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„Vinšujem Vám na nový rok,
èo vždy ¾udia vravia,
lebo je tot najlepšie:
pokoj, stálos zdravia.”

Všetkým èitate¾om Èabianskeho kalendára
želáme milostiplný Nový rok!

JANUÁR
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KALENDÁRNA ÈAS

ANEKDOTA
Manželia sa po vydarenom Silvestri vracajú nad ránom domov. Manžel
zrazu reèie:
- Boženka, pobozkaj ma po prvý raz v novom roku!
- Èo blbneš, tu, na ulici?! Veï nás môže niekto vidie!
- Ale, kdeže, veï je to slepá ulica...!

FEBRUÁR
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KALENDÁRNA ÈAS

ANEKDOTA
Vo februári koneène primrzlo. Deti si užívajú prázdniny.
- Janko, poèul som, že si na kåzaèke stratil desa zubov!
- To je hlúpos! Stratil som len jeden a tých devä mám vo vrecku...

MAREC

[9]

KALENDÁRNA ÈAS

ANEKDOTA
Ve¾konoèný pondelok.
- Mama, predo dvermi stoja dvaja kúpaèi a spievajú.
- Daj im po dvadsa korún, kraslice a povedz im, aby odišli.
- Neviem, èi odídu, mama. Jeden z nich je náš otec.

APRÍL
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KALENDÁRNA ÈAS

ANEKDOTA
Na jarnej lúke sa pasú dve kravy. Jedna sa pýta druhej:
- Preèo trasieš vemenom?
- Zajtra mám narodeniny, tak si robím š¾ahaèku.

MÁJ
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KALENDÁRNA ÈAS

ANEKDOTA
Májový vánok. Anièka a Janko sedia na lúke plnej kvetov a pozerajú sa, ako
si to rozdáva býk s jalovièkou. Anièka sa pýta Janka:
- Janko, ako to ten býk vie, že to jalovièka chce?
- Býk to vycíti.
- A ty máš nádchu?!

JÚN
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KALENDÁRNA ÈAS

ANEKDOTA
- Pán doktor, - príde žena k lekárovi, - som ve¾mi nervózna. Musím si vzia
dovolenku. Èo nám poradíte s manželom, máme ís k moru èi na hory?
- Vy k moru a manžel na hory..., - odporuèí lekár.

JÚL
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KALENDÁRNA ÈAS

ANEKDOTA
V krème, pri pive, hovorí Jano Ïurovi:
- Vieš, moja žena je celkom fajn, len keby pri milovaní nebola taká chladná...
- Ááále, èo sa sažuješ, veï v týchto letných horúèavách to môže by
celkom príjemné.

AUGUST
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KALENDÁRNA ÈAS

ANEKDOTA
Neskoro augustová noc. U Krepáòov zvoní zvonèek.
- Kto je to? – pýta sa pán Krepáò. – Sused, - ozve sa pripitý hlas. – Èo
chcete? – Ja len...nemáte v záhradke cesnak? – Nie.
O pol hodinku zase zvoní zvonèek,
- Kto je to? – Sused. Nesiem vám cesnak, aby ste nabudúce mali!

SEPTEMBER
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KALENDÁRNA ÈAS

ANEKDOTA
Synèek bol prvýkrát v škole. Vráti sa domov a sažuje sa:
- Poriadne nás oklamali! Ani DVD, ani video, ani televízor! Dvadsa ¾udí
tam sedí na drevených stolièkách! Tomuto hovoria prvá trieda?!

OKTÓBER
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KALENDÁRNA ÈAS

ANEKDOTA
- Deti, viete, preèo bociany odlietajú na zimu do teplých krajov?
- Áno. Pretože aj èernosi chcú ma deti.

NOVEMBER

[25]

KALENDÁRNA ÈAS

ANEKDOTA
- Jano, - vraví svojmu kamarátovi Mišo, - dovo¾, aby som ti vyslovil úprimnú
sústras.
- Ale preèo? Veï mne nik nezomrel.
- Viem. Ale moja žena si kúpila nový kožuch a práve ho ukazuje tvojej
starej.

DECEMBER
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KALENDÁRNA ÈAS

ANEKDOTA
- Chcel som da manželke pod stromèek kožuch za stotisíc, - chváli sa pán
Ïate¾ priate¾ovi. – Ale ona je duša jemná a poetická, tak som jej k
Štedrému dòu zložil básnièku...!
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ZDRAVICA

Miroslav Demák
Nepopieraj netopiera
V letný podveèer malá myš
videla letie
netopiera.
Odvtedy každému vraví,
aby už divy
nepopieral.
Veï ona jasne videla
na nebi lieta anjela.
(Letné nebo)
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Miroslav Demák
Pozdrav Pazovského kalendára
Èabianskemu kalendáru
Zrnko piesku
Bolo raz jedno malièké piesoèné zrnko. Spolu s miliónmi rovnakých
zrniek ležalo na pobreží priezraèného mora. Všetky ostatné zrnká piesku boli
ve¾mi spokojné, že ležia na morskom pobreží a nie niekde uprostred púšte,
len toto jedno nebolo spokojné.
„Ja sa musím zmeni“, - rozhodlo sa jedného dòa. – „Ja chcem by ve¾ké.
Chcem by ve¾ké aspoò ako skala.“
Jeho vô¾a bola taká silná, jeho odhodlanie bolo také ve¾ké a jeho túžba taká
úprimná, že sa odrazu zmenilo na ve¾kú skalu, ktorá jednou èasou ležala
v mori a druhou sa ènela vysoko na obzor.
Niekdajšie zrnko, terajšia skala bola dlho hrdá na svoju novú ve¾kos. Potom
skala bola šastná. Nezadlho však už iba spokojná. Vtedy si povedala:
Keï sa zo zrnka mohla sta skala, preèo by sa zo skaly nestal celý ostrov?
Jej vô¾a bola taká silná, jej odhodlanie bolo také ve¾ké a jej túžba taká
úprimná, že za nieko¾ko dní tak zmohutnela, že sa z nej stal skutoèný ostrov.
Ve¾ký ostrov neïaleko pobrežia, kde sa zaèala táto cesta malièkého zrnieèka
piesku.
Aj ostrov bol najprv hrdý na svoju ve¾kos. Neskôr bol zo svojej premeny
šastný. Potom zaèal by už iba spokojný… A potom si ostrov povedal:
Keï sa zo zrnieèka piesku stala skala, zo skaly ostrov, preèo by sa z ostrova
nestal svetadiel?
Jeho vô¾a bola taká silná, jeho túžba taká úprimná…, že o nieko¾ko rokov
z niekdajšieho piesoèného zrnka, niekdajšej skaly a naposledy ostrova,
vyrástol ve¾ký svetadiel.
Jój, aké bolo hrdé niekdajšie zrnko piesku. Potom šastné a o èosi neskôr už
iba spokojné. Cítilo, že má naviac. Tak si, teraz už svetadiel, povedal:
Preèo by som sa nestal novou planétou.
Jeho vô¾a bola taká silná…, že to trvalo iba nieko¾ko storoèí a niekdajšie
piesoèné zrnko, niekdajšia skala, niekdajší ostrov a naposledy svetadiel sa
vymrštil vysoko do vesmírnej tmy a bola z neho nová planéta.
Lenže všetky planéty v slneènej sústave boli malé oproti slnku a niekdajšie
zrnko piesku si povedalo:
Aj ja chcem by slnkom.
Jeho vô¾a bola taká silná…, že o nieko¾ko tisícroèí z niekdajšieho malého
zrnka piesku sa stalo slnko.

ZDRAVICA
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O nieko¾ko miliónov rokov sa niekdajšiemu zrnku piesku a terajšiemu slnku
zunovalo by iba slnkom a tak sa rozhodlo sta sa galaxiou.
Prešlo ïalších sto miliónov rokov a niekdajšie zrnko piesku zatúžilo sta sa
novým vesmírom.
Trvalo to možno aj miliardu rokov a z niekdajšieho zrnka piesku sa zrodil celý
nový vesmír.
Bol obrovský. Bol ešte väèší ako starý vesmír, z ktorého sa vylúpol. Už niè
väèšie sa z neho sta nemohlo. Vedel to i sám, lebo bol starý a múdry. Bol taký
starý a taký múdry, že vedel jedno. Vedel, že jeho vô¾a je stále taká pevná ako
vo¾akedy, že jeho odhodlanie je možno rovnako silné, a jeho túžba je ešte
úprimnejšia než hocikedy v minulosti, ale už nikdy sa nemôže sta tým malým
zrnkom piesku.
(Galileo)
(Stará Pazová – Bratislava)
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VÝROÈIA A JUBILEÁ

Pavel Kovács
Dvesto rokov položenia základného kameòa
Ve¾kého evanjelického kostola v Èabe
Ve¾ký evanjelický kostol èabianskej evanjelickej cirkevnej obce bol
stavaný v rokoch 1807-1824. Základný kameò bol položený 5. októbra 1807.
Pri príležitosti 200. výroèia uloženia základného kameòa si cirkevná obec
v dòoch 5.-7. októbra 2007 trojdòovou spomienkovou slávnosou uctila
pamiatku predkov.
Jeden deò bol venovaný vedeckej konferencii, v rámci ktorej sme
pripomínali udalosti a pomery výstavby, veï vtedajší cirkevný zbor bol nútený
urobi práce z oduševnenia a z vlastných síl.
Prednášajúci – Pavel Kováè, farár na dôchodku – okrem iného poukázal na
dôležitos základov. Slovo základ, základy má viacero symbolických
významov. Dôležité je, aby základy boli dobré, trvanlivé, vhodné a
primerané. Keï nie sú také, osud stavby je neistý. Stavitelia - naši predkovia to
dobre vedeli. Mokrá bola tam vtedy pôda. Preto bolo potrebné ve¾mi hlboko

Text nad oltárom je písaný biblickou èeštinou
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do zeme ve¾ký poèet dubových
ståpov povbíja, na tieto z tehál
klenby stava a na ne základný
kameò chrámu položi – píše
Lajos Rell. Èas potvrdil ich odbornos. Dvakrát bolo tu zemetrasenie a stavbu vyskúšalo.
V rokoch 1834 a 1978. Okrem
týchto – pod¾a Jána Haana – keï
v susedstve na severnej èasti sa
nachádzajúcu studòu viackrát
èistili, pôda v blízkosti steny sa
uvo¾nila a odspodu až po strechu vznikla trhlina. Ale budova
všetko toto prežila.
Písal sa rok 1807. Už 90 rokov žili tu prví osadníci Békešskej Èaby. Pod¾a
¼udovíta Zigmunda Seberíniho prvý roj mohol èini okolo 600 duší. Potom
prišli za nimi novší a tiež i tu žijúci sa rozmnožovali. Takto v èase výstavby
Malého kostola v roku 1745 poèet evanjelikov dosiahol až 2 740 osôb.
Spoèítali ich, lebo aj vtedy z vlastných síl bolo treba kostol postavi, na
náklady na každú osobu vyrúbali po 10 grošov. Tento poèet je na štyri a pol
násobok poètu prvých osadníkov. O ïalších pä rokov sa už blížil k štyrom
tisícom. V roku 1718 pri vizitácii superintendenta Martina Hamaliara bolo
registrovaných 8 792 duší. V roku 1807 sa poèítalo približne s 11 000 dušami,
èiže to bol už 18-násobný poèet prvých kolonistov.
Pre týchto aj boènými krídlami a chórom zväèšený starý kostol bol už
tesný. Po nedeliach už nevedel poja do svojich priestorov väèšinu veriacich.
Od roku 1780 zhromaždenie malo už dvoch farárov. V èase výstavby nového
chrámu starším duchovným bol z Turca pochádzajúci Michal Milec
Draškovský, ktorý bol zemianskeho pôvodu. On sa nedožil dokonèenia
výstavby kostola. Zomrel v roku 1815. Druhý, mladší kazate¾ bol Ondrej
Uhrín, pôvodom Èaban, ktorý tiež už ôsmy rok slúžil tu. „Milec bol autoritou
v cirkvi, sèasti pre svoju vzdelanos, sèasti pre zemiansky pôvod. Bol i
tabulárnym sudcom Békešskej župy“ – píše o òom ¼udovít Haan. O Uhrínovi
okrem iného píše toto: „Bol to mierumilovný, dobrý èlovek, jeho zásluhou
bolo, že v cirkvi udržiaval pokoj.“ Potom v roku 1818, ako tretí stavite¾
chrámu, sem sa dostal otec ¼udovíta, Ján Haan.
Kde má by postavený nový kostol? Nebola to jednoduchá vec. Väèšina
¾udí ho chcela da postavi v Tabáne. V tom èase tam bol stred osady, tam
niekde, kde sa dnešná Jókaiho ulica križuje so Sarvašskou cestou. Niektorí
Alegória Viery
drží v rukách
text v biblickej
èeštine
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mysleli na dva kostoly, na obidvoch koncoch dediny, a tak starý kostol by bol
mal zosta. Zase iný rozmýš¾ali o zbúraní starého, na jeho miesto chceli
postavi väèší chrám, prípadne tak, aby starý slúžil, pokým sa nový nepostaví,
a po výstavbe nového by sa mal rozobra.
Ale farár Milec rozmýš¾al ináè. Bol proti výstavbe dvoch kostolov, lebo sa
obával o jednotu zhromaždenia, a tiež nesúhlasil, aby sa starý obostaval, ale
pridržiaval sa toho, aby naproti nemu bol postavený ve¾ký kostol. Potom, ako
s týmto súhlasili, pre tam žijúcich šes rodín domy inde postavili, staré zbúrali,
v roku 1807 po 19. nedeli sviatku Svätej Trojice v pondelok za prítomnosti
cirkevného a mestského predstavenstva ako i ve¾kého zástupu ¾udu položili
základný kameò.
Dòa 25. júla 1807 s aradským stavbárom pevností Františkom
Pumbergerom, panským stavite¾om Antonom Zieglerom, bývajúcim v Gyule,
a aradským stavite¾ským majstrom Jozefom Hofferom bola podpísaná zmluva
o výstavbe. Zo strany cirkvi ju podpísali richtár Ján Lukovitzky, Michal Žibrita,
správca Ján Pataj a Juraj Šipoš.
Veriaci do výstavby kostola sa pustili s ve¾kým oduševnením. Privážali
materiály z ïalekého vidieka, z Aradu, zo Solnoku. Z Makova piesok od
Maruši, kamene z okolia Vacova a ïalších vzdialených miest.
V roku 1811 skrze napóleonských vojen znehodnotenie peòazí bolo ve¾mi
ve¾ké, 100 forintov malo len hodnotu 20 forintov, výstavbu bolo treba zastavi.
Múry boli roky doskami, škrid¾ou kryté. Ozývali sa hlasy, že múry treba
rozobra, ale väèšina ¾udí na posme¾ovanie duchovného pokraèovala v práci.
Výstavba potom ešte dlhé roky prebiehala, a bola úspešne dokonèená. Na deò
Petra Pavla, 29. júna 1824 v rámci ve¾kých osláv stavba bola vysvätená.
Renovácia kostola bola viackrát potrebná, ale chrám dodnes bezpeène
vykonáva svoje posolstvo.
Dobré základy nech nás upomínajú na to, že aj pre náš život sú potrebné
pevné základy. Nestaèí len meniaca sa móda, individuálny nápad, liberárna
všesloboda. Vyzrelé hodnoty sú potrebné. Poznanie poriadku Boha, aby sa aj
dnešné zhromaždenie chrámom božím stalo.
(Békešská Èaba)
Preložil Ján Chlebnicky

VÝROÈIA A JUBILEÁ
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Ondrej Hanko
Pred 170 rokmi sa narodil Michal Žilinský
Michal Žilinský (Mihály Zsilinszky) sa
narodil 1. mája 1838 v zámožnej sedliackej
rodine. Otec Michal Žilinský bol obecným
sudcom, mama sa volala za slobodna Ilona
Patajová. Základné vzdelanie získal v Békešskej Èabe a Orošháze, gymnázium navštevoval v Sarvaši. Po maturite pokraèoval
v štúdiách na Protestantskej teologickej
akadémii v Budapešti, potom na univerzite
v Halle a Berlíne.
Vzdelaný a rozh¾adený mladý èlovek
Michal Žilinský precestoval Nemecko,
Švajèiarsko, Francúzsko a Taliansko. Po
návrate do vlasti zaèal pôsobi ako uèite¾ na
Michal Žilinský
gymnáziu v Sarvaši, kde vyuèoval maïarskú
literatúru a dejepis. Popri uèite¾skej práci robil náuèné prednášky, písal
uèebnice, prekladal historické materiály z francúzštiny a angliètiny. Okrem
slovenèiny a maïarèiny ovládal ešte štyri jazyky.
V roku 1874 ho postihla tragédia. V krátkom èase mu zomreli mladá žena,
diea i otec. Vtedy dal výpoveï v gymnáziu a presahoval sa do Èaby, kde sa
venoval vedeckej práci a službe veciam župným a cirkevným. V nasledujúcom roku bol redaktorom náuèného týždenníka Békés. V tom èase ho
zvolili aj za dozorcu èabianskeho evanjelického cirkevného obvodu. Od
tohto momentu sa zaèala jeho kariéra. V roku 1875 bol poslancom
Ïomajského obvodu a ako taký pokladal za svoju povinnos usporiada
pomery v školstve i v s ním súvisiacich hospodárskych otázkach.
V roku 1889 bol vymenovaný za hlavného župana Èongrádskej a v roku
1892 Zvolenskej župy. 20. februára 1895 sa stal štátnym tajomníkom pre
cirkevné a školské záležitosti. V roku 1910, ako èlen Národnej robotníckej
strany, bol poslancom za Sarvaš a Liptovský Sv. Mikuláš.
Po desiatich rokoch pôsobenia vo funkcii štátneho tajomníka bol poverený
hodnosou vnútorného tajného radcu. Za zásluhy dostal stredný kríž rádu
Leopolda a v roku 1889 sa stal riadnym èlenom Maïarskej akadémie vied.
V rokoch 1903 – 1909 bol podpredsedom Maïarskej historickej spoloènosti.
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Najdôležitejšie z jeho vedeckých prác sú tie, v ktorých sa zaoberal
èinnosou uhorského parlamentu a cirkevných rád v 16. a 17. storoèí. Taktiež
sa zaslúžil o zmapovanie histórie Békešskej župy. V neposlednom rade sa
z jeho pera dozvedáme mnoho o maïarských historikoch.
My, Èabania, vidíme ve¾kos osobnosti Michala Žilinského v tom, že
poèas celého svojho života sa hlásil k svojmu slovenskému èabianskemu
pôvodu, mnoho svojich prác písal v slovenskom jazyku. Podie¾al sa aj na
zve¾adení svojho rodiska, mal na srdci záležitosti škôl i múzeí.
Vtedajšie vedenie mesta ocenilo celoživotné dielo Michala Žilinského
tým, že ho vymenovalo za èestného obèana mesta.
Michal Žilinský zomrel 4. októbra 1925 v Budapešti.
(Békešská Èaba)
Preložila Iveta Hruboòová

Èestní obèania Békešskej Èaby
1889
1894
1894
1902
1902
1917
1921
1925
1940
1940
1942
1946
1992
1998

Kosssuth Lajos, guvernér Maïarska
Jókai Mór, spisovate¾
Wekerle Sándor, minister financií, predseda vlády
Wlassics Gyula, barón,minister školstva a konfesií
Zsilinszky Mihály, rodák mesta, poslanec parlamentu, štátny tajomník
školstva a konfesií
Hazay-Sternscguss János, vojenský lekár, velite¾ mestskej vojenskej
nemocnice
Apponyi Albert, gróf, predseda parlamentu, minister školstva a
konfesií, vedúci maïarskej delegácie trianonskej porady
Bud János, ekonóm, politik, minister financií
Teleki Pál, gróf, predseda maïarskej vlády
Csáky István, gróf, minister zahranièných vecí
Beliczey Miklós, rodák mesta, hlavný išpán stolice Békés
Károlyi Mihály, predseda Maïarskej republiky
Fekete Pál, èlen revoluènej rady mesta Békešská Èaba v roku 1956,
predseda župnej revoluènej rady
Schéner Mihály, výtvarný umelec

Zdroj: mramorová tabu¾a pri vchode obradnej sieni Mestského úradu.
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¼ubomír Jemala
Spisovná slovenèina sa dnes dožíva 160 rokov
Presne pred 160 rokmi, teda 9. augusta 1847, bola prijatá stredoslovenèina za náš spisovný jazyk. Touto otázkou sa predovšetkým ¼udovít Štúr
zaoberal dlhší èas. Štúr a jeho najbližší spolupracovníci vybrali za základ
stredoslovenské náreèie. Toto bolo pod¾a nich pôvodné, dos rozšírené a
zrozumite¾né. Štúr totiž už dlhší èas tvrdil, že biblická èeština, ktorou písali, sa
pre jednoduchých Slovákov stáva èoraz nezrozumite¾nejšou. Jeho želaním
najskôr bolo, aby Èesi a Slováci kompromisne prijali jednotný èeskoslovenský
jazyk. Èeskí lingvisti však o to údajne nejavili záujem, a tak sa štúrovci
rozhodli kona.
V júli 1843 sa ¼udovít Štúr a Michal Miloslav Hodža stretli na fare
v Hlbokom spolu s Jozefom Miloslavom Hurbanom. Tam sa dohodli na
praktickom postupe zavedenia novej spisovnej slovenèiny (štúrovèiny).
Zakrátko navštívili aj významného predstavite¾a bernolákovèiny Jána Hollého
na Dobrej Vode. Jeho ako prvého oboznámili so svojím zámerom. V auguste
1844 sa konalo prvé zhromaždenie spolku Tatrín v Liptovskom Sv. Mikuláši.
Zúèastnil sa na òom aj Štúr, ktorého zvolili za èlena predsedníctva tohto
spolku. O rok neskôr sa po nieko¾koroènom úsilí podarilo Štúrovi získa od
panovníka povolenie vydáva Slovenskje národòje novini s literárnou
prílohou Orol tatranský.
Noviny vychádzali od 1. augusta 1845, a to už v novej spisovnej slovenèine.
Nevyhnutnos zavies nový spisovný jazyk obhajoval Štúr aj v publikácii
Náreèja slovenskuo alebo potreba písaòja v tomto náreèí, ktorú na tento úèel
vydal. Krátko nato vyšlo aj jeho jazykovedné dielo Nauka reèi slovenskej,
ktoré obsahovalo aj základy novej gramatiky.
Napokon na štvrtom zhromaždení Tatrína v auguste 1847 v Èachticiach sa
predovšetkým zástupcovia katolíkov a evanjelikov definitívne dohodli na
spoloènom používaní nového spisovného jazyka.
Pri 160. výroèí prijatia spisovnej slovenèiny by sme sa mali všetci hlbšie
zamyslie a azda si da aj isté predsavzatia. Predovšetkým potrebujeme ove¾a
viac si váži náš spisovný jazyk, nehanbi sa zaò a nema komplexy pred inými
svetovými jazykmi. Celkom iste sa každý z nás potrebuje stále aj v tomto
smere zdokona¾ova. Veï k prvoradým prejavom kultúry každého Slováka
patrí kvalitné ovládanie našej materèiny slovom aj písmom.
(Bratislava)
Pravda, 9. augusta 2007
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Štefan Kasuba
Slováci v Èorváši
-úryvokV 150 roèných dejinách Èorváša bola prirodzená pestrofarebnos, rôznorodos zvykov i rozmanitos ¾udí. Pri posudzovaní èloveka neboli meradlom
rozdielnosti ¾udí, odlišnosti v používaní jazyka, èi návykoch, ale hovorila za
nich práca a èiny. Poèas existencie tohto dnes malého mesteèka, obyvatelia
používali 4-5 jazykov, vyznávali Boha, žilo tu ved¾a seba šes vierovyznaní.
Niekedy dišputovali o teologických otázkach, ale dbali aj na to, aby bol
v usadlosti zachovaný pokoj, aby tu žijúci ¾udia, nech sú slovenského,
rumunského alebo židovského pôvodu, sa cítili v Èorváši doma. Oficiálna
politika však neodzrkad¾ovala toto prirodzené ¾udské správanie, lebo
v dejinách obce boli aj také obdobia, kedy štátna politika vyžadovala iný
prístup. Krajinám Karpatskej kotliny sa osudným stal rok 1920, kedy ich ¾ud
bol rozdelený, dovtedy tu žijúce národy a ich zvyky sa miešali, navzájom sa
ovplyvòovali. Spory nevznikali kvôli jazykovým rozdielom, ale skôr kvôli
spoloèenským vzahom. Popri Maïaroch boli zakladate¾mi Èorváša i Rumuni, slovenské obyvate¾stvo zaèalo s jeho osíd¾ovaním vo väèšom poète od
roku 1860 v dôsledku toho, že vzniknuté majere potrebovali stabilnú pracovnú silu, ktorú získali z okolitých osád, predovšetkým z Békéšèaby. Neskoršie
prichádzalo slovenské obyvate¾stvo vo väèšom poète do novej osady zo
Sarvaša a Po¾ného Berinèoku. Môžeme predpoklada, že vrátiac sa z návštevy
prinášali správy o pracovných príležitostiach, lebo stovky nových osídlencov
prichádzali neskôr aj z rôznych iných usadlostí dnešného Slovenska.
Dnes žije v Èorváši iba asi 100 obyvate¾ov slovenskej národnosti, hoci ich
poèet koncom 19. storoèia bol viac ako desanásobný. Súèasný asimilaèný
proces sa dá len ažko zastavi, a to aj v prípade ostatných národností,
žijúcich v Èorváši.
(...)
Evanjelickí Slováci
Prví evanjelickí Slováci sa v obci usadili už v polovici šesdesiatych rokov 19.
storoèia a spolu s orošházskymi evanjelikmi ich poèet vzrástol na 250 osôb.
Preto sa v roku 1866 odèlenili od miestneho kalvinského cirkevného zboru a
prenajali si modlitebòu, neskôr si postavili školu spolu s uèite¾ským bytom.
V 70-tych rokoch 19. storoèia vzniklo v chotári obce už 10 majerov, ktoré
verbovali pracovnú silu z okolitých lokalít. V dôsledku toho Èabania
prichádzali do obce vo ve¾kom poète.
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V tomto období sa na železniènej trati Dolná zem - Fiume konali èorvášske
práce. Vtedy sa z Èaby do Èorváša presídlilo zase viac rodín. Druhá ve¾ká
skupina, viac ako 20 rodín, prišla zo Sarvaša. Aj z Berinèoku sa prisahovala
jedna skupina, ktorá si zvolila Èorváš za svoj domov. Väèšina prvých rodín,
ktoré sa tu usadili, boli evanjelici. Následkom zmiešaných manželstiev sa
niekedy stalo, že v jednej rodine boli evanjelici aj katolíci. Vplyvom týchto
udalostí vzrástol poèet evanjelikov. Miestni predstavení sa o post uèite¾a
uchádzali k orošházskemu dekanovi a v osobe Jána Freitága ho pred 125
rokmi aj získali. Nový farár - rechtor zaruèoval samostatnos èorvášskemu
cirkevnému zboru.
Freitág sa narodil a vyrástol v Apatelku. O tejto obci je potrebné vedie, že
ju založili èabianski Slováci, ve¾ká èas jej obyvate¾stva je slovenskej
národnosti. Freitág dobre hovoril po slovensky aj po nemecky. V roku 1880 už
väèšina evanjelických veriacich hovorila po slovensky a bola zvyknutá na to,
že bohoslužby a iné služby sa konali v materinskom jazyku v Békéšèabe,
Sarvaši, Berinèoku, nehovoriac o hornouhorských a galícianských Slovákoch.
V Èorváši cirkevní predstavitelia (leányegyház vezetõi) nedovolili používanie
slovenèiny v kostole a škole, odvolávajúc sa na nedostatok vyšších povolení,
preto sa slovenskí veriaci obrátili so žiadosou o pomoc k obvodnému
superintendentovi Dr. Szeberényi Gusztávovi. Medzi Szeberényim a Freitágom prebiehala zaujímavá korešpodencia. Szeberényi oznámil, že k používaniu slovenského jazyka netreba žiadne povolenie, lebo v Békéšèabe kážu
po maïarsky aj po slovensky a keby veriaci žiadali, bohoslužby by sa mohli
kona aj po nemecky a po rumunsky. Teda len èorvášski veriaci sami môžu
rozhodova o tejto otázke. Szeberényi pokarhal a vyhrešil Freitága: „Nemali
ste už o tom dávno rozmýš¾a? Len teraz ste sa dozvedeli, že máte aj
slovenských veriacich? Ej, ej, èi si ¾ahko berieme svoju službu! Aké je to
ponižujúce, keï veriaci vedia, že najprv musia požièa knihu pre svojho
farára, aby sa dozvedel z toho, èo by mal vedie aj bez toho.” Veriaci pýtali
slovenské knihy pre svojho farára od superintendenta, ktorý im v liste s¾úbil,
že jednu požièia aj Freitágovi. Na základe toho môžeme predpoklada, že
v máji 1880 sa v Èorváši zaèali kona slovenské bohoslužby. A takto nový
farár - uèite¾ vykonával bohoslužby v dvoch jazykoch až do roku 1892. Vtedy,
na základe uznesenia cirkevnej obci zrušili slovenskú bohoslužbu. Príèinu
môžeme h¾ada v èisto maïarskom orošházskom presbitériu. V 13 èlennej
cirkevnej rade boli totiž len traja jej èlenovia slovenského pôvodu: Sándor
Such, Ján Sebjan a Juraj Moravszki. Bezprostrednou príèinou prijatia tohto
uznesenia bola kritika cirkvi v novinách pre slovenskú Veèeru Pána, preto
slovenské bohoslužby zrušili napriek protestu veriacich. Otázka slovenskej
liturgie nerozdelila veriacich, ešte aj v roku 1922 žiadali služby, vykonávané

[39]

VÝROÈIA A JUBILEÁ

v materinskom jazyku. V tomto roku navštívil Èorváš biskup Dr. Sándor Raffay.
Túto príležitos chceli využi reprezentanti miestnych evanjelických Slovákov, aby biskupovi odovzdali petíciu, týkajúcu sa tejto otázky, žiadajúc
obnovenie slovenskej liturgie. K tomu však nedošlo pre vtedajšiu politickú
situáciu (obdobie po Trianone).
Poèet slovenského obyvate¾stva v Èorváši znaène vzrástol aj v roku 1899,
keï si Békešská Èaba kúpila a vyparcelovala majetky gr. Trautmannsdorfa a
predala za 300 Ft-ov po malých jutrách (11). Èas tohto majetku, 290 kat. jutár,
bola v èorvášskom chotári, prevažnú väèšinu ktorého si kúpili èabianski
Slováci. Na prelome storoèia èas z nich vyšla na mizinu, zvyšujúc tak
èorvášsku nádennícku vrstvu.
V tomto èase hovorila po slovensky viac ako polovica evanjelických detí
školského veku a možno vtedy sa v rámci evanjelickej školy mala zorganizova slovenská výuèba. Na prelome storoèia sa udržiavanie evanjelickej
výuèby dostalo do nebezpeèenstva a v roku 1906 sa skonèila v obci aj táto
konfesionálna forma výuèby.
Keï v matrike skúmame národnostné zloženie žiakov, zapísaných
v školskom roku 1903-1904, vidíme, že do šiestich roèníkov bolo zapísaných
199 detí, z nich má slovenský materinský jazyk 48, maïarský materinský
jazyk, ale hovorí po slovensky 40, má slovenské meno, ale maïarský
materinský jazyk 52. Èas týchto detí bola v predošlom roku zapísaná tak, že
má slovenský materinský jazyk. Pod¾a údajov súpisu z roku 1900 je poèet
èorvášskych Slovákov 723, za 10 rokov poèet vzrástol o 250 osôb, pomaïarèenie bolo ešte vtedy minimálne. Príèinou toho mohol by fakt, že
väèšina slovenských rodín žila v kolónii èe¾adníkov na stredných majetkoch a
medzi sebou aj pri práci hovorili po slovensky. Sahovanie slovenských rodín
pokraèovalo aj po prelome storoèia, lebo po otvorení štátnej školy v roku 1907
bolo zaregistrovaných 62 žiakov ako slovenských alebo slovensky
hovoriacich, 28 z nich neboli èorvášski rodáci, 12 sa narodili v Békéšèabe.
Skúmajúc zvyky uzatvárania manželstva Slovákov vidíme, že najèastejšie sa
sobášili v rámci svojej vlastnej národnosti, evanjelickí Slováci, pod¾a
možnosti, v rámci svojej viery. Èasto sa stalo, že si nezvolili èorvášskeho
partnera, veï skúmajúc údaje v období medzi rokmi 1895 a 1918 vidíme, že
zvolený partner je v 43 prípadoch békéšèabiansky, v 20 kondorošský, v 18
gerendášsky, v 5 sarvašský, v 4 tótbánhegyešský a z Berinèoku si zvolili
partnera v 3 prípadoch (15). Tieto údaje sa vzahujú na všetkých Slovákov,
nielen na evanjelikov. Spomedzi evanjelických Slovákov vlastnili menšie
pozemky len nieko¾kí, ve¾ká väèšina bola bezmajetnými nádenníkmi alebo
èe¾adníkmi na panstvách.
Zaèiatkom 90-tych rokov prišlo do obce nieko¾ko remeselníkov.
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Zo Sarvaša kováè Sámuel Czigliczki, èižmári Mátyás Konyecsni, Mihály
Konyecsni, Sámuel Konyecsni, István Frecska a József Frecska. Z Èaby èižmári
Mihály Ostroluvszki a Mihály Szovszki, kováè János Hanko, kolár János
Miklya, tesár Mihály Petrus, hrnèiar János Unyatinszki, krajèír Gyula
Oszadszki a kefár Pál Seben.
Evanjelické obyvate¾stvo, a tak aj Slováci, tvorili najchudobnejšiu vrstvu
obce. List, napísaný hlavnému županovi, svedèí o tom, že v roku 1890 bolo
330 rodín bez práce, väèšina bola protestantmi, ktorí neboli schopní plati ani
sobášny cirkevný poplatok, èo ovplyvòovalo aj plat farára. Kvôli týmto
ažkostiam vstúpili vo ve¾kom poète aj Slováci do vtedy vzniknutého Èorvášskeho robotníckeho kruhu, ktorý bol predchodcom sociálnodemokratickej strany. Po jeho zakázaní dvakrát napísali hlavnému županovi protestný list,
ktorý bol podpísaný aj jeho slovenskými èlenmi. Na hárkoch nájdeme tieto
mená: Medveczki, Zsótér, Galló, Konyecsni, Banász, Kocsor, Anrejcsik,
Lukoviczki, Gyebnár, Volka, Pleván. O evanjelických Slovákoch nám pomerne presný obraz podáva menný zoznam, vyhotovený pri vo¾be farára v roku
1919, v ktorom je zapísaných 470 rodín, z nich 165 je so slovenským rodinným menom. V tomto èase je evanjelická cirkev preto dôležitá, lebo jej
èorvášski farári, Freitág, po jeho smrti András Sipos, ktorý mal èabiansky
pôvod a Mihály Rohály zo Sarvaša, hovorili po slovensky. V roku 1933 sa
farárom stal Károly Tátrai. On, ako orošházsky Maïar, už nevedel po slovensky, èo je zrejmé aj z toho, že v roku 1941 sa už len 4 osoby hlásili
k slovenskej národnosti. Má to však hlavne politické príèiny, pretože oficiálna
politika žiadala a oèakávala pomaïarèenie slovenských, nemeckých a
rumunských mien, teda urých¾ovala asimiláciu. V tomto mohol hra významnú úlohu evanjelický farár Károly Tátrai, lebo ho v roku 1941 navrhli na
vyznamenanie „Národnoochranný Kríž“, kde môžeme èíta takéto zdôvodnenie: „ …èorvášskych veriacich slovenského pôvodu a hovoriacich po
slovensky úplne pomaïarèil.”
(Èorváš)
Preložila Estera Lami
(Poznámka redakcie:
Dvojjazyèný zošit Slováci v Èorváši – Szlovákok Csorváson z pera Štefana Kasubu bol
vydaný v roku 2007 k 150. výroèiu vzniku osady. Okrem stúdie Štefana Kasubu obsahuje aj
hodnotenie èinnosti slovenskej samosprávy. Zostavila ho Alžbeta Hugyiková Gyimesiová.)
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Anna Molnárová
Slovenské divadelníctvo v Slovenskom Komlóši
Rok 2007 pre komlóšskych Slovákov je znamenitý, významný. Významný
preto, že naši predkovia pred 100 rokmi predstavili prvú divadelnú hru Jozefa
Hollého Kubo.
Oslavujeme teda sté výroèie ochotníckeho divadelníctva v Slovenskom
Komlóši.
Zaèiatkom dvadsiateho storoèia bolo ochotnícke divadlo medzi
dolnozemskými Slovákmi ešte len v zrode. Je známe, že Komlóšania sa už
r. 1905 obrátili so žiadosou na Andreja Halaša v Martine, aby im poslal
nieko¾ko slovenských divadelných hier. Prvá divadelná hra odznela na
komlóšskom javisku vo februári r. 1907. Veselohru Hollého na javisko
pripravil mladý ro¾ník Ondrej Beòo.
V tom èase pôsobilo v Slovenskom Komlóši nieko¾ko spolkov. Najväèšiu
snahu v národnobudite¾skej práci prejavil Ro¾nícky spolok. Nie div, že aj prvé
slovenské divadelné predstavenie sa zrodilo práve s pomocou èlenov tohoto
spolku. Odvtedy sa tu roène nacvièovali aj tri, štyri, ba niekedy i viac
divadelných hier.
O rozvoj ochotníckeho divadla v Slovenskom Komlóši sa najviac prièinili
Ondrej Beòo, Štefan Hirka, manželia Ondrej a Alžbeta Vajdovci, Pavol Sokol,
Juraj Vigaš, bratia Juraj a Ondrej Kulíkovci, Michal Demèiak, Judita Tomková a
po 1960 rokoch Ján Sinèok a Pavel Lauko.
Judita Tomková mala dve ve¾ké lásky: divadlo a ¾udové výtvarné umenie.
Týmito zanechala spomenutiahodné stopy v kultúrnom vývoji svojej rodnej
osady. Judita Tomková bola skromná žena, útlej postavy, až je div, že mala
to¾ko sily a životného elánu. Svojím vrodeným talentom, húževnatosou a
nezištnou obetavou prácou si získala u spoluobèanov, a najmä v radoch
mládeže, náležitú úctu a autoritu.
Narodila sa v 1887 roku v Slovenskom Komlóši. Dožila sa pekného veku – 81
rokov. Jej otec bol údržbárom na cirkevnom majetku a matka nádenníèkou.
Bolo ich 9 detí, no len ona s bratom Jánom sa dožili dospelého veku.
Judita Tomková už v detstve zhromažïovala okolo seba deti a hrala s nimi
svadobné hry. Keï neskoršie ako mladá robotníèka chodila na sezónne práce,
nacvièovala so svojimi vrstvovníkmi rôzne divadelné scénky, ktoré sama
písala. V 1920-30 rokoch nacvièila dovedna až 120 divadelných hier. Na
spestrenie divadelných predstavení vsúvala do programu rôzne hudobné,
spevácke i taneèné vložky. Judita Tomková mala pre takéto kultúrno-umelecké
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doplnky obdivuhodný vkus. Niektoré monológy, kratšie scénky skladala
sama. Divadelné predstavenia v Slovenskom Komlóši od zaèiatkov v hojnom
poète navštevovali príslušníci slovenskej národnosti z okolitých, ale i z vzdialenejších osád: z Ve¾kého Bánhedešu, Pitvaroša, Ambrózu (Ambrózfalva),
Albertu (Csanádalberti), Po¾ného Berinèoku, ale aj z Békešskej Èaby a od
r. 1908 i z Nadlaku. Komlóšske ochotnícke divadlo bolo významným
šírite¾om slovenskej národnostnej kultúry.
Judita Tomková prvý ve¾ký úspech dosiahla hrou Ferka Urbánka Hrob
lásky r. 1923. Najradšej siahala po jeho hrách. Za vyše 25-roèného pôsobenia
naštudovala temer všetky jeho hry. V jej bohatom repertoári sa objavovali aj
iní autori: Ján Palárik, Jozef Hollý, J.G. Tajovský a Ivan Stodola.
Vyvrcholením divadelnej èinnosti J. Tomkovej bolo predvedenie hry
J.G.Tajovského Ženský zákon. Bolo to roku 1954. Ženský zákon zahrali
komlóšski ochotníci 32-krát. S uvedenou hrou hosovali v Budapešti, Novom
Meste pod Šiatrom, Bánhide a v ïalších osadách našej vlasti, kde žijú Slováci.
Zavítali aj na Slovensko. Všade sa stretli s ve¾kým porozumením a úspechom.
Zaèiatkom 60-tych rokoch, keï jej ubúdalo sily sa zriekla divadelnej èinnosti,
no pomáhala dobrými radami. Do divadelnej èinnosti, do režírovania sa
zapojili potom dvaja mladí, nadšení muži, pedagógovia Slovenskej školy,
bývalí herci ochotníckeho divadla Ján Sinèok a Pavel Lauko. Ich èinnos
nebola tak dlho trvajúca, ako J. Tomkovej. Zmenili sa spoloèenské pomery.
Mládež po skonèení základnej študovala ïalej na stredných školách
v mestách, èasto ïaleko od rodnej osady. Divadelná èinnos dospelých a
mládeže prestala, pokraèovala v slovenskej základnej škole pod vedením
spomenutých pánov uèite¾ov. Divadelná èinnos Slovenskej školy neprestala.
V detskom folklórnom súbore Harmónia žije až do dnes. Vïaka
oduševneným uèite¾kám Zuzazne Koèišovej – Antalovej a Anne Ondrejovej
deti si ob¾úbili hranie na javisku a robia rados a potešenie svojim rodièom a
divákom.
Pred troma rokmi v OKS Pavel Lauko navrhol svojím bývalým hercom,
èlenom organizácie, aby obnovili divadelníctvo pre svoje potešenie. ¼udia
s radosou súhlasili, zaèalo sa nacvièovanie hry Litomerického Pacientka.
S hrou naši herci sa predstavili už v okolitých osadách: v Pitvaroši, Békešskej
Èabe, Po¾nom Berinèoku, Jaèi, vo Ve¾kom Bánhedeši, v Budapešti a
v Segedíne.
Koncom októbra sa chystajú do Galanty. Pán Lauko iba zaèas usmeròoval
prácu terajšieho kolektívu. ažko ochorel a rozlúèili sme sa s nim navždy.
Jeho pani manželka Erna Lauková pracuje odvtedy oduševnene a úspešne
s našimi ochotníkmi.
O rozvoji ochotníckeho divadla v Slovenskom Komlóši sa nemôžeme
zmieni bez toho, aby sme nehovorili o stovkách hercov, ktorí nesmierne ve¾a
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pracovali, aby sa podujatia vydarili: sami si pripravovali kostýmy, kulisy,
snažili sa zahra svoju rolu èo najpresvedèivejšie, na dostatoènej úrovni.
Keï si pomyslíme, že boli jednoduchí ro¾níci bez vyššieho vzdelania a
predsa zvládli svoje ažkosti, vedeli dobre zahra vži sa do svojej úlohy.
Vïaka im, bezmenným velikánom slovenského divadla, a známym tiež.
Zachovajme si ich v pamäti. Spomínajme na nich s láskou a úctou.
Že tu žili nadaní ¾udia, o tom svedèia ich trvalé už 100 roèné úspechy,
história divadla. Z ich kruhu vyrástli a stali sa umelcami dvaja významní
Komlóšania hereèka Zuzana Gyurkovièová a operný spevák Ladislav Tóth.

Komlóšski divadelníci sa predstavili v Èabe s hrou Pacientka
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Ján Gomboš
Udalosti z roku 1918 v Slovenskom Komlóši
oèami miestneho evanjelického farára
V roku 1904 najmä zásluhou Ro¾níckeho spolku a jeho vedenia v Slovenskom Komlóši bol zvolený za miestneho evanjelického farára ¼udovít Ján
Hrdlièka. Pôvodom bol Dolnozemèan v prvej generácii, narodil sa a vyrástol
v neïalekom Nadlaku. Po svojom príchode do Komlóša, kde ho ¾ud prijal
s dôverou a ve¾kými nádejami. Hrdlièka vynaložil ve¾ké úsilie, aby preklenul
„takmer nepreklenute¾ný rozkol” medzi ¾udom a inteligenciou, ktorá sa už
svojmu ¾udu bola odcudzila reèou i zmýš¾aním a slúžila maïarizaèným
úsiliam. Popri osvedèenom ¾udomilovi, uèite¾ovi Júliusovi Stykovi podarilo sa
postupne zapoji do osvetovej a kultúrnej èinnosti aj ïalších uèite¾ov: Michala
Francisciho, J. Adamkovièa, M. Matejdesa, J. Chrenku, J. Tušiaka, M. ¼achatu
opierajúc sa pritom o národné prebudené rodiny Franciscich, Kulíkovcov,
Venerèanovcov, Beòovcov, Považajovcov, Frankovcov, Bencúrovcov,
Vaòovcov, Šebovcov, Škamlovcov, Pipišovcov, Lehotskovcov atï., neskoršie i
o mladších ro¾níkov z uvedených i ïalších rodín na èele s Ondrejom Beòom.
Po víazstve buržoáznodemokratickej revolúcie, takzvanej revolúcie
astier v Budapešti netrpezlivý a vydrancovaný ¾ud sa vzbúril neèakane aj
v Slovenskom Komlóši 1. novembra 1918. Tieto udalosti ktoré Hrdlièka prežil
osobne v Komlóši opíše vo svojom liste písanom neznámemu kamarátovi.1
„Drahý Brat môj!
... U nás na Komlóši 1. novembra popoludní z èista-jasna sa ztrhla
revolúcia. Prišli domov po motore ozbrojení mladí vojaci i s nimi i cudzinci,
chodili po dedine s hudbou, hrali jim aj „Szózat” volali na slávu Wilsonovi,
republike atï. a zaèali pozdejšie striela na prázdno. Jeden z nich vošiel
k židovi na zápalky a cigaretle. Ten mu nedal a grobiansky sa na vojaka osopil.
Vojak zavolal kamarátov, udrel žida po hlave a vyhodil ho spolu so židovkou
zo sklepu. Vojaci povyhadzovali potom všetek tovar zo sklepu, navolali huru,
aby zbierala a odnášala domov. Obecná vrchnos, menovite hlavný notár,
ztratili sa z obecného domu, žandári, ktorým predbežne boli chlapci címer
(operený erb) shodili dolu, nevychádzali. Vojaci takto bezpeèní pokraèovali
ïalej, rozbili všetki židovské sklepy-fabriky, zapálili domy, najbohatšieho žida

1

List sa nachádza v Martine v Slovenskej národnej knižnici – Archív litaratúry a umenia.
Signatúra: 94 L 35
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a potom rabovali celý deò a celú noc, nenechajúc židom ani len klinca celého
v dome a brániac hasi zapálené paloty. Na druhý deò rano lúpež ešte vždy
trvala a zistilo sa, že v noci jedného žida: šachtera aj zastrelili, lebo sa vraj
zbrojom bol bránil. Situácia bola nebezpeèná, len chceli ís vraj na „felmentéšov“ [tí, ktorí boli oslobodení spod vojenèiny] a pánov. Vážnejší obèania
požiadali mòa druhí zas Lehotskyho [predtým bol podpredsedom strany
Ondreja Áchim L.], aby sme utišili ¾ud, že je ¾udové shromaždenie už
pozvané. Lehocky ináèe už rozkmotrený s celým Komlóšom i so mnou
s radosou prijal zástoj, dal sa ešte pred shromaždením vyvoli za predsedu
národnej rady a potom reènil dos šikovne prízvukujúc, že je „sloboda“ a že je
potrebné aby sme sa pripojili k národnej rade, oèakajúc, že tá chyby napraví
atï. Ja som k nim prehovoril predovšetkým tišiac rozzúrené mysli, aby
pamätali èo hovorí Boh: mne pomstva, ja odplatím. Potom som im rozložil, že
svet bol zle spravovaný, jednotlivci mali práva, výhody, druhí len povinnosti a
utrpenia. Ale vzbudil sa ¾ud, berie do rúk opraty sám, nastala ¾udovláda,
žiadúcne je, aby ¾ud múdre pokraèoval a tedy sa všetko napraví, nebude nikto
ukrátený, ani pre reè, ani pre náboženstvo, ani pre stav, všeci pracovníci ruka
v ruke máme sa prièini, aby sme sa dobre cítili v obci, krajine a že k tomu je
potrebná sriadenos, u nás predbežne to, aby sme vytržnosti zastavili a uznali
doèasnú národnú radu miestnu, za jej predsedu Michala Lehockýho
odporúèam. ¼ud s jasotom prijal reèi a nastával poriadok. Ale horkokrvný
Lehocky poèínal si radou a vojakmi, jako dáky direktor: nauzavierali bona fide
[svojvo¾ne] hromadu všelijakých nesmyslov, že idú zásobi obec a vojsko.
S tým cie¾om vyslali ozbrojencov na panské majere, dohnali statok, bili svine,
atï., koneène ustanovili, že židom, ktorí ešte tu zostali, majú opusti obec za
24 hodín. V tomto zmysle vystanovili cedule a doruèili židom, cedule
podpísal vojenský náèelník istí Hirka [Ondrej Hirka]. Notár a židia medzi tým
informovali stolicu, èabianského fõtörzsorvos (štábneho lekára) Hazai
Sternschuss Jána a Ministerstvo o výèinoch, oznámiac a žalujúc, že sa tu deje
protižidovská a protimaïarská agitácia a hrúzovláda v mene slovenského
„sovjeku” atï. 7-ho toho mesiaca akiste na tieto správy došiel do dediny
„karhatalmi csapat” [vojsko] pod vedením kapitáòa. Obkolesil dedinu, sohnal
na plac [trhovisko] všetkých mužských, odobral zbroje a mòa zavolal na
obecný dom. Tu kapitáò požiadal ma, aby som mu bol nápomocný, že chce
spravi poriadok: utíši mysle, vyzva ¾udí, aby ukradené veci podonášali
nazpä, vybra úradnú prísahu, sriadi národnú radu a vyhlási štatárium. Bol
to èlovek rozumný a slušný, s¾úbil som mu teda, že poviem shromaždeným
slovenskú reè, aby sa utíšili, dali do práce a oèakávali lepšiu budúcnos a že
vyberiem od ¾udí i vojska úradnú prísahu. Tak sa i dialo. Pri tej príležitosti
najdrôv (najskôr) sám kapitáò povedal po maïarsky pár šikovných slov.
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Vyslovila sa tam i rada národná i vojenská. Predseníctvo tejto rady som
neprijal, iba akési spolupredsedníctvo. Kapitáò s vojskom odišiel, nastala
nálada pokojová. Bolo to na poludnie. Popoludní idem do tej „rady”. Pred
obecným domom vidím nové vojsko so zbrojovými puškami, v radoch
vojakov našich židov, ktorí pušku predtým nikdy nenosili. Toto vojsko bol
poslal „Fõtörzsorvos” z Èaby, ktorého náš lud všade za èestného obèana volil,
lebo bol antimilitariát [èlovek proti vojne] a slušne zachodil z vojakmi.
Židovské vojsko Lehoczkyho, Hirku aj mladšieho Sokolay Pavla, notára, ktorý
súc uèitelov tunajšieho syn i èo maïarom, pripojil sa bol k Lehockovcom.
Vysvitlo, že vlastne aj ja som „požiadaný” na Èabu na výsluch. Osobitným
motorom viezli nás teda pod bodákmi k štábnemu lekárovi a s nami v druhom
vozni 17 obžalovaných Komlóšanov v reazách. [...]
Na druhý den 8. toho mesiaca nastala na Komlóši židovská hrúzovláda.
Židia poudávali všetkých, o ktorých mysleli, že kradli, suroví vojaci jich
surovo polapali, do obecného domu shromaždili a tam trýznili, zauškovali,
bili, aby aj druhých vyzradili. Železnicou pod vojenskou ochranou prišiel
notár Német Kálmán aj so židovskými intelligentmi, offeciermi a zasadli do
práve zídenej národnej rady, aèko¾vek jej údami neboli. Poneváè Lehocky
prijdúc z Èaby ochorel, radu som ja otvoril a oznámil, že sa po takýchto
skúsenostiach so spolupredsedníctva poïakúvam. [...]
Rada vyslala potom výbory: ponosný a škodu šacujúci sa rozišli. Medzitým vojenská rada, do ktorej za komandanta už spomenutý kapitaò vymenoval nášho uèite¾a Tušjaka, ... Bolo mi to vhod. Novému predsedovi národnej
rady, uèite¾ovi Povázsay Gáborovi, napísal som, žeby ma napozatým ani za
úda vojenskej, ani národnej nepovažovali. [...]
Po takomto objasnení situácii hádam uznáš, že na tento èas ja nemôžem
Vašu vec bezprostredne kona. Protestuje proti tomu familia, že mi je život
v nebezpeèenstve. Preto ráè sa obráti s krátkym listom na ro¾nícky spolok,
aby ¾udové shromaždenie svolali dolnozemskí slováci, národnú radu na
Komlóši utvorili, do nej za údov mòa, jedného druhého uèite¾a (napríklad
Francisciho) a asi nasledujúcich vyvolali: Beòo Ondrej, Šebo Matej, Kulík Ján,
Franka Ján, Boboš Pavel kostolník, Vaòo Pavel kupec, Gaža Štefan obuvník,
Považai Ján, Demèiak, Guan Bútor Ján kurátor, Škam¾a Michal, Bencúr
Michal, Kolár a ináèe, koho chcú. Isté, že naši ¾udia to všetko s radosou
prevedúc príjmu. [...] S vrelým pozdravom na celú ctenú Famíliu a národ. Tvoj
oddaný ¼. Hrdlièka.”
(Békešská Èaba)
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Samuel Boldocký
75 výroèie Matice slovenskej v Juhoslávii
– historická realita i fenomén –
Slovenská enkláva, ktorá v súèasnosti žije vo Vojvodine (Srbsko), má
v týchto konèinách už viac ako 260 roènú tradíciu a je svojráznym kultúrnohistorickým fenoménom, o ktorom znalec tejto problematiky Dr. Ján Sirácky
napísal i nasledujúce riadky: „...Základy slovenského osídlenia v týchto
krajoch, kladené najmä v 18. storoèí, boli zrejme pevné: Slováci, uvedomelí
Slováci tu žijú aj v súèasnosti, dokazujúc akoby navzdoru èasu a èasom, že sa
dlho dá ži mimo starej vlasti, èi vlasti predkov a nielen zachováva, ale aj
rozvíja národné (národnostné) povedomie i vlastnú slovenskú kultúru.
V tomto oh¾ade, v porovnaní s inými poèetnými slovenskými enklávami
i diasporami vo svete, sú Slováci vo Vojvodine takmer jediní a jedineèní...“ 1
Historické a kultúrne zázemie tohto fenoménu je, v znaènej miere, vedecky
náležite preskúmané2, takže sa tu o tom rozvádza nebudem, avšak je nespornou skutoènosou, že bolo podmienené nieko¾kými závažnými faktami i to:
a) kultúrnymi stykmi a spoluprácou Slovákov a Srbov, Chorvátov i Slovíncov
v Uhorsku v 18. a 19. storoèí a ich následným spoloèným politickým
bojom o národnostné práva3;
b) uvedomelou a systematickou prácou kultúrnych dejate¾ov na upevòovaní a
zachovaní slovenskej entity a identity, priam od èias samotného prisahovania, a zakladaním národných inštitúcií a manifestácií (založenie vlastnej
cirkvi a školy, Nede¾nej školy a knižnice (1845), ochotníckeho divadla
1

