Ročník XVIII. Číslo 4

2014
Apríl

Drôtovanie len tak “na Hajnalkin spôsob”
Drótozás “Hajnalka után szabadon”
Pojem “drótos Tótok” v súčasnosti a v minulosti ozaj
protikladne je posúdené v rade pospolitého ľudu. Z
jedného hľadiska, keďže črepové nádoby – okrem ich
súčasnej renesancie – vymenili na oceľové nádoby, je
pochopiteľné, že ich uznanie –ale skoro celé remeslo –
sa posunulo do šedivej sféry, do pozadia. Ale napríklad
v Čabe v jednom čase sa pojem používal aj v pejoratívnom slova zmysle na označenie Slovákov. To asi poukazuje na ich biedu. A asi títo ľudia, ktorí takto používajú
pojem, “vidia?”, “pamätajú sa?” iba na to, že so svojím
vandrovníckym životným spôsobom a výzorom – poháčkované drôtom atď.- drotári vyzerali bedákom. Oni
asi ani netušia, aké mali drotári uznanie, veď popukané
nádoby tak podrôtili, že prakticky mohli v ňom naďalej
variť, resp. držať v nich nejaké jedlo alebo korenie. Ich
remeslo vyvrcholilo koncom 19. storočia, ale priemyselným rozvojom v 20. storočí ligot drôtovania a drotárstva
sa ošedil. Dnes, keď čoraz viacerí sa vrátia k prírodným
a tradičným duchovým a zmaterializovaným pozostalostiam – hoci niekedy iba v štylizovanej forme presadenej
do moderného života -, medzi inými aj na drotárstvo sa
sústreďuje viac pozorností. Ani nečudno, veď keď sa pozrieme, jeho základný materiál je jedným z troch najstarších surovín (drevo, kov, vlna).
Mojím koníčkom vždy bolo drevo a kov. Rada som sa
zúčastnila takých podujatí a doškoľovaní, ktoré sa zao-

berali týmito materiálmi. Ale ani na rôznych festivaloch
a trhoch nepochodili zle remeselníci, ktorí “padli mi do
cesty”. Z čistého prameňa sa mi otvorila možnosť zakuknúť do drotárstva pod organizovaním Anky Istvánovej
v Španej doline (s pomocou Považského múzea v Žiline), ako aj v túto sobotu na Čabe v Spoločenskom dome
“Tégla”, kde zo Slovenska (Námestovo) pán Štefan Smržík a pani Maja Farkasová z ÚĽUV-u držali ukážku a
doškoľovanie tradičného drotárstva.
Mali sme si doniesť črepové krčahy, ale my ženy samozrejme sme si vybrali primerajúc svojim zbehlostiam
a sily maluličké nádoby. Asi sa pán drotár z toho troška
zľakol – veď sa chystal na riadne krčahy a silných mužov
-, no bol prichystaný a úslužný, podarilo sa mu rozťať gordický uzol. Po krátkom predstavení sa, pustili sme sa do
práce. Keďže drôt bol hrubý, dolný oblúk s očkami na čo
sme si potom naviazali drôtiky na “pletenie”, spravil náš
majster. Iba tak tesne, aby sme pod ním mohli prevliecť
tie spomenuté “vlasy”. Nedajte sa prekabátiť, vlasy nie sú
odborným výrazom, iba taký “po Hajnalke”. Lebo keď na
dolný kruh naviažeme dosť drôtu, a hýbajú sa, vyzerajú
akoby krčah mal vlasy. O tom ani nehovoriac, že pri práci
treba ich “česať”, aby sa nepoplietli.
pokračovanie na strane 2.
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pokračovanie z 1. strany
A došli sme k druhej otázke. K otázke matematiky: “Treba to dvakrát zatočiť” – odznela informácia.Ale nám, ženám samozrejmé bolo treba vyjasniť, čo znamená dvakrát –
tak ako sa to vidí, alebo dvakrát pretočiť? Napokon sme to
zvládli, plietli sme drôtik pri “česaní drôtových vlás”, aby sa
nepoštrapatili. A viete, tak po žensky, po začiatočnícky! Nebolo to z jednej strany, iba tak, ako nám padlo do rúk. Ale
na krčahu sa vykreslili podobné tvary rad radom, ale rôzneho rozmeru. Ale to bolo naše! Naša prvá tradičná drotárska
práca! Pán drotár mal z nás dosť. Nebolo dvoch rovnakých
črepovín, z čoho sme profitovali iba my, lebo bol nútený
ukázať viac techník na zapracovanie drôtovania. Keďže ja
som si brala so sebou dva “krčahy” – asi na začiatku pán
drotár si nepremyslel, že odporúčal druhú spraviť s druhou
technikou. Takou,, čo priniesol na obrovskom krčahu so
sebou. Ale ma nepoznal, ja som sa nevzdala, chcela by som
vidieť a vyskúšať aj tú druhú. Trošku hrubo povediac sa líši
od prvej techniky v tým, že netreba dodržať rovné pomery
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motívov. Také môžeme vidieť aj v múzeách na výstavách.A
samozrejme môj mozog začal zas kombinovať!Popozerajúc
sa na moje dve odrôtované nádoby mi vyšlo z úst: “Toto je
chudobné a toto je zas šľachtické drôtovanie.”
Samozrejme tiež slobodne “po Hajnalke”. Asi som s
tým dala bodku na “I” nielen ako na koniec môjho denného drôtovania, ale aj na nervy prítomných.
Ďakujeme za trpezlivosť, pomoc a ochotu. Po práci
sme sa pokukali o drôtované produkty – podobné už
mám vo svojej zbierke, ale som našla hudcov zo železa a
očarili ma. Takéto mi ešte chýbajú zo zbierky. Takže ich
miesto je u mňa!
V sieni boli ešte tri stoly s iným remeslom späté s kovom: železná košeľa a technika jej vyhotovenia, drôtované prstenky a drôtovanie vajíčok. No, o to som sa už
neodvážila, veď po silnej ručnej práci, čo by sa stalo s vajíčkom v mojich rukách?...
hk

