháčovi, ktorý býval na ostrove Arkuš. 
V dôsledku svojej lakomosti a podlosti sa s celým svojím majet-
kom prepadol pod zem. Dnes sa už nepodarí zistiť, čo bolo bez-
prostrednou príčinou vzniku tejto legendy. Na jej udržanie v ľu-
dovej tradícii nepochybne pôsobil aj fakt, že na mieste, kde malo 
stáť sídlo skúpeho boháča, sa pri poľnohospodárskych prácach 
neustále nachádzali rôzne artefakty - stopy po dávnej prítomnosti 
človeka. Od 20. rokov 20. storočia robil amatérske výskumy na 
Arkuši lukovský (Luk - súčasť susednej obce Ivanka pri Nitre) 
učiteľ Ján Szabó, ktorý zo zozbieraných predmetov vytvoril sú-
kromnú zbierku, obsahujúcu jedinečné archeologické pamiatky. 
Výskumy Jána Szabóa prilákali aj významných dejateľov - jeho 
zbierku si osobne prišiel prezrieť nitriansky župan Janko Jesenský 
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ondylový 
náramok 

Obr. č. 2 (známy slovenský spisovatel) i nit-
riansky profesor a kultúrny dejateľ 
Jozef Damborský. Ján Szabó následne 
oboznámil so svojimi nálezmi výz-
namných predstaviteľov slovenskej 
archeológie, a tak nálezisko uviedol 
do literatúry v roku 1935 Štefan Jan-

šák. Nakoniec úrady jeho činnosť v roku 1935 zakázali a jeho zbi-
erku odkúpilo Slovenské národné múzeum v Martine. V 50-tych 
rokoch 20. storočia tu uskutočnil menší výskum Bohuslav Novotný. 
Záchranného výskumu na trase výstavby produktovodu sa v ro-
koch 1991-1992 zúčastnili archeológovia Ivan Cheben, Matej Rutt-
kay a Jaroslava Ruttkayová. Dovedna sa odkrylo 69 objektov, z 
nich 7 patrí do mladšej doby kamennej (kultúra s lineárnou kerami-
kou), 9 do neskorej doby kamennej (8 badenská kultúra a 1 skupina 
Kosihy-Čaka), 2 do neskorej doby bronzovej, 1 do doby rímskej 
a 43 do stredoveku. 

Na oboch spomínaných náleziskách sa predpokladá, že sa našli 
aj stopy po osídlení Slovanov. Slovania sú predkami viacerých 
dnešných národov, medzi nimi i Slovákov. Pri svojom príchode 
predstavovali jednoduchý roľnícko-pastiersky ľud, ktorý vyhľa-
dával regióny s kvalitnou pôdou, možnosťami výdatnej pastvy a 
s dostatočnými vodnými zdrojmi. Na začiatku 9. storočia sa doz-
vedáme o Veľkej Morave, ktorá zahŕňala územia bývalého Nitrian-
skeho a Moravského kniežatstva. Z jej histórie poznáme nieko-
ľko vládcov. Koncom 9. storočia prichádzajú do Karpatskej kot-
liny z východoeurópskych stepí Maďari (na vyššie uvedených 
náleziskách sa našli, i keď v malej miere, aj pozostatky z tohto ob-
dobia) a vďaka centralizačným snahám ich kniežaťa Gejzu a jeho 
syna Štefana sa im podarilo vybudovať štátny útvar - Uhorské 
kráľovstvo, v ktorom popri sebe spolunažívali viaceré etniká až 
do 20. storočia. 
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D E J I N Y O B C E N A Z Á K L A D E 
P Í S O M N Ý C H P R A M E Ň O V 

D O K L A D O P R V E J P Í S O M N E J Z M I E N K E 

Kráľ Štefan I. sa snažil po svojom nástupe na uhorský trón v 
roku 1000 medziiným vybudovať aj kancelárie. Jednou z ich úloh 
malo byť, aby sa starali o štátne záležitosti. Prvé písomné zmienky, 
ktoré pochádzajú z týchto kancelárií, vypovedajú o tom, že 
panovníci darovali určité pozemky 
kláštorom, kapitulám a iným inštitú-
ciám, ktoré sa budovali v celom krá-
ľovstve. Vďaka tomu bola roku 1156 
vydaná aj listina, v ktorej sa nachá-
dza prvá písomná zmienka o osade 
Branč - ide o listinu ostrihomského 
arcibiskupa, pričom názov obce sa 
spomína v tvare Brencu. V nej odo-
vzdáva so súhlasom kráľa Gejzu II. 
cirkevné desiatky (zoradené podľa 
výšky platby) 70 obcí nitrianskeho a 

Obr. č. 3 

Branč 
a okolie 



tekovského dekanátu ostrihomskej kapitule na vydržiavanie oltára 
a na živobytie kanonického zboru. Cirkevné desiatky odovzdá-
vali obce, v ktorých sa nachádzali farnosti, je to teda významný 
údaj i z hľadiska cirkevných dejín obce. Listina na základe uve-
denej výšky desiatku naznačuje aj veľkosť farností. Podľa niek-
torých historikov o farnostiach, ktoré sú v listine spomínané, 
medzi ktoré patrí i Branč, možno predpokladať, že vznikli ešte v 
priebehu 11. storočia. 

V Ý K L A D P Ô V O D U N Á Z V U O B C E 

Pôvod názvu obce sa vysvetľuje rôzne, uvedieme dve inter-
pretácie, ktoré sú najviac rozšírené v odbornej literatúre: 

1. od slova brančie, ktoré je podľa slovenských historikov výz-
namovo spojené s priestorom okolo brány na strategickej ceste. 
Bola to pohyblivá zátarasa obyčajne zo spevnených klád, ktorá sa 
prekladala cez cestu s cieľom zastaviť povozy na kontrolu ich 
nákladov. Takéto brány bývali pri vchodoch do širších areálov 
hradov, pri križovatkách ciest, pri brodoch, pri mýtnych staniciach 
a podobne. Okolie takýchto brán sa nazývalo brančie, a práve toto 
apelatívum je skryté v miestnych názvoch u nás známych i vo 
forme Branč. Mohlo to byť strategické miesto, ktoré vzniklo na 
dôležitej ceste vedúcej od dunajského brodu do nitrianskeho hrad-
ného areálu pri jej vchode do areálu a súčasne pri križovatke s 
cestou smerujúcou od Vyšehradu na Moravu. Mohlo teda byť mies-
tom, v ktorom zátarasa v podobe brány mala svoje opodstatne-
nie. Dôkazom môže byť aj blízky miestny názov Veľký Kýr (prvá 
písomná zmienka z roku 1113 spomína obec v tvare Ker) utvo-
rený z mena staromaďarského kmeňa Kér. Podľa tohto pomeno-
vania možno predpokladať, že už v prvej polovici 10. storočia boli 
brána a jej okolie strážené vojenskou posádkou spomenutého 
maďarského kmeňa. 
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2. aj maďarskí historici skúmajúci 10.-14. storočie predpokla-
dajú, že slová začínajúce sa na br- môžu byť slovanského pôvodu, 
ale väčšina z nich zastáva názor, že názov je utvorený z maďars-
kého osobného mena Berencs - meno sa dostalo do maďarského 
jazyka v priebehu putovania Maďarov z východoeurópskej stepi 
do Karpatskej kotliny. Je tureckého pôvodu, ktorého význam je 
„prvý" (podotýkame, že medzi predkami Maďarov žilo viacero 
tureckých etnických skupín). Predpokladá sa, že Maďari už pred 
príchodom do Karpatskej kotliny pomenúvali svoje sídla podľa 
zakladateľa, prvého vlastníka alebo významnejšieho obyvateľa. 
Tento zvyk si udržali aj v neskoršom období, na čo poukazujú 
mnohé názvy obcí založené v období vlády prvej uhorskej dynastie 
- Arpádovcov. 

D E J I N Y P Ô V O D N Ý C H O S Á D A R O D U B R A N Č S K Ý C H 

Na základe písomných zmienok možno predpokladať, že Branč 
bol pôvodným sídlom starobylého šľachtického rodu Branč-Lipov-
níckych. Najstarší člen tohto rodu, Cherubínov syn Gothard z 
Branča, sa spomína v listine z roku 1210. Údaje z historických 
prameňov nám, žiaľ, neumožňujú genealogický priamo nadviazať 
na Gothardových potomkov, v tomto smere môžeme zostať len 
na rovine úsudkov. Na prelome 13. a 14. storočia však jednotliví 
členovia Branč-Lipovníckych postupne odpredali svoje majetkové 
čiastky v Branči a presídlili sa na svoje majetky v okolí Topoľ-
čian. Branč od nich odkúpil Martin, ktorý bol pôvodne kastelá-
nom v službách Matúša Čáka. Dvakrát sa zúčastnil vyplienenia 
Nitrianskeho hradu, pričom po prvom vyplienení si vydobyl prá-
vomoci nitrianskeho biskupa Jána III. 

V priebehu druhej polovice 13. storošia sa okolitý chotár rozde-
lil na dve takmer rovnomerné časti, pričom z hornej, resp. severnej 
časti sa neskôr vyčlenila ako samostatná osada Ivanka. Majetková 
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Obr. č. 4 

Pôvodné 
ná2vy obce 

z písom-
ného 

prameňa zo 
16. storočia 

( Berench, 
Wyffalw, 

Naghffalw) 

deľba Branč-Lipovníckych v roku 
1272, bola podnetom k vzniku ďal-
ších sídlisk v chotári dnešného Branča. 
V uvedenom roku si ju početní členo-
via rodu rozdelili takým spôsobom, že 
sa vytvorili tri nové celky. Pôvodný ná-
zov Branč sa udržal pre dolnú časť, 
resp. pre najvýznamnejšiu staršiu osa-
du s kostolom Panny Márie. Pre túto 
časť sa neskôr používal na rozlíšenie 
názov Veľký Branč alebo len Branč. Na 
území severnej časti, ktorá pripadla 
členom Branč-Lipovníckych, sa na pod-
klade staršieho osídlenia vyvinula Veľ-
ká Ves, z ktorej v priebehu 14. sto-

ročia vznikla samostatná osada. Nakoniec najmenšia časť, vyčlenená 
v dôsledku spomenutej majetkovej deľby dala koncom 13. storočia 
alebo v priebehu 14., storočia podnet k vzniku osady Malý Branč, 
pre ktorú sa vžilo v porovnaní s Veľkou Vsou pomenovanie Malá 
Ves (= v prameňoch Wyffalw) osada napokon v priebehu druhej 
polovice 16. storočia zanikla alebo splynula s Brančom). 

V priebehu druhej polovice 13. storočia sa okolitý chotár roz-
delil na dve takmer rovnomerné časti, pričom z hornej, resp. se-
vernej časti sa neskôr vyčlenila ako samostatná osada Ivanka. Majet-
ková deľba Branč-Lipovníckych v roku 1272, bola podnetom 
k vzniku ďalších sídlisk v chotári dnešného Branča. V uvedenom 
roku si ju početní členovia rodu rozdelili takým spôsobom, že 
sa vytvorili tri nové celky. Pôvodný názov Branč sa udržal pre dol-
nú časť, resp. pre najvýznamnejšiu staršiu osadu s kostolom Panny 
Márie. Pre túto časť sa neskôr používal na rozlíšenie názov Veľký 
Branč alebo len Branč. Na území severnej časti, ktorá pripadla čle-
nom Branč-Lipovníckych, sa na podklade staršieho osídlenia vyvi-

20 



nula Veľká Ves, z ktorej v priebehu 14. storočia vznikla samostatná 
osada. Nakoniec najmenšia časť vyčlenená v dôsledku spomenu-
tej majetkovej deľby dala koncom 13. storočia alebo v priebehu 
14. storočia podnet k vzniku osady Malý Branč, pre ktorú sa vžilo 
v porovnaní s Veľkou Vsou pomenovanie Malá Ves (= v prame-
ňoch Wyffalw) osada napokon v priebehu druhej polovice 16. sto-
ročia zanikla alebo splynula s Brančom). 

Zachovala sa nám zaujímavá správa - kráľovná Mária v roku 
1392 udelila predstaviteľom tohto rodu právo meča = ius gladii, tak 
mohli byť v Branči a bližšom okolí umiestnené mučiace prístroje 
na trestanie zločincov a previnilcov. 

Proces rozpadu pôvodného rodového majetku Branč-Lipovníc-
kych pokračoval ďalej. V priebehu 14. storočia sa postupne osa-
mostatnil z brančského chotára aj Arkuš. V tomto čase tu bol i 
mlyn. Za najstaršiu hodnovernú písomnú zmienku o Arkuši (Ar-
kusmolnos) sa považuje rok 1409, keď sa dostal v dôsledku 
zložitých majetkových vzťahov po spochybnenom vlastníctve Jána 
z Hrnčiaroviec so susednou Veľkou Vsou do rúk kráľa Žigmunda, 
ktorý ju spolu s Arkušom zamenil v uvedenom roku s Ujlakiov-
cami. V ich vlastníctve zostal zrejme iba krátko, pretože niekedy 
pred rokom 1435 sa dostal Arkuš do rúk nového majiteľa - magistra 
Štefana a jeho potomkov. 

Proces rozpadu brančského chotára bol definitívne zavŕšený 
začiatkom druhej polovice 14. storočia, keď sa z jeho chotára osa-
mostatnila Gergeľová. 

V období neskorého stredoveku, počas vlády kráľa Žigmunda 
Luxemburského bol zemepánom Branča i Gergeľovej magister 
Štefan z Branča, významný a bohatý šľachtic. Keďže sa stal správ-
com kráľovského majetku, dostal prezývku Šafár. K významnej 
kariére na post správcu kráľovského majetku pomohli Štefanovi aj 
jeho príbuzenské pomery - jeho bratranec bol vysokým funkcio-
nárom chorvátsko-dalmátskeho bána. 
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Na opevnenom šľachtickom hrádku na Arkuši si v druhej po-
lovici 15. storočia vytvorili svoj opevnený tábor bratríci - hrádok 
opevnili a pravdepodobne si v jeho blízkosti postavili aj menší 
tábor, ba vykopali okolo neho staršiu priekopu. O ich pôsobnos-
ti sa dozvedáme na základe archeologických nálezov mincí z po-
lovice 15. storočia. Mince pochádzajú z Uhorska, Dolného Ra-
kúska, Čiech, Štajerska, Horného Falcka, a iných oblastí. Osada 
patrila na základe týchto nálezov a výsledkov k unikátnym lo-
kalitám. 

Po smrti Štefana, ktorý bol zemepánom Luku, Arkuša, Branča 
i Gergeľovej zdedili jeho tunajšie majetky jeho traja synovia. 
Nakoľko sa nezdržiavali na tunajších majetkoch, strácali o tieto 
majetky záujem a snažili sa ich odpredať. Obce sa tak dostávali 
z rúk do rúk. V priebehu roku 1467 boli nakoniec na popud Ma-
teja Korvina a na príkaz krajinského sudcu Ondreja Bátoryho 
uvedení do Lúk a Arkušu noví majitelia: palatín (po kráľovi dru-
hý najvýznamnejší hodnostár v krajine) Michal Országh a jeho 
syn Ladislav. Svoje majetky však nakoniec darovali v roku 1476 
Nitrianskej kapitule „za spásu svojej duše". Nepodarilo sa nám 
zistiť, v ktorom roku presne sa stáva majetkom nitrianskej kapit-
uly aj Branč. Na základe súpisu z roku 1533 už vieme, že nitrian-
ska kapitula bola popri Luku, Veľkej Vsi, Novej Vsi aj zemepánom 
Branča. 

V T I E N I P O L M E S I A C A 

Po prehratej vojne pri Moháči (1526) Uhorsko stratilo svoju 
samostatnosť a po zásahu Osmanskej ríše, resp. Turkov, sa roz-
padlo na viacero častí: dnešné územie Slovenska sa stalo jadrom 
kráľovského Uhorska ovládaného Habsburgovcami; druhú časť-
oblasti medzi Dunajom a Tisou dal turecký sultán vyhlásiť za úze-
mie Osmanskej ríše. O veľkosti Branča, resp. Veľkej Vsi v tomto 
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období, si môžeme urobiť predstavu na základe portálnych sú-
pisov (=spis, v ktorom sú údaje o usadlostiach, ktoré odvádzajú 
daň) Nitrianskej stolice zo 16. storočia. V roku 1549 mal Branč 
18 port/porta = daňová jednotka, pôvodne celá sedliacka usadlosť, 
v Arkuši mala nitrianska kapitula 1 portu, richtár pol porty a nit-
rianski občania z Kapitulskej ulice 4 porty. Vo Veľkej Vsi bolo zda-
nených 6 port. V rokoch 1554-1569 sa Turkom predsa podarilo do-
stať až k Nitre. Zachované správy hovoria o tom, že Branč patril v 
roku 1554 medzi Turkami podmanené územia, resp. jeho časť aj vy-
pálili. Podrobené obyvateľstvo bolo povinné odvádzať Turkom 
dávky. V rámci Novozámockej náhije patril Branč od roku 1570 
pod tureckú správu. Z tohto roku pochádza aj najstarší záznam 
obyvateľstva Branča i Veľkej Vsi (viď dodatok č. 1) zachovaný v 
súpise daňovníkov. V Branči sa nachádzalo 18 domov, trojkoleso-
vý mlyn „kňaza Valenta", ktorý bol v rukách Turka Adžema. Vo 
Veľkej Vsi je spomenutých 5 domov, mlyn patriaci nitrianskej ka-
pitule, ktorý bol v tom čase v rukách tureckého spáhího Kurda. 
Počet domov v roku 1598 bol nasledovný: v Branči 48, vo Veľkej 
Vsi 24, v Arkuši 2. O Arkuši máme zmienku ešte z roku 1611, no 
onedlho zanikol. 

V Branči sa od začiatku 17. storočia vydržiavali 2 jarmoky -
2. júla a 26. októbra. Osada pravdepodobne už v priebehu 17. sto-
ročia obdržala vďaka Nitrianskej kapitule štatút mestečka (= oppí-
dum). Najstarší doklad o Branči ako mestečku pochádza z roku 
1704. Posledný hodnoverný doklad o 
tomto privilégiu sa zachoval na pečati z 
roku 1855. Kedy a ako stráca toto priv-
ilégium, nevieme. 

Z čias tureckej nadvlády sa nám za-
choval súpis novozámockého ejáletu z 
roku 1664 (mená Brančanov aj Veľkoves-
čanovviďv dodatku č. 2), v ktorom je už 

Obr. č. 5 
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len zmienka o Branči (Arkuš je už jeho súčasťou) a Veľkej Vsi. 
V Branči žilo v 26 domácnostiach 38 osôb povinných odvádzať 
dane. Fungoval tu jednokolesový mlyn a obyvatelia vlastnili a 
obrábali aj pustu Tarán (dnes súčasť obce Štefanovičová). Vo Veľkej 
Vsi registrujeme 8 daňovníkov z 5 domácností. 

H O S P O D Á R S T V O A S P O L O Č N O S Ť 

v B R A N Č I A V E Ľ K E J V S I 

V P R I E B E H U L 8 . A 1 9 . S T O R O Č I A 

Z kanonickej vizitácie (=návšteva fary) z roku 1828 vieme, že 
nehnuteľné majetky nitrianskej kapituly boli do čias biskupa Jána 
Gusztinyiho rozdelené na 9 častí, pričom každý kanonik bol 
povinný obhospodáriť istú časť. Brančský statok predstavoval 2 
kanonické časti (portio), veľkoveský statok 1 kanonickú časť. 
Brančskú spravoval v roku 1713 Ján Domanizsay (nitriansky ka-
nonik v rokoch 1689-1713) a veľkoveskú Mikuláš Prileszky 
(nitriansky kanonik v rokoch 1702-1730). 

V roku 1715 tu bolo zdanených 13 port, v roku 1751 tu býva-
lo 25 sedliackych, 21 želiarskych rodín, ďalej 2 podželiarske rodi-
ny a 8 sluhovských rodín (ich mená viď v dodatku č. 3). Obrába-
li 217 kopáčov (kopáč = 200 štvrcových siah = 1/8 katastrálneho 
jutra) panských a 51 kopáčov poddanských viníc; chovali 46 vo-
lov, 91 koni, 53 dojníc, 471 oviec, 226 ošípaných a 16 včelstiev, ne-
mali však dreva a trpeli povodňami. Vo Veľkej Vsi žilo v roku 1715 
14 poddanských rodín, v roku 1752 už 42 rodín, z toho 27 sedliac-
kych. Chovali 24 volov, 64 koni, 44 dojníc, 512 oviec, 160 ošípaných 
a 36 včelstiev. Obrábali 116 kopáčov panských viníc a 40 poddan-
ských. 

V roku 1831 zasiahla cholera nielen našu obec, ale viaceré obce 
Nitrianskej a Trenčianskej stolice, v dôsledku čoho zahynulo v 
Branči 131 obyvateľov, vo Veľkej Vsi 48. 
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Okolo roku 1851 vznikol v susednej Ivanke obvodný nota-
riát. Okrem Ivanky k notariátu patrili Lúky, Gergeľová, Veľká 
Ves, Branč i Dolné Krškany, pričom administratívne bol pod-
riadený v rámci Nitrianskej župy urmínskemu slúžnovskému 
úradu. 

V roku 1866 zasiahli Veľkú Ves veľké mrazy, v roku 1868 ju 
sčasti zničil požiar. 1.11.1876 prišiel do obce prvý vlak na novovy-
budovanej trati z Nitry do Šurian (budova železničnej stanice 
bola vybudovaná až v roku 1928). 

ZO. S T O R O Č I E 

Charakteristickým znakom a hlavným zdrojom obživy naďa-
lej zostala pôda a poľnohospodárska činnosť založená na hospo-
dárení veľkostatkárov a cirkvi. Zachovala sa nám zmienka, že dňa 
4. 7. 1907 zhorelo v Branči 18 domov s príslušenstvom - úzka 
ulička (nevieme presne kde) domov ľahla popolom. 