2

3

Sirácky, Ján – Petrovec 1745 – zaèiatok osíd¾ovania Slovákov vo Vojvodine. In: monografia
Petrovec 1745 – 1995, Zhromaždenie obce Báèsky Petrovec, 1995, s.49
Viï, Èiep, Jaroslav: Úvod do bibliografie prác o Petrovci. In: Petrovec 1745 – 1995, - na
stranách. 913 – 966 je uvedená podrobná bibliografia o tejto problematike
Jan Kmeæ: Jugoslovensko – slovaèke slavistièke veze, Vojvoðanska akademija nauka i
umetnosti, Radovi, knjiga VI, Novi Sad 1987: (Tá spolupráca sa prejavila i) „v rade
spoloèných masových národnopolitických zboroch, ktorým predchádzala dohoda
z. 1865, keï prvý podpredseda Matice slovenskej Karol Kuzmány a vodca Srbov
v revolúcii (1848) slávnostne vymenili ratifikaèné dokumenty srbsko-slovenskej volebnej
konvencie v Kulpínskom volebnom okrese, na podklade ktorých bol r. 1869, ako spoloèný
poslanec Srbov a Slovákov, do Uhorského snemu zvolený druhý podpredseda Matice
slovenskej Viliam Pauliny-Tóth a neskôr i, po nieko¾kých desaroèiach neúspechov, na
podklade tej istej konvencie 1905a 1906 Milan Hodža. neskôr minister osvety a
ministerský predseda Èeskoslovenskej republiky.“
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(1886) a neskôr i Slovenského gymnázia (1919), kníhtlaèiarne (1919), Slovenských národných slávnosti (1919) Matice slovenskej v Juhoslávii (1932)
atï.)4;
c) silným slovenským cítením ¾udu (pocit spätosti zo starou vlasou, ktorý sa
prejavil dokonca aj v nových, tajných priezviskách, ktoré si slovenskí
prisahovalci (poddaní, ktorí odbehli od svojich zemepánov) dávali v snahe
trvalo zachova si pamiatku na svoj pôvod (Turèan, Lehotský, Ïarmotský,
Cinkotský a pod.), potom v zachovávaní jazyka, ¾udových slovenských
tradícií, spôsobu obliekania, ¾udovej slovesnosti, jánošíkovskej tradície
atï., ktoré zotrváva dodnes.
V tomto historickom kontexte silný ohlas a ve¾mi významnú úlohu
v národnom cítení a povedomí vojvodinských Slovákov malo i založenie
Matice slovenskej 1862 v Martine, o ktoré sa prièinili i poèetní dolnozemskí
kultúrni dejatelia, ktorých mená sú zverejnené v „Menoslove èlenov“ Matice
slovenskej v I. roè. Letopisu MS, kde medzi zakladate¾mi nachádzame aj ich
mená (napr. pod poradovým èíslom 25. Michal Godra, gymnaziálny správca a
profesor v Novom Vrbasi, s príspevkom 100 zlatých a rad iných). V MS boli
dokonca vytvorené tri matièné jednate¾stvá (zastupite¾stvá – pozn. S.B.) pre
Dolnú zem (pre Báèku, Banát a Sriem) a na Maticu sa tu robili rôzne zbierky
(i na svadbách, krstinách, plesoch). O tomto Dr. Sirácky píše: «Je pozoruhodné, že na Maticu slovenskú robili zbierky i školské deti, napr. v Aradáèi a
Kysáèi. Okrem toho posielali do Martina aj listy „zosnulých výteèníkov slovenských“ (napríklad z Pitvaroša a N.Sadu) a numizmatické zbierky. Národné
noviny 30. marca 1872 priniesli správu z Petrovca, v ktorej sa píše ... Predtým
sa už na matièný dom nazbieralo 300 zl., teraz nazbierali vyše 500 zl. (...)“ 5
Matièná myšlienka sa i po zrušení MS v národnom povedomí dolnozemských Slovákov nielenže zachovávala, ale vzrastala a postupne nadobúdala
priam mýtický ráz a stávala sa až posvätným symbolom slovenskosti.
Neudivuje preto skutoènos, že založenie Matice slovenskej v Juhoslávii
(ktorého 75. výroèie zaznamenávame akurát v tomto roku) na Národných
slávnostiach 14 a15. augusta 1932, na nádvorí Slovenského gymnázia, bolo
doèkané s oduševnením. Jej prvým predsedom sa stal Dr. Janko Bulík a
èestným predsedom Dr.Ján Kvaèala („známy vedátor slovenský“). Vo svojom
úvodnom príhovore Dr. Bulík, ved¾a základného poslania, zdôraznil i tri
strategické ciele matice: edukatívny (v kontexte ¾udovýchovy a ochrany
národnostnej identity): „Naša práca bude sa tedy vyèerpáva v ¾udovýchovnom smere, pestovaním ducha a šírením pouèných a zábavných kníh, a
4
5

Èiep, Jaroslav, cit. bibliografia, s 335- 351 a 653 - 667
Sirácky, Ján: Matièné tradície u vojvodinských Slovákov. In: Nový život 15, 1963, 4, s. 277
- 278
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koneène v zbieraní rozlièného národopisného materiálu, aby sme potomstvu
zachovali naše národné poklady“, integraèný:„...prial by si, keby dakedy
prípadné politické boje, ktoré možno oèakáva, rozdelili Slovákov na viacej
táborov, na Maticu pozerali ako na spoloènú ustanovizeò a v práci pri nej a
okolo nej sa nedelili“ a národnostne afirmaèný: „...My nemôžeme zaváži
èíselne, ale len svojou dobrou kvalitou. Náš inteligent musí by dobre školený,
náš obchodník a remeselník musí by dobre vyuèený, náš ro¾ník musí dobre
obrába zem. Keï si svojou statoènosou a vyspelosou vybojujeme rešpekt
pred ostatnými, nebude tej moci, ktorá by nás premohla, ktorá by nás
znièila6.“ Ide teda o ciele, ktoré sú v podstate aktuálne aj v súèasnosti.
I keï novozaložená MSJ aktívne pôsobila iba 12 rokov, devä pred 2.
svetovou vojnou - v rokoch 1932 – 1941 (s dozvukmi èohosi i poèas vojny) a
po 2. svetovej vojne 3 roky – v rokoch 1945 – 1948, zaorala hlbokú brázdu
v kultúrnych snahách a živote vojvodinských Slovákov (najmä v školstve, publicistike, vydavate¾stve, knižniènej èinnosti – a jej orgán Náš život7 oznaèil zaèiatok organizovaného literárneho života vojvodinských Slovákov).
V novej povojnovej socialistickej Juhoslávii však, pod vplyvom imperatívov
doby a podenkovej politiky, maticu zaèínajú marginalizova, vyhlasova za
anachronickú, takže takéto smerovanie a v súlade s ním i prízvukovanie
potreby „nových, súèasných spôsobov organizovania sa“ a vyzdvihovanie
potreby pestovania „bratstva a jednoty juhoslovankých národov a národností“
urobilo následne tichú eutanáziu Matice slovenskej v Juhoslávii.
Avšak i keï èinnos MSJ bola roku 1948 udusená, Matica v kolektívnom
vedomí, èi pamäti juhoslovanských Slovákov zanechala hlbokú stopu, o èom
svedèí i ve¾kolepé obnovenie jej èinnosti roku 1990 (teda už na sklonku 20.
storoèia) a jej úspešné pôsobenie dodnes.8
Obnovenie èinnosti MSJ ( i keï vlastne implicitne malo i spoloèenskopolitické zázemie –potrebu homogenizácie slovenskej národnosti v Juhoslávii) bolo na prvý poh¾ad vlastne malým divom, lebo sa udialo v spoloèensky chaotickom èase, keï sa juhoslovanské národy štiepili a
nacionalistické emócie vrcholili. Zaujímavá je, v takom kontexte, skutoènos,
že aj juhoslovanské aj srbské vrchnosti túto myšlienku verejne podporili.
6

7
8

Labáth, Andrej: Založenie matice slovenskej v Juhoslávii. In: Petrovec 1745 – 1995, s. 103
- 106
Èiep, Jaroslav, cit. bibliografia. s. 965 - 966
O obnovení a èinnosti MSJ viï: Desa rokov èinnosti obnovenej Matice slovenskej
v Juhoslávii – Zborník materiálov z konferencie k 10. výroèiu obnovenia a èinnosti MSJ,
Matica slovenská v Juhoslávii, Kultúra, Báèsky Petrovec 2001 a Obnovenie Matice
slovenskej v Juhoslávii (Zostavovate¾, M. Spevák, ml.)
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Oponenti sa zjavili (ani nie neoèakávane) z rôznorodých podnetov a príèin,
akurát z radov juhoslovanských Slovákov, tvrdiac, že matice sú anachronické
a populistické inštitúcie a pod. Sled udalostí z konca 20. storoèia ich však
úplne dementoval, lebo matièný program obnovenej matice vo ve¾kej miere
korešpondoval s európskou legislatívou o ochrane menšinových práv, ktorá
neskôr priam prinútila štáty, ktoré si nárokovali sta sa èlenmi EÚ, vynies
vlastné zákony o ochrane menšinových práv (dôsledkom èoho bolo
i formovanie Slovenskej národnostnej rady v Srbsku a Èiernej Hore).
V takýchto rámcoch obnovenie èinnosti MSJ bolo priam avantgardným
èinom s kladnými výsledkami. Národné cítenie juhoslovanských Slovákov sa
znovu masovejšie prebudilo a zaèali sa zaklada miestne organizácie MSJ aj
v prostrediach, o ktorých sa ani nevedelo, èi tam Slováci ešte sú.
Obnovené boli aj Slovenské národné slávnosti ako celoslovenská kultúrna
manifestácia Slovákov vo Vojvodine atï. To prirodzene podnietilo i cie¾avedomé aktivity na zachovaní slovenskej identity a entity, najmä vo vojvodinskom prostredí, a èulú najmä masovokultúrnu èinnos, nielen v rámci matice,
ale aj v už existujúcich spolkoch slovenskej enklávy vo Vojvodine i to za ve¾mi
ažkých hospodárskych a politických podmienok. Dokonca zaèali sa zaklada
i nové slovenské spolky. (Napr. spolky žien, ktoré svojimi etnografickými
výstavami, po slovenských osadách vo Vojvodine, tiež podnecujú aj slovenské
národné cítenie).
Pôsobenie Matice slovenskej v Juhoslávii, v súèasnosti v Srbsku, v menšinových podmienkach má, pravda, i rad špecifík a zápasí s radom priam neprekonate¾ných úskalí aj to práve v realizácii v uvedených strategických cie¾ov,
ktoré urèil už jej prvý predseda D. Bulík.
Svojráznou špecifitou slovenskej menšiny vo Vojvodine je problematika
jazyka9 vyplývajúca z jeho podmieneène povedané dualizmu, archaizácie,
hybridizácie, ale i marginalizácie významu materèiny v menšinových podmienkach. Ide teda o štyri základné jazykové problémy, s ktorými zápasia
vojvodinskí Slováci (teda i ich matica).
Prvý problém, teda „dualizmus“ slovenèiny sa prejavuje v skutoènosti, že
sa v bežnom dorozumievaní príslušníci slovenskej menšiny v Srbsku prakticky slúžia iba náreèím a spisovnou slovenèinou sa hovorí priam iba
výnimoène – na hodinách v škole (aj tam žia¾ nie vždy a všade), v masovokomunikaèných médiách a verejných výstupoch. Má to sèasti i historické
zázemie, t.j. v minulosti, ten dualizmus mal i sociálno-statusový ráz. V chápaní prevažne sedliackej väèšiny náreèie bolo jazykom ¾udovým, „sedliackym“ a spisovná slovenèina „pánskym“, ku ktorému prevažná, sedliacka èas
9

Viï, Myjavcová, Mária: State o našej slovenèine, Kultúra, Báèsky Petrovec 2006.
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obyvate¾stva, mala podmieneène povedané „triednu“ averziu a sociálnopsychologické recidívy takého postoja zotrvávajú dodnes.
Druhý, teda archaizácia jazyka, prirodzene vyplýva z faktu, že je jazyk
dynamická kategória a slovenský jazyk v enkláve je mimo základného prúdu
vývojovej jazykovej dynamiky na Slovensku.
Tretí, je tiež prirodzený, lebo je vplyv jazyka väèšinového národa na reè
menšinového nutný, zvláš, keï ide o dva tak podobné jazyky akými sú
slovenèina a srbèina, a najmä keï sú v priamom dlhodobom kontakte.
Omnoho dôležitejším a nièivejším, èi samonièivejším je však ten štvrtý. T.j.
v nezanedbate¾nej v èasti nás príslušníkov slovenskej menšiny vo Vojvodine,
vidí sa mi, tvrdošijne zotrváva náh¾ad, že dobrá je znalos materinského jazyka
v jazykovom prostredí v akom žijú Slováci v Srbsku zbytoèná, keïže im je srbèina blízka a dobre ju poznajú a slúžia sa òou. Ustarosuje v tom najmä skutoènos, že si zástancovia takej mienky, v tom jazykovom konformizme, vlastne
neuvedomujú fakt, že sa tým jazykovo a zároveò i spoloèensky diskvalifikujú,
lebo sa nenauèia dobre ani materinský jazyk ani srbèinu a v nároènejšej jazykovej komunikácii, alebo komunikácii na vyššej duchovnej úrovni sa stávajú,
v podstate, „jazykovými bezdomovcami“ - nie sú vlastne, keï ide o jazyk, ani
Srbmi ani Slovákmi a slúžia sa – dákou hybridizovanou „srboslovenèinou“
Zabúdajú pri tom i na skutoènos, že je jazykový pragmatizmus v podobe
vedomostí svetových jazykov v súèasnom svete nutný, ale v žiadnom prípade
nesmie ochudobòova bohatstvo a rôznorodos ¾udského ducha, ktorý v najrozmanitejších odtienkoch chránia všetky jazyky sveta podjednako.
Keï ide o realizáciu ostatných strategických matièných cie¾ov, výrazným
problémom je najmä problematika afirmácie národnostnej kultúry, èi prekroèenie jej lokálnych medzí. V súèasnom svete, èasto ve¾mi èudných, ale vysvetlite¾ných absurdov, vo svete globalizácie a jazykovej „angloizácie“, (ktorá je,
mimochodom povedané, v dobe súèasných komunikácií i nevyhnutná i
praktická i užitoèná), kultúry „malých národov“ sa posúvajú do úzadia a tým i
degradujú, bez oh¾adu na ich humanistické, etické a iné hodnoty. Celé
národy, v globalisticky negatívnom zmysle, sa stávajú menšinami, lebo,
prirodzene, nemajú dos úèinných ochranných mechanizmov, ktorými by
mohli èeli agresivite i poèetnosti a moci. Zrejmé, nik sa nestavia proti
prieniku skutoèných globálnych hodnôt svetovej civilizácie, ba naopak, avšak
všetci mysliaci ¾udia sú protivníkmi arogantnej globalizácie, ktorá svetu
nanucuje svoje modely, bez oh¾adu na ich efekty a dôsledky.
Už i preto Matica slovenská v Srbsku sa v súèasnosti zasadzuje najmä
o afirmáciu a reafirmáciu kultúrnych hodnôt tamojšej slovenskej menšiny,
zdôrazòujúc pri tom spätos èloveka s prostredím kde sa narodil a kde žije.
(Báèsky Petrovec)
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Helena Lehotská
Z Dolnej zeme do krajiny predkov
Dve výroèia v jednom zbore - 60. a 210.
Odohralo sa to pred šesdesiatimi rokmi. Mladší si túto udalos hmlisto
pamätajú z hodín dejepisu. V uèebniciach dejepisu bol tejto skutoènosti
venovaný jeden jediný krátky odstavec...
Niektorí si ju pamätajú z rozprávania pamätníkov. Tých pamätníkov, ktorým
zostala z prežitého obdobia vlastná skúsenos, zasiahla ich hlboko a odrazila
sa v ich ïalšom živote a živote ich rodín. Spomínané èasové obdobie má ešte
medzi nami žijúcich svedkov, ktorí tieto zložité èasy sami prežili a ich
spomínania sú hodnoverné.
Je dobre, že je tu ešte generácia, ktorá spomína a hodnotí. Z odstupu viac ako
polstoroèia možno udalosti hodnoti už z historického nadh¾adu.
Roky po druhej svetovej vojne boli poznaèené utrpením ¾udí. Nebolo ¾ahké
zanecha navždy rodièovské domy a majetky, pretrhnú zväzky s príbuzenstvom, rodinou, priate¾mi a v nádeji na slobodnejší život odís na Slovensko.
Záaž zo zmeny prostredia, príchod do neznámeho, èasto nepriate¾ského
prostredia, chýbajúce nehnute¾nosti, na ktoré mali prichádzajúci nárok ako
kompenzáciu za svoj opustený majetok, konflikty s neprajníkmi. Odsunutie
niektorých transportov až do èeského pohranièia.
...a v tom jednom uèebnicovom odstavci sa napåòajú osudy ¾udí, ktorí
poznaèení výraznými zásahmi citlivejšie vnímajú všetky udalosti.
Mesto Komárno bolo jednou z brán, ktorými prešli transporty dolnozemských
rodákov. Pocit, že sa vrátili na rodnú hrudu predkov, bol èasto sporný. Bolo
šastím, že evanjelický cirkevný zbor sa svojej úlohy prija a privíta novoprišlých Slovákov hlavne z Békéšskej Èaby a okolia zhostil dobre. Po skonèení
druhej svetovej vojny v Komárne ostalo v evanjelickom zbore 600 duší a za
farára bol povolaný Martin Straško. Po príchode dolnozemských rodákov sa
cirkevný zbor rozrástol na 2470 duší. Roku 1948 prišiel do Komárna na
miesto farára Strašku pán farár Eugen Lukáè z Ábelovej, ktorý tu pôsobil dlhé
roky, ešte aj poèas katastrofálnej povodne v roku 1965. Po povodni sa poèet
èlenov cirkevného zboru znížil na 1742, pretože z obavy pred opakovanými
povodòami sa mnohé rodiny odsahovali ïalej do vnútrozemia. V súèasnosti
cirkevný zbor vedie pán farár Mgr. M.Hargaš.
Centrami evanjelikov v okolí Komárna sa stali Pribeta, Kolárovo, Nesvady.
Organizaèné práce tu postupovali hlavne z iniciatívy farára Jána Hrivòáka,
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ktorý sa tiež so svojimi farníkmi presídlil z Maïarska. Okrem toho evanjelické
presídlenecké zbory vznikali v obciach Lipové, Èalovec, Svätý Peter.
V dòoch 17. a 18. apríla 1948 sa v Komárne konala konferencia presídlencov z Maïarska. Konferencii predsedal biskup dr. Fedor Ruppeldt a
profesor dr. Samuel Štefan Osuský. Na ich návrh bol z presídleneckých zborov vytvorený „Dunajský“ seniorát. Prvé zasadnutie seniorátneho konventu
Dunajského seniorátu sa konalo 19. júna 1949 v Komárne. Rokovanie
písomne pozdravili organizátori presídleneckej akcie – povereník školstva
Ladislav Novomeský, povereník vnútra Daniel Okáli a generálny dozorca
evanjelickej cirkvi Peter Zako. Seniorátne konventy sa v Komárne konali i
v roku 1954, 1957, 1960, 1967 èo potvrdzuje, akým významným bol evanjelický zbor v Komárne nielen v rámci južného Slovenska.
Do Pribety prišlo 150 rodín z Békešskej Èaby. V obci sa konvent zišiel 27.
júla 1947, kde sa konventuáli uzniesli na založení nového cirkevného zboru.
Cirkevno-zborový život sa tu rozbehol 1. augusta 1947, keï sem prišiel farár
Ján Trebu¾a z Hlohovca.
Do obce Nesvady sa presídlilo asi 1000 evanjelikov z Békešskej Èaby,
Malého Kereša a Dunaegyházy. Vznikol tu silný evanjelický zbor. Svedèí
o tom stavba evanjelického kostola z rokov 1950-1951. Kostol evanjelického
zboru augsburského vyznania v Nesvadoch považujeme za zaujímavú architektonickú pamiatku, ktorej cenu znásobuje fakt, že ju projektoval významný
slovenský architekt Emil Belluš. Presídlenci ostatných náboženských vyznaní,
ktoré neboli na Slovensku rozšírené, mali podobné osudy ako evanjelici.
V Nesvadoch sa usadila dos poèetná komunita baptistov z radov
presídlencov a preto si tu v rokoch 1955-1957 postavili modlitebòu. Medzi
nimi boli aj vyznavaèi iných náboženských vyznaní. Naj¾ahšiu pozíciu mali
katolíci, ktorí sa stali farníkmi tej farnosti, kde sa usídlili.
Ïalší evanjelický kostol v okrese Komárno bol postavený v roku 1956 vo
Svätom Petri vtedy už v Dolnom Petri, a v roku 1972 v Pribete.
Naši rodáci, ktorí nabrali odvahu odís na Slovensko, boli rôzneho veku,
niektorí už postarší a mnohé mladé rodiny zas s nemluvniatkami na rukách.
Isté je však , že na nepríjemnosti pomaly zabúdajú, svoje žiale si berú so
sebou do hrobu a ich deti, vnúèatá a pravnúèatá sa tešia, že sa môžu tu na
Slovensku pokojne vzdeláva, duchovne i hmotne vzmáha. Stali sa
prirodzenou súèasou pôvodnej komunity, priniesli nové zvyky a rozhodne
obohatili kultúrno-spoloèenský rozvoj Komárna a jeho okolia.
Evanjelický cirkevný zbor v Komárne má bohatú a dlhú históriu, tiahnúcu
sa od 16. storoèia. Vzišiel z mnohonárodných, najmä nemeckých kruhov
vojenskej posádky významnej pevnosti. Komáròanskí mešania, evanjelici,
chodievali k bohoslužbám do pevnosti. Kázalo sa v hradnej kaplnke. Mimo
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hradu sa kázalo v drevenom oratóriu vysvätenom v prvej polovici 17. storoèia.
Evanjelici si v rokoch 1650-1651 postavili murovaný kostol, školu a faru.
Vojenské zameranie mesta, jeho poloha na sútoku Dunaja a Váhu, a významná kamenná pevnos, èasto kruto zasahovala do života obyvate¾ov. Kvôli
stavbe Novej pevnosti, v rámci protitureckej obrany monarchie, bol tento
kostol zbúraný. V roku 1658 bol postavený ïalší murovaný kostol. Evanjelici
sa dlho tomuto kostolu netešili, lebo im bol v roku 1672 násilne odobraný. Po
toleranènom patente Jozefa II. bol v roku 1795 položený základný kameò
nového kostola, ktorý bol dostavaný v roku 1797. V tomto roku si pripomíname 210. výroèie postavenia terajšieho evanjelického kostola.
Menoslov evanjelických rodín presahovaných do farnosti Komárno
Abrahamová, Adamíková, Anèinová, Andová, Andrássyoá, Aradiová,
Aradská.
Badinková, Bámska, Bánska, Baracková, Bardošová, Barošková, Bartíková,
Bartošová, Bauková, Békéska, Bekesská, Bekéšska, Beková, Benèíková,
Benková, Beòovská, Beracková, Beárová, Betková, Bieliková, Bohušová,
Borošová, Botánska, Boanská, Boánska, Botiková, Botíková, Bôtiková,
Brhlíková, Brchlíková, Brndiarová, Buchanová, Bugová, Buková, Burkušová.
Èáková, Èavejsová, Èavojská, Èiaková, Èíèe¾ová, Èíková.
Davidesová, Debnárová, Demešová, Dénešová, Derajová, Dobrovolská,
Domucová, Dóžová, Dudášová, Ïuchová, Ïumbierová, Dunová, Ïuríková.
Egriová, Evanièová.
Fabianová, Fabiánová, Fabulová, Fabu¾ová, Fajová, Farkašová, Fazekašová,
Ferèíková, Filová, Fi¾ová, Fraòová.
Gabrielová, Gajdáèová, Galbíšeková, Gáliková, Gašparová, Géèová,
G¾ondová, Grošková, Grošová, Gulašová, Gu¾ášová, Gulišová.
Hajnalová, Hajtmanová, Hanková, Havranová, Hegedušová, Hibská,
Hidvégiová, Hodossyová, Hojèkajová, Hojèková, Honišová, Hrabovská,
Hrubecová, Hrušanová, Hrušková, Hudecová, Huršanová, Husárová.
Chrastinová, Chvastinová.
Jádfiová, Janèová, Jantošíková, Jantíková, Jányová.
Kacková, Kaèková, Kállaiová, Kálmánová, Kerepecká, Kešiarová, Klimentová,
Knihárová, Kocihová, Kociská, Koèová, Kokavcová, Kolárovská, Kollárová,
Kollárovská, Komaèková, Kováèová, Krajèová, Križanová, Králiková,
Krasková, Krnáèová, Kubíková, Kúbiková, Kuèarová, Kuèerová, Kuèová,
Kudláková, Kulesová, Kušiarová, Kušniarová, Kušnierová, Kvasová.
Lacová, Lászloová, Laurinecová, Lehocká, Lehotská, Leszková, Likérová,
Liptáková, Lukavecová, Lukovická, Luptáková.
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Máèková, Makovická, Marková, Marosfiová, Mártonová, Máášová, Máteová,
Mátoová, Mazanová, Mazánová, Medovarská, Melišová, Mésárošová,
Mezeiová, Mihaliková, Mochnáèová, Mokošová, Mokranová, Molèánová,
Molnárová, Murániová, Muráòová, Murányiová, Mušetová.
Naïová, Nagyová, Nemecová.
Oèovanová, Odvarková, Ondrejèíková, Ondrejová, Opavská, Orosová,
Orvošová.
Pajdušáková, Papová, Pástorová, Patajová, Páterová, Paulíková, Peòašková,
Pliešovská, Pepová, Petrovská, Pluhárová, Pocsayová, Považaiová, Priberská,
Pribojská, Priškinová,Puškášová.
Rácová, Raèová, Rešetárová, Rohosková, Rohozková, Rostišová, Rusnáková.
Saáková, Saková, Sáková, Sarvašová, Sasáková, Semániková, Siládiová,
Slanèíková, Sláviková, Sokolanská, Sokolová, Solárová, Sólošiová, Spevárová,
Spišiaková, Srenkániová, Stanková, Sudáková, Sudorová, Sudárová,
Sýkorová,
Šajbenová, Šalamúnová, Šándorová, Šárová, Šipická, Šotyová, Štabenová,
Štefániková, Šuhajdová, Šuchová, Šušánská.
Takácsová, Tarová, Tóthová, Tótová, Tušková, Tužková.
Uhliarová, Uhrinová, Urbanová.
Valachová, Valúchová, Vantarová, Vargová, Vašašová, Vicianová,
Vidovencová, Virágošová, Víziková, Vozárová, Vlèková, Vravková.
Zaèová, Záèová, Zahoranová, Zaková, Zeleòanská.
Žibritová, Žiláková, Žilinská, Žužová.
(Komárno)

Komáròanský evanjelický kostol
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Ján Chlebnicky
Ako sa pozera na výmenu obyvate¾stva
Je to veru dobrá otázka. Odpoveï na òu závisí od toho, z akého poh¾adu sa
pozeráme na výmenu. A poh¾adov je viacero. Ináè sa pozerá na òu maïarský
historik, ináè zase historik zo Slovenska. Podobne je tomu aj v prípade jednoduchého èloveka – Maïara v Maïarsku a Slováka na Slovensku, na ktorých
viac alebo menej vplýva väèšinové (maïarské alebo slovenské) prostredie,
v ktorom žijú, oficiálna historiografia, ktorú sprostredkujú rôzne médiá: rozhlas, televízia, noviny, èasopisy a podobné. Zložitejšou sa javí daná problematika pre èlena menšiny, napríklad Maïara na Slovensku alebo Slováka žijúceho
v Maïarsku. Tobôž, keï sa napríklad výmena obyvate¾stva týka z Èeskoslovenska násilne vysídleného Maïara, jeho príbuzných alebo na Slovensko,
prípadne do Èiech dobrovo¾ne presídleného Slováka a jeho širšiu rodinu.
Cie¾om krátkej úvahy je vyvráti alebo aspoò trošku pozmeni mylný názor
väèšiny Slovákov žijúcich v Maïarsku, ktorú zjednodušene a jednostranne
skrátka takto možno naèrtnú: obeami výmeny obyvate¾stva sú jednoznaène
z ÈSR vysídlení obèania maïarskej národnosti a z Maïarska do Èeskoslovenska sa presídlila len slovenská chudoba v snahe po lepšom živote.
Výmena obyvate¾stva medzi Èeskoslovenskom a Maïarskom v rokoch
1946-48 má svoje ve¾mi komplikované medzinárodné, vnútro- a zahraniènopolitické súvislosti, ktoré siahajú od dávnejšej minulosti až po súèasnos.
Tieto sa týkajú jednak životov národov Uhorska, jednak povojnového
Maïarska a novovzniknutého Èeskoslovenska, resp. súèasnej Slovenskej i
Èeskej republiky; nie nato¾ko ich väèšinových národov, radšej národnostných
menšín, predovšetkým Slovákov, ktorí sa dobrovo¾ne presídlili a ktorí zostali
v Maïarsku, ale i Maïarov, ktorých násilne vysídlili a ktorí mohli zosta
na území dnešného Slovenska.
Keï pripomíname historické udalosti, ktoré priamo alebo nepriamo súviseli s výmenou obyvate¾stva, za východisko treba bra otázku osudu národov
v Uhorsku – Slovákov, Rumunov, Srbov, Chorvátov a iných – predovšetkým od
tretej tretiny 19. storoèia. Ako je všeobecne známe, presnejšie: ako by malo
by všeobecne známe aj medzi Slovákmi v Maïarsku, všetky národy Uhorska
boli vystavené stupòujúcej sa maïarizácii. Ich existencia bola èím ïalej tým
viac ohrozená. Bolo priam zákonité, že po rozpadnutí Uhorska koncom prvej
svetovej vojny dovtedy utláèané národy si volili namiesto spolužitia radšej
cestu samostatnosti. Takto Trianon pre Maïarov priniesol traumu: vraj
ohromné straty území a obyvate¾stva. V skutoènosti „stratené” územia boli
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oddávna obývané takmer èisto Nemaïarmi, alebo s výnimkou niektorých
území, väèšinou príslušníkmi iných národov.
Následkom spomenutých zmien medzi dvoma svetovými vojnami v Maïarsku osud menšín bol speèatený, pretože Maïarsko predpisy mierovej
zmluvy, týkajúce sa ochrany národností, vôbec nerešpektovalo. Stupòujúcu
sa asimiláciu dokazujú nasledujúce štatistické údaje.
Koncom tretej tretiny 19. storoèia takmer každý tretí obyvate¾ Békešskej
župy bol Slovák. V roku 1880 z celkového poètu obyvate¾ov tejto istej župy
(z 229 757 obyvate¾ov) pod¾a materinského jazyka 53 517 bolo Slovákov. Teda
takmer každý štvrtý obyvate¾ (presnejšie 23%) mal slovenský materinský jazyk.
Na základe sèítania ¾udu v Maïarsku v roku 1920 presne 141 882 osôb
pokladalo slovenský jazyk za svoju materèinu. Do roku 1930 tento poèet
poklesol na 104 819. Okrem nich ïalších 233 141 obyvate¾ov si dalo
registrova, že hovorí po slovensky. (Za týmito èíslami sa neskrývali Slováci?) Na
rok 1941 k slovenskému materinskému jazyku sa prihlásilo už len 75 877 osôb
(ïalších 142 204 hovorilo po slovensky). Keïže v rokoch 1946-1948 v rámci
výmeny obyvate¾stva dobrovo¾ne sa presídlilo 71 787 Slovákov do ÈSR,
teoreticky – vzh¾adom na tendenciu, ktorá sa silnejšie uplatòovala od roku 1918
– v Maïarsku nemal zosta ani jeden Slovák. Od uvedených èíselných pomerov
smutnejšia je tá skutoènos, že povedomie Slovákov v Maïarsku bolo ešte
úbohejšie. Okrem hàstky slovenských vzdelancov a remeselníkov temer nikto
iný sa nepokladal alebo nesmel poklada za horlivého Slováka.
Demokratické Èeskoslovensko medzi dvoma svetovými vojnami prísne
dodržiavalo predpisy trianonskej mierovej zmluvy, týkajúce sa ochrany národností, následkom èoho maïarská menšina nepociovala národnostný útlak.
Úèas ÈSR, resp. Maïarska v druhej svetovej vojne – vzh¾adom na jej
poslednú fázu – mala opaèné následky. Maïarsko v snahe o revíziu hraníc sa
postavilo na zlú stranu a do konca tam i zostalo, preto znova bolo potrestané.
Tragický bol aj osud maïarskej a nemeckej menšiny v ÈSR, èo však súviselo
s udalosami svetovej vojny. V tejto súvislosti sa nadhodila aj otázka výmeny
obyvate¾stva, ako jeden z pokusov, ako vytvori èisto národné štáty. Èeskoslovensko chcelo vymeni všetkých svojich Maïarov za všetkých Slovákov
v Maïarsku. Ale toto riešenie pripomína jednak stalinské deportácie, jednak
aj iné riešenie, metódu násilnej asimilácie národov Uhorska alebo Slovákov
v Maïarsku medzi dvoma vojnami.
Po takýchto historických udalostiach dochádza k výmene obyvate¾stva.
Táto na obidvoch stranách spôsobila ohromné škody. Samotná výmena
nesporne a jednoznaène tragicky postihla tých Maïarov, žijúcich na území
dnešného Slovenska, ktorí boli násilne vysídlení do Maïarska. Podobne ažké
roky prežívala aj väèšia èas maïarskej menšiny, ktorá mohla zosta v ÈSR.
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Obnovená èeskoslovenská vláda po roku 1948 postupne napráva na
Maïaroch spáchané krivdy, vracia im štátne obèianstvo, obèianske práva, na
maïarských školách pokraèuje vyuèovanie v maïarskom materinskom jazyku. Neskoršie zaènú znova vychádza maïarské knihy, noviny, èasopisy,
pokraèuje vysielanie rozhlasu, televízie v maïarskej reèi a podobné. No nie
všetko sa dá napravi. Usídlení Maïari zostávajú v Maïarsku a Slováci
presídlení na Slovensko sa zaèleòujú do celoslovenského spoloèenstva
v dedinách s maïarskou väèšinou.
V súèasnosti sme svedkami oživenia maïarskej menšiny – už v rámci
Slovenskej republiky. Tomu nasvedèujú nielen rôzne štatistické údaje, ale aj
ich èulý politický život. Práve naopak Slováci v Maïarsku aj poètom aj
povedomím ve¾mi slabnú. Keï h¾adáme príèiny slabnutia, medzi ne nesporne
patrí aj výmena obyvate¾stva, ktorá znaène oslabila dovtedy ešte dos silné
slovenské spoloèenstvá v našich mestách, dedinách. Potom v Maïarsku sa
odohrali ïalšie hospodárske, spoloèenské, politické a kultúrne zmeny, ktoré
tiež nežièili menšinám, najviac škodili práve Slovákom. Neby výmeny, aj
tieto by boli urobili svoje, ale hádam nie v takejto miere.
Na záver sa ešte pozrime na niektoré štatistické údaje týkajúce sa Slovákov
v Maïarsku po roku 1945.
Po výmene obyvate¾stva v roku 1949 len 25 988 osôb si dalo zaregistrova
slovenský materinský jazyk. V roku 1960 sa toto èíslo zvýšilo na 30 690 osôb.
Odvtedy sa tento poèet stále znižuje. V roku 2001 už len 11 817 osôb pokladalo slovenèinu za svoj materinský jazyk. Najnovšia maïarská politika
v súvislosti so sèítaním ¾udu zavádza nový pojem: väzba na národnos, na jej
kultúrne tradície. Pod¾a tohto pomaly za Slováka sa bude môc poklada
èlovek, ktorý slovenský jazyk vôbec nebude ovláda, ale bude vedie zaspieva nejakú slovenskú pieseò, ktorej ani nerozumie.
Ako vyplýva z doteraz uvedených, v úvahe sme prešli dejinami dolnozemských Slovákov od konca 19. storoèia – cez výmenu obyvate¾stva – až po
súèasnos. Po tomto struènom preh¾ade si znova nasto¾me otázku: Ako
pozera na výmenu obyvate¾stva? A pokúsime sa ešte struènejšie aj odpoveda
na òu. Nielen na výmenu obyvate¾stva, na všetky závažné otázky nášho života
sa nemožno pozera jednostranne a zjednodušene, vždy len komplexne, vo
vývine. Aj otázka výmeny obyvate¾stva má svoje predchádzajúce udalosti ako
i následky. Ani tieto – príèiny a následky – nie sú izolované od svetového
diania, súvisia s práve existujúcimi medzinárodnými pomermi. Takto
k výmene obyvate¾stva medzi Èeskoslovenskom a Maïarskom došlo práve
v rokoch 1946-48, práve takým spôsobom, ako sa výmena uskutoènila, a
práve za úèasti tých, ktorých tak alebo onak postihla.
(Békešská Èaba)
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Mojmír Benža
Èo sa nosilo na Èabe pred viac ako sto rokmi
V ostatných rokoch rád bádam v archívoch. Èlovek èasto popri veciach,
ktoré h¾adá, nájde aj informácie, ktoré sú rovnako zaujímavé, hoci z inej témy,
aká ho priviedla do archívu. Tak je to aj s tým, o èom by som rád rozpovedal.
V Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine sa nachádza
rozsiahla zložka (inv. è. C 997) obsahujúca originály dotazníkovej akcie,
z rokov 1893 až 1894, známeho èeského slavistu univ. prof. Františka Pastrnka
(1853 – 1940), ktorý sa zaujímal o slovenské náreèia. V šiestich objemných
fascikloch sú uložené odpovede z viac ako sto obcí z takmer celého Slovenska.
Medzi odpoveïami zo Slovenska som však našiel nieko¾ko odpovedí aj z obcí,
ktoré sa v súèasnosti nachádzajú už mimo jeho hraníc. Z nich ma najviac zaujal
vyplnený dotazník z Békešskej Èaby. Prvá èas dotazníka obsahovala okrem
otázok dotýkajúcich sa jazykových javov, aj národnostnú, konfesionálnu a
sociálnu charakteristiku Békešskej Èaby a viac menej podrobný opis vtedajšieho odevu, ktorý bol doplnený kresbou sediaceho páru. V druhej èasti
dotazníka prof. Pastrnek žiadal
preloži do domáceho náreèia
dvadsa krátkych viet. Na zadnej strane dotazníka sú navyše
zapísané ešte tri fiktívne rozhovory. Dotazník vyplnil evanjelický uèite¾ Ján Bella. Pod¾a úh¾adného zápisu prof. Pastrnek
dostal vyplnený dotazník 18.
mája 1893, prièom nezabudol
poznamena, že zaò poïakoval.
Myslím si, že aj pre dnešných
obyvate¾ov mesta bude zaujímavé pozna aké obyvate¾stvo
žilo na Èabe a ako sa odievalo.
Tu sú odpovede J. Bellu na
otázky F. Pastrnka v pôvodnom
znení.
„Které obce téhož náøeèí užívají? Békešská Èaba.

DOLNOZEMSKÉ HODNOTY

[60]

Poèet obyvatelstva té obce (tìch obcí), slovenského, maïarského, nìmeckého: Slovákov je asi 30 tisíc. Maïarov, poèítajúc v to i židov a cigánov 4 tisíc,
spolu 34 tisíc.
Jakého vyznání jest obyvatestvo slovenské? Evanjelikov augš. v. 24 tisíc,
rim. katol. okolo 6 tisíc, rec. k. asi 200.
Èím se obyvatelstvo slovenské živí? Je-li zámožné èi chudobné? Rolníctvom a stadochovom živí sa asi 30.000. Ostatní sú remeselníci, kupci a
úradníci. Obyvate¾stvo je vo velkej èasti zámožné.
Jest obyvatelstvo od nepamìti v obci (obcích) usedlé, aneb zachovala se
pamìt o pøistìhování celé obce, aneb znaènìjší èásti? Osada založená bola
r. 1715. slov. ev. prisahovalci z Novohradu, Hontu, Zvolena a Gemera. Asi 40
rokov pozdejšie usadili sa tu rim. katolícki slov. prisahovalci. Recko-katolíci
usadili sa tu asi pred 60 rokmi dnes sú už poslovenèení. Židia rozmohli sa len
po roku 1849.
Krátky popis (a pokud možná, vyobrazení) kroje: Mužskí nosia: súkenný
kabát s krátkym šósom (starší i bez šosov), farby zväèša èiernej, u niektorých
ale i tmavobelasej alebo tmavokávovej, náprsník (lajblík, kabátik) až po bradu,
predtým husto okruhlými olovenými, niekedy i striebornými gombíkami,
teraz už obyèajnými tmavými opatrený; nohavice úzke z tej látky èo kabát a
náprsník; pod náprsnikom nosia štrikovaný vlnený undrc, ktorý pri miernejšom poèasí zastupuje miesto kabáta; èižmy èierne s vysokými sárami. Starší
nosia na hrdle èiernu, zväèša hodbabnú šatku, mladší nosia už i mašle. V lete
na miesto nohavíc široké, biele, krátke gäty (spodky). V zime, zvlášte služobná
èelaï, nosia nohavice kožanky. Na hlave: v lete nízky, okrúhly èierny klobúk
s úzkou particou, v poli slamenné klobúky rôznej podoby; v zime èiapku
z baranèiny èiernej uhorskej alebo perskej (astrachan), chudobní a deti
z èierneho plüšu. V zime nosia starší miesto súkenných kabátov krátke biele
len po pás dolu siahajúce kožuchy s málo okrasami, len s èiernym baranèím
prámom okolo hrdla, v lete proti dažïu a vôbec chladu biele súkenné dlhé
širice (haleny) bez okrás, v zime ale dlhé bundy z ovèej kože, biele i na žlto
farbené a hodbábným vyšívaním okrášlené. Mládenci, poènúc asi od 15ho
roku v zime v lete (i v caniculi) chodia na veèierky (v sobotu a nedelu veèer
k dievèencom) bez výnimky v bundách. Do nedávna chránili sa ženské proti
dáždu obrusmi a plachetkami, dnes nosia už dáždniky. Košele nosili chlapi do
nedávna ešte krátke, len asi pol drieku zakrývajúce, ako npr. Zvolenci, okolo
hrdla šnúrkou sviazané; teraz nosia už košele dlhé, na gombíky, s širokými
rukávami. Opasky vyšli už dávno z módy. Dlhé vymastené vlasy vidno už len
u niektorých starcov, mladí nosia napospol vlasy na krátko ostryhané. Chlapi
nosia fúzy nemastené, mladší zaèínajú už nosi i brady (licúzy).
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Ženský kroj temer ani nevyplatí sa opísa. Je to miešanina módneho
panského s pozostatkami dávneho sedliackeho. Ešte len nedávno nosili ženy
zvlášte po nedeliach i po pä sukní bielych, len vrchnia bola farby tmavobelasej z domáceho plátna, u mladších farby menistej, majúca i 15-20 polí, t.j.
15-20 rýfou objemu u spodku. Všetky nosili èižmy, do roboty najviac
z konského remeòa, v nede¾u a sviatok ale kordovánky, oba druhy s vysokými
podkovièkami. Teraz nosia krem rubáèa už len sukòu spodòú a vrchniu, ale
mladšie už nie z domácej latky, ale poènúc od perkálu, batistu, listru, vlny,
z hodbabnej a zamatovej látky. Pre každodeniu potrebu berú v zime na sukne
barchet a moldon. Staršie ženské nosia èierne krátke kabátiky zo súkna,
dievèence driek z tej látky èo sukòu, pod driekom záhubnú šnurovaèku, na
drieku vizitku, z rôznych letních ¾ahkých látok s okrasami, v zime vizitky zo
súkennej látky, kožušinou alebo len plüšom obrúbené. Nosia už i mufy.
Mladšia vrstva nenosí už èižmy ani v zime, leš èrievièky kožené alebo listrové
na zašnurovanie, niektoré i z lakového remeòa, všetko s vysokými podpätkami.
V zime nosia staršie ženy krátke biele kožuchy, len po pás, bohate
vyšívané. Niektoré zachovaly si ešte z dávnych èasov mentieky z belasého
súkna, baranèinou podšité a tchorovinou alebo lišèinou pramované. Na
hlavách nosia èierne plátenné v zime i vlnené šatky. Dievèence nosia na
hlavách šatky pestro barevné, najviac hodbabné, podobne i na hrdle.
Dievèence nosia vlasy do jedneho vrkoèa spletené, predtým s možno
najširšou teraz už len úzkou atlasovou stužkou. Nevesty, vôbec mlade ženy
nosia èepèeky štrikované alebo haèkované, perlièkami krášlené, temer tak,
ako to nosia deti v kolískach. Èepce tie nosia vonku len pod šatkou a doma.
Èabiansky ¾udový kroj spotvoruje sa tak rapidne, že dnes o vlastnom ¾udovom
kroji už ani reèi nieto.“
To¾ko text èabianskeho uèite¾a Jána Bellu. Ako vidno, opis odevu je podstatne obšírnejší ako ten, ktorý r. 1866 uverejnil ¼udovít Haan vo svojich
Pamätihodnostiach békeš-èabianskych.
„Ostane èabän má obyèajne pobelawie wlasy, velké, modré oèi, riedku a
pozdejšie rastúcu bradu, èervenú, weselú, okrúhlu, prívetiwú twár, pekný
zrist, ssiroké plecia, mocné kostité telo. Oblek jeho je: krátky dolomán
z èierneho súkna alebo kožuch, ktorý je u bohatssích èiernym priamom
obssitý, potom: náprsník alebo lajblík èierny s cinowima velkýma gombíky,
úzke èierne nohavice, ssiroká kossela alebo takreèená lobogósska, èierny
hrdlový ruèník, èižmy s dlhýma sárami a vysokýma podkovámi, klobúk
okrúhly s ssirokou párticou a w zime èierna kuèma z barana. Ženy zwlásste
bielu a modrú barvu na ssatách lúba.“
(Bratislava, 2007)
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Ildika Oèovská
¼udová hudba Slovákov v Maïarsku
¼udová hudba, so slovami Bartóka, pozostáva z takých nápevov, ktoré
spievalo ve¾a ¾udí poèas nieko¾kých generácií. Jej obsah a funkcia sa viazala
k spôsobu života ¾udí na dedine, teda našich predkov, ktorí si väèšinou všetko
zabezpeèovali pre vlastnú potrebu prácou.
Najèastejšími príležitosami k spevu boli rodinné stretnutia ako zabíjaèka,
krstenie, svadba atï. Obyèajne spievali staršie piesne viažúce sa k ich mladosti, ktoré sa potom mladí nauèili.
Priadky a páraèky boli osobitnými príležitosami aj pre mladých. Jarný
veèerný spev a tanec mladých bol zvykom v dedinách údolia rieky Galga.
Poèas jarných veèierok si dievèatá posadali vo väèších skupinách na lavièky
pred domami, kde spevom èakali mládencov. Tí v priate¾ských skupinách,
držiac sa za ramená a v sprievode harmoniky išli po dedine k dievèatám. Tam
potom obyèajne pokraèovali v spevoch i tancoch.
Tzv. „sálašské veèierky“ sa tradovali u dolnozemských Slovákov, kde mládenci i dievky spievali so sprievodom citary. Taneèné zábavy mládeže organizoval
poèas roka „mládenecký richtár“, ktorého mládenci volili na fašiangoch.
Roène usporiadal 4-5 zábav: na Fašiangy, na Ve¾kú noc, na Petra-Pavla, okolo
oberaèiek a na hody.
(Štefan Lami: Úvodné slová k zbierke „Keï si ja zaspievam“)
Hudobné nástroje Slovákov v Maïarsku
Citara (tambura)
Hudobný nástroj ázijského pôvodu, sa objavil na území Uhorska na zaèiatku
XIX. storoèia. Je to strunový nástroj ktorý sa rozozvuèí brnkaním. Nástroj pod
menom tambura alebo citara Slováci si žijúci na Dolnej zemi hneï ob¾úbili a
zaèali s ním interpretova svoje piesne. Dolnozemský citaristi na hmatníku
klincami vytvorili dve rady. V prvom rade možno intonova diatonickú
stupnicu: C D E F G A H C'. V druhom rade sa nájdu poltóny, ako na klavíri.
Boli známe citary v dvoch podobách:
Na citaru v podobe lyžice hudobník brnkal pred sebou. V slovenskom
pamätnom dome v Malom Kereši možno vidie na stene takúto citaru. Túto
formu používali aj v Slovenskom Komlóši. Komlóšski „tamburáši“(citaristi) si
svoje nástroje vyrábali sami. Od zaèiatku 20. storoèia už bolo ¾ahšie zakúpi si
hudobné nástroje v obchodoch. Komlóšski citaristi vtedy prešli na používanie mandolíny a bendža.
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Citaru v podobe ž¾abu položili na stôl a tak na nej brnkali. Takým spôsobom
znie nástroj hlasnejšie. Dnes používajú takéto, „stolné” citary.
Gajdy
Gajdami sa nazýva viachlasný dychový nástroj s mechom z kože. Gajdy majú
tieto èasti: mech, s fúkaèom a hlávkou, a tri píšale: bas, sprievodná burdónová
a melodická. Nástroj pochádza z Ázie, rozšíril sa v celej Európe. V Uhorsku
bol známy už aj v dobe krá¾a Mateja. Na gajdách hrali najmä pastieri. Do roku
1900 boli ob¾úbeným nástrojom na dedinských svadbách a fašiangových
zábavách. Na zaèiatku 20. storoèia zaregistrovali posledného gajdoša slovenského pôvodu v novohradskej župe. Aj v monografii Békešskej Èaby,
v národopisnom zväzku je spomínaný gajdoš, ktorý v 19. storoèí hral
v krèmách. Citujem:
„Na dolnom konci okolo roku 1820 pastier Adamko, ktorý prišiel z Horniakov,
po nede¾ných veèeroch gajdoval a predával víno. (Jedna èas dolného konca
sa nazýva Kašiešom, lebo tam stál niekedy kaštie¾ Abrahamfyovcov.) Mladí a
starí z dolného konca sa každú nede¾u stavili tu. Mládež tancovala na hudbu,
starí pili.“ (Békéscsaba néprajza - Bellon Tibor: A település – str. 117.)
Aj gajdošské piesne pozbierané v Pilíšskych horách, v Komáromskej, BáèKiškunskej, Novohradskej a Hevešskej župe svedèia o tom, že naši Slováci
èasto sa zabávali pri tónoch gajd.
Moderné hudobné nástroje
V prvej polovici 20. storoèia sa stal ob¾úbeným aj v kruhu Slovákov v Maïarsku moderný hudobný nástroj, harmonika. (Prvú harmoniku vyrobili
r. 1822 v Berlíne.)
Následkom vývinu dychových nástrojov rad radom vznikli v tomto období aj
kapely dychových nástrojov, takzvané dychovky. Na svadbách v 20. storoèí
hrali tieto kapely do tanca. Syntetizátor, inštrument 21. storoèia pomaly
vytlaèí každý akustický inštrument zo svadieb.
(Békešská Èaba)
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Ildika Oèovská
Zbierky slovenských ¾udových piesní
na Dolniakoch
Zbierky obsahujúce slovenské ¾udové piesne pozbierané vo väèších
regiónoch
Babják-Bernula-Klamarik: 100 MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI NÉPDAL
(Bp. 1955.)
(A Népmûvelõdési Minisztérium nemzetiségi osztályának kiadványa )
Vydalo Národnostné oddelenie Ministerstva osvety
Obsahuje 25 slovenských piesní zo zbierok Deme Dezsõ a Jána Sekerku.
VYLETEL VTÁK – (Zenemûkiadó, Bp. 1955)
Vydal: Demokratický zväz Slovákov v Maïarsku
Obsahuje 100 ¾udových piesní. Sú v nej viac-menej reprezentované
všetky oblasti Maïarska, kde žijú Slováci.
Dezsõ Deme: Mit dalolnak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szlovákok?
(Miskolc, 1964.)
Obsahuje 109 ¾udových piesní, pozbieraných v kruhu Slovákov župy
Borsod-Abaúj-Zemplén.
Štefan Lami: Slovenské ¾udové balady v Maïarsku (Bp. 1981)
Štefan Lami: KEÏ SI JA ZASPIEVAM (Bp. 1988)
V zbierke je uverejnených 362 piesní od 84 informátorov, z 50 dedín
v západoslovenskom, stredoslovenskom a vo východoslovenskom náreèí.
Štefan Lami: STRATILA SOM PARTU – (Tankönyvkiadó Bp. 1991)
Obsahuje slovenské svadobné piesne z celej krajiny.
KONOPE, KONOPE (Žilinské tlaèiarne 1997)
Vydala Matica Slovenská, Zodpovedná redaktorka: Zuzana Hollósyová.
Materiál je prevzatý z rôznych publikácií, ktoré vyšli v Maïarsku od roku
1955.
SPEVY NAŠICH SLOVÁKOV (Békéšska Èaba, 2004)
Výber zo zbierky Ondreja Krupu. Obsahuje 398 piesní z celej krajiny.