Písanie a tvorba dá silu
Nová kniha „Cesta” a krásne ručné práce Judity Ledzy v župnej knižnici
Župná knižnica v Békešskej Čabe každý rok organizuje slovenské literárne popoludnie. 23. apríla 2014 (v stredu) o 16:30 hod. v našej knižnici mali
sme tiež pestrý program. Prezentovali sme „životnú cestu” Judity Ledzéniovej (Judita Ledzy) a jej novú knihu pod názvom Cesta.
Náš program vábil veľa záujemcov, dospelých a študentov tiež. Hosťov
pozdravila riaditeľka knižnice Szilvia Rakonczás, ktorá zdôraznila, aké je
dôležité písat’ o tom, čo sme prežili, aby aj mladšia generácia vedela o živote
predkov. Nielen písat’ je potrebné ale aj rozprávat’.
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Moderátorkou a prednášateľkou
bola Zuzana Lonovicsová. Počítačová prezentácia podrobne informovala účastníkov, že Teta Jutka je veľmi
univerzálna a všestranná osobnosť.
Ona je takou tvoriteľkou, ktorá píše
knihy, články a je ešte aj ľudovým
umelcom: vyšíva, tká a vyrába bábiky. Toto všetko bolo ilustrované na
prezentácii fotkami, napríklad o salaši, o rodičoch, o knihách, o výstavách
tkanín, výšiviek a bábikách. Pri tvorbe sa zaoberá aj zbieraním ľudových
textílií. Mala spoluprácu so spolkami
a bola vedúcou niekoľkých krúžkov
tkania.
Pochádza zo slovenskej evanjelickej rodiny, narodila sa v roľníckej
rodine, mala tažké a chudobné detstvo. V knihe Náš salaš (vydaná pomocou Mestskej slovenskej samo-
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správy), píše s láskou o salašskom
živote. Ona so svojím manželom žili
v šťastnom manželstve, boli obidvaja hrdí na svoj roľnícky pôvod. Žili
aktívny spoločenský život.
Szák Kocsis Péter vo svojom odporúčaní knihy písal, že autorka už
veľa prežila. Táto kniha je zaujímavý román a medzitým verný spoločenský vekový obraz. Ukáže, ako sa
môže človek vyzdvihnúť s nadaním.
Kniha píše o dobe svetovej vojny,
o živote v družstve, o udalostiach r.
1956 a o 70-ych rokoch.
Z rozhovoru sme sa dozvedeli,
čo inšpirovalo autorku k napísaniu
knihy. Odpovedala, písat’ začala
vtedy, keď bola už na dôchodku.
Dve tragédie ju prinútili na písanie,
zomrel jej milovaný manžel a stratila najmladšiu vnučku. Aby smútok