Výstavba železničnej trate pokračovala a budovala sa ďalej až 
do Prievidze, čím sa vytvorili nové pracovné príležitosti pre miest-
nych obyvateľov. Možno predpokladať, že uvedené skutočnosti 
do značnej miery prispeli k tomu, že vysťahovalecká horúčka do 
Ameriky, ktorá bola príznačná pre toto obdobie, len vo veľmi 
malej miere ovplyvnila život obyvateľov obce. 

Sprievodným znakom a vyvrcholením 1. svetovej vojny bol 
smútok a žiaľ rodinných príslušníkov padlých obetí. Deklarácia 
Slovenskej národnej rady z 30. októbra 1918 bola prejavom vôle 
Slovákov rozísť sa s Uhorskom a vytvoriť spoločný štát s Čech-
mi. Do roku 1918 nebolo Slovensko samostatnou správnou jed-
notkou a teda nemalo presne vytýčené všetky hranice. Naj-
náročnejšie bolo určenie južnej hranice s Maďarskom, ktorú po 
zdĺhavých rokovaniach na parížskej mierovej konferencii potvrdi-
la až Trianonská zmluva, podpísaná 4. júna 1920. 
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Za prvej Československej 
republiky pracovala prevaž-
ná časť Brančanov v poľno-
hospodárskom sektore. Za-
čiatkom 20-tych rokov bol v 
Branči jeden veľký vlastník 
pôdy, a to nitrianska kapitula. 
Mnohí Brančania pracovali 
aj na veľkostatku Žigmunda 
Politzera (stál aj na čele ži-
dovskej obce) v Ivanke. Hos-
podárska kríza na prelome 
20-tych a 30-tych rokov ra-
dikalizovala poľnohospodár-
skych robotníkov, ktorí pre 
nerentabilnosť poľnohospo-
dárskej výroby spôsobenej 

krízou prichádzali o prácu. Zlé sociálne položenie robotníctva sa 
snažila využiť Komunistická strana, ktorá organizovala rôzne 
odborové zhromaždenia a organizovala početné štrajky. Koncom 
mája 1927 sa radikalizovali aj pracovníci na veľkostatku Žigmunda 
Politzera, ktorý odmietol zvýšiť ich dennú mzdu z osem na dva-
násť korún a skrátiť pracovnú dobu na osem hodín. Do štrajku sa 
zapojilo 72 brančských a 218 ivanských robotníkov. Keďže ich 
požiadavky neboli splnené, koncom apríla 1928 sa organizoval na 
ivanskom veľkostatku nový štrajk. 

Do obdobia po 1. svetovej vojne spadá aj zlúčenie Branča a Veľ-
kej Vsi, ku ktorému došlo v 20-tych rokoch. Počas hospodárskej 
krízy v 30-tych rokoch 20. storočia sa pravidelne opakovali štrajky, 
predovšetkým roľníkov. Ľudia boli nútení hľadať nové pracovné 
príležitosti za hranicami vlasti - viacerí odišli do Francúzska, Ne-
mecka, dokonca za more do USA, ba aj do Argentíny. 

Obr. č. 6 

Brančan vo 
vojenských 

službách 
počas 1. sv. 

vojny) 
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Po Viedenskej arbitráži 2. 11. 1938 sa dramaticky zmenila poli-
tická mapa štátu. Branč zostal súčasťou Československa, pričom 
štátna hranica sa tiahla len pár kilometrov od obce smerom na juh. 
Do konca novembra 1938 sa dokonca na miestnej škole s vyučo-
vacím jazykom slovenským nevyučovalo, keďže v učebniach boli 
ubytovaní vojaci. 

14. 3. 1939 vznikla Slovenská republika, ktorej súčasťou bol aj 
Branč. Jarné mesiace tohto roku boli rušné, lebo na okolí Branča 
pracovala delimitačná komisia, v katastrálnom území Branča však 
k prenikavejším zmenám neprišlo. 

Spomedzi politických strán v Branči rozvíjala aktivity Maďar-
ská strana - Magyar Szlovákiai Párt - organizovala celý politický 
a kultúrny život. 

V týchto rokoch, počas existencie Slovenskej republiky, prikro-
čila slovenská autonómna vláda k prvým priamym akciám proti ži-
dovským občanom. Spoločnosť na Slovensku sa stretla aj s novou 
skúsenosťou, a to vládou organizovaným antisemitizmom, resp. 
deportáciami. Na demarkačnej čiare slovensko-maďarskej hranice 
vznikli internačné tábory - jeden z nich bol v susednej obci Veľký 
Kýr - v ktorých boli sústredené stovky židovských osôb rôzneho 
veku a pohlavia. Na základe matrík vieme, že i v našej obci žila ži-
dovská komunita v priebehu druhej polovice 19. a začiatku 20. sto-
ročia, o ich konkrétnych osudoch sme sa však viacej nedozvedeli. 

V 40-tych rokoch bola vybudovaná medzi Brančom a Poľným 
Kesovom spevnená cesta, a medzi Brančom a Taránom (dnes 
súčasť obce Štefanovičová) bola vybudovaná úzkokoľajná železni-
ca. Do vzniku Slovenskej republiky (roku 1939) sa ž Tarána odvá-
žala cukrová repa do šurianskeho cukrovaru. Po zmene štátnej 
hranice (Šurany sa stali súčasťou Maďarskej republiky, Branč sa 
stal súčasťou Slovenskej republiky), sa cukrová repa prevážala cez 
Branč. Spomienkou na túto železnicu sú už len čiastočné pozostatky 
násypu, mosta a nakladacej rampy. Zachovali sa aj napriek strastiam 

27 



(Keresztsor) 
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s hlavným 
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v 30-tych 

Obr. č. 7 

rokoch 

Obec 

osudu. Mali väčšie šťastie 
ako ten Žid, ktorý sa prav-
depodobne sám podieľal na 
stavbe mosta, následne v 
obdobi prenasledovania sa 
tu ukrýval (v spomínaných 
„hajlokoch"), no nakoniec 
ho pár dní pre vojnou v de-
dine sídliaci nemeckí vojaci 
našli. 

Dňa 13. 12. 1944 boli ubytovaní v budove slovenskej školy 
nemeckí vojaci. Jednu učebňu uvoľnili 23. 1. 1945. Celú budovu 
opäť obsadili Nemci 31. 1. a zdržiavali sa tu až do 8. 2. 1945. Ne-
mecké vojská sa natrvalo odsťahovali 25. 3. 1945, lebo dedina sa 
dostala do bojového pásma. 27. 3.1945 sovietskej letectvo pripravo-
valo obsadenie, resp. oslobodenie dediny. Dňa 28. 3. 1945, v čase 
veľkonočných prázdnin, prenikli do dediny prvé hliadky Červenej 
armády od Veľkého Cetína. V tento deň zahynul aj Ján Kónya, brá-
niaci česť svojej dcéry. ... Následne tu boli aj pochovaní a bol im za 
veľkej účasti obyvateľstva slávnostne odhalený pomník. 

Po udalostiach v roku 1948 bol skonfiškovaný majetok cirkvi. 
Pri bojoch o dedinu padlo 11 príslušníkov Sovietskej armády. 
Následne tu boli aj pochovaní a bol im slávnostne odhalený za 
veľkej účasti obyvateľstva pomník. 

V roku 1950 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo v Branči, 
ktorého predsedom sa stal Imrich Cigáň. Výstavba obce sa rozprú-
dila v druhej polovici 20. storočia. Postupne rozkvital i spoločen-
ský život obce - svoju činnosť naplno začali rozvíjať organizácie, 
z ktorých medzi najstaršie patrí zbor požiarnikov (založený ešte 
v roku 1895!), v novopostavenom kine sa začali premietať filmy. 

V rokoch 1970 až 1991 klesol počet obyvateľov obce až o 370 
osôb. Najväčší vplyv na tento nepriaznivý demografický vývoj 
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mala nepriaznivá bytová situácia a nedostatok inžinierskych sietí 
(plyn, vodovod a kanalizácia) pre mladé rodiny. Mnoho mladých 
ľudí pracovalo v blízkych podnikoch, kde so zamestnaním získali 
aj pod-nikové byty v meste Nitra. Veľa mladých ľudí odišlo pra-
covať aj bývať do iných miest. 

R O Z V O J Š K O L S T V A 

Počiatky školskej výchovy v Branči siahajú do 18. storočia. 
Prvé zmienky o budove školy nachádzame v kanonickej vizitácii 
(=návšteva fary) zo začiatku 18. storočia. Zachoval sa nám údaj, že 
budova bola v takom biednom stave, že ju nebolo možné obývať 
a vtedajší učiteľ Michal Labaj nemohol poriadne vyučovať. Vizi-
tátori preto naliehali na farníkov, aby školskú budovu dali znovu 
do poriadku. Možno predpokladať, že prvá budova školy stála na 
mieste medzi kostolom a farou, pričom sú to vlastne priestory, 
kde škola pôsobila až do konca 20. storočia. 

V katolíckej škole v Branči pôsobili: 
1890 Učiteľ: Ignác Laurencsik; 

pomocný učiteľ: Ján Kopasz. 

1895 Učiteľ: Ignác Laurencsik, 
pomocný učiteľ: Matej Spacsek 

1896 Učiteľ: Viktor Volánszky, 
pomocný učiteľ nepôsobil, dôchodok bývalého 
učiteľa-kantora Ignáca Laurencsika bol 90 forintov 

1905 Učiteľ: Bartolomej Kopasz 

1908 Učitelia: Bartolomej Kopasz 
a Matilda Kopaszová-Kelecsényi 
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1913 Roč. I.-II. Matilda Kopaszová-Kelecsényi, 
roč. III.-IV. Bartolomej Kopasz 

1933 Učitelia: Bartolomej Kopasz, Helena Klemanovicsová, 
Mária Pollyaová 

Po nich na brančskej škole pôsobili Ladislav Ulrich (odpočíva 
v brančskom cintoríne), Jozef Rummer (s jeho menom sa spája 
fungovanie dychovej kapely) a Katalin Nagyová. Bývali v pries-
toroch školy. 

Počet žiakov katolíckej školy od roku 1844: 

Obr. č. 8 

Divadelníci 
z Veľkej Vsi 

(hru pred-
viedli pod 

vedením 
Sarolty 

Hevessy, 
učiteľky 
miestnej 

školy s vyuč. 

jazykom 
maďarským ) 

1844 
1845 
1858 
1881 

1890 
1895 
1896 
1905 
1908 
1911 
1913 
1926 
1933 

72 
40 

103 
94 
51 chlapcov, 
68 chlapcov, 
63 chlapcov, 
79 chlapcov, 
81 chlapcov, 
95 chlapcov, 

roč. I.-II. 70, 
roč. I.-II. 41, 

45 dievčat 
50 dievčat 
52 dievčat 
69 dievčat 
85 dievčat 
87 dievčat 

roč. III.-IV. 57 
roč. III.-IV. 68 

roč. I.-II. 42, roč. III.-IV. 58 

Až do roku 1931 
pôsobili v obci 2 školy 
s vyučovacím jazykom 
maďarským - obe školy 
boli v cirkevnej správe 
- jedna z nich, už vyš-
šie spomínaná, sa nach-
ádzala v Branči a druhá 
vo Veľkej Vsi. Podľapa-
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mätníkov bola škola vo Veľkej Vsi postavená okolo roku 1911 
(budova v areáli dnešnej školy, neďaleko cintorína). V budove 

ako spisovateľka, v ro-
koch 1957-59 učila v Pohraničiach, následne na Pedagogickej fa-
kulte v Nitre). 

V dôsledku príchodu kľačianskych bírešov do Branča, ktorí 
pracovali na miestnom veľkostatku nitrianskej kapituly, dňa 8. 
novembra 1931 vznikla v Branči štátna ľudová škola s vyučova-
cím jazykom slovenským. K dispozícii dostali budovu bývalého 
spotrebného družstva pri cintoríne v Branči. Na slávnostnom 
otvorení boli prítomní: Matej Miškóci, V. Šimko, zástupca Sloven-
skej ligy, práporčík Brychta, zástupca Zväzu československých rot-
majstrov v Nitre, Sarolta Hevessy, správkyňa veľkoveskej školy s 
vyučovacím jazykom maďarským a Gejza Dobiš, prvý učiteľ na 
slovenskej škole. Ďalej sa zúčastnili: Bartolomej Kopasz, správca 
miestnej rímsko-katolíckej školy, Andrej Sima, starosta obce, ďalej 
notár, učitelia zo susednej Ivanky a veľa miestnych občanov. V 
rokoch 1932-1939 sídlila škola v provizórnych budovách (dokonca 
i v rodinnom dome). Činnosť školy podporoval zväz rotmajstrov 
v Nitre. V roku 1934 sa škola rozšírila na dvojtriednu, ako učitelia 
pôsobili P. Matejčík a Alžbeta Ryšavá z Trnavy. V školskom roku 
1935/36 v prvej triede vyučoval J. Svitok, ale v školskom roku 
1936/37 odišiel a na jeho miesto bol ustanovený Július Sitár. V 
školskom roku 1937/38 bola A. Ryšavá preložená na ľudovú školu 
do Lehoty a na jej miesto prišla Alžbeta Szöllösy. Po vyhlásení 

boli miestnosti aj pre 
učiteľa, ktorý tu pôsobil. 
Jednou z najvýznamne-
jších správkyň veľkoves-
kej školy bola Sarolta 
Hevessy (*okolo r. 1895 
f l981 Nitra; pôsobila aj 

vedením 
Jozefa 

Dychový 
orchester 
pod 

Rummera 

Obr. č. 9 
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mobilizácie 23. 9.1938 musel Július Sitár narukovať a na jeho miesto 
nastúpila Magda Obsolonová, ktorá dochádzala z Nitry. Po Mní-
chovskej dohode sa 12. 10. 1938 vrátil Július Sitár, obyvatelia boli v 
očakávaní budúcich udalostí. Po vyhlásení Slovenského štátu 14. 3. 
1939 sa začali robiť organizačné zmeny aj na škole. V dôsledku tých-
to zmien bola učiteľka Alžbeta Szöllösy 30. 5. 1939 preložená. 
Škola sa stala jednotriednou a vyučoval na nej 60 žiakov Július 
Sitár. Od školského roka 1939/40 bola škola opäť rozšírená na 
dvojtriednu. Július Sitár musel 1. 9. 1939 po vyhlásení mobilizácie 
narukovať, ale už 5. 9. 1939 sa vrátil a vyučoval v oboch triedach 
po poldňoch striedavo. Koncom septembra 1939 bola na školu us-
tanovená učiteľka Antónia Sitárová, rod. Vinšová. Vyučovala však 
len do 30. 11. 1939, kedy bola z dôvodov národnostných zo škol-
ských služieb prepustená. Koncom februára 1940 bola slovenská 
ľudová škola vyňatá spod správy maďarskej školy, ktorá potom 
kooperovala s miestnou rímsko-katolíckou školou maďarskou. Za 
správcu slovenskej školy bol menovaný Julius Sitár. V tomto roku 
1940 sa začala výstavba budovy slovenskej školy, ktorej staviteľom 
bol A. Bocian z Nitry. 

Pozemok škola získala od nitrianskej kapituly. 30. 10. 1941 bola 
stavba dokončená, škola presťahovaná a súčasne s obcou elektri-
fikovaná. V rokoch 1942 - 45 vyučovanie prebiehalo v dvoch 
triedach, s počtom žiakov 72 - 86. Počas 2. svetovej vojny budova 
školy nebola poškodená, utrpel len jej inventár. 

Dňom 30. 6.1945 bola miestna maďarská škola zrušená. V dôs-
ledku toho bolo viac žiakov zapísaných na slovenskú školu, ktorá 
bola rozšírená na štvortriednu. Občanom maďarskej národnosti 
boli odňaté niektoré občianske práva a do 1. 9. 1945 nebolo pres-
nejšieho rozhodnutia o ich právach, tak asi 65 detí čakalo na úp-
ravy v tomto smere, a preto sa nezapísalo do slovenskej školy. Zo 
začiatku príležitostne zamestnával tieto deti Július Sitár v budove 
maďarskej školy. Potom ich učili bývalí učitelia z miestnej maďar-
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skej školy - Jozef Rummer a Irena Ryšňovská. Avšak na základe 
úprav a opatrení školského inšpektorátu nebolo možné, aby títo 
učitelia po prepustení 
boli platení za prácu 
na škole, vyučovanie 
sa definitívne prerušilo. 
Niektoré z tých detí, 
ktoré čakali na otvore-
nie maďarskej školy 
prestúpili na slovenskú 
školu, ale mnohé sa do 
školy neprihlásili a ne-
chodili do školy vôbec. V dôsledku zvýšenia sa počtu žiakov na 
slovenskej škole, bola začiatkom školského roka 1945/46 rozšírená 
na päťtriednu, v školskom roku 1946/47 na šesťtriednu. V škols-
kom roku 1948/ 49 v Ivanke pri Nitre bola otvorená stredná škola, 
preto žiaci 6.-8. ročníka odišli na túto školu (v počte 64). Škola v 
Branči sa stala päťtriednou. Keďže občanom maďarskej národnosti 
boli časom prinavrátené isté práva, v školskom roku 1950/51 sa 
deti mohli zapísať aj do školy s vyučovacím jazykom maďarským. 
V tomto školskom roku mala slovenská škola 100 žiakov, maďar-
ská 125. 

V rokoch 1961 - 1974 počet žiakov stúpal. Spolupráca sloven-
ského a maďarského oddelenia bola úzka a priateľská najmä pri 
organizovaní spoločných akcií a výletov. Maďarská škola sídlila 
v Branči za kostolom, slovenská využívala budovy vo Veľkej Vsi. 
Funkciu riaditeľov školy vykonávali Mikuláš Kónya (v maďarskej 
škole) a Pavol Andel (v slovenskej škole). V roku 1963 bol v Branči 
otvorený aj 8. ročník Základnej deväťročnej školy. Škola ponúkala 
aj záujmovú činnosť v rôznych krúžkoch, kde najlepšie výsledky 
dosahovali žiaci v hokeji a futbale. V roku 1976 zaniklo maďarské 
oddelenie, škola sa zjednotila a vznikla Základná deväťročná škola 

Obr. č. 10 
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Branč s vyučovacím jazykom slovenským. Riadi-teľom v tomto 
období bol Rudolf Kováč a zástupcom ostal Mikuláš Kónya. V 
roku 1985 - 1989 sa vybavila potrebná dokumentácia k stavbe novej 
školy vo Veľke Vsi ako prístavba k starej škole. 

Od roku 1989 sa vo funkcii riaditeľa školy vystriedali: Mária 
Lysoňková, Stanislav Dermek - počas funkcie ktorého sa začala 
výstavba novej budovy školy, PhDr. Rudolf Ronec. V roku 1996 
sa začalo vyučovať v nových priestoroch budovy školy. Od roku 
1997 zastávala funkciu riaditeľky Mgr. Oľga Ostrožlíková. 20. 3. 
2000 bola založená rada školy, ako poradný orgán riaditeľstva školy. 
Nedávnym uznesením vlády prešli kompetencie starostlivosti o 
školské zariadenia zo štátu na obec. Od školského roku 2004/2005 
pôsobí vo funkcii riaditeľa školy Mgr. Mária Mlyneková a funkciu 
zástupkyne školy zastáva Mgr. Katarína Slamková. 

V školskom roku 2005/2006 si škola vybudovala školské ihri-
sko v priestoroch základnej školy, budova bývalého kina prešla 
rekonštrukciou, aby mohla plniť funkciu telocvične, doplnilo sa 
vybavenie starej telocvične, vybudovala sa počítačová trieda s in-
ternetom. Škola v súčasnosti poskytuje výučbu 207 žiakom v 9. 
ročníkoch, pre záujemcov je zabezpečená strava v školskej jedálni 
a po vyučovaní pracuje i školský krúžok s jedným oddelením. 
Vyučovací jazyk je slovenský. Ako cudzí jazyk sa vyučuje jazyk 
nemecký, na stupni 1.-4. a tiež v rámci krúžkov sa vyučuje aj jazyk 
anglický. Vďaka odborným pedagógom sa žiaci môžu venovať 
práci s počítačom a internetom, a tiež rozvoju telesných zručností 
na hodinách telesnej výchovy a futbalových tréningov. (Podrobné 
informácie o súčasnosti školy možno nájsť na internetovej adrese 
www.zsbranc.edu.sk.) 

Spomedzi občanov obce na základnej (či už maďarskej alebo 
slovenskej) škole učili: Jozef Bádovský, Juraj Gyurian st., Mikuláš 
Kónya, Zuzana Kurčová, Ladislav Lőrincz (Zsova), Eva Lukáčová, 
Ildikó Szöllösyová. 

34 

http://www.zsbranc.edu.sk


Spomedzi obyvateľov obce vykonával pedagogickú činnosť 
(i keď mimo obce) Július Kurcsa st., Marta a Pavol Lőrinczovci, 
v súčasnosti ju vykonáva Mgr. Jozef Kazán. S jeho menom sa spája 
aj činnosť zmiešaného speváckeho zboru v obci od 70-tych do 
80-tych rokov 20. storočia, ktorý sa zúčastnil na viacerých súťaži-
ach v ďalekom i blízkom okolí. 

V Branči bola v 80-tych rokoch 20. storočia postavená nová bu-
dova škôlky. Pôsobili v nej ako učiteľky aj obyvateľky obce: Mária 
Bečková, Mária Gyurianová, Helena Kóňová, Katarína Lőrinczová. 
V súčasnosti je riaditeľkou Eva Machová, a o deti sa starajú p. uči-
teľky: Oľga Ďurická, Edita Lőrinczová, Gabriela Pénzešová. 