Zbierky ¾udových piesní jednotlivých osád
Béla Kálmánfi: ROZMARÍN ZELENÝ – (Budapest, 1975)
V publikácii je uverejnených 203 slovenských piesní pozbieraných v okolí
Ostrihomu.
Ján Manga: Z MINULOSTI VEÒARCU (Vydavate¾stvo uèebníc, Bp. 1978)
Zberate¾ uverejnil v monografii 76 piesní z Veòarcu.
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Gregor Papuèek: ZAHUÈALI HORY (Vydavate¾stvo uèebníc, Bp. 1983)
Táto zbierka obsahuje 316 piesní z Mlynkov.
Jednou najbohatšou obcou na ¾udové piesne je práve táto pilíšska dedina.
Dancs Lajos – Németh Zoltán: ORIE ŠUHAJ (Nyíregyháza, 1988)
Obsahuje 68 tirpáckych piesní.
Štefan Kormoš: F SANTOVSKÉM PILÍŠI (Vydavate¾stvo uèebníc, Bp. 1990)
Obsahuje bohatý repertoár (viac ako 300) slovenských ¾udových piesní
zo Santova.
Hanzlik, Ocskai, Hollósy: Slovenské ¾udové piesne zozbierané v Orosláni
Oroslánske národopisné zošity è. 6. – Oroszlányi néprajzi füzetek 6.
1992.
Ildika Oèovská: ÈABIANSKY SPEVNÍK (Békéšska Èaba, 1994)
Vydavate¾: Pamätný dom Mihálya Munkácsyho
Ildika Oèovská: NA BERÍNSKOM MOSTE (Po¾ný Berinèok, 1998)
Vydavate¾: Organizácia Slovákov v Po¾nom Berinèoku (Do tlaèe daná
r. 2000)
Miroslav Brna: ŽIA¼, ŽIA¼, ŽIA¼ MI JE (Slovenský Komlóš, 1999)
Zbierka slovenských ¾udových piesní zo Slovenského Komlóša
Vydavate¾: Menšinová samospráva v Slovenskom Komlóši
Alexander Móži: NA SARVAŠSKOM MOSTE – (Sarvaš 1999)
Zbierka slovenských ¾udových piesní zo Sarvaša

Dolnozemské zbierky zo zahranièia
TEÈIE VODA PO MARUŠI (Vydavate¾stvo Kriterion Bukureš, 1986)
201 slovenských ¾udových piesní z Nadlaku (Rumunsko). Piesne zozbierali a pre vydanie pripravili Štefan Farár, Ivan Molnár, Alžbeta Vancu,
Albina Zetochová.
Onfrej Ivièiak: ZAHRAJTE MI MUZIKANTI (Báèsky Petrovec, 1994)
¼udové piesne z Baèského Petrovca (Srbsko)
Juraj Ferík: ¼UDOVÉ PIESNE SLOVÁKOV VO VOJVODINE (Kultúra Báèsky
Petrovec, 2004)
Zbierka obsahuje vyše 1000 slovenských ¾udových piesní zozbieraných
vo všetkých slovenských obciach v Báèke, Banáte a Srieme. Obce: Aradáè,
Biele Blato, Bingu¾a, Bo¾ovce, Erdevík, Hložany, Kovaèica, Kulpín, Kysáè,
Lali, Nový sad, Padina, Palanka, Pazova, Petrovec, Pivnica, Selenèa,
Silbaš, Šíd, Vojlovica.
(Békešská Èaba)
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Zuzana Gmoserová
Ženský kroj v Malom Kereši
Slovákov charakterizuje vernos k predkom a tradíciám. Aj Kerešania radi
spievajú slovenské pesnièky, zachovávajú zvyky a tradície, ponúkajú svojich
hostí s chutnými pochúkami. Sú pyšní na viniènú kultúru, udomácnenú
predkami, na svoje chutné štrúdle a pestrý kroj.
Perlami zdobený èepiec (vykladaný èepiec), sukòa a vyšívaná halena až
podnes patria medzi najdrahšie poklady ženy. Za jedno kompletné obleèenie
predkovia zaplatili cenu dojnej kravy. Preto si kroj, alebo jeho zachované
èasti, mimoriadne vážia aj dnes.
Materiál, z ktorého sa šili jednotlivé èasti kroja, dnes už nedosta, lebo sa
nevyrába. Sukòa bola vyrobená z kašmíru, blúzka z organtinu lebo granadíru.
Hodvábne obleèenie vlastnia iba najstarší. Žia¾, pod¾a starého zvyku,
nechávajú sa v kroji pochova, preto nám pomaly zmiznú aj posledné
zachované kusy, nenahradite¾ný poklad Slovákov.
Pod sukòou sa nosili tri vyšívané, vyškrobené spodnièky a jeden páperí
vankúšik, priviazaný pod sukòu, aby bola mladucha a žena pekná, okrúhla.
Spodnièky a oplecok boli rukou bohato vyšívané. Zachovali sa aj vyšívané
haleny a prusliky (vesty). Sukne a haleny boli zdobené èipkou ve¾mi bohato.
Do krku sa dávali korálky.
Organizácia Slovákov v Malom Kereši sa venuje pozbieraniu ešte
zachovaných kusov obleku. Fungujúci zbor používa tento kroj až podnes.
Zbierajú staré fotografie a chystajú sa na jeho odborný popis.

Spevácky zbor v Malom Kereši používa starý kroj
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Dagmar Kötelešová
Pomník v Slovenskom Komlóši
Kto v súèasnosti navštívi mesteèko Slovenský Komlóš, urèite neprehliadne
zaujímavý pamätník, nachádzajúci sa v centre Námestia hrdinov. Pomník dali
zhotovi Miestna a Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši na poèes
260. výroèia znovuosídlenia Slovenského Komlóša. Tento pomník má
pripomína spoloènú minulos v Slovenskom Komlóši žijúcich Slovákov,
presídlených Slovákov a tu žijúcich Maïarov. Pri príležitosti osláv Dòa mesta
28. apríla 2007 bol pomník slávnostne odhalený. Naplnil sa dlho oèakávaný
sen. Pomník, ktorý skráš¾uje námestie Slovenského Komlóša pri Evanjelickom
kostole, bude pripomína nielen dávnu historickú minulos, ale pre
súèasníkov má by symbolom udržiavania dobrých vzahov medzi Slovákmi a
Maïarmi.
Èo symbolizuje nový pamätník
Umelecké dielo Ladislava Szabó z Galanty zobrazuje štylizovaný kmeò
stromu, ktorý má výrazne zapustené korene. Korunu má menšiu porovnávajúc
s kmeòom, ale s výrazným záujmom o život. Dielo je zhotovené z bronzu a
celý jeho povrch je pokrytý písmenami, ktoré zo vzdialenosti pôsobia ako
kôra. Zblízka je to èitate¾ný dvojjazyène písaný text, hovoriaci o dejinných
udalostiach mesta. Korene sú aj symbolické ruky, ktoré zúrodnili túto pôdu.
Korunu stromu tvoria prsty ruky, ktorá sa otvára k nebu. Ïalšou èasou sochy
sú tatranské ¾adovcové žulové kamene, ako
symbol Slovákov, pochádzajúcich zo
slovenských hôr. Tak, ako ich ¾adovec
presunul od pôvodnej horniny, tak isto
historické udalosti presunuli slovenské
rodiny z pôvodnej krajiny. Balvany svojím
tvarom pripomínajú srdce, zrno obilia alebo
bochník chleba. Aj základná doska je
poskladaná zo žulových napílených dosiek.
Medzery medzi jednotlivými doskami sú
vyplnené bronzom. Sú v nich vyryté mená
podporovate¾ov Slovákov a slovenskej
kultúry.
(Zvolen – Slovenský Komlóš)
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Matej Kesjár
Na pamiatku predkov
Pri príležitosti Dòa menšín došlo v pamiatkovom parku obci Csabaszabadi
k odhaleniu nového pamätníka, ktorý je spoloèným dielom obèanov dedinky
pri Èabe a obèanov dedinky Hradište. Žula je vyvýšená na podstavci, na
ktorom stojí tabu¾a so slovami Na pamiatku predkov – Õseink emlékére,
2007. Kameò symbolizuje pôvod, cestu a korene obèanov dedinky Csabaszabadi, silné putá dvoch obcí, Hradište a Csabaszabadi. Veï pred 290 rokmi,
pri osíd¾ovaní Dolnej zeme Slovákmi sa vybrala na pustatinu, na územie
dnešného rozsiahleho èabianskeho chotára, hàstka ¾udí z novohradskej obci
Hradište, aby si tu našla nový domov a zapustila svoje korene do úrodnej
èiernej zemi. Boli to naši predkovia.
Vznik pamätníka iniciovala miestna slovenská samospráva a k jeho
postaveniu došlo v spolupráci s Obecnou samosprávou v Csabaszabadi,
Spolku Za Csabaszabadi a Spolku Za obèanov Csabaszabadi. Samotná žula je
darom družobnej dediny, kde bola vyzdvihnutá zo dna potoka Držkovo.
Výber kameòa, ako aj jeho vyzdvihnutie prebiehalo pod vedením starostu
obce, Jozefa Valkovca. Pamätnú tabu¾u s dvojjazyèným textom daroval obci
kamenár Gábor Minya z Békésu.
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Poslanci miestnych samospráv a èlenovia spomenutých spolkov sa prièinili k vytvoreniu a upraveniu vhodného miesta a podstavca pre žulu doslova
vlastnoruène. Sú to: starostka Szeverényi Attiláné, notárka Boglárka Czene,
viceprimátorka Alžbeta Erõsová Kesjárová, Klára Kormosová Marozsánová,
Gera Jánosné, Ondrej Kósa, Matej Kesjár, Pavel Skorka, Juraj Breznyik, Csaba
Burai, Attila Szeverényi.
V nádeji, že pamätník tu bude stá aspoò 100 rokov, do podstavca žuly,
umiestnili históriu jeho postavenia, dokumenty dnešnej doby (noviny, CD
nosiè miestneho zboru atï.). Je to odkaz do budúcna.
Obec Hradište
Chotár obce Hradište patrí medzi najstaršie osídlené lokality Novohradu.
Leží v južnej èasti Veporského slovenského Rudohoria na úpätí Stolických
vrchov, v hlbokej doline potoka Držkovo. Poèet obyvate¾ov je 300 duší.
Je vzdialená 11 km severne od okresného mesta Poltár. Nadmorská výška
v strede obce je 300 m.n.m. Obec je listinne založená v roku 1411 vo forme
Hradischa. Názov obce sa odvodzuje od slova u Hradu, ako aj Podhradia.
(Csabaszabadi)

Hradište, kostol
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Ján Kukuèka
Etymológia dolnozemskej klobásy
Sebavedomie a vedomie neopakovate¾nosti nadlackých a všeobecne dolnozemských Slovákov je dané tiež a obzvláš aj ich stravovaním. Stravovanie
ako výslednicu úrovne hospodárskych pomerov a hospodárenia v urèitom
historickom období v Nadlaku a inde, možno považova za relevantný prvok
¾udovej kultúry.
Sú to slová Ondreja Štefanku nad ktorými som sa èasto zamýš¾al. Prichádzali mi na um najmä tie najznámejšie dolnozemské špeciality, ako sú
klobása, „kysnuté halušky“, alebo slivková pálenka.
Natískali sa najmä otázky okolo klobásy a iných výrobkov z mäsa o ktorých všetci z tohoto regiónu tvrdili, že je ich vynálezom, tak Slováci ako
i Maïari. A potom zasa medzi Slovákmi názory, že tá pravá klobása je
èabianska, komlóšska, sarvašská, petrovská a èi nadlacká.
V tom istom èase chov dobytka bol na Dolnej zemi rozšírený a tvoril pod¾a
väèšiny autorov najpodstatnejšiu èas zisku Slovákov, mäso bolo predsa len
v 19. storoèí viac jedlom sviatoèným, ako každodenným. Pod¾a popisu z roku
1850, tak ako je uvedené v „Dejepise starého a nového Nadlaku“, na 9353
obyvate¾ov je zaznamenaných 1905 kráv, 7783 oviec a 3500 svíò. Údaj, že
ovce boli v Nadlaku poèetné je pre danú dobu príznaèný pre viacero oblasti
Dolnej zeme, èo nasvedèuje, že ovèie mäso ako i ovèie produkty: mlieko, syr,
bryndza, vlna, boli v polovici 19. storoèia v týchto oblastiach rozšírené, tvrdí
Ondrej Štefanko. Pod¾a toho istého autora, produktivita a úèinnos chovu
ošípaných bola v minulom storoèí ve¾mi slabá. Pri chove ošípaných sa v tomto
období, 40 kg živej váhy dosiahlo iba po 2-3 roènom chove. Haan a Zajac
spomínajú, že pre dosiahnutie 70 kg živej váhy boli potrebné 2 roky.
Až v 20-tom storoèí sa zabíjaèka stala skutoènou spoloèenskou udalosou
a súèasne zabezpeèením potravín pre celý nasledovný rok. Tak nám ju
zaznamenáva aj miestny nadlacký farár Ivan Bujna, zaèiatkom 20. storoèia:
„Takáto zabíjaèka je celou udalosou zvláš u chudobnejších ¾udí. Vtedy zíde
sa celá rodinka pomáha a èochví¾a je brav, alebo ich je i viac, hotový. Chlapci
robia okolo mäsa, plnia klobásy a ženy zas hurky. Veèer býva ve¾ká veèera, na
ktorej bývajú rôzne mäsité i múène jedlá a samosebou sa rozumie, nesmie
chýba ani pálenka a víno. Vo¾akedy rovnali sa takéto zabíjaèky celým malým
svadbám.“ Maïarský bádate¾ Gyula Dedinszky zistil, že pod vplyvom dolnozemských nemeckých komunít sa rozšírila i výroba jaterníc – „huriek“ (najprv
prosových a potom ryžových), „krvaviek, májošiek èi matejov“.
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Najznámejšia zo všetkých je ale dolnozemská klobása, ktorá sa vyrába
v regióne ohranièenom zhruba lokalitami: Nový Sad – Nadlak – Békešèaba –
Sarvaš. Zistili sme, že dolnozemskí Slováci chovali svine viac pre slaninu a
mas, ako pre mäso. Klobásy sa robili len ve¾mi málo – to¾ko, ko¾ko sa mohlo
nadia do èriev zabitého brava, preto sa èasto využívali na nadievanie aj
kaèacie hrvole („mechúry“). Pravdepodobne, aby deti nepýtali ve¾a klobásy,
robili ju ve¾mi pálivú, takže sa jedla iba po slanine, na zachutenie.
Prvé písané správy o na drobno pokrájanom bravèovom a hovädzom
mäse, ktoré sa potom nadialo do èreva sa nám zachovali z Východného
Pruska, niekde pri Baltickom mori, ešte zo zaèiatku 16-ho storoèia. Zachovali
sa aj správy z roku 1373 o Petri carnificius dicti Kolbaz ako i z roku 1405 pod
názvom falfucium colbaz. Predpokladáme, že boli prichutené so¾ou,
cesnakom a rascou. Koreniny boli v tomto èase ve¾mi drahé a prichádzali
z Levantu (èiže z Blízkeho Orientu). Vieme, že sa prinášali z ïalekej Indie a že
do Európy ich prinášali janovskí a benátski obchodníci a predávali ich za
nieko¾konásobnú cenu. Z tejto oblasti, teda Južnej Európy poznáme aj
pomenovanie mäsového výrobku „salame“ alebo „salami“, ktorý viac ako
pravdepodobne priniesli tí istí obchodníci z Levantu. V arabskom jazyku,
salam znamená ochraòova, chráni, tuná v spojitosti s mäsom v zmysle
konzervova a to údením.. Informácie a výrobky prúdili urèite aj opaèným
smerom. Myslím tým najmä skutoènos, že talianski kupci priniesli do Levantu
nové americké rastliny, ktoré urèite prevzali od španielskych a portugalských
moreplavcov. Tak sa dostala aj paprika do Levantu a bola známa najprv na
Balkáne, ako turecká korenina, èo nám prezrádza, že do stredovýchodnej
Európy ju priniesli Turci. Paprika bola revoluènou koreninou s vysokým
obsahom vitamínu C, ktorá sa mohla pestova v európskych podmienkach,
bola teda lacná a dobre konzervovala. Ve¾mi rýchlo preto nahradí drahé
orientálne koreniny.
Papriku delíme na zeleninovú a koreninovú. Vedci dokázali, že paprika
pochádza zo Strednej Ameriky, kde sa pestovala už pred 7500 rokmi. Do
štátov strednej a východnej Európy sa paprika dostala najmä zásluhou
bulharských a srbských záhradníkov v 18. až 19. storoèí. Zeleninovú papriku
doviezli do Európy neskôr než koreninovú papriku, ale kedy, to nie je presne
známe. Predpokladá sa, že vznikla z koreninovej papriky, ktorej pôvodné
formy sa vyskytujú v severnej èasti Mexika a na juhu terajších USA.
Názov papriky je latinského pôvodu, kde „piper“ znamená korenie.
Z neho postupným vývojom vznikla slovanská zdrobnelina peperka, piparka,
paprika, ale i feferonka. Mexickí Indiáni ju nazývali CHILLI, èo znamenalo
ohnivá. Podobný názov má aj v rumunèine, kde sa jej hovorí „ardei“,
odvodené od slovesa „a arde“, èiže páli.
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V týchto formách zaèína by paprika známa aj u nás už po roku 1700.
Dovtedy sa pre papriku používal názov „turecké korenie“. Zomletá sa
používala ve¾mi zriedkavo. Pre zomletú papriku niektoré balkánske národy
používajú výraz „boja“, èo po turecky znamená farbivo. Farbivo do jedál, ale i
do klobásy. Vo ve¾kom sa paprika zaèína pestova v 19.storoèí. V polovici
spomínaného storoèia ju zaèínajú ponúka v chutnejšej podobe: zomletú na
jemno. Najprv sušené struky roztåkali v mažiari, ale neskôr ju zaèali vyrába aj
priemyselne. Medzi prvými továròami na výrobu papriky bola aj segedínska
fabrika bratov Pálfyovcov.
Dnes americké univerzity MASSACHUSETS a HARVARD vyrobili z papriky novú látku, ktorú nazvali „kapsaicín“. Je to anestezikum, ktoré umàtvuje
iba bunky prenášajúce pocit bolesti, bez toho aby urèitá èas tela tàpla, alebo
zostala strnulou. Pálivos papriky sa meria v jednotkách zvaných SCOVILLE
(skrátene SHU). Pod¾a tejto stupnice zeleninová paprika má 0 SHU, koreninová paprika z našej oblasti 3-4.000 SHU a najpálivejšia je odroda NAGA
JOLOKIA – okolo 1.000.000 SHU.
Paprika je teda základnou zložkou klobásy, ktorá ju konzervuje, ale najmä
dáva lahodnú, pálivú chu. V enciklopediách, alebo na Internete nachádzame
klobásu definovanú ako zmes koreneného a soleného mletého mäsa (bravèového alebo hovädzieho) a nadiateho do èriev, alebo žalúdka.
Naznaèili sme, že saláma prišla do Európy od Arabov, prostredníctvom
Turkov, ale odkia¾ je naša klobása ?
V americkej angliètine sa vyskytujú dva druhy výrazov spojených s klobásou:
1. „breakfast sausage“, ktorej sa bežne hovorí sausage a podáva sa ráno
spolu s vajíèkami a so syrom.
2. „hot dog“ – ktorý všetci už vieme èo je a podáva sa s horèicou alebo
keèupom.
Ve¾mi známe sú aj nemecké frankfurtské klobásky èi párky, pod¾a Frankfurta nad Mainom. Takisto známe sú aj viedenské klobásky èi párky, známe
ako Wienerwurst. Nemecký názov WURST je používaný pri pomenovaní
rôznych druhov klobás. Pôvod slova WURST alebo WORST nie je dos jasný.
Pod¾a rôznych autorov môže znamena: „nieèo miešané“ (WIRREN), „výrobok“ (WERK), „nieèo nadievané“ (WERDEN).
Anglické slovo „sausage“ má latinský pôvod. V latinèine sa nepoužíval
singulár, ale plurál vo význame vypracované solením: SALSICA, alebo
SALSICIUS. V neolatinských jazykoch sa potom vyskytuje v nasledovných
podobách: po taliansky SALSICCIA, po francúzsky SAUCISSE, po španielsky
SALCHICHA, po portugalsky SALSICHA, po rumunsky CARNAT (od carnacius=mäsový výrobok).
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V slovanských jazykoch je podobnos ešte zaujímavejšia, pôvod slova je
celkom iný. U južných Slovanov sa výrobok nazýva KOBASICA, u západných
Slovanov KLOBÁSA, KLBÁSA èi KIELBASA a u východných je zaužívaný
názov KOLBASA, KILBASA èi KOVBASA. Pôvod týchto slovanských výrazov
treba h¾ada v tureckom jazyku, kde výraz obsahuje dve slová: KÜL – pahreba,
gril BASTI – tlaèené, nadiate mäso. Maïari prebrali slovanský výraz a prispôsobili ho vlastnej výslovnosti v podobe KOLBASZ.
V iných reèiach má KOLBASZ nasledovnú podobu:
1. GERMÁNSKY: Afrikaan – WORS, Holandsky – WORST, Anglicky –
SAUSAGE, Frýzky – WOARST, Nemecky – WURST, Luxembursky ZOOSSISS
2. SEVERSKY: Dánsky – PÖLSER, Islandsky – PYLSA, Nórsky – PÖLSER,
Švédsky – KORV.
3. ROMÁNSKY: Kalabrijsky – SAZIZZA, Katalansky – BOTIFARRA/salsitxa,
Francúzsky – SAUCISSE, Taliansky – SALSICCIA/salame, Portugalsky –
SALSICHA/chouriço, Rumunsky – CARNAT, Sardínsky – campidanesu
sartizzu, Španielsky – SALCHICHA
4. FÍNSKO-AGRICKY, Estónsky – VORST, Fínsky – MAKKARA, Maïarsky –
KOLBÁSZ
5. GRÉCKY - LUKANIKO
6. BALTSKY: Lituánsky – DEŠRA
7. SLOVANSKY: Èesky – KOLBÁSA, Po¾sky – KIEIBASA, Slovensky – KLOBÁSA, Bulharsky – SALAM/NADENICA, Chorvátsky – KOBASICA, Srbsky
– KOBASICA, Slovinsky – KLOBÁSA
8. KELTSKY: Bretónsky – SILZIGENN, Írsky – ISPIN, Škótsko-Galsky –
ISBEAN, Welsky - SELSIG
9. MALAJSKO-POLYNÉZSKY: Indonézsky – SOSIS, Filipínsky – LANGGONISA/SORISO, Malgašsky – SAOSISY, Tetumsky – XOURISU
10. ALTAJSKY: Turecky – SUCUK/SOSIS
11. ÈÍNSKY – XIANGCHANG
12. ARABSKY– SOGOQ
13. KOREJSKY – SSO-SSE-I-JE/ SUN-DAE
14. JAPONSKY – SOOSAAJI
Na záver by sme potom vyvodili nasledovné myšlienky a úvahy
1) Pomenovanie klobásy je tureckého pôvodu.
2) Technika nadievania a konzervovania mäsa pochádza od Arabov a
dostala sa do Europy aj prostredníctvom Turkov.
3) (ale) Turecká klobása sa konzumovala èerstvá a nerobila sa z bravèového
mäsa, ktoré bolo pre mohamedánov zakázané.
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4) Takisto Turci používali drahé koreniny a so¾ na prichutenie ovèieho mäsa,
ale nie papriku.
5) Paprika je hlavnou príchuou do klobás, iba v spomenutom regióne, prevažne obývanom Slovákmi (Nový Sad- Nadlak-Slovenský Komlóš-Békešská Èaba- Sarvaš).
6) Prvé písomné správy o klobásy (kolbaz) sa pod¾a Maïarského listinového
slovníka, J. Szamotu a G. Zsolnaiho vyskytujú v latinskom texte z roku
1373 (petri carnificius dicti Kolbaz). Ïalšie údaje o jej výskyte sú z roku
1405 a 1763.
7) Klobása z bravèového mäsa a mletej papriky sa zjavuje v písomných prameòoch neskoro, najmä preto, že chov ošípaných bol obmedzený pre
málo produktívne plemená.
8) Predsa len by sme spomenuli veršovaèku nadlackého gazdu, Jána Ambruša, nazvanú Píseò o sedláckem stavu z roku 1861, v ktorej opisuje život
sedliakov a medziiným spomína aj klobásu:
… hovezinu, telacinu
bravèovinu i malièkú prasacinu
husi ,kaèice, slepice
morjaki i holubice
téš i dobrá kuracina
chutné jídla i nápoje
mnohí sedlák prihotuje
šonki, rebrá také
aj klbási všelijaké…
9) Spôsob výroby dolnozemskej klobásy sa pod¾a Gy. Dedinszkyho šíril po
príbuzenských vzahoch, ale najmä po farároch, ktorí sa medzi sebou
èastejšie stretávali a dopisovali si, ako pospolitý ¾ud.
Konèil by som ve¾mi pekným, ale paradoxným výrokom OTTA von
BISMARKA, ktorý tvrdil, že:
„¼udia, ktorí si radi pochutnávajú na klobáske, by nemali skúma, že
z èoho je vyrobená.“
(Nadlak)

Poznámka redakcie:
Prednáška odznela na Konferencii Slovenèina v menšinovom prostredí, usporiadanej
Výskumným ústavom Slovákov v Maïarsku v roku 2007.
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Pavol M. Kubiš
Oltár Ve¾kého evanjelického kostola
v Békešskej Èabe je dielom Slováka
Skvost z dielne Vavrinca Dunajského v Banskej Bystrici
S menom Vavrinca Dunajského som sa po prvý raz stretol, keï som, ako
Banskobystrièan, s nevšedným záujmom listoval vo zväzku o výroèiach a
jubileách v Banskobystrickom okrese na rok 1974. Priznám sa, že ma upútalo
i priezvisko, trochu netypické v našom regióne. Strohé informácie mi
prezradili, že Vavrinec Dunajský bol sochár, bol slovenského pôvodu a
narodil sa v roku 1784 v ¼ubietovej pri Banskej Bystrici. V dostupných
publikáciách som sa zasa dozvedel, že medzi jeho najvýznamnejšie diela
patrí hlavný oltár v banskobystrickom kostole sv. Kríža (tzv. slovenskom
kostole)...
O autorstve oltára vznikla síce pred nieko¾kými rokmi v našej umeleckohistorickej tlaèi a literatúre polemika, keïže v èase vzniku, teda roku 1834,
bol už Vavrinec Dunajský màtvy. Dielo teda muselo vzniknú buï skôr alebo
ho realizoval pod¾a Dunajského návrhu niekto iný. V poslednom období –
ako je bežne známe – prevláda v Dunajského tvorbe už celkom dielenská
produkcia. Viera Luxová vo Vlastivednom èasopise (1969) spomína, že
v „dobre zavedenej a prosperujúcej
dielni (roku 1821 zhotovila napríklad
31 diel), kde sa podiel vedúceho na
realizácii úloh neraz obmedzil len na
zhotovenie návrhov, vznikli desiatky
prác i pre územie Slovenska“.
Smr sochára však chod dielne
podstatnejšie nenarušila, ani nezastavila. Pod¾a dochovaných kresieb, štúdií a vzorníkov mohla pod vedením
Dunajského synov a pod jeho menom
celkom plynule pokraèova v ïalšej
èinnosti. Z tohto prostredia môže preto pochádza aj socha Krista (lebo
tento objekt vyvolal pochybnosti historikov umenia) v kostole sv. Kríža
v Banskej Bystrici.
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Z ïalších významných prác sochára Vavrinca Dunajského na Slovensku sa
pripomína mramorová socha sv. Magdalény v kostole v ¼ubietovej, hlavný
oltár v evanjelickom kostole v Banskej Bystrici a socha Atlanta na kanonickom dome v Nitre.
Skvost Vavrinca Dunajského v Békešskej Èabe
Roku 1824 vyšiel prvý zväzok práce Michala Kunitsa (1763 až 1835)
o niektorých osobnostiach Uhorska, èo vzniesli duch moderných èias. Autor
tu opisuje, okrem iného, aj svoju návštevu u sochára Vavrinca Dunajského
v máji roku 1824, jedného z mála národne uvedomelých umelcov Slovákov.
Inak: o Vavrincovi Dunajskom sa zmieòuje aj Ján Kollár vo Vysvetlivkách
k Slávy dcére a zahrnul ho i do svojho Slovníka slavianskych umelcov...
Spomínaný Michal Kunits medzi najvýznamnejšími Dunajského prácami
uvádza ve¾a diel z Pešti i Budína, no výrazne vyznieva zmienka o tom, že
slovenský sochár Vavrinec Dunajský je autorom hlavného oltára v evanjelickom kostole v Békešskej Èabe, v chráme, ktorého vysviacka bola v roku
1807 a vlani si tu naši krajania pripamätávali 200 rokov jeho otvorenia. Sochy
na oltári sú z lipového dreva a sú pozlatené.
Èo o òom vieme?
Aspoò struène: Vavrinec Dunajský sa narodil v roku 1784 v ¼ubietovej a
bol slovenského pôvodu. Rezbárstvu sa zaèal uèi v rodnej obci a v Banskej
Bystrici. Roku 1805 odišiel študova na viedenskú umeleckú akadémiu, kde
jeho uèite¾mi boli kresliar Exner a sochár Fischer, od ktorého sa nauèil aj
základy anatómie. Roku 1807 získal I. akademickú cenu sochárskej triedy za
sochu gréckeho génia. Roku 1809 sa usadil v Pešti a vo vlastnom dome è. 394
si otvoril ateliér. Vavrinec Dunajský pracoval s drevom, kameòom, mramorom, s mäkkým a tvrdým kovom, alabastrom, sadrou, kosou a voskom,
modeloval prevažne do hliny...
(Banská Bystrica)
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Ján Janèovic
Kultúrna identita Kovaèice
Bude Kovaèica ako prvá slovenská enkláva v zahranièí zaradená do programu UNESCA? Kovaèica chce reprezentova živé kultúrne dedièstvo Slovákov
Kovaèicu, ležiacu v južnom Banáte, v Srbsku, založili Slováci pred dvesto
rokmi, presne roku 1802 a jej prví osadníci v najväèšom poète pochádzali zo
slovenských obcí bývalej Novohradskej stolice. Do tejto èasti uhorskej Dolnej
zemi prišli po strastiplnej ceste s dvomi kratšími a nevydarenými prestávkami
v Bardáni a Eèke na pozvanie zemepánov, ktorí im na tejto chlebovej ceste
nesplnili zmluvou zaruèené osadnícke podmienky a tak ich koneènou
stanicou za väèšou skyvou chleba a slobodou sa stala vtedy banátska pustatina
Kovaèica, ležiaca na Vojenskej hranici. V novej ro¾nícko-hranièiarskej osade
slovenskí prisahovalci boli povinní vykonáva aj stráženie Vojenskej hranice,
postupom rokov ale najmä po jej zrušení, sa osadníci zaèali vzmáha hmotne
a duchovne. Za dve storoèia vybudovali dnes už sedemtisícovú ve¾kodedinu,
ktorú aj z toho, že je administratívno-správnym centrom nieko¾kých obcí,
možno nazva aj mesteèkom. A èo je na dnešnej Kovaèici pozoruhodné je to,
že dodnes si obdivuhodne zachovala slovenský charakter a to aj napriek
tomu, že práve v polovici svojej vyše dvestoroènej existencie (1906-1908)
svojim premysleným odporom jej obyvate¾ov odolala pokusom o násilnú
maïarizáciu. Vïaka tomu
sa dnes v Kovaèici po slovensky nielen úraduje,
vyuèuje, vzdeláva, ale ïalšími formami a prostriedkami duchovnej a materiálnej èinnosti udržiava,
pestuje a rozvíja tradièná
kultúra. Slováci v Kovaèici
si takto starostlivo zachovávajú kultúrne dedièstvo,
ktoré si priniesli do týchto
konèín Dolnej zeme ich
ro¾nícki predkovia. Spo-
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meòme, že je to ¾udové umenie, remeslá, architektúra príbytkov a spôsob
hospodárenia, obyèaje… Už takmer šesdesiat rokov sa Kovaèica zvidite¾òuje
predovšetkým insitným umením, ktoré donedávna bolo známe predovšetkým
Stálou galériou insitného umenia, ktorej èlenmi sú teraz dvadsiati žijúci
insitní maliari.
Koncom osemdesiatych rokov minulého storoèia sa zrodila v hlave dovtedajšieho nadšenca a komerèného populátora tohto kovaèického fenoménu
Pavla Babku myšlienka, založi v tejto už vtedy dobre známej enkláve insity
stredisko so širším etnickým záberom. Prvým jeho krokom, aby mohol postupne svoju myšlienku realizova, bolo založenie vlastnej súkromnej galérie.
Tento manažér zakladá roku 1991 Galériu Babka so širším etnografickým
záberom, so zrete¾om h¾adania koreòov prvých Kovaèièanov. Jeho rodina po
meèi a vôbec prví Babkovci prišli do Kovaèice pod¾a zachovaných dokumentov z dedinky Príboj v okrese Ve¾ký Krtíš. A keïže aj ïalšie prvé kovaèické rodiny majú korene v obciach okresu Ve¾ký Krtíš a Luèenec, Pavel Babka
už v prvom roku založenia svojej galérie usporiadal pre tieto rodiny a pre
insitných maliarov poznávací zájazd do tohto kraja po stopách predkov. Potom v ïalších rokoch priviedol na Slovensko nieko¾ko skupín insitných
umelcov a iných adeptov ¾udového umenia a remesiel a vo viacerých mestách
bol spoluorganizátorom ich výstav. Svojho zámeru sa nevzdal ani v ažkom
období obèianskej vojny a vytrvalo zotrval na svojom presvedèení. K svojmu
zámeru cie¾avedome pritiahol k spolupráci nielen umelcov, ale èasto klopal
na dvere významných kultúrnych, hospodárskych a bankových organizácií, a
to doma a na Slovensku. Pomocou nich zorganizoval celý rad výstav a iných
podujatí vrátane vydavate¾ských poèinov doma a v zahranièí. Pri otváraní
výstav obrazov a ¾udovoumeleckých predmetov nikdy v jeho réžii nechýbal
kultúrny program so zvýraznením etnografických prvkov. Nie je to náhoda, že
èinnos jeho dodnes fungujúcej galérie vyústila k projektu zriadenia Etnocentra Babka v Kovaèici. K tomuto cie¾u dlhodobo zameriava Galéria Babka
všetku svoju programovú èinnos. Jej prvoradou úlohou je zapoji èo najviac
¾udí, aby pokraèovali v dedièstve svojich predkov a tak výrobou rôznych
predmetov ho zachovávali pre ïalšie generácie. Väèšina sa venuje ma¾ovaniu, pretože obrazy kovaèických insitných umelcov rôznych ve¾kostí sú aj
vhodným darèekom, ktoré už vlastnia významné osobnosti vo svete. Samozrejme, že to nesmie by na úkor umeleckej hodnoty, aby nenastala inflácia
tohto vzácneho kovaèického naivného umenia. Galériia je stále otvorená a
denne, vrátane sviatkov panuje v nej tvorivé ovzdušie. Je miestom, kde èasto aj
mladí umelci zhotovujú rôzne remeselnícke a umelecké predmety pri
návštevách záujemcov. Návštevníci do Kovaèice pravidelne prichádzajú
prostredníctvom Turistickej organizácie z Belehradu a najviac ich pochádza
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z Nemecka, USA a Japonska. Od roku 2001 pri príležitosti Dòa materinského
jazyka (21. február) pravidelne každý rok, vïaka Galérii Babka, v Kovaèici
prebieha bohatý program, kde formou okrúhlych stolov organizujú diskusie
na rôzne témy o materinskom jazyku. Hlavnými otázkami bývajú ako v budúcnosti udrža doterajší stupeò vývoja kultúrnej diverzity a rovnako nechýba
aj otázka: Èo sa všetko má urobi, aby projekt Etnocentra Babka, ako prvá
slovenská enkláva v zahranièí dosiahla zaradenie do kultúrneho dedièstva.
Projekt výstavby Etnocentra Babka bol v júni roku 2002 predstavený na medzinárodnej konferencii v Belehrade a vtedy tam vznikol aj medzinárodný
výbor pre jeho realizáciu. Tento výbor vymenovala IOV – Medzinárodná organizácia pre zachovanie ¾udového a tradièného umenia, ktorá pracuje pod
patronátom UNESCA. Do tohto výboru bol zvolený aj bývalý generálny
tajomník OSCE Ján Kubiš, terajší minister zahranièných vecí SR, ktorý aj teraz
podporuje výstavbu tohto jedineèného centra. Pavel Babka je predsedom
komisie pre tradièné a ¾udové umenie IOV, spoloène s Milkom Štimacom,
výkonným riadite¾om inštitútu G17. Pri príležitosti tejto medzinárodnej konferencie a prezentácii ETNOCENTRA, úèastníci navštívili Kovaèicu a tak sa na
mieste mohli presvedèi o zachovanej bohatej slovenskej tradícii, ¾udovom a
insitnom umení tunajších Slovákov a ich živým kultúrnym dedièstvom.
Presvedèili sa, že jazyková a kultúrna rozliènos je nenahradite¾ným bohatstvom ¾udstva. V apríli roku 2003 bola Galéria Baka poverená organizáciou a
úèasou vo výstavnom priestore Generálneho sekretariátu UNESCA v Paríži
usporiadaním výstavy umeleckých diel. O tom, že každodenný život Kovaèièanov je na každom kroku poznaèený svojráznou ¾udovou tradíciou, ktorá
mimo materskej krajiny pretrváva už viac ako 200 rokov, sa na tejto výstave
presvedèil aj generálny tajomník UNESCA Koichíra Matsuura. Takýmto
kultúrnym poslaním a obsahom má Kovaèica reálne predpoklady, že sa stane
zaujímavou a špecifickou destináciou kultúrnej turistiky v medzinárodnom
meradle. Slováci v Kovaèici si v dostatoènej miere zachovávajú vlastnú kultúrnu identitu a majú v tomto smere bohatú produkciu výrobkov umeleckého a
tradièného remesla, èo je o to cennejšie, že je zachovávané v územnom multietnickom prostredí Srbska. ¼udové výroky a obrazy majú svoju identifikáciu
nesúcu osobitnú etnickú znaèku, sú brandom, kde v každom predmete je
zhmotnená farebná krása a tvar, vyvierajúce zo slovenského cítenia a tradície.
Kovaèica má všetky predpoklady, aby prostredníctvom živého ¾udského
dedièstva stála na najvyššom rebríèku kultúrnych hodnôt. Inštitucionálnou
základòou jeho záchrany je práve rozpracovaná myšlienka a projekt Etnocentra Babka.
(Nitra)
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Alžbeta Raèková
Èo je Slovák v Maïarsku?
Èabania, Komlóšania, Sarvašania. Bánhedešania, Kardošania, Èorvášania.
Mlynèania a Santovèania. Veòarèania, Šámšonèania. Èívania a Tardošania,
Oroslánèania. Ba èo viac, aj Budapešania a všetci nemenovaní obyvatelia
našich slovenských miest a obcí. Oni všetci sa skrývajú za pojmom Slovák
v Maïarsku. Pamätám sa, pred nieko¾kými rokmi vyšla v ¼udových novinách
odvážna úvaha môjho bývalého stredoškolského profesora o regionálnej identite Slovákov. Spomínam si aj na pohoršenie, ktoré jeho „kacírske“ myšlienky
toho èasu vyvolali. Nie náhodou. Veï vybudovanie viac-menej jednotnej
identity Slovákov z juhu a severu, Dolniakov a kopcovitého kraja, z malebných
drobných novohradských a zemplínskych dediniek, väèších miest v Békešskej
župe a okolitých malých obcí, evanjelikov, baptistov, rímsko- a grékokatolíkov,
Slovákov hovoriacich západo-, stredo- a východoslovenským náreèím bola
dlhoroèná, vedomá a vytrvalá práca. Všetci vieme, že h¾ada a nájs rozdiely,
odlišné záujmy je vždy ¾ahšie, ako ponúknu nieèo, èo nás spája, pochopi, že
ten druhý nie je horší než my iba preto, lebo je možno iný. Neplatí to len pre
naše malé „slovenské smetisko“ v Maïarsku, ale aj pre to ve¾ké, maïarské.
Pravdou pritom je, že vo vedomí príslušníkov našej národnosti dominuje spomínaná miestna a regionálna identita. Samozrejme, jej súèasou je aj slovenská
kultúra a slovenský jazyk, ktoré si naši predkovia priniesli so sebou do svojho
nového bydliska v èase, keï jednotná slovenská identita a jej prvotnos voèi
ostatným identitám ani v severných oblastiach Uhorska nebola jednoznaèná.
Poèas uplynulých – ne¾ahkých – desaroèí sme si však spoloènými silami vybudovali všelièo, èo nás spája. Máme takmer 60-roèný Zväz Slovákov v Maïarsku, polstoroèné ¼udové noviny, ktoré vychádzajú v literárnej slovenèine, rozhlasové a televízne vysielanie, výskumnú dielòu, celoštátnu samosprávu,
inštitúcie, kontakty s krajinou našich predkov a so Slovákmi vo svete. Ibaže
akosi v poslednom èase ubudlo vôle medzi sebou komunikova, porozpráva sa
o všetkom tom, èo sa týka nás všetkých, z juhu a severu. A nielen s tými, ktorí
s nami bez výhrad súhlasia a na niè sa nepýtajú. Lebo – a cítime to na vlastnej
koži aj vo vysokej politike – je to nebezpeèná cesta, ktorá navyše nikam
nevedie. Musíme sa aj naïalej drža toho, èo nás spája a svojim vedúcim
osobnostiam neustále dáva na vedomie, že to od nich oèakávame. Ináè nám
èoskoro nepomôže ani zväz, ani celoštátna samospráva, ani noviny a ïalšie
inštitúcie. A bude našou vinou a hanbou, že v dobe internetu, keï už neexistujú
vzdialenosti, nenájdeme cestu k sebe a po vyše 300 rokoch prestaneme existova ako slovenská komunita v Maïarsku.
(Slovenský Komlóš – Budapeš)
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Ján Chlebnicky
Slovenèinár v službách slovenského školstva
v Maïarsku
Slovenèinár, metodický èasopis, založený vedením a najaktívnejšími
pedagógmi Slovenského gymnázia, všeobecnej školy a kolégia v Békešskej
Èabe sa dožil svojho prvého vážnejšieho jubilea. Minuloroèným èíslom sa
objavil jeho desiaty roèník. Èasopis bol založený v roku 1991. V prvom
období svojho jestvovania vychádzal do roku 1994 a po viacroènom mlèaní
obnovený ožil v roku 2001, takto èíslo z roku 2006 sa stalo jubilejným.
Je teda príležitos hodnoti èasopis, pritom ho aj priblíži širšej verejnosti.
Autor týchto riadkov ho hodnotil v obšírnejšej štúdii, ktorá bola vydaná
v dvojjazyènej slovensko-maïarskej publikácii Slovenský jazyk v Maïarsku a
tiež hovoril o jeho význame na konferencii Výskumného ústavu Slovákov
v Maïarsku Slovenèina v menšinovom prostredí II. Teraz ho struène
predstavuje èitate¾om Èabianskeho kalendára.
Metodický èasopis je písaný a vydávaný predovšetkým pre slovenských
pedagógov, ktorí pracujú v našich dvojjazyèných slovensko-maïarských
základných a stredných školách, ako i v maïarských školách, v ktorých sa
slovenský jazyk vyuèuje ako fakultatívny, volite¾ný vyuèovací predmet.
Obsahuje také práce, èlánky a štúdie, ktoré sa zaoberajú rôznymi metódami
vyuèovania slovenského jazyka a iných predmetov na rôznych stupòoch
domáceho slovenského školstva – v materských, základných a stredných
školách, vo vysokom školstve. Konkrétnejšie: napríklad rozširovanie slovnej
zásoby v materskej škole a na prvom stupni základnej školy v súvislosti
s roènými obdobiami (èo charakterizuje prírodu daného roèného obdobia,
ako sa treba oblieka – èasti odevu, ako sa treba stravova – pomenovanie
jedál, zelenín, ovocí atï., alebo èasti tela, príbuzenské vzahy a podobné).
Takéto práce boli uverejòované v stálej rubrike èasopisu pod titulom
Metodika. Podobný charakter má rubrika Burza nápadov, v ktorej uèitelia
rôznych škôl zverejòujú svoje myšlienky, dobré nápady, ako sa dá lepšie,
¾ahšie, úspešnejšie vyuèova niektorý predmet alebo jeho lekcie.
V rubrike Aktuality sa uverejòujú správy o tom, kde sa èo deje (napríklad
doško¾ovanie pedagógov v Békešskej Èabe, v Segedíne na Katedre slovenského jazyka a literatúry vzniklo Odborné združenie uèite¾ov slovenèiny
v Maïarsku, ktoré si vytýèilo za cie¾ „zjednotenie slovenskej pedagogickej
spoloènosti a obnovenie slovenského školstva“).
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Z h¾adiska obsahu vyuèovania zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu rubriky Z našej kultúry a histórie a cyklus Naši velikáni, v ktorých boli uverejòované práce zaoberajúce sa dejinami a ¾udovou kultúrou Slovákov žijúcich
v Maïarsku a významnými postavami domácej Slovaèe (Samuel Tešedík,
¼udovít Haan, Ondrej Áchim Liker a iní).
V èasopise nechýbal ani humor. Je to vlastne rubrika krivého zrkadla
ukazujúceho predovšetkým jazykové nedostatky tých našich žiakov, ktorí ešte
neovládajú na primeranej úrovni slovenský jazyk.
Obnovený Slovenèinár – aj keï pokraèuje v tradiènom redigovaní – predstavuje sa aj novou rubrikou – Spoznávajme sa – v ktorej predstavujú svoju
výchovno-vzdelávaciu èinnos naše dvojjazyèné školy a maïarské školy,
v ktorých sa slovenský jazyk vyuèuje ako predmet. Tiež nový smer naznaèujú
tie uverejòované práce, ktoré sa zaoberajú vyuèovaním nového predmetu slovenská vzdelanos – je to vlastne nie celkom presné a priliehavé pomenovanie vyuèovacieho predmetu, obsahom ktorého je vyuèovanie histórie a
kultúrnych dejín Slovákov žijúcich v Maïarsku.
Okrem už spomenutých, zaslúži si ešte, aby sme sa zmienili o ïalších, sú
to rubriky Tvorba mladých a Rozšírte si domácu knižnicu. Táto posledná
oboznamuje s bohatou publikaènou èinnosou Slovenského výskumného
ústavu, respektíve Výskumného ústavu Slovákov v Maïarsku, cie¾om ktorej
je, okrem iného, pomáha pedagógom slovenských menšinových škôl pri
vykonávaní ich výchovno-vzdelávacej èinnosti.
O metodickom èasopise Slovenèinár by sa dalo ešte ve¾mi ve¾a poveda.
V èom však spoèíva jeho nesmierne ve¾ký význam, to sa dá ve¾mi struène
zhrnú v jedinej zloženej vete: „Èo a ako je možné a treba vyuèova na
slovenských národnostných školách v Maïarsku, aby žiaci lepšie ovládali
slovenský jazyk a aby sa cítili viac Slovákmi ako doteraz.“ Metodický èasopis
o tomto písal vo svojich desiatich roèníkoch a dúfajme, že aj v budúcnosti toto
bude hlavnou úlohou Slovenèinára.
Na záver nezabúdajme ešte raz vypoveda, že èasopis vysnili, založili a
v prvom období aj vydávali, pritom tiež i písali doò najaktívnejší pedagógovia
èabianskej slovenskej školy, medzi nimi Alžbeta Uhrinová, ktorá za vydanie
zodpovedala, šéfredaktorka Edita Peèeòová, èlenovia redakènej rady Libuše
Peštiová, Daniela Horváthová, bývalý hosujúci uèite¾ Miroslav Kme a mnohí
ïalší.
Po obnovení èasopisu za vydávanie zodpovedá predseda Celoštátnej
slovenskej samosprávy Ján Fuzik a okrem Edity Peèeòovej èlenmi redakènej
rady sú Júlia Kucziková z Nového Mesta pod Šiatrom a hosujúca uèite¾ka
Magdaléna Pažická zo Sarvaša. V istom období èasopis vydávali: Zväz Slovákov v Maïarsku, potom Nadácia Obzor. Vymenova všetkých sponzorov
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èasopisu a najmä prispievate¾ov, pedagógov, ktorí do èasopisu písali svoje
èlánky, štúdie, pre ohranièenos rozsahu tejto práce je takmer nemožné. Ale je
možné konštatova, že takto spoloèným úsilím všetkých zainteresovaných
vzniklo ve¾ké kolektívne dielo, dielo slovenských pedagógov v Maïarsku –
metodický èasopis Slovenèinár.
(Békešská Èaba)
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Anna Istvánová
Subjektívne o desaroènom Èabän-e
Keï si zalistujem v desiatich zviazaných roèníkoch nášho skromného
mesaèníka, Èabäna, rada sa pozastavím pri niektorých èlánkoch a fotografiách. Zisujem, že takmer celá naša 10 roèná èinnos je zachytená na jeho
stránkach. Stal sa našou písanou a fotografickou kronikou, dokumentujúcou
množstvo akcií a podujatí našej organizácie, diania spoloèenského života
v Èabe, zaujímavostí, myšlienok a názory nás, písaných o nás nám... ktoré
samozrejme èítali aj iní.
Pred desiatimi rokmi, v júli 1998 sme pustili na cestu mesaèník, písaný
v slovenskom jazyku, dokonca sem-tam aj v náreèí, vydávaný Èabianskou
organizáciou Slovákov. Prvé kroky neboli ¾ahké, ani sa nám ho nepodarilo
uverejni každý mesiac. Mali sme nieko¾ko dvojèísiel a keï sa na stránky
vtedajšieho mesaèníka pozerám dnes, vidím jeho dos ve¾ké nedostatky. Keï
sa na náš mesaèník pozerajú novinári odborne, pravdepodobne ich zisujú aj
viac. A nielen v prípade starších èísiel. Ja však, ako šéfredaktorka tohto 6-8
stranového spravodajcu, ho hodnotím úplne z iného poh¾adu a som ove¾a
zhovievavejšia voèi chybám, ktorým sa nám nie vždy podarí vyhnú.
Dovo¾te mi najprv spomenú jeho hlavièku, ktorú nám vtedy na žiados
Heleny Somogyiovej nakreslil dnes už nebohý Lajos Jelínek. Zhodli sme sa
nejako na názve a použití prehlasovaného „ä“ vo slove Èaban, ktoré v òom
odvtedy chváli to¾ko jazykovedcov. Myšlienka sa teda osvedèila.
Èabän je našim „zápisníkom“. Spôsobil rados mnohým, ktorí na jeho
stránkach spoznali svoju podobizeò alebo preèítali svoje slová v tlaèenej
podobe. (Bolo ich spolu 143.) Rados robí aj mne a mojim kolegyniam, kým
mesaène zostavujeme jeho nasledujúce èíslo. Na jeho stránkach je
sledovate¾ný život našich kultúrnych telies a záujmových skupín. Ich odborné
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úspechy, vystúpenia, výstavy a podujatia si zasluhujú pozornos aj širšej
verejnosti. Výlety na Slovensko sú zase zdrojom množstva pekných zážitkov,
informácií o krajine a národe našich predkov.
Èabän zachytáva aj udalosti, ktoré sú organizované slovenskými
inštitúciami, pôsobiacimi v meste. Mohol by zvestova o každom slovenskom
poèínaní a o všetkom, èo sa nás týka, keby si brali do rúk pero aj viacerí z nás.
Pokladám za náš spoloèný a nesmierne ve¾ký úspech, že v poslednom období
sa hádam ustáli pravidelné prispievanie spolupracovníkov výskumného
ústavu a èabianskej slovenskej školy.
Staršie èísla Èabäna mi pomôžu spomenú si na niektorých našich priate¾ov, spoluobèanov, známych. Na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Èes patrí
ich pamiatke. Som rada, že ich nachádzam aspoò na stránkach Èabäna.
Èabän mi pripomenie aj nieko¾ko mimoriadnych udalostí. Návštevy
vzácnych ¾udí, dobrých priate¾ov z ïalekých krajov, ako aj naše odborné
alebo rekreaèné cesty na Slovensko. Zisujem z neho, že v uplynulom desaroèí prejavilo o Slovákov na Dolnej zemi záujem množstvo politikov, odborníkov a jednoduchých ¾udí. Dúfam, že získali pravdivý obraz o tejto malej
komunite a vrátili sa od nás domov duchovne aspoò o máèny máèik bohatší.
Niektoré èlánky a príspevky obsahujú informácie, ktoré prispievajú
k sebapoznaniu nás všetkých. Som rada, že boli uverejnené práve v našom
mesaèníku. A sú aj také, ktoré zachytávajú nieèo z nášho dedièstva, o èom sa
inde ešte nikde nezmienilo. Keï sa bude Èabän hodnoti s odstupom èasu a
objektívne, nezainteresovane, tieto príspevky budú zaradené pravdepodobne
medzi najcennejšie.
Obèas sa mi dostanú do rúk farebné èasopisy, tlaèené na drahom papieri,
písané odborníkmi a obsahujúce kvalitné fotografie a množstvo informácií
o iných slovenských komunitách. Sem-tam im aj závidím a vždy sa
rozhodnem, že pri zostavovaní ïalšieho èísla Èabäna budem vybera
z materiálov a fotografií prísnejšie, zameriam sa viac na kvalitu a nechám
hotové èíslo pred tlaèou preèíta aj jazykovému lektorovi. Takéto opatrenia by
pravdepodobne prispeli k skvalitòovaniu nášho spravodajcu. Potom však
robíme s kolegyòami zase všetko po starom. Pozrieme sa, èo sa dialo
v ubehnutom mesiaci a èo sa oèakáva v blízkej budúcnosti. Oslovíme dotyèné
osoby, aby nám napísali nieko¾ko riadkov, zaèíname vybera lepšie fotografie,
pozrieme sa, aké materiály máme už k dispozícii, komu pomôžeme, ak sa
jeho fotografia objaví na stránkach mesaèníka atï. A potom zaèíname písa,
preklada, opravova, zoraïova, v tlaèiarni zalamova, znovu opravova a
potom èaka na výsledok nieko¾kodòovej roboty. Vždy prežívam zvláštny
pocit, keï chytím do rúk nové èíslo. Dokonca na niektoré som aj pyšná. A sú aj
také, ku ktorým sa nevraciam, prièom si ich presne pamätám...
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Na tomto mieste ïakujem všetkým, ktorí prispeli èo iba raz do Èabäna a
prièinili sa takto k jeho spestreniu. Mohlo by nás by aj viac. Veï napísa
správu alebo na pol strany hodnotenie nieèoho, nie je umením a ani
nezvládnute¾nou úlohou. Je síce pravdou, že za èlánky a fotografie naša
redakcia nevypláca honoráre. Robíme ho takpovediac v rámci pracovných
povinností. Najviac na òom pracujem s tetou Alžbetou Ancsinovou a
Hajnalkou Krajcsovicsovou. Ani jedna z nás nemá odborné vzdelanie tohto
charakteru a obèas sa veru potrápime aj s jazykom. Nedostatok prispievajúcich prežívam obèas ve¾mi zle a strácam chu do roboty. Hra sa na
kronikára za nás všetkých len preto, lebo na rozdiel od mnohých z nás
doceòujem význam tejto námahy. Potom si pozriem niektoré z tých lepších
èísiel a pustím sa do roboty znovu. Napriek všetkým nedostatkom a starostiam
som pyšná, že nás ¾udia èítajú a že v Èabäne h¾adajú svoju fotografiu alebo
meno, že ak Èabän nevyšiel na èas, tak ho h¾adajú, že ho posielame aj na
Slovensko, lebo si ho pýtajú, že ho odnášajú aj do iných obcí na okolí, že
desa rokov vychádzame nepretržite, že nechýba ani jedno èíslo a že
nepreberáme materiály uverejnené v iných novinách alebo publikáciách.
Viem, že by mohol by aj lepší. No, ale nech sa páèi, pomáhajte nám v tom!
V mene predsedníctva Èabianskej organizácie Slovákov ïakujem Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahranièí (Slovenská republika), ako aj Verejnej
nadácii pre národné a etnické menšiny v Maïarsku, že nám roène poskytujú
podporu na to, aby Èabän mohol mesaène uzrie svetlo sveta. Financie
pokrývajú náklady, súvisiace s tlaèiarenskými prácami. Je to to minimum, èo
potrebujeme.
Vïaka patrí aj Ondrejovi Zelenyánszkemu, majite¾ovi Tlaèiarne Sirályka a
jeho spolupracovníèke, Boglárke Drimba, ktorí nám poskytujú tlaèiarenské
služby. Obaja sú našimi dlhoroènými pomocníkmi. Ïakujeme Jánosovi
Halasovi, ktorý bol po dlhé roky jediným našim fotografom. Dnes, v období
digitálnych fotoaparátov, keï zvládne technicky fotografiu vyrobi hocikto
z nás, v Èabäne sa objavujú zábery aj iných. Ïakujem kolegom a kolegyniam,
ktorí v predchádzajúcich rokoch vyhodnotili jednotlivé roèníky Èabäna aj
písomne. Ich myšlienky, ako aj obsiahlejšia štúdia PhDr. Kataríny MaruzsovejSebovej boli uverejnené na stránkach Èabäna alebo Èabianskeho kalendára.
Ïakujem im za slová uznania a poznámky, ktorými sa nám snažili pomôc.
(Békešská Èaba)
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Alžbeta Uhrinová
Niektoré súvislosti slovenskej komunikácie
v Maïarsku1
(úryvok z príspevku)
Potvrdila sa naša hypotéza, že v porovnaní s celokrajinským priemerom je
stav slovenského jazyka v Békešskej župe a v Mlynkoch na trošku lepšej
úrovni. V tunajších lokalitách si osvojili a obèas požívajú slovenský jazyk/
náreèie aj predstavitelia strednej generácie. Je ažko uveri, ale nájdu sa aj
mladí, ktorí sa nauèili dialekt doma od svojich starých rodièov! Povedali to
verejne dvaja úèastníci študentskej konferencie Ja a moji predkovia, dievèa zo
Slovenského Komlóša a chlapec z Ve¾kého Bánhedeša. Obaja predstavili
jazyk svojej rodiny, ktorý používajú doma v súèasnosti (aj oni). S potešením
sme privítali aj zbierky náreèových slov, zvukových nahrávok, pokusy
o analýzu miestnych dialektov, ktoré pripravili na súaž študenti v spolupráci
so svojimi uèite¾mi, lebo pri splnení týchto úloh, tejto „dlžoby“ sme už
skutoène v hodine dvanástej.
Ïalším zaujímavým výsledkom nášho výskumu je zistenie, že v súèasnosti
sa v istých kruhoch Slovákov v Maïarsku zaèína vytvára hovorový jazyk. Ide
o tých, ktorí si slovenèinu osvojili poèas druhotnej socializácie, v ich prípade
je druhým, t. j. druhotným, sekundárnym jazykom. Prevažná väèšina sa
nauèila aktívne používa slovenský jazyk v škole, hoci niektorí si so sebou
priniesli pasívnu znalos jazyka z domu. Paralelne s väèšou aktivitou slovenského národnostného života, ktorú môžeme sledova od konca 80. a zaèiatku
90. rokov, rástol aj rešpekt materinského jazyka, resp. jazyka predkov. Medzi
cie¾mi a úlohami slovenských organizácií a samospráv figuruje zachovanie a
používanie slovenského jazyka na popredných miestach. Èím ïalej tým viac
sa oèakáva slovenská komunikácia na rôznych podujatiach a od vedúcich
predstavite¾ov, aktivistov nielen v oficiálnom, ale aj v každodennom živote.
Tejto požiadavke sa snažia vyhovie organizácie i jednotlivci, i keï ešte nie
dôsledne. Túto jazykovú situáciu nemôžeme ešte poklada za prirodzenú,
lebo prevažná väèšina úèastníkov rozhovorov sa pridržiava slovenèiny
vedome, pod silnou sebakontrolou, ale aj toto úsilie treba v každom prípade
oceni. Je pozitívnym javom, že èoraz èastejšie poèujeme rozpráva Slovákov
1