a samotu ľahšie prežila, pomohlo jej
písanie, ktoré dáva jej radosť.
Komu píše? Ona píše všetkým,
ktorí prežili vojnu, sedemdesiate
roky, a samozrejme aj mladým, aby
spoznali tie časy.
Potom nasledovalo čítanie, úryvky krásne čítali dve autorkine dcéry,
Judita Sarolta Ledzényiová Szabová,
Helena Ledzényiová Holczmannová a vnučka Emese Holczmannová.
Témy boli: poznávanie, remeslo, výlet na Slovensko, večierka, pohrabný
zvyk. Napokon teta Jutka prekrásne
prečítala veselú časť o „klobúkovom
večere“.
Účinkovaním nás prekvapili ešte
Ildikó Ocsovszká, ktorá spievala slovenské ľudové piesne a Péter Szák
Kocsis, spieval a hral na gitare. Jeho
piesne nadväzovali na titul knihy
CESTA.
V priebehu podujatia bola inštalovaná výstava z národnostných bábik, tkanín a výšiviek. Judita Ledzényiová je známa ako ľudová umelkyňa. Nielen tvorí, ale aj odovzdáva
svoje vedomosti, vyučovala po celý
život na rôznych kurzoch tkanie.
Získala viackrát uznania, má mnoho
vyznamenaní za aktivitu. Cíti, že má
dôležitú úlohu: udržiavanie a rozvíjanie tradícií.
Na záver:
Prekvapilo nás táto kniha, ktorá
vznikla v prospech zachovania slovenských tradícií. Autorkina sila, aktivita
vyvoláva obdiv, uznanie. Prajeme jej
dobré zdravie, čakáme nové články,
tvorbu.
Podujatie podporili:
Ministerstvo ľudských zdrojov Sekretariát cirkevnej a národnostnej podpory
Zuzana Lonovicsová
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Po partnerstvách v materskej krajine
Partnerségek mentén az anyaországban
Začiatkom apríla Čaba, Komlóš a Sarvaš sa združili a
pustili sa na cestu do materskej krajiny. Hlavným cieľom
bolo dostať sa do Brezna, ktorým všetky tri mestá pestujú dlhodobú spoluprácu. Ja sa ešte pamätám na roky
čitateľských táborov, ktoré boli užitočné tábory aj z jazykovej, aj z obsahovej stránky aj zo strany pripútania
pozornosti žiakov k materskej krajine. Už sme sa dávno
chystali na odbornú cestu, aby sa upresnili možnosti
partnerskej práce do budúcna, ale nikdy sa nám neotvorila možnosť pobrať sa na cestu. Žiaľ, došlo k tomu
pre smutnú zvesť. Brezňania stratili jednú pružinu svojho kultúrno-spoločenského života, partnera a priateľa
mnohých tunajších Slovákov, Ladislava Vagadaya a o
niekoľko mesiacov pozdejšie za ním aj jeho syna. Česť
ich pamiatke.
Cestou sme sa zastavili v mnohých obciach, veď Tibora Mótyána kto by nepoznal na Slovensku? A Fera
Zelmana tiež na rozličné miesta viažu pútajú partnerské
vzťahy. A ja, ako “potomok” Anky Istvánovej by som sa
chcela ukázať, predstaviť sa, a nie v poslednom rade pritom splniť Ankinu jednu poslednú vôľu. Prvou zastávkou nám boli Veľké Dravce, ktoré je v družobnom styku
s Kardošanmi. Milostivo nás vítali, podebatovali sme sa o
súčasnom stave, živote a o ich spoluprežívaných akciách,
ako aj o ďalších možnostiach spolupráce. Našou druhou
zastávkou bolo Brezno, kde sme navštívili priateľa a aj
z obchodného hľadiska partnera Tibora, vo firme Holdes – ktorá sa zaoberá pílením dreva. Milostivo nás vítali
tiež. Skorý večer sme sa dostali do Brezna do penziónu
Alžbeta, kde nás už čakala pani Vagadayová a popri svojej služobnej zaneprázdnenosti starostlivo a láskavo dbala o naše pohostenie. Skoro došiel aj náš druhý hostiteľ,
Milan Kotoč, s ktorým priateľsky sme sa zhovárali (ako
vždy), pričom rad radom prichádzali ďalší zástupcovia