Obr. č. 11 
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Jozefa 
Kazána 

Z H I S T Ó R I E B R A N Č S K É H O F U T B A L U 

Počiatky brančského futbalu sa spájajú podľa spomienok ešte 
niektorých aktívnych hráčov, s rokmi 1935-36. Prvú futbalovú 
loptu do obce vraj priniesol vtedajší farár Anton Beňuška, ktorý 
bol veľkým fanúšikom futbal a spolu s učiteľom Ladislavom 
Ulrichom viedol Brančanov k tejto hre. Mládež mala o túto hru 
veľký záujem - hralo sa na dvoroch, obecných priestranstvách, na 
lúkách, jamy na hlinu sa premenili na štadióny. Spočiatku sa kopalo 
aj do malých kameňov, do škatúľ, ale najčastejšie do lôpt, ktoré 
deti zhotovili z pančúch vypchatých handrami. 
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S organizovaným futbalom sa začalo za existencie prvej Slo-
venskej republiky. Organizátorom futbalových turnajov v okolí 
Nitry bol gróf Ján Eszterházy (neskôr poslanec, člen slovenského 
národného zhromaždenia, ktorý mimochodom ako jediný v máji 
1942 hlasoval proti a protestoval proti protižidovskému slovens-
kému zákonu). Do súťaží bolo zapojených 16 obcí. Za súpermi sa 
cestovalo konskými povozmi, bicyklami, pešo, ale i autom, ktoré 
mal v tých časoch brančský mlynár pán Pulman. 

Po vojne vyrástla nová generácia a hoci podmienky neboli jed-
noduché, futbal sa hral naďalej. Veľký vplyv na brančský futbal mal 
v tomto čase Ladislav Baláž, ktorý býval v tých časoch v Branči. 
Hoci jeho aktivity smerovali do Nitry, vedel poradiť i Brančanom. 
Do čela Telovýchovnej jednoty nastúpil František Kreskóczi. S 
jeho menom sa spája iniciatíva stavby klubovne, ktorá po určitých 
úpravách slúži dodnes. Dovtedy sa futbalisti obliekali medziiným 
v priestoroch fary, ale i v hospodárskych budovách. Situácia v 
Telovýchovnej jednote sa zlepšila po nástupe Viktora Kósu do 
funkcie predsedu. Za aktívnej pomoci Okresného výboru Česko-
slovenského zväzu Telovýchovnej jednoty v Nitre bolo dokončené 
ohradenie futbalového ihriska. 

Obr. č. 12 
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V zlepšených podmienkach a doplnením kádra sa zlepšila vý-
konnosť mužstva natoľko, že v súťažnom ročníku 1967/68 vyhralo 

svoju skupinu a po-
stúpilo na majstrov-
stvá okresu. V roku 
1968 pri oslavách vý-
ročia založenia miest-
neho futbalu mali 
brančskí futbalisti sú-
pera z Budapešti, a to 
Csepeli Autós-Vasas 
(Brančania v zápase 
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vyhrali 5:3!).V nasledujúcom súťažnom ročníku 1969/70 mohli 
oslavovať majstra okresu - brančský futbal dosiahol svoj doterajší 
najväčší úspech. Postúpili do súťaže riadenej Západoslovenským 
futbalovým zväzom do l.B triedy. V roku 1973 bolo založené do-
konca ženské futbalové mužstvo, ktoré trénoval František Mészáros. 

V súčasnosti futbalové ihrisko spravuje TJ Branč. Fungujú tri 
mužstvá: mužstvo dospelých, dorastenecké a školské mužstvo. 
Účinkujú v súťažiach nitrianskeho okresu. Ihrisko sa nachádza na 
východnom okraji obce neďaleko rieky. V súčasnosti prebieha 
výstavba nových šatní, sociálnych zariadení a malej tribúny. 

U M E L E C K É P A M I A T K Y O B C E 

K O S T O L N A V Š T Í V E N I A P A N N Y M Á R I E 

Prvá zmienka o kamennom kostole s patrocíniom preblahos-
lavenej panny Márie (B.M.V.) je z roku 1318. Pôvodne bol gotický. 
Prvým pís omne doloženým kňazom je Štefan, ktorého spomína 
listina kráľa Karola Róberta z roku 1326. V rokoch 1613-1629 pô-
sobil na brančskej fare kňaz Michal Zörögh pochádzajúci z Heveš-
skej stolice. S jeho menom sa spája zhotovenie nového oltára s ob-
razom korunovácie Panny Márie. Posledné roky svojho života 
pôsobil ako nitriansky kanonik. Po ňom sa v Branči stal kňazom 
Michal Bajcsy. Jeho nástupcom sa stal Ján Lotzius, ktorého pôsob-
nosť sa datuje až do roku 1647. V tom čase k brančskej farnosti 
patrili aj Ivanka, Gergeľová a Luk. Do konca 17. storočia v Branči 
ešte pôsobili: Michal Rajmanus, Štefan Urbanovics a B. Vizy. Na 
začiatku 18. storočia sa stal farárom v Branči František Szentmihályi, 
ktorý ukončil svoje štúdiá na Trnavskej univerzite s titulom ma-
gistra filozofie. Práve s jeho menom sa spája písanie prvých matrík 
i baroková prestavba kostola v roku 1704. Pôsobil tu však len 1 rok, 
po ňom sa novým farárom stal barón Adalbert Révay, jeho miesto 
neskôr prevzal Pavol Fejérváry. Po jeho pôsobení sa v brančskej 
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farnosti až do založenia samostatnej 
ivanskej farnosti vystriedali kňazi: 
Anton Bacskády, Juraj Birovszky, 
František Náray a Michal Besznák. 
Do začiatku 18. storočia patrila far-
nosť do Ostrihomskej archidiecézy, 
v archidiakonáte Nitrianskom, ktorý 
bol včlenený do Nitrianskej diecézy, 
kam patrí dodnes. 

V roku 1760 bol kostol zväčšený 
a zaklenutý. Hlavný oltár je roko-
kový pochádza tiež z tohto roku. 
Do konca 18. storočia v Branči ako 
kňazi ešte pôsobili: Andrej Lehotzky, 
Andrej Császár, Tomáš Ordódy, 

Juraj Balabáss, Pavol Benitsád, Štefan Hassko, Pavol Bleho, Ján 
Koncz (bol znalý jazyka maďarského i slovenského). V roku 1801 
sa stal kňazom Anton Szlusny, po ňom Jozef Klekner, Ján Tomann 
(f 1879; pochovaný je v miestnom cintoríne v Branči) a Ignác 
Drexler (* Handlová fBranč, odpočíva tiež na brančskom cin-
toríne; v Branči pôsobil úctyhodných 56 rokov).Kostol dostal pri-
bližne dnešnú podobu v rokoch 1939-1943, kedy bol predĺžený o 
novú loď a vežu. Pôvodný kostol mal jednoloľový priestor s 
mierne zaobleným záverom presbytéria, v pôvodnej časti zak-
lenutý pruskou klenbou. Pristavaná časť má rovný strop. Veža 
kostola sa dnes šplhá do výšky 34 m. Hlavný oltár má stĺpovú 
architektúru so sochami sv. Petra (vpavo) a sv. Andreja (vľavo) 
apoštolov, pričom doménu tvorí obraz Navštívenia Panny Márie 
od Karola Švestku z roku 1872 a bol renovovaný G. Gabulom v 
roku 1943. V klenbe presbytéria je nástenná maľba Nanebovzatia 
Panny Márie od Karola Jakobeya z roku 1887. Po prestavbe, resp. 
zväčšení kostola sa dostal na klenbu i dnes dobre čitateľný nápis: 

Obr. č. 13 

Kostol po 
obnove v 

40-tych 
rokoch 

20. storočia 
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QUAERITE PRIMUM REGNUM 
DEI ET OMNIA ADJICIENTUR 
VOBIS, čo v preklade znamená 
HĽADAJTE NAJPRV KRÁĽOVST-
VO BOŽIE A VŠETKO OSTATNÉ 
SA VÁM PRIDÁ. 

Kazateľnica je dookola zdobená 
reliéfmi štyroch evanjelistov - Ma-
reka, Matúša, Lukáša a Jána. 

Krstiteľnica je umiestnená medzi 
oblúkom svätyne a vchodom do sak-
ristie. Dvierka sú z ručne opracov-
aného dubového dreva, Krstná voda 
sa uchováva vo vaničke zachovanej 
z roku 1796, posvätné oleje v striebo-
rnej trojitej pyxide. Obe posvätné nádoby daroval fare kanonik 
nitrianskej kapituly Ladislav Kámánházy. 

V strede kostola sa nachádzajú dve sochy - jedna predstavuje 
sv. Jozefa s malým Ježiškom a druhá Pannu Máriu. Obe dali v roku 
1953 postaviť z vďaky obyvatelia obce po šťastnom návrate z 
nútených prác v nováckych a handlovských baniach, do ktorých 
boli vyslaní pre neochotu odovzdať svoje pozemky družstvu. 

Vzadu pod chórom socha sv. Terézie (vľavo), sv. Antona (vpravo 
pod chórom), sv. Imricha (vľavo) a sv. Jána Evanjelistu (vpravo) pri 
vchode. Krížovú cestu i sochu Božského Srdca Ježišovho vyhoto-
vil v rokoch 1953-54 akademický sochár Vojtech Ihriský. Podstavce 
pod sochy vyhotovil novácky rezbár Ferdinand Drozd. 

Maľby v prednej časti kostola - po ľavej strane obraz sv. Alžbety 
Uhorskej, po pravej strane sv. Antona - na požiadanie miestneho 
kňaza, už spomínaného A. Beňušku zhotovil Edmund Massányi 
tiež v 50-tych rokoch 20. storočia. Namaľoval tiež nástenné maľby 
- Zvestovania archanjela Gabriela a Narodenie Ježišovo. 

Obr. č. 14 

Oltár 

brančského 
kostola 
Navštívenia 

Panny Márie 

39 



Na objednávku A. Beňušku boli v kostole zhotovené aj lavice 
z borovicového dreva (v roku 1943). Návrh vypracoval topoľčiansky 
architekt Ing. Gabriel Schreiber, za realizáciu zodpovedal Štefan 
Hattala. 

V zadnej kaplnke nachádza socha Piety, ľudová drevorezba. 
Na chóre sa nachádza 12-registrový organ od majstra Otokara 

Vážanského. Prvý organ dostal kostol v roku 1766 a mal ešte len 
4 registre. 

Od roku 1941 sa v obci začali slúžiť aj omše v slovenskom ja-
zyku podľa nariadenia pre (medziiným) fary nitrianskeho (v tom 
čase tu pôsobil kňaz slovenskej národnosti, už spomínaný A. 
Beňuška). 

Po jeho smrti sa kňazom obce stal Jozef Brath, ktorý u nás pô-
sobil až do roku 2000. Od tohto roku až dodnes sa o náš duchovný 
život stará a hlása slovo Božie Ing. Mgr. Rudolf Kopecký. Podľa 
starej tradície sa po roku 1989 začali opäť konať procesie pri príle-
žitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (v slovenskom 
i maďarskom jazyku zvlášť) a na Veľkú sobotu (len v maďarskom 
jazyku). Od roku 1996 sa začalo s tradíciou slávenia omše (v ma-
ďarskom jazyku) na sviatok sv. Urbana (pri jeho soche v miestnych 
vinohradoch), patróna vinohradníkov a omša (v slovenskom jazy-
ku) sa slúži i na sviatok sv. Cyrila a Metoda pri ich súsoší. 

Od 90-tych rokov 20. storočia sa v nedeľu konajú omše v 
slovenskom i maďarskom jazyku, v priebehu týždňa sa slúžia dvoj-
jazyčne. Dlhoročným organistom na maďarskej omši je František 
Šima, na väčšie sviatky sa pravidelne pripravuje od roku 1995 spe-
vácky zbor pod vedením Beáty Pintérovej. Na slovenskej omši hrá 
na organe Ing. Boldižár Morvay a Tomáš Vereš, spevácky zbor 
funguje pod vedením Otílie Morvayovej. 
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Ď A L Š I E P A M I A T K Y 

Na území obce sa nachádzajú sochy a súsošia z rôznych období. 
K najstarším zachovaným sochám patrí socha sv. Jána Nepomu-
ckého z roku 1774 v barokovo-klasicistickom štýle. Ďalej je to socha 
sv. Urbana, ochrancu vinohradov, tiež v barokovo-klasicistickom 
štýle, ktorú dal postaviť mlynár Michal Bában v roku 1794. V pravej 
ruke drží dvojitý kríž a v ľavej knihu so strapcom hrozna. Tento istý 
mlynár dal postaviť v roku 1812 pred vchdom do kostola kamenný 
kríž, lebo v predošlom roku víchrica zničila na tom istom mieste 
stojaci drevený kríž. V obci sa nachádza viacero kamenných krížov 
i kaplniek, z ktorých je pravdepodobne najstaršia kaplnka sv. Anny, 
patrónky Veľkej Vsi, pôvodne postavená z dreva. Na najvyššom 
bode obce - vo vinohradoch - sa nachádza súsošie sv. Cyrila a Meto-
da, ktoré sem dal umiestniť nitriansky župan. Sochu zhotovil sochár 
František Gibala z Prešova na náklady Nitrianskej župy. 

Ú V O D D O Š T Ú D I A Ľ U D O V É H O 

Ž I V O T A O B Y V A T E Ľ O V 

Štýl stavby domov sa začiatkom 20. storočia, resp. ešte pred-
tým, neodlišoval od stavby pridunajských maďarských domov, len 
výzdoba vonkajšej steny a spôsob prípravy strechy sa približoval 
viac zvykom Slovákov, resp. Nemcov. V domoch stavaných pod 
jednou strechou sa nachádzali obytné priestory, komora, s tajne. 
Stodola a chliev pre prasce neboli súčasťou všetkých domov, ak tu 
predsa len boli, nachádzali sa osve. Vo vnútri domu sa nachádzali 
dve izby, ktoré nazývali podľa miestneho zvyku „első ház" 
(=predný dom) a „hátsó ház" (=zadný dom). Chudobnejší sa us-
kromnili aj s jednou izbou. Medzi oboma izbami bol pitvor, resp. 
kuchyňa, kde sa nachádza pec. „Első ház" (predný dom) sa používal 
iba na sviatočné príležitosti, ako príbytok slúži hátsó ház (=zadný 
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dom). Vchod sa nachádzal z 
dvora cez pitvor. Za izbami sa 
nachádzala špajza, do ktorej sa 
dalo vojsť tiež z dvora a za nimi 
boli umiestnené stajne. Smerom 
k ulici sa otvárali dve okná, ok-
no sa nachádzalo aj smerom do 
dvora z tzv. predného domu. Pit-
vor bol tmavší, v mnohých prí-
padoch sa tu nenachádzal ani 
komín. V rohu domu stála lavič-
ka, stôl a truhlica. Najväčšou 

ozdobu izby bola posteľ, ktorá bola vzácnou hlavne preto, lebo 
skrývala výbavu dievčaťa na vydaj, musela byť vždy dovysoka 
ustlaná. 

Nakoľko pôvodný brančský kroj, nárečie i zvyky sa zachovali 
medzi obyvateľmi maďarskej národnosti, texty sa používali len v 
tomto jazyku, uviedli sme ich len v prílohe v maďarčine. 

V obci funguje detský folklórny pod vedením Oľgy Ďurickej. 
Pred ňou sa o zachovanie ľudových tradícií obce dlhoročne starala 
Mária Gyurianová. 

U D A L O S T I P O R O K U 1 9 8 9 

V roku 1990 sa obce stali samostatnými samosprávnymi územ-
nými celkami, ktoré samostatne hospodária s vlastným majetkom 
a finančnými zdrojmi. 

V našej obci boli v prvej polovici 90-tych rokov schválené sym-
boly obce: erb, zástava a pečať, k ich vysväteniu prišlo na slávnost-
nej omši. V obci v týchto rokoch prebehla rekonštrukcia budovy 
materskej školy a boli v nej vybudované a odovzdané do užívania 
nové priestory zdravotného strediska. V záujme zabezpečenia 
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kvalitnej pitnej vody bol vybudovaný celoobecný vodovod. Pozi-
tívny dopad na kvalitu životného prostredia, a to hlavne na čistotu 
ovzdušia, zníženie množstva domového odpadu, znamenala ply-
nofikácia celej dediny. K rozšíreniu televíznych programov a zvý-
šeniu kvality využitia voľného času prispelo aj vybudovanie obec-
nej siete káblovej televízie. 

Obyvateľstvo bolo do roku 1989 zamestnané v poľnohospo-
dárstve a v priemysle. Dnes sa väčšina zamestnaných obyvateľov 
presúva do sféry služieb. Obyvatelia dochádzajú do zamestnania 
najmä do Nitry. Po vstupe krajiny do Euróskej únie si mnohí hľa-
dajú prácu aj v ďalekom zahraničí. V obci pôsobia aj podnikateľ-
ské subjekty. 

V roku 1997 vyhlásili samosprávne orgány obce anonymnú 
súťaž o pomenovaní ulíc a verejných priestranstiev. Na základe 
ich vyhodnotení bolo pomenovaných 24 ulíc a 2 námestia, pričom 
ich pri ich pomenovaní sa dôraz kládol na zachovanie pôvodných 
historických názvov. V tomto roku sa vybudoval aj prístrešok v 
dome smútku v Branči. Vo Veľkej Vsi bola celá budova domu 
smútku zrekonštruovaná v roku 1999. Slávnostne bola vysvätená 
za prítomnosti mons. Mariána Chovanca, pomocného biskupa nit-
rianskeho. Oltárny obraz patrónky Veľkej Vsi - svätej Anny -
namaľoval Brančan Juraj Ďurian ml. Bohostánok a oltárny stôl 
daroval miestny občan Oto Varga. V roku 2000 sa obyvatelia obce 
rozlúčili s dvadsiatym storočím. Za významnú udalosť roku 
2001 možno považovať kolaudáciu Čističky odpadových vôd a 
zahájenie jej skúšobnej prevádzky, a tiež vybudovanie kanalizácie 
v jej prvej etape od čističky smerom k budove základnej školy. 
Za nemenej dôležitú udalosť možno považovať sčítanie obyva-
teľov domov a bytov v roku 2001. Podľa výsledkov bola štruktúra 
obyvateľstva obce podľa národnosti a náboženského vyznania 
nasledovná - obec má obyvateľov štyroch národností. Dominujú 
občania slovenskej národnosti, ktorých bolo v roku 2001 68,59 % 
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z celkového počtu obyvateľov. Druhou výraznou národnosťou 
bola maďarská, ktorej zastúpenie predstavovalo 30,72 % z celko-
vého počtu obyvateľov. Ostatné dve národnosti: poľská a česká 
spolu s osobami, ktorých národnosť nebola zistená, mali podiel 
na štruktúre obyvateľstva iba 0,20 %. Podľa náboženského vyznania 
bola štruktúra obyvateľstva veľmi pestrá. V obci bolo zastúpených 
až 9 náboženských vyznaní. 95,78 %-a ľudí sa hlásilo k rímsko-
katolíckej cirkvi. Druhou najpočetnejšie zastúpenou skupinou boli 
osoby bez vyznania, ktorých bolo 2,08 %. Ostatných 7 nábožen-
ských vyznaní malo na celkovom počte bývajúceho obyvateľstva 
zastúpenie iba 2,13 % - títo občania patria k evanjelickej cirkvi 
augsburského vierovyznania, jehovovým svedkom, kresťanským 
zborom, cirkvi bratskej, reformovanej kresťanskej cirkvi, resp. 
údaje neboli nezistené. 

V nasledujúcom roku bola zahájená výstavba nájomných soci-
álnych bytov v časti obce Veľká Ves, ktorých kolaudácia a odov-
zdanie do užívania nájomníkom prebehlo v roku 2003. V roku 
2002 prešli z pôsobnosti orgánov štátnej správy na obce matrika, 
školstvo a životné prostredie. Do tohto roku spadá aj otvorenie 
neštátnej ambulancie praktického lekára MUDr. Branislava Holeca, 
ktorý nastúpil namiesto dlhoročného všeobecného praktického 
lekára MUDr. Ľudovíta Oberta. 

V roku 2003 bola zahájená činnosť súkromnej zubnej ambu-
lancie v zdravotnom stredisku Branč. Bola tiež uskutočnená výs-
tavba železničného prechodu pre peších na ulici Mlynská zem do 
vinohradov. Iniciátorom vzniku tohto prechodu bol poslanec 
Ladislav Gulka. V roku 2003 sa uskutočnilo aj dôležité referendum 
o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a na základe jej 
celoštátnej úspešnosti vstúpila krajina v roku 2004 medzi krajiny 
tohto spoločenstva. V roku 2004 otvorila svoje priestory miestna 
lekáreň PÚPAVA v miestnom zdravotnom stredisku, od nasledu-
júceho roku tu má ordinačné hodiny aj detská ambulancia. V roku 
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2005 došlo k zmene autobusovej linky a od júla začal premávať 
autobus č. 12 po trase Branč - Chrenová-Gorazdova ulica, pričom 
neodmysliteľnou súčasťou, povinnosťou a zároveň každodenným 
problémom samosprávy obce zostáva dofinancovanie prevádzky 
tohto autobusového spojenia MHD. K nemenej potrebnej záleži-
tosti patrí aj zabezpečenie likvidácie - odvozu tuhého komunálne-
ho odpadu z domácností. 

V obci zaznamenávame aj činnosť spoločenských organizácií: 
Telovýchovná jednota Branč, dobrovoľný hasičský zbor, Slovenský 
zväz telesne postihnutých, Slovenský poľovnícky zbor, Miestny 
odbor Matice slovenskej a Šachový klub Strojár Branč. Pri obec-
nom zastupiteľstve pracuje Zbor pre občianske záležitosti. Občania 
sa môžu vzdelávať v miestnej knižnici. 