Prednáška odznela na konferencii Jazyková komunikácia v súvislostiach, ktorú organizovala Katedra slovenského jazyka Univerzity Komenského v Bratislave 6.-7. septembra
2007. Použitá literatúra je uvádzaná v zborníku konferencie.
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v Maïarsku medzi sebou po slovensky, hoci to nie je vždy najkultivovanejší
jazykový prejav. Hlavnou príèinou chudobnejšej slovnej zásoby, jednoduchšieho štýlu, gramatických chýb je to, že moderný slovenský spisovný a
hovorový jazyk má slabý vplyv na tunajšiu komunikáciu. Napriek tomu je
potešite¾né, že sa v poslednom období rozšírili a stále viac sa rozširujú
bezprostredné formy jazykových kontaktov. Z nich by som teraz chcela
vyzdvihnú len, pod¾a môjho názoru, dva najdôležitejšie: intenzívnejšie
vzahy medzi lokalitami, inštitúciami, organizáciami, predovšetkým vzájomné návštevy a pravidelnejšie a významnejšie podpory materského štátu,
Slovenska.
Vplyv maïarského jazyka môžeme bada na každej úrovni jazyka.. Silný
vplyv, èi dominanciu maïarèiny netreba národnostným používate¾om jazyka
vyèíta, veï Slováci v Maïarsku sú už viac ako tristo rokov odtrhnutí od svojho
materského etnika. Žijú v maïarskom spoloèenskom, hospodárskom a
kultúrnom prostredí, v ich rozmýš¾aní, v názoroch a v jazykovom obraze
o svete sa odzrkad¾ujú vzahy k maïarskému jazykovému etniku. Jazykový
kontext, jazykové prostredie je v prevažnej miere maïarské a prirodzeným
výsledkom týchto faktorov je dominantné používanie maïarského jazyka.
Aj výsledky výskumu potvrdili, že poèas prvotnej socializácie si len
málokto osvojí slovenský jazyk, prevažná väèšina respondentov sa nauèila po
slovensky najmä poèas druhotnej a niektorí poèas tretej socializácie. Jazykovú
socializáciu urèí spoloèenské prostredie. V tomto procese je ve¾mi dôležitá
priorita hodnôt daného kolektívu hovoriacich, ich názory, spoloèenská
organizácia, záujmy, zvyky v požívaní jazyka.
Normy jazykového správania slovenskej národnosti v Maïarsku a zvyky
pri používaní jazyka sprostredkované kolektívom hovoriacim po slovensky
zdôrazòujú síce význam komunikácie v slovenèine, potrebu rastu jej prestíže,
predsa – pod¾a údajov dotazníkového výskumu – èlenovia kolektívu uprednostòujú v osobnom, privátnom živote maïarský jazyk, uspokoja sa, a pod
vplyvom objektívnych príèin sa aj musia uspokoji, s používaním slovenèiny
„obèas, niekedy“. Slovenskú komunikáciu a jazykovú prax ovplyvòuje okrem
daného historicko-spoloèenského kontextu aj kontext kolektívu hovoriacich.
Ešte stále nie sú dos silné kontakty medzi Slovákmi v Maïarsku, hoci
v posledných rokoch znaène vzrástol poèet spoloèných oficiálnych
celoštátnych a regionálnych, ale aj spontánnych akcií a programov. Zisti
vplyv podujatí a stretnutí na rast aktivity a identity kolektívov a jednotlivcov
slovenskej národnosti, ale na zmenu zvykov pri používaní jazyka ešte len
v malej miere.
Pod¾a výsledkov výskumu súhrnne môžeme konštatova, že pre slovenskú
jazykovú situáciu v Maïarsku je charakteristický protikladný dvojsmerný
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pohyb: súèasný vývin a ústup. Postupne sa dostáva do pozadia v súkromnej
sfére a v cirkvi. Hoci v tejto oblasti, vïaka iniciatíve, morálnej i finanènej
podpore Celoštátnej slovenskej samosprávy, nastal pozitívny posun. V posledných rokoch sú v krajine pravidelné bohoslužby a omše v slovenskom
jazyku Vo vysokej kultúre sa ïalej rozširuje slovenský jazyk a objavuje sa
opä v „staronových“ jazykových situáciách: v médiách, vo vede, kultúre,
v obchode, v politike, v štátnej správe, vo vysokom školstve. Spoloèenské sféry
používania jazyka fungujú stále pravidelnejšie a lepšie. Môžeme konštatova
jednak funkèný rozvoj, proces zdokona¾ovania sa slovenského jazyka,
rozširovanie sa, resp. prevrstvovanie sa jeho funkcií a používania v rozlièných
sférach jazyka. Na druhej strane môžeme zisti takú dynamiku dvojjazyènosti,
pre ktorú je charakteristická z generácie na generáciu klesajúca jazyková
kompetencia, znalos v materinskom jazyku a narastajúca kompetencia
v jazyku väèšiny. Táto protireèivá tendencia vývinu jazyka je dôkazom toho,
že priaznivými politickými rozhodnutiami a prostredím podporujúcim
menšiny sa dá posilni používanie jazyka národností.
(Békešská Èaba)

Úèastníci sútaže Ja a moji predkovia v Sarvaši
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Judita Oláhová
Desa rokov spievajú spolu
„Tubu, tubu, holub biely...“
Èas letí nad nami ako iskra! Kto by myslel, že sa už minulo desa rokov, ako
sa založil spevácky zbor na Èabaèúde – v Klube dôchodcov.
Naši starci, keï už nechodili každý deò do práce, osameli. Združili sa teda
do klubu – a tie stretnutia – týždenne raz – boli sviatkom pre všetkých. Tu si
spomínali zo svojho života aj smutné, aj veselé udalosti. Pri spomienkach si aj
zaspievali.
Vedúcou speváèkou bola pani Eržika Siroòová, keïže ona vedela najviac
¾udových piesní. Pripojili sa s kyticami ¾úbostných piesní aj pani Alžbeta
Šutinská, Mária Lešánová – Seliaková, Judita Kožuchová. Žartovné piesne
poznal aj Janko Lešan, báèi Ïurko Janšík. Všetci doniesli do zboru starodávne
piesne, ktoré sa nauèili ešte od svojich starých rodièov.
V januári 1997 sa združilo šes osôb. Toto jadro zboru zvábilo ïalších
spevákov, tak sa rozrástol a má 25 èlenov. Na èelo zboru si zvolili pani Eržiku
Majorovú-Dekiczkú, uèite¾ku materskej školy. Do tejto š¾achetnej práce sa
zapojil aj jej manžel – Jozef Major, so svojimi hudobnými nástrojmi, a teraz
už tam hrajú na citarách desiati!
V Békešskej župe sa predstavili už v každej Slovákmi obývanej osade.
Majú z toho ve¾kú rados, keï obecenstvo s nimi spieva ob¾úbené slovenské
piesne – ako napr. v Sarvaši na župnom folklórnom stretnutí: Slovenské
mamièky, pekných synov máte... Do roka majú pozvánku na 20-25 vystúpení
a zásoba piesní je až do 150. Majú z èoho vybera do kytíc!
Za desa rokov vyspievali súažiacich dve strieborné a dve zlaté ceny,
napríklad:
„Slovenského škovránka“ na Komlóši. Tak si zaslúžili aj pozvanie do Banky –
na celoštátny folklórny galaprogram. Bolo to ve¾ké vyznamenanie a tie zážitky
i dnes spomíname.
Spevavý pozdrav dolnozemských Slovákov sme odniesli aj Do Mátry na Alkár.
V Túrkeve, na celoštátnom stretnutí pastierov, naši „chlapci“ oèarili
obecenstvo a porotu rovnako, na citarách zahratými pastierskymi piesòami.
Odmenili ich „osobitnou cenou“.
Obecná samospráva odmenila èinnos spevokolu medailou –plaketou „Za
Èabaèúd“.
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Finanènou podporou nám vyšli v ústrety Zväz Slovákov v Maïarsku,
Celoštátna slovenská samospráva a z poslancov: Alžbeta Šurinová a Ján
Czesnak, no a samozrejme Slovenská samospráva v Èabaèúde.
Èas letí i nad nami. Nieko¾kí už nemôžeme by èinní v tejto práci, ale
sprevádzame život a èinnos spevokolu. Teší nás, že na osamelé miesta
nastúpia noví èlenovia a pokraèujú, èo sme my starší zaèali. Naplnia sa
radosou naše srdcia, keïže aj najmladšie pokolenia – školáci sa zapojili a
chránia tradície starých rodièov.
So srdeèným prianím sa lúèim so „spevavými škovránkami“:
„Nech semená ktoré si zasial, prinesú tebe a tvojím najbližším úrodu
stonásobnú.“
„Nech je tvoja cesta vydláždená samými priate¾skými slovami.“
(Èabaèúd)

Spevácky zbor v Èabaèúde
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Anna Istvánová
Naši vyznamenaní
Menšinové samosprávy Békešskej Èaby pri príležitosti Dòa menšín každoroène ude¾ujú najaktívnejším obèanom danej národnosti vyznamenania.
Predseda slovenskej samosprávy Juraj Ando odovzdal plaketu Za békešèabianskych Slovákov evanjelickému farárovi na dôchodku Pavlovi Kovácsovi
a ženskému speváckemu zboru z Mederu. Vedúcemu citarovej skupiny
Boleráz Ladislavovi Paulikovi a bývalému èlenovi predsedníctva Èabianskej
organizácie Slovákov Michalovi Tóthovi venovala samospráva diplom Za
èabianskych Slovákov.
Na záver Dòa menšín predsedovia menšinových samospráv a viceprimátor mesta spoloène zapálili sviece na adventnom venci.
Pavol Kovács, evanjelický farár na dôchodku, archivár
Narodil sa v Sarvaši (04.02.1928), základnú školu a gymnázium ukonèil
v rodisku, teologické vysokoškolské štúdium získal v roku 1953 v meste
Sopron. Slúžil v Irsi, Sarvaši a Kondoroši. V Békéšèabe vykonával službu
evanjelického farára v období 1965-1994. 10 rokov sa staral o sarvašský a 21
rokov sa stará nepretržite o èabiansky cirkevný archív. Patrí medzi tých málo
¾udí, ktorí sa starajú o písomné dedièstvo a pamiatky cirkvi, mesta, osôb a
rodín, nahromadené od zaèiatku 18. storoèia. Svojou prácou prispieva
k výskumom Slovákov a Maïarov a i sám sa venuje výskumnej práci.

Pavol Kovács, Žófia Liptáková, Michal Tóth, László Paulik
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Ženský zbor v Mederi
Funguje nepretržite 35 rokov. V ich repertoári je najviac slovenských piesní,
ale samozrejme spievajú aj maïarské pesnièky. Pravidelne sa zúèastòujú
odborných kvalifikácií, naposledy získali zlatú medailu. Sú najaktívnejšou
spoloèenskou skupinou Kultúrneho domu Jánosa Aranya v mestskej èasti
Meder. Poèas svojho pôsobenia zavítali aj viackrát na Slovensko a mali
možnos vycestova aj do Ukrajiny. Všetci sú èlenmi Èabianskej organizácie
Slovákov.
László Paulik, vedúci Citarového súboru Boleráz
Je uèite¾om Pedagogického centra rovnakých možností a vynikajúcim
znalcom ¾udovej hudby a ¾udových hudobných nástrojov. Ako vedúci
citaristov pracuje so skupinou Boleráz od jej založenia (1997). Jeho osobnos
je zárukou dobrého kolektívu detí a mladých.
V repertoári súboru Boleráz sú slovenské piesne, ale aj piesne všetkých
národností, žijúcich v Békešskej župe. Posledné ich DVD obsahuje piesne
európskych národov. Súbor sa pravidelne zúèastòuje odborných kvalifikácií,
tri razy získali odbornú cenu Zlatý páv. Sú úèastníkmi medzinárodných
festivalov a domácich kultúrnych udalostí.
Michal Tóth, uèite¾
Svojou dlhoroènou èinnosou sleduje záujmy Slovákov v Èabe a snaží sa im
všestranne pomáha. Ako bývalý èlen predsedníctva Èabianskej organizácie
Slovákov po dlhé roky sa aktívne venoval slovenskému spoloèenskému
životu. Vo svojej èinnosti v Spolku Jamina tiež sa stará o to, aby na palete
figurovali aj slovenské programy. Dlhé roky rozvíja spoluprácu s Krompachmi
(Slovensko), zapoèatú ešte Èabianskou organizáciou Slovákov. Je odborným
inšpektorom slovenèiny a ako taký, je pravidelným predsedom komisií
maturitných skúšok na slovenských gymnáziách. Zaslúžil sa aj pri uvádzaní
Domu slovenskej kultúry do èinnosti. Po dlhé roky je i finanèným
podporovate¾om èinnosti organizácie.
(Békešská Èaba)
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Zuzana Benková
Kde h¾ada Dolnú zem
Z èabianskej slovenskej školy
Milujem vedomostné súaže! Sedím si pohodlne pred televíznou obrazovkou a sama seba presviedèam o svojej múdrosti. Je jednoduché odpoveda na otázky, ktoré majú jasnú odpoveï. V živote to také ¾ahké nie je.
Vyskúšam si vás!
Dám vám len jednu jedinú otázku. Pred tromi rokmi som prišla na Dolnú
zem a odvtedy mi stále blúdi hlavou: Èo je Dolná zem? Na dobrej súaži vám
ponúknu nieko¾ko možností. Tu sú:
a) južná nížinatá èas bývalého Uhorska (kontrast Horniaky – Dolniaky),
b) oblas v Maïarsku, Rumusku a Srbsku, kde žijú Slováci,
c) oblas na juhu Maïarska okolo Békešskej Èaby,
d) miesta južne od Slovenska, kde žijú ¾udia s otvorenými srdciami a kde
stále žije slovenský jazyk a folklór.
Až donedávna som dala na radu svojho uèite¾a z autoškoly. Prvá vo¾ba je
správna vo¾ba. Neváhala som, C je správne. Veï aj ja som išla na Dolnú zem a
prišla som do Èaby, niet nad èím rozmýš¾a. No život je neúnavný a trpezlivý
uèite¾. Nikdy neprezradí odpoveï, len nám naznaèí cestu. A je na nás, èi ho
budeme chcie pochopi. Aj mòa donútil opä uvažova.
Koncom augusta a zaèiatkom septembra tohto roku sa v Slovenskej škole
v Békešskej Èabe stretli uèitelia slovenského jazyka z troch štátov – Rumunska, Srbska a Maïarska. Prišli na seminár „Slovenèina ako cudzí jazyk – možnosti uplatnenia v rámci bilingválneho vzdelávania na základných a stredných školách v zahranièí“. Seminár zorganizovalo Slovenské pedagogické a
metodické centrum CSS v MR v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a SAS –
centrum pre slovenèinu ako cudzí jazyk. Organizátori predstavili program
e-learningového štúdia slovenèiny. Poèas prestávok bolo najrušnejšie, rozprúdili sa rozhovory na rôzne témy. A ja som zistila, že Slováci a slovenský jazyk
žije nielen na juhu Maïarska, ale aj v Srbsku a Rumunsku.
Ovládol ma pocit spokojnosti. Do nového školského roka som vstúpila
s novou vedomosou, Dolná zem je oblas okolo Békešskej Èaby a kraje
v Rumunsku a Maïarsku, kde žijú Slováci. Ale život mi podstrèil ïalší ahák.
Prišiel štvrtok 15. november a ja som so siedmimi študentmi a pani
riadite¾kou cestovala do Báèskeho Petrovca, do Srbska. Pozvali nás na IV.
putovnú súaž zo slovenského jazyka a literatúry. Mali sme predstavi
projektové práce, ktoré boli venované slovenskej literatúre, významným
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osobnostiam, hmotnej a duchovnej kultúre, historickým aspektom a národnej
identite dolnozemských Slovákov. Pod¾a mojej teórie o Dolnej zemi nás
èakala silná konkurencia – slovenskí študenti z rumunského Nadlaku a
Bodonoša a hostitelia z Petrovca a Kovaèice. Nik sa však na nás nepozeral ako
na súperov, prijali nás ako èlenov rodiny s otvorenou náruèou. Vïaka tejto
súaži som zistila, že i u Slovákov v Rumunsku je tradièná zabíjaèka rodinnou
slávnosou a že v umení srbských Slovákov nájdem množstvo prvkov
slovenského folklóru. Ja som si rozšírila obraz o Dolnej zemi a naši študenti
ukázali, aká je Dolná zem na juhu Maïarska.
Tak vidíte! Život nie je èierno-biely a nielen jedna možnos môže by
správna. Ak chcete ís na Dolnú zem, pustite sa ako predkovia dolnozemských Slovákov zo Slovenska smerom na juh. Kdeko¾vek pozriete, oèi vám
budú blúdi rozsiahlou nížinou, èi to bude v Maïarsku, Rumunsku, èi Srbsku.
Slovníky nepotrebujete, postaèí vám rodná slovenèina. Ak budete ma uši a
oèi otvorené, zachytíte i to, èo sa u nás už akosi vytráca – krásne slovenské
piesne, tance, kroje, výšivky, naivné umenia a ¾udovú múdros. Nemusíte sa
bá, nikde pred vami dvere nezatvoria. Slováci na Dolnej zemi vám radi ukážu
svoj svet.
Kontrolná otázka: Èo je Dolná zem? Odpoveï má každý z vás vo svojom
srdci!
(Prešov – Békešská Èaba)

Vyhlásenie výsledkov v Báèskom Petrovci
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Dagmar Kötelešová
Komlóšska slovenská škola –
už rok v nových priestoroch
Uplynul už viac než rok od okamihu, keï bola slávnostne odovzdaná
zrekonštruovaná Slovenská základná škola v Slovenskom Komlóši. Pri spomienkach na tento deò sa mi vynára obraz krásneho slneèného
septembrového rána. Krajina sa prebúdzala do nového dòa. Pre mnohých
¾udí, žijúcich v týchto konèinách, bol tento deò úplne normálnym dòom. Nie
však pre deti a ich uèite¾ov zo Slovenskej základnej školy v Slovenskom
Komlóši.
Školský rok sa už dávno zaèal. Ale 29. september 2006 v Slovenskom
Komlóši bol akoby druhým zaèiatkom školského roka. Avšak o mnoho
slávnostnejším. Práve v tento deò bolo slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej budovy a dostavby školy.
Keï sa 30. augusta 2005 položil základný kameò pripravovanej rekonštrukcie, na èele s vtedajšou pani primátorkou mesta Irenou Gyivicsánovou-Szencziovou si všetci priali jediné – aby o rok na týchto miestach stáli
nové pavilóny, z ktorých bude široko – ïaleko zaznieva detský smiech a krik.
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Pôvodné priestory v tejto škole už dlhé roky nezodpovedali súèasným
požiadavkám modernej školskej výuèby. Ale aj napriek tomu si škola dokázala
udrža dobré meno nielen doma, ale aj v zahranièí.
A že sa jednalo o ve¾kú slávnos, svedèí aj úèas pozvaných hostí. K zvláš
významným hosom tohto podujatia patrili, ministerka zahranièných vecí MR
Dr. Kinga Göncz, minister zahranièných vecí SR Ján Kubiš, ve¾vyslanec SR
v Maïarsku Juraj Migaš, generálny konzul SR v Maïarsku Ján Sülli, predseda
CSS Ján Fuzik a ïalší.
Dnes už slovenská škola funguje na plné obrátky. Pre každého, kto mal už
možnos nazrie do priestorov školy, bolo príjemným zážitkom vidie
priestranné, svetlé, moderné uèebne a chodbové priestory. Snáï najväèší
obdiv patrí vždy telocvièni, ktorá svojou ve¾kosou a vybavením pripomína
menšiu športovú halu.
Pri spomienkach na pôvodné priestory sa na tvárach mnohých objaví
chabý úsmev s konštatovaním, že táto škola si to už naozaj zaslúžila. Žiaci,
uèitelia a všetci ostatní zamestnanci školy si môžu maximálne vychutnáva
rados z týchto nových priestorov. Pretože uèenie v nich je príjemným zážitkom.
Ostáva teda zažela všetkým, aby sa v novej budove darilo èo najlepšie
napredova vo výuèbe slovenského jazyka, aby všetci, ktorí tu pôsobia, prežili
ve¾a ïalších rokov naplnených radosou z práce.
(Zvolen – Slovenský Komlóš)
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Eva Labišáková a Magdaléna Pažická
Zachovávanie tradícií v Slovenskej základnej
škole v Sarvaši
Zabezpeèovanie tvorivých dielní, ktorých hlavným cie¾om je
oboznamovanie sa s rôznymi remeslami, sa už stalo v škole tradíciou. Žiaci si
pod vedením svojich pedagógov a rodièov prakticky odskúšajú výrobu
rôznych predmetov, tak ako to v minulosti robili ich prastarí rodièia, èi starí
rodièia. Vlastnoruène vyrobený šperk z drôtu, košík, èi venèek z prútia,
bábika zo šúpolia i koník z kukurièných „šú¾kov” potešili deti. Svoju zruènos
si rozvíjali pri tvorbe rôznych predmetov z hliny. Utkaný koberèek na pravých
krosnách a mnoho ïalších vlastnoruène vyrobených predmetov urèite
zanechá v deoch úctu k remeslu a hrdos, že to zvládli aj ony samy. Pripravi
„lapèanku” (zemiakové placky), uvari bryndzové halušky, pod¾a receptu
starej mamy upiec koláè, uvari kukuriènú kašu, èi iné tradièné chutné jedlá
robilo deom ve¾kú rados. Tvorivé popoludnia sa pre žiakov školy pripravujú
v každom roènom období so zameraním na niektorý tradièný sviatok.
Poèas celého školského roka majú žiaci školy možnos tka na ozajstných
krosnách. S láskou sa deom, ktoré majú záujem o toto staré remeslo, venuje
pani Anna Jelenová, ktorá za demi prichádza raz týždenne z Kardoša. Pod jej
odborným vedením žiaci, ktorí majú o túto tvorbu záujem tkajú prekrásne
pestrofarebné koberce. Nechýbajú medzi nimi ani chlapci.
Poèas letných prázdnin
zabezpeèuje aj spolok Vernos
prostredníctvom svojej predsedníèky Anny Frankovej, týždenné letné tábory pre žiakov
našej školy. Tieto tábory každoroène pracujú s bohatým a zaujímavým programom, ktorý je
stále zameraný na zachovávanie a oživovanie tradícií slovenskej ¾udovej kultúry. Záujem detí a rodièov o tieto tábory je ve¾mi ve¾ký V školskom roku 2006/2007 vznikol
teda ïalší zaujímavý projekt,
ktorý podporil zachovávanie
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starej tradície. Prvý roèník Detského rezbárskeho tábora v Slovenskej základnej škole v Sarvaši sa zrodil v spolupráci s Osvetovým strediskom
v Dolnom Kubíne, ktoré zabezpeèilo aktívnu úèas troch rezbárov z Oravy.
Kultúrny spolok Slovákov Vernos v Sarvaši zabezpeèil finanènú podporu
tohto podujatia prostredníctvom Celoštátnej slovenskej samosprávy. Projekt
finanène podporili aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahranièí, Mládežnícká
športová komisia pri Mestskom úrade v Sarvaši a aj samotný spolok Vernos.
Rezbársky tábor mal bohatý a netradièný program, ktorého základom bola
aktívna úèas žiakov na vlastnoruènom zhotovovaní drevených sôch. Do
základov a tajov tejto nádhernej ¾udovej tvorivosti ich uvádzali skúsení
slovenskí ¾udoví rezbári z Oravy, Stanislav Ondrík, Ján Šeliga a mladý
talentovaný absolvent Umeleckej rezbárskej školy v Nižnej na Orave, Peter
Kuník. Títo traja ¾udoví umelci priniesli do školy vôòu dreva, priblížili deom
starú ¾udovú tradíciu – rezbárstvo, odovzdali svoje bohaté skúsenosti deom a
preniesli vlastnú lásku k drevu do nádherných drevených sôch. Sochy darovali
škole. Ich zruènos pri práci sledovali všetci s ve¾kým obdivom. Pod ich
doh¾adom a s ich pomocou aj pod rukami detí vyrastali prvé umelecké
výtvory, ktorým sa taktiež dostalo uznania. A výsledok týždenného snaženia,
ten potešil najviac. Malé sochy detí, viac ako trojmetrový Pa¾o (3,12 m) a
pekná slovenská dievèina krášlia interiér a exteriér školy a budú navždy
pripomína tento vydarený projekt.
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Tekvicový deò
Každá tradícia má svoje èaro. A každý rok to potvrdzujú aj uèite¾ky, deti, žiaci
a rodièia Slovenskej základnej a materskej školy. Jesenné stretnutie tejto ve¾kej
rodiny pri vyrezávaní tekvíc je vždy spojené s nádherným poèasím, s dobrou
náladou, s kvalitným kultúrnym programom a s množstvom vynikajúcich
dobrôt a špecialít pripravených z tekvice. Deti, rodièia a uèite¾ky materskej
školy sa stretávajú pri vyrezávaní svojho tekvicového lampáša. A aby šla práca
všetkým od ruky, posilnia sa tradiènou sladkou peèenou tekvicou, èi praženými tekvicovými jadrami, alebo netradiènou, už modernou receptúrou pripravenou, ale chutnou tekvicou tortou, tekvicovými gulièkami oba¾ovanými
v kokose, tekvicovými muffinami, èi tekvicovými koláèikmi rôznych chutí a
tvarov. Tento zvyk sa už u nás spája s takmer udomácneným sviatkom Halloween, ktorému sa tešia hlavne žiaci v žiackom domove. Žiaci sa zábavnou
formou dozvedajú o histórii vzniku tohto sviatku a o jeho spojitosti s našimi
tradíciami.
Kukurièný deò
Zaujímavé popoludnie, ktorého úlohou bolo oboznámi deti s využitím
kukurice a s oživovaním tradícií pri jej spracovávaní. Žiaci sa dozvedeli, že
kukurica je plodina, ktorá sa v minulosti využívala úplne celá, niè z nej
nevyšlo nazmar. Na poli neostal po kukurici ani koreò. Aj ten vybrali, usušili a
tiež ním v zime spolu s kukuriènými „šú¾kami” ve¾mi dobre vykúrili svoje
príbytky. Za zrod kukurice vïaèíme šastnej náhode a starovekým mexickým
Indiánom, ktorí ju pestovali už pred piatimi tisíckami rokov. Jej pôvod je
dodnes neznámy. Kukurica bola skutoèným pokrmom bohov, ale aj dodnes je
žltou pochúkou a zdravou výživou. Kto nemá rád sladké èi slané pukance,
varenú sladkú kukuricu, kukuriènú kašu, kukurièný chlieb, ob¾úbené tortily, èi
koláèik z kukuriènej múky? A takéto chutné kukurièné koláèiky prišla deom
napiec teta Benèíková, stará mama našej žiaèky. Chutili veru každému. Sami
si pripravili aj ïalšie kukurièné dobroty. Kukurièná kaša, pri varení ktorej
pomáhali, chutila veru všetkým. V minulosti ve¾mi ob¾úbená, sladkosti nahradzujúca, kukurica s makom a medom, bola tiež ve¾mi chutným a zdravým
prekvapením. Ale skúsili aj to, ako sa vo¾akedy kukurica lúpala a z kukurièného šúpolia si vlastnoruène vyrobili rôzne kvety, bábiky a z kukurièných
„šúlkov” zvieratká a hraèky. Obrázky vysypané kukuriènou múkou, vyložené
kukurièným zrnom, náramky, èi náhrdelníky z pukancov, to všetko vyrástlo
spod šikovných rúk detí. Pri slovenskej ¾udovej piesni „Kukurica strapatá,
strapatá…”šla všetkým práca od ruky.
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Predvianoèné zvyky (od Kataríny po Tomáša)
Ve¾mi ob¾úbené sú popoludòajšie a veèerné stretnutia, na ktorých sa žiaci
školy oboznamujú s tradiènými zvykmi od Kataríny do Vianoc. Oboznamovanie sa s pranostikami, poverami a rôznymi zvykmi sa teší u detí ve¾kej
pozornosti. Stridžie dni súviseli s predlžujúcimi sa nocami v èase pred
Vianocami. Lucia bola najväèšia bosorka – striga. Kto chcel pozna bosorky,
zaèal si robi „Luckin stolèek”. Robili ho do Vianoc, každý deò nieèo, bol
drevený, nesmel ma klince a mal 3 nohy. To všetko sa deti dozvedeli
zaujímavým, tajomným a zábavným spôsobom. Škola je vždy plná bosoriek,
ktoré ponúkajú magické koláèe, miešajú nápoje a deti majú možnos posedie
si aj na ozajstnom „Luckinom stolèeku”.
Vyvrcholením pre zachovávanie zimných tradícií je obdobie prípravy na
Vianoce.
Vianoèný stromèek v aule školy navodí pravú predvianoènú atmosféru.
Vianoèná akadémia je vždy rozlúèkou pred odchodom na prázdniny a so
starým rokom.
Fašiangy, Turice, Ve¾ká noc
Oboznamovanie sa s tradíciami súvisiacimi s príchodom jari majú v škole
taktiež svoje špecifiká. Sprevádzajú ich už v škole tvorivé dielne, zamerané na
vlastnoruènú prípravu ve¾konoèných symbolov. Fašiangy sú spojené s tradièným karnevalom. Sprievod žiakov mestom v maskách odprevádzajúci na
svojej poslednej ceste slamenú Júdu a Šimona, priblížila deom aj obyvate¾om
mesta starý zvyk dolnozemských Slovákov, pod¾a ktorého pochovávali –
upa¾ovali aj zimu.
Zachovávaniu tradícii v škole sa venuje ve¾ká pozornos, pozna to aj pod¾a
úpravy školských priestorov. v ktorých sa nachádzajú predmety dennej potreby a obrazy zo starých slovenských rodín. Vidie starú žehlièku, príbor,
tanier, èi staré fotografie, to všetko priblíži obraz o dávnej minulosti, o živote
prastarých a starých rodièov.
Citarový a spevácky krúžok
Nauèi sa hra na starom ¾udovom nástroji na citare majú záujem chlapci a aj
dievèatá.
Slovenské ¾udové piesne v doprovode tohto hudobného nástroja majú svoje
èaro. Záujemcov o hru na citare pripravuje pán Ján Galát, otec našej žiaèky,
ktorý už nieko¾ko rokov rozdáva deom svoje bohaté skúsenosti z hry na
citare. Každoroène pre nich zabezpeèuje aj letný citarový tábor, ktorý
umocòuje zachovávanie tradície hry na tomto zaujímavom hudobnom
nástroji. Žiaci svoje umenie prezentujú na všetkých slávnostiach školy a aj na
rôznych iných podujatiach.
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Prvoradou úlohou týchto krúžkov je zachovávanie slovenského jazyka, zdokona¾ovanie sa v komunikácii, príprava žiakov na rôzne súaže v slovenskom
jazyku a na jazykové skúšky. Žiaci dosahujú ve¾mi dobre výsledky v rôznych
recitaèných súažiach. Ve¾mi úspešní sú aj v súaži Ja a moji predkovia, kde
pri tvorbe svojich prác ve¾mi podrobne skúmajú a spracovávajú minulos a
históriu svojich slovenských predkov.
Spolupráca so Slovenským kultúrnym spolkom Vernos
Ve¾mi bohatá èinnos tohto spolku, zameraná na zachovávanie slovenských
tradícií dáva možnos žiakom zúèastòova sa na ich akciách. Niektoré
podujatia žiaci podporia nielen svojou úèasou, ale aj vlastným programom
urèeným èlenom tohto spolku. Už tradiène ich pozdravia na predvianoènom
stretnutí. Úèas na ochutnávkach rôznych špecialít slovenskej kuchyne bola
tiež ve¾mi zaujímavá a zanechala u všetkých príjemné spomienky.
Pripravi tradiènú svadobnú cestovinu „brdovce” sa nauèili žiaci pod vedením
èleniek spolku. Hravo to zvládli nielen dievèatá, ale nedali sa zahanbi ani
chlapci, ktorí sa so záujmom pustili do ich prípravy.
(Košice – Trenèín – Sarvaš)