partnerských vzťahov, pán Július Obernauer – riaditeľ
mestského kultúrneho strediska a jeho spolupracovníci,
medzi nimi aj vedúci a predstavitelia Divadelného súboru Jána Chalupku v Brezne, ktorí pravidelne chodia aj na
Dolnú zem (na celú - vrátane aj Rumunsko a Vojvodinu).
Pri posedení rozhovor sa rýchlo rozbehol. Podebatovalo
sa o zbežné každodenných témach až k odborným otázkam. V budúcnosti divadelné predstavenia sa vystriedajú medzi sebou. Na posedení bolo cítiť bezprostrednosť,
priateľstvo, čo je svedkom aj dobrého partnerského styku, ale aj pozitívnej osobností prítomných.
Na druhý deň pred odchodom s pani Alžbetkou Vagadayovou sme šli na cintorín, aby sme vyjadrili poctu
Ladislavovi Vagadayovi, partnerovi a priateľovi všetkých
Dolnozemčanov a jeho - v mladom veku - zosnulému synovi. “Odovzdala” som im aj symbolický Ankin pozdrav,
veď oni pri odbornej stránke boli aj blízkymi priateľmi.
Anka ľutovala, že pred rokom sa už nemohla pustiť na
cestu do Brezna. O Vagadayovcoch a o Brezňančanoch
sa vyjadrila vždy v latívusoch. A ja sa ani nedivým.
Po rozlúčke s Breznom sme sa vydali na cestu, ale samozrejme zastavili sme sa v Braväcovej, kde sme sa ani
nečudovali, že každý poznal Tibora. Tam s pomocou
pána Luptáka sme šli na sálaš, do bačovej koliby pre syr.
Ako všade, aj tu nás vítali milo. Mňa upútalo (ako vždy)
okolie, hory, zeleň, celá príroda a tichý, pokojný život.
Ale museli sme pokračovať v ceste. Až k Jelšave. Jelšava je družobnou osadou Slovenského Komlóša už dlhé
roky. Pán primátor nás vítal veľmi priateľsky. Ani tam
sme neobišli otázku divadelného predstavenia a ďalších
možností spolupráce. Bezprostrednosť aj tu bolo cíťiť.
Neviem, prečo my tu na maďarskej Dolnej zeme nevieme to vykonať a dosiahnuť pri vedúcich orgánoch?! …
hk

Maľovanie vajec v OSMM
Keď Veľká noc, tak sú aktuálne aj tradície, a ak už ide
o tradície, tak ich samozrejme Maszfiszáci oživia. Na
najväčší kresťanský sviatok ako inak by sa mohli chystať, ako maľovaním čerstvých dolnozemských vajíčok a
ochutnávkou novej klobásy s koláčom. Na akciu, ktorá
sa konala v priestoroch Domu slovenskej kultúry, sa zišli
Maszfiszáci okrem békešskej Čaby aj z Irminčoku a naši
študenti študujúci na Slovensku.
Na akciu vajcia nám zabezpečila Helena Csicselyová, predsedníčka župnej slovenskej samosprávy, ktorej
aj touto cestou vyslovujeme našu úprimnú vďaku, tak
ako aj pani Alžbete Liptákovej, ktorá nás zaviedla do tajomstiev maľovania vajec. Výsledkom akcie boli kraslice
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s typickými čabianskymi slovenskými motívmi, ktoré
potom vo Veľkonočný pondelok naše Maszfiszáčky darovali chlapcom po oblievačke.
Po práci nasledovala večierka, na ktorej sa členovia
OSMM rozhodli, že ďalší program okruhu oživenia dolnozemských tradícií pre Maszfiszákov bude I. Kvasienkový deň koncom júna, kde inde, ako v hlavnom meste
kvasienok, na Slovenskom Komlóši.
Ondriš