Komunálne voľby v krajine, teda i v obci, sa konali v rokoch 
1990, 1994, 1998 a posledné v roku 2002. 

Od roku 1990 až dodnes plní funkciu starostu obce JUDr. 
Eduard Gulka. 

Funkciu zástupcu starostu plní Ladislav Gulka. 
V súčasnom období v obecnom zastupiteľstve pôsobia nasle-

dovní poslanci: Ladislav Gulka, Štefan Kazán, Ladislav Kóňa, Mi-
kuláš Kóňa, Ing. Alexander Lôrincz, Karol Lôrincz, Juraj Morvay, 
Margaréta Selecká, Ing. Katarína Takáčová PhD. 

Hlavným kontrolórom obce je: Ing. Marta Kónyová 

S L O V O N A Z Á V E R 

Pokúsili sme sa na niekoľkých stranách podať históriu obce 
Branč, resp. niektorých kapitol z jej každodenného života. Kaž-
dým obdobím by bolo možné zaoberať sa ešte hĺbavejšie, táto 
úloha však zostáva na nejakú inú príležitosť. Na základe výskumov 
sme zistili, že Branč patril medzi osady, ktoré sa vyvinuli už v pri-
ebehu 12. storočia, v ktorej od roku 1156 existovala aj farnosť. 
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Dnešná obec vznikla zlúčením viacerých menších osád, počas no-
voveku sa stali jej súčasťou Árkuš a Nová Ves, ako posledná bola 
k Branču v 20-tych rokoch 20. storočia pričlenená Veľká Ves. Obec 
sa po 1. svetovej vojne stala súčasťou Československa. Obyvatelia 
obce sú vo veľkej väčšine dvojakej národnosti, čo ich naučilo byť 
tolerantnejším a prispôsobivejším. Ako „Európania" sa dnes vie-
me presadiť vo svete vďaka tomu, že ovládame viacero jazykov. 
Nezabúdajme však na dedičstvo predkov, ktoré nám zanechali. 
Totiž „konanie, ktoré vzišlo z porozumenia a riadi sa ním, je tým 
liekom a nástrojom, ktorým možno formovať slobodu, zdravie a 
radosť alebo blížiť sa k nim ako v jednotlivcovi, tak v plemene." 
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D O D A T K Y 

D O D A T O K Č . I 

S Ú P I S D A Ň O V N Í K O V 

O S T R I H O M S K É H O S A N D Ž A K U Z 

R O K U I J 7 0 

Branč: Gregor Konta, jeho syn Ondrej a Mikuláš, Imrich 
Bálint, jeho syn Ján, Peter Balás, jeho syn Tomáš, František Palotás, 
Urban Feketö, jeho syn Ján, Ján Tót, jeho syn Pavol, Blažej Gom-
bos, jeho syn Michal a Peter, Svorad Sós, jeho syn Pavol, Juraj 
Bercik, jeho syn Beňadik, Michal Konta, jeho syn Štefan, Štefan 
Szórád, jeho brat Albert, jeho sluha Jakub, Tomáš Bencsöl, jeho 
syn Michal, Gregor Molnár, jeho brat Blažej, Kliment Hont, jeho 
syn Pavol, Beňadik Vásári, Peter Ferenc 

Veľká Ves: Martin Máté, jeho syn Jakub, jeho sluha Ondrej, 
Beňadik Pozsár, jeho syn Demeter, Matej Kónya, jeho syn Štefan 
a Matej, Beňadik Palotás, jeho syn Lukáš, Valent Árpás 
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D O D A T O K Č . 2 

S Ú P I S D A Ň O V N Í K O V 

N O V O Z Á M O C K É H O E J Á L E T U Z 

R O K U 1 6 6 4 

Branč. Ján Dáncos, Štefan Tót, Gregor Szabó, jeho brat Farkas, 
jeho brat mladík Ján, Martonis Ferenc, Pavol Dáncos, Ján Szabó, 
Tomáš Táncos, Michal Juhász, Farkas Kovács, Anton Kónya, 
Albert Kónya, Juraj Kónya, jeho syn mladík Ján, Gregor Csanda, 
Štefan Bíka, Martin Kónya, Ján Mészáros, jeho brat mladík Adam, 
Gregor Kónya, Štefan Vida, Pavol Palotás, jeho brat Valent, Štefan 
Nagy, Ján Palotás, Pavol Góre, jeho syn mladík Pavol, Michal 
Cseri, jeho brat Ján a Mikuláš - mladík, Štefan Tar a Matej Góre. 

Veľká Ves: Jakub Lőrinc, jeho synovia Mikuláš a Štefan- mlá-
denci, Ján Lőrinc, Gregor Vida, jeho syn mladík Beňadik, Farkas 
Palotás a Matej Tót. 

D O D A T O K Č . 3 

S Ú P I S D A Ň O V N Í K O V 

( H L Á V R O D I N Y ) Z 

R O K U 1 7 1 5 

Branč: Kónya Péter, Szabó János, Gyűri Jakab, Kónya Mihály, 
Csery János, Kónya János, Őse András, Ferenc Mihály, Nagy István, 
Mészáros István, Lőrincz János, Kónya Ferenc, Kónya István 

Veľká Ves: Kolár János, Pásztor János, Jari Mihály, Danis András, 
Morvay Pál, Pintér János, Varga János, Lőrincz János, Lőrincz 
György, Lőrincz Miklós 
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D O D A T O K Č . 4 

P O Č E T O B Y V A T E Ľ O V v R O K O C H 1 7 8 7 - 2006 

Rok Počet obyvateľov 
Branč Veľká Ves 

1787 491 273 
1790 507 275 
1828 708 286 
1850 713 271 
1863 736 449 
1869 696 430 
1880 589 417 
1890 728 467 
1900 826 513 
1910 910 567 
1921 991 625 

Branč 
1930 1653 
1940 1867 
1948 1961 
1961 2298 
1970 2369 
1980 2263 
1990 1999 
2000 2006 
2006 2089 
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BERENCS TÖRTÉNETE 
1 1 5 6 - 2 0 0 6 

E L Ő S Z Ó 

Kutatva községünk első írásos bejegyzései után, bizony nagyon 
megörvendeztetett bennünket, amikor az egyik levéltár megkopott 
iratai között az 1156-os év kötetében községünk egyik régi megne-
vezését véltük felfedezni. 

A bölcsebb emberek már régebben felfigyeltek e táj biztonságot 
és megélhetést nyújtó adottságaira. S nem csoda, ha az erre tévedt 
ember, bizony, akár örökre itt is rekedt. 

Ezt igazolják a régészeti leletek is, melyek Közép-Európa leg-
gazdagabb feltárásai közé tartoznak, és az őskor időszakáról tanús-
kodnak. 

Nagyon leegyszerűsítve, községünket egy nagy családhoz szok-
tuk hasonlítani, beleértve mindazon hatásokat is, melyek gyakran 
meghatározzák az egyén tevékenységét és személyiségét. 

Elmondhatjuk, lakosaink nagy része egy dolgos, úgy egymást 
mint önmagát megbecsülő embercsoportot képez. 

A talpalatnyi föld elvesztése a falu emberét szinte megbénította. 
Talán szerencsésnek mondhatják elődeink magukat, hogy lega-

lább a szőlőhegy nagy része megmaradt tulajdonukban, és nem lett 
beszántva, mint községünk határának többi természetadta szépsége. 
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Talán ezért is ez a nagy ragaszkodás a szőlőhegy keskeny parcel-
láihoz, ahol egyesek szinte csodákat művelnek. 

A szőlő termelése, a jóminőségű bor készítése már nem csupán 
igazi odaadást, de gyakran fejlett szakértelmet is követel, s ezt bizony 
szőlőhegyünk vonzó berkeiben mind megtalálhatjuk. 

Községünket mindig is a nyitott társadalmak csoportjába sorol-
ták, úgy a családalapítás, mint az ingatlanvásárlás, a vállalkozás, 
a munkahelyteremtés területén is. Községünk önkormányzati szer-
vei szükség esetén nem zárkóznak el a kölcsönösen előnyös együtt-
működéstől sem. 

Örülünk, hogy Önökkel együtt ünnepelhetjük községünk első 
írásos megemlítésének 850. évfordulóját, s egyben köszönjük, hogy 
ezen alkalmi kiadványunk nem kerülte el megtisztelő figyelmüket. 

JUDr. Eduard Gulka 
Berencs polgármestere 
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B E R E N C S F Ö L D R A J Z I L E Í R Á S A 

Berencs község Nyitra megye észak-nyugati, a nyitrai járás déli 
részén fekszik, 13 kilométerre Nyitrától. A századok folyamán 
hajdan több kisebb községből álló környék a 20. század elejére 
egybeépült. E folyamatnak lett következménye 1927-ben történő 
Berencs és Nagy Falu közigazgatási egyesítése. Kataszterének össz-
területe 1381 hektár. Északon Nyitra-Ivánka (Ivanka pri Nitre) 
község kataszterével határos, nyugaton Tarány (Štefanovičová) és 
Ürmény (Mojmírovce) községek katasztereivel, délen az érsekújvári 
járásban fekvő Nagy Kér (Veľký Kýr) községgel, keleten pedig 
Nagy Céténnyel (Veľký Cetín). Berencs kataszterének legmagasabb 
pontja - 175 méter tengerszint felett — délnyugaton van, Tarány és 
Nagy Kér kataszterek határában a legalacsonyabb pontja - 129 
méter tengerszint felett - délkeleten, az újvári járással való határ-
ban található. 

A község a Nyitra (Nitra) és Érsekújvár (Nové Zámky) között, 
a 64-es számú főút mentén terül el, I. osztályú úton, melyre 
a községben csatlakozik a 06428-as számú III. osztályú út. A közsé-
gen áthalad a Nyitrát és Érsekújvárt összekötő 140-es számú vasút-
vonal. 
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A Nyitra folyó mellékvizei közül Berencs területén folyik ke-
resztül az Öreg Nyitra, mely a község keleti részét érinti, 600 mé-
terre Berencs és Nagy Cétény (Veľký Cetín) katasztrális határától 
és amely Alsóköröskényben (Dolné Krôkany) válik el tőle. Erede-
tileg Berencsen keresztül a mai Nyitra folyó folyt, és a Cétényké-
nek (a mai Öreg Nyitrának) csak árvízvédelmi, elvezető szerepe volt. 
Számtalan ágra szakadt, ezért 1937-ben, a folytonos árvízveszély 
miatt, a vizét mesterséges mederbe terelték, és ekkor kapta a mai 
alakját. 

Az átlagos évi hőmérséklet azt mutatja, hogy Berencs Szlovákia 
legmelegebb régiói egyikében található. A tavasz általában korai, 
rövid és meleg, a nyár hosszú, száraz és forró, amikoris a hőmér-
séklet július 18-27. között éri el a maximumot, majd augusztusban 
még további három hullámban emelkedik. Szeptember folyamán 
a hőmérséklet fokozatosan csökken, szeptember 24. körül stabilizá-
lódik, és az úgynevezett „vénasszonyok nyara" köszönt be. A rövid 
ősz után hosszú tél következik. A maximális hőmérsékletet 2000. 
augusztus 19-én mérték (37,3 °C), a minimálisát pedig 1993. január 
elsején (-20,8 °C). 

A község földjeit intenzíven földművelésre kihasználják, a ter-
mőföld nagy része kiváló minőségű. Tudnivaló, hogy Berencs ere-
deti növényzetét erdők alkották; nem egészen 1 km-re északkeletre 
Nagy Falutól kavicsbánya is található, ahol a kavicson kívül homo-
kot is bányásznak. 

A falu egyik részén őseink hosszú évtizedek óta szőlőtermeléssel 
foglalkoznak, a szőlőtermelők az itt álló ún. „hajiokokban" tartják 
a nem kevés munka után elkészített boraikat. 
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A F A L U M Ú L T J A 

A M I R Ő L A R É G É S Z E T M E S É L 

A vidéket benépesítők már az őskorban megjelentek a vizekben, 
legelőkben, erdőkben gazdag tájon. A terület régészeti föltárása 
a 20. század elején kezdődött el, nem kis eredménnyel; a legkorábbi 
időkben letelepedetteket más népek füzérben követték. 

A község területén két jelentősebb lelőhelyre bukkantak a régé-
szek, s több korszakból származó leletet is találtak, itt csak a legje-
lentősebbekről teszünk említést. 

1. Helyftildek lelőhely (mai „újtanya") 

Berencs déli részén található. 1960 tavaszán kezdődött meg a he-
lyi szövetkezet új épületeinek építése és az alapok ásása során a mun-
kások települési objektumokra és néhány sírra találtak rá. A Szlovák 
Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének munkásai, Vladár 
Jozef vezetésével leletmentő ásatásokat kezdtek. Kiderült, hogy Be-
rencsen található Szlovákia történelmének egyik legrégebbi fejezete; 
a leletek az újkőkorszakból származnak (Kr. e. 2500 körül). Ebben 
a történelmi időszakban, többek közt a mai Nyugat-Szlovákiában, 
sajátos kultúra alakult ki, melyet lengyeli kultúrának neveznek 
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1. sz. kép: 

agyagból 
készült 
rézkori 

hdzmodell 
(lengyelt 
kultúra) 

(a magyarországi Tolna megyei 
Lengyel település fontos lelőhelye 
nyomán). A lengyeli kultúra népe 
nagy telepeket alapított a koráb-
ban lakatlan helyeken. A leletek-
ből kiderült, hogy kisebb házak-
ban éltek. Halottaikat a házak 
közvetlen közelében temették el. 

Az egyik ház fala mellett egyedi tárgyat találtak - agyagból készült 
ház modellt —, amilyet addig Szlovákia területén még nem tártak fel. 
Feltételezhető, hogy kultikus, hittel kapcsolatos tárgyról van szó. 
Kultikus szertartásaikról vallhat a rituálisan elhelyezett őstulok ko-
ponyája, amely egy mély gödörből került elő. 

Jelentős eredmények közé tartozik az itt feltárt két korai bronz-
kori temető. Kimutatható, hogy ez a lelőhely az egész bronzkorszak 
folyamán lakott volt. 

A Kr. e. 2. és 1. évszázad fordulóján gyengülni kezdett a kelták 
hatalma a mai Szlovákia területén, ahová különféle népcsoportok 
özönlöttek be. Délkeletről a dákok hatoltak be a Kárpát-medencébe, 
s a Római Birodalom is fokozatosan a Duna középső folyásáig tolta 
előre határait. Észak felől pedig germánok nyomultak be a Kárpát-
medencébe. A két utóbbi népcsoport — germánok és rómaiak — 
jelenléte a mai Berencs területén is tetten érhető. 

Érdekes leletek közé tartozik az itt talált kerámia is, amelyet 
e térségbe az 1. század végétől Pannóniából szállítottak. A különböző 
tálak, köcsögök és amforák az itt készített kerámiához képest kevés-
bé díszítettek és finomabbak. Általában tégla vagy világos szürke 
színűek. A gazdagabb díszítésű tárgyak a 2. század második feléből 
származnak. Ebben az időszakban zajlottak az ún. markomann há-
borúk. 170-ben a markomannok és a kvádok megtámadták a Limes 
Romanust. A rómaiaknak végül sikerült a markomannokat legyőz-
niük. Egyes történészek szerint Marcus Aurelius a kvádok csapatát 
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Zsibrice-hegység mellett verte meg, a kvádok fő táborát pedig 
a régészeti leletek alapján a községünk területére helyezték. Feltéte-
lezik, hogy latin neve Singona lehetett, és a Jantár úton található 
városok egyike volt. 

2. Árkus lelőhely 

Berencs északi részén található. Ezen a helyen feküdt a környék 
egyik legrégebbi települése, mivel ez a terület ősidőktől felhívta ma-
gára az emberek figyelmét. Még néhány évtizete is dombos terület 
volt, amely kb. 20 hektáron terült el Berencs (pontosabban Nagy-
falu) és a szomszédos Nyitra-Ivánka (pontosabban Gergelyfalva) 
község közt. A lelőhely a legutóbbi határváltozások után Berencs 
kataszterébe került, eredetileg ugyanis Nyitra-Ivánka (pontosabban 
a lüki-gergelyfalvi) határba tartozott. A berencsi szájhagyomány-
ban fennmaradt egy gazdag és gonosz emberről szóló legenda, aki 
Árkus szigetén lak(hat)ott. Gonoszsága miatt a gazdagságával együtt 
elsüllyedt a föld alá. Ma már nem tudjuk hitelesen megállapítani, 
hogy mi alapján született e történet. Arra a tényre, hogy fennmaradt 
az utókor számára, hatással lehetett, hogy ezen a helyen a földműve-
lési munkálatok során különböző tárgyak kerültek elő, amelyek az 
emberek hajdani ittlétéről tanúskodtak. 

A huszadik század '20-as éveiben amatőr ásatásokat Szabó 
János, lükiről származó tanár (Lüki a szomszédos Nyitra-Ivánka 
község rész) végzett ezen a helyen, és a leletekből magángyűjte-
ményt állított öszsze, melyben 
egyedi emlékek is voltak. Gyűjte-
ménye vonzotta több jelentősebb 
személy érdeklődését is. 

Személyesen jött el megnézni 
ezt Janko Jesensky, nyitrai ispán, 
neves szlovák író és a kultúra te-
rén működő Jozef Damborsky, 

2. sz. kép: 

Spondylus 
kagylóból 
készült 
karkötő' 



nyitrai professzor. Szabó János felhívta e lelőhelyre a szlovák régészek 
figyelmét is, ami alapján 1935-ben Štefan Janšák vezette be a lelőhe-
lyet a szakirodalomba. A hivatalok 1935-ben betiltották Szabó János 
munkáját, s gyűjteményét a túrócszentmártoni Szlovák Nemzeti Mú-
zeum vásárolta meg. A 20. század '50-es éveiben kisebb feltárást 
végzett itt Bohuslav Novotny. Ugyanitt 199l-l992-ben a kőolajve-
zeték kiépítése során leletmentésre került sor, amelyet Ivan Cheben, 
Matej Ruttkay és Jarmila Ruttkayová régészek végeztek. Több objek-
tumot tártak fel, melyek az újkőkori vonaldíszes kerámia kulturájába 
és a rézkori (=neolitikum) bádeni, illetve a Kosihy-Čaka kultúrába 
tartoztak, ezeken kívül két objektum a kései bronzkorszakba, egy le-
let pedig a római korba tartozott; a többi késő-középkori jellegű volt. 

Mindkét, fenn említett helyen előkerültek olyan leletek, amelyek 
a szlávok jelenlétét is bizonyítják e térségben. Ok az 5. század végén 
jelentek meg a Kárpát-medencében, amikoris a mai Szlovákia terü-
lete még ritkán lakott térség volt. A szlávok több mai nemzet elődei 
voltak, többek közt a szlovákoké is. 

A 9. század elején alakult ki a Morva Fejedelemség, amit az írásos 
források „Nagy Morávia" néven emlegetnek; ez a volt Nyitrai és 
Morva Fejedelemségből jött létre. Több uralkodóját tartjuk számon. 

A magyarok a 9. század végén érkeztek Kelet-Európából a Kárpát-
medencébe, megtelepedésük e térségben kisszámú 10-11. századi le-
letekkel igazolható. Géza fejedelem, majd fia István király összponto-
sító igyekvéseinek köszönhetően megalakult a Magyar Királyság, 
amelyben a fennállásáig több etnikum élt egymás mellett. 
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B E R E N C S T Ö R T É N E T E 

Í R Á S O S 

F O R R Á S O K A L A P J Á N 

A Z E L S Ő Í R Á S O S F E L J E G Y Z É S 

Berencs első okleveles említése 1156-ból származik, mely a falut 
Brencu néven említi. Az esztergomi érsek által kiállított oklevélről 
van szó, melyben 70 nyitrai és barsi főesperesség egyháza, II. Géza 
király jóváhagyásával, az egyházi tizedet küldi az esztergomi kápta-
lannak, annak megélhetését és az oltár fenntartását biztosítandó. 
Az oklevél a tized szerint a nagyságukat is megkülönbözteti, egyes 
történészek szerint a „meliores"- és „mediocres"-ként említett 
plébániákat 11. századiaknak tekinthetjük, mivel nagyobb helyek 
kialakulásához bizonnyal több időre volt szükség. Ilyen korai tele-
pek közé sorolható Berencs is. 

A K Ö Z S É G E L N E V E Z É S É N E K E R E D E T E 

A község elnevezésének indítéka többféle módon szerepel a szak-
irodalomban. Ezek közül a két legelterjedtebbről bővebben: 
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3. sz. kép: 

Berencs és 
környéke 

1. A szlovák történészek szerint az elnevezés az ún. branőie, a szlo-
vák brána szóból alakult ki (brána = kapu), mivelhogy a stratégiailag 
fontos utakon (Borostyán út) fontos kapuk állhattak. Szerintük egy 
mozgó torlaszról lehetett szó, amelyet általában faoszlopokból építet-
tek ki, s amelyet az úton keresztbe helyeztek, azzal a céllal, hogy meg-
állítsák a fuvarosokat és ellenőrizhessék rakományaikat. Ilyen kapuk 
a nagyobb várak előterében voltak találhatók, útkereszteződéseken, 
átkelőhelyeken, vámot szedő helyeken stb. s ezek környékét nevez-
hették brancie-nak. A Nyitra közelében fekvő Berencs esetében stra-
tégiailag fontos helyről lehetett szó, amely jelentős útvonalon feküdt 
- a nyitrai várba vivő a dunai átkelőhelyűnél és egyben egy kereszte-
ződés mellett, amely Visegrádot és a mai Morvaországot kötötte össze. 
Ez esetben a torlasz, a szlovák történészek szerint, külön indokolha-
tónak tűnik, mivelhogy a község szomszédságában lévő Nagy Kér 
(az első írásos feljegyzés 1113-ből a község nevét Kér formában 
említi) elnevezése a magyar törzsek egyikének nevét viseli. E helynév 
alapján feltételezik, hogy már a 10. század elején a kaput és a körü-
lötte lévő térséget egy Kér törzsből álló katonai sereg védhette. 