Èlenovia tábora, ich diela a vedenie školy
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Michal Lásik
Školy v èabianskom šírom poli
„Lebo múdros vojde ti do srdca
a poznanie ti bude milé...“
(Príslovia 2, 10)
Po vyhnaní Turkov, v roku 1718, vznikla podpísaním osadníckej zmluvy na
majetkoch Jána Juraja Harruckerna poddanská osada Èaba so slovenským
obyvate¾stvom. Patril k nej obrovský chotár s rozlohou takmer 60 000
katastrálnych jutár. Z prírodných a infraštrukturálnych podmienok vyplývalo,
že obyvate¾stvo žilo v osade a až do 19. storoèia sa zaoberalo prevažne
extenzívnym chovom statku. V chotári, vo svojich jednoduchých príbytkoch,
žili iba pastieri èried a stád. Usadzovanie sa mimo osady štátne úrady
zakazovali, nepodporovala ho ani cirkev, ani obec.
V Èabe už v roku príchodu osadníkov bola založená cirkevná ¾udová
škola, jej prvým uèite¾om bol Laurent Mattheides. Rovnomerne, s rastom
poètu obyvate¾stva, evanjelická cirkev (a i katolícka) zriaïovala ïalšie školy.
V cirkevných školách bola vyuèovacím jazykom slovenèina. Maïarèinu
zaèali vyuèova v roku 1830, prvá evanjelická škola s vyuèovacím jazykom
maïarským vznikla za uèite¾ovania ¼udovíta Haána. V roku 1857 bolo
založené aj prvé štvorroèné gymnázium, ktoré v roku 1877 rozšírili na
osemroèné. ¼udovít Haán píše, že v roku 1864 bolo v Èabe už devätnás škôl,
z toho jedno gymnázium, jedna vyššia meštianska škola pre chlapcov, inštitút
pre väèšie dievèatá, jedna ¾udová maïarská škola a jedenás slovenských
¾udových škôl, z toho dve na sálašoch a dve „opatrovne malých dietok“.
Na prelome 19. a 20. storoèia uhorská vláda zariadila v Èabe prvé štátne
elementárne školy s vyuèovacím jazykom maïarským.
Zvláštnu kapitolu dejín èabianskeho školstva tvorili sálašské školy. Ich
vznik bol podmienený ekonomicko-demografickými zmenami, ktoré nastali
v polovici 19. storoèia. V roku 1845 sa obyvate¾stvo vykúpilo z poddanstva,
došlo k sce¾ovaniu pozemkov, vytvoreniu ro¾níckych gazdovstiev, bola
vybudovaná prvá železnica vedúca cez Èabu. Vznikli podmienky intenzívneho po¾nohospodárstva, založeného na pestovaní obilnín a mašta¾ného
chovu statku, hlavne ošípaných. Zaèala sa migrácia obyvate¾stva, vzniklo tzv.
dvojdomové hospodárenie, spojené s výstavbou sálašov ako stálych
príbytkov.
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¼udovít Haán v roku 1858 píše, že vtedy bolo v èabianskom chotári na
stovky sálašov. Koncom 19. storoèia tu boli sálaše také rozšírené, rozsiahle a
dobre zariadené, že približne štvrtina Èabanov bývala v nich. Štatistické údaje
z roku 1910 uvádzajú, že v tom období žilo na èabianskych sálašoch 12.376
¾udí a v roku 1920 až 13.190 ¾udí. Poèet sálašov dosiahol tri tisíce.
V druhej polovici 19. storoèia bolo treba zabezpeèi výchovu a výuèbu
sálašských detí. Kanonické vizitácie svedèia o tom, že poèet žiakov sálašských
škôl následkom povinnej školskej dochádzky postupne rástol. V roku 1868
ich bolo 174, v roku 1884 už 806 detí.
Prvá sálašská škola v èabianskom chotári bola zriadená v roku 1853
v Malom Gerendáši (Kisgerendás), potom vznikali ïalšie: Furiš I. (Fürjes I. –
1855), Kerek (1858), Ve¾ký Meder (Nagymegyer – 1869), Šoproò (Sopony –
1870), Kijóš (Kígyós – 1877), Èorváš (Csorvás alsó – 1878), Malý Meder –
Mi¾ova škola (Kismegyer-Milyó iskola – 1878), Fíneš (Fényes – 1879), Ve¾ký
Gerendáš (Nagygerendás – 1879), Furiš II. (Fürjes II. – 1879), Furiš – Gerendáš
(Fürjes-Gerendás – 1879), Kerekkijóš (Kerekkígyós – 1913).
V rokoch 1853-1881 vznikali aj katolícke sálašské školy: Šoproò (Soprony
– 1879), Gerendáš (Gerendás – 1881).
Sálašské školy v tomto období vznikali z každodenných potrieb tamojšieho obyvate¾stva. Vznikali bez podpory obce a cirkvi, svojpomocne. Sálašania prenajímali miestnos, budovu, najali nekvalifikovaných uèite¾ov rôznych zamestnaní (od murára až po murárskeho pomocníka), ktorých vyplácali
väèšinou v naturáliách. Na školách vyuèovali èítanie, písanie a náboženstvo
v slovenèine. Vyuèovali bez uèebných plánov, väèšinou iba v zime, v lete i oni
gazdovali. Ako píše Haán, iba zriedka sa na sálašoch zamestnali kvalifikovaní
uèitelia z Hornej zeme.
Neskôr tieto školy v istej miere podporovala aj cirkev, predovšetkým
prispievala k platu uèite¾ov, pretože uèitelia vykonávali nede¾né bohoslužby
v kruhu sálašanov.
Evanjelický farár Július Dedinský vysoko hodnotil rolu sálašských škôl,
pod¾a neho vïaka nim vyrástli na sálašoch generácie, ktoré vedeli a milovali
èíta, boli schopné vzdeláva sa.
V roku 1882 konèí prvá etapa dejín sálašských škôl. Minister školstva
zakázal školy tohto typu. Do popredia sa dostali štátom podporované
jednotné uèebné osnovy, požiadavka kvalifikácie uèite¾ov a presadzovanie
maïarského jazyka.
Od roku 1891 evanjelická cirkevná obec zaèala zriaïova evanjelické
sálašské školy, ktoré vyhovovali zákonným predpisom. Hlavnou podmienkou
bolo vybudovanie vhodnej školskej budovy a vyuèovanie v maïarèine.
V materinskom jazyku sa mohlo vyuèova iba náboženstvo. Evanjelická cirkev
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takto zriadila nasledujúce školy: Šoproò, Telekgerendáš (Soprony, Telekgerendás – 1891), Ve¾ký Meder, Kerek, Gerendáš (Nagymegyer, Kerek, Gerendás – 1892), Malý Meder (Kismegyer – 1893).
Evanjelická cirkev prevzala aj školy vo Fíneši (Fényes) a Furiši (Fürjes), tieto
však musela pre nesplnenie podmienok vráti.
V roku 1891 vo Ve¾kej Marasti (Nagyrét) založila školu aj katolícka cirkev.
Štát a mesto uplatòovali svoju školskú politiku zriaïovaním vlastných
sálašských škôl. Obecné sálašské školy boli: Furiš (Fürjes – 1891), Malý Gerendáš (Kisgerendás – 1894), Felsõnyomás 1894, Ve¾ký Gerendáš (Nagygerednás – 1894), škola na Dulajskej ceste pri pálenici (Gyulai úti) 1894,
Vandhát-Šikoò (Vandhát-Sikony – 1911).
Štátne sálašské školy boli zriadené až v 20. storoèí pod¾a koncepcie
ministra Kúnó Klebesberga: v majeri Beliczey (Beliczey major), v Èabasabady
(Csabaszabadi), majer Kocziszkovcov (Kocziszky major).
Sálašské školy bezpochyby prispeli k tomu, že poèet negramotných bol
v Èabe nižší ako bol štátny priemer a ukazovatele okolitých osád. (V roku
1919 bolo v Maïarsku 31,1% negramotných, kým v Èabe v roku 1920 tvorili
iba 9,8%.)
V roku 1948, zákonom XXXIII., boli všetky školy zoštátnené, vèítane vtedy
existujúcich 10 evanjelických, dvoch katolíckych a 5 obecných sálašských
škôl, ktoré z h¾adiska správy boli priradené k mestským školám. V školách
zaèala výchova a výuèba v duchu platnej komunistickej ideológie.
V roku 1946 došlo aj k založeniu prvých slovenských škôl v Békešskej
Èabe a Slovenskom Komlóši. Budovou prvej èabianskej slovenskej školy boli
tri miestnosti chlapèenskej meštianskej školy na ulici Petõfi è. 1. Dievèatá
z osád župy bývali v internáte, zriadenom v budove na námestí Szabadság è.
10 a chlapci v budove na rohu ulici Lepény Pál. Prvým povereným riadite¾om
slovenskej školy bol Štefan Garai, po presídlení Slovákov do Èeskoslovenska
ju znovu zorganizoval a riadil uèite¾ Juraj Hanko.
V šesdesiatych rokoch, podobne ako v celom Maïarsku, aj v Békešskej
Èabe zaèal proces rušenia jednotriednych škôl, zavádzania odborného
vyuèovania a centralizácie. Prebiehala kolektivizácia ro¾níckych pozemkov,
tradièný spôsob života bol nenávratne narušený. Tento proces viedol
k postupnému poklesu poètu žiakov na sálašských školách a k zániku škôl.
V roku 1976 bol proces odumierania sálašských škôl ukonèený, vtedy
zatvorili poslednú sálašskú školu v Èabasabadi. Pre sálašské deti bol
postavený internát (1975) ved¾a novej internátnej budovy slovenskej školy
(ulica Petra Jilemnického 1), v ktorej bývali žiaci nielen slovenskej základnej
školy a gymnázia, ale aj iných škôl mesta.
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Z budov sálašských škôl nadnes stoja už iba štyri, aj to sú prázdne. Ostatné
ticho odpoèívajú v zoraných brázdach širokého èabianskeho chotára...
(Békešská Èaba)
Poznámka redakcie:
Štúdia Michala Lásika bola uverejnená v publikácii Sálašské školy na okolí Békešskej Èaby,
ktorú pri aktívnej spolupráci Èabianskej organizácie Slovákov tlaèiareò Jána Csjernyika
(Tanyai iskolák, tanyai tanítók, Javipa Nyomda, 2007).
Èabianska organizácia Slovákov
sa pred nieko¾kými rokmi podujala každoroène
zorganizova stretnutie bývalých sálašských uèite¾ov, kde sa zrodil aj nápad uchova
spomienky, zachráni rôzne dokumenty a fotografie svedkov zašlých èias, rechtorov-uèite¾ov
sálašskej pospolitosti aj knižnou formou. Materiál pozbierali a do tlaèi pripravili Pál Hanó a
Mária Hanó.
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Peter Juráš
Starajme sa o svoj rodný jazyk
Po vstupe do Európskej únie zostanú pevné základné piliere existencie
slovenského národa, ku ktorým patrí láska k vlasti, národné sebavedomie,
hrdos a statoènos hlási sa ku svojim koreòom, k materinskému slovenskému
jazyku a budovaniu národného povedomia?
Odpoveï na tieto otázniky máme v rukách my, súèasníci tejto doby, ktorí
nesieme bremeno zodpovednosti za to, ako budú vyzera ïalšie dni a roky pre
náš slovenský národ nielen na území Slovenska, ale aj za jeho hranicami.
V èase globalizácie Európy a sveta, v ktorých pretrvávajú iba národy so
zakoreneným vedomím vlastných tradícií, vlastného poslania a vlastného
jazyka. Slovenský národ s tisícroènými cyrilo-metodickými koreòmi má
všetko, èo ho oprávòuje patri k takým národom.
Milan Rúfus
Modlitba za deti tretieho tisícroèia
Èo budeš ïalej, Bože, robi
s mláïatami nie už Tvojej doby?
Podržíš ruku nad nimi?
Nedovo¾ blúdiacemu èasu,
aby ich obral o ich krásu
a prestali by šastnými.
Aby im vzal ich melódiu
a trávil studne, z ktorých pijú,
a pustošil im srdieèka.
Voda, èo nikdy nezamàza,
tá najsvätnejšia voda – slza,
im nesmie pada spod vieèka.
Rob všetko, èo len môžeš robi,
aby si deti chorej doby
uchránil, Bože, od zlého.
Ostaò ich chráni pri kolíske.
A nechaj èistým, èo je èisté.
Zomreli by sme bez neho.
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Významný slovenský básnik Milan Rúfus venoval svoju uvádzanú báseò
ako pozdrav a poïakovanie deom –žiakom základných a stredných škôl
v Slovenskej republike a deom Slovákov zo zahranièia – aj z Maïarska, ktoré
sa každoroène, už pätnás rokov, zúèastòujú na súaži „Preèo mám rád
slovenèinu, preèo mám rád Slovensko“. Túto súaž každoroène vyhlasuje
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. V tomto pamätnom 15-tom
roèníku sa súaž konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána
Ivana Gašparovièa. Stovky a tisícky mladých Slovákov a Sloveniek, aj zo
zahranièia, píše a vyznáva svoju lásku k materinskej reèi a rodnej zemi. Aby sa
pre budúce generácie stali návodom na spontánne a hlboké slovenské
vlastenectvo. Dovo¾te uvies krátke úryvky zo súažných prác:
Chcem sa vybra tento rok
na potulky svetom…
Chcem rozpráva všetkým ¾uïom
bielym, žltým, èiernym,
odkia¾ som ich prišla pozrie,
èím sa právom hrdím.
Porozprávam starým, mladým
o tejto krásnej krajine,
kde šum vody, vôòa kvetov
každé srdce zahreje.
Zoberiem si mapu sveta,
perom spravím srdieèko,
potom hrdo, bez ostychu
zvolám: Tu je Slovensko!
Simona Reseková, 9. roèník
ZŠ, Medòanská ul. Ilava, 2007
„Sama neviem, preèo sa slovenèina stala mojím ob¾úbeným predmetom. Jej
krásy objavujem nielen cez jazyk, ale aj cez folklór. Okrem folklóru mám rada
aj slovenskú literatúru, pravidelne sa zúèastòujem na súaži Spievanky a
veršovaèky. Som vïaèná rodièom, že vybrali práve túto školu, veï v meste je
ešte pä základných škôl, ale ani jedna neposkytuje svojim žiakom to¾ko
možnosti spozna inú krajinu a jej národ tak, ako práve tá moja.“
Sandra Lakatošová, 7. Roèník
Dvojjazyèná národnostná škola, Nové mesto pod Šiatrom, Maïarsko, 2007
Tieto krátke úryvky dokumentujú a potvrdzujú, že želanie slovenského kazate¾a a spisovate¾a Jozefa Ondreja Markuša (1966) sa na Slovensku stáva skutoènosou: „Ó Bože, daruj nám deti, ktoré sa stanú žiarivým príkladom, bohatstvom a požehnaním pre náš národ.“
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Uèitelia slovenského jazyka, ktorí nezištne a obetavo nesú posolstvo
slovenskej reèi, sú zvestovate¾mi jeho krásy a významového tajomstva. Bez
nich by bola ohrozená existencia slovenského národa. Poèúvajme ich preto
pozorne, uème sa od nich a rešpektujme zákonitosti slovenèiny. „Kto chce
zapa¾ova, musí sám horie“ – túto ve¾kú pravdu nám odkázali naši národní
buditelia v èasoch, keï krutos vládla nad osudom slovenského národa. Keï
„…by Slovákom…“ bolo viac ako odvážne a ažké a rozpráva po slovensky
bolo viac ako nemožné. Keï naše mamy, dedovia a pradedovia mysleli
slovensky, ale rozpráva museli po maïarsky. Zakladatelia duchovnosti
slovenského národa svätci Cyril a Metod nám poskytli dar reèi ako prostriedok
na dorozumenie medzi národmi a so Stvorite¾om. Niet iných národov s takým
úsvitom dejín, na ktorých zaèiatku stál Proglas, predslov k sv. Evanjeliu.
Ako predstavite¾ rezortu školstva dovo¾ujem si Vás pri tejto vzácnej
príležitosti povzbudi k aktívnemu budovaniu a upevòovaniu národného
povedomia vašich detí, k upevòovaniu spolupatriènosti k slovenskému
národu, a to aj výchovou v rodinách a školách.
Uète svoje deti ovláda rodný slovenský jazyk, uète ich pozna historické a
kultúrne dedièstvo predkov, otvárajte im oèi dokorán, aby s úctou a
historickým poznaním hrdo h¾adeli pred seba, do svojej budúcnosti, aby sa
stali šírite¾mi budovania slovenskej a slovanskej vzájomnosti.
Dovo¾ujem si Vás pozva na Slovensko – do krajiny vašich predkov, ktorá
je aj vašou vlasou, aj keï žijete na území iného štátu. Je dobrým zvykom, že
na Slovensku symbolicky vítajú hostí chlebom a so¾ou.
Aj vás radi privítame – ale ako svojich, ktorí sú tu doma. Máte našu
podporu. Záleží nám na každom z vás, na každom dieati, ktoré chce pozna
krajinu svojich predkov, chce sa zdokonali v ovládaní materinského slovenského jazyka, chce sa uèi a rozpráva po slovensky.
Želám si, aby školy, v ktorých sa vzdelávajú deti so slovenskou národnosou a žijú v Maïarsku vedeli, že ich materinský slovenský jazyk je súèasne aj
štátnym jazykom Slovenskej republiky, má zákonnú ochranu a stojí za to, aby
si ho chránili a kultivovali. Je to dorozumievací prostriedok všetkých Slovákov
na celom svete, ktorý prežil historické striedanie nieko¾kých storoèí, rôznych
panovníkov a štátnych útvarov. Bol pevný a statoèný od svojich základov – tak,
ako ¾udia, ktorí ho používali na dorozumievanie a boli pevní vo svojej jednote,
viere a láske k vlasti a rodnej reèi. V mene Boha a v mene slovenského národa,
prajem vám, aby ste zotrvali v tejto jednote spolu s nami, so svojim národom,
ktorý žije tu, pod Tatrami a ktorého náruè Vám je vždy otvorená.
(Bratislava)
Poznámka redakcie:
Autor je v súèasnosti generálnym riadite¾om sekcie regionálneho školstva Ministerstva
školstva Slovenskej republiky
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Ja a moji predkovia II.
Výskumný ústav Slovákov v Maïarsku vypísal súaž pre žiakov a
študentov v roku 2007 už po druhýkrát. Úlohou prihlásených bolo komplexne
spracova osudy predkov. Vybra si tému, ktorá môže by v tomto tematickom
okruhu jedineèná alebo jedineène spracovaná.
Porota, do ktorej VÚSM požiadal docentov a profesorov vysokoškolských
katedier z Maïarska a zo Slovenska, rozhodla o tomto poradí:
I. kategória - základná škola
1. Estera Drengubáková (Nové Mesto pod Šiatrom), pripravujúca uèite¾ka
Viera Mohayová.
2. Anett Lovászová (Sarvaš), pripravujúca uèite¾ka Anna Kondacsová.
3. Zita Skorková (Sarvaš), pripravujúca uèite¾ka Anna Kondacsová.
Osobitná cena:
Matej Suta (Slovenský Komlóš), pripravujúca uèite¾ka Dagmar Kötelešová
Cena Dokumentaèného centra CSS: Enikõ Galátová (Sarvaš), pripravujúca
uèite¾ka Magdaléna Pažická.
II. kategória – stredná škola
1. Kristína Sudová (Békešská Èaba), pripravujúca uèite¾ka Edita Pecsenyová
2. Róbert Galát (Békešská Èaba) pripravujúca uèite¾ka Edita Pecsenyová
2. Dušan Kunovac (Békešská Èaba) pripravujúca uèite¾ka Edita Pecsenyová
3. Adrienn Rádaiová (Békešská Èaba) pripravujúca uèite¾ka Zuzana Benková
Ceny Dokumentaèného centra CSS dostali Katarína Karkušová, Ajgul Zelmanová (Békešská Èaba), pripravujúca uèite¾ka Zuzana Benková.
III. kategória – vysokoškoláci
Mimoriadna cena: Pál Maruzs (Segedín), pripravujúca uèite¾ka Katarína
Sebová Maruzsová.
V nasledujúcej kapitole Èabianskeho kalendára na rok 2008 prinášame pod
titulom Ja a moji predkovia krátke úryvky z niektorých študentských prác.
(Békešská Èaba)
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Juraj Rágyanszki
Na ko¾aji prvej pozor...
(úryvok)
Zaèiatok železnice
V Uhorsku už od 16. storoèia používajú ko¾ajovú dopravu. Najprv ju
používali na dopravu vo vnútri baní. Prvý návrh na postavenie železnice sa
zrodil zaèiatkom reformátorského obdobia.. Tento návrh odporúèal vybudova súkromné železnice (samozrejme s hmotnou podporou štátu). Poèítalo sa
s tým, že súkromná firma železnicu postaví a po istom èase prejde do
vlastníctva štátu. Parlament neprijal tento návrh.
Prvá Uhorská železnica bola postavená v roku 1827 medzi Pešou a
Kõbányou (1,6 km). To bola len visutá železnica, a už v roku 1828 zanikla. Po
úpadku visutej železnice až o dlhý èas vznikol podnet na výstavbu novej
železnice.
Ve¾a maïarských zemepánov chodilo do zahranièia najmä do Anglicka,
kde videli parné lokomotívy a oni boli iniciátormi výstavby uhorskej železnice. V roku 1836 bol prijatý prvý uhorský železnièiarsky zákon. Pod¾a tohto
zákona zemepáni museli plati za cestovanie. Parlament zaujal stanovisko,
ktoré podporovali súkromné železnice.
Rok 1846 je dôležitý v dejinách železníc Uhorska. V tomto roku sa skonèila výstavba prvej Uhorskej parnej železniènej trate medzi Pešou a Vácom.
V januári v roku 1848 István Széchenyi podal návrh na rozvoj Uhorskej
dopravy. Széchenyi navrhoval postavenie železniènej trate medzi Solnokom a
Aradom. Po potlaèení revolúcie v roku 1850 Rakúsko poštátnilo „Magyar
Középponti Vasúttársaság“a v roku 1855 ju predali súkromnej firme. Nová
firma sa volala „Császári királyi osztrák államvasút.“ Systém štátnych železníc
nebol úspešný a založili sa súkromné železnice.
Tiszavidéki Vasúttársulat (Železnièná spoloènos okolia Tisy)
Túto spoloènos založili s povolením cisára Františka Jozefa v roku 1857.
Úlohou firmy bolo postavi nasledujúce železnièné trate: Cegléd-Solnok,
Solnok-Debrecín, Debrecín- Miškovec, Miškovec-Košice, Sajol-Arad, Püspökladány-Oradea.
Tu chcem spomenú, že v knižnici sarvašského gymnázia sa nachádza ve¾a
odborných kníh o železniènej doprave, ktoré boli zakúpené do obdobia
postavenia sarvašskej železnice (rok 1880). To znamená, že problém výstavby
železnice bol ve¾mi aktuálnym problémom tej doby.
Dôležité informácie som našiel vo výroèných správach Aradskej obchodno-priemyselnej komory. V gymnaziálnej knižnici môžeme nájs správy
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z rokov 1878 a 1879, ktoré poukazujú na príjmy železniènej firmy Tiszavidék.
Na vlakoch železniènej firmy Tiszavidék v roku 1877 cestovalo 834.246
¾udí v nasledujúcom roku 880.938 osôb a v roku 1879 firma mala 921.132
cestujúcich. Cestujúci mohli cestova pod¾a vlastných finanèných podmienok
v štyroch kvalitatívnych triedach. Okrem toho vojaci mali vlastnú triedu.
Najväèší zisk tvorila nákladná doprava v oblasti exportu. Najviac výnosná
železnièná tra bola Pusztapó-Arad, na ktorej je Mezõtúrska stanica.
Zo správ sa môžeme dozvedie ako železnièná doprava menila hospodárstvo Békešskej župy. Pred výstavbou železniènej dopravy ¾udia kupovali
spotrebné tovary najmä na jarmokoch, ale po vybudovaní železníc boli
v èastejšom styku s ve¾kými mestami a nepotrebovali chodi na jarmoky. Práve
preto hospodári neboli spokojní s obchodným ruchom. Poèet celoštátnych
jarmokov bol urèený. V Békešskej župe v roku 1879 bolo 28 usadlostí.
Celoštátne jarmoky sa konali v 21 usadlostiach. V Békešskej župe bolo
v spomínanom roku 26 celoštátnych jarmokov . V Sarvaši organizovali každý
rok štyri celoštátne jarmoky.
Dopravné možnosti v Sarvaši pred zavedením železniènej dopravy
V dejinách Sarvaša môžeme nájs nieko¾ko informácií o sarvašskej
doprave pred zavedením železniènej dopravy. Samuel Tessedik sarvašský
evanjelický farár v roku 1791 vybudoval po¾nohospodársku školu. Drevo,
ktoré potreboval pri stavbe splavoval po rieke Tise, a potom po Kereši plami
ho spúšali dolu vodou. Sarvašská rieèna nákladná doprava je spomínaná aj
v správach Aradskej obchodnej priemyselnej komory. Môžeme èíta, že
medzi Szarvašom a Gyomou bola rušná rieèna doprava na Kereši, ktorá
vyústila na rieku Tisu.
Dostavníky mali dôležitú úèas v dejinách Békešskej župy. Do Békešskej
župy solnocký dostavník priniesol správu o vzniku peštianskej revolúcie
v roku 1848. Zastávka dostavníka na Sarvaši bola pri hoteli Bárány (dnešná
ordinácia), kde ešte aj známy maïarský básnik Sándor Petõfi sa ubytoval.
V správach Aradskej obchodnej priemyselnej komory sa píše aj o cestnej
sieti. Cesta medzi Sarvašom a Gyomou nebola udržiavaná. Medzi týmito
mestami od roku 1877 na Kereši pod¾a stavu vodnej hladiny premával parník,
ktorý sa volal Petõfi. Na sarvašskej-mezõtúrskej ceste bola ve¾ká premávka,
ale cesta z mezõtúrskej strany v daždivom poèasí a poèas povodní bola
obvykle nezjazdná. Kvalita cesty závisela od pôdy. Z Orošházy do Nagyszénášu bola cesta postavená na pôde z èiernej hliny a piesku, z Nagyszénášu do
Èabaèúdu bola pôda zemitá, a vlhká.. V chotári Sarvaša pôda bola zasa
alkalická a hlinitá. Èabiansko-sarvašská cesta mala dôležitú úlohu. V devätnástom storoèí boli cestou spojené cez Kondoroš dve najväèšie mestá
Békešskej župy, Sarvaš a Békešská Èaba..
(Sarvaš)
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Kristína Szudová
Zázraèný svet na sálaši
(úryvok)
Slováci na Slovenskom Komlóši, pôvodne z prútia stavané guòhove,
pokryté trstinou, vymenili na murované stavania. Svoje príbytky si stavali
uprostred zeme, ktorú obrábali v rozsiahlom chotári. Moja rodina bývala a
hospodárila výluène na svojich sálašoch.
Z rozprávania starej mamy som vycítila jej blízky vzah k sálašskému
životu. Život na sálaši stará mama považuje za najvýznamnejšie vo svojom
živote. Na sálaši vyrástla, tam bola šastná a mladá, pripisuje tomuto životu
prekrásny, zázraèný nádych. Z jej rozprávania som získala ve¾mi presné
informácie o tom, ako vyzeral sálaš Melegovcov, ktorý som na základe nášho
rozhovoru nakreslila. Celý materiál, ako znak úcty, podávam v pôvodnom
znení, v náreèovej podobe:
V chiži boli dve poste¾e, 4 vankúše, pokrouce popri múre – na konci láda.
Kasòa medzi dvoma oblokámi, na òej zrkadlo, a pred lavicami stou, stouce.
V druhom uh¾e bola pec, okolo peci lavic, pred pecou ketrecík.
Pitvor: edon múraní šparhejt, malí stolík, v druhom uh¾e tálaš, poton postie¾ka
(za dverámi), rámik, na druhon boku stou, stouce, ïe obedúva¾i. Medzi stoucami a stolom èelustia bo¾i.
Komora: lavice – gence sa na òe pakovali (med, mas), po múroch po¾ice –
(bvob, ¾anèa, mak). Ve¾kí tálaš - ke sa navarilo viac, paprikáš, po zabíjaèki.
Drúke – klbása, slaòina – po zabíjaèki.
Konská koòica: schod tahorka na paláš ešte bou. Koòe, prihotovi¾i obrok, krm,
kukuríèa na edon ïen.
Cieòa: pluhe, koèe, saòe
Kravská koòica: krm nahotovení – kravi
Cieòa: seno, šúša, kukuríèa pre kravi
Slepaèie, kuracie chlievi: sliepke, kurence
Hambár: pre kukuric
Chlievi: prasaèke, sviòe
Múranie chlievi: ma¾ie prase
Pleviòec za vrátami: seèkáròa – sekal sa jaèmeò, seno, járgáò, šúša
Záhrada – vetemíò: bráòi¾i žito, febrára zaè¾i sia petrž¾an, mrkvu, šalát,
pcha¾i cibu¾ku, cesnak, mak, apríla krump¾e saïi¾i, paprikovo, seme máji
papriku, paraïièke, uhorke sia¾i, júl-aug. mak zlamova¾i
Stromy: hruške, jablká, višòe, èerešòe, s¾úke, oreche, voòiace jablká, ¾ipa,
jahodi, beštráòe
Paláš: oreche, kládli klobásu, slaòinu, hudenvo meso, šonke, jaèmeò, žito
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Pánike: viekala voda od stuòi, tam bola mokrá zem
Pod oblokom boli èeli, bolo kviea – tulipán, áriš¾e, šípke, mahónie, krušpán,
turíènie klince, pivouke.
Stará mama rozpráva
Vikúri¾i zme pec, žebi sa nám chiža dobre zohriala na ch¾eba peèeòia.
Doòies¾i zme na patku korito ta drevenvo, to bolo pekáce korito, a doòies¾i
zme doòho múku zme visipa¾i žebi sa dobre zohriala do popoluòi, kín zme
tajš¾i kvas robi. Pozakríva¾i zme obruson, takín tkanín na pekáce korito dlhín
obruson že bi sa hrialo. Poton zme popoluòi doòies¾i za edon hròiec tan zme
par namoèi¾i, dva ¾itre vodu, troška so¾, že bi sa pusilo kín zme tajš¾i do
veèera, kín zme tajš¾i miesi. Aj to zme tan zakri¾i po¾a korita na patku a tan sa
hrialo. Veèer o ïeviatej sa naveki robiv kvas, tak zme do eniho hrnca
prihotovi¾i so¾ za dve hrsie, dva ¾itre vodu, aj ten par èo sa pusiv, tak zme do
vena pomieša¾i a preceïi¾i zme do korita a poton zme zamiesi¾i, múku zme
navre¾i tak zme spravi¾i kvas. Drožïe za ïesa dekou, tak zme zatrepa¾i kvas a
odloži¾i zme do rana do treej kislo, lebo naveki rano o treej sa ch¾eba tajšlo
miesi. Rano zme hor stáli, tak zme zas druhú múku eše zamieša¾i zo slanou
vodov, zamiesi¾i zme s tín kvason dovena a vimiesi¾i zme ch¾ebíka za hoïinu
¾ebo naveki za hoïinu sa ch¾eba miesilo. Poton zme ho pozakríva¾i, odloži¾i
zme ho zas za hoïinu kislo cesto, tak zme tajš¾i tavo zapá¾i¾i zme do peci, širi
snopi zetke zme spá¾i¾i a ke širi snopi zetke zhore¾i tak zme tajš¾i viva¾i
ch¾ebíka, taòies¾i zme dva slamienke tanuka vá¾eòièke zme doòho položi¾i aj
edon menší slamienok a viva¾i¾i zme ch¾ebíka. Dva ch¾ebi boli a edon cipov.
A kúšok cesto zme si naha¾i tak zme položi¾i na lopár, tak zme našú¾ali kvake,
to boli naveki todi veèera a¾ebo ten tížïeò cesta obed, ke zme ch¾ebíka,
piek¾i kvake. A z druhiho cesta zme spravi¾i lepòíke, kapusòíke alebo
smotanovòíke. Ke širi snopi zhore¾i tak zme rozhrnú¾i, teh¾i zme, zriaïi¾i,
zamiet¾i a tajš¾i zme vipiec lepòíke aj kvake na drevenej lopae zme posaïi¾i
tanu, keï sa upieklo tak zme položili na lopár, pomasi¾i, pozakrívali, po
frušíke zme vipiek¾i ch¾ebíka tak to bola raòajka. Poton zme ešte dva snopi
spá¾i¾i, žebi sa dobre rozhorúèila pec aj spodok a poton zme rohrnú¾i paráž a
zatvori¾i zme troška žebi sa nám dobre pec rozhorúèila. Tak zme poton
taòies¾i dve apše tanu okrúh¾e takie zubavie na ch¾ebi, tak zme viva¾i¾i
chlebíka do apšou, aj ten menší cipovík a¾ebo do láboši a¾ebo do menšej
apšièki. Poton zme uiska¾i paráž na zadok, pozameta¾i, a vivali¾i zme tanú
ch¾ebíke zme posaïi¾i do apšou, a poton zme za enu ïesa minút naha¾i
èe¾usia otvorenie, žebi nám nariaslo peknuo ch¾ebíka hor. Poton zme
zatvori¾i pec, a ch¾ebíke sa za dve hoïini piek¾i, a cipov ten zme o hoïinu
vibra¾i ten sa pod hoïinou upiekou. A poton keï sa vipieklo ch¾ebíka tak zme
presrte¾i pokrouèok pred èe¾usia tan pret patku a zme tatan povibera¾i
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ch¾ebíke a zme umi¾i do vo¾iakie láboške doòies¾i zme si vodu, cistou vodou
zme vrch umi¾i žebi boli peknie ligatovie. Poton zme toto ch¾ebíka odloži¾i
tavo do komore, ¾ebo vo¾akedi sa na dva tíždòe ch¾ebíka pieklo, òi na edon
a¾ebo na dva dòi.
Už òeviem èi bi som ta veïela napiec ch¾ebíka ¾ebo 1969-om som piekla
ostatní raz ¾ebo poton zme už priš¾i do ïeïiòe a tu v ïeïiòe mohlo kúpi
ch¾ebíka.
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1.Èe¾i, 2.Kviea, 3.Chiža, 4.Kuchyòa, 5.Pitvor, 6.Komora, 7.Strieška, 8.Paláš,
9.Konská koòica, 10.Cieòa, 11.Kravská koòica, 12.Cieòa na seno, 13.Slepaèie
ch¾ievi, 14.Kuracie ch¾ievi, 15.Hambár, 16.Múrané chlievi, 17.Záchod,
18.Stuòa, 19.Vráta, 20.Pleviòec za vrátami, 21.Šránke, 22.Cestièka,
23.Vetemíò, 24.Stromy, 25.Pánike, 26.Válov, 27.Oreche
(Slovenský Komlóš – Békešská Èaba)
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Katarína Karkušová
Život s prírodou v prírode
(úryvok)
Marton Mihalkó, starý otec môjho starého otca, slúžil v prvej svetovej
vojne a vrátil sa ranený, preto dostal parcelu na Melinde. V roku 1922 sa pod¾a
rozhodnutia ministra Nagyatádi Szabó István zemepáni museli zrieknu èasti
pôdy a da parcely do vlastníctva tým, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne.
Takto dostal pôdu pra-prastarý otec. Pozemok bol poldruha katastrový. Z tohto
pozemku dal svojej dcére takú ve¾kú èas, že si tam mohla postavi sálaš a
mala aj malú záhradu. Ostatnú pôdu obrábal aj naïalej pra-prastarý otec.
Pod¾a rozprávania môjho starého otca sa krstná mama zemepána Ház
Antala, od ktorej zdedil svoj majetok, volala Melinda. Ház Antal pôvodne žil
v neïalekej dedine Békéssámson, ale mal majetok aj v Komlóši, aj v Bánhedeši. Až dodnes stojí jeho kaštie¾ neïaleko nášho sálaša.
Sálaš bol postavený v tom roku, keï sa narodil môj starý otec, t.j. v 1939.
Vtedy si ¾udia tak stavali svoje domy ako lastovièky, zo zeme, vody a použili aj
plevy. Na jednej èasti pozemku vykopali jamu, z ktorej fúrikmi vynosili zem,
z tejto zemi vybíjali múry sálaša. Až podnes sú okolo sálaša jamy. Keï ho
zaèali stava, zistili, že táto hlinená pôda je ve¾mi dobrá na vyrábanie vá¾kov.
Pod touto vrstvou zeme našli aj piesok, ktorý tiež vydolovali.
Sálaš pravdepodobne stojí na rieènom nánose, preto je vyvýšený nad
hladinou okolia. Keï robili vá¾ky, vodu získali tiež spod zeme ve¾mi
jednoducho, a to tak, že 8-metrovú rúru vbili do zeme, na jej horný koniec
pripravili studòu typu Norrton, a zaèali ju aha, pokým nezaèala tiec. Neskôr
sa voda nazbierala v jame sama, tam sa rady kúpali aj kaèice.
Ako vyzeral pôvodný sálaš? Starý otec nakreslil malú kresbu. Vpredu bola
izba s dvomi oknami a pecou, potom pitvor a komora, ktorej hladina bola
nižšie, aby v nej bolo vždy dos chladno. Aj kuchynku pristavali k domu, na
úkor gánku. Na pokrytie strechy už nepoužili trstinu, ale èervené škridlice.
Steny boli polmetra široké. Na dvore si postavili aj hospodárske budovy, kurín
a chliev. Sedliaci dobre poznali prírodu, preto svoje príbytky stavali tak, aby
stavania chránili vchod do sálaša a dvor, kde sa chovali domáce zvieratá. pred
studeným vetrom. Okolo záhrady a dvora vysadili orgován alebo lesu, aby
vlci a líšky, divá zver nenapadla domáce zvieratá.
Starý otec prežil aj svetovú vojnu, bol vtedy malý chlapec. Otca stratil ako
4-roèný, preto sa o neho postarali jeho starrí rodièia. Pamätá sa, že jeho starý
otec vykopal na dvore jamu, na jej vrch položil drevené hriadky a pokryl ich
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kukurièným steblom a zemou. Do jamy sa zmestila celá rodina, bolo v nej
miesto na ležanie ako aj úzky parkan, kde stál kahanec a iné potrebné veci.
Voda na pitie bola v kanvách. Tento úkryt mal zachráni rodinu v prípade
bombardovania. Nemci si zriadili svoje stredisko v slovenskej škole, preto
Rusi èasto bombardovali dedinu, najmä okolie stanice.
Neskôr sálaš zdedil môj starý otec, ktorý ho spolu so svojou manželkou
Máriou Ištvánovou rozšíril o ïalšiu izbu, predizbu, kúpe¾òu a novú kuchyòu.
Aj túto novú èas postavil z vá¾kov, ktoré robili oni dvaja vlastnoruène, ale tu
už použil aj pálené tehly. Je zaujímavé, èo rozprával starý otec o robení
vá¾kov. Hlinu vykopali zo zeme a rozostreli ju. Potom ju poliali a posypali
plevami a bosými nohami ju drúzgali. Pomohli si aj motykou. Keï bola zem
nato¾ko rozpracovaná, že ju bolo ¾ahko položi do formy, ktorá bola spravená
z dosiek, tak formu naplnili blatom.
Vá¾ok z formy vyklopili a nechali ho pomaly schnú. Obèas bolo treba
vá¾ky obraca a chráni ich pred páliacim slnkom a dažïom. Starý otec si
pozval majstrov len vtedy, keï bolo treba pokraèova v takej robote, v ktorej sa
nevyznal. Ináè všetko robil sám, s pomocou starej mamy. Keïže zdedil aj
pôdu okolo sálaša, majetok sa rozrástol, postavil si mašta¾, ïalšie chlievy, dvor
premiestnil na koniec domu a takto vznikla ve¾ká záhrada, ktorú obrábala
stará mama.
(Slovenský Komlóš – Békešská Èaba)

Kresba sálaša od Jána Leginszkého
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Anett Lovászová
Ako bývali naši
(úryvok)
Mamièkini rodièia a prastarí rodièia, ako sedliacki gazdovia mali mestský
dom, sálaš a okolo sálaša nieko¾ko jutár ornej pôdy. Ich život je spojený
s po¾nohospodárstvom. Celý život prežili na samote, ktorý sa nachádzal na
pustatine „Kiskirályság” (dnešným pomenovaním „Eperjes”). Územie bolo
pomenované z úcty voèi krá¾ovi Matiašovi. Toto okolie v 19. storoèí patrilo
Štefanovi Károlyimu. Na tejto pustatine stavali samoty roztrúsene.
Dom starých rodièov postavili pomocou rodiny. Steny boli z vá¾kov, ktoré
potom kalili blatom. Strechu pokrývali trstinou.
Na hlavný múr položili dve malé drevené okná a dvere. Štít domu bol
z dosák, ktorý mal aj malé vetracie otvory. Tieto znázoròovali rozlièné motívy,
napr. slneèné lúèe, alebo tulipány. Niektoré rodiny si vyrezali aj rok stavby.
Pred domom stáli drevené ståpy, bol tam otvorený gang. Z gangu viedli do
domu vstupné dvere a dvere na povalu a do komory.
Taòa pozostáva z nasledujúcich èastí: z izby, kuchyne, vnútornej a
vonkajšej komory a z povaly. V izbe stavali pec a okolo nej bola lavièka. Pec
kúrili z kuchyne.
Mali jednoduchý drevený nábytok a to: skladané postele, stôl so
stolièkami, nástenné zrkadlo, lavicu a nad stolom visela petrolejová lampa.
Zariadenie kuchyne tiež bolo jednoduché. Hlavné boli stavané kachle, na
ktorých varila a piekla gazdiná.
Vo vnútornej komore skladovali stravu a vo vonkajšej komore náradie a
krmivo. K sálašu patril chliev a mašta¾ pre zvieratá. Moji prastarí rodièia a starí
rodièia držali vždy hydinu: sliepky, kaèice, husi, kohúta, perlièky, morky. A
v maštali chovali kone a kravy. Okolo sálaša sa nachádzala zem, ktorá
zabezpeèila existenciu, a na ktorej hospodárili. Pestovali rozlièné rastliny
napríklad: pšenicu, kukuricu, jaèmeò, ba ešte v niektorých rokoch aj ryžu,
cirok, bavlnu.
(Sarvaš)
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Zita Skorková
Rodinný život v našej dedine
(úryvok)
Dedina Strieborné Vinice sa nachádza pri Sarvaši, od ktorého je vzdialená
asi na štyri kilometre. Tu je život ve¾mi pokojný, každý deò môžeme poèúva
spev vtákov. Strieborné vinice je obvod Sarvaša, blízko pri hlavnej ceste.
Nemá ulice, len rady. Tieto ozdobili tu žijúci muškátmi. Máme aj tri
autobusové zastávky, tu je èasto neporiadok, preto kosíme trávu a zametáme
metlou. Je tu obchod aj krèma. Dávno v Strieborných viniciach boli pieskové
bane, ale dnes tu žijú už iba zvieratá a rastú stromy, kvety a iné rastliny. Na
piesèitej pôde dávno aj hrozno sa urodilo. V 19. storoèí filoxera znièila celú
úrodu. Potom už nikdy nenasadili znovu hrozno. Osada dostala pod¾a tejto
udalosti svoje meno. V osade je jedna škola, teraz je v nej zariadený klub pre
starších ¾udí. Dávno sa tam uèili moji starí rodièia a aj môj otec. Škola bola
ve¾mi rušná. V strede školského dvora stála jediná studòa okolia. Tu sa
stretávali dospelí a rodièia mali možnos porozpráva sa s uèite¾mi.
Druhá škola v Strieborných viniciach bola v èasti Középhalom, ktorá bola
tiež samostatná. Evanjelickú školu stavali v strede stredného radu. Tu sa
vyuèovalo v nedelených triedach, èo znamená, že od prvej triedy do šiestej a
potom od prvej do ôsmej triedy boli žiaci spolu. Obyèajne vyuèovali traja
uèitelia, v každom roku iné predmety. Vo vyššom roèníku bol povinný jazyk
ruský, v nižšom roèníku slovenský jazyk bol povinný. Neboli riaditelia, len
takí ¾udia, ktorí školu riadili. Oni robili rozvrh hodín, navštívili hodiny,
pripravili inventúru atï. Boli samostatné a priame hodiny. Na samostatnej
hodine žiaci pracovali samostatne, s riadením uèite¾a. Najradšej sa hrali
futbal. V škole vznikli aktívne skupiny. V spoloèenskej práci, napríklad na
slávnostiach, v letných prácach, každý rodiè pomáhal. V škole Középhalmi
obyèajne boli dva oddiely pionierov. Jeden v Strieborných viniciach ,oddiel
Endre Ságváriho, s èíslom 4643. Vedúci bol Michal Kondacs. Programy boli
zaujímavé. Boli hry, súaže, túry bicyklom, výlety, návštevy podniku,
predstavenia. Každá škola organizovala kultúrne programy každý rok pre
žiakov a pre obyvate¾ov. Potom bol obed a zaèali sa popoludòajšie hry a
predstavenia pre deti. Veèer bol tanec, tu už len dospelí tancovali.
V škole je aj jeden zvon. Juraj Molnár zvonil vtedy, keï niekto zomrel,
alebo na slávnosti, alebo na poludnie. Ešte bola jedna škola v osade, tam
vychovávali malé deti.
(Strieborné vinice – Sarvaš)
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Pavol Maruzs
Fragmenty z rodinného archívu
Poèas príprav na výskum rodokmeòa mojej rodiny, v obdratom kufri
starého otca, medzi písomnými pamiatkami týkajúcimi sa predkov, ma oslovil
zožltnutý kúsok papiera, vytrhnutý z akéhosi zošita. Lístok upozornil na seba
starostlivo tvarovanými gotickými písmenami a titulom: „Veci pamatihodne”.
Jeho pisate¾, Machan Andráš (1831 - 1897), praotec môjho starého otca,
v roku 1866, v krátkych, jednoduchých vetách zaznamenal tie udalosti, ktoré
boli z jeho poh¾adu hodné zápisu. Tento nález ma pobádal k ïalšiemu
pátraniu, výsledkom èoho boli ïalšie nájdené texty. Sú to záznamy, ktoré
svojským spôsobom nadväzujú na východiskový text Machana Andráša,
nako¾ko prvým pokraèovate¾om rodinnej kroniky, po ve¾mi dlhej prestávke,
je práve on. Tento text, ktorý má nadpis „Wihnancú z Èeske zemi naríkání”,
vznikol až v roku 1893. Autor svoje dielo sám oznaèuje za pieseò. Je to pokus
o umelecké zachytenie osudu dolnozemských Slovákov, ktorý by sa dal
žánrovo definova ako elégia. Ostatné zápisy sa vo¾ne pripájajú k týmto dvom
textom a obsahujú záznamy z rokov 1904, 1905, 1922, 1923, 1924 a 1930.
Ich autormi sú dcéra a vnuk, èi vnuèka Andráša Machana. Zápisy, okrem
spomínaných východiskových textov niekdajšieho pisate¾a, sa obmedzujú
iba na každodenný život rodiny Machanovej a na ich domáce hospodárenie,
silne ovplyvnené prírodou. Ako príklad uvediem nieko¾ko typických, èasto sa
opakujúcich viet, vyjadrujúcich kolobeh života slovenskej sedliackej rodiny
„V Toutkomlovši”:
„Rok 1904 neuroda vtomto roku bola velká suchota dašt nepadav len marciuse najar nemohli ora Roku 1905 bov velmej úský bola velká suchota
daštnebov cescelirok i v októbri žito bolo velmej malvo nemohlisme ani kosi
novembri bola velká hrmavica v jeseò bov velki dašt dva tižne.”
Z h¾adiska jazyka možno poveda, že dávni zapisovatelia nepoužívali
diakritické znamienka, preto jednotlivé myšlienky splývajú a zmysel textu
musí posklada do logického sledu dnešný interpretátor. Fonetické písanie a
neuvedomovanie si hraníc medzi jednotlivými slovami poukazuje na stav
používania slovenského jazyka v rokoch 1904 -1930. Vráme sa však k prvému textu Andráša Machana, zakladate¾a rodinnej kroniky, veï na základe
jeho zápisov sa dá predpoklada, že mu záležalo na tom, aby ním zachytené
„pamatihodne veci” aj po estetickej stránke boli nároène fixované. Svoje
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myšlienky zapisoval atramentom a najdôležitejšie fakty vyzdvihol podèiarknutím a vety ukonèil bodkou. Oproti neskorším záznamom, zveèneným
mladšími èlenmi jeho rodiny, v jeho spisoch sa odzrkad¾uje snaha odpúta sa
od úzko rodinného zázemia a vidie skutoènos v širších dimenziách. O tom
svedèí napríklad tematická pestros jeho prvých záznamov z roku 1866,
medzi ktoré okrem údajov osobného charakteru, zaradil aj diania, ovplyvòujúce život celého kolektívu dolnozemských Slovákov. Tieto údaje sú tesne
zviazané s dejinami Slovenského Komlóša, ako aj s dejinami Uhorska.
Príkladom toho sú napríklad nasledujúce vety:
"Komloš osazaly vo Roku pane 1746 . Welkí Ferget bov vo Roku pane 1816. Já
Machan Andráš narodilsomsa 1831. Moja žena sa narodila 1834. Madyar
szabatság volt 1848. Moj starí otec stará mat sestra sesternica zomreli 1849
v mesjaci srpni."
Tento citát je zaujímavý aj z jazykového h¾adiska, svedèí o prenikaní
maïarèiny do slovenského jazyka už v polovici 19. storoèia. Aj túžba Andráša
Machana zanecha potomkom písomné svedectvo o osudoch predkov vo
forme umeleckého diela nasvedèuje tomu, že išlo o håbavého èloveka, ktorý
sa vedome snažil vypracova na básnika. Práve preto je priam neuverite¾né,
že by za tých dvadsasedem rokov, ktoré delia jeho prvý a druhý text, nebol
tvoril. Aj kvalitatívny rozdiel medzi dokumentmi naznaèuje, že pravdepodobne existujú aj ïalšie písomné pamiatky dopåòajúce chýbajúce zlomky
z úplného diela Andráša Machana.
Cie¾om môjho ïalšieho bádania bude preto pokúsi sa nájs tieto zatia¾
neodkryté materiály z duchovného dedièstva môjho praotca s nádejou, že
v tom, èo zanechal svojej rodine, si nájdem jeho odkaz, nepriamo mne
adresovaný.
(Szeged)
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Dušan Kunovac
„...èela je tag ako edon majster, že aè òemá èo
robi tag nevie viži“
(Úryvok z rozprávania vèelára Pavla Gulyása z Bánhedešu)

Èe¾i sa tag sporia, že matka nap¾uje vajíèka do plášou, a z tích vajíèkou aj
èe¾i, robotòíci, aj trúdi aj matka just s tích vajíèkou je ¾en obièajòe inakšú
chovu dostaòe. Tagže tag vravia že ako matka to je krá¾ovná, ¾ebo krá¾ovní
obed dostaòe, tag z toho viac užije, viac sa aj na òu postaví už tag rozumie, že
inak virasie ako noèak ena èela. Trúd ten noèak je ako pán, ¾ebo ten òerobí
tag to pánsku chovu dostaòe, hát òi takú ako matka a¾e troška slabšú. A èela tá
rovnakú dostane tagže noèak so s eních vajíèkou trojakie veci vedia vikona. A
èela poton v robotní èas noèak ¾en 6 tíždòou žije. Ako popis vraví noèak toje
hát taktoka tvrdo, hát vih¾aïe, a¾e zato ¾en je tag ¾ebo sa vždi meòí, každie tri
tíždòe sa meòí ¾ebo noèak za 21 dòí ke èela noèag opusí vajíèko, tag na 21
dòí sa vi¾iahòe. Tag ako aj sliepka, hát ako kurence, noèak just tag aj hrejú èe¾i
hát vajíèka ako kloka ke seïí na vajcoch. Tagže pod dvadsiaima ednima
dòoma sa èarúva. Vždi hád èe¾aï ¾ebo noèak enie odomrú druhie sa naroïia,
a taktoka stojí život èe¾án. V jesen sa tag prihotujú èe¾i tie, už òerobia jesen
ažkú robotu, noèak òeznášajú med, tie za 6 tíždòou žijú, a¾e tie just zoz
chovou, ako aj matku aj trúdi noèak že inak veïia vichova èe¾i, tag tieto èe¾i
na 6 mesiacou vichovajú žebi veïe¾i ži. To hát je takto predpísanvo in. Život
sa zaène vo februára fèelán, noèak vtedi zaèòe, aè hát èe¾aï je mocná, že vie
si zadrza eplotu, ¾ebo èe¾i si samie kúria „z medon”. Takto vravia ¾ebo 35
stupòou si držia, hát f hòiezïe, ¾ebo hòiezdo je to èo noèak oni si od èasu
závisí, že vo ke¾ko šorou sa èe¾i spletú dovena a múr spravia, okolo hòiezda si
žebi zachránili tú eplotu. Tag sa spletu dovena a zatvoria celé, žebi povetria
tam òešlo. Aè náhodou príïe taká zima, že òiže 7 stupòou dojïe do zirzona,
tak tie èe¾i èo sa ako na vrchu, už prví šor, tak tie aòi òehorstanú. Do 7 fokou
veïia vidrža, to že aj oni sa noèak na 7 dòí ako vravia, že veïia najes med, a
za 7 dòí vie slúži poton túto službu, žebi hòiezdo òevichladlo. Tagže s tinto
pomáha vèelár, noèak poton ú¾ takí spraví žebi hát tieto 7 fokov òedvošlo
tanu, a takto noèak ¾ahše aj preòesú a meòej med strovia. ¼ebo na to iïe
šecko, ¾ebo oni to vravia, že èela òezamrzòe, ¾en nak má s èím kúri, a to je
med, aè med òemá, aè noèak je òidobre zazimovaná, misí viaè med strovi,
tag noèak ¾ahšie si zie. Zato vo¾akedi takvo robi¾i, že do staveòia ich klád¾i ú¾e
v jesen, a ¾en na jar ich zali tavo tan bola jednozmierna eplota, noèak èe¾i sa
zavied¾i, a meòej strovi¾i, i to bola ve¾ká pomoc noèak ¾ebo hát sa zachráòi¾i

[123]

JA A MOJI PREDKOVIA

¾epše. A¾e už totoka vinaš¾i, že tu u nás vidrží èela ¾en nag med má. Tagže sa
òive¾mej robí už dòeska takvo. ¼en noèak tuto už tonto kontínere je aj to hát
dobre, že tutoka je aj stavení, ¾ebo keï sa noèak zatvorí ten kontíner stuvoki je
hát už tak spravení, že jesto viactore noèak zošakoviòe obití stuvoki poton je z
doskách, tagže popri ena druhon sa èe¾i tag si zadržia ¾epše aj eplotu. ¼ebo
èe¾i èo akie slabie èe¾iatke aè v enon ú¾e sa dve èe¾aïe a èelár si ich vie
zastavi tag žebi boli popri ena druhon, tag tie tag prezimujú, že sa od ena
druhiho hrejú a¾ebo hát oni si to tag zatvoria, že edno hòiezdo je, múr jesto
pomedzi, že sa hát rosde¾enie, a¾e to edno hòiezdo je tích dvoch èe¾aïí a s
tintoka slabšie èe¾aïe môž zachráòi tag. Noèak aj ú¾e takie robi¾i, že bola ena
èe¾aï a mohou edon rojík k nej položi, noèak na šiesich kalotkách bou rojík,
a na dvanástich kalotkách ¾ebo asi takie osemnás kalotkovie ú¾e boli
vo¾akedi a tag to bola ve¾mej dobrá úloha aè si vedeu totoka prekona, a zas
¾en to bolo napred, že aè kceu to spravi, že bi bou na jar mau enu mocnú
èe¾aï tag vo¾akerú matku vitvoria a zatvoria dovena dve èe¾aïe, tagže tie dve
èe¾aïe na enej kuchiòi ži¾i tag òestrovi¾i te¾ko ako kebi osobie bola aj ena
èe¾aï aj druhá. A noèak mlad tie dve matke, ¾ebo to bolo ždi, že aspon šes
kalotkou mladu, žebi ma¾i keï pred ïesiaima dòoma, ako breštráng kvitòe.
Tag noèak tutoka aè dve èe¾aïe bo¾i popri ena druhon, tak tie noèak aè menšia
èe¾aï aj òemala šes, a¾e táto mala šes, a menšia èe¾aï aè mala štiri keï ich
do vena zloži¾i tento mlad, a matku z vo¾akerej èe¾aïi ¾ebo najviac ráz tagto
èarúvali matke. Každí rok enu matku noèak vichova¾i, a¾e na jar tá matka
ostála s tích dvoch èe¾aïí a tú zòièi¾i, a¾ebo hád ju ¾en vitvori¾i a poton ju
položi¾i naspe, a¾ebo druhej èe¾aïi ¾ebo hát šakovo, to už na èelárovi závisí,
že asi ako von si to vie toto prekona, žebi aj mladie matke. ¼ebo to je hlavnvo,
že aspon tri roèná matka, už kero je f štvrtom roku, tag tú je najlepše èarova.
¼ebo už je ve¾mej dobrá, a¾e je òiistá. Òevie te¾ko plodi hát mladú. A to
noèak pri èe¾aïoch ve¾a robí že aè matka òevie ploïi tag òinto èe¾i. ¼ebo
noèak ena dobrá èe¾aï na jar februára keï zaène plodi tag noèak od toho
závisí že ke¾ko vie zakri, a te¾ko mladú vie poton vichova ke¾ko zakrije tag to
ten mlad sa strojspôsobí, tagže dvaráz te¾ko ho je viac, každie tri tíždòe. Tag aè
na èas zaèòe noèak mlad plodi februára, tag do mája 10.iho aè triráz vie
èaruva tieto tri tíždòe, z mladon, tag sa noèak triráz hát dvojnásobòe nasporí
už naprvon sa dvoma èiaskami nasporí a už poton tie zas ¾en to sa zas na dve.
Tag že sa ždi pokraèuje, že ždi je mocòejšia èe¾aï, èín ¾epše dôjïe noèak kín
bielo kvitòe ¾ebo to bolo vo¾akedi najhlavòejšvo ¾ebo òeboli tietoka
semiaèká, ïejakie slòeèòíke a èijavien. Žebi na bielok bola mocná èe¾aï, tag
bielok sa nabrau, a poton sa radovalo vo¾akedi aè èe¾i keï ich vivetriu, žesi
veïe¾i te¾ko nájs, že obži¾i do leta kim vo¾aèo bolo, ¾ebo na stròiskách
vo¾akedi noèak bou ve¾a cisec, tag s toho mohou navetri. Hát òeska je už
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inak, òeska noèak jesto šakovie, hát semiaèká dochovávajú, aj slòeèòík, aj
repicu, hát šakovo jesto no. Tagže teraz je veèšia možnos na to žebi hát
nabrau sa med ako vo¾akedi. Èe¾i z jari noèak na to naèin da pozor žebi hát
ma¾i sa ïe pristavova robit žebi ma¾i mesto, tagže naèin ve¾mej ma staros
žebi aj virábe s èelámi je dobre, ¾ebo èela sa noèak zo s rôjeòím sporí. A aè že
òema, je òiviužitá zo s šeckima veciami ¾ebo èela je tag ako edon majster že
aè òemá èo robi tag nevie viži. Aj èe¾i noèak za 21 dòí keï sa naroïia, tag sa
one na víuèbe. Tan od vosku pestovaòia sa zaèòe, chovajú mlad, poton sa
noèak zaprávajú med. šakovo robia, a s tin èela noèak že šakovo robí tag sa
viuživa, ¾ebo to vravia, že rôjeòia, je ot toho, že èela málo pláše virábe. Tagže
hlave sa jej zmastòí, a to ju na to dovedie, žebi sa rôjili. Nohát tomu naèin aj
èe¾aï poton, a aj páškou naèin žebi sa hát ma¾i kïe one nanosi si te¾ko medu,
¾ebo noèak ke si one nanosia, aj med, sa prihotujú na to že teraz sa idú spori,
tak one sa na to prihotujú už aè povedzme dôdu tatan že sa rôji idú, tag pret
matka òeploïí, a¾e one sa hotujú aj zo s kvetovin práškon, aj zo s medon tag,
že one vilietnu zo s ú¾a, a one si vo¾aïe postavia hát dom. A ten dom noèak
kïe sa one zabijú, že tan si dom postavia, tag hòeï si veïia, edon pláš z toho
spravi, èo one odòesú tatan. Pláš spravia, matka in ploïí vajíèka, a život sa
zaène hned v rôji. Rôje víhodnuo chii ¾en hát rôji je òi víhodnuo vèelán da.
¼ebo tín rôjon ve¾ašakovo môž spravi. Ten rôj s tinto prihotoveòín, že von si
dom hòeï vie postavi, tag môž ho postavi tag že 8 ¾ebo 10 plášou viiahòe
naraz ¾en aspon ïeòòe mu naèin edon liter sirup už povedzme cukra spusení
med da. Každí deò tag von sa tag zastaví že aj 8 plášou si vie vitiahòu, a to je
už poton enej èe¾aïi na to dos, žebi si zaèla život. Už poton noèak aè ïa¾ej
meduje med vie ona nabra, tag si ona poton aj ïa¾ej na med postaví hát pláše
ïa¾ej. No toto o rôjeòí. A poton noseòia. Noseòia je taká vec, že èela aè má èo
nosi, tag òešpekuluje, aòi sa òerôji, ¾en nosí. ¼ebo aè sa zaèòe roji, a príïe
takí èas že dostaòe pašu, že sa vie ïe pás no. Tag spovie aj z rôjeòia a med si
nanosí. No a¾e hát totoka je aj od èasu aj od èelára závisí aj šakovo môže bi z
tochtoka. Už teraz o vetreòí noèak, keï už èe¾i sa zastavia tag že nanosia aj
med tag noèak hát vivetrí med, a toto s toho stojí, že noèak pláše aè ich
zarobia, aè zarobia med, tag ho naèin hát obsípa dou z plášou, a poton tag
vivetri a da naspe žebi ïa¾ej nosi¾i.
(Ve¾ký Bánhedeš – Békešská Èaba)
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Ján Janèovic
Báa Ondrej Beòo –
nedocenená komlóšska osobnos
Miesto v galérii významných komlóšskych
rodákov z konca 19. storoèia a prvej polovici 20.
storoèia nesporne prislúcha aj ro¾níkovi,
verejnému a cirkevnému èinite¾ovi Ondrejovi
Beòovi. Narodil sa 19. novembra 1880 v ro¾níckoremeselníckej rodine, jeho otec Ján Beòo popri
menšom ro¾níckom majetku sa zaoberal hlavne
kolárstvom. Jeho matkou bola Zuzana, rodená
Tóthová. Ondrej Beòo s manželkou Máriou,
rodenou Hovorkovou, mal 6 detí (2 z nich umreli
ako maloleté, dvaja synovia padli v 2. svetovej
vojne). Vo svojom povolaní pokraèoval v š¾apách
svojich predkov, ktorí prišli na Dolnú zem v èase
Ondrej Beòo
feudalizmu. Pri rodièoch a starých rodièoch si
osvojil poctivú ro¾nícku prácu, v ktorej sa neskôr
zaèal špecializova na zeleninárstvo, ktoré mu prinášalo úspechy. Už ako
mladý èlovek sa aktívne zapájal najprv do kultúrno-výchovnej práce medzi
svojimi rodákmi v Slovenskom Komlóši a neskôr aj v národnouvedomeleckej
práci. Už v roku 1906 zorganizoval prvý programový veèierok s koncertom.
Pevný charakter, usilovnos a úcta, ktorú užíval už ako 24-roèný mladý èlovek,
mu èoskoro vyniesla, že v roku 1907 bol zvolený za èlena vedenia obce, kde
zotrval plných šes rokov. V tom istom roku bol nielen zvolený aj do
cirkevného predstavenstva ako presbyter, ale na kultúrnom poli zorganizoval
aj prvé divadelné predstavenie. Bol organizá- torom a režisérom divadelnej
veselohry od Jozefa Hollého „Kubo“. Táto divadelná hra bola zakonèená slovenskou veselicou, èo sa od toho èasu stalo zaužívanou komlóšskou tradíciou. Ïalším jeho významným organizátorským èinom bolo založenie cirkevného spevokolu, a to bez pomoci uèite¾ov a farárov. Jeho spoluzakladate¾mi
boli Pavel Varga – zvolený za prvého predsedu, Ondrej Hudák st. Ján Hudák
ml., Adam Veòarèan, Michal Hudák, Štefan Hirka, Matej Bencúr, Ondrej
Kulík, Michal Krajèík, Juraj Rusnák, Pavel Bobor, Ján Matajs, Adam Raèko a
Ondrej Vajda v úlohe zbormajstra spevo- kolu. Ondrej Beòo patril tiež medzi
spoluorganizátorov akcie – Memoran- dum dolnozemských Slovákov v roku
1919 za vytvorenie administratívneho centra na Dolnej zemi, ktoré reprezen-
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tovalo 30 tisíc obyvate¾ov z okolia. Za týmto úèelom sa uskutoènilo v Békešskej Èabe ve¾ké slovenské ¾udové zhromaždenie, kde bol jedným z hlavných
reèníkov aj Ondrej Beòo. Na zhromaždení bola prijatá aj petícia a delegáti sa
ju pokúsili dosta aj na mierovú konferenciu do Paríža.
Keï mal Ondrej Beòo 48 rokov, zisk z úspešného gazdovania, najmä
zeleninárstva sa rozhodol investova do výstavby nového „sálaša“. V èase, keï
už Ondrej Beòo žil na Slovensku, v pädesiatych rokoch v období kolektivizácie po¾nohospodárstva, budovu jeho „sálaša“ dali zbúra. V jeho múroch sa
našiel 9. októbra roku 1928, „Pamätný list zostavený z príležitosti stavania
tohto domu“ a zostavil ho v tom èase komlóšsky uèite¾ Ondrej Vajda. Text bol
napísaný na štyroch stranách s ïalšími dvomi prílohami. V spisovnej slovenèine napísaný dokument obsahuje rodinné personálie, charakteristiku
Ondreja Beòa a jeho rodiny, jeho organizátorskú èinnos v kultúrnospoloèenskom, cirkevnom a verejnom živote Slovenského Komlóša, jeho snahy
zachova slovenské národné povedomie a mravnos. Z textu sa možno
dozvedie aj to, že už v tom èase sa osobne poznal s Jozefom Škultétym,
predsedom Matice slovenskej, tajomníkmi Štefanom Krèmérym a Rudolfom
Klaèkom, Antonom Granatierom, Fedorom Houdekom…
V prvej prílohe Ondrej Beòo uvádza, že hodnota stavby bola pätisíc pengõ, èo predstavuje vtedajšiu cenu 200 metrických centov pšenice. Uvádza
tiež, že rok 1928 bol ve¾mi horúci s ukrutnou suchotou. Konèí peknou poznámkou: „Veru je tu krásne pri tomto našom Íre, a ešte kde sa nachodia takie
peknie asi storoènie stromy, ako u mòa. Moji starí dedovia sadili a pestovali a
ja zeleninu a dom postavým“. V druhej prílohe je okrem iného tento údaj:
„Rok 1835, kedy ešte Židom nebolo dovolené zakúpi grunt, môj praotec
zakúpil ten grunt, kde dnes stojí židovský kostol a dovolil Židom komlóšskych, aby si tam postavili chrám. A ony z vïaènosti mu postavili kamenný
pomník v starom cintoríne. Starý otec zase daroval pre svoju cirkev Zlatú
knihu so základinou 300 zlatých“.
V súvislosti so stavbou nového Beòovho „sálaša“ treba uvies, že po jeho
užívaní Ondrej Beòo zintenzívnil pestovanie zeleniny, k èomu vybudoval na
ten èas vysokovýkonné zavlažovacie zariadenie so zakúpeným moderným
strojovým vybavením. V medzivojnovom období bol funkcionárom a predsedom Ro¾níckeho spolku v Tótkomlóši a spoluzakladate¾om ilegálneho spolku
„Kultúrna jednota Slovákov v Maïarsku“. V rokoch druhej svetovej vojny bol
zapojený do ilegálneho odboja a vytvorenia skupiny Slovenská brigáda, ktorá
po oslobodení regiónu bola premenovaná na Klub slovenských demokratov,
ktorému bol predsedom. V januári roku 1945 po vytvorení Antifašistického
frontu Slovanov v Maïarsku sa stal jeho podpredsedom. Ondrej Beòo bol
známy aj ako verejný reèník. Pamätné je jeho vystúpenie na manifestaènom
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zhromaždení AFS konanom 28. júla v Békešskej Èabe, kde prehovoril za
Slovákov prihlásených na presídlenie. To bola už nová významná etapa v jeho
živote. V roku 1947 sa na výzvu „Ma volá!“ na základe Dohody medzi Èeskoslovenskom a Maïarskom o výmene obyvate¾stva presídlil s celou rodinou
na Slovensko a usadil sa v Galante a Matúškove. Vo svojom povolaní pracoval
naïalej ako po¾nohospodár. Stal sa spoluorganizátorom tamojšieho cirkevného zboru a spolupracovníkom predsedu Osíd¾ovacieho úradu evanjelickej
cirkvi Júliusa Dérera. Keï sa na južnom Slovensku po presídlení vytvorilo 23
nových presídleneckých cirkevných zborov, na konvente ich nového Dunajského seniorátu konaného v roku 1949 v Komárne prehovoril ako jeho
zvolený administrujúci dozorca a v tejto funkcii zotrval tri roky. V rokoch
1948-1954 bol poslancom SNR a podpredsedom Osíd¾ovacieho úradu SNR.
Báa Ond- rej, ako ho jeho známi volali, zomrel 29. januára 1961 v Galante a
pochovaný je v Matúškove. Ondrej Beòo je v obidvoch prostrediach v ktorých
žil a pracoval na národnom poli, zatia¾ nedocenenou osobnosou a za svoje
národné, kultúrne, cirkevné a hospodárske snaženia by si zaslúžil viac
uznania a úcty.
(Nitra)
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Miroslav Kme
Docent Karol Langstein
K 50. výroèiu príchodu prvého slovenského hosujúceho
uèite¾a do Maïarska
Pred 50 rokmi prišiel na slovenské gymnázium do Békešskej Èaby prvý
(oficiálne vyslaný) hosujúci uèite¾ na slovenskej menšinovej strednej škole
v Maïarsku Karol Langstein, uèite¾ z Banskej Bystrice a rodák z Fi¾akova (*11.
2. 1933). Inštitúcia hosujúcich uèite¾ov (z tzv. materskej krajiny) v menšinovom školstve sa osvedèila v mnohých krajinách, teda aj v slovenskom
školstve v Maïarsku. Napokon aj v súèasnosti, zvláš po roku 1992 sa poèet
hosujúcich uèite¾ov v slovenských školách zvyšoval a dnes je samozrejmosou. Prínos hosujúceho uèite¾a je hlavne v jeho jazykovej a profesnej
erudícii, ako aj v jeho kultúrnych väzbách medzi „materskou“ a „hosujúcou“
krajinou, èo by sa, prirodzene, v jeho úèinkovaní malo transformova do
kultúrnych, odborných alebo publikaèných aktivít. Po konštituovaní slovenského školstva v B. Èabe (èiže základnej školy a gymnázia) roku 1949 sa
v pedagogickom zbore ocitli popri domácich uèite¾och (najmä z bývalých
evanjelických cirkevných škôl) aj maïarskí uèitelia presídlení z Èeskoslovenska. V 50-tych rokoch istý èas v B. Èabe uèili s nimi i Anna Botlíková
z Bratislavy a Anna Hovorková, pôvodom zo Slovenského Komlóša (vydatá na
Slovensko). V roku 1960 sa základná škola a gymnázium spojili do jednej
inštitúcie s riadite¾om Jánom Knihárom.
K. Langstein absolvoval štúdiá na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave a roku 1956 dostal, ako vtedy bolo zvykom,
umiestenku na Jedenásroènú strednú školu v Banskej Bystrici, kde pôsobil
dva roky ako uèite¾ chémie a biológie. Potom prišlo vyslanie ministerstvom
školstva na zahraniènú „misiu“, prièom K. Langstein mal možnos vo¾by
medzi slovenskými školami v maïarskej B. Èabe alebo v po¾skom meste
Jablonka. Zvolil si B. Èabu, ktorá sa mu, svojím spôsobom, stala „osudná“,
keïže si tu našiel svoju životnú partnerku a o ich sobáši priniesli správu
miestne noviny. Profil jeho manželky – prof. Evy Langsteinovej, rod. Gécsovej
– bol publikovaný v Èabianskom kalendári na rok 2007.
B. Èaba predstavovala pre K. Langsteina úplne nové prostredie, nielen
v odlišnosti hôr a dolnozemskej roviny. Bol však príjemne prekvapený
prostredím, priate¾ským prístupom kolegov na slovenskom gymnáziu, ale aj
z iných stredných škôl v B. Èabe (v tomto regióne viacerí z nich boli pôvodom
Slováci). Stretával sa napr. aj s Jánosom Pappom, dejepisárom a maïarèiná-