Čabania na Slovenskom Komlóši
V posledných týždňoch Čabania dvakrát zavítali k
svojim komlóšskym priateľom. Najprv Seniori navštívili básnika Juraja Dolnozemského, aby sa s ním stretli
na priateľskom posedení, lebo Ďuri báči pre zdravotné
dôvody nesmel prijať pozvanie na Čabu. Klubovníci cestovali na Komlóš diaľkovým busom, pri príchode s radosťou sa zvítali so slovenským básnikom. Marka Kiszelyová po slovensky, Marika Bánfi-Zsiláková po maďarsky
predniesli básne autora, ktorý bol veľmi dojatý, keď počul
recitovať svoje básne. Po posedení Ďuri báči pozval sebe
Čabanov a pohostil ich aj pravou komlóšskou klobásou.
Druhá cesta Čabanov bola 26. apríla, keď Komlóšania
organizovali tzv. Komlóšsku klobasiádu, kam pozvali aj
Ružičku, aby spevokol vystúpil na popoludňajšom kultúrnom programe. Keďže Orgován v ten deň mal kvalifikáciu v Orosháze, dva spevácke zbory mohli spolu cestovať. Orgován dostal zlatú medailu, blahoželáme im.
V sobotu na Komlóši v slovenskej škole bola veľkolepá slávnosť. Najprv bolo valné zhromaždenie Únie slovenských organizácií v Maďarsku, potom na dvore školy
došlo k bezprostrednému stretnutiu priateľov, známych.

Chvalabohu aj počasie nám prialo, nepršalo, ba aj slnko
dobre hrialo, takže účastníci mohli byť spokojní. V stanoch nás núkali výbornými jedlami. Komlóšania upiekli
štipľavú klobásu, kvasienky s orechom, makom a bryndzou a uvarili kyslú kapustu s baraním mäsom. Veľký
Bánhedeš priniesol svoju tradičnú kapustovú baraniu
polievku so smotanou. Obecenstvo mohlo sledovať kultúrny program. Najprv vystúpili žiaci slovenskej školy,
kde pyšní rodičia, príbuzní s radosťou tlieskali svojim
šikovným deťom. Za nimi nasledovali pozvaní hostia, tanečníci z Ečeru a Malej Tarče, Danka Kesjárová a Eniko
Deák z Čabasabady a my, spevokol Čabianska ružička.
Medzi tým bolo vyhodnotenie súťaže údených klobás,
kde prvé miesto a s tým aj kosačku si zaslúžil Ján Klement. Kultúrny program na javisku sa končil vystúpením
dychovky komlóšskej mládeže. Mladých nenáhodou pozývajú na rozličné festivaly, vždy spravia dobrú náladu,
ako aj teraz.
Gratulujeme Komlóšanom a ďakujeme, že rátali aj s
nami, Ružičkou.
AVK
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KRÁTKE SPRÁVY • HÍREK RÖVIDEN
06. apríla prebiehali voľby do maďarského parlamentu. Mohli sme
podať hlas aj na listinu zostavenú s
CSSM po registrovaní sa občana.
Napokon sa dostal do parlamentu zo
slovenskej národnosti hovorca. Na
slovenskú národnostnú listinu hlasovalo 995 občanov.
V Gyule sa 21.04. prebieha guines record – postavia hrad Gyuli, zo
samých kraslíc, ktoré prezentujú aj
na okolí žijúce národnosti, veď každá národnosť má tam svoje vyhotovené kraslice. Slovákov reprezentujú
kraslice vyrobené s čabianskymi
učiteľkami Judity Molnárovej Pribojskej a Kataríny Korcsolyánovej,
v troch farbách slovenskej vlajky a
sarvašskí žiaci. Ďakujeme im a aj
gratulujeme za pekné prezentovanie
tunajšej Slovače.