2. A magyar kutatók közül is 
többen foglalkoztak a 10-14. szá-
zadi helynevek kialakulásával. A br-
kezdetű szavak szerintük is szláv 
eredetűek lehetnek, de Berencs ese-
tében a nagyobb részük azon az ál-
lásponton van, hogy ez egy sze-
mélynévből kialakult helynév. Sze-
rintük a 10-11. századi magyar hely-
névadási szokásra jellemző volt, 
hogy az adott települést az alapító-
járól, első birtokosáró vagy valamely 
nevezetes lakójáról nevezték el, azaz 
a puszta személynév magát a tele-
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pülést is jelentette. A honfoglalást követő időszakban a helynevek 
az ősi, pogány személynevek mellett számos újkeletű, keresztény és 
egyéb szóból is kialakulhattak. A kutatók feltételezik, hogy Berencs 
esetében török köznévi eredetű személynévről van szó, melynek 
jelentése első. (Tudnivaló, hogy a kora magyarságban több török 
eredetű népcsoport is volt.) Innen vehette nevét a továbbiakban 
említendő Berencs-nemzetség. 

A M A I K Ö Z S É G E T M E G E L Ő Z Ő T E L E P Ü L É S E K 

É S A B E R E N C S - N E M Z E T S É G T Ö R T É N E T E 

A középkor folyamán a Cétényke folyó mentén, mint szőlőtő-
kén a fürtök, úgy követték egymást a települések — Ivánka, Ger-
gelyfalva, Lüki, Árkus, Nagyfalu, Újfalu, Berencs. Ezen települések 
története hosszú ideig összefüggött, a földbirtokosukat, mindennapi 
életüket is ideértve. A legjelentősebb közülük hosszú időn keresztül 
Berencs volt, az írásos emlékek alapján feltételezhető ugyanis, hogy 
első birtokosai a Berencs nemzetség tagjai voltak (a régebbi iro-
dalomban a Berench írásmód is előfordul). 

E nemzetség később több ágra szakadt, Berencs birtokosaivá 
pedig a Berencs-Lipovnok család lett. 

E család legősibb sarjaként az oklevelek Cherubín fiát, a Be-
rencsről származó Gothárdot említik 1210-ben. A történeti forrá-
sok sajnos nem teszik lehetővé, hogy kimutassuk Gothárd utódait, 
feltételezésekbe pedig nem szeretnénk bocsátkozni. A 13-14. század 
fordulóján a család tagjai fokozatosan eladták a Berencsen lévő 
vagyonukat, és a Tapolcsány (Topoľčany) melletti birtokaikra köl-
töztek, Koroson szereztek birtokokat. Berencset Márton vásárolta 
meg tőlük, aki korábban tárnokmesterként működött. O Csák 
Máté szolgálatában állt, és kétszer is jelen volt a nyitrai vár ostro-
mánál. IV. László király az 1288-ban kiadott oklevelében Nyitrát 
- örök időkre - az itt székelő püspököknek adományozta, és 
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Nyitra földbirtokosaivá tette őket. Amikor Csák Máté első ízben 
elfoglalta a nyitrai várat, III. János püspök helyett a saját emberét 
ültette oda - mégpedig a fennt említett Mártont -, aki később 
Berencs földbirtokosává vált. Mártonnak több gyermeke is volt, 
melyek közül két fia Berencsen telepedett le. 1392-ben Mária ki-
rálynő Berencsi Istvánnak és Jánosnak a birtokaikon (Berencsen és 
Gergelyfalván) pallosjogot engedélyezett, továbbá vér- és kínpadok 
fölállítását s fönntartását, tolvajok, rablók, gyújtogatok, gyilkosok 
s egyéb gonosztevők elfogását s elítélését. Berencsi Istvánnak kö-
szönhetően, aki királyi kulcsár volt, a család sorsának csillaga ismét 
felszállóban volt. 

Feltételezhető, hogy a 13. század második felében a Berencs 
környékét körülvevő határ két nagyobb, viszonylag egyenlő nagy-
ságú részre osztódott, miközben az északi részéből önálló település 
vált ki Ivánka néven. A Berencs-Lipovnoki család vagyonfelosztása 
következtében 1272-ben a mai Berencs határában új birtokmegosz-
tás történt, a települések három részre tagolódtak. Az eredeti Be-
rencs megjelölés a település alsó része elnevezéseként maradt fönn, 
mivel azt tartották számon a legősibb településként, s melynek Szűz 
Máriának szentelt temploma is volt. E rész elnevezése a későbbi idők 
folyamán Berencs, illetve Nagy Berencs volt. Az északi rész, mely 
a Berencs-Lipovnok nemzetség tagjaié maradt, a Nagyfalu elneve-
zést kapta (első írásos említése 1271-ből származik, ahol Naghfalow 
néven szerepel). Itt már szintén korábbi településsel is számolha-
tunk, mely a 14. század folyamán önálló településsé formálódott. 
A legkisebb rész a 13. század végén, illetve a 14. század elején vált 
ki, amely a Kis Berencs elnevezést viselte, és a szomszédos Nagyfalu 
elnevezéssel szemben fokozatosan a Kisfalu elnevezést kapta — 
amely a 16. század folyamán elpusztult vagy összeolvadt Berenccsel). 

A Berencs-Lipovnoki család vagyonának széthullása a 14. század 
folyamán folytatódott. Ekkor szerezhetett önnálóságot Gergelyfalva 
mellett Árkus is (sok helyen Árkos elnevezést is visel, mi az Árkus 
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megnevezést használjuk, mivel ez az első okleveles említése). A tizen-
negyedik század folyamán e helyen malom is épült. Valószínű, 
hogy Árkus első írásos feljegyzése 1409-ből származik, mely okle-
vélben Arkusmolnosként szerepel. Kiderül belőle, hogy Gerencséri 
János kezéből a szomszédos Nagyfaluval együtt Zsigmond király 
kezébe került, ő viszont mindkettőt elcserélte az Ujlaky család tag-
jaival. Árkus és Nagyfalu csak rövid ideig maradtak e család birto-
kában, mivel 1435-ben Árkus ismét új gazda kezébe került, mégpe-
dig Berencsi István és családja birtokába. Ok lettek Berencs és 
Gergelyfalva földesurai is. Berencsi István gazdag nemes volt, a Ki-
rályi kulcsár tisztéhez az unokatestvére segítette, aki a horvát-dal-
máciai bán szolgálatában működött. 

Árkus 15. század második felére eső történelméről a régészeti 
leletek alapján is kapunk némi betekintést. Egy erődítmény is épült 
itt és egy huszita tábor nyomai is fellelhetők. Az ásatások nyomán 
főleg pénzleletek kerültek elő - az érmék nagy része Alsó-Ausztriá-
ból, Csehországból és Stájerországból származik, és persze magyar 
királyok érméi is megtalálhatók köztük. 
A település egy része leégett, az utolsó 
napjai pedig a törökök 17. századi pusz-
tításaival hozhatók kapcsolatba. 

Berencsi István halála után a Beren-
csen lévő birtokait három fia örökölte. 
Mivel nem sokat tartózkodtak itt, nem 
érdekelte őket e birtokok sorsa, igye-
keztek eladni azokat, s így a települések 
kézről-kézre kerültek. Végül 1467-ben 
Mátyás király kérelmére és Báthory Ist-
ván országbíró parancsára Árkus és Lüki 
új birtokosaivá Országh Mihály nádor 
és fia László lettek. A nádor - aki 
a király után a második legnagyobb 
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tisztségviselő - kezébe került Nagyfalu és Újfalu is, ő ugyanis 
1477-ben Nagyfalut, Újfalut, Árkust és Lükit a nyitrai káptalan-
nak adományozta a „lelki üdvéért". Nem sikerült kideríteni, hogy 
pontosan melyik évben, de Berencs is a nyitrai káptalané lett. (Az 
1533-i dicalis (dica=hadiadó) összeírás szerint — Újfalu, Nagyfalu 
és Lüki mellett - már a nyitrai káptalan birtokai közt szerepel. 

É L E T A F É L H O L D Á R N Y É K Á B A N 

A 16.-17. század a Kárpát-Medence egyik legvéresebb időszaka 
volt. A mohácsi csatát (1526) követően a Magyar Királyság három 
részre hullott: Erdélyre, a török hódoltsági területre és Magyaror-
szág északon és nyugaton szabadon maradt részeire. A török hábo-
rúk során a mai Szlovákia egyes régióit szinte teljesen kifosztották, 
feldúlták, a lakosságukat pedig megtizedelték. 

Berencs, és Nagyfalu területi nagyságáról Nyitra megye 16. szá-
zadbeli adóösszeírásaiból szerezhetünk tudomást. 1549-ből Berencs-
ről kiderül, hogy tizennyolc porta volt megadóztatva, Nagyfalun hat, 
Árkusban a nyitrai káptalannak egy portája volt, nyitrai lakosoknak 
a Káptalan utcából pedig négy portájuk volt itt. 

1554 és 1569 között a törököknek sikerült elfoglalni Nyitra 
környékét is, 1554-től Berencs is a meghódolt területek közé került, 
a települést a törökök részben felégették. A lakosok ezután a törö-
köknek adóztak. 1570-től Berencs, Nagyfalu és Árkus is az újvári 
náhije része volt. 1570-ben, az esztergomi szandzsákban számos falut 
összeírtak, közte Berencset és Nagyfalut is (lásd a függelékben). Az 
összeírásában Berencsen tizennyolc házról találunk említést, továbbá 
a Nyitra vizén „Bálint pap" háromkerekű malmáról, amely egy 
török - Adzsem fia - kezén volt (a felsorolt személyek névsorát lásd 
a Függelékben). Nagyfalun öt házat tartottak számon, a nyitrai káp-
talan kétkerekű malmát a Nyitra folyón egy Kurd nevű török 
szpáhi (=lovas) birtokolta. 1598-ban Berencsen negyvennyolc, Nagy-
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falun huszonnégy, és Árkusban két ház állt. Árkusról az utolsó hite-
les feljegyzés 1611-ből származik: mint kuriális, nemesi településről 
tesznek említést a források, melyhez két erdő is tartozott, utána ke-
véssel a település megszűn (hetet) t. 

A török uralom alatti időszakból tudomásunk van egy 1664-ből 
származó újvári ejálet adóösszeírásról is, melyben már csak Berencs 
(Árkus mint Berencs része) és Nagyfalu szerepel. Berencsen huszon-
hat háztartásban harmincnyolc adófizető személy élt (a névsort lásd 
a Függelékben). Megtudhatjuk, hogy Berencsen egykerekű malom is 
működött félévi üzemmel és hogy a lakosok Tarán pusztát (ma Šte-
fanovičová község része) is birtokolták és művelték. Nagyfalun nyolc 
adófizető személy öt háztartásban élt (a névsort lásd a függelékben). 

Berencsen a 17. századtól kezdve évente két vásárt tartottak — jú-
lius 2-án és október 26-án. A település valószínűleg még a 17. század 
folyamán megkapta a nyitrai káptalantól a mezővárosi privilégiumot 
{=oppidum, korlátolt jogokkal rendelkező város, illetve olyan tele-
pülés, amely átmenetet képezett a falu és a város között). A leg-
régibb forrás, amely Berencset mezővárosként említi 1704-ből szár-
mazik; az utolsó hiteles jele ennek a privilégiumnak pedig egy pe-
cséten őrződött meg 1855-ből. Mikor és miért veszítette el ezt 
a kiváltságát — nem tudjuk. 
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G A Z D A S Á G É S T Á R S A D A L O M B E R E N C S E N É S N A G Y F A L U N 

A 1 8 - 1 9 . S Z Á Z A D F O L Y A M Á N 

1828-ból származó kanonoki vizitáció szerint, a nyitrai káptalan 
ingatlan birtokai kilenc részre voltak felosztva, s minden kanonok 
tartozott a neki jutott részletet saját emberei által megmunkáltatni. 
Minden egyes kanonok részére kb. nyolc úrbéri telek jutott, e fel-
osztási kulcs szerint: a berencsi birtok két, a nagyfalusi pedig egy 
kanonoki birtokot jelentett. 1713-ban e birtokrészleteket felosztot-
ták a nyitrai káptalan tagjai között:a berencsi első birtokrészietet 
Prileszky Miklós, a nagyfalusi részletet Domanizsay János és a be-
rencsi másik részletet pedig Bárdy Gáspár, Szmutko Mihály és 
Hajnovics Ferenc kanonokok bírták. 

Az adózó családfők 1715. évi összeírása alapján tudjuk, hogy 
tizenhárom porta volt megadóztatva (lásd a Függelékben), 1751-ben 
huszonöt paraszt, huszonegy zsellér, két félzsellér és nyolc szolgacsalád 
élt Berencsen. Többféle állatot neveltek, nem volt viszont elegendő 
fájuk, és gyakran árvizek sújtották a lakosságot. Nagyfalun 1715-ben 
tizennégy jobbágycsalád élt (az adózó családfők névsorát lásd a füg-
gelékben), 1752-ben negyvenkettő, ebből huszonhét parasztcsalád. 
Szintén többféle állatot neveltek, és többek közt szőlőt is termeltek. 

II. József uralkodása idejében (1780-1790) több cigánycsalád 
telepedett le. Az 1788-ból származó írásos dokumentumból arról 
értesülünk: Berencs mezőváros és Nagyfalu is kérését fejezi ki, hogy 
számukra betiltassék a kovácsmesterség. 

1831-ben pusztító járvány tizedelte a Nyitra és Trencsén megyei 
falvakat. Berencsen százharmincegy, Nagyfaluban negyvennyolc sze-
mély halt meg kolerában. 

1851 körül a szomszédos Nyitraivánkán létrejött a kerületi jegy-
zőség, melyhez Berencsen kívül Ivánka, Lüki, Gergelyfalva, Alsó-
Köröskény és Nagyfalu tartozott. 
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1866-ban Nagyfalut hatalmas fagyok érték, majd 1868-ban tűz 
pusztított itt. 1876. november 1-én a falun áthaladt az első vonat, 
mely az újonnan kiépített pályán Nyitráról Surányba (Šurany) ha-
ladt. (A vasútállomás épületét 1928-ban építették föl.) 

A 2 0 . S Z Á Z A D 

1907. július 4-én tűz martalékává lett Berencsen - egy keskeny 
utcában - tizennyolc ház. Ez idő tájt tovább folyt a vasútútvonal épí-
tése Privigyébe (Prievidza), amelyen már berencsi és nagyfalusi lako-
sok is dolgoztak, bár a lakosság többsége továbbra is mezőgazdasági 
munkából élt. 

Az 1910-es népszámlálás adatai szerint Berencsnek posta-, és 
távíró hivatala Nyitra-Ivánkán volt. 

Az első Csehszlovák állam idejében a berencsiek nagy része a 
mezőgazdaságban dolgozott. A '20-as évek elején a földek jelentős 
hányada a nyitrai káptalané volt. Sok berencsi lakos a szomszédos 
ivankai nagybirtokon talált munkahelyet, amely Politzer Zsig-
mond tulajdonát képezte (ő ált az ivánkai zsidó hitközség élén is). 
A gazdasági krízis a '20-as, '30-as évek elején radikálisabbá tette 
a munkásokat, akik a mezőgazdaságban kialakult krízis végett elvesz-
tették munkájukat. Rossz szociális helyzetüket a Kommunista Párt 
igyekezett kihasználni, amely szakszervezeti gyűléseket rendezett, 
és számos sztrájk kezdeményezőjévé vált. 1927 májusában radikali-
zálódtak a Politzer Zsigmond nagybirtokán dolgozó munkások is, 
mivelhogy munkaadójuk nem akarta felemelni napi bérüket nyolc 
koronáról tizenkét koronára és lerövidíteni a munkaidejüket nyolc 
órára. A sztrájkban hetvenkét berencsi és kétszáztizennyolc ivankai 
lakos vett részt. Mivel a követelményeik nem találtak visszhangra, 
1928 áprilisában ismét sztrájkba kezdtek. 

A '20-as években történt Berencs és Nagyfalu közigazgatási 
egyesítése is. 
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A világpolitikai események az 
1930-as évek végén Berencs 
népének sorsában nem hoztak 
döntő változást. Az ún. első 
bécsi döntést 1938. novem-
ber 2-án hirdették ki Bécs-
ben, a Belvedere-kastélyban. 
Ennek értelmében Csehszlo-
vákiától visszacsatolták Ma-
gyarországhoz a déli, minte-
gy 650 kilométer hosszú ma-
gyarlakta sávot. A határ vo-
nalát nemzetközi döntőbíró-
ság — német, olasz, angol, 
francia — állapította meg 
Münchenben. A falu Cseh-
szlovákia része maradt, mi-

közben az új határ Berencstől csak néhány kilométerrel délre húzó-
dott. 1938 végéig a helyi szlovák tannyelvű iskolában szünetelt 
a tanítás, mivel az épület a katonáknak adott szállást. 1939 tavaszi 
hónapjai szintén tele voltak izgalommal, mivel a falu környékén 
a határmegállapító bizottság működött; Berencs területén azonban 
nem történt nagyobb változás. 

Nem sokkal a szlovák állam létrejötte (1939. március 14.) 
után az autonóm kormány megkezdte diszkrimináló lépéseit a zsi-
dók ellen. A lakosság az antiszemitizmus és a deportálások formá-
jában újfajta gyakorlattal találkozott. A szlovák-magyar demarká-
ciós vonalon koncentrációs táborok jöttek létre — egyik közülük 
a szomszédos Nagykéren volt található —, melyekben zsidók száza-
it gyűjtötték össze az életkorra, nemre való figyelem nélkül. 
Az anyakönyvek alapján tudjuk, hogy Berencsen, és Nagyfalun 
is éltek zsidó lakosság a 19. század második, illetve a 20. század 
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első felében. (Sorsukkal kapcsolatban nem sikerült bővebb adat-
okhoz jutni.) 

A politikai pártok közül a Magyar Szlovákiai Párt (Maďarská 
strana) fejtette ki a tevékenységét, amely a lakosság kulturális és po-
litikai életének szervezésével is foglalkozott. 

A 20. század '40-es éveiben a község nyugati határában megerő-
sített út épült Berencs és Keszi (Poľný Kesov), továbbá kisvasút 
épült Berencs és Tarán (Štefanovičová) közt. A Szlovák állam meg-
alakulásáig a mai Tarán területéről cukorrépát szállítottak a surányi 
(Šurany) cukorgyárba. Az államhatár megváltozásával (Surány Ma-
gyarország része lett, Tarán Szlovákiához tartozott) a cukorrépa 
szállítása Berencse keresztül folyt. A berencsi szőlőhegyeken át ve-
zető vasútra ma is emlékeztet egy kőhíd, mely fennmaradt az idők 
viharai során. Nagyobb szerencséje volt, mint annak a zsidó fér-
finak, aki a kőhidat segített építeni, majd a vészkorszakban a beren-
csiek borospincéiben, és a már említett „hajlokjaiban" talált búvóhe-
lyet, mígnem egy szerencsétlen véletlen nyomán a faluban megszállt 
német katonák rátaláltak. 

1944. december 13-án a helyi szlovák tannyelvű iskolában né-
met katonákat szállásoltak el. 1945. január 23-án egy tantermet sza-
baddá tettek, de január 31-én a németek ismét megszállták az épü-
letet, és azt február 8-ig el sem hagyták. Végleg csak március 25-én 
költöztek ki, ekkor ugyanis a falu frontvonalba került. A húsvéti 
szünet alatt, 1945. március 28-án, Nagycétényből (Veľký Cetín) felől 
szállták meg a falut. A harcok során tizenegy szovjet katona vesz-
tette életét, elestükre emlékmű emlékeztet. Ezen a napon halt meg 
Kónya János is, aki a lánya becsületét védte. 

Még ebben az évben államosították, ill. felszámolták a község 
iparosainak műhelyeit és a kereskedőinek boltjait. 

Az 1948 februári események után a berencsi egyházi vagyont 
konfiskálták és felosztották. 1949 után a falu szövetkezesítése kezdő-
dött meg. A helyi Kommunista Párt agitációja után 1950. október 
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l-jén létrejött a mezőgazdasági szövetkezet, elnöke Cigány Imre lett. 
Az első nehéz évek után, melyeket alacsony hozam, kis bérek és tör-
vényellenességek jellemeztek (akik nem akartak belépni, azok közül 
többen a handlovai és a nováki bányákba kerültek), a körülmények 
javulni kezdtek. 1959-ben Ján Hrbatý, 1964-ben pedig Morvay Ist-
ván lett az elnök. 

A falu föllendülése a 20. század második felére tehető: a lakosok 
közt megjelentek az első személygépkocsi tulajdonosok, fokozato-
san kivirágzott a társadalmi élet is - különböző szervezetek jöttek 
létre, a régiek pedig megújították tevékenységüket (a tűzoltók szö-
vetsége 1895-ben alakult meg!). Megkezdődött a falu arculatának 
megváltozása. Az utakat portalanították, a közterületeket fásították, 
az újonnan felépített moziban megkezdték vetíteni az első filmeket. 

1970-től 1991-ig 370 fővel csökkent a falu lakosságának száma. 
Ehhez nagy mértékben hozzájárult a község demográfiai állapota 
- nem volt elegendő lakás, a gáz- és vízvezeték, valamint csatorná-

zás is hiányzott. Több lakos a környező üzemekben dolgozott, ahol 
a munkahellyel együtt lakást is kaptak, sokan Nyitrára vagy más 
városokba költöztek. 