[129]

VZÁJOMNOSTI

rom z Gymnázia Ferenca Rózsu,
alebo Jánosom Maxinom, ktorý uèil
na strednej obchodnej škole, bol
známym športovcom a trénerom
hádzanej (na jeho poèes po predèasnej smrti bol pomenovaný turnaj „Pohár Maxina Jánosa“). V rozhovore s autorom èlánku Karol
Langstein z kolegov na slovenskej
škole ve¾mi dobre spomínal napr.
na Juraja Marika, Tibora Hidašiho,
Aladára Králika, Pavla Baèu,
Michala Kise¾a, Imra Oèovského,
Juraja Kreta ...Ako slovenský hosujúci uèite¾ vyuèoval tri predmety:
chémiu, biológiu a zemepis. Hovorová slovenèina žiakov bola relatívne dobrá, avšak jej pôvodnej
náreèovej slovnej zásobe chýbala
najmä odborná terminológia, takže
pre potreby výuèby bolo nevyhnutné vysvet¾ova aj v maïarèine.
Slovenèinu K. Langstein využíval aj
Karol Langstein v Békešskej Èabe
mimo školy, pri rozlièných kultúrnych akciách, besedách atï. Na slovenskej škole v Èabe pôsobil napokon tri
školské roky: 1958/1959, 1959/1960 a 1960/1961. V poslednom roku
pôsobenia zažil tú výraznú zmenu, keï z rozhodnutia „vyšších miest“ bola
slovenská výuèba radikálne obmedzená a naïalej sa v slovenèine vyuèovali
už len tri predmety (slovenský jazyk a literatúra, dejepis, zemepis, resp.
èiastoène hudobná a výtvarná výchova).
Po návrate na Slovensko K. Langstein sa znovu vrátil do Banskej Bystrice.
Nastúpil na Vysokú školu pedagogickú (predchodkyòu dnešnej Univerzity
Mateja Bela), kde pôsobil vyše 40 rokov a postupne získal vedecké tituly
RNDr. (doktor prírodných vied), CSc. (kandidát vied) a vedecko-pedagogický
titul docent. Vo vedeckej a pedagogickej práci sa zameral na anatómiu a
fyziológiu, predovšetkým však na pedoantropológiu a vývoj detí a mládeže
po zdravotnej stránke pre uèite¾ov. Publikoval napr. práce Biológia detí a
mládeže, Školská hygiena a školské zdravotníctvo. Venoval sa okrem iného
gerontologickému výskumu poklesu výšky u starcov, ïalej výskumu rómskych školopovinných detí. Habilitaènú prácu s názvom Rastové charakte-
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ristiky školopovinných cigánskych detí Stredoslovenského kraja obhájil na
Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.
K. Langstein bol prvým propagátorom resuscitácie v Èeskoslovensku, išlo
vtedy vo „Východnej“ Európe o novú, ale dnes už o bežnú a najdôležitejšiu
formu prvej pomoci pri oživovaní osôb po úrazoch, pri ktorých sú postihnuté
dýchacie centrá a srdce. Základným cie¾om je zachova dostatoèný prísun
kyslíka dôležitým orgánom, najmä mozgu. Preto je potrebné zabezpeèi
funkcie dýchania napr. umelým dýchaním z úst do úst a súèasne udržiava
alebo obnovi èinnosti srdca nepriamou, prípadne priamou masážou. Na
resuscitáciu, ktorú môžu poskytnú aj laici, nadväzujú odborné medicínske
opatrenia. Podrobnejšie o tomto fakte bolo publikované v èeskej a slovenskej
tlaèi (vèítane celoštátnych denníkov) roku 1977, kedy už 16. rok (t. j. od
r. 1961) K. Langstein viedol kurzy resuscitácie na Pedagogickej fakulte
v Banskej Bystrici. Inšpiráciu k novej metóde získal práve v B. Èabe pri
stretnutí u priate¾a, miestneho praktického lekára, ktorý sa rád porozprával
s ním po slovensky. Raz mal Dr. Pál Lopusni u seba na návšteve aj kolegu
z Budapešti, ktorý nejaký èas predtým pôsobil v Nórsku a tam sa stretol
s používaním resuscitácie. Rozhovor s týmito lekármi, najmä v súvislosti
s „nórskymi“ skúsenosami spomínaného hosa, K. Langsteina ve¾mi zaujal a
zaèal sa problematikou zaobera.
Po skonèení pôsobenia K. Langsteina na Slovenskom gymnáziu v B. Èabe
prešlo až 28 rokov, kým znovu, po predchádzajúcej medzištátnej dohode,
prišli do Maïarska ïalší hosujúci uèitelia. Ve¾mi krátko pred ve¾kými

Z¾ava doprava: K. Langstein, János Papp a János Maxin
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politickými a spoloèenskými zmenami v našich štátoch 1. novembra 1989
nastúpili na svoje miesta prví štyria hosujúci uèitelia zo Slovenska: do B. Èaby
na gymnázium autor tohto textu, do Slovenského Komlóša na slovenskú
základnú školu Miroslav Brna (z Malaciek, inak rodák z rumunského Bihoru),
do Sudíc na miestnu základnú školu Vlastimil Martan (z Liptovského Hrádku)
a do Balašských Ïarmôt na hotelovú akadémiu Juraj Margoè (zo Zvolena).
Pravda, v èase príchodu týchto nových hosujúcich uèite¾ov však napr. na
èabianskej škole už viac rokov pracovali dve uèite¾ky z Èeskoslovenska, ktoré
sa vydali za „Èabänov“, konkrétne Danka Horváthová (zo Zvolena) a Libuše
Pestiová (z Moravy z Prostìjova). V nasledujúcich mesiacoch a rokoch
prichádzali ïalší hosujúci uèitelia – na slovenské gymnázium v Budapešti
Valéria Böhmová (zo Zvolena), na ïalšie slovenské školy: do Sarvašu
Magdaléna Pažická (z Trenèína), do Nového Mesta pod Šiatrom Vlasta Štofová
(z Michaloviec), do B. Èaby Valéria Kalná (z Bratislavy), Alica Vnuková
(z Piešan) atï.
Autora èlánku s K. Langsteinom spája jednak fakt, že po dlhšom èase boli
prvými hosujúcimi uèite¾mi v B. Èabe, obaja prišli z Banskej Bystrice, obaja
neskoršie pôsobili na Univerzite Mateja Bela, navyše autor èlánku si zo
študentských èias na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici dobre pamätá na
prednášky doc. Langsteina z predmetu biológia dieaa. Poèas svojho
pôsobenia na gymnáziu v B. Èabe sa stretol so živými spomienkami na
mladého uèite¾a K. Langsteina zo strany vtedajších kolegov i bývalých žiakov.
Karol Langstein bol urèite jeden z najvýraznejších slovenských hosujúcich
uèite¾ov, ktorý v prostredí èabianskej menšinovej školy „vyoral brázdu
v pamäti žitia“.
(Banská Bystrica)

VZÁJOMNOSTI

[132]

Mihaela Grancea
Je pálenka maïarská a èi rumunská?
Akú krajinu majú rumunskí Maïari? A akú kuchyòu?
V radoch Rumunov, najmä tých, ktorí nie sú Sedmohradèanmi, najèastejšie vyvoláva nespokojnos to, že Maïari žijúci v Rumunsku najradšej hovoria na verejnosti po maïarsky, teda svojou materèinou, a odmietajú komunikova po rumunsky, štátnym jazykom. Väèšina Rumunov pokladá tento postoj
za provokáciu a odmietanie interkultúrnej integrácie. Nespokojnos tých, ktorí
plnia pohoršenými výpoveïami priestor centrálnych a regionálnych novín,
èasopisov, ale aj televízie (pozri najmä Antenu 1), ale aj nadácií a virtuálnych
èasopisov spravidla vyjadrujú konštantnú nespokojnos s tým, že v mnohých
oblastiach v Transilvánii, najmä tam, kde maïarské obyvate¾stvo tvorí väèšinu,
Maïari nekomunikujú s Rumunmi, ktorí sa tam zdržiavajú prechodne, po
rumunsky, prièom sa miestni obyvatelia odvolávajú na to, že po rumunsky
nevedia; pre všeobecnú platnos námietok uvádzam text osoby, ktorá sa
pokúsila porozumie tomuto javu: „To, èo mi prekáža je, že v mnohých krajoch
Rumunska (najmä na severe) sa hovorí iba po maïarsky. Zašla som do hôr, a
keï som sa na nieèo opýtala po rumunsky, znakmi mi dali najavo, že po
rumunsky nevedia. Ale ak povieš na nich nieèo škaredé, iba tak a obsypú
nadávkami v oboch reèiach. Inak nech si robia, èo chcú, ale vo svojej krajine…
Uvedomujem si však, že sa to nestáva len u nás. Napríklad v Barcelone sa
hovorí inak ako inde v Španielsku…” Zaujímavá a presne správna je „forumistická” odpoveï maïarského príslušníka: „Po prvé, krajina Maïarov žijúcich
v Rumunsku je Rumunsko, takže už nehovorte, ako v predchádzajúcej správe
to, èo by sa dalo preloži tak: že my Maïari sa máme pobra do
intervaginálneho prostredia, do nášho Maïarska (…). Problém väzí v tom, že
my neve¾mi máme doèinenia s Magyarországom (Maïarskom), naša krajina je
tu. Predavaèi, ktorí nehovoria po rumunsky s rumunským klientom neznalým
maïarèiny, sú tupci a tak aj s nimi treba zaobchádza.” Z vlastnej skúsenosti
môžem potvrdi, že v Targu Muresi, Targu Secuiesc a priam aj v Kluži, keï sa
ma predavaèi vypytovali po maïarsky na to, èo ma zaujímalo, a ja som im
jednoducho odpovedala po rumunsky, výraz ich tváre neprezrádzal žiadne
nepriate¾stvo, ale rovnako prívetivo mi odpovedali po rumunsky. Avšak
v Bukurešti, meste „mojich univerzít”, kde mi kedysi môj slabý sedmohradský
prízvuk akoby prinášal výhody, dnes v urèitých okolnostiach ten istý prízvuk,
možno už aj trocha silnejší, vyvoláva negatívne reakcie v mimike obchodných
pracovníkov alebo priam aj správanie neprofesionálne a bez manier!
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Súaženie rumunsko-maïarské je všeobsiahle, prejavuje sa aj na úrovni
gastronómie. Na spomenutých fórach, ale aj v každodennej súèinnosti sa
aspoò v poslednej dobe ve¾a špekuluje o „národnej špecifike” (maïarskej èi
rumunskej) istých jedál príznaèných pre transylvánsku kuchyòu (v detstve
strávenom v starej obci „na Sedmohradsku”, najmä po predèasnej smrti
babièky po matke, môj otec, nacionalisticky založený èlovek, rozhodol, že sa
v našej rodine bude vari len „po rumunsky” ; nuž zbohom teda guláš,
paprikáš, henkleš, plnené paradaisle, ovocné polievky atï.). A tak, sa niektorí
spomedzi Rumunov pýtajú, èi je „sedmohradská pálenka maïarská a èi
rumunská”, iní hovoria o dišpute týkajúcej sa toho, ku ktorej „národnej”
kuchyni patrí plnená kapusta. Turci hovoria, že pochádza od nich, ibaže ju
nerobia z bravèového mäsa, Maïari hovoria, že je od nich, a majú tomu
venovaný aj festival. My ju pokladáme za jedlo rozhodne urèujúce našu
národnú špecifiku. Možno je pravda kdesi… uprostred, tvrdí v náhodnej
diskusii ïalší „fórumista”.
Prieskumy verejnej mienky, triky a posuny
Predstavy Rumunov o Maïaroch sú schyzoidné, urèuje ich u tých, ktorí
neboli v každodennom styku s èlenmi maïarskej komunity, etnokultúrne klišé
zdedené v rámci mikrokomunity z „kultúry nealternatívnej uèebnice“ alebo
najnovšie z extrémistickej literatúry. Naopak, pre sedmohradských Rumunov
vzájomné poznanie, hoci aj zložité a okorenené konfliktlnými situáciami,
vytvorilo diferencovanejšie chápanie s pokusmi o pozitívne vnímanie Iného.
Pod¾a sondáže „Multikultúrny Kluž. Analýza interetnických vzahov“, ktorú
realizovalo Centrum pre zdroje etnokultúrnej diverzity a klužský muniipálny
úrad, rumunsko-maïarská koexistencia sa zdá by priam idylickou: Rumuni,
ako aj Maïari prehlásili v 88, že si dobre rozumejú alebo ve¾mi dobre
rozumejú s príslušníkmi inej etnickej skupiny. Maïari a Rumuni v Kluži
prechovávajú v tom istom stupni dôveru v ¾udí iného vierovyznania (cca 71)
alebo dôverujú príslušníkom iného etnika (cca 58-60%).
Avšak vzahy Maïarov a Rumunov za horšie pokladajú Maïari než
rumunská, pre Kluž reprezentatívna, štatistická vzorka. Podobná situácia sa
vyskytuje, aj pokia¾ ide o vzahy Rumunov, Maïarov a Rómov, Rumuni majú
rasistické postoje a navrhujú segregaèné opatrenia. Vnímanie Iného mnoho
ráz popletie, pokia¾ ide o vnímanie identity zovšeobecòovaním mravných,
etnických vlastností globalizujúcej hodnoty. Tak napríklad, pokým Rumuni si
o Maïaroch myslia, že sú: usilovní (15,6% respondentov), solidárni (9,2%),
dobrotiví (7,3%), dobrí hospodári (6,4) alebo šovinistickí (3,8%), Maïari sú
menej ve¾kodušní, pravdaže z perspektívy imagologickej. Maïari si o Rumunoch myslia, že sú: usilovní (10,3%), jednotní (7,4%), priate¾skí (4,8%),
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poriadni (4,8%), leniví (2,9%). Pokia¾ ide o predstavy Maïarov o Rumunoch,
možno sú ovplyvnené negatívnym zatrpknutým fondom takmer
„predhistorickým“, volebnými extrémistickými opciami klužských Rumunov,
ktorí si po dva mandáty za primátora radšej zvolili smiešneho nacionalistu,
„archaického a archaizujúceho“ ako bol Gheorghe Funar a nie v poslednom
rade sú tieto referencie ovplyvnené aj odlišným výkonom ethosu práce.
Výsledky takýchto prieskumov verejnej mienky môžu poprie iné prieskumy, ako aj najnovšie vyhodnotenia uskutoènené mimovládnymi organizáciami s respondentmi zo Starého krá¾ovstva, osobami, ktoré sa prejavujú silne
protimaïarskými postojmi (pozri obèanov zo Zimnicea, Valcea, Slatina,
Craiova). Ale šokujúcejšie než závery „najèernejších“ prieskumov sú listy
mladých ¾udí, ktorí si po fórach vylievajú jed extrémizmov fašistického
ladenia formulkami, ktoré oživujú obraz stároèného a absolútneho Nepriate¾a. Stretla som sa napríklad s ostrou výmenou listov-pamfletov s prekvapivými hravými èrtami, ktoré prezrádzajú vek pisate¾ov. Tak napríklad ako
odpoveï na správu, ktorou istý Attila hovorí o „bezoèivých Oláhoch“, Rumun, ktorý neprezradil svoju totožnos (ani len fiktívnu“), tvrdí, že „Koèovný
divoch Pišta skoncuje s kultúrnym Vlachom! Maïarská beštia nièí Európsku
civilizáciu!“ Pravdepodobne sa blúznivý rumunský „fórumista“ necítil by
v roku 2003 (rok korešpondencie), ale na úsvite stredoveku, v dekadentnom
Ríme, nechal sa zvies k myšlienke, že je stelesnením rímskeho aristokrata,
ktorý sa prizerá koncu jednej civilizácie.
Aj v Rumunsku, aj v Maïarsku možno zisti nové, priam èerstvé oživenie
sociálnych segmentov elektorátu verného fašistoidným opciám. Do takejto
históriou ošúchanej pasce sa spravidla dostávajú rebelantskí a labilní mladíci,
ktorí potrebujú ideológie istôt (a iba extrémistické ideológie sa zdajú by
vhodným pre takéto ašpirácie), vlastníci študijných diplomov èasto nepodložených teoretickými znalosami, intelektuáli konjukturálni, teológovia (u nás
– fundamentalistickí „askoristi“ a legionári, u nich – unitariáni, ktorí zabudli,
že sa v kostole nepolitizuje), stredná vrstva (už tradiène naklonená diktátorským oporným bodom), nostalgikovia rumunského nacionalistického
komunizmu. Na Internet chat-room polemizujú medzi sebou maïarskí liberáli a neonacisti, respektíve rumunskí komunistickí nostalgikovia, peremisti a
legionári. Generácia starších intelektuálov je ohromená tým, ako mladí
poslucháèi humanitných vied, ale aj elitných business school sa prejavujú
antisemitsky, rasisticky a xenofóbne, že to¾kí „postmoderní“ ¾udia, ktorí,
najmä v Maïarsku, hovoria cudzími jazykmi a cestujú po svete, „konzumujú
s chuou a radosou divošskú a anarchistickú kultúru, ktorá sa nám tlaèí do
každodenného života“ (porovn. G.M Tamas: „List rumunským priate¾om“, na
www.algoritma.ro/dilema/416/G.M.TAMAS.htm), ale satanizujú národnostné
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menšiny, a ktorí sa dostávajú, pokia¾ ide o imagologickú stupnicu, od
Cudzinca k Nepriate¾ovi, možnej to obete, závisle od budúcich provokácií
histórie, od genocídneho štátu. Aj v Rumunsku, kde sú slovné prejavy
V.C.Tudora rýchlo oznaèované za extrémistické (a sú!), koketuje sa s vyhrotene autochtonistickými myšlienkami z mladistvých diel Emila Ciorana a
Mirceau Eliadeho, s kosmicizáciou rumunskej Bytosti, tak ako ju stvárnil
Lucian Blaga a Constantin Noica, prièom sa prehliada extrémisticko fašistická
podstata týchto ideí, dnes už znamenajúcich desatoro pre mnohých
rumunských mladých ¾udí prístupných postkomunistickému rumunizmu/
autochtonizmu.
„Luxus“ spolužitia. Zmiešaná rodina.
To, èo ignorujeme v tomto starom a háklivom obraze rumunsko-maïarských
vzahov v Sedmohradsku, Krišane, Marmaroši a Banáte, je existencia ve¾kého
poètu zmiešaných rodín, ktoré pestujú identitu podporovaním bilingvizmu a
rešpektovaním oboch axiológií (myslím len na tie rodiny, v ktorých pater
familias nerozhodol, možno aj od veèera do rána, ža sa jeho rodina má vzda
jedného z identitárnych koreòov, spravidla matkinho!). Niektoré štatistickodemografické zdroje tvrdia, že v zmiešaných rodinách, ktoré môžu by
tmelom, ale aj „drahým“ luxom, poèet osôb prevyšuje cifru 350000. Napriek
ažkostiam interetnickej komunikácie môže bilingvizmus týchto ¾udí zabezpeèi úspešnos interkultúrnosti. Napokon je známe, že hoci v Transylvánii je
1,5 miliónov Maïarov, poèet po maïarsky hovoriacich je dva milióny:
„Transylvánia je priestor, ktorý Boh požehnal tisícroèným multietnickým a
multikultúrnym spolužitím Rumunov, Maïarov, Nemcov, Židov, Slovákov,
Ukrajincov…“ (z utopických univerzalistických formuliek vyjadrených
v „Túžbe po zblížení a kooperácii“, jún 2006 – program Daniela Soropa,
výkonného predsedu Demokratického zväzu Maïarov v Rumunsku v TarguJiu). Nezostáva niè iné, len veri v tieto, do istej miery naivné formulky, ktoré
formuloval olténsky maïarofil rumunského pôvodu.
Preložila D.M.Anoca
Prevzaté z rumunského èasopisu CULTURA
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Štefan Markuš
¼udovít Štúr a dolnozemskí Slováci
Titul príspevku asi provokuje, ale nech. H¾ada súvislosti medzi kodifikátorom spisovnej slovenèiny a Slovákmi žijúcimi za hranicami Slovenskej
republiky nie je márnomyse¾nosou. Ak nejaké historické väzby existujú,
potom nám od¾ahne. Ak nie, potom môžeme tvori hypotézy.
Profesorka slovenèiny, v èasoch kedy marxistický poh¾ad na svet dominoval,, nás uèila, že ¼udovít Štúr bol „spiatoèník“. V roku stého výroèia jeho
úmrtia (1956) maturantom odporúèala preèíta si hodnotenie Štúrovho diela
od Juraja Špitzera - lebo národný budite¾ môže by témou na maturitných
písomkách. Nebola. Od Juraja Špitzera sme sa ale dozvedeli, že Štúr „...dostal
sa v r. 1848-49 pri svojom demokratickom zmýš¾aní na stranu tých síl, ktoré
dusili revoluèný pohyb národov...“ Štúrove aktivity z meruôsmych rokov
marxistická historiografia pokladala za nepokrokové. Z tohto uh¾a poh¾adu,
politický odkaz Štúra je ve¾mi jednoduchý. Štúr ale nie je jednoduchý.
Dobový poh¾ad naò je poznaèený vtedajšou politikou a najmä ideológiou. So
Špitzerom by sme dnes ostro polemizovali. Mal sa Štúr vari prida na stranu
Lajosa Kossutha? Úèas štúrovcov v uhorskej revolúcii znamenala od poèiatku
boj proti násilnej maïarizácii. Požiadavky slovenskej intelektuálnej špièky na
zrovnoprávnenie všetkých Slovákov v Karpatskej kotline boli popri maïarskej
túžbe po slobode nie fragmentmi úsilia revolúcie, ale jej cie¾mi. Štúrovci
presadzovaním slovenských záujmov v r. 1848 mienili formova kontúry
„lepšieho“ Uhorska. Pri jednej príležitosti Kossuth Štúra síce povzbudzoval,
že „...mám rovnako vrelé srdce pre utrpenie svojho aj vášho ¾udu, ktorému
len ruka v ruke môžeme u¾avi“, ibaže mohol mu veri? Štúr sa neraz presvedèil, že metóda „ruka v ruke“ v otázkach vydobýjania si práv nemaïarských
národov v Uhorsku nefunguje. Už pred slovanským zjazdom v Prahe (v júni
1848), vydali v Budapešti na Štúra, Hurbana a Hodžu zatykaè. Požiadavku:
„Chceme ako samostatné slovanské obce stá pred rakúskou vládou“ vyslovil
Štúr na pražskom zjazde v mene všetkých Slovanských národov žijúcich
v Uhorsku. V Budapešti sa takáto orientácia na Viedeò pokladala za nebezpeènú protiuhorskú vzburu. Udalosti v revoluèných rokoch sa vyvíjali ve¾mi
rýchle a v neprospech vodcov revolúcie. Povstanie na Dolnej zemi (iniciované
Kossuthom v mene Krajinského výboru pre obranu vlasti – Országos
Honvédelmi Bizottmány), ako aj úèas slovenských povstaleckých vojsk
v armáde chorvátskeho bána J. Jelaèièa pri porážke maïarského vojska pri
Schwechate (30. októbra 1848), ïalej vyhlásenie nezávislosti Uhorska a
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debrecínska detronizácia Habsburgovcov (14. apríla 1849), nakoniec bezpodmieneèná kapitulácia generála A. Görgeya pri Világoši a zloženie zbraní
do rúk ruského generála F. V. Rüdigera (13. augusta 1849), ktorá vyústila do
následnej popravy „martýrov revolúcie“ v Arade a v Pešti (6. októbra 1849) –
nám nepochybne kladú otázky aj o angažovanosti dolnozemských Slovákov
v zápase o samostatnos Slovákov v rámci budúceho usporiadania monarchie.
Významný maïarský historik Domokos Kosáry1 udáva, že v maïarskej
armáde bojovalo 20 až 30 tisíc Slovákov. Za koho, alebo proti komu bojovali?
Vyústenie revolúcie málokto predvídal a staval slovenské menšinové komunity na Dolnej Zemi do zložitejšej situácie. Vývoj porevoluèných udalostí bol
vskutku smutný a protagonisti odlišných koncepcií spolunažívania
nemaïarských národov v Uhorsku sa doèkali sklamania. Lajos Kossuth svoju
porážku prežíval vo vyhnanstve, ¼udovít Štúr zase doma, pod doh¾adom
bachovských žandárov.
Èo už len poveda o úlohe ¼udovíta Štúra, ktorého vo všeobecnosti naša
historiografia pokladá za najväèšieho Slováka? V meruôsmych rokoch sa
zachoval pragmaticky. Volil menšie zlo. Niè iné mu neostalo. V tom hádam je
prvý jeho politický odkaz pre súèasnú generáciu. Aj pre Slovákov žijúcich
mimo územia Slovenskej republiky. Pri absencii inej alternatívy, voli menšie
zlo je aj dnes, v demokratických podmienkach legitímna vo¾ba. Problém
prežitia menšín v diaspóre je vždy existenènou otázkou.
Iný a celkom odlišný význam Štúrovho politického odkazu môžeme
odvodi z kontextu doby v ktorej žil. Štúr zápasil o hodnoty, ktoré sú dnes viacmenej samozrejmé. Prežíval dilemu. Komu zosta lojálny? Spoji sa
s Budapešou èi Viedòou a súèasne od nich vyžadova zrovnoprávnenie
menšín v multietnickom Uhorsku? Štúr stál pred neriešite¾nou úlohou.
Kooperácia s mocou a menšinové práva boli v tom èase protichodné
požiadavky. Tento rozpor zlaïoval Štúr politickým taktizovaním. Národnoemancipaèné úsilie, ktoré družinu štúrovcov spájalo bolo naviac mravným
imperatívom. V zápase na poli literárnom aj politickom boli zjednotení.
Štúrov životopis, ktorý napísal jeho rovesník (J. M. Hurban) odha¾uje
oddanos pre spoloènú vec, pevnú kohéziu a spolupatriènos družiny. Pri
zložitom h¾adaní východísk zostali verní princípom, ktoré ich na poèiatku
zápasu spojili. V tomto odkaze je ukrytý ethos ich postojov. Dnes tento
potrebný postoj by sme mohli vyjadri parafrázovaním starého hesla: „Slováci
všetkých krajín zjednote sa!“
1

Kosáry Domokos, Magyarország és a nemzetközi politika 1848-1849-ben, História
Könyvtár, Budapest 1999, str. 146.
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To posledné, èo dokážeme o Štúrovi poveda je isté sklamanie z konca jeho života.
Slovenskí historici (Dušan Kováè, Daniela
Kodajová) metamorfózu Štúrovho myslenia aj
naznaèujú - aj keï iba s otáznikom. Ak totiž je
pravda, že posledné dielo Slovanstvo a svet
budúcnosti nášho národného budite¾a je jeho
politickým odkazom, potom jeho fanúšikovia
sa musia zarazi. Toto dielo Štúr napísal
v „domácom väzení“ po nemecky a vyšlo po
rusky v r. 1867. Dnes sa skromne nazdávame,
že zostavovate¾ spisovnej slovenèiny svoj
politický testament nemal napísa v cudzej
reèi. To predovšetkým. Po ïalšie, budúcim
generáciám Slovákov nemal odporúèa, aby sa
všetci Slovania zjednotili s Ruskom, prijali ruštinu a pravoslávie. Slováci
s dávnymi kresanskými koreòmi mu naozaj majú èo zazlieva. Uvedený
úsudok však vyslovujeme s podmienkou - ak domnienky slovenskej historiografie sú nespochybnite¾né. Tak, èi onak, v každom oh¾ade je tu pouèenie
z vývoja geopolitického myslenia. Rusofilstvo viedlo neraz v minulosti do ríše
fantázií a neuskutoènite¾ných vízií. Idea svetovej mocnosti pod vládou
imperiálneho Ruska bola nereálna vtedy a dodnes sa javí ako rozprávková
fatamorgána. Nazdávame sa, že akýko¾vek pokus o cestovanie v èase do
minulosti, za úèelom jej sprítomnenia, by bol fatálnym omylom. A hazardom.
Takže, aj toto politické blúdenie je štúrovským, však pouèným odkazom.
Volanie po zjednocovaní Slovákov vo svete však zostáva s nami a je
výzvou. Dnes, 160 rokov po verbovaèkách na Dolnej zemi do jednej èi druhej
armády, si kladieme provokujúcu otázku: „Èo všetko sme pre samých seba
ešte neurobili?“
(Bratislava)
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Pavel Bujtár
Rodokmeò rodiny Ambrušovej
Okrem už známych prác, ktoré sa zaoberajú životom, minulosou
i prítomnosou Slovákov žijúcich v Nadlaku a èiastoène žijúcich i na Slovenskom Komlóši, recentne sa zjavilo už aj nové svedectvo o ich prítomnosti
v týchto priestoroch. Strohé, ale návštevami mnohých nadlackých rodín
prísne dokumentované rukopisné dielo Juraja Janeèku, uèite¾a na dôchodku –
Rodokmeò rodiny Ambrušovej – sa stáva významným prameòom ïalších
informácií. Práca je smelé nóvum, veï snaží sa by svedkom životných
osudov široko rozvetvenej a už viac ako dvesto rokov popletanej rodiny
Ambrušovej. Už pri zbežnom poh¾ade na túto rukopisnú prácu èitate¾ si
uvedomí, ko¾ko to dalo námahy, aby jej autor vypátral a uviedol všetkých
èlenov tejto rodiny poènúc „starým Ambrušom“, dedinským brdárom, ktorého dvaja synovia Martin Ambruš a jeho brat Ïorï Ambruš narodení v dedinke Španie Pole (Rimavská Sobota) asi v rokoch 1770-1775 opustili rodný
kraj a prisahovali sa do Komlóša a po krátkom èase v rokoch 1802-1803
presahovali sa spolu s tými 200 rodinami do neïalekého Nadlaku. Tu sa im
vymeralo 60 jutár po¾a (jedno jutro približne 0,50 ha), a dva grunty v dedine,
na ktorých si postavili dva domy. Žia¾, ve¾ká cholera, ktorá vyèínala aj v týchto
krajoch si pobrala na druhý svet 445 Slovákov – evanjelikov, medzi ktorými
boli aj títo dvaja bratia – Ambrušovci. Bolo to v roku 1831. Martin umrel ako
neženatý, ale Ïuro už po príchode do Nadlaku sa bol oženil – vzal si za
manželku Zuzanu Cerovskú a mali spolu jedného syna, Jána. Po èase Ján sa
oženil, vzal si za manželku Alžbetu Zelenákovú. Toto manželstvo bolo
požehnané 8 demi a tuná sa už rodina zaèína prudko rozvetvúva, èo vlastne
tvorí základnú èas celého diela. Pre názornos treba uvies, že prvá dcéra
z tohto manželstva, Zuzana, mala 9 detí (Zuzana, Štefan, Alžbeta, Ján, Mária,
Eva – ïalšie tri umreli v mladom veku) a každé z týchto detí malo už potom
svoju rodinu, svoje deti...
Rodokmeò zaznamenáva osudy i rozvetvenie až deviatich generácií, èo,
pravda, si iste vyžaduje v urèitých prípadoch niektoré upresnenia, a tak autor
v rámci jeho možností sa snaží túto rukopisnú prácu ešte i ïalej dopåòa,
rozširova a nájs odpovede na ešte nezodpovedané situácie.
Ako už dobre informovaný (navštívil desiatky rodín) a dobrý znalec
rodinných pomerov uvádza aj ve¾mi skrátené ale cenné informácie, napríklad
dcéra Anny Janèikovej, vnuèky Anny Ambrušovej a Pavla Suchánskeho žije
v Damašku – vydaná je za Galal Al Eassadom a majú deti Victoria, Lamis a
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Mudar. Jej brat Miroslav Spacil žije v Kalifornii. Rudolf Suchánsky bol za
druhej svetovej vojny zastrelený doma ruskými vojakmi. Štefan Ambruš – syn
Jána Ambruša a Anny Venierèanovej zomrel na fronte v Przemisli v Po¾sku. Ján
Ambruš s manželkou rodenou Zuzanou ¼avrovièovou v roku 1898 sa vysahoval do Bulharska, kde nešastnou náhodou na po¾ovaèke bol zastrelený. Ján
Ambruš narodený v Bulharsku, bol generálplukovníkom v letectve, dostal sa
do Anglicka za druhej svetovej vojny bojoval v anglickom krá¾ovskom letectve
na rôznych frontoch v celej Európe – dokonca v lete 1944 lietal aj ponad
Nadlak.
Autor ale nezostal len pri týchto skromných poznámkach. Už v úvodnej
èasti spomína významné dáta i udalosti z rokov príchodu slovenských rodín
do Nadlaku – v rokoch 1802/1803 /príchod rodín, ude¾ovanie pôdy, gruntov,
výstavba prvých ulíc, cholera z roku 1831 a pod. v závereènej èasti je
predstavený spôsob hospodárenia, ve¾kos majetku, vzahy s Peregom ako aj
vysvetlenie porekadla, ktoré sa viaže na spôsob hospodárenia tejto rodiny
...“... je v šore ako tie Ambrušove šú¾ky na tom jeho dvore...“.
Práca sa konèí prepisom do súèasnej slovenèiny pohrebnej reèi nadlackého farára A. Seberíniho z príležitosti pohrebu Juraja Ambruša, èlena i zakladate¾a tejto známej rodiny, ktorý umrel ako 73 roèný vdovec v roku 1874.
(Nadlak)

Nadlak dnes
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Juraj Majo, Michal Kožuch
Pátranie po predkoch
(úryvok)
Odkia¾ pochádzali naši predkovia?
Túto otázku si položil pravdepodobne
každý, ale u Pitvarošanov a presídlencov
z Dolnej zeme má táto otázka ove¾a širší
rozmer. Aj keï predtým stovky kilometrov
vzdialení, stále svoje oèi upierali na horné
Uhorsko. Cítili, že stadia¾ vyšli a tam aj
patria. Pôvod väèšiny dolnozemských
priezvísk však nie je vôbec jednoduché
urèi. Podaktorí si miesto odkia¾ prišli na
Dolnú zem a na Pitvaroš uchovali
v pamäti a odovzdávali to svojim deom a
vnukom, avšak väèšina bola takých,
ktorých potomkovia už nevedeli z ktorej
obce sa vysahovali h¾adajúc nový domov
s nádejou na lepší a slobodnejší život.
Tradovalo sa len, že naši predkovia prišli
odniekia¾ z Horniakov, presnejšie
Ján Hronec
z niektorej zo slovenských stolíc. Pôvod
(rodinný
album, Zuzana
niektorých priezvísk je možné odhadnú
Hudáková, Sládkovièovo)
na základe prevažujúceho migraèného
toku prichádzajúceho do obce z niektorej
alebo niektorých hornouhorských stolíc v prípade, ak bola obec osídlená
v prvej vlne sahovania na Dolnú zem v 18. storoèí, prípadne je možné urèenie pôvodu tých priezvísk, ktoré vznikli na základe obce, z ktorej sa prisahovalec na Dolnú zem vysahoval. Takmer nemožné je zistenie pôvodu bežných priezvísk odrážajúcich etnickú príslušnos predkov (Tóth, Németh,
Orosz), prípadne zamestnanie (Kovács, Molnár). Situácia v zisovaní pôvodu
priezvísk sa komplikuje v tých obciach, ktoré vznikli až tzv. sekundárnou kolonizáciou, teda obec založili prevažne prisahovalci narodení už v niektorej
zo slovenských dolnozemských obcí. Jednou z nich je aj obec Pitvaroš.
Nielen ažké životné podmienky, ale aj túžba vráti sa na Slovensko viedla
Pitvarošanov a dolnozemských Slovákov v roku 1947 k presídleniu. Napriek
tomu, stále mnohí nevedia „otkia¾ zme hát priš¾i, kde možno stále žije naša
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rodina, ktorá sa pred dvoma storoèiami „z horniakov“ nevysahovala. Kde sú
naše korene? ¼udia sa vracajú k svojim koreòom, aby lepšie spoznali samých
seba.. Urèite to nie je novým zistením, aj vzh¾adom na to, že informácie
o obci, z ktorej sa naši predkovia vysahovali sa iba zriedkavo odovzdávali
nasledujúcim generáciám, ak vôbec. Prípadne tieto poznatky zavial èas a
zabudlo sa na ne.
Genéza a vývoj pitvarošského priezviska Majo
Jedným z najèastejšie sa vyskytujúcich priezvísk na Pitvaroši bolo aj
priezvisko Majo (maïarská verzia Majó). Zdanlivo jednoduché priezvisko má
však zrejme poriadne zamotanú genézu. Zatia¾ jedinou stopou, ktorá by
pomohla odhali odkia¾ nositelia tohto priezviska pochádzali, je záznam
v matrike zomretých evanjelickej cirkvi na Pitvaroši z 6. októbra roku 1846,
kedy zomrel 68 roèný Martin Majo. Nesmierna vïaka patrí vtedajšiemu
farárovi Jánovi Kutlíkovi, že zaznamenal aj jeho rodisko – obec Šivetice (maï.
Süvete) v Gemerskej stolici. Táto obec bola aj na Dolnej zemi známa svojou
keramikou. V súèasnosti má už len okolo 400 obyvate¾ov a leží v okrese
Revúca v Banskobystrickom kraji a nie je známe, èi tam v súèasnosti ešte
nejakí Majovci žijú. V šivetických matrikách sa však ešte aj v druhej polovici
19. storoèia vyskytuje toto priezvisko. Je teda zrejmé, že nie všetci Majovci
odišli z tejto obce na Dolnú zem. V Šiveticiach a v susedných obciach sa
vyskytovali aj ïalšie priezviská známe aj na Pitvaroši – napr. Kochan, Vrbiar,
Ondrus atï. Na základe matrièného záznamu na Pitvaroši je možné
odhadova, že Majovci prišli na Dolnú zem približne na prelome 18. a 19.
storoèia. Nepatrili teda k prvej vlne Slovákov kolonizujúcich Dolnú zem.
Pod¾a viacerých záznamov práve z pitvarošských matrík je možné zisti, že
Majovci prišli najprv do Nadlaku. Èas tejto rodiny tu dlho zrejme nezostala,
keïže Majovci patrili k rodinám, ktoré v roku 1816 spoluzakladali Pitvaroš.
Na základe vlastných výskumov je možné predpoklada, že pri zakladaní tejto
širokorozvetvenej rodiny na Pitvaroši stáli tri manželské páry – Martin Majo
(1778 – 1846) a Zuzana Husíková a pravdepodobne jeho mladší brat Juraj
Majo (1798 – 1858) a Barbora Galová, rod. Ondrusová (zosobášení ako
vdovci v roku 1833 ešte v Nadlaku). V Nadlaku sa vyskytovali aj ïalšie páry
v ktorom bol nejaký nosite¾ mena Majo. Je teda zrejmé, že na Dolnú zem išli
Majovci v húfnejšom poète. Èas rodiny Majovcov zostala aj v Nadlaku, kde
ich potomkovia žijú dodnes. Z tejto vetvy možno pochádza aj známy sedmohradský hudobník Zoltán Majó z Koložváru. Z Pitvaroša odišlo nieko¾ko
Majovcov aj na Ve¾ký Bánhedeš a na Komlóš. Zlé sociálne podmienky
prinútili mnohých Pitvarošanov sahova sa do iných štátov, èi až do zámoria.
Dve rodiny Majovcov odišli na prelome 19. a 20. storoèia do obce Vojvodovo
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v Bulharsku. Túto obec osídlili slovenskí kolonisti spolu s èeskými. Michal
Hudák vo svojom rukopise spomína, že jedna rodina Majovcov sa na prelome
19. a 20. storoèia presahovala do srbskej Vojvodiny. V roku 1937 sa Alžbeta
Majová narodená na Pitvaroši (rodièia Štefan Majo a Zuzana rodená Repková)
vydala do š¾achtickej rodiny Aponyiovcov za Gejzu Apponyiho narodeného
v roku 1908 v Bratislave.
Ako už bolo spomenuté, Majovci patrili na Pitvaroši k najrozšírenejšej
rodine. Snáï nebolo pitvarošskej rodiny, ktorá by nemala nejakého Maja
alebo Majovú. Ve¾kos tohto doslova rodu dokumentujú aj súpisy presídlených Pitvarošanov do Senca, Sládkovièova, Ve¾kých Ú¾an, Malej a Ve¾kej
Maèe a Rece. Do týchto obcí sa spolu presídlilo 28 rodín s priezviskom Majo,
Majová. K nim je potrebné pripoèíta nieko¾kých Majovcov, ktorí prišli do
okresu Galanta zo Slovenského Komlóša. A aby to nebolo také jednoduché,
mnohí z nich sa sahovali ïalej. Niektorí Majovci odišli do Prievidze, èi
dokonca do Èiech. Pod¾a údajov èeského ministerstva vnútra má v apríli
v roku 2006 v Èechách priezvisko Majo 11 mužov a Majová 26 žien. A aby
sme nezabudli na Majovcov vo Vojvodove, tí sa pod¾a informácií od profesora
Jána Botíka presídlili do Trnavy, kde ich potomkovia žijú dodnes. Väèšina
Majovcov je v súèasnosti koncentrovaná v hlavnom meste SR v Bratislave,
v Senci a Sládkovièove. Na Pitvaroši zostalo po presídlení iba zopár Majovcov,
z ktorých však väèšina už vymrela. Dnes tam už žije iba jedna rodina s týmto
priezviskom: Michal Majo, narodený v roku 1942.
(Bratislava)

Èas rodiny Majovcov, ktorá prevažne zostala na Pitvaroši.
Fotografia je zo 40. rokov 20. storoèia
(rodinný album, Pavel Darvaš, Pitvaroš)
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Dagmar Kötelešová
Aký je svet malý
Slovenský Komlóš bol ešte donedávna miestom, o ktorom som vôbec
netušila, že existuje. Keïže som od septembra mala nastúpi ako hosujúca
uèite¾ka zo Slovenska práve do tohto mesteèka, postupne som zaèala zbiera
aspoò základné informácie o mojom novom pôsobisku. Dnes sa už len
usmievam, keï si spomeniem, ako mi môj strýko povedal, že Tótkomlóš,
alebo po slovensky Slovenský Komlóš, sa nachádza pri Budapešti, a že tam
žijú Slováci. Dúfam, že mi túto nevedomos už Komlóšania prepáèili.
Keï ma v júni minulého roka pozvalo vedenie Slovenskej základnej školy
zo Slovenského Komlóša na prvé stretnutie, prežívala som rôzne pocity. Strach
z ve¾kej dia¾ky, z neznáma, na druhej strane zvedavos. Nevedela som si
predstavi, že tak ïaleko ( asi 400 km) od môjho rodiska na Slovensku, je
možné poèu slovenèinu. A nielen poèu, dokonca ju aj uèi. Prvé stretnutie
s vedením slovenskej základnej školy bolo ve¾mi príjemné a srdeèné. Môžem
poveda, že všetky predchádzajúce obavy a neistoty razom pominuli. Moje
uši skutoène zapoèuli prvé slovenské slová, vety, aj keï trošku v inej
melodike, než na akú som bola zvyknutá doma. Toto prvé stretnutie
zanechalo vo mne aj jednu mimoriadne prekrásnu spomienku. Poèas školskej
slávnosti, ktorej som sa v ten deò zúèastnila, som bola nesmierne šastná, keï
sa z reproduktorov ozvali prvé tóny slovenskej hymny. Tak ako som ve¾akrát
rozprávala na Slovensku mojim žiakom o vlastenectve, tak intenzívne som
teraz tento pocit prežívala. Uvedomujúc si vzdialenos, ktorá ma delila od
môjho domova, so slzami v oèiach, som sa tešila z tónov, ktoré mi tak verne
pripomínali moje drahé Slovensko.
Zaèal sa školský rok a ja som sa postupne dostávala do každodenného
života tohto malého mesteèka. Spoznávala som jeho históriu, obyvate¾ov,
bližšie aj vzdialenejšie okolie.
Poèas mojej prvej návštevy doma na Slovensku, takmer po 2 mesiacoch,
som sa s manželom vybrala na bežný sobotòajší nákup. V potravinách
obchodného domu sme prechádzali okolo regálov, ukladali sme do košíka
rôzne potraviny. Na chví¾u som sa zastavila pri pulte s mäsovými výrobkami.
Zah¾adela som sa na vyložený tovar. Zrazu môj zrak zastal na klobásach, ktoré
boli oznaèené etiketou farbami maïarskej zástavy. Naklonila som sa bližšie,
aby som si preèítala názov výrobku. Celá moja tvár sa zrazu rozjasnila a ja
som s nadšením zvolala:
„Aha, Pitvarošská klobása!“
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Môj manžel a obsluhujúca predavaèka len nechápavo na mòa pozerali. Ja
som však v tom momente prežívala podobný pocit, ako keï som prvýkrát
poèula v Komlóši slovenskú hymnu. Aj keï som nemala v pláne kupova
klobásu, tejto som jednoducho nedokázala odola. Potom som, samozrejme,
manželovi vysvetlila môj neèakaný prejav radosti, že slovo „ Pitvaroš“ je
nielen pomenovaním klobásy, ale aj dediny, ktorá sa nachádza neïaleko
Tótkomlóša. Moja rados nesúvisela ani tak s klobásou, ako s tým, že som sa
vo svojom rodnom meste stretla s nieèím, èo mi pripomínalo v súèasnosti môj
terajší druhý domov. Nálepku s názvom klobásy som priniesla do Slovenského Komlóša a s poznámkou „ aký je svet malý“ som ju ukazovala mojim
kolegom a známym.
Možno práve aj takéto malièkosti v budúcnosti pomôžu nám Slovákom
žijúcim na Slovensku, získava informácie o živote dolnozemských Slovákov.