Kraslice čabianskych učiteliek

V Budapešti prebiehala súťaž mládeže, kde žiaci čabianskej slovenskej štitúcie zožali popredné miesto: Danka Kesjárová končila na druhom mieste
vo svojej kategórii, ktorá vo svojej práci písala o spolupráci medzi Čabasabadym a Hradišťom (Pripravujúca učiteľka: Judita Molnárová Pribojszká).
V druhej kategórii Estera Brhlíková zožala prvé a Katinka Szuhajová tretie
miesto (obom bola pripravujúcou učiteľkou: Zuzana Benková). Osobitnú
cenu dostali ešte čabianski žiaci: Csilla Bajczerová, Szilvia Petőczová (Pripravujúca učiteľka: Zuzana Benková) a Kamila Zolvánová (Pripravujúci
učiteľ: Pavel Žibrita).
Ďalšie podujatia na okolí koncom marca a v apríli:
26.03.	Na Áchimovej spomienkovej slávnosti sa zúčastňujú početní
Dolnozemčania a vystúpi spevokol Orgován
29.-30.03.	Zúčastnenie sa troch čabianskych delegátov na Veľkonočnej akcii v Nadlaku
05.04.	Čabianske slovenské gazdinky pečú pampušky, telekgerendášska Borouka, kétšoproňská Horenka a Rosička, zo Sabadkíďóšu
citaristi Lastovička sa prezentujú na čabianskom Folklórnom
festivale
07.04.	Zúčastnenie sa na zasadnutí SOC v Budapešti
08.04.	Návšteva slovenských žiakov z Čabačúdu u čabianskych Slovákov
10.04.	Vernisáž výstavy Domokosa Gála v čabianskej Áchimovej sieni
v organizovaní miestnej slovenskej samosprávy s účinkovaním
spevokolu Orgován
12.04.	Slovenské čajové popoludnie v Telekgerendáši
14-16.04.	Otvorené dni v čabianskej slovenskej materskej škôlke
26.04.	Slovenský deň v Irminčoku s hosťami z Veľkej Tarče
Konferencia Legatumu v Sarvaši
	Zúčastnenie sa na Valnom zhromaždení Únie v Slovenskom
Komlóši

Veľkonočné zvyky na Slovensku, ako dobré rady
Szlovákiai húsvéti szokások, mint jó tanácsok
Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca
- po 21. marci. Má však ustálený
deň na oslavu - nedeľu - pretože
Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa
svedectva apoštolov prvý deň po
sobote (Matúš 28,1 Marek 16,1
Lukáš 24,1 Ján 20,1). Veľkonočný
- tichý týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas ktorého si
cirkev zvlášť intenzívne pripomína
pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista.

Kvetná nedeľa je spojitá vinšovaním (pri veľkonočných je aj vítaním a
oslavou prichodiacej jari) a oblievačkami na Veľkonočný pondelok. Chlapci a dievčatá chodia na Kvetnú nedeľu s
mašľami ozdobenou vetvičkou zelenej
vŕby a gazdinej zavinšujú verš:
„Prišla kvetná nedeľa, kde si kľúče
podela, ta dala som, ta dala, svätému
Ďurovi, aby pole odomykal, aby tráva
rástla. Tráva je zelená až po vyše
kolená.“

„Sedí kura v koši, o vajíčko prosí,
dajte nám jedno, lebo dve, šak vám to
málo ubudne. A keď nám nedáte, budeme vám steny drať a obloky vybíjať,
nebudú vám deti spať.“
Na Kvetnú nedeľu si ľudia do kostola doniesli rozvinuté vrbové prútiky, ktoré im kňaz svätil modlitbami.
Doma si ich zastokli za hradu na
povale alebo obrazy, aby ich chránili
pred búrkami. Bahniatkami okiadzali aj chorých, aby sa skoro uzdra-
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vili, na Orave dávali prútiky do prvej
brázdy, na východnom Slovensku
ich uložili k prvému zasadenému
zemiaku. Na Horehroní prútmi vyháňali dobytok na prvú pašu, v okolí
Hontu zapichovali vetvičky na hroby svojich blízkych, aby podobne
ako sa budí na jar príroda prebudili
aj duše svojich príbuzných.