7. sz. kép: 
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É P Í T E T T Ö R Ö K S É G 

71 

A község őrzi az elődök emlékezetét, történelmi múltját, ebben 
jelentős szerepet játszanak a műemlékek, a köztéri alkotások. 

Az építészeti emlékek között a katolikus templom a legrégebbi. 
Első írásos emléke 1318-ból származik, melyben egy Szűz Mária 
tiszteletére emelt kőtemplomról tesznek említést. Eredetileg góti-

8. sz. kép: 
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kus stílusban épült. Egy Károly 
Róbert uralkodása alatt, 1326-ban 
kiadott oklevél szól az első ismert 
plébánosról, kinek neve István 
volt. A következő ismert plébá-
nost „Martinus"-nak hívták. 
1613-1629 közt a berencsi plébá-
nián a Heves megye-i Zörögh Mi-
hály plébános szolgált. Az ő nevé-
hez fűződik egy új oltár elkészíté-
se, mely Szűz Mária koronázását 
ábrázolta. Zörögh Mihály utolsó 
napjait nyitrai kanonokként töl-
tötte. Utána Bajcsi Mihály lett a 
Berencsiek lelkiatyja, őt Lotzius 
Mihály követte 1647-ben. Az 
alább említett plébánosok törőd-
tek az ivánkai, lüki és gergelyfalvi hívek lelki üdvével is. Berencsen 
a 17. század végéig ezek a lelkiatyák követték egymást: Rajmanus 
Mihály, Urbanovics István és Vizy B. A 18. század elején lett plé-
bánossá Berencsen Szentmihályi Ferenc, aki Nagyszombaton ta-
nult, és a filozófia magiszerévé vált; a nevéhez fűződik az első anya-
könywezetés és a templom barokk stílusú átépítése 1704-ben. 
Egy év múlva Révay Antal báró lett a helyi plébános, akit Fejérváry 
Pál, Bacskády Antal, Birovszky György, Náray Ferenc és Besznák 



Mihály követett. Ez időben vált ki a berencsi plébániából az ivánkai 
egyházközség. A 18. század elejéig a plébánia az esztergomi érse-
kséghez tartozott, valószínűleg ezután került a nyitrai egyházme-
gyéhez. A templomot 1760-ban megnagyobbították. Egy hajója 
volt, boltíves végződéssel A főoltár rokokó stílusban készült, és szin-
tén ebből az évből való. A 18. század végéig Berencsen működtek 
plébánosként: Lehotzky András, Császár András, Ordódy Tamás, 
Balabbás György, Benitsád Pál, Hassi István, Bleho Pál, Koncz 
János (beszélt magyarul és szlovákul is). 1801-től Szlusny Antal, 
utána Klekner József, Tomann János ( t l 879; a berencsi temető-
ben nyugszik), majd Drexler Ignác (*Handlová t Berencs; szintén 
a berencsi temetőben nyugszik; ötvenhat évet működött Beren-
csen) voltak Berencs plébánosai. 

A templom a mai alakját 1939 és 1943 között kapta, ekkor egy 
új hajóval és új, - 34 méter magas — toronnyal is bővült. Az 
átépítés időszakában a boltívre ez a felirat került: QUAERITE 
PRIMUM REGNUM DEI ET OMNIA ADJICIENTUR VOBIS; 
ami azt jelenti: KERESSÉTEK ELŐBB AZ ISTEN ORSZÁGÁT, 

ÉS MINDEN MEGADATIK NEK-
TEK. A főoltárt támpillérek Szent 
Péter (jobbról) és Szent András (bal-
ról) apostolok szobrai díszítik. Ékes-
sége az 1872-ben Švestka Károly, ál-
tal festett oltárkép: Szűz Mária láto-
gatása Szent Erzsébetnél. 

A kép 1943-ban szintén renová-
lásra szorult, ezt Gabula G. végezte el. 
A presbitériumán Jakobeyus Károly 
festménye található 1887-ből. A szó-
szék a négy evangélista - Márk, Máté, 
Lukács és János — alakjával díszített. 

9. sz. kép: 

Oltárkép -
Szűz Mária 

látogatása 
Szent 

Erzsébetnél 
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A baptistérium a sekrestye és a templom bejárata között talál-
ható, az ajtaja kézileg megmunkált tölgyfából készült. A keresztvíz 
egy 1796-ból származó tálban van, a megszentelt olajak pedig egy 
hármas pixidában; melyet Kámánházy László, a nyitrai káptalan ka-
nonoka adományozta a plébániának. 

A templomban több szobor is található — a templom első részé-
ben levő Jézus Szent Szívét, a templom közepén jobb felőli Szűz 
Máriát ábrázolja, balról pedig Szent Józsefet, Kisjézussal a karján. 
Mindkét szobrot 1953-ban a falu lakosai állíttatták, hálából azért, 
hogy a nováki és a hanlovai bányákba elhurcoltak rövid időn belül 
épen és egészségesen hazatértek. A templom hátsó részében a kó-
rus alatt balról Szent Teréz, jobbról Szent Antal szobra található. 
A templom bejáratánál jobbra Szent András, balra Szent János evan-
gélista szobra áll. A templom hátsó részében a bejáratnál Fájdalmas 
Szűzanya szobra van elhelyezve. A szobrok alatt lévő állványokat 
Ferdinand Drozd készítette, a templomban található keresztutat 
pedig Vojtech Ihriský szobrászművész készítette az 1953-ban és 
1954 -ben. 

Mellettük több festmény is található: a templom elejében jobb 
felől Szent Erzsébetről, bal felől Szent Antalról; ezeket Beňuška Antal 
plébános kérésére Mássányi Edmund festette a 20. század '50-es 
éveiben. Az ú alkotásai a szószéktől balra található Jézus születéséről 
és a sekrestye feletti Gábriel angyal jövendöléséről szóló képek is. 
Ugyanekkor készültek el a fenyőfa padok is, melyeket Schreiber G. 
tapolcsányi építészmérnök tervezte és Hattala István kivitelezte. 

A kóruson tizenkét regiszteres orgona van, amelyet Vážansky 
Otokár készített; az előzőnek (1766) csak négy regisztere volt. 

1941-ig Berencsen csak magyar nyelven hirdették e plébánosok 
Isten igéjét, amikor is a nyitrai járásban lévő plébániák számára egy 
rendelet kimondta, hogy az istentiszteletek kétnyelvűek legyenek. 
Ez időben Berencsen (szlovák nemzetiségű) Beňuška Antal töltötte 
be papi hivatalát. Halála után nálunk Brath József (későbbi esperes) 
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működött egészen 2000-ig, azóta Kopecký Rudolf segít bennünket 
a lelki üdvösséghez. 

1989 után megújultak egyes hagyományos szokások, mégpedig 
az úrnapi körmenet (szlovák és magyar nyelven is) és a nagyszom-
bati körmenet (csak magyar nyelven). 1996-ban új hagyományok 
születtek: orbánnapi szentmise a helyi szőlőhegyen, Orbán pápa 
szobránál (magyar nyelven); illetve Cirill és Metód napján szintén 
a helyi szőlőhegyen a szoborcsoportjuknál misét mutat be az atya 
szlovák nyelven. A 20. század '90-es éveitől hétköznap és vasárnap 
is két nyelven végzi a plébános a misét. A magyar misén hosszú évek 
óta Sima Ferenc orgonál; nagyobb ünnepek alkalmával, 1995-től 
Pintérné Kazán Beáta vezetése alatt működik a helyi fiatalokból 
álló énekkar. A szlovák nyelvű szentmisén Morvay Boldizsár és 
Veres Tamás orgonálnak, az énekkart Morvay Otília vezeti. 

A község belterületén és határában is különböző szobrok, 
műemlékek találhatók. Az egyik legrégebbi Nepomuki szent János 
szobra 1774-ből, amely barokk-klasszicista stílusú. Ilyen stílusban 
készült szent Orbán pápa szobra, mely a helyi szőlőhegyen található. 
Kezében szőlőfürtöt tart. A szobrot a helyi molnár — Bábán Mihály — 
állította 1794-ben. Ugyanő építtette 1812-ben azt a kőkeresztet, 
amely ma is a templom előtt áll, mivel a korábbi fakeresztet egy vi-
har elpusztította. Ezen a kívül egyéb kőkeresztek is találhatók 
a községben. Több kápolna is építtetett, melyek közül valószínűleg 
a legrégebbi Nagyfalu pátrónájának - Szent Annának kápolnája. 
1943-ban készült Szent Konstantin és Metód szobra, mely a beren-
csi dombvonulat legmagasabb pontján található, alkotója Gibala 
František, nyitrai szobrász. A szobrot az akkori nyitrai megyefőnök 
helyeztette ide. 
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O K T A T Á S , K U L T Ú R A 

1890 
1895 
1896 

1905 
1908 
1913 

1933 

Tanár: Laurencsik Ignác; segédtanár: Kopasz János. 
Tanár: Laurencsik Ignác, segédtanár: Spacsek Mátyás 
Tanár: Volánszky Győző 
(Segédtanár nem működött, a volt tanár-kántor 
Laurencsik Ignác nyugdíja 90 forint volt.) 
Tanár: Kopasz Bertalan 
Tanárok: Kopasz Bertalan és Kopaszné Kelecsényi Matild 
I—II. osztályok: Kopaszné Kelecsényi Matild, 
III-IV. osztályok: Kopasz Bertalan 
Tanárok: Kopasz Bertalan, 
Klemanovics Ilona 
és Pollya Mária 

10. sz. kép: 

Nagyfalusi 
színjátszó-
csoport 
(a szín-
darabot 
a helyi 
tanárnő, 
Hevessy 
Sarolta 
tanította) 

Rajtuk kívül Ulrich László (a berencsi temetőben nyugszik), 
és Rummer József (akinek a nevéhez fúvószenekar működése is 

Az alsófokú oktatást községünkben hosszú ideig a katolikus 
egyház biztosította, de közvetlen adatunk nincs rá. Berencs első is-
kolájáról egy 18. század elejéről származó egyház-látogatási jegyző-
könyvben (canonica visitatio) találunk említést. Eszerint az iskola 
épülete olyan rossz állapotban van, hogy nem is lakható, és az 
akkori tanárnak — Labaj Mihálynak - nehéz körülmények közt kell 
tanítania. Ezért a vizitációt végzők kérték a lakosokat, hogy tegyék 
rendbe az épületet. Va-
lószínűleg, az iskola ek-
kor már a templom és 
a plébánia között állt, 
ott, ahol a 20. század 
végéig működött. A be-
rencsi katolikus iskola 
tanárai: 
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kapcsolódott), valamint Nagy Kató tanárokról szereztünk tudo-
mást. Szállásuk az iskola épületében volt. 

A berencsi egyházi (magyar tannyelvű) iskolások száma: 

1844 72 
1845 40 
1858 103 
1881 94 
1890 51 fiú, 45 lány 
1895 68 fiú, 50 lány 
1896 63 fiú, 52 lány 
1905 79 fiú, 69 lány 
1908 81 fiú, 85 lány 
1911 95 fiú, 87 lány 
1913 I-II. osztály 70, III-IV. osztály 57 
1926 I-II. osztály 41, III-IV. osztály 68 
1933 I-II. osztály 42, III-IV. osztály 58 

1931-ig két magyar tannyelvű egyházi iskola működött - az egyik 
az említett berencsi iskola volt, a másik pedig a nagyfalusi. Az is-
kola épülete 1911 körül épült, a temetőtől nem messze, a mai álta-
lános iskola udvarában található. A tanárnak egy helység volt elkü-
lönítve. A nagyfalusi iskola egyik legjelentősebb tanára Hevessy 
Sarolta volt (1895-1981). 1957-'59 között Pogrányban majd azt kö-
vetően Nyitrán a Pedagógiai Fakultáson tanított. A pedagógiai te-
vékenysége mellett költőként is számontartjuk. 

Berencsen a szlovák tannyelvű elemi iskola 1931-ben jött létre, 
mivel Berencs káptalan földjeit több kľačaní béres jött megművelni. 
Azállami iskola ünnepélyes megnyitóján 1931. november 8-án 
M. Miškóci, V. Šimko, a Szlovák Liga képviselője, Brychta főtörzs-
őrmester, a Csehszlovák őrmesterek egyesületének képviselője, He-
vessy Sarolta, a nagyfalusi magyar tannyelvű iskola igazgatója, Gejza 
Dobiš, az iskola első tanítója, Kopasz Bertalan, a berencsi magyar 
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tannyelvű iskola igazgatója, Sima András, a falu bírója, továbbá 
a falu jegyzője, több tanár a szomszédos Nyitra-Ivánkáról és sok 
helyi lakos vett részt. 

1932 és 1939 között ideiglenes épületekben folyt a tanítás. (Volt 
olyan időszak is, amikor családi házban.) Az iskola működését 
a nyitrai őrmesterek egyesülete támogatta. 1934-ben az iskola két-
osztályú lett, K. Matejčík és a Nagyszombatból származó Alžbeta 
Ryšavá tanított benne. Az 1935/36-ban az első osztályban J. Svitok, 
majd az 1936/37-ben Július Sitár, 1937/38-ban SzőllősyA. oktatta 
a diákokat. A mozgósítás bejelentése után 1938. szeptember 23-án 
Julius Sitárnak be kellett vonulni, a helyére a nyitrai M. Obsolo-
nová lépett. A müncheni döntés után, 1938. október 12-én Julius 
Sitár visszatért. A lakosok izgalommal figyelték, mi fog történni. 
1939. március 14-e, az önálló szlovák állam kikiáltása után az is-
kolában is bekövetkeztek bizonyos változások: május 30-án 
Szőllősy A. tanárnőt áthelyezték, és az iskola egyosztályúvá vált. Az 
1939/40-es tanévben újból kibővült és két osztálya lett. Julius Si-
tárnak a mozgósítás következtében ismét el kellett hagynia az isko-
lát, de négy nap múlva újra visszajöhetett, és mindkét osztályban 
félnapos beosztásban ta-
nított. 1939 szeptember 
végétől A. Sitárová, szül. 
Vinšová kezdett tanítani, 
csakhogy november 30-
án nemzetiségi okokból 
elbocsátották. 1940 feb-
ruár végén a szlovák népi 
iskolát kivonták a magyar 
tannyelvű iskola igazgatása alól, amely ezek után a helyi katolikus 
magyar tannyelvű iskolával működött együtt. A szlovák tannyelvű 
iskola igazgatójává Julius Sitárt nevezték ki, és elkezdték a szlovák 
tannyelvű iskola építését, amit A. Bocian irányított Nyitráról. 

11. sz. kép: 

A berencsi 
fúvószenekar 
Rummer 
József 
vezetése alatt 
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A telket a nyitrai káptalantól kapta a falu. 1941. október 31-én 
adták át az épületet, ahová beköltözhettek a tanárok diákjaikkal. 
(Ekkor vezették be a faluba, s ezzel egyidejűleg az iskolába a villanyt.) 
1942 és 1945 között a tanítás két osztályban folyt, miközben a diá-
kok száma hetvenkettő és nyolcvanhat között mozgott. A II. világ-
háború alatt az iskol épülete nem sérült meg, csak a leltárát érte kár. 

1945. június 30-án a helyi magyar tannyelvű iskolát bezárták, 
ezért több diák a szlovák tannyelvű alapiskolába iratkozott, mely 
a létszám megnövekedésével négy osztályúra bővült. A magyar nem-
zetiségű lakosoknak elvették bizonyos állampolgári jogaikat, és 
mivel 1945. szeptember l-ig azok felől nem volt pontos döntés, hat-
vanöt gyermek nem kezdte el az iskolát, várva a változásokat. Kez-
detben Julius Sitár foglalkozott időnként velük a volt magyar is-
kola épületében. Később, volt tanáraik - Rummer József és Irena 
Ryšňovská - tanították őket, de az iskolai felügyelőség rendelete 
szerint nem kaphattak fizetést, ezért a tanítás végleg megszűnt. Né-
hányan átléptek a szlovák iskolába, de sokan sehova se jártak. Mivel 
a diákok száma a szlovák iskolában ismét megnövekedett, az az 
1945/46-os tanévben ötosztályúra, a rákövetkezőben pedig hatosz-
tályúra bővült. Az 1948/49-es tanévben Nyitraivánkán középiskola 
nyílt, ezért a 6-8.-ik évfolyam tanulói ide is elmehettek tanulni (hat-
vannégyen így tettek). A berencsi iskola ekkor ötosztályúvá vált. 
Mivel a magyar nemzetiségű állampolgárok idővel viszszakapták 
bizonyos jogaikat, az 1950/5l-es tanévben a diákok ismét beirat-
kozhattak magyar tannyelvű iskolába, ekkor a magyar iskolának 
százhuszonöt, a szlováknak pedig száz diákja volt. 

1961 és 1974 között a nebulók száma egyre növekedett. A szlovák 
és a magyar tantestület együttműködése baráti volt, főleg külön-
böző közös programok és kirándulások során. A magyar iskola a Be-
rencsen található épületekben működött (a templom mellett), a szlo-
vák pedig a nagyfalusiban, míg a volt nagyfalusi magyar tannyelvű 
iskola épületét óvodaként használták. A magyar iskola igazgatója 
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Kónya Miklós, a szlovák iskoláé Pavol Andel volt. 1963-ban meg-
nyílt a helyi kilencosztályos általános iskolában a nyolcadik évfo-
lyam is. Az iskola többféle szakkört működtetett, melyben a leg-
jobb eredményeket labdarúgásban és jégkorongban érték el a diákok. 
1976-ban a magyar tagozat megszűnt, kizárólag szlovák tannyel-
vűvé vált. Az igazgató ebben az időben Rudolf Kováč volt, igazgató-
helyettes pedig Kónya Miklós. Ókét Mária Lysoňková, és Stanislav 
Dermek követték. Ez utóbbi igazgatása idejében, 1990-ben, megkez-
dődött az új iskola épület építése, amely ma Berencs nagyfalusi 
részében található. Az iskolának ezidőben kilenc osztálya volt két-
száztizenegy diákkal. Az új épület 1996-ban készült el, az igazgatója 
Rudolf Ronec lett, majd egy évvel később Oľga Ostrožlíková. Az 
1998/99-es tanévben Mária Mlynekovát nevezték ki az iskola igaz-
gatójának. 2000. március 20-án létrejött az Iskolai Tanács, mely az 
igazgató tanácsadó szerveként működik. 

Nemrégen a kormány rendelete alapján az iskolai intézményekkel 
való gondozás tekintetében az államról a községre kerültek át bizo-
nyos kompetenciák 

Napjainkban az igazgatói posztot (a 2004/2005-ös tanévtől) 
Mária Mlyneková tölti be, az igazgatóhelyettes Katarína Slamková. 

A 2005/2006-os tanévben az iskola a belterületén saját játszóte-
ret létesített, a volt mozi épületében új tornatermet állított fel, tor-
nafelszereléssel is bővült a leltár, és a számítógépes osztály is létrejött 
(internet hozzáférés-
sel). Jelenleg az iskola 
kétszázhét diáknak ki-
lenc évfolyamban ta-
nulási és étkezési le-
hetőséget biztosít, a 
kisebb diákok számá-
ra napközi is műkö-
dik. Az idegennyelvek 
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közül a németet tanulhatják az 1-4. tagozaton, de szakkörök kereté-
ben az angol nyelvet is. Az informatikai szakkörökben képzett taná-
rok segítségével megismerkedhetnek a számítógép működésével, va-
lamint beiratkozhatnak a testnevelési szakkörbe is. (Az iskola mai 
életéről a www.zsbranc.edu.sk címen olvashatnak bővebben) 

A falu lakosai közül a helyi iskolában tanítottak: Bádovszky 
József, id. Gyurián György, Kónya Miklós, Kurcsa Zsuzsanna, 
Lőrincz László (Zsova), Eva Lukáčová és Szőllősy Ildikó. 

A berencsi id. Kurcsa Gyula, Lőrincz Márta és Lőrincz Pál más 
faluban, városban végezték pedagógiai munkájukat. Kazán József, 
még ma is tanít. O a '70-es és a'80-as években vegyeskórust is 
vezetett, mely 1989 után megújult, de 1995-ben megszüntette mű-
ködését. 