(Zvolen – Slovenský Komlóš)

Rozoberanie brava na zabíjaèke
v Slovenskom Komlóši

Miešanie mäsa, robenie plnky
do èriev, príprava klobás
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Zuzana Antalová
Srdcia na dlani
Keï som sa narodila, od èeskoslovensko-maïarskej výmeny obyvate¾stva
uplynulo už 21 rokov.
Vyrastala som pri južných hraniciach Slovenska, na Žitnom ostrove,
v Komárne. Ako malé, na všetko zvedavé a najradšej v spoloènosti dospelých
zdržiavajúce sa decko som ešte nepochopila, preèo starí rodièia stále spomínajú, že veru majú podobný osud, ako ich bratia a sestry z Békešskej Èaby...
Ani to mi nebolo celkom jasné, preèo má stará mama slzy v oèiach, keï sa
spomenú Horniaky, preèo povie: ideme domov do Trebichavy? Veï oni
takisto žijú na Žitnom ostrove ako my, èo by h¾adali na Horniakoch, kde tá
vysnívaná krajina, dedinka s horami a dolinami, bystrými potôèikmi a kvetyhríby skrývajúcimi lesmi vôbec je?
Priamy úmer: puberta a otázky. Z otcových úst sa dozviem, že veru medzi
jeho spolupracovníkmi v inštalatérskej partii v Slovenských lodeniciach
v Komárne je mnoho Èabanov, ktorých rodiny sa stali obeou vy- a presídlenia
obyvate¾stva po druhej svetovej vojne takisto, ako rok 1947 bol osudovým aj
pre nás - Antalovcov. V rámci vnútroštátneho presídlenia stovky slovenských
rodín z Horniakov – zo severného Slovenska - boli nútení opusti svoju rodnú
zem, mesto èi dedinu, aby sa ocitli pri južných hraniciach Èeskoslovenska...
V neznámom, aj jazykovo cudzom svete, v domoch, z ktorých majite¾ov
odniesli do Èiech na „malièkú prácu” do gazdovstiev alebo, keï sa im nový
poriadok nepáèil, mohli sa ocitnú aj v baniach… Prvé maïarské slová, ktoré
sa môj otec nauèil na Žitnom ostrove boli akurát nadávky a vyhrážania sa – a
to všetko zo žia¾u. V našom prípade 6 slovenských rodín sa ocitlo v národnostno-homogénnom maïarskom prostredí, nie div, že ani oni, ani obyvatelia
dedinky Tôò sa nevedeli tak ¾ahko odtrhnú od trpkosti doby, od predsudkov.
Pre vy- a presídlené rodiny z chleba života nezostali v batôžku celé krajce,
iba omrvinky... na obidvoch stranách èeskoslovensko-maïarských hraníc ba
aj na samotnom území dnešného Slovenska.
Starí múdri ¾udia hovoria, že èas všetko zahojí. Aj v našej malej dedinke
neïaleko od Komárna sa hojili rany, vznikli nové rodiny, zmiešané manželstvá, stali sme sa bratmi a sestrami. Tými Èabanmi a Dolnozemèanmi,
vïaka ktorým sa znovuzrodila a zachránila Komáròanská evanjelická cirkev,
sa naplnili školské lavice slovenského gymnázia mesta, tými, ktorých
potomkovia dodnes chránia – lebo predsa majú v génoch – recept chýrneho
„hungarika“, dolnozemskej klobásy...
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... ale takisto máme v génoch, že aj druhá, ba dnes už tretia generácia
potomkov pre- a vysídlených Slovákov a Maïarov za domov, za domovinu
stále pokladá miesto, kde žili ich predkovia. Chránime poklady našich
predkovv zvykoch, zvyklostiach, historkách, anekdotách, chuti a v „náture”.
A tu sa ponúkajú dve krátke historky. Už dávno som žila na Dolnej zemi a
pracovala v Slovenskej redakcii Maïarskej televízie, keï pri návšteve
u rodièov v Komárne moja mamièka mi ponúkla výnimoène dobrú klobásu,
z ktorej žiarili slneèno-pikantné, dušu omamujúce chute dolnozemskej
slovenskej pochúky. Nièím sa totiž – pod¾a mojej mienky – nedá porovna, to
je genius loci „klobásiensis”. Pýtam sa, odkia¾ to má. Veï ja som im žiadny
èabiansky alebo komlóšsky, kardošský, pitvarošský atï. zázrak tohto druhu
nepriniesla. Mama povie: „Robí to rodina mojej kolegyne z poisovne. Majú aj
na predaj.” ”Mama, ako stará je tvoja kolegyòa? Ako sa volá?” Odpovedala,
ale niè podozrivého som nezistila, dotyèná ledva mala dvadsa.” Mamièka
moja, opýtaj sa len, odkia¾ pochádzajú jej rodièia!” Áno, moje tušenie sa
potvrdilo. Bola to rodina pôvodom z Pitvarošu. A po polstoroèí v Komárne
ešte stále dokázali robi tú pravú dolnozemskú…
Naša susedka oproti je tiež dcérou presídlencov z Békešskej Èaby,
z Jaminy. Mala rok, keï sa presahovali do Komárna, rodina na Èabe im ve¾mi
nezostala, ani nechodievajú na Dolnú zem. Ale. Teta Marika má 10 roèného
vnuka, Patrika. A Pao, zhodou okolností má veru ve¾ký záujem o všetko, èo je
dolnozemské. Hocikedy sa stretneme na chodbe, stále sa ma vypytuje, ako sa
darí tam dole v Maïarsku? Minulé Vianoce som darovala Pakovi cd-platòu
Ondreja Krupu Rozprávky z Alberti. A tým som spustila lavinu. Dušu malého
chlapca tak oèarili dolnozemské slovenské rozprávky a ¾ubozvuèné náreèie,
že si vymyslel, musí navštívi zem, v ktorej sa rodia takéto zázraky. Chce sa
vráti tam, odkia¾ jeho stará mama pochádza. A samozrejme aktivizoval celú
rodinu, aby nadviazala kontakty hoci aj so vzdialenou rodinou, hlavne aby to
bolo na Dolnej zemi, chystá sa pútnická cesta domov…
Èi je to hra génov? Neviem, ale pravdou je, že rodinné a historické putá sa
nedali roztrhnú ani 60 rokov po výmene obyvate¾stva. Èi žijeme na slovenskej, èi maïarskej strane hraníc, náš osud je spoloèný.
A mne nesmierne chutí kapustnica zo sušenými lesnými hríbmi
z Horniakov, ktoré rastú v lese okolo krásnej Trebichavy.
(Komárno-Segedín)
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Dagmar Mária Anoca
Sila a krehkos
Na margo grafickej výstavy akademickej maliarky Márie Štefankovej
Pri prvom poh¾ade na filigránovú, jemnú, krehkú grafiku, vybavia sa dve
silné myšlienkové a priestor organizujúce dominanty po vertikále a
horizontále: rovina a dom. To sú základné tematické okruhy tejto výstavy, tak
ako ju „èíta“ a do svojho jazyka literáta tlmoèí ten, kto je iba amatérom,
diletantom vo výtvarnom umení, ale jeho oddaným milovníkom.
Ale ani horizontála roviny nie je strohá, ako ani vertikála nemá iba
jednoduchú zvislicu. Architektúra vonkajšieho sveta sa pretavuje aj do
zložitejšej architektúry – èi kompozície – obrazu. A medzi týmito základnými
súradnicami – osou výšky ako takou axis mundi – náš poh¾ad od zeme
k nebesiam - a osou roviny – pretrvávanie èasom v èase – sa odvíja celá
životná filozofia obsiahnutá v obrazoch, na niti ktorej sú navleèené symboly
dolnozemské.
Cyklus Oko roviny – graficky èiernou ceruzkou realizované obrazy
(I,II,III,IV, V) na bielom pozadí papiera - nie je fádny , èierno- biely. Je to
pozvanie do abstrakcie, ktorou je umenie, špeciálny jazyk, ktorým sa konkrétnos okolností, javov, vecí zuš¾achtený vizuálnym zmyslom intelektuála,
výtvarníka/výtvarníèky mení na svojský svet.
Umelec/umelkyòa pretavuje farebné prízvuky a špecifické motívy
prostredia. Vidíme dúhu – anorganický kozmický prvok tak bohatý na
symbolické významy - ved¾a farebných stvárnení biologického, organického v podobe travín, ktoré sa
prepletajú, rastú, vädnú vo fialových,
okrových, modrošedých, zelených
odtieòoch - teda v jarných, letných,
jesenných, zimných – akoby v cyklických rytmoch príznaèných pre ¾udové folklórne pulzovanie èasu. Stužky
trávy a ich teplé farebné odtiene sú
symboly života, konotácie svetla,
slnka.
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Ale práve tieto línie florálne a vegetaèné - tie rôzne listy, lístky, rozmanito
stvárnená dolnozemská travinatá flóra a popri nich klasy pestovaných plodín
– vedúce k myšlienke symbiózy prírodného a umelého – èlovekom stvoreného – abstrakciou vlnenia, svojimi krivkami pripomínajú plynutie èasu,
tradíciu – minulos a prís¾ub budúcnosti – ako taká otázka aj odpoveï zároveò
Ideme spolu dnes a zajtra – v knihe Stojím pred domom Ondreja Štefanka,
brata umelkyne.
Rozhýrená dúha sviatkov uprostred všedného hovoru chumáèov, trsov
trávy, travín – veï je známa minulos dolnozemského priestoru ako moèaristého miesta – ktoré prekrývajú oko roviny, skryté – lebo múdros je skrytá v prsti, hrude, brázdach, v zemi – našej živite¾ke – to všetko sú pandanty toho,
èo v literatúre profesor novosadskej univerzity Dr. Michal Harpáò oznaèil za
panónske archytypy.
A hore oblaky, prepojené s klasmi, žitom, so zemou – symbolizujúc plodonosnú prácu Slovákov na Dolnej zemi – to sú práve odkazy na duchovnú
perspektívu, na spojenie a prepojenie hodnôt hmotných s duchovnými,
vznikajúcimi v tomto priestore.
Rámcová kompozièná línia viacerých obrazov tohto cyklu, rozvrhnutá
akoby do trojuholníka, buï smerujúca po uhloprieèke plochy obrazu, èi už
pokojným smerom vpravo dole alebo rozmachom hore, hovorí o naturale
umelkyne, ale aj o mentalite roviny – synekdochycky chápanej ako obraz
psychológie tunajších ¾udí – ¾udí energie, vitality, rozvahy, optimizmu. Ale aj
tvorivej ustaviènej práce a vzopätia síl. Veï prišli sem a zuš¾achtili zem, ktorá
ich potom zuš¾achovala tiež – taký je ich vzájomný dialóg – dialóg èloveka a
dolnozemského priestoru, ktorý nám sprostredkúvajú tieto grafiky.
Oko roviny – symbol pocitového vzahu k svetu, pozývacieho princípu,
ale aj symbol dokonalosti – ako sféra, glóbus a tým synekdochycky reprezentujúc Zem, aj ako princíp, ktorý uvádza veci na správnu mieru, dáva
orientáciu v priestore a èase, - umocnené dúhou – svetlom jednak ako podmienkou života, ale aj jeho mnohotvárnosti, ba azda možno poveda až
multivalentnosti, v èom aj multikultúrnosti.
Cyklus Špirály možno chápa ako rast po vertikále. Veï èo iné je DOM,
ako zuš¾achtená príroda, ako symbol snahy korene zapusti natrvalo a zároveò
vyrás do výšky na inej úrovni.
Dom – priestor intímny a útulný – zábezpeka aj výsledok tvorivej práce –
dokumentuje zmysel pre hodnoty, krásu, tvorivos. Zároveò tieto grafiky sú
samy osebe nielen krásne, ale majú hodnotu dokumentov.
O tom hovoria aj detaily dekorácií na prieèeliach, variácie to na hrdý
postoj èloveka, ktorý nelenil, nevzdal sa, pretrval. A pretrval krásne, aj v kráse.
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A sú tu okná. Ako oko domu – náprotivok oka nížiny – oko, v ktorom
sa odzrkad¾uje ulica, stromy, kým
vietor rozvieva záclony, nevyslovené
túhy a sú tu aj zvraty špirál – èasu .
Detaily architektúry domov – fragmenty, narúšanie celistvého výzoru –
ako medzipristátie medzi èasom
tradièným a dnešným, keï sa už
niektoré takéto prvky strácajú. A aj
týmto je táto grafika vzácna – že
dokumentuje, zachytáva to, èoho sa
obèas aj pri¾ahko vzdávame.
Vidie tu aj ïalší symbolický prvok
– brány. Grafika nazvaná Garajova
brána – výtvarne riešená nadkladaním tvarov – má v prieèelí jablko –
nám Dolnozemèanom poskytujúce
viaceré interpretácie – vyzerá ako erb
– odznak Dolnej zeme, ale môže by aj znakom zámožnosti, aj vášne, aj
náznakov: „Èervené jabåèko v okienku mám..“ alebo napovedá ïalšie významy, možno symbolizuje aj pýchu, alebo hriech, veï ani tunajší ¾udia sa
nevyhli ani cnostiam ani pokušeniam.
Kultúrne symboly ako duchovné archetypy v bránach dostávajú osobitnú
závažnos aj èaro. Vstup do domu je priestor, ktorý má valenciu apotropaickú –
ochrannú, ale aj spájajú priestor roviny širokého univerza s univerzom domácim. Umožòujú prienik dvoch svetov - ako to našepkávajú perspektívne narysované geometrické dlaždice – ako cesty vedúce až mimo obrazu, až k divákovi,
aby ho zatiahli do obrazu. Konkrétne roky vpísané na plochu obrazu uzemòujú
odkaz, konkretizujú, emocionálne podfarbujú a zakotvujú ho do histórie.
Dôležitos brány vyplýva aj zo spracovania tejto témy ako emblematického, priam posvätného prvku. V Strážcovi I brána pripomína oltár a jasne
nasvedèuje zámeru povýši tento architektonický prvok z dokumentárneho na
symbolický. Stráži ju figúrka hada – strážcu, ktorý je aj samostatne spracovaný
vo zväèšenom formáte na ïalšom obraze, Strážca II.
Chtonický strážca je akoby prejavom genia loci – o ktorom píše vo svojej
eseji Ondrej Štefanko, je majstrovsky výtvarnou technikou vypracovaný,
zjavne kovový – hoci na Dolnej zemi príroda neposkytovala rudy ani kovy. Je
to odkaz na trvanlivos a na využívanie kultúrnych stretov, transformáciu
energie zeme živite¾ky na duchovné hodnoty a rozširovanie horizontu života.
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V tomto kontexte obraz Postav dom, zasaï strom už ani nepotrebuje komentár. Ak v Oku roviny pulzujú byliny, v stromoch sa pulzujúci život valí po
cievach, po tých tajných rieèištiach, po ktorých koluje miazga, aby zabezpeèila ustaviènú obnovu existencie – a teda aj domu a jej obyvate¾ovtak
pulzuje život aj v rieèištiach tohto DOMU.
Symbióza domu a stromu je zjavná aj v kompozícii a rozložení prvkov,
takže sa prestupujú, podporujú, dotvárajú, akoby vyrastali jeden z druhého.
Podobne je stvárnená aj ïalší prvok. Ku kultúrnym archetypom roviny
patria aj artefakty, ako sú v našom prípade keramické výrobky, mlieèniky,
hrnce, hrnèeky. Hrnèiarske roky sú v istom zmysle holdom, uznaním, oslavou
domácich remeselníkov. Atmosféru tradície, spolupatriènosti k tomuto remeselníckemu svetu – s ktorým je umelkyòa spätá skrze otca – farbiara, – dopåòajú roky, mená, ako aj rámcová kompozícia tvaru v tvare – jeden tvar mlieènika vyrastá z druhého, podobne ako generácie nadväzujú jedna na druhú.
Tieto súbory a cykly dopåòajú dva obrazy navonok iného rázu. Klepsidra
pripomína oko roviny, stromy, zvon, zrkadlovým zobrazením odkazuje na
hladinu vody, teda ïalší prvok typický pre dolnozemskú rovinu. Zároveò
však znamená aj druhý poh¾ad, odstup a prehodnocovanie okom umelca a
neúprosným poh¾adom èasu. Je to akoby memento aj výzva, podobne ako
Kalich – kde otvorená parabolická línia vonkajšieho obrysu je krivkou èasu,
prichádzajúca z nekoneèna a navracajúceho sa do nekoneèna, èiarou pohybu, prièom fragmenty tkaniny, listov naznaèujú nevyslovený, ale vždy prítomný obsah kalicha: vieru, nádej, život.
Napokon cyklus farebnej grafiky odklína a otvára priestory fantázie a
fantastickosti, hravosti, rozprávky, prihovárajúc sa deom – ako by to boli
marionety a o chví¾u mali oži – ale rovnako je pozvánkou plnou humoru pre
dospelých, obrázky vhodné aj ako ilustrácie do knihy pre èitate¾ov všetkých
vekov.
Zelená Sova ani nie je taká zlovestná, fialový Komár je celkom milý, hoci
má výzor pisk¾avý ako hlas. Klaun rozosmiaty akoby pod prívetivé krídla
širokého náruèia vzal celý cirkusový stan a nás òom. Mladucha je spanilá ako
¾alia èi tulipán, nevinná a užasnutá so zmeny, pred ktorou stojí, Mucha
–zeleno štípavá ale sympatická – netreba ju rukou odháòa. Nakoniec Býk –
rozložitý, mocný, kolembá na mocnom krku zvonec. To už ako hovorí výtvarníèka – rozprávky je koniec.
(Nadlak)
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Juraj Dolnozemský
Básne

Jeseò nad všetko...
Zbožòujem ju
ako miláèik
svoju milú!
September mi núka
lásku živú!
Ktorá má
svojskú silu!
Presadím si
do srdca jeseò.
Som ani s miliónov
jeden!
Chcem aby ma
šokovala!
láskou zohriala!
Veï ona
práve vtedy
v oèiach mojich
nemala rivala?!
(Slovenský Komlóš)
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Nový pondelok
Osud znes to
ponúkni
osviežené gesto!
Prezrádzajú
osvietené okná
zbudili sa ¾udia
ožili ulice!
Po cestách
Zapoèal sa
Ruch – huk!
Vyèerpaní pekári
domiesili cesto.
Kohútím hulákaním
je rozprúdené mesto!
Niekomu jesenný vietor
privial šastie
napätie rastie!
Záhady i túžby dnes
ešte neviem èím
budú vyrušova
smrte¾ných!
(Slovenský Komlóš)
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Bytie...
Bolo èo bolo
na povale
v prachu spí kolo!
Iba my ¾udia
s jedna druhým
a pokojom si
nevieme èo poèa!
Sme rozèúlení
za túžbami!
K tomu ozaj kedy dozrieme?
Aby my priamo
životu vedeli sa kocha!?

Poškvrnený rozhovor
Triezvos
na otvorené
srdce èaká!
Vedu spozná roka!
Opýtam sa teba!
– seba!
Cítim je torzovitý
náš rozhovor!
Ty na prítomnos
myslíš!
Ja s minulosou
mám biedu!
V ruke stískam
bielu kriedu!
Chcem plný omámom
Písa o budúcnosti?!
(Slovenský Komlóš)
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Štefan Lami
Stávka dvoch kmotrov
Boli raz dvaja mladí a boli dobrí priatelia. Jeden bez druhého nevedeli
vypi ani pohárik pálenky. Pozdejšie stali sa kmotrami. Vypukla vojna a
jedného z nich odniesli za vojaka. Pokým vojenèil kmotrova manželka
umrela. Jeho žena sa doma správala pekne. Nechodila nikam, len do kostola.
Aj tam sa vždy modlila za manžela. Dobre sa modlila, lebo prežil vojnu a
dostal sa domov. V dedine sa zaujímal o to, že pokým on nebol doma, ako sa
jeho žena správala. Dozvedel sa, že manželka pekne èakala na jeho návrat.
Lebo veru boli aj také ženy, ktorým chýr sa dostal aj na front. Tešil sa teda
manžel vernosti svojej ženy. Aj sa chvastal všelikade, že on akú manželku má.
Raz v nede¾u po omše kmotrovia išli do krèmy na pohárik a štrngali si:
- Vítam vás kmotor doma! Nech vám Boh pomáha a aj mojej žene. Lebo to je
taká žena, aká viac nejestvuje.
- Ale kmotor zato niekde sa len nájde?
- Taká nie. To mi povedala, že ak ja by som bol umrel, tak by aj ona umrela v tej
minúte.
- Bola by èerta. Stavme sa! Keï vy umriete, ešte budete na doske vystretý, už sa
mi s¾úbi za ženu.
- Nehovorte také reèi. Ináè, ak umriem, ako budem vedie že sa moja žena
vám zas¾úbila?
- Nemyslel som ja to tak, že naozaj umriete. Len robte, ako keby ste umreli. Iné
potom vyjde najavo.
Stavili sa, že ktorý prehrá, okrem jednej košele a gatí, všetko iné èo má, oddá
druhému. Podali si ruky. Potom išli domov. Žena už èakal svojho muža.
Vybehla von k bráne, potom spä, zas von. No, raz zazrela ho, že ide. Išiel tak
pomaly, akoby bol ve¾mi chorý. Bežala mu ona naproti:
- Drahý muž môj, èo sa vám stalo, preèo stúpate tak pomaly. Len nie ste chorý?
Veï ráno vám ešte niè nebolo.
Manžel jej len kývol, že jemu už je koniec. Žena bežala do domu:
- Jaj Bože môj dobrý! Èo mám robi? Uvarím vám èaj?
Manžel zas kývol, že nie.
- Hovorte už nieèo, lebo razom zomriem!
- Zavolaj kmotra, chcem spravi testament. Cítim, že došla mi posledná
hodina. Kmotor nám je najvernejší èlovek. Ak on nie je, príbuzní a vrátia zo
všetkého. Ponáh¾aj sa, lebo mám málo èasu!
Beží žena pre kmotra plaèúci celou cestou.
- Drahý kmotor poïte skoro k nám, zle je manžel. Dal vás vola!
Kmotor pohol sa pohodlne. Kmotra ho darmo súrila. Pokia¾ prišli domov,
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manžel mal už oèi zažmúrené, ako keby bolo po òom.
- Èloveèe hádam ste len neumreli? H¾a tu je kmotor, hovorte hoci len slovíèko!
Ale nehovoril. Kmotor kroèil bližšie, dotkol sa ho, potom mávol rukou:
- Tomuto je už koniec!
Žena, chudierka zaèala narieka, že zvuèal celý dom. Kmotor to za jeden èas
poèúval, potom prívetivo hovoril:
- Kmotra upokojte sa. Muža si už aj tak neprebudíte. Radšej prineste britvu,
nech ho oholím. Zohrejte vodu, aby sme ho umyli, pokým nezmeravie!
Kmotor zaèal holi kmotra, skoro mu zodral kožu. Ten ledva to vydržal, ale
mlèal. Žena mu vrieskala:
- Kmotor nemordujte ho tak, lebo moje srdce sa pukne.
- Prestaòte s tým kmotra, jemu to už aj tak nebolí.
- Sladký muž môj! Nebol na svete lepší èlovek od neho. Ako ma len mohol tu
necha. Keby ma bô¾ iba raz udrel, nevedela by som ho nato¾ko ¾utova
–žialila. Kmotor z toho mal už dos, hovoril:
- Kmotra neplaète už, lebo vás tu nechám. Ešte všelièo máme vybavi. Treba
oznámi príbuzným, kòazovi, rechtorovi, máme objedna rakvu, svieèky, a èo
ja viem! Komu by ste dôverovala ak nie mne?
- Jaj kmotor pre Boha, nenechajte ma tu, èo si poènem sama?
Keï kmotra dali do poriadku, kmotor zaèal hovori takto:
- Kmotra, ja vás už dávno pozorujem. Nech mi pán Boh neberie za zle, ale ja
ve¾akrát som si myslel, že keby môj kmotor umrel, ja by som si vás vzal za ženu.
- Kmotor nehovorte to! Môj muž ešte ani nevychladol! –odahovala sa.
- Vy ste pekná, dobrá, aj naše zeme sú v susedstve. S¾úbte mi, že keï sa váš
smútok skonèí, prídete ku mne za ženu. Hneï by som s ¾ahším srdcom
pochoval kmotra.
- Môj muž ešte je tu na doske, ako to myslíte?
- Vy máte dve pekné kravy, ja mám dva mocné kone, dobrý voz. Keby sme to
všetko spojili, mohol by som sa sta richtárom, a vy pani richtárkou!
No, na to kmotra prestala plaka.
- Nuž nedbám, keï èas smútku sa dokonèí, nech sa to stane.
Umretý to poèul, ale niè nehovoril. Jeho kmotor potom ešte doložil:
- Ešte by som vám nieèo povedal, nie že by ste mi potom hádzala na oèi, že
som to nespomenul. Môj vták je taký, že v noci sa pociká.
- Aaale, kmotor to nevadí. Môj muž kedy-tedy sa aj pokakal.
No màtvemu to už bolo dos. Sadol si a zakrièal:
- Kedy som sa pokakal ty Antikrist!?!
Skoèil dole z dosky a zaèal ju mláti. Karhal ju ako leják:
- Ty taká, a taká! Teraz musíme ís odtia¾to v jednej košele a v jedných gatách.
- Nepôjdete vy nikam pán kmotor! Len som vám chcel dokáza, že vaša
manželka je práve taká, aké sú ostatné ženy.
(Pišpek)
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Michal Èièe¾
Básne
Pod Pilíšom
(úryvok)
...
Pod Pilíšom sme chodili,
sestry, bratov navštívili.
Dobre sme sa tam cítili,
sestry, bratia nás èakali
a srdeène privítali.
Kostoly sme opáèili,
históriu vypoèuli.
Krásne lesy na okolí,
bolo dreva do hojnosti.
V dávnych èasoch z toho žili,
èo z dreva si vyrobili,
uhlie, vápno vypálili.
Zmenilo sa teraz aj tu,
robotu si ver nenájdu.
Všetko to, èo teraz majú,
príbuznému, priate¾ovi,
oni z toho vïaène dajú!
Vodili nás v rodnom kraji,
žijú ako Adam v raji.
Boli sme v slávnom kostole,
sedeli pri hojnom stole.

Ve¾a z toho nám ukázali,
na èo sú oni pyšní ve¾mi,
spoloène sme sa tešili,
v krá¾ovskom kraji nás vodili
a po krá¾ovsky pohostili!
Najobsažnejší poklad nám dali,
keï nás srdeène privítali.
Uctili nás, starší, mladší,
nak im Pán Boh vynahradí!
Na nich my tak pamätáme:
my tam, Sestry, Bratov máme!
Aj v cintoríne sme chodili,
medzi storoènými hrobmi,
èo umreli, pred sto rokmi.
Tu, v tomto rajskom kraji,
viac sto rokov Slovák žije:
na kríži tam v cintoríne
Tu odpoèíva, èítame
známe meno medzi inými
Ján Novák!...
(Békešská Èaba)
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Na Békešskej Èabe
Na Békešskej Èabe,
v tomto ve¾kom meste,
tam von v cinteríne
na Berínskej ceste
dáva na vedomie
hrobová tabu¾a:
Tu odpoèíva starec
Pavol Fabu¾a!
Bol zakladate¾om
klubu slovenského,
dobrým kamarátom,
priate¾om každého.
Hodným Slovákom,
verným rodu svého.
Odpoèinok najšov
V Kriste, Boha svého.
Doniesli ho senka
tie jeho koníky,
vyšli mu spod nohú
na veènos chodníky.
Odprevadili sme ho
na poslednú cestu,
z ktorej návrat ninto:
Pokoj prachu jeho.
Milovaný priate¾
my a tu naháme,
kým len ži budeme,
na Teba pamätáme.
(Békešská Èaba)
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Samuel Boldocký
Spisovate¾ka Viera Benková v Strede sveta
(Viera Benková: Stred sveta, Ivan Krasko, Nadlak – ESA, Bratislava 2007)
(úryvok)
Keï som vlani do srbèiny prekladal metodickú príruèku pre uèite¾ov základných a stredných škôl Edukácia k trvalo udržate¾nému rozvoju (Slovenská
agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, v spolupráci s Asociáciou
slovenských pedagógov, Báèsky Petrovec 2006) editorky Paed.Dr. Sone Vincíkovej, moju pozornos upútala jej nasledujúca myšlienka: “Ak nebudeme
pozna prírodnú i kultúrnu hodnotu územia, kde sme sa narodili, kde žijeme a
kde sú naše korene, nebudeme sa ma o èo oprie, keï príde problém a bude
nás chcie zlomi. Pretože duchovná sila èloveka spoèíva v sile jeho koreòov.
„Génius loci“ inšpiruje a posilòuje tých, ktorí sú schopní sa naò naladi a èíta
jeho odkaz. Žiada si to len dostatok intuície, empatie a emocionálnej inteligencie.” Táto myšlienka ma zaujala najmä preto, lebo som i sám mal podobné
nápady, keï som, z rôznych poh¾adov písal o lokálnom kolorite v dielach
našich autorov, osobitne tých najpoprednejších (napríklad v básnickom diele
Pa¾a Bohuša, alebo v prózach a v románe Jána Labátha Dia¾ky), ktorých životné
cesty odviedli z rodiska v mladistvom veku, takže im ten “lokálny génius”
neponúkal iba realistický, ale i trochu iný poh¾ad na rodisko, èasto priam
metafyzický, ale i preto, že som podobne rozmýš¾al, keï som, pri podobnej
príležitosti akou je dnešná, pred pätnástimi rokmi písal text Niektoré
neliterárne a literárne èinitele vývinu našej prózy. Vtedy som, medziiným
konštatoval, že sa mi vidí, že naši potenciálni románopisci mali v pláne písa
romány z našich etnických priestorov, avšak keï sa o to pokúsili, akoby zistili,
že rurálne prostredie sotvaže môže ponúknu skutoènú epickú – románovú
situáciu a autorom som radil, že ak už h¾adajú románové východiská v rámcoch nášho etnika, v rámcoch svojho rodiska èi domova, tak nech píšu ságy
o slovenskom dolnozemskom živote, podobne ako èo to urobil Peter Jaroš v Tisícroènej vèele alebo Ján Labáth v románe Dia¾ky, èi Ján Kopèok v knihe próz
Krátky život a Viera Benková v rozsiahlejšej próze Zuzanka1. Poslúchla ma
v takomto kontexte, alebo si ja iba tak namýš¾am, Viera Benková, keï uvedenú
poviedku, zjednoduchšene povedané, „premenila” na román Stred sveta.
Ináè, odhliadnúc od jej rôznorodých premien, motívami a symbolikou
domova, vo väèšej alebo menšej miere, je poznaèená celá naša literárna
tvorba i básnická ale predovšetkým prozaická, s poèetnými významovými
odtienkami pojmov, akými sú dom domov a ¾udská posta a pod., èo koreš-
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ponduje s Bohušovým náh¾adom, z eseje Spoloèná hruda Panónie2, že je
„pripútanos života k prostrediu, v ktorom vznikol, nevidite¾ná, ale nanajvýš
reálna, vlastná všetkým bytostiam bez výnimky“ na podklade ktorého potom
konštatuje: „Predpokladám, že aj mòa taká prapôvodná, až biologická pripútanos viaže k rovine a som presvedèený, že tie najkrajšie, ve¾mi subtílne
spojivá tohto druhu patria živej poézii“.
Mimochodom povedané lokálnymi východiskami je vlastne poznaèená
i znaèná èas svetovej literatúry od jej prapoèiatkov dodnes a jej univerzálne
hodnoty sa zakladajú na klasickom èi klasicistickom princípe pars pro toto,
èiže „èas pre celok,“ teda na stupni korešpondencie tých èiastkových hodnôt
s hodnotami všeobecnými. Dokonca i súèasné kolážové, èi hybridizované
umenie a antiumenie, i keï sa realizuje v iných polohách, sa nepriamo
v podstate nevymyká z týchto rámcov.
Popredná a nanajvýš tvorivá ,,dolnozemská,, a slovenská spisovate¾ka
Viera Benková sa vo svojich novších knihách tiež napája, èi poslúcha
našepkávaniu toho „miestneho génia” a v sliedení za východiskami citových
jadier v jej poetike a poézii nenašiel som ich (resp. našiel iba èiastoène)
v autorkiných prvých, inak ladených, zbierkach, ale práve v jej neskoršej
tvorbe, najmä v básòach, v ktorých dominuje sebareflaxia vlastnej poézie,
akou je napríklad báseò z druhého cyklu knihy Ružový jas (Nový Sad. Obzor
1986, s.26):
Zadrela sa nám do dlane trieska po¾a / a teraz celý svet krváca // Rozbehli
sme sa úhorom / za víziou mesiaca / a v rodisku na ulici / sedí slnko // pradie
zlatú kúde¾ / na praslici».1
Ide teda o dva základné motívy: o túžbu uchopi básnickú víziu a o motív
rodiska. Tento druhý je v podstate východiskový i v autorkiných nasledujúcich
troch knihách básní: Heroica slovaca, Žltá krajina, èierne drozdy a Relikviár.
Motívom rodiska je vlastne vo ve¾kej miere poznaèená i prozaická tvorba
Viery Benkovej. Už v jej prvej zbierke lyrických poviedok Lesná studienka sa
objavuje motív sahovania Slovákov na Dolnú zem i to v mýtickej podobe a
v nasledujúcej knihe próz Dom ako i v ïalších dvoch knihách beletrizovanej
publicistiky: Z dávneho Petrovca a Petrovské poh¾adnice (spolu so Samuelom
Miklovicom), motívy rodiska nadobúdajú èrty historickej prózy a kroniky
kultúrneho a obradového života vojvodinských Slovákov.
Táto najnovšia kniha Stred sveta je vlastne svojráznou syntézou autorkinej
„dolnozemskej“ tematiky (nachádzame v nej napr. i niektoré texty ktoré boli
publikované v jej knihe Dom). Ide tu vlastne o svojráznu osobnú kroniku, èi
poves o Petrovci zahròujúcu jednotlivé javy a udalosti od prisahovania
Slovákov na Dolnú zem (r. 1745) dodnes i to z poh¾adu hlavnej postavy diela,
Zuzanky. Táto postava (ved¾a nesporných autobiografických prvkov) asocia-
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tívnym princípom väzby myšlienok citov sce¾uje mnohé ojedinelé javy a
udalosti i skutoèné i mýtické. To èo ona vedome i podvedome prežíva, alebo
iba neskoršie zisuje, postupne nadobúda podobu mozaiky, ktorá sa nakoniec
stáva svojráznym fiktívnym denníkom jej života, takže sa v knihe Stred sveta
sèasti postmodernisticky eklektickým spôsobom prelínajú prvky autobiografického románu, románu kroniky a sèasti i románu prúdu vedomia. (...)

Poznámky:
1 Sirácky, Ján – Petrovec 1745 – zaèiatok osíd¾ovania Slovákov vo Vojvodine. In: monografia
Petrovec 1745 – 1995, Zhromaždenie obce Báèsky Petrovec, 1995, s.49
2 Viï, Èiep, Jaroslav: Úvod do bibliografie prác o Petrovci.In: Petrovec 1745 – 1995, - na
stranách. 913 – 966 je uvedená podrobná bibliografia o tejto problematike
3 Jan Kmeæ: Jugoslovensko – slovaèke slavistièke veze, Vojvo? anska akademija nauka
i umetnosti, Radovi, knjiga VI, Novi Sad 1987: (Tá spolupráca sa prejavila i) „v rade
spoloèných masových národnopolitických zboroch, ktorým predchádzala dohoda z.
1865, keï prvý podpredseda Matice slovenskej Karol Kuzmány a vodca Srbov v revolúcii
(1848) slávnostne vymenili ratifikaèné dokumenty srbsko-slovenskej volebnej konvencie
v Kulpínskom volebnom okrese, na podklade ktorých bol r. 1869, ako spoloèný poslanec
Srbov a Slovákov, do Uhorského snemu zvolený druhý podpredseda Matice slovenskej
Viliam Pauliny – Tóth a neskôr i, po nieko¾kých desaroèiach neúspechov, na podklade tej
istej konvencie 1905a 1906 Milan Hodža. neskôr minister osvety a ministrerský predseda
Èeskoslovenskej republiky.“
4 Èiep, Jaroslav, cit. bibliografia, s 335- 351 a 653 - 667
5 Sirácky, Ján: Matièné tradície u vojvodinských Slovákov. In: Nový život 15, 1963, 4, s. 277
- 278
6 Labáth, Andrej: Založenie matice slovenskej v Juhoslávii. In: Petrovec 1745 – 1995, s. 103
- 106
7 Èiep, Jaroslav, cit. bibliografia. s. 965 - 966
8 O obnovení a èinnosti MSJ viï: Desa rokov èinnosti obnovenej Matice slovenskej
v Juhoslávii – Zborník materiálov z konferencie k 10. výroèiu obnovenia a èinnosti MSJ,
Matica slovenská v Juhoslávii,Kultúra, Báèsky Petrovec 2001 a Obnovenie Matice
slovenskej v Juhoslávii (Zostavovate¾, M. Spevák, ml.)
9 Viï, Myjavcová, Mária: State o našej slovenèine, Kultúra, Báèsky Petrovec 2006.

(Báèsky Petrovec)
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Viera Benková
Stred sveta
(úryvky z románu)
1745: Dohviezdny veèer
Z dia¾ky odrazu prilietal hlas zvonca, tak ako keï vám dakto blízky a dôverný
povie novinu, prezradí èosi tajuplné a krásne a chce sa s vami podeli ako
s jablkami naoberanými v jeseò pre deti a chorých, èi s tými brezovými
prútikmi, èo petrovským polazovníkom - pastierom, h¾a, rozkvitli v rukách a
teraz z humien vybrali sa na Mikov sálaš a do ulíc zvestova všetkým radostnú
novinu: pokloni sa Jezuliatku na slame.
...
Novinu o príchode syna Božieho, o narodení Jezuliatka, pastieri rozniesli
po dedine spevom, vinšovaèkami z domu do domu, z kolibky do zemnice,
lebo ich prvé príbytky boli poskromné, ale dokorán otvorené. Vchádzajúc
dnu polazníci sviežimi prútikmi vyšibali domácich na dobré zdravie a bohatú
úrodu, uštipli si spolu s nimi z každého jedla omrvinku, a z cesnaku odložili
pre màtvych predkov. Ospievali rados Vianoc, urobili svätené kríže po dome,
nakukli do každého kúta, to proti zlým mociam a nedobrým silám, nazreli
veru i do pahreby, poharkali ju, aby z nej vyskakovali iskry a takto do roka i toliare. Nezabudli ani na kvoèku - zavesený veniac slamy nad stolom v kúte a
vložili tam zelený prútik, ktorým sa na jar pošibe dobytok. Dýchli radosou a,
obdarúvaní, vyšli von, do mrazivej noci. Potúžení pálenkou, vínom a medom,
zastavili sa pri ïalšom príbytku, zatia¾ èo vo vreci im hrkotali orechy, hniezdili
sa jablká, kus slaniny, posúch a dáky grajciar, èo sa skryl kdesi na dne a svietil
tam do tmy, ako tá hviezda betlehemská trom krá¾om do Jeruzalema... Z domu
do domu roznášali rados koledovania: prútikov mali nadostaè a rados zo
spievania ešte viac.
U Dolniakovcov pri prvej studni už sedeli pri stole, keï sa hlas zvona
ozval, za ním aj vartášova trúba. V chudobnom príbytku v kúte tlaèili sa k sebe
oveèky, starý kôò Janèi a kravka Beláska. Prežúvali. Deúrence zhrèené pod
starou bundou pri peci prespali veru i dlhý koledový verš èe¾adného otca, kým
mama vyberie z pece peèené kapustníky. Mogali si pršteky v sne, prisnil sa im
iste sladký vianoèný sen, a v òom dlhé rejtešíky, peèená slaninka, ktorá šteklila
ich nošteky, takže im slinky stekali na bundu a psíèa Boriško oblizoval ich ako
tú varenú kos, ktorej sa mu tohto roka ve¾a neuliezlo.
Na druhý hlas zvonèeka prisadli si k stolu a pomodlili sa. Domáca od stola
nesmela, aby hydina a èeliadka nerozbehali sa svetom, nuž chlieb krájal otec.
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V okne zastretom mechúrikom trblietala sa svieèka, poskakovala v závane
vetra, klonila sa k oknu, akoby vítala ïalších koledníkov.
Prebudenému z tuhého sna Jankovi sa zazdalo, že tieto prvé petrovské
Vianoce sú ako tie, ktoré vždy spomína na Lucku starý apa. Zrazu izbicu
vyplnil dunivý, ale príjemný hlas starého apu potúžený vínkom:
„Kedysi za pradávna do našej krajiny prišla chudobná žena, bola to
priadka z ïalekých severských krajov. Ktosi jej ukradol zlatú praslicu i k¾úèe
od komory hojnosti, ba i lásku k ¾uïom na celom svete. Nuž vybrala sa za
hlavným bosorákom Olafom, aby jej pomocou èarov navrátil stratené veci a
cestou chcela pozna i svet. Ale Olaf bol bezmocný, ani jeho èary neboli dos
silné na navrátenie takých vzácnych vecí na svoje miesto. Do sveta bez svetla
nemohla, nuž dal jej aspoò lúè. Tam, odkia¾ prichádzala marhule nekvitli,
fialky nevoòali a màtvi spali v ¾ade a ani nedýchali. Z krajiny do krajiny
polovicou decembra chodí táto chudobná žena ako priadka svetla, ako Lucia,
prináša ¾uïom jas do domu. Nesie ho pred sebou a rozhàòa tmu, prináša dary,
èaruje a h¾adá Ocie¾kovú krajinu, v ktorej sú uložené všetky zabudnuté a
stratené veci...
„ Skrátil poves na polovicu,“ pomyslel si syn Jano a pozrel na otca,
ktorého hlas prechádzal do driemot. Po èase, ktorý trval veènos, hlas sa znova
ohlásil akoby z dia¾ok:
„Po dlhej - predlhej ceste prišla èarodejná priadka, chudobná žena, do
zeme slovenskej, ku krá¾ovi Svätoplukovi, na bielom koni. Ponúkla svoje zlaté
ruky na pomoc krajine, ktorej nielen slncového koòa, ale i k¾úèe od krá¾ovstva
vzali divoké kmene, nuž mu ponechala iba bieleho koòa ako posla, a pre
dobro všetkých nauèila v krajine zasa ženy prias zlatú ni na striebornej
praslici. Boli to staršie ženy a tieto potom zaúèali mladšie. Nebolo v krajine
ani jednej, ktorá by to nevedela robi. Priadli, priadli pri svetle hviezd,
napriadli ni dlhšiu od zimy a kratšiu od leta, a ako tak priadli, v meste
Kremnici, upriadli ju takú hrubú a silnú, že tam zaèali z nej razi i zlaté dukáty
a krajina sa zmohla. Lenže priadka musela do sveta, tak ako aj my, za zlatou
praslicou, za k¾úèami od komory hojnosti a za láskou, ktorá by všetkých ¾udí
na svete pohladila a všetci by mali hojnosti“...
Znova sa dedov hlas pozmenil na monotónne mrmotanie, ako voda
v ž¾aboch, keï si h¾adá cestu von.
„A slovenské priadky priadli, priadli...a napriadli to¾ko priadze, že keby sa
našiel múdry èlovek a priadzu rozplietol, preèítal by v nej celý rozprávkový
osud slovenského ¾udu. I jeho históriu, i osud, veï každá ni bola upletená a
vtkávaná iným krá¾om, èo i cudzím, a bola taká pevná, že hocikto a hocikde
išiel do sveta, nestratil by sa, ba ani z tejto priadze by sa nevymotal, lebo ju
upriadli naše matky“...
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Hlas znova upádal do temných hlbín dávnej histórie, h¾adajúc tam
zaèiatok, tú stratenú ni a praslicu zlatej priadky, ktorá aj dnes chodí svetom a
prináša nám svetlo a i sama si ho h¾adá...
Blížila sa polnoèná hodina. Všetci kamsi pozerali, deti spali, Jano sa díval
malièkým okienkom, zastretým mechúrom. Málo svetla tam bolo, iba
vzduch, ktorý do izbice prichádzal z otvoreného komína, vlnil ten izbový a
sviežo hladkal tváre spiacich detí. Oveèky zamekotali, videli dobrého pastiera
v sne alebo vítali nového? Starému koníkovi - zazdalo sa majite¾ovi Janovi - na
èele vari vyrástla jasná hviezda. Prial si, aby tento div potrval dlhšie než do
rána, ktoré onedlho zavíta, vianoèné a plné snehu, mrazu a chladu...
Niekto mal veru i plné stoly. Vedel, že u išpána sa veselo a bohato stoluje,
nachystali mu poddaní nielen divé srnky, zajace, ale i bažanty a stará
Aruházka už vèera vypekala - kuchtila samé dobroty...A potom, nech mi dakto
povie , že je tej lásky a spravodlivosti na svete dos. Ani tomu Jezuliatku
nebolo ¾ahko na slame - nuž, hádam aj nám bude ako bude...
Zrazu z blízkeho plôša ozvali sa noèné vetry, zavíjali tam ako zbesnelí psi
v humnách, z dia¾ky sa ozýval iný, tajuplný a divoký hlas. Že by tak
vlci?...Víchrica zdvihla sneh, vírila ním, otriasala izbicou ako škatu¾kou
z karát: “Na jar hádam zaèneme so stavbou pre pevnejší príbytok!“ ozval sa
prebudený èe¾adný otec, akoby Janovi èítal myšlienky.
„Ale je zima, pozri, deti sa prichytili o ovèie rúno a Janík, potvora,
schmatol bundášov chvost - istota je istota, takto sa mu asi pekne spí, ako malé
Jezuliatko, pravá svätá rodina.“
Dedo sa len tak bežne prežehnal. Kto mal kedy tu myslie na veci božie tie prídu neskoršie, keï sa tu napevno usadíme, - povedal si v duchu, akoby do
prievanu, ktorý zrovna otvoril domové dvercia.
Aj domáca sa prebudila a všetci vyšli dívajúc sa na vysvietené nádvorie, do
tuhého noèného ticha. Na nebi hralo nespoèetné množstvo iskrivých hviezd,
domáca pobehla po novú zásteru, vyšla pred plôša, zastala si rozkroèmo,
akoby do zástery privolávala tie trblietavé, mihotavo rozžiarené, ale také
nespo¾ahlivé hviezdy. Dnes sú tu a do rána ? Niektoré padli za obzor, niektoré
ako malé snehové vloèky uzrela v zástere!
„To¾ko peòazí, Jano, pozri, dostaneme!“...
„...ak na novoroènú noc v orechovej škrupinke nájdeš toliar!“ dokonèil jej
èarovanie Jano.
„Èe¾adný otec, pozrite, nezdá sa vám, že žiaria dnes ako tie kremnické
dukáty? „obrátila sa nevesta na starého.
„A ver,“ vyberal si zo zapletených vrkoèov cudzích hostí a dodal: „ ak týchto
hostí z vrkoèov vyženiem na mráz, v dome bude pokoj!“
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A akoby sebe samému veril, zamyslený vošiel do teplej kutice, rozhodnutý
predsa len osta v tejto pohanskej zemi, v tomto kraji moèiarov, vtáctva a tráv.
„Túto zem obrobíme a èo by hneï bola z olova! Hádam sa tí pohania Turci
sem nevrátia! A ty hviezda“- zvolal von, -„ keï si nás už doviedla sem, spä nás
už nevoï!“
Domáci, starý už upádal do sna, zostali vonku, márne èakajúc na chví¾u,
keï budú do zástery pada pravé zlaté hviezdy.
„To asi starý vymyslel,“ - hodil rukou Jano a so ženou vošli do tichej izbice,
ponúkli omrvinkami zo stola dobytok, aby ho do roka bol dvojnásobok a ¾ahli
si ved¾a nich na slamu...
Do rána napadalo snehu až po samý komín. V tejto noci spali tak, akoby
v tej bielobe znova putovali za svetlom. A bol tu už nový rok 1746...
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Gregor Papuèek
Damoklov meè
Prišiel som na svet stigmou poznaèený,
na svojej vlastnej i nevlastnej zemi.
Vyrastal som jak teliatko, èo škreèí:
odúèaný od svojej vlastnej reèi,
pozbavený vznešených, vzletných snov,
a Damoklov meè visel nado mnou.
Neres mi èasto do svedomia sekla
a pálila ma jak uhlíky pekla.
Moril ma mráz a týralo ma leto,
trápilo ma, že v svete pravdy nieto,
že na zlepšenie škoda všetkých slov,
a že mi hrozí meè, ten Damoklov.
Nepodriaïoval som sa hexametru,
od¾ahèil som si èasto proti vetru,
nechodieval som na diablove omše,
nevadilo mi niè už v svete, krom že
som èiernym krá¾om na šachovnici,
a Damoklov meè nado mnou visí.
Zveèerieva sa. Tma sa húfom valí.
Môj prameò je už v nedozernej diali.
Desaroèia šeskrát sa vystriedali,
pravej priazne sa nikdy nedoèkali.
Vytriezvel som zo všetkých vzletných snov,
Damoklov meè sa škerí nado mnou.
Mòa, Slováka, tu každý ¾ahko spozná:
som ten, èo nepil mok z božského hrozna,
èo v práci, cnostiach nikdy nebol planý,
len od stola bol vždy odstrkávaný,
odvrátený od svojich slov a snov,
a Damoklov meè visí nado mnou.
(Budín, 2007)
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Gregor Papuèek
Zopár slov o obsahu knižky pána Šótiho
Hneï na zaèiatku treba konštatova, že to, èo a ako pán Šóti píše, nie je
postmoderna. A hneï dodám, že chvála Bohu! Èeský spisovate¾ Bohumil Hrabal položartom-polovážne hovoril, že „ak existuje nieèo také chimérické ako
postmoderna, existuje aj nieèo také celkom legitímne ako ostmoderna!“ Kriticky sa o nej zmieòuje aj významný slovenský prozaik Ján Tužinský. Hodnotí
postmodernu ako škodlivú a neproduktívnu. Tvorba Juraja Šótiho je priamym
pokraèovaním toho spôsobu a ducha písania literárnych textov, ktoré tu
v prvej polovici 20. storoèia tvorili už jeho predkovia Ján Gerèi a Michal
Kolimár. Korení v tej istej pôde, vyviera z tej istej studnièky. Jednoduchý
èlovek, v našom prípade remeselník, „èižmár, dobrý obuvník vyuèený“, ktorý
neštudoval svetovú literatúru na univerzite, dokonca ani literárnu podobu
svojej materèiny, tobôž nie prostriedky a pravidlá slovenskej poetiky. Jazyk,
ako základný materiál literárnej tvorby „vyštudoval“ v svojom rodinnom kruhu, a èo mal, resp. má navyše, to je jeho talent a bohaté životné skúsenosti.
Nedávno ktosi v rozhlase povedal, že tri veci urobili èloveka èlovekom:
slovo, humor a hudba. Nuž, autor zbierky Plameò svieèky si rád zanôti, nejedná jeho báseò srší humorom, a pri písaní svojich textov narába slovami. Èiže,
všetky tieto tri prvky má pohromade. Má k tomu talent, chu, bohaté skúsenosti, a darí sa mu.
Je aj pozitívnym vzorom pre mladšiu generáciu našich spisovate¾ov. Tých,
ktorí už nepíšu, alebo už len zriedkakedy napíšu nieèo, vraj preto, lebo už sa
im chýli k sedemdesiatke! Ešte sa im len chýli, a už im vypadáva pero z ruky. A
h¾a, pán Šóti mal už 71, keï zaèal písa! A veru cíti v jeho textoch, že ich písal
životom poobracaný, vycvièený, skúsený èlovek (Staroba – choroba, Vyhýbaj
sa diablovi, Dobré nápady podnikate¾om, a ïalšie).
Jeho básne sú jednoduché, ¾ahko zrozumite¾né. Veršový metrický systém
má mimovo¾ne založený na slabikách. Sloha jeho básne pozostáva najèastejšie zo štyroch riadkov, ale èasto aj z dvoch, a výnimoène aj zo siedmych
(Miluj, pokým milova vieš), alebo aj desiatich (Ženský spevácky krúžok). Na
konci riadkov má rýmy. Èo sa týka rýmových schém, èasto používa združené
rýmy (aabb), alebo striedavé (abab). V prípade šesriadkovej slohy používa
schému (aabbcc).
Väèšinu jeho básní tvoria básne lyrické. Ide tu o umelecké stvárnenie
subjektívnych pocitov, myšlienok a nálad autora. Je to žáner bez udalostí, èiže
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nemá dej. Také sú napr.: Miluj, pokým milova vieš, Na teba myslím, Nádej, a
iné. Niektoré z nich sú náladové, ale èasté sú aj úvahové.
Novšie sa lyrika delí pod¾a tematiky na: osobnú (osobné pocity, nálady,
myšlienky, vyvolané subjektívnymi potrebami), prírodnú (vznikajú pod vplyvom pôsobenia prírody), a spoloèenskú (keï autor zaujíma vzah k závažným
spoloèenským problémom). Tieto kategórie sa obvykle nevyskytujú v èistej
podobe. V konkrétnych básniach sa prelínajú, kombinujú. Nie je tomu inak
ani v prípade básní pána Šótiho.
Má aj epické básne. Ich základným znakom je rozprávanie a dejovos.
Také sú: Vincúr Vince a múdra vdovica, Jano Chucha a odporná mucha, Pri
bielom stole, atï.
Pozoruhodný je náboženský moment jeho jednotlivých textov, hlavne
básní. Na každom kroku cíti prítomnos dlhodobej, zakorenenej èabianskej
evanjelickej kultúry, znalosti biblie, pašií, a vplyv kresanskej výchovy. O ne sa
opiera, nimi argumentuje v úsilí zbavi tento svet zla. Je priam dojímavé ako
argumentuje v básni Plameò svieèky: „A nikdy nekujte pomstu, veï Pán
s vami prebýva! Pomstu, ¾udia, zverte na mòa – vraví – súdi budem ja.“
Typická úvahová báseò Kto nám to vysvetlí, sa priam núka do nejakého
náboženského èasopisu. Nahovára ¾udí, aby sa polepšili a varuje: „Kto pravdu
nepozná, len skazu podporil, skúsi, že zle sa mu všetko vydarilo.“ Básne
Mamka naša premilená, Vïaka za ochranu, Len to ¾utujem, sú krásnym
vyznaním lásky, úcty a vïaky potomkov svojim rodièom. V koneènom
dôsledku aj jeho epické básne majú výchovný charakter, tak, ako dobré
rozprávky: pijan Frici, ktorý opitý zaspal na lavici, sa doèká svojho
zaslúženého trestu, keï pod svojou vlastnou palicou prisahá: „Robi budem,
zanechám terkelicu, len už odhoï preè tú moju palicu!“
Nedá mi nepodotknú, že ten spomínaný humor v básniach Jano Chucha a
odporná mucha, Frici, Mica a palica, Vincúr Vince a múdra vdovica, Dobrá
rada, ale aj v próze Dobré nápady podnikate¾om, sa prejavuje vo svojej
plnosti a búrlivosti. Autor to dosahuje jednak zvelièovaním (napr. v príhode
Chuchu s muchou: „Pohútal si razom: ja ju znièím veru, / a hneï pravou
dlaòou tresol na sekeru.“ Èasto používa aj situaènú komiku, ako napr. v básni
Vincúr Vince a múdra vdovica. Keï tí dvaja už boli v najháklivejšej intímnej
situácii (èo malo zrejme osta pred širokou verejnosou utajené) v tej chvíli na
dvore Fricova mulica „tak rihotala, že sa už ozývala celá ulica!“ A to je len
jeden z mnohých príkladov.
Aforizmy. Je to jeden z drobných žánrových foriem literatúry. Duchaplným spôsobom vyjadruje nejakú múdros, postreh zo života, filozofickú
tézu. Napr.: a) Varuj ženu, deti, seba: k životu aj šastia treba. b) Ten, èo viac
nepíše, iba nôti, to som ja, druh pera, Juraj Šóti.
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Žarty – Epitafy. „Smutná strana“ vlastne pozostáva z epitafov, to jest z
náhrobných nápisov. Vo všeobecnosti nemusia ma literárnu hodnotu. Môže
to by aj báseò. Pán Šóti tu má samé žartovné a veršované epitafy, ako: „Tu
odichuje dobrí Anton Cúd, ktorí hrjal v ohòi benzínoví sud.“
Uverejnené drobné prózy sú vzácne svojim národopisným a morálnopouèným obsahom. Tá posledná (Dobré nápady podnikate¾om) je celkom
zvláštna humoreska. Zvláštna je tým, že je písaná ako próza, ale konce jednotlivých viet sa rýmujú. Dala by sa rozpísa aj do básne.
Knižoèka má aj tú zvláštnos, že obsahuje aj z maïarskej pôvodiny do
slovenèiny preložené tri básne a tri drobné prózy. Umiestené sú zrkadlovým
spôsobom, aby sa dali porovna. Zaèína sa informatívnou èasou Dôverné
slová k èitate¾ovi, a konèí sa doslovom redaktora pod názvom A roviny sa
ozývajú. Ilustrovaná je 15-mi grafikami autora, z nich jedna sa opakuje na
zadnej obálke farebne. Škoda, že vnútorné ilustrácie – pre nedostatok financií
- nemohli by farebné. Farebná fotografia na titulnej strane predstavuje autora
vo svojej pracovni pri písaní básne. Posledné strany dodatoène obsahujú:
ukážku z rukopisu autora, krátky slovníèek náreèových slov a výrazov, obsah,
a životopisné údaje autora. Keïže pán Šóti svoje grafiky vytvoril pôvodne s
iným cie¾om, nie ako ilustrácie tejto knižky, nebolo ¾ahké umiestni ich tak,
aby boli v súlade s textom. Staèí však zaèíta sa do knižoèky, a presvedèíme sa,
že nakoniec sa to predsa len podarilo. Napokon aj našu žobrácku biedu sme si
otoèili na osoh: nemali sme peniaze na ilustrácie, preto sme použili grafiky
pána Šótiho, èím sme v knižke aj túto stránku jeho umeleckej èinnosti zveènili
pre budúce pokolenia.
Knižka chvalabohu vyšla, máme ju. Je osožná a pekná. Som rád, že tento
náš boj sme doviedli do víazného konca. Náš sen sa splnil: na prahu 87.
narodenín autora, pána Juraja Šótiho, k želaniu dobrého zdravia, šastia a
chuti do ïalšieho života, na dôvažok mu pridávame aj tento pekný dôkaz jeho
umeleckej èinnosti.
(Budapeš)
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Juraj Šóti
Frici, Mica a palica