V túto nedeľu matky v okolí Brezna
nosili do kostola svoje malé deti, aby
vraj začali skôr hovoriť. Od tohto dňa
až do Veľkonočného piatka sa v kostoloch čítali pašie - state z evanjelia
hovoriace o utrpení Ježiša. Verilo sa,
že počas pašií bolo možné odkryť
poklady ukryté v zemi. Nad miestom
s pokladom horel na povrchu zeme
plamienok. Poklad sa však musel vykopať skôr, ako sa pašie dočítajú, inak
sa stratil.
Aj pokrmy mali v týchto dňoch
svoju čarovnú moc. Väčšinou sa jedli
rôzne dlhé cestoviny s makom - aby
na obilí narástli dlhé klasy s množstvom zrna.
Zo zeleniny používali len také
druhy, pri ktorých si želali, aby čím
skôr kvitli. A opačne, kapusta sa vôbec nejedla, aby hneď nevyháňala
do kvetu.
Na Zelený štvrtok či Bielu sobotu sa muži, ženy aj dospievajúca
mládež chodili umývať do potoka.
Začínalo sa už pred ranným zvonením. Dievčatá verili, že po takomto
umytí budú čerstvé ako lastovičky,
nebudú mať pehy na tvári a ak si
umyjú vlasy, rýchlejšie im budú rásť.
Spievali:
Vodička čistučká, Kristova matička,
omývaš brehy, korene, omývaj i mňa,
biedne, hriešne stvorenie.

Veľkonočnú vodu zamurovali do
základov nového domu, aby sa jeho
stavba a život v ňom vydarili. Vykropili ňou stajňu, keď sa krava otelila.
Gazdiné pred východom slnka museli poumývať všetok riad a najmä
nádoby na mlieko, aby kravy dobre
dojili. Taktiež všetko riadne pozametať a vyniesť smeti von, aby sa v dome
nedržal hmyz. Dobytok si tiež užil
svoje - všetko to malo slúžiť na jeho
ochranu pred neduhmi a zveľadenie:
koňom uviazali červenú niť do chvosta - ochranu pred urieknutím, kravu
tri razy utreli mužskými gaťami, aby
bola plodná a pysk jej natreli slaninou, aby sa nezdula. Dobytok ešte
v stajni pošúchali vajcom, pokropili
svätenou vodou a vyháňali bodliakom. Na prah stajne položili vajce a
ak ho niektorá krava rozbila, bola to
predzvesť jej rýchleho uhynutia.
V noci zo Zeleného štvrtka na
Veľký piatok sa schádzali strigy.
Ľudia predpokladali, že škodlivá
činnosť stríg a strigôňov bola namierená predovšetkým proti dobytku, a
preto natierali večer dvere stajní kolomažou alebo cesnakom. Aby kravám niektorá striga nepočarila, mala
gazdiná urobiť venček zo šípového
prúta a o polnoci mlieko cezeň precediť. Gazdovia na Veľký piatok zvyčajne robievali značkovanie oviec,
pretože verili, že ovce menej cítia
bolesť a rany sa im rýchlejšie zahoja. Tak ako sa mali rýchlo hojiť rany
zvieratám, takisto rýchlo sa mali hojiť poškodené miesta na rastlinách
- preto sa v tento deň štepili mladé
stromčeky.