A '80-as években Berencsen óvoda is épült. A községből Béčka 
Mária, Gyurián Mária, Kónya Ilona és Lőrincz Katalin tanítottak 
itt. Az óvoda igazgatója jelenleg Eva Machová és a csemetékkel 
Ďuricky Olga, Lőrincz Edit és Pénzes Gabriella törődik. 
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A B E R E N C S I F U T B A L L C S A P A T T Ö R T É N E T E 

A berencsi labdarúgás kezdete a még élő személyek emlékezete 
alapján 1935-36-ra tehető. Az első focilabdát valószínűleg Beňuška 
Antal hozta a faluba, aki Ulrich Lászlóval együtt e sport nagy ra-
jongója volt . A fiatalság nagy érdeklődéssel fogadta az új játékot 
s az utcák, rétek, udvarok - kis túlzással mondva - stadionokká 
váltak. Eleinte kis köveket, dobozokat rugdostak a gyerkek, később 
kitömött harisnyát. A labdarúgás Berencsen az első Szlovák Köztár-
saság alatt került intézményes keretek közé. Nyitra környékén 
a bajnokságok rendezője gróf Eszterházy János volt. (Egyedül ő volt 
az, aki a szlovák nemzeti országgyűlés tagjaként 1942. májusában 
nem szavazta meg a zsidóellenes törvényt.) Ezekben tizenhat község 
vett részt s kerékpáron, gyalog, és - idővel - autóval utaztak a játé-
kosok (autója kezdetben csak a berencsi Pulman molnárnak volt). 
A háború után a labdarúgásban is új nemzedék jelent meg, olykor 
nehéz körülmények között is folytatva a sportot. Ebben az időben 
Balázs László nagy hatással volt a berencsi futballra, egy ideig itt is 
élt, bár a nyitrai sportklubbal állt kapcsolatban. A Testnevelési Szö-
vetkezet élére ebben az időben Kreskóczi Ferenc lépett. Az ő nevé-
hez fűződik az öltözők építése, melyeket bizonyos javítások után 
máig is használják (korábban a játékosok a plébánián öltöztek át, 
de az sem volt ritka, hogy csak istállókban!). A berencsi labdarúgó 
egyesület helyzete Kósa Viktor faluelnök vezetése idejében javult, 
sikerült elkeríteni a futballpálya területét. Az 1967/68-as évadban 
a csapat csoportelső lett, és a járási bajnokságba léphetett. 1968-
ban a klub harminc éves fennállását ünnepelve rendkívüli ellenféllel 
találkozhattak: a budapesti Csepeli Autós-Vasas Klub csapatával. 
(A berencsiek 5:3-ra győztek!) A rákövetkező évadban a berencsi 
csapat a máig legnagyobb sikerét ünnepelhette: bekerültek a Nyu-
gatszlovákiai Labdarúgó Szövetség által irányított l.B osztályba. 
Rövid ideig Berencsen női labdarúgó csapat is működött, amely 
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a ' 
70-es évekből 

14. sz. kép: 

Az eddig 
legered-

ményesebb 
focicsapat 

1973-ban kezdte meg 
működését (az edző 
Mészáros Ferenc volt). 
Jelenleg a pályát a be-
rencsi Testnevelési Szö-
vetkezet kezeli. Három 
csapat működik: a fér-
fiaké, az utánpótlásé és 
az iskolásoké. 

A z 1 9 8 9 U T Á N I E S E M É N Y E K 

1990-ben a községek önálló önkormányzati területi egységgé 
váltak, azaz a vagyonukkal és a pénzügyi forrásaikkal is önállóan 
gazdálkodnak. A '90-es években a község vezetése jóváhagyta a falu 
szimbólumait: a címert, a zászlót és a pecsétet, amelyeket ünnepé-
lyes szentmise keretében szenteltek fel. Átalakult az óvoda épülete: 
egészségügyi központ jött benne létre. A környék egyre inkább rom-
ló ivóvízkészletét a községi vízvezetékrendszer kiépítése oldotta 
meg. A gáz bevezetése hatással van a hulladék mennyiségének csök-
kenésére, a környezet, a levegő tisztaságának megóvására, a lakos-
ság kiadásainak csökkentésére. A kábeltelevíziós hálózat kiépítése 
megnövelte a programválasztás lehetőségét, ami által ki-ki a saját 
kulturális igényei szerinti műsort nézhet. 

A lakosság nagy része 1989-ig mezőgazdaságban és az iparban 
dolgozott, de napjainkban egyre többen a szolgáltatásokban találják 
meg munkahelyüket. Munkát főleg Nyitrán és környékén találnak, 
de mióta az ország az Európai Unió tagja lett, sokan dolgoznak 
külföldön is. A községben több vállalkozó is található. 

Az önkormányzati szervek 1997-ben versenyt hirdettek a köz-
ség utcáinak, illetve nyilvános területeinek elnevezésére. Ezek alapján 
— a történeti hagyományos elnevezéseket figyelembe véve — hu-
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szonnégy utca, és két főtér kapott új nevet. Ugyanebben az évben 
újították fel a berencsi ravatalozót, majd a nagyfalusit (az utóbbi 
a „Remény háza" nevet kapta). A nagyfalusi ravatalozót 2001-ben 
mons. ThDr. Marián Chovanec, nyitrai segédpüspök szentelte fel, 
melynek oltárképét (Szent Anna Szűz Máriával) ifj. Ďurián György 
festette, magát az oltárt pedig Varga Ottó adományozta. 2000 Szil-
veszterén a község lakosai a 20. századot búcsúztatták el. 2001-ben 
átadásra került a víztisztító, s megindult a próbaüzeme, továbbá ki-
épült a községi csatornahálózat első része, a víztisztítótól az általá-
nos iskola épületéig. Az akkor végzett népszámlálás szerint a faluban 
négyféle nemzetiségű ember él: 68,59 százalékuk szlovák, 30,72 
százalékuk magyar nemzetiségű; a csehek és lengyelek - valamint 
azok, akiknél nem sikerült megállapítani a nemzetiséget - mind-
össze 0,20 százalékot tesznek ki. A lakosság kilencféle valláshoz tar-
tozik: 95,78 % római-katolikus, míg azok, akik semmilyen vallási 
csoportosuláshoz sem tartoznak, 2,08 %-ot tesznek ki; a többiek 
pedig görög katolikusok, reformátusok, evangélikusok, Jehova tanúi, 
vagy a Keresztény karokhoz, a Testvéri egyházhoz tartoznak. 

A következő évben a község nagyfalusi részében új lakásokat 
kezdtek el építeni, amelyekbe a tulajdonosok már 2003-ban beköl-
tözhettek. 

2002-ben a falu önkormányzatára hárultak az anyakönywezetés, 
az iskolaügy és a természetvédelem feladatai. Ebben az évben nyílt 
meg MUDr. Branislav Holec rendelője; az új orvos a községünkben 
hosszú évekig működő MUDr. Ľudovít Obertet váltotta fel. A fog-
orvosi ellátás 2003-ban indult meg a berencsi egészségügyi központ-
ban. Vasútátjáró kiépítésére is sor került a Malomföld utcában 
a szőlőhely irányába; ennek kezdeményezője Gulka László képviselő 
volt. Fontos népszavazáson vett részt az ország lakossága: az Európai 
Uniós tagságot 2004 tavaszán ünnepélyes keretek között fogadta el. 
2004-ben az egészségügyi központban gyógyszertár nyílt, tavaly óta 
némely napokon gyermekorvos is rendel. 
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Az önkormányzat feladataihoz tartozik a városi autóbusz közle-
kedésének biztosításához való hozzájárulás, s nem kevésbé fontosak 
a hulladék elszállíttatásával kapcsolatos feladatok. 

A községben különféle szervezetek is működnek: testnevelési 
egyesület, a tűzoltóság, a vadászok és a mozgássérültek egyesülete, 
a Matica slovenská helyi szervezete és nem utolsó sorban a sakk-klub. 
A községi helyhatóság mellett dolgozik a polgári kör. A lakosok 
a helyi könyvtárban bővíthetik tudásukat. 

Helyhatósági választások az országban, így a községben is 1990, 
1994, 1998 és 2002-ben mentek végbe. 

A község polgármesteri székét 1990 óta JUDr. Gulka Ede tölti 
be. A jelenlegi alpolgármester Gulka László. 

A képviselőtestület tagjai-. Gulka László; Kazán István; Kóňa 
László; Kóňa Miklós; Lőrincz Sándor, Ing.; Lőrincz Károly; Morvay 
György; Selecky Margarét; Takáč Katalin, Ing., PhD. A községfó'el-
lenőre. Kónya Márta, Ing. 

H Á Z É S V I S E L E T A 1 9 . S Z Á Z A D F O L Y A M Á N 

Borovszky Samu Nyitra vármegye című könyve révén jó bete-
kintést kapunk Berencs népéletébe. A szerző szerint a házak építési 
alakja általánosan nem különbözött a többi dunamelléki magyar 
háztól. Építőanyaguk a vályog volt. A ház négyzetalakú volt, egy vég-
ben húzódtak benne a lakószobák, a kamra, istálló, és csak a pajtát, 
illetve a disznóólat építették külön. Általános volt a két szoba, me-
lyet „háznak" neveztek („első ház és hátsó ház"), de a szegényebb-
eknek általában csak egy szobával rendelkeztek. A két szoba közt 
találhattuk a pitvart (=konyha; ebben van a tűzhely a kemencével). 
Az „első ház" az ünneplő szoba volt, rendes lakóhelyiségül a hátsó 
szobát használták. A bejárás az udvar felől a pitvaron át nyílt. 
A szobák után, a hátsótól fallal elválasztva volt állt az éléskamra 
- melybe szintén az udvarról jutottak be -, s azután az istálló. Az 
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utcára két ablak nyílt, ezen kívül az udvarra is szolgált egy az első 
házból. A pitvar mindig sötétben maradt, gyakran még kéménnyel 
sem rendelkezett. 

A házban a sarokban állt a pad, az asztal és a láda, a falon a po-
hárszék függött. Legnagyobb dísze a szobának az ágy volt, mely 
a leány kelengyéjének büszkén féltett értékét rejtette; mindig tor-
nyosra vetették. 

A 19. század folyamán fényőzőbb viselet Nyitra város közelében 
fejlődött ki. Berencsen fekete atlasz kaca, piros atlasz pruszlik, piros 
posztó szoknya, gyöngynyakék volt az ünneplő, amiként Nagyfalun 
és Ivánkán is. 

15. sz. kép: 

Nagyfalusi 

ház 
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F Ü G G E L É K 

A z E S Z T E R G O M I S Z A N D Z S Á K N A K A D Ó Z Ó J O B B Á G Y O K 

Ö S S Z E Í R Á S A I 5 7 O - B Ő L 

Berencs: Konta Gergely, fia András, fia Miklós, Bálint Imre, fia 
János, Bálás Pétör, fia Tomás, Palotás Ferenc, Fekető Orbán, test-
vére János, Tót János, fia Pál, Gombos Bálás, fia Mihály, fia Pétör, 
Sós Szórád, fia Pál, Bercik György, fia Benedek, Konta Mihály, fia 
István, Szórád István, testvére Albert, „szógá"-ja Jakab, Bencsöl 
Tomás, fia Mihály, Molnár Gergely, testvére Bálás, Hont Kelemen, 
fia Pál, Vásári Benedek, Ferenc Pétör 

Nagyfalw. Máté Márton, fia Jakab, „szógá"-ja András, Pozsár 
Benedek, fia Dimitör, Kónya Máté, fia István, fia Máté, Palotás 
Benedek, fia Lukács, Árpás Bálint 

A z Ú J V Á R I E J Á L E T N E K A D Ó Z Ó J O B B Á G Y O K 

Ö S S Z E Í R Á S A 1 6 6 4 - B Ő L 

Berencs: Dáncos János, Tót István, Szabó Gergői, testvére 
Farkas, testvére János legény, Martonis Ferenc, Dáncos Pál, Szabó 
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Jancsi, Táncos Tamás, Juhász Mihál, Kovács Farkas, Kónya Antal, 
Kónya Albert, Kónya György, fia János legény, fia Márton legény, 
Barmos Márton, Baracska István, testvére János legény, testvére 
György legény, Csanda Gergői, Bika István, Kónya Márton, 
Mészáros János, testvére Ádám legény, Kónya Gergői, Vida István, 
Palotás Pál, testvére Bálind, Nagy István, Palotás János, Göre Pál, 
fia Pál legény, Cseri Mihál, testvére János, testvére Miklós legény, 
Tar István, Göre Máté 

Nagyfalw. Lőrinc Jakab, fia Miklós legény, fia Istók legény, Lőrinc 
János, Vida Gergői, fia Benedik legény, Palotás Farkas, Tót Mátyás 

A z A D Ó Z Ó C S A L Á D F Ő K I 7 I 5 . É V I Ö S S Z E Í R Á S A 

Berencs: Kónya Péter, Szabó János, Győri Jakab, Kónya Mihály, 
Csery János, Kónya János, őse András, Ferenc Mihály, Nagy István, 
Mészáros István, Lőrincz János, Kónya Ferenc, Kónya István 

Nagyfalu: Kolár János, Pásztor János, Jari Mihály, Danis András, 
Morvay Pál, Pintér János, Varga János, Lőrincz János, Lőrincz 
György, Lőrincz Miklós 

A N É P E S S É G S Z Á M A 1 7 8 7 - 2 0 0 6 K Ö Z Ö T T 

Ev Lélekszám 
Berencs Nagyfalu 

1787 491 273 
1790 507 275 
1828 708 286 
1850 713 271 
1863 736 449 
1869 696 430 
1880 589 417 
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Év Lélekszám 
Berencs Nagyfalu Berencs 

1890 728 467 
1900 826 513 
1910 910 567 
1921 991 625 
1930 1653 
1940 1867 
1948 1961 
1961 2298 
1970 2369 
1980 2263 
1990 1999 
2000 2006 
2006 2089 

Z Á R S Z Ó 

E pár oldalban megpróbáltuk kiragadni Berencs történetének 
legfontosabb fejezeteit, illetve eseményeit. Minden időszakkal le-
het(ne) még mélyrehatóbban foglalkozni, ez a feladat viszont meg-
marad egy következő alkalomra. Kutatásaink alapján kimutatható, 
hogy Berencs már a 12. században kialakuló települések közé tarto-
zott, melyben plébánia is létezett. A mai község több kisebb tele-
pülés összevonásával jött létre: az újkor folyamán olvasztotta magá-
ba Árkost és Újfalut, végül a 20. század '20-as éveiben Nagyfalu és 
Berencs közigazgatási egyesítésével jött létre a mai község. Ekkor 
már, a történeti Magyarország felbomlása után, új államkeretbe, 
Csehszlovákiába került, de katolikus hitére támaszkodva kisebbségi 
sorban is megőrizte magyarságát. 2006-ban nem egészen harminc 
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százaléknyian valljuk anyanyelvünknek a magyar nyelvet. Kétnem-
zetiségű faluban élve megtanultunk megértőbben, együttműkö-
dőbben élni a világban. „Európaiként" több nyelven beszélve kön-
nyíteni tudunk az életkörülményeinken. De üzenetként az anya-
nyelvünk megmaradásáért csengjenek az újabb nemzedék füleiben 
Reményik Sándor 1925-ben írt sorai: 

A koldusnak, a páriának, a jöttmentnek is van joga 
Istenéhez apái módján és nyelvén fohászkodnia. 
Csak nektek ajánlgatják templomul az útszélét s az égbolt sátorát? 
Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát! 

Kicsi fehér templomotokba most minden erők tömörülnek. 
Kicsi fehér templom-padokba a holtak is mellétek ülnek. 
A nagyapáink, nagyanyáink, szemükben biztatás vagy vád: 
Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát. 
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P R Í L O H A - M E L L É K L E T 

N Y E L V ( J Á R Á S ) 

A berencsi nyelvjárás néhány jellegzetes jelenségére szeretnénk 
itt rámutatni. A köznyelvi „á" helyett illabiális „á"-t használnak, 
pl. sár = sár, várok = varok, három = három. Ismerik a zárt „é" han-
got is, pl. megyek = megyék, leveszem = leveszem. Az í-ző községek 
közé tartozik, pld. fék = fik, kerítés = kerítís, méhecske = míhecske. 
Jellemző az „y" elhagyása az „ly" írott formában, pl. folyó = foló, 
folyosó = folosó. Ismert a n palatalizációja, pld. főzni = főznyi, be-
menni = beménnyi, futni = futnyi. Borovszky 1898-ban írt Nyitra 
vármegyéről szóló monográfiájában ilyen jellegzetességeket említ 
még: ebidőnyi (=ebédelni); ne próbá soká elmarannyi; gyünnek má 
a gyiákok; heléssen felétek; mer aszt szokták mondanyi, hogy a 
gyűrű étörik, a hajkötő északad, hát Isten kégyelmibő legjobb léssz 
a kézhit; huhog mä a bagó?; minő guriga (=kerek) feje van!; hónap 
né gyere, inkább gyere el máma; itten né égyé; még illesmit is!; 
eménté mä lanka? Hun vótä illen soká?, még éccér; Mink má 
kerestünk tígéd!; Mégmutatod, hugyan kőne itet /=őt/ éhúznyi, 
Itten se csinátak rendét!; helisíg; öveik; avval; aztat; itet /=őt/; itten 
/=itt/; rúzsa. 
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Ezek a jelenségek máig élnek a berencsi magyar tájnyelvben, 
őrizzük meg őket! 

S Z O K Á S O K É S H A G Y O M Á N Y O K 

Az év ünnepei, jeles napjai Berencsen is az újévvel kezdődtek. 
A gyerekek házról házra jártak, mondókákkal kívántak boldog új 
esztendőt a gazdának és egész háza népének. Viszonzásul ennivalót, 
süteményt, aprópénzt kaptak a háziaktól. 

Májusban a legények a közelmúltban még májusfát ültettek 
„szeretőjük" ablaka elé. Borovszky Samu az említett könyvében azt 
feltételezi, hogy a lányoknak ilyen érzelmes, költői módon való 
kitüntetését a németek hozták magukkal Nyitra vármegyébe, s tőlük 
leginkább a szlovákok sajátították el. Már a 19. század folyamán 
Berencsen és Nagyfalun is élt ez a szokás. 

Valaha a gyermeket Isten nagy áldásának tekintették; s keresz-
telőjének örömére nagy ünnepet, — ahogy itt mondják: pocitát tar-
tottak. 
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Nagyfalusi 
és berencsi 
népviselet 



Farsangban Berencsen divat volt még a 20. század második 
felében is a Kányai-menyegző éneklése, azé a bibliai éneké, melyet 
a lakodalmakon is el szoktak dalolni. Azon a farsangi vasárnapon 
ugyanis, melyen a templomban a kánai menyegzőről szóló evangé-
liumot olvassák, összejöttek a falubeli asszonyok valamelyik társuk-
nál, s ájtatos imák és énekek közt megülték ennek emlékét, elfo-
gyasztották az e napon készített kalácsot és bort, s együtt maradva 
esti tíz óráig, a lakmározás közben énekelték a Kánai menyegzőt, 
melyet itt Kánya-menyekzőnek hívnak. 

Az ének dallama következő: 

Szövege így hangzik: 

1. Az igaz Messiás már éjött, 
Sokfele csudákat köztünk tett; 
A vizet is borrá tette, 
Násznagy népet vendígőte 
Kánya menyekzőbe. 

2. Itt nagy lakodalmat kezdínek, 
Jézust is éhítták vendégnek; 
őt követték tanítványi, 
Mint a tyúkot a fijai 
Kánya menyekzőbe. 
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3. Az eső tál ítélt fölatták, 
Jézust mingyár azzá kínálták, 
Teccett mindenben az ítek, 
Csak a borba vót a vítek 
Kánya menyekzőbe. 

4. Mária hogy esztet megláttya, 
Fogyatkozásukat megszánnya, 
Fiam - úgymond - borunk nincsen, 
Azér ecs csöpp kedvünk sincsen 
Kánya menyekzőbe. 

5. Jézus, hogy vigasságot tegyen, 
Szent anyának kedve meglegyen, 
Parancsója, hogy vigyenek 
Kútbú hat vedret tőtsenek 
Kánya menyekzőbe. 

6. Most a szógák gyorsan sietnek, 
Kutbú hat vedret merítenek, 
Jézus borrá változtatta, 
Eső csudáját mutatta 
Kánya menyekzőbe. 

7. Bort viszik a násznagy kezibe, 
Hogy tegye a vendig elejbe, 
Násznagy a bort megkóstója, 
Mingyárt vőlegínyt szólíjja 
Kánya menyekzőbe. 



8. Minden ember - úgymond - esőbbe, 
Jó bort tesz a vendig elejbe, 
De itt a jót tartogatták 
És az alább valót atták 
Kánya menyekzőbe. 

9. Most minnyájan a bort kóstóják, 
Nosza rajta: Vigan kiátják: 
Ej be jó bor, ez az új bor, 
Sokkal jobb bor, mint az a bor 
Kánya menyekzőbe. 

10. Jakab Taddeusnak aszt mongya: 
Ek kulacs bort tígy el hónapra; 
Mer ez a bor Kányán efogy, 
De jó vóna níha ek korty 
Kánya menyekzőbe. 

11. Simon Péter a korsót várgya, 
Ritkán kerül, a fejit rázza; 
Jakab elő hát őkaptya, 
Szomlyas torkára felhaj tya 
Kánya menyekzőbe. 

12. Most nagy vigasságot tevínek, 
Minnyájan szép táncot kezdínek, 
Ugy kiforgatták Magdolnát, 
Mind lerúgta a patkóját 
Kánya menyekzőbe. 
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A hagyományok ápolásával falunkban éveken át Gyurián Mária 
foglalkozott, aki több nemzedéket ismertetett meg szokásainkkal, 
(magyar) népdalainkkal, sőt, még színjátszó csoportot is működte-
tett. Lelkes, de közben fáradságos munkáját Ďuricky Olga vette át. 

H O L T O M I G L A N - H O L T O D I G L A N ! 

Borovszky Samu többféle szokásról tesz említést, köztük a meny-
nyegzőről, amely Berencsen még a 19. század folyamán is léte-
zett. A szöveget teljes terjedelmében közöljük, a mai helyesíráshoz 
igazítva. 

„A menyegző egész lefolyása a nyitravölgyi Berencsen és ennek 
környékén a következőképen megy végbe: 

Új borra, azaz szüret után akkor, midőn már van kiforrt új bor, 
házasodik leginkább a legény; farsangon, még inkább pedig húsvét 
után kevesebb házasságot kötnek. A házasulandó legény csütörtökön 
este elmegy egy barátjával, a kérővel a leányos házhoz, s megkéri 
a leányt. Ha megkapja - ami rendes dolog, mert hiszen már biztosra 
megy -, akkor a leány keszkenőt ád a legénynek, amit itt nem 
jegykendőnek, hanem „jelenségnek" hívnak. 

Ezt a megkérést követi vasárnap a kézfogó. Ekkor már nászna-
gyával megy a legény a leányos házhoz. Az első vasárnap ismét 
előadja a legény kérését, mire a leány odanyújtja egy köténybe bur-
kolva kezét, amire a legény pénzt, például egy ezüst forintost ád 
a leánynak. Ez az ősi férjhez vevésnek jelképe. Ezen a kézfogón álla-
pítják meg a móringot, vagyis azt a vagyonrészt, melyet a férfi leköt 
a nőnek arra az esetre, ha előbb halna meg, mint a felesége. 

A kézfogóhoz egy hétre, vasárnap megindulnak a dorozsbák, 
azaz a vőfélyek. Kalapjuk fel van bokrétázva, karjukon tarka kendő 
csokorra kötve, kezükben rozmaringos, virágos pálca. Mennek 
mindazokhoz, akiket a vőlegény és a menyasszony meghívandónak 
kijelöl. Az első dorozsba mondja a hívást: 
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»Méltó becsölettel megkövetem magukat, hogy ily bátorsággal 
beléptem kegyelmetek házába; de nem egyéb a célom, hanem én 
kiküldött követe vagyok a mi vőlegényünknek (nevét mondja). Én 
általam szólítja ő magukat, hogy ha meg nem vetnék az ő házába, 
a hit fölvétele látására, azután tisztessége ebédre és vacsorára, egy-
két pohár borra. Ez volt az én szavam kegyelmetekhez, dicsértessék 
a Jézus Krisztus.« 

A rákövetkező csütörtökön vagy vasárnap ismét bejárják a do-
rozsbák a meghívottakat, s beköszöntenek azokhoz is, akik már 
előbb kimentették magukat, hogy nem jönnek. Az esküvő napján 
a vőlegény a menyasszonya varrta inget veszi föl. A templomi esküvő 
után a násznép két részre oszlik, a vőlegény a maga vendégeivel 
a saját házához megy vissza, a menyasszony pedig a nyoszolyákkal 
az apja házához. A lakodalmi vendégség a vőlegény házánál van; ott 
hordják föl a dorozsbák az ételt. Az asztaloknál úgy ülnek a vendé-
gek, hogy párosával, egy férfit, egy asszonyt ültetnek össze, akik egy 
tányérból esznek. 

Az ételes tálakat a legények hozzák be, akiknek élén az első 
dorozsba jön, köszöntvén a vendégeket: 

»Tessék mindnyájuknak az ételből venni, ne maradjon abbul 
a bográcsban semmi. Én mindent, mi tőlem telik elkövetek, jó 
appetitussal egyenek kelmetek.« 

Ezután sorba hozzák az ételeket, mondván mindegyiknek di-
cséretét. 

Az ételek sora, mint itt az egész vidéken a magyaroknál: három-
féle leves, mégpedig okvetlenül rizs, zsemlye- és metéltleves, azután 
becsinált, káposztafőzelék disznóhússal, bőrkével stb., sült hús. Ezt 
követi a kása, melynek feladásánál pénzt gyűjtenek a dorozsbák 
a menyasszony számára „fíketőre". »Mert ki ebbül eszik, fizet 
erszínyível, ha majd megdöfölik a kanál nyelivel.« 

A kása elköltése után jön be a szakácsné, bekötött kézzel, mintha 
elégette volna, mire neki is gyűjt a vőfély. 

96 



Asztalbontás után megered a tánc. Amíg ez tart, a násznagy-
ok elküldik a dorozsbákat a menyasszony házához „követbe". A 
dorozsbák megjelenvén az utóbbi helyen, az első elmondja az 
üdvözletet: 

»Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adjon Isten szerencsés jó napot! 
Kedves, böcsületes násznagy és apám uraméknak és az egész egybe-
gyűlt vendégeknek, mi általunk kívánnak az mi násznagyaink ebben 
az mulatságban maguknak friss jó egészséget, testi, lelki áldást és 
minden jó szerencsét, amit az Úristentől kívánhatnak, kedves bö-
csületes apámuramék. 

Ez volt az én szóm kegyelmetekhez, dicsértessék a Jézus Krisztus.« 
Ezután különböző tréfás rejtett szókat ád föl megfejtésre, mint 

például a többi közt: Melyik az a hely, hova sem azelőtt, sem ez-
után a nap nem sütött? - Hasonló találós kérdéseket üzennek vissza 
a menyasszony vendégei is. A vőfélyek visszamennek, de csakha-
mar megint jönnek „második követbe". 

Az első dorozsba ismét üdvözli a háznépet: 
»Dicsértessék a Jézus Krisztus! Valamint is a teljes Szenthá-

romság a szent házasságot szerzette, a keresztény anyaszentegyház 
hirdette, így tehát az mi principálisunk (megnevezik a vőlegényt) 
felfohászkodott és föl is álmélkodott az teljes Szentháromsághoz, 
hogy vagyon-e neki párja rendelve vagy nincs; de az teljes Szenthá-

romság azt neki, mint 18. sz. kép: 
hallgatta, meg is mu- Lakodalom 
tatta, hogy vagyon a '30-as 
neki párja rendelve években 
ezen megnevezett (a 
menyaszszony nevét 
mondja); hanem mé-
gis megkérem kedves 
böcsületes násznagy 
és apám-uramékat, 
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valamint az mi principálisunk kiküldött egy pár böcsületes embert, 
úgy mint (megmondja a kérés idejét), és az az egy pár böcsületes 
ember nem kívánt kegyelmetektől egyebet, hanem először is kívánt 
jó szót, jó szó után kézadást, kézadás után keszkenő-adást; de az mi 
principálisunk ezzel meg nem elégedett, az időtől fogvást mindez 
ideig (mondja az esküvő napját) tartotta kegyelmetektől jegybeli 
mátkájának, úgy kiküldött minket, hogy már nem fogja tartani 
jegybeli mátkájának, hanem igaz hitestársának és feleségének. És 
mivel a mai szent napon a szent oltárnál a szent hitet letették, és 
a stólával egybefoglaltattak, az oltári szentségben részesültek, a tel-
jes Szentháromsággal meg is erősíttettek, kívánom az Úristentől, 
legyen először is Istennek nagyobb neve dicséretére, emberséges 
embereknek böcsületjökre, édes apjuknak, édes anyjuknak na-
gyobb örömükre, és hogy a mennyei karokat betölthessék. De mé-
gis megkérem kedves böcsületes násznagy apámuramékat, és az 
egész begyült vendégeket mind, kicsinytől fogvást nagyig, nagytúl 
fogvást kicsinyig, hogy ha tetszésem szerint nem találtam volna 
szólni, bocsánattal legyenek énhozzám.« 

Ezután még egyszer jönnek harmadik követbe, amikor megkér-
dik, hogy készen van-e minden; táborhely, abrak, kés, villa stb. 
Miután kielégítő választ kaptak, visszamennek a vőlegény házához, 
ahol azután fölcihelődik az egész vendégsereg, s megindul zeneszó 
mellett a menyasszonyi házhoz. Útközben azonban három „stációt 
tartanak", azaz megállanak, a fiatalság táncra perdül, s csak ha egyet 
táncolt, azután folytatja útját a menet, miközben a lányok énekelik: 

»Oda menjünk, a hol köllünk,/A hol helyet adnak nekünk, 
A hol a bor legédesebb, / Ott a kis lány legkedvesebb. 
A hol a bor legsavanyúbb,/Ott a kis lány legszomorúbb.« 

A lányos háznál a vőlegény násznagyai újra kérik a menyasszonyt. 
Ennek násznagyai azonban szabódnak, hogy csak jó pénzért adják 
oda, mert egy jó asszonynak sok az ára. Végre hosszú alkudozás után 
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beleegyeznek. Ámde 
a dorozsbák nem az 
igazi menyasszonyt ve-
zetik elő, hanem vala-
mi vén asszonyt, aki 
maskarásan van felöl-
tözve. A vőlegény nász-
nagyai ezt nem fogad-
ják el. Most azután 
előadják az igazi meny-
asszonyt. 

Megkezdődik a bú-
csúztatás. A leány le-
térdel, és megcsókolja 
atyja, anyja kezét, s 

a dorozsbák mondják a búcsúztatót, mely csak úgy, mint a vőfélyek 
ebédközi mondókái, nem igazi népies termékek, hanem valami 
egykori falusi tanító rigmusai, melyek a ponyvára kerülve, messze vi-
dékeken egyformán el vannak terjedve. Elbúcsúztatják a meny-
asszonyt atyjától, anyjától, testvéreitől, atyjafiaitól, leány-pajtásaitól 
stb. Végül megköszönik a násznagyok fáradságát. Amíg a búcsúzó 
tart, a nászasszonyok hamar előkerítenek egy guzsalyt, s legalább né-
hány szál fonalat fonnak „a vőlegénynek ingre meg gatyára". 

Ezalatt a legény házánál már elkészültek a vacsorára; a búcsúzás 
után tehát a menyasszonnyal együtt az egész násznép visszatér ide. 
Mielőtt azonban a menyasszony átlépné vőlegénye háza küszöbét, 
lefektetnek előtte egy fekete szemű gyermeket, akit át kell lépni, 
hogy szép bogárszemű gyermekei legyenek. 

Az asztal már meg van terítve. Mielőtt azonban hozzáfognának 
a vacsorához, a dorozsbák egy tányér vizet hordanak körül egy kis 
kendővel. Mindenki megmossa pár ujját, s megtörli a kendővel; 
egyúttal pedig pár krajcárt is vet a tányérba a dorozsbáknak. 

19. sz. kép: 

Férjhez 
menő 
berencsi 
leány 

családjával 
az 1920-as 
években 
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A vacsora alatt ismét minden tálhoz verset mond a dorozsba. 
Mikor a bort behozzák, ezt szavalja, természetesen a már ismert 
kiejtéssel: 

»Szerencsét kívánok tisztelt uraimnak; 
Szívembül kívánom ezt minden magyarnak: 
Legyen tele mind az itce, mind a pincze, mind a verem, mind 

a bót, 
Mint azelőtt régen vót. 
Legyen szolga a magyarnál, mind a német, mind az oláh, 
Mind a szerb és mind a tót, 
Hogy ne legyen se dómányán, se nadrágján 
Semmi fót. 
Ezen bornak szőlőtőke vót egykoron a neve, 
Zöld vót neki a levele, édes is vót a leve. 
Ez ám, kit a kapafokkal meg-megkocogtattak, 
És az éles metsző késsel meg-megsanyargattak. 
Ez a bor, oly jó bor, ma szíwidámító, 
Holnap emberbolondító, 
Ruharongyító, országpusztító. 
Ó, te bor, émily hegyen termettél, 
Hogy engem annyiszor megszégyenítettél?« 

S miután eldicséri a bornak jó ízét, jó tulajdonságát, hosszasan 
és így végzi verses beszédét: 

»Adjon Isten minden jót, 
A mi tavaly szűken vót, 
Hegyen-völgyön jó búzát, 
A szegénybül jó gazdát, 
A németnek bugyogót, 
Legyen rajta ezer fót, 
A tótnak meg jó kaszát, 
Hadd arasson a magyarnak jó búzát. 
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Mert a magyar csak a virtus, 
Áldja meg a Jézus Krisztus.« 

Éjfél után egy órakor leveszik a menyasszony fejéről a pártát, 
s fölteszik a fiketőt. Ezután a vőlegény eljárja a menyasszonyyal 
a páros táncot. Amíg ez a tánc tart, másnak nem szabad táncolnia. 

A násznép együtt marad egész virradatig. 
A lakodalmat megelőző estén a menyasszony barátnői össze-

gyűlnek ennek házánál, kocsira teszik nyoszolyáját, s dalolva, sebes 
hajtással elviszik a vőlegény házához. Miután az ágyat elhelyezték, 
énekszóval visszamennek, azután hazaszélednek.Másnap reggel 
a vőlegény és násznépe a leányos házhoz mennek, ahol még csak 
most, közvetlenül az esküvő előtt, megtartják a kézfogót. 

A kérő násznagy kezdi: »Dicsértessík a Jézus Krisztus! Szerencsés 
jó reggőt kivánok násznagy uraimnak. Az Úristen álgya még a maguk 
böcsületes égybegyűlésit.« 

A kiadó násznagy felel: »Isten hoszta magukat, álgyon még az 
Isten hasonlókíppen mingyáj unkát, hát hová való emberek maguk, 

ís micsoda járatbo vannak?« 20. sz. kép: 
Kérők »Mink jó széréncsekereső Esküvői kép 

emberek vagyunk.« a '20-as 
Kiadók. »Mink pedig szerenc- évekből 

sevárók.« 
Ezután az ifjú Tóbiás útjáról szóló 

hasonlattal folytatja beszédét a kérő 
násznagyok öregebbje, hogy őket is az 
Isten angyala vezette egy fényes csillag 
által a leány házába. »Előttünk világsá-
got láttunk a kiegyelmeték szobájábo, 
és láttunk itt égy szép magaviseletű szü-
zet, mell böcsületes, jámbor; ez a mi 
vőlegényünknek nagyon megteccett, 
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hogy már ő éccér itt vót, kapott gyűrűt ís hajketűt, de ez min kevís. 
Üjonan akarunk kízhitet, koszorút is keszkenyőt, hogy ezek 
mingyár légyenek még, mer aszt mongya a vőlegíny, hogy addig sé 
ennyi, se innya ném fog.« 

Kiadó: »Heléssen felőtek kigyelmetek, mer aszt szokták mon-
danyi, hogy a gyűrű őtörik, a hajketű őszakad, hát Isten kégyelmi-
bő legjobb léssz a kézhit.« 

A vőlegény s menyasszony kezet fognak; a násznép áldást mond 
rájuk. Ezután pedig a menyasszony szülei és násznépe a vőlegény 
násznépével rozmaringágat küldenek a vőlegény szüleihez; mire 
megindul az egész menet a templomba. Elül megy a kérő nász-
nagy, zászló gyanánt egy szép kivarrott kendőt víve rúdon. A 
násznéppel megy a cigány, s már a templomba menet táncra kere-
kedik a fiatalság. 

A templomból kijövet a vőlegény násznagya köszönti az új párt; 
a templom előtti téren táncra kerekedik a násznép. Néhány csár-
dást eljárva, a vőlegény násznagya visszaadja a menyasszonyt szülei-
nek azzal a kijelentéssel, hogy pár óra múlva vissza fogja kérni, 
mondván: »Kedves nászuraim, valamint az Úristen minden hiba és 
sérelem nélkül adta Évát Ádámnak a paradicsomban, mi is a sze-
rint ezen menyasszonyt kigyelmetek kezejibe ajánljuk ép-kézláb és 
ezen állapotban rövid idő múlva kigyelmetektől visszavárjuk.« Ha 
azt a mondást elmulasztja, akkor délután hiába mennek a meny-
asszonyért, mert ennek násznagya megtagadja a kiadást azzal a ki-
fogással, hogy neki bizony nem adták át. 

Délután tehát elmennek visszakérni a leányt. Itt nem kell há-
romszor követbe küldeni a vőfélyeket (dorozsbákat), hanem a kérő 
násznagy kéri ki, mire a menyasszonyt szülei átadják a vőlegénynek 
ezekkel a szavakkal: 

»Ménnyetek ő ídés gyerékejim bíkessíggel, az Isten szent angyala 
vezíréllén bennetéket egísz íletétékben, úgy, min Sárát iflyu Tó-
biással; te pedig kedves lányom, midőn az fírjednek házábo jucc, 
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álgyad meg az Istent és böcsőd még a háznípet, illeték az Isten 
dicsősígire és szülejiteknek örömire.« 

A menyasszony átvétele után a násznép zeneszóval s énekelve, 
táncolva elkíséri a fiatal párt a vőlegény lakására, s a küszöbön 
a menyasszonynak mézes pálinkával telt üveget adnak. A meny-
asszony lehúzza ujjáról a jegygyűrűt, s ezen keresztül mindenkit 
megitat a pálinkával, annak jelképezéseül, hogy valamint a gyűrűnek 
nincs vége, az ő szeretetük is végtelen legyen, s minden atyafiukkal 
megosszák szeretetüket. Ezután két hangostár (üveg-kancsó) bort 
adnak a menyasszony kezébe, mellyel belépve a házba, megkínálja 
a vőlegény szüleit, s megkéri őket, hogy ha saját szülei esetleg nem 
tudták volna megtanítani a kellő tisztességre, becsületre és jám-
borságra, tanítsák meg ők, és fogadják el gyermeküknek. 

Az evés-ivás még nem kezdődik meg, hanem a fiatalság az új pár-
ral a dorozsbák kíséretében átmegy a királyházba, rendesen valamely 
szomszédházba, ahol táncolni szoktak; itt a vőlegény megnyitja 
a táncot, eljárván párjával a hármas táncot, amit a dorozsba is tar-
tozik megtenni. Innen visszamennek az atyai házhoz, ahol ezalatt 
megterítették az asztalt. A vőlegény aranyozott rozmaringos kalappal 
foglal helyet az asztal fején menyasszonyával; de egyiköknek sem 
szabad ennie. (A lakoma előtt a kamarában jól bevacsorálnak.) [...] 

A lakoma alatt szól a zene meg a nóta. Éneklik a kánai menyeg-
zőről szóló dalt. 

A vacsora alatt a násznagy és a nyoszolyó-asszony szétosztja em-
lékül a vőlegény rokonai közt a menyasszony szülei által vett ken-
dőket, míg a menyasszony rokonai közt a vőlegény szülei által adott 
evőeszközöket osztják ki. Lakoma közben a fiatal asszonyok egy 
alkalmi dallal jelt adnak az ifjú párnak, mire ez megadja egymás-
nak a régi szokásban élő úgynevezett molnár-csókot, azaz, hogy 
a násznép előtt megcsókolják egymást. 

Vacsora után az ifjú házaspár meg a fiatalság ismét elmegy 
táncolni a királyházba, amíg a nyoszolyó-asszony el nem jön a fiatal 
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asszonyért, s hazaviszi lefektetni. Elkísérik őt leánykori barátnői, akik 
szomorú dal mellett vetkőztetik le, azután magára hagyják férjével. 

Másnap reggel ismét összegyűlnek a vendégek. Az asszonyok 
felöltöztetik az ifjú menyecskét, s főkötőt tesznek fejére. Időközben 
jönnek az úgynevezett közbenjárók, akik bejelentik, hogy nemso-
kára jönnek a menyecske szülei és rokonai. A megnevezett számú 
személy számára ételt és italt készítenek; a közbenjárókat pedig 
megtréfálják. Táncra hívják őket, s tánc közben belisztezik hátukat. 

Ezzel még nem ér véget az eszem-iszom. Délután még a fiatal-
asszony beivása következik. Ezzel veszik be az asszonyok közé. El-
mennek ugyanis zeneszóval, tánccal a korcsmába, ott a nászna-
gyok, nyoszolyó-asszonyok, dorozsbák 2 -3 liter bort tartoznak 
fizetni, s ezt az asszonyok megisszák a fiatal pár egészségére. 

Az olyan helyeken, ahol a vőlegény más faluból való, a meny-
asszonyért kocsin megy a vőlegény násznépe. A lovak lobogó ken-
dőkkel vannak felcifrázva. A menyasszonyt felültetvén a kocsira, 
nagy ostordurrogással, vidám kurjongatással, zenével viszik a két 
násznéppel együtt a vőlegény falujába. De nem mindenütt adják 
oda a leányt más faluba." 

104 



Z O Z N A M N A J D Ô L E Ž I T E J Š E J 

L I T E R A T Ú R Y A P R A M E Ň O V 

- ( A L E G F O N T O S A B B ) F E L H A S Z N Á L T I R O D A L O M 

É S F O R R Á S O K : 

Archív farského úradu 
- A helyi plébánia archívuma 

Blaskocics, J. : Az újvári ejálet török 1664-es adóösszeírásai. 
Pozsony, 1993. 

Borovszky, S: Magyarország vármegyéi és városai. 
Nyitra vármegye. Budapest, 1898. 
Cirkevné schematizmy 1807-1933. 

Császta, J. : Poveľkomoravské hroby z Branca. 
In: AVANS v roku 1976, Nitra 1978. 
Encyklopédia Slovenska. I. zv., 
Bratislava, Veda 1977. 

Fekete, L.: Az esztergomi szandzak 1570. évi összeírása. 
Budapest, 1943. 

Fényes, E.: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. 
Gergelyi, O.: Dejiny obcí okresu Nitra. 

In : Hlas Nitrianskeho okresu, 3. 2. 1965. 
Gyurián, Gy.: Berencs története. (Kézirat.) 1996. 

Hunka, J.: Mince z 15. storočia v Branci. 
In: Slovenská numizmatika, 1994, č. 13. 

Janšak, Š.: Staré osídlenie Slovenska. In: Sborník 
muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1931, č. 25. 

Juhos, J.: A magyar korona országai s Bosznia és 
Herczegovinahelységnévtára. Budapest, 1888. 

Keresteš, P,: Dejiny Ivanky pri Nitre. 
Nitra/Bratislava, 2003. 

Krajčovič, R.: Živé kroniky slovenských dejín. Bratislava, 
Literárne informačné centrum 2005. 

105 



Kronika slovenskej školy v Branci. 
Lipszky, J.: A Magyar Királyság és társországai térképe 

és névtára /1804-1810/. Dvd, Arcanum 2005 
A Magyar Korona országainak helységnévtára 
1877, 1882, 1892, 1898, 1903, 1913. 

Némethy, L.: Series parochiarum etparochorum 
archi-dioecesis Strigoniensis. 
Strigonii, 1894, s. 332, 475, 750, 771, 962,1045. 

Püspöki-Nagy P.: Az ősi Nyitra. 
In: Irodalmi Szemle, 19, 1976, č. 2. 

Ruttkay, M.: Archeológia a ropa. Nitra, 1995. 
Vagner, J.: Adalékok a nyitrai székeskáptalan 

történetéhez. Nitra, 1896. 
Vladár, J. : Pohrebiská zo staršej doby bronzovej v Branci. 

Bratislava, Sav 1973. 

106 








	Untitled.FR10coverF
	Untitled.textSKpdf
	Untitled.FR10textHU
	Untitled.FR10coverB