Jedálny lístok na Veľký piatok bol
podobne ako na Zelený štvrtok zastavený so zámerom vplývať na úrodu. Čarodejnú atmosféru veľkonočného obdobia sa usilovali využiť aj
vydajachtivé dievčatá. Napríklad hádzali do vody malé jedľové vetvičky.
Ak ich niesla voda po prúde, mali sa
vydať vo vlastnej obci. Ak vetvičku
stočil vír iným smerom, mali sa dostať za nevesty inam.
Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista na kríži. Evanjelici ho považujú
za najvýznamnejší sviatok, pretože
Syn Boží dokončil dielo vykúpenia
sveta. Ježiš Kristus bol ukrižovaný
na vrchu Golgota cisára Tibéria a
Pontského Piláta. V rímsko-katolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži omša, oltáre sú bez chrámového
rúcha, bez kríža aj svietnikov. Na
niektorých miestach sa nezvoní, len
rapká od štvrtku do soboty večera.
Na evanjelických službách Božích sa
čítajú a spievajú pašie, prisluhuje sa
Večera Pánova. Zachováva sa pôst nejedáva sa mäso.
pokračovanie na strane 8.
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Na Veľký piatok, ľudia, ktorí trpeli chorobami a rôznymi neduhmi
chodili sa zavčasu ráno umývať do
potoka. Voda v potoku vraj mala
zázračnú silu a pôsobila na rany.
Účinok mala len vtedy, keď sa chorý
umýval tak zavčasu, kým nepreletel
ponad vodu vtáčik.
V Liptove a na Horehroní bolo
zvykom klásť na hroby vajíčka, prípadne iné potraviny v súvislosti so
sviatkom zomrelých. Podľa poverových predstáv sa na Veľký piatok
stretávali strigy na sabat čarodejníc.
Verilo sa, že na krížnych cestách mútia maslo, aby odobrali kravám mlieko. Dodržoval sa úplný pôst a pripravovali sa pôstne jedlá, podobne
ako na Zelený štvrtok so zámerom
vplývať na úrodu. Varili sa strukoviny a zemiakové šúľance s makom.
Konzumovali sa údené ryby, zemiaky a voda z kyslej kapusty.
Na Bielu sobotu sa ľudia venovali vareniu a pečeniu obradných
jedál. Bola to bravčovina, často sa
varila šunka. Masť zo šunky odkladali na liečenie rán a mnohí verili, že
chráni aj pred hadím uštipnutím. Vo
viacerých oblastiach pripravovali na
Veľkú noc jahňa, v južných častiach
stredného a západného Slovenska
dosiaľ pečú baránka z masy pripravenej z vajec, žemlí a klobásy. Keď
gazdiná vymiesila cesto, neočistila
si ruky a išla pohladkať stromy, ktoré mali v tom roku prvý raz zarodiť,
alebo ktoré dávali málo ovocia. Najviac sa však všade jedli vajíčka.
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Vari najväčším sviatkom mládencov bol Veľkonočný pondelok,
kedy sa chodilo po domoch, kde
mali dievčatá, aby ich mohli chlapci pooblievať čerstvou, studenou
vodou, ktorá mala byť symbolom
zdravého života. Mládenci nešetrili vodou a veru niektorá dievčina
dostala poriadnu dávku vody. No a
ako to už býva – veľa vody dievku
nepotešilo a nepotešilo ju ani keď ju
oblievači obišli. V niektorých oblastiach bývalo zvykom, že k oblievačke sa pridalo aj šibanie dievčat pleteným korbáčom, v niektorých zas
šibanie prebrali v utorok dievčence
a oplácali chlapcom pondelňajšiu
oblievačku. Nech už to bolo akokoľvek, bola to a ostáva našou veľkou a
vzácnou tradíciou, ktorú by sme si
mali ctiť, uchovávať a udržiavať.
Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča.
Kázal kadlec aj kadlečka,
aby dali tri vajíčka.
Na Veľkonočnú nedeľu založili
Jedno biele, druhé čierne,
dospievajúcim dievčatám po prvý raz
a to tretie zafarbené,
na hlavu partu. Pri prekročení kostolto je moje potešenie. Aj kus baby,
ného prahu každá prehodila cez seba
Aby boli naši radi.
peniaz pre šťastie. Veľkonočná nedeľa sa považovala za najvúčší sviatok
roka, preto sa nesmelo variť, dokonca
Zdroj: slovenske-zvyky/webnode.sk
ani krájať nožom. Preto sa všetko pripravilo na Bielu sobotu.
Obradové veľkonočné jedlá sa
pripravili do košíka a zobrali sa na
svätú omšu. Cez omšu sa svätili tieto jedlá. Z kostola sa každý ponáhľal
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Významnú úlohu mal oheň, ktorý
sa roznecoval na Bielu sobotu. Novým ohňom zapálili večnú lampu a
veľkonočnú sviecu zvanú paškál.
Oheň mal mať magicko-ochrannú
silu. S uhlíkmi z tohto ohňa sa tri
razy obehol dom, aby bol chránený pred povodňou. Popol sypali na
oziminy, aby ich nezničili búrky.
Biela sobota bola považovaná za
šťastný deň na sadenie a siatie. Niekde v tento deň kotúľali po poli
okrúhly koláč, aby sa vydarila úroda.