Bol jeden tulák, ve¾ký pijan, Frici.
Nerobil, len sa túlal po ulici.
A mal aj ženu, menovite Micu,
ba aj drevenú, hrbatú palicu.
Keï sa už unúval doma pri Mici,
vzal palicu, flákal sa po ulici.
Èasto sa zašil do krèmy „Mulice“,
a bol rád, že sa ratoval od Mice.
Raz si on sadol za stôl na lavicu,
dal si za golier tuhú terkelicu.
Po èase vyšiel napitý z „Mulice,
a tackal sa z ulice do ulice.
V hlave zhúklo, zvalil sa na lavicu,
odhodil si od seba aj palicu.
Keï potom èasom prišiel k sebe Frici,
h¾adal, h¾adal, rozmýš¾al o palici.
Ako h¾adal okolo tú palicu,
zrak nevdojak zablúdil mu na Micu.
Keï došla k nemu tá jeho samica,
spýtala sa ho: „Kde ti je palica?“
„Neviem, kde je“, žmurkal Frici na Micu,
„Hybaj rýchlo, poh¾adaj mi palicu!“
A odpovedala mu na to Mica:
„Veru, mocná bola tá terkelica!“
„Ak by si nebol pil tú terkelicu,
nebol by si musel prís o palicu.
Ale ja ti vïaène nájdem palicu,
len si ¾ahni bruchom na tú lavicu.“
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Aj tak spravil, jak mu kázala Mica,
vravel: “Zaslúžila si to tá opica!“
Prácu obchádza, blúdi po ulici,
opije sa a leží na lavici!
A pod palicou prisahá sa Frici,
že nebude sa túla po ulici.
„Robi budem, zanechám terkelicu,
len už odhoï preè tú palicu!“
(Békešská Èaba, 1996)

Kresba Juraja Šótiho
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Mojmír Benža
Ako sa hovorilo na Èabe pred viac ako sto rokmi
V Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine sa nachádza
rozsiahly archívny fond (inv. è. C 997) tvoriaci èas pozostalosti známeho
èeského slavistu univ. prof. Františka Pastrnka (1853 – 1940). Fond obsahuje
originály dotazníkov o slovenských náreèiach z rokov 1893 až 1894. V šiestich objemných fascikloch sú uložené odpovede z viac ako sto obcí z takmer
celého Slovenska. Medzi odpoveïami zo Slovenska sa nachádza aj nieko¾ko
vyplnených dotazníkov z obcí a miest, ktoré sa v súèasnosti nachádzajú už
mimo jeho hraníc. O obsahu dotazníka a odpovediach na jeho otázky z Békešskej Èaby, ktoré zapísal evanjelický uèite¾ Ján Bella, sme už hovorili na
inom mieste. Na zadnej strane dotazníka J. Bella navyše zapísal tri fiktívne
rozhovory, ktorými nielen dokumentuje, ale aj charakterizuje vtedajší jazyk
obyvate¾ov Èaby. Tu sú rozhovory v pôvodnom znení.
Prvý rozhovor
„Pán Boh Ván daj dobrí ïem!
Pán Boh daj ej ebe I¾ka moja, prejïi, sani si u nás. Sen si, po¾a mòa na stouèok.
Ako že sa máe mamouka? Se ni chorí?
Ta sa držíme pomálièki, Vy doma ako? Mai je už lepšie na tú ruku?
Var sa tí òi, eše ich žïi bolí, nemožu s òou niè robi. Zato ma aj poslali k Ván,
že èibi vaša òaòa taòáška nestaèili nám oprjas, èo nám ostale ešte klke, níma
ich chto oprjas, ja nestaèím a ma nevládzu na tú ruku niè. A budú nám naèim
novje poòve, ba i stroche bi sa nám zišle.
No ve dán òaòi Zuski chýrom, tak sa nazdán, že Ván oòi to spradú. A práve si
dobre i uhodila. Zajtra sa stroja apovka tavo na sálaš, pre ence, maju chu
s nima do jarmoku. Aj bou tu òes gondášik s malima prasi a vraveu, že nám
edom vôl dákosi velmej kríve, tak už aj zato budú mise apouka tavo.
No ve nán potom dáe voliako chýrom. Ale už idem.
Veže si lem poseï, hádam i je òi náhlo, ta staèiš.
Var ja mamouka moja aòi tak ve¾mej nestašin, ¾ebo mi naèin eše i do bódu is.
A èože buïeš kupova?
Ni ve¾a, lem málo správe. A èo vari máe zas dáku baju zo sapúnom?
Misíme ho eše raz prevari, ¾ebo sa trje, je primasní. Nuž sa s¾úbili anïika, že
šak mu oòi spomožu. No ale povedali ma že nám òaòa Mara òebudú tak
skoro sapún vari, ¾ebo ich je lem samá obida. A vraveli vtody razom: „Mara,
mòe tem sapún sa voljako neviïí, ta že ti maj naò ztaros“. Ale òaòa Mara
povedali: “Neptrápe sa vi mamouka niè, ve vjete že òeska nevarím po prvuo“.
A ono preca len máme s ním oštaru.
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No, ve sa to vše takuo daè prihodí. Ani nám sa na každom raze neuhodí. H¾a
už sa aj apouka doma.“
Druhý rozhovor
„Dobrí ïem apouka, ste ni chorí?
Ni, ako viïíš, vitaj! Nuž èo, se doma šeci zdraví?
Ta sa držíme, ïakujem za opítanje, lem maeri sa tá ruka òechce zastrábi.
A èo má akú biedu na ruki?
Bou sa im vivrhou pokovár a ruka im tak zapuchla ako žaèkou, a trvá in to už
dva tižòe. Velmej ich nebožkú skínzovala tá bieda.
No veï jej to prejïe. A oec èo robí? Je doma?
Var sa tí òi doma, šli drie¾a do városkiho domu plai kezmunku, ¾ebo že vraj
neïe¾u vyvolávali pred kostolom, že chto si na èas òeviplaí, toho razom budu
foglatova.
No ve je tín na veki súrno za tje keïejakje dáne, lem èobi mau èlovek zkeïe tje
peòjaze dobera! Aj teraz eše, ¾a, ako som šou, bubnovau bungáš na uh¾e
po¾a Kato¾anou, abi si každí tráïu zo dvora vyvoziu a dvor od smetí a dudve
višatriu, lebo že puojdu rendíri po domoch, a kïe nájdu dvor òevišatrení, tam
každího razom zbintelujú. Že vraj proti cholere. Nuž ve napokon i to vikonáme. Keï misíme. Ale, dobre že mi do rozumu prišlo! Skoro bi son zabudou!
Povedže ocovi, aby prišou na òeïelu na rano sen ko mne. Donjesou son
z telekknilú tje kivonate, èo sa nám naèin k tej prepisovaèki, s tíma puojïeme
ku kezjedzovi, že bi to už raz do šoru prišlo s tima uvieri. Nezabudniže!
Ni apouka, nezabuòem. No a dobrího zdravja vám šetkín.“
Tretí rozhovor
„Ïeže buïe pán kmotor, ïe? A òi ïe¾ako, idem málo šógora videi.
Naèin.
Vitkou si ešte prevèerom tam von na sálaši nohu.
Naèin, ej naèin. A ako že sa mu to stálo?
Var aj aòi san neviem, iba èo mi hrža òeska rozprávala, že vláèili tan vo
vontalove po holovòi, lebo už boli zapoèali jaèmeò tlaèi, a šógor išou tannu,
že navarí levešu pre šetkich. Hútau najprú, že navarí len šiflikovú leveš, ale
malí Miško, èo sa tan okolo patki ošmjetau povie: „apo, šak buïeme tarhoòoví
leveš jesti?“ Nuž šógor chceu chlapcovi urobi po vuoli, a šou do komori pre
tarhoòu. Tu ako cez prah prekraèovau, uhoïilo sa mu voljako zle stupi, tak že
mu razom v è¾enku èosi puklo, a nemohou na obe nohe zastá. Kím báa
Máèko prišli mu ju napráva, zapuchla mu ke¾avne, a òemohou pre òu na celej
noci oka zatvori. Vravja, že mu ju vraj ta napravu, ale ho len velmej bolí, a
òechce mu niè odpucha. Tak ho dovjezli sen domou, a že húdan misia posla
i pre doktora. Zato idem vide. Naèin pán kmotor, naèin. Iba si chojte zdraví, a
pozdraue ho i domòa, že ho var i ja šajnám.“
(Bratislava, 2007)
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Ondrej Krupa
Moja prvá ¾udová rozprávka
Pred polstoroèím už nerozprávali slovenské ¾udové rozprávky ani v Békešskej Èabe, ani v okolitých slovenských lokalitách, len vše kde-tu po
sálašoch mohlo ich poèu od starých rodièov, ktorí ešte zachovávali túto
krásnu ústnu ¾udovú tradíciu.
Však aké bolo milé prekvapenie pre mòa, že v mojej rodnej obci, v Èanádalberte v roku 1954 ako 19 roèný študent-prváèik po polroèných skúškach
vracajúc sa domov, som sa stretol s takými ¾uïmi, ktorí – ako po presahovaní
tu zostalá hàstka Slovákov – ešte síce aktívne vedeli starobylou rozprávaèskou
metódou prednies vzácne drahokamy: rozprávky – hádke.
Mal som ohromné šastie, že vtedy som ich mohol zapísa ešte 14 (vtedy
neboli magnetofóny). Medzi nimi bola aj mnou ako prvá zapísaná ve¾mi
populárna rozprávka (ona je aj prvá moja zbierka vôbec) pod ¾udovým
názvom Hlúpi Pa¾o. Jej množstvo variácií poznali Slováci aj Maïari.
Nadšení redaktori slovenského vysielania rozhlasu v Segedíne vydali tieto
rozprávky na CD-platni s mojim hlasom. Ak by sa neboli dostali do rúk našich
ctených èitate¾ov, z nich túto jednu im chcem predstavi touto cestou, v tej
nádeji, že budú ma vô¾u a chu vypoèu si aj ïalšie, takmer už dávno
zabudnuté rozprávky. Srdeène ich Vám všetkým odporúèam.
Hlúpi Pa¾o
Bo¾i eni chudobní ¾uïia, ma¾i eniho sina, Pa¾a. Už bou na žeòeòia. Roïièia
mu bo¾i starí, tak mu vrave¾i:
- Moj sin, ožeò sa. Zme starí, naèin nán je pomoc. Keï si náïeš svoju, tak si
merkuj na to, èo i dá – vraveu mu oec.
U suseda bola ena Anka a tašou k òej.
- Dobrí veèer – sa pokloòiu. A ona mu:
- Dobrí veèer, Pa¾o, vitaj, Pa¾o, saòi, Pa¾o, èo si prišou, Pa¾o?
- Prišou som, žebi si mi dala.
- Ach, èože i ¾en dám. A¾e dám i túto ihlu, to i buïe na pamiatok.
Zhovára¾i sa trocha a potom tašou domov. Išou domov. Išou, išou. Šou po
cese edon koè zo senom pred òim. Tak si hútau, že gïe si položí von túto ihlu.
Hútau si, že položí do sena. Keï dvoš¾i po jich dom, tak koè zastaviu a zaèau
ihlu h¾ada. A¾e òenašou. Tak miseli šecko seno rozmeta. A ihlu òenaš¾i. Tak
tašou utrápení domov.
Doma mu vraví oec:
- Èože i ¾en dala tá mladá?
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- A¾e èože mi dala. Dala mi enu ihlu.
- A gïeže i je?
- A¾e ïe! Išou edon koè zo senom a som si ju zaphou do sena a òigïe zme ju
òenaš¾i.
- No ti, hlupák! Veï ti si si òemau tatam napcha, a¾e si si mau za kalap zapnú.
- No veï na druhí raz tak spravím.
Na druhí ïen zas tašou veèer. Príïe, tak sa pokloòí:
- Dobrí veèer!
- Dobrí veèer, Pa¾o, vitaj, Pa¾o, saòi, Pa¾o, èo si prišou, Pa¾o!
- Prišou som, žebi si mi dala.
- Ach, èože i ¾en dám. ¼en aè tohto psíèka.
- A, veï mòe to dobrí buïe.
Viprávala ho. Višou na u¾ic, tak si ho zapou za kalap. Psíèok ho pohrízou a
ušou mu. A von smutní prišou domov. Tak mu oec zas vravia:
- No moj sin, èože i ¾en dala tá mladá?
- A¾e dala mi eniho psíèka a som si ho položiu za kalap, tak ma uhrizou a ušou.
- A¾e ti, hlupák, èo si ti tak mau spravi! Si si mau ho chii na špárgu a vola za
sebou:
- Kuu, kuu, ne!
- Veï se mi tak vrave¾i, žebi som si ho za kalap položiu.
- No veï na druhí raz tak spravím.
Prišou druhí ïen veèer, si špárgu prichistau a tašou. Pokloòiu sa:
- Dobrí veèer!
- Dobrí veèer, Pa¾o, vitaj, Pa¾o, saòi, Pa¾o, èo si prišou, Pa¾o!
- Prišou som, žebi si mi dala.
- Ach, èože i ¾en dám. ¼en aè tento bok slaòinu.
- No, veï to mi dobrá buïe.
Vinïe na u¾ic s òou, vibrau si špárgu a uviazau slaòinu. Pusiu ju na zem a
ahau ju za sebou a volau:
- Kuu, kuu, ne!
Ako šou a volau, tak psi viš¾i z dvorov a slaòinu mu šeckú zožra¾i. Tak ¾en
samú špárgu ahau za sebou. Prišou domov a oec mu sa zas spíta¾i:
- Èože i ¾en tá mladá dala?
- A¾e, dala mi edon bok slaòinu a som si ju uviazau na špárgu, a ahau som ju
za sebou, a volau som, že:
- Kuu, kuu, ne! Tak mi ju šeckú psi zožra¾i.
- A¾e ti hlúpi. Ako si to vikonau zas! Veï si si mau vrece zia a do vreca na
chrbát!
- No veï na druhí raz tak spravím.
Prišou veèer. Zas tašou g mladej. Tak si zau aj vrece. Príïe. Sa pokloòí:
- Dobrí veèer!
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- Dobrí veèer, Pa¾o, vitaj, Pa¾o, saòi, Pa¾o, èo si prišou, Pa¾o!
- Prišou som, žebi si mi dala.
- Ach, èože i ¾en dám. ¼en aè toto e¾a.
- Dobre,veï sa mi to zíïe.
Tašou do koòici a vrece si rostvoriu a strèiu e¾a do vreca a zau si ho na chrbát a
išou domov. Príïe domov dokúrení, ¾ebo mu bolo aškvo na chrbe.
Spíta sa mu oec:
- No, sin moj, èože i ¾en dala?
- A¾e èo, dala mi eno e¾a.
- A ïeže i je.
- A¾e tu vo vreci.
Obzru vrece a e¾a zadusenvo.
- No ti, hlupák, èo si to tak mau do vreca?
- Veï se mi tak vrave¾i!
- Si si to mau žinku zia, dovies za sebou a uviaza do koòici.
- No veï na druhí raz tak spravím.
Prišou zas veèer, tak si von žinku prichistau, zau si pod pazuchu a tašou k
mladej:
- Dobrí veèer!
- Dobrí veèer, Pa¾o, vitaj, Pa¾o, saòi, Pa¾o, èo si prišou, Pa¾o!
- Prišou som, žebi si mi dala.
- Ach, èože i ¾en dám. Veï už òemám òiè, ¾en aè sama seba.
- Veï aj ti mi dobrá buïeš.
Ju uviazau o žinku a taviedou ju domov. A keï prišli domov, ju uviazau do
koòici a položiu pred òu seno a tašou tanu g ocovi. A oec mu vraví:
- Èože i ¾en dala?
- A¾e ju som doviedou, ¾ebo už òemala inšie.
- A ïeže i je?
- V koòici. Som ju uviazau o jas¾e.
- A¾e ti, hlupák! Èi to tak naèin? Si ju mau nuka dovies do chiži.
Taš¾i viïie tavo a ona už òebola v koòici. Ušla.
(Èanádalbert – Békešská Èaba)
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Zo zbierky Tibora Mótyána
Z pare vidurení báa Pišta H.
Stálo sa to okolo Sarvaša, na K¾ebetovej u¾ièki, ïe na enom trsinovon sálaši
ži¾i svoj skromní život dvaja ¾uïja, ako manželskí pár: báa Pišta H. a òaòa
Júda H.
Bolo to v januári, zafèasu rano, mohlo bi hádan šes hoïím. Òaòa Júda už
pec kúri¾i, a báa Pišta sa taš¾i rozh¾aïe na dvor. Keï si svoje potrebi skonèi¾i,
hoïi¾i vo¾aèo kravám a už aj kráèa¾i do chiži, ¾ebo ukrutòe rád drjemúdga¾i
pot pecou.
Sad¾i si, a zapá¾i¾i si na pípu. Prešla hoïina, òaòa Júda už odmiet¾i sòah spoza
sálaša, da¾i s¾jepkan kukuricu aj eplú vodu. Potom ziš¾i do chiži a vravja:
- Oec! Sviòe kvièja, birke b¾aèja, zaèína sa rozviòjeva, pohòite sa už!
- No, ve táïem, táïem už, iba toto eše vifajèím.
Podèasom òaòa Júda podoji¾i kravi a mohlo bi už osem hoïím, keï zas
otvori¾i chižòje dvere. Prináša¾i v peci upeèenje krump¾e s èe¾usami a
poíšku zaèa¾i šomrota.
- Som vám vravela, že sviòjam a birkám da, a zišlo bi sa aj zetke vybra
z jasjel.
- Dobre, dobre, veï pojdem, a¾e hát sa už ¾en najeme!
Po frušíku si báa Pišta zas sad¾i pod pec a zapá¾i¾i si na pípu. Òaòa Júda už
položi¾i hròjec s chrpinou aj s bvobom do peci, žebi sa na poluòja uvariv
obed. Potom vibra¾i zetke z jasjel, nachova¾i sviòe a da¾i birkám seno. Priš¾i
do pitvora, kop¾i do chižnich dverí a už tedi nahlas zaèa¾i šomra.
- Vám, hát, naozaj darmo èlovek rospráva. Èo je dos, to je dos! Ak
nevijahòee kravám vodu, ja odíïem zo sálašu.
Báa Pišta sa poma¾ièki poh¾i, pípu položi¾i do obloka, a pod nos si takto
zašomra¾i:
- Táïen hád, už táïen, veï vjem, že bi si ma ta aj z pare vidurila!
(Sarvaš)
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Zuzana Hollóšiová
Z vinšov pitvarošského starejšiho
Ján Demanko, narodený v Pitvaroši 9. marca r. 1894, bol v prvej polovici
20. storoèia starejším dediny. Vinše, ktoré používal pri rôznych príležitostiach, si zapisoval do malého zošita. Zachytil ich aj písomne pravdepodobne
s úèelom, aby si ich pamätal. Ako zaujímavos prinášame, okrem niektorých
vinšov, aj kópiu jeho rukopisu, ktorý je zaujímavý nie iba typom používaného
písma ale slúži aj ako ukážka živej slovenèiny z tohto obdobia. Zošit sme
venovali Výskumnému ústavu Slovákov v Maïarsku, aby bol zachovaný do
ïalšieho obdobia a aby bol dostupný výskumníkom a verejnosti.
27. Vinš žertování
Poèujte že, braèekovci, akí sa to besní hudci,
Neumití, neèesaní, ach ver sa to besní hudci,
Ten prímáš, flautáša dobiv, bodaj že ho parom zabiv.
Tak sa oni hneï zrevali, a na hrbu sa strepali..
31. Vinš k paprikášu
Milí páni svadobníci, malièkí a velicí,
Ja len teraz z krème idem, a ty brat Ïuro. Hybaj že sem,

[179]

V NÁREÈÍ
Opáè mladú, èi má zubi, èi ta požuje aj otrubi,
Videl son ju f krème za dverma,
ona sedela opilá ve¾mi rozkustraná
rozdojená, taká ako stará krava,
ja by son ju nemiloval, èo bi mi aj sto zlatích dal.
tu vám nesiem paprikášik,
komu sa nebude páèi,
nak sa chití za trtáèik.
37. Vinš, keï sa dáva víno.
Vinko, vinko, budete ho chutne piti,
a veselú misli budete od neho míti,
aè práve i zviklos mali, naši páni predkovia
lebo o život si nestoja, vinko piti budete,
veselú misli ma budete,
to jest istá pravda, jenž ráète veriti.
38. Vinš k papriky
oženiv sa švec,
len pre malú vec,
že mu vždy nastávav
jeho šibenec..

(Pitvaroš – Budapeš)
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Alžbeta Tószegiová
Vinše
Vinš zváèa, keï volav na svadbu
Jak dobre známa vec ta každím kresanom, že stav manželský òi je uèiòení,
a¾e ¾en od Boha tam v raji stvorení, ïe sa òebi a zemi grunti zložení. Tedi
Hospoïin Adamovi, otcovi stvoriv podporu z jeho istej kosi a dav ju jemu, to
jest za manželku, abi mu slúžila v starom veku. A¾e ¾en od ïjabla bo¾i
oklamaní a z rája krásneho vihoïení. Tak jest stav manželskí tu na zemi ten
raj, kterí i roïièom našim prvím bíl dán. Protož pro tú príèinu i tento pociví
mláïeòec menom Michal Hudák, do stavu manželského vstúpil, a vás, mi¾í
priaelja na jeho svadobnom vese¾í úcive požaduje, abi se na prídúci štvrtok
s tím mu poslúži¾i, a jeho k svatimu sobášu odprevaïi ráèi¾i. On so svojou
prísahou tam chce zaviazai, že cnostòe žii buïe až do jeho smri.
(Zváè naspame vinšovav na Pitvaroši pred 1946-ima rokma. Mav na to
zloženje veršíke.)
Vinš iní
Jak dobre známa vec je každimu kresanovi, že stav manželskí je od Boha
zríïení, aníž prvím roïièom bol daní, a od Hospoïina požehnaní. Pre túto
príèinu i tento náš poctiví mláïeòec menem Ján Chovanec umieòil si svoj
mláïenskí stav zmeòii, a do stavu manželského vstúpii s tovto pocivov
pannov s menem Zuzannov Šajben. Vás, ako dobrích priae¾ov na prídúci
utorok o ïesjatej hoïiòe pozíva, žebi se do jích svatiho domu príjme¾i, a jich
svatimu sobášu odprevaïi ráèi¾i. A to bez šeckiho odporovaòja, a
odkladaòja. Káza¾i vás pozdravi od Chovancov.
Pozvaní za pozvaòje zaïakova¾i slovámi „Ïakujeme pekòe“.
(Pitvaroš)
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Alžbeta Tószegiová
Sto roènvo bubnovaòja na Pitvaroši
Na Pitvaroši 1952 roku zavádza¾i elektriku. Od toho èasu rádiov hlási
takvo, èo chcú, žebi obivae¾ja o tom veïe¾i. Zaja¾, više sto rokov,
z bubnovaòím po u¾icjach dáva¾i veïje z obivate¾ma šecko to, èo chce¾i,
žebi veïe¾i, èo na òich patrí. Dvaráz do tížòa bubnúva¾i. Edon chlap, obecní
slúha, z bubnom choïiv po tom mese, ïe bíva¾i ¾uïja, pozïejšie keï už
bo¾i u¾ice, tak po u¾icjach šaïe. Dvaráz-triráz zastáv v enej u¾ici. Keï už s
každiho domu višov vo¾akto poèúva na u¾ic, a prib¾íživ sa b¾išje k bubnášovi,
žebi dobr¾ poèú¾i èo rozhlasuje, zastáv s bubnovaòím, a zaèav takto:
- Predsedòíctvo obci dáva vám na známos, že daò na tento rok vipísanú za
domom, každí do augusta 31-ho nak si viplaí, ak to òesplòí, buïe pokutovaní.
- Ïalej dávam vám na známos, že každú sobotu sa buïe drža p¾ac. Na p¾aci
na mese, pri pretku ze¾eòinu, a šati, tamnu v uh¾e na enom boku obi¾ja a na
druhom statke, sviòe, kravi, koòe, a tak ïa¾ej budú predáva. V domách sa
môže predáva, kto èo má na predaj. Ïa¾ej dávam vám veïje, že na štvrtej
u¾ici Chovanecz Jano Rohoška má seïem tížòovje a odlúèenje prase na
predaj. Koho zaujíma, v jeho dome môže pozrje.
A tak ïa¾ej.
Tento bubnáš šakovje porjatke vàšiv v obecnom dome, èo mu rozkáza¾i. U nás
ho tak vola¾i, že „Rendír“.
(Pitvaroš)
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Pa¾o Žibrita
Ako son sa prestáv hambi
alebo Preèo je Èaba Èabou
Priznaje sa! Každí už v živoe spraviv a¾ebo povjédav takú vec, za kerú sa
misev hambi. A¾e jesto tu vo¾aèo, za èo bi zme sa hambi òíma¾i a predsa sa
hambíme! Že zaèo? No preca za tú našu milú a srcu b¾ížnu èabjansku reè. A
preèo? Vraj je òi dos slovenská, iba taká, vo¾jaká „tótska“, kerú Tóti rosprávaju.
Ved bi nán tí naši starí otcovja a maere da¾i poza uši, za takúto dovrávku!
Misín zauzna, aj ja son sa hambiv! Priton tí „Tóti” to òebou òik druhí, ako
Èabäòia, Komlóšaòia, Pitvarošaòia,Sarvašaòia a ostatòí Slováci, kerí sen priš¾i
vo¾akedi dávno. Ako tí moji z Krupinskej plaòini zo Žibritova.
A¾e, pohútaje si, že tí moji sa òehambi¾i! Zato ja son sa hambiv aj za òich!
Ved uznaje! Ži¾i zme po presíd¾eòí v Slovenskej a oòi, pod¾a mòa, òeveïe¾i po
slovenskí! Bov son mladí a choïiv son do slovenskej ško¾e, gïe son sa uèiv
spisovnú slovenèinu. Ved ïeže bola spisovná slovenèina, ket sa naši pretkovia
sen presíd¾i¾i? Òigïe òebola. A¾e pome naspät! Ako son vravev, tí moji sa
òehambi¾i, za to ja o to viac! Ved posúe sami: oòi òechoïi¾i do mesta, a¾e do
vároša, òi na trh, a¾e na p¾ac, rovno bolo pre òich pravo, a dole bolo tadov, oec
sa nezje… z rebríka, a¾e z lojtre a klbási òebo¾i na pova¾e, a¾e na paláši. A tag bi
son mohou viratúva ïa¾ej. Òi èudo, že son choïiv pred a¾ebo za maerou
ïesat metrov, èo son sa tag hambiv, že òevie riadòe po slovenski. A¾e ako
vravín, bov son todi mladí. A poton… poton som iba edon raz dostáv rozun.
Ako 15-roèní son tašov do ško¾e ïe¾ako od roïièov a zaèala mi tá ich reè
chíbe. Chíbela mi nase¾ko, že ke son prišov domov a zabuchov za sebou
dvere, hòe son zabudov na spisovnú slovenèinu a z maerou zme sa òi edon
raz dovráva¾i po èabianski až do rana. Že preèo toto šecko píšen? ¼ebo sa mi tag
viïi, že sa eše naveki hambíme! Hambíme sa doma, na u¾ici, na p¾aci, v krème, kosto¾e, a¾e èuduj sa svee aj v slovenskom dome, na slovenskej samospráve a¾ebo slovenskej ško¾e! Ak sa hambíme mi starší, ako muožeme èaka
od našich ïeí vo¾aèo inšuo? Ved títo mladí sa òi hluchí, aòi s¾epí. Ak todi chceme, žebi Èaba ostála Èabou a mladí sa nauèi¾i po slovenski, misíme sa prestá
hambi najdrjov mi starší, ¾ebo Èaba bes slovenskich Èabänov je òi Èaba.
No zaiau je to s nami tag, ako s in èlovekon, èo vipadov z obloka na
triciaton emelete a ako padav, tag si vravev: „Eše je to òi tag planuo, eše je to
òi tag planuo.” Ba sa mi viïi, že sa hòetka hambíme meòej. Eše je to òi tag
planuo… èi níman pravdu?
Váš Pa¾o Žibrita, èo sa už dávno prestáv hambi
(Nitra – Békešská Èaba)
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Udalosti roka 2007
Január
09. január
11. január

13. január
15. január

16. január
18. január

21. január
21. január

22. január
22. január

23. január
24. január
24. január
29. január

Zasadnutie miestnej slovenskej menšinovej samosprávy
Stretnutie Slovákov z troch krajín (Maïarsko, Rumunsko, Srbsko)
v Dome národností v Segedíne, s cie¾om urèenia spoloèných
projektov (organizátor: ÈOS a DSK)
Stretnutie dolnozemských elektorov na Župnej radnici (organizátorka: Anna Istvánová.)
Prezentácia CD nosièa Juraja Dolnozemského v Segedíne, vystúpi
citarový súbor Boleráz (organizátor: Spolok segedínskych Slovákov, ÈOS a DSK)
Právnické poradenstvo v èabianskom slovenskom klube s Dr. Helenou Csicselyovou.
Prvá skúška spevokolu Èabianska ružièka v Dome slovenskej kultúry, dirigent Szák Kocsis Péter
Zasadnutie predsedníctva Èabianskej organizácie Slovákov
Valné zhromaždenie Èabianskej organizácie Slovákov
Prvé stretnutie výšivkárskeho krúžku Rozmarín v Dome slovenskej
kultúry pod odborným vedením Anny Illéšovej Boánskej
Výstava Gy. Zoltána Ezüsta v Galérii Jankay – s podporou DSK
Èajové popoludnie v Kétšoproni, zúèastní sa èabiansky Slovenský
klub
Výstava grafièky Andrea Pézman, pri príležitosti Dòa maïarskej
kultúry v Dome slovenskej kultúry (organizátor: ÈOS a DSK)
Èabianske zvyky na Pavla v èabianskom Slovenskom klube.
Prednáša: muzeológ Megyesi Pál.
Súaž v stolnom tenise – slovenská škola
Séria „Z poh¾adu vedy”: Lutherov dvor Budapeš – Slováci v Budapešti. Prednáša Anna Kováèová, vedecká pracovníèka VÚSM
(Org.: VÚSM)
Ustanovujúce stretnutie Spolku èabianskych seniorov v Dome slov.
kultúry (org.: ÈOS a DSK
Stretnutie skupiny Veèierky v utorok – premietanie filmu (org.: ÈOS
a DSK)
Prvé stretnutie tkáèskeho krúžku Domu slovenskej kultúry pod vedením Anny Illésovej
Èabianske tradície na Márie v Slovenskom klube Prednáša: Juraj
Ando
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31. január
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Séria „Z poh¾adu vedy”: Konferenèná sála Reg. dolnozemského
výskumného ústava MAV – Besnota – choroba stále aktuálna.
Prednáša: RNDr. Judit Süli, PhD

Na vernisáži výstavy na gitare hral Bence Molnár.
Na fotografii z¾ava: Judit Süli, gen. konzul Ján Süli, Zsófia Kiss-Szemán,
Andrea Pézman, Anna István.

Helena Zahoránová a Zsófia Vicziánová v èabianskom slovenskom klube
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Február
01. február

Slovenský veèierok v Kolégiu Kossuth Zsuzsa – Prednáša Michal
Lászik, predseda ÈOS.
05. február
Zasadnutie Slovenskej menšinovej samosprávy v Èabe
Èabianske zvyky na Márie a Doroty v èabianskom Slovenskom
klube
07. február
Deò otvorených dverí v Slovenskej škole
13. február
Prezentácia Èabianskeho kalendára (Daniela Ónodiová) a mesaèníka Èabän (Béla Miklya) (org.: ÈOS a DSK)
14. február
Séria „Z poh¾adu vedy“: Slovenský dom v Sarvaši – Besnota – choroba stále aktuálna. Prednáša: RNDr. Judit Süli, PhD. Univerzita
veterinárskeho lekárstva, Košice (org.: VÚSM)
16-18. február Celoštátne stretnutie národnostných vedúcich (organizátor: ÈOS a
Dom železnièiarov)
17. február
Slovenské popoludnie v rámci IV. Èabianskych fašiangov v Dome
mládeže (Org.: ÈOS a Dom mládeže)
17. február
Slovenské popoludnie a bál v Po¾nom Berinèoku, kde sa zúèastnil
aj zbor Èabianska ružièka
18. február
Turistická konferencia ( Tourinform a ÈOS, DSK)
19. február
Básne, literárna tvorba k Júliám a Zuzanám, pri príležitosti menín
v èabianskom Slovenskom klube hos: Herczeg Tamás, básnik
20. február
Fotovýstava Zsiák Gergõ Pála v Dome slovenskej kultúry
20. február
Fašiangy v slovenskej škole
21. február
Stretnutie seniorov pri divadelnom predstavení Slovenského
ochotníckeho divadla v slovenskej škole (Org.: ÈOS a DSK)
24. február
Slovenský batôžkový bál (org.: ÈOS a DSK)
25. február
Oslava 5. výroèia spevokolu Horenka v Kétšoproni pri èaji, úèas
èabianskeho Slovenského pávieho krúžku
26. február
Èabianske zvyky na Mateja v èabianskom Slovenskom klube
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Oživenie starodávneho spoloèenského života v krèmách

Tancuj, tancuj vykrúcaj na Slovenskom bále
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Marec
05. marec

Priate¾ské stretnutie èabianskeho slovenského klubu s družobnými
klubmi (Volán, Gerla, Železnièiari)
11. marec
Výstava výšivkárskeho krúžku Rozmarín v Dome reformovanej
cirkvi
12. marec
Výstava Viktora Šefèíka Košické impresie v Dome slovenskej kultúry v rámci Jarného festivalu.
12. marec
Stretnutie bývalých sálašskych uèite¾ov v Dome slovenskej kultúry
(Org.: ÈOS a DSK)
12. marec
Vítanie jari pri príležitosti 15. marca v èabianskom Slovenskom
klube
13. marec
Spomienka na Áchim L. Andrása v Békešskej Èabe. (Org.: slovenská samospráva a ÈOS)
19. marec
Divadelné predstavenie Vertiga Matka v Divadle Jókaiho v rámci
Jarného festivalu. (Org.: ÈOS a DSK)
20. marec
Výlet pedagogických zamestnancov slovenskej školy
21-22. marec Stretnutie slovenských osvetárov v Sarvaši (Org.: SOC CSS)– zúèastnili sa Anna Istvánová, Hajnalka Krajcsovicsová, Alžbeta Ancsinová a Andrea Vándor
24. marec
Citarový súbor Boleráz a spevokol Orgován sa zúèastnili 11. Súaži
¾udovej hudby Bartóka pod vedením László Paulika a Ildiky
Oèovskej.
28. marec
Koncert klaviristu Skuta Miklós (Košice) v rámci Jarného festivalu,
v organizovaní GK SR. (Podporovate¾: DSK)
28. marec
Séria „Z poh¾adu vedy“: Prednáška Józsefa Kuglera – Spomienky na
výmenu obyvate¾stva pred 60-timi rokmi (Org.: VÚSM)
30. marec
VII. Regionálny konkurz Dolnej zeme ¾udového remeselníctva pre
deti a mládež (darèekom podporuje ÈOS)

Spolupracovníci Výskumného ústavu Slovákov v Maïarsku:
Zuzana Kunovacová, Alexander Tóth a Magdaléna Laczová
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Skupinka zo stretnutia sálašských uèite¾ov v Dome slovenskej kultúry

Ústredné spomienkové podujatie Ondreja Likera Áchima prebiehalo
v Áchimovej sieni.
Prednáša Juraj Ando, pri stole sedí Dr. Simon Mihály.
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Apríl
02. apríl

03. apríl
04. apríl
04. apríl
11. apríl
11. apríl
11. apríla
16. apríl
19. apríl

20-21. apríl
21-22. apríl
22. apríl
27. apríl
27. apríl
28. apríl

Vernisáž výstavy slovenských a maïarských karikaturistov v Èabianskom oblastnom dome (organizátori: Slovenský inštitút
v Budapešti, ÈOS, Slovenská samospráva mesta Békéscsaba)
Stretnutie skupiny Gazdiniek a záhradkárov. Prednáška a ukážka
Martina Vozára ku Ve¾konoèným sviatkom. (Org.: ÈOS)
Zasadnutie predsedníctva Èabianskej organizácie Slovákov
Èajové popoludnie v slovenskej škole (Org.: škola)
Emília Kováèová sa zúèastní v rámci Dòa poézie na èabianskej
recitaènej súaži.
Deò poézie v slovenskej škole
Prezentácia zbierky Juraja Sótiho (Spolok spisovate¾ov, ÈOS a DSK)
Výstava èabianskeho umelca Dr. Simon Józsefa v Dome slovenskej
kultúry
Spevokol Èabianska ružièka sa zúèastní na XVI. Celoštátnej kvalifikácii.
Výstava výšivkárskeho krúžku Rozmarín v Nadlaku (Org.: ÈOS a DSK)
Zájazd výšivkárskeho krúžku a Klubu seniorov v Pitvaroši a Nadlaku (Org.: ÈOS a DSK)
Úèas na konferencii menšinových inštitúcií – Baja
Návšteva èabianskej slovenskej delegácie v Temesvári a vystúpenie
taneèného súboru Csaba (Dom železnièiarov a ÈOS)
Stretnutie národnostných klubov v Eleku, zúèastní sa aj èabiansky
Páví krúžok
Sarvašská slovenská škola: Celoštátna súaž pre študentov a mladých – Ja a moji predkovia II. (Org.: VÚSM)
Úèas predstavite¾ov ÈOS na Stálej konferencii Slovákov v Bratislave
Èabianska ružièka sa zúèastní na miestnom stretnutí pávích krúžkov
Spevokol Orgován sa zúèastní na V. regionálnom stretnutí „Po
stopách Illés Panny“
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Na nadlackej vernisáži krúžku Rozmarín Ján Kukuèka,
Anna Illéšová Boánska, Klára Žírošová a Anna Istvánová

Maliar Dr. József Simon a jeho dielo
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Máj
1. máj
2. mája
7. máj
10. máj
13. máj
14. máj

18. máj
19. máj

19-20. máj

20. máj
23. máj
24. máj
24-25. máj
25. máj
26. máj
30. máj

31. máj

Zbor Èabianska ružièka sa zúèastní na medzinárodnom stretnutí
slovenských speváckych zborov v Budapešti (ÈOS a DSK)
Rozlúèková slávnos v slovenskej škole
Vernisáž fotovýstavy Zoltána Váradiho v Trenèíne v Katovom dome
(Trenèianske múzeum, ÈOS a DSK)
Program èabianskej slovenskej sobotòajšej škôlky v organizovaní
Evy Gregorovej a Alžbety Anèinovej (ÈOS)
Túra èabianskeho Slovenského klubu, spoznávanie kostolov
Vernisáž výstavy karikaturistu Pavla M. Kubiša z Banskej Bystrici
v Dome slovenskej kultúry
Výlet èabianskeho Slovenského klubu na bicykloch v meste
Odborný deò èabianskeho metodického centra
Na zabíjaèke v Gerendáši sa zúèastní Ženský spevokol v Mezõmegyeri pod vedením pani Liptákovej.
Na stretnutí národnostných klubov v Eleku sa zúèastnil spevokol
Orgován a Ženský spevokol v Mederi
Spevokol Orgován a spevácky zbor Èabianska ružièka sa zúèastnili
na XIII. Medzinárodnom festivale vojenských, vinárskych a historických rockových pesnièiek.
Na festivale závinov v Malom Kereši sa zúèastnil Spolok gazdiniek
z Èaby pod vedením pani Bartolákovej
Zasadnutie miestnej slovenskej menšinovej samosprávy
Zasadala Vedecká rada VÚSM
Rokovanie riadite¾ov regionálnych televízií štátov V4 – KVARTETO
–v Dome slovenskej kultúry
Klub slovenských seniorov navštívi Galériu Jankayho. Domáci:
Július Tõkés.
Vystúpenie citarového súboru Boleráz na Slovenskom dni v Slovenskom Komlóši (ÈOS a DSK)
Séria „Z poh¾adu vedy“: Prednáška generálneho konzula SR Jána
Süliho v Dome slovenskej kultúry – Komunálna politika. (Org.:
VÚSM)
Zasadnutie Slovenskej samosprávy Békéšskej župy
Regionálne zasadnutie Slovenského osvetového centra èabianskeho regiónu
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Ženský spevokol z Mederu na vystúpení v Gerendáši

Èabiansky slovenský klub zorganizoval výlet okolo Èaby na bicykloch.
Úèastníci pred odchodom
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Jún
02-03. jún

04. jún
05. jún

11. jún
14. jún
18. jún
19. jún
22. jún
22-24. jún
25. jún
28-31. jún
29. jún

29. jún

Výstava výšivkárskeho krúžku Rozmarín v skanzene Temesváru
(Org.: ÈOS a DSK)
Zájazd Krúžku Rozmarín a Klubu seniorov do Arad – Temesváru.
Úèas na Národnostnom festivale (Org.: ÈOS a DSK)
Deò slovenských pedagógov v Oblastnom dome (organizátor: Slovenská menšinová samospráva)
Návšteva Eriky Némethovej, riadite¾ky Generálneho oddelenia pre
národné a etnické menšiny Úradu vlády v slovenských inštitúciách
Békešskej Èaby
Vernisáž fotovýstavy Holoubkovej z Trenèína v Dome slovenskej
kultúry (Trenèianske múzeum, ÈOS a DSK)
Rozlúèková slávnos ôsmakov slovenskej školy
Výlet èabianskeho Slovenského klubu k stromu Bandika s odborným vedením Bélu Gécsa
Návšteva banskobystrických úèastníkov remeselníckeho tábora
v Dome slovenskej kultúry (Org. ÈOS a DSK)
Vernisáž výstavy Slovenská svadba na Dolnej zemi v èabianskom
oblastnom dome (SNM, DSK a Slovenská samospráva Èaby)
Zbor Èabianska ružièka vystúpi v rámci festivalu speváckych zborov Sándora Erkela (Dom mládeže a ÈOS)
Praženie slaniny v rámci Slovenského klubu
Citarový súbor Boleráz sa zúèastní na podujatí Ve¾ký stôl Maïarov
na hrade (Slovenská samospráva v Èabe)
Stretnutie ve¾vyslanca SR Juraja Migaša so zástupcami Slovákov
regiónu v Dome slovenskej kultúry
Koncert Petra Lipu a kapely Jazz Band na Slovenskom veèierku
v rámci Radnièných veèerov (Mestská samospráva, Slovenská
samospráva, ÈOS, DSK)
Na Dni Csabasabadi sa zúèastnil spevokol Orgován
Medzinárodný citarový a remeselnícky tábor v Èabe (ÈOS a DSK)

Opekanie slaniny v Slovenskom klube
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Vernisáž putovnej výstavy Slovenského národného múzea
Svadba na Dolnej zemi

Vernisáž výstavy z Trenèianskeho múzea v DSK
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Júl
01.júl
07. júl

16-19. júl
28. júl

Citarový súbor Boleráz a taneèný súbor z Eleku vystúpi na Budínskom hrade (ÈOS)
Úèas na Dni Slovákov v Maïarsku v Báòaèke – ukážka z èinnosti a
koštovka (ÈOS a DSK)
Zájazd predstavite¾ov kultúrnych skupín a samospráv z regiónu
v Baòaèke (DSK)
Ildika Oèovská sa zúèastní na kurze slovenských dirigentov v Báèskom Petrovci
Na dni Csabasabadi vystúpi spevokol Orgován a èabiansky Páví
krúžok

Žófia Hajnalová predstavuje Èabu drotárovi
na celoštátnom dni Slovákov
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Matej Kešjár na dni Csabaszabadi varil v kotlíku

Medzinárodný citarový a remeselnícky tábor – skupina zaèiatoèníkov
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August
08. august
11. august

14. august
18. august
20. august
31.aug. –
– 01.sept.

31. august
31. august

Festival dýò a melónov v Medgyesegyháze, kde vystúpi aj citarový
súbor Boleráz a taneèný súbor Csaba
Festival papriky vo Ve¾kom Bánhedeši, kde sa zúèastnil èabiansky
Slovenský klub a vystúpila sólistka citarového súboru Boleráz
Tímea Tejes
Na mestskom podujatí Center pláž sa zúèastnil èabiansky Slovenský klub a vystúpil èabiansky Páví krúžok
V rámci XXI. Festivalu dychoviek ZENIT vystúpia slovenská dychovka Lupèianka, (ÈOS spoluorganizátorom)
V rámci mestských osláv Svätého Štefana úèinkoval èabiansky Slovenský klub a Páví krúžok
Odborný seminár slovenèinárov z troch štátov (Srbsko, Rumunsko,
Maïarsko) „Slovenèina ako cudzí jazyk – možnosti uplatnenia
v rámci bilingválneho vzdelávania na základných a stredných
školách v zahranièí“, organizovaný Slovenským pedagogickým a
metodickým centrom CSS a Studiou Akademicou Slovacou-centrom pre slovenèinu ako cudzí jazyk FF UK.
Prezentácia publikácie CD – testov v rámci konferencie (VÚSM)
Predstavitelia èabianskeho regiónu zavítali do Malého Kereša, kde
si vypoèuli informaènú prednášku o programe LEADER a sa zúèastnili otvorenia Oberaèkových slávností

Na hudobných slávnostiach ZENIT úèinkovala dychovka ¼upèanská
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Ženy zo slovenského klubu miesia chlieb na deò Svätého Štefana

Oživené logo podujatia Festivalu melónov v Medeši
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September
2. september
01-02. september
08. september

10. september
10. september
11. september

13. september
13. september
14-16. september
15-16. september
15. september
19. september
20. september

21-23. september
22. september
22-23. september

24. september
25. september

Slávnostné otvorenie školského roka v èabianskej slovenskej
škole
Citarový súbor Boleráz sa zúèastní Festivalu ¾udovej hudby V4
v slovenskej Hriòovej
Prezentácia publikácie Sálašskí uèitelia – vystúpi citarový súbor Boleráz
Slovenská oberaèková slávnos v Gerendáši – zúèastní sa aj
èabiansky Slovenský klub
Vernisáž výstavy výtvarného umelca Štefana Baláža z Banskej
Bystrici v Dome slovenskej kultúry
Hosovanie Košickej filharmónie vo Ve¾kom evanjelickom kostole (GK SR)
Zasadnutie predsedníctva Èabianskej organizácie Slovákov
Vernisáž výstavy Tokajského vína z Trebišovského vlastivedného múzea v Slovenskom oblastnom dome (org.: miestna Slovenská samospráva Èaby a Múzeum Mihálya Munkácsyho)
Zasadnutie Slovenskej samosprávy v Èabe
Zoznamovací veèierok študentov v kolégiu slovenskej školy
Dychovka železnièiarov na stretnutí Pádivého Trenèína pod
odborným vedením Istvána Maczkó.
Èabianske dni dedièstva (org.: ÈOS a DSK, partneri: miestna
slovenská samospráva a Pamätný dom Munkácsyho)
Doško¾ovanie vedúcich organizácií v Dome slovenskej kultúry
(ÈOS a DSK)
Zasadnutie Slovenskej samosprávy Békéšskej župy
Výstava krúžku Rozmarín v Slovenskom inštitúte v Budapešti
Prezentácia Dolnej zeme v Slovenskom inštitúte (ÈOS a DSK
v spolupráci so Sarvašom a Slovenským Komlóšom)
Výšivkársky krúžok Rozmarín sa zúèastní Festivalu Bora
v Gyule
Spoloèná oberaèková slávnos èabianskeho Slovenského klubu
s Klubom železnièiarov
Taneèný súbor Csaba sa zúèastní na slovenskom festivale v rumunskom Èerpotoku (ÈOS, DSK, miestna slovenská a rumunská samospráva)
Úèas žiakov slovenskej školy na Mestských študentských
dòoch
Klub krížovkárov v slovenskej škole
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Ildika Oèovská a študentky slovenskej školy na javisku
Slovenského inštitútu v Budapešti

Mária Milyová, Anna Korcsoková a keramické nádoby
László Hugyecza na Dni dedièstva
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Október
01. október
4. október

05. október
05-07. október
06-07. október

09. október
09. október
11. október
12-14. október
15. október
18-19. október

18. október
18. október
19. október
20. október
21. október

25-26. október
25. október
27. október

Deò zdravia – prednášky a akcie v slovenskej škole
Séria „Z poh¾adu vedy“ v Regionálnom slovenskom centre
v Slovenskom Komlóši, Judit Süli, PhD, Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice –Besnota – choroba stále aktuálna.
(Org.: VÚSM)
Stretnutie klubu slovenských Seniorov v Dome slovenskej kultúry. Domáci Belo Miklya.
Výšivkársky krúžok Rozmarín sa zúèastní na Výstave zariadenia bytu v Èabe.
Oslava pri príležitosti 200. výroèia umiestnenia základného
kameòa Evanjelického kostola. (ÈOS a DSK ako spoluorganizátor)
Súaž uèiteliek materských škôl v prednese rozprávok v Dome
slovenskej kultúry (ÈOS)
Filmový klub detí slovenskej školy
Klub Seniorov navštívi slovenskú školu v Sarvaši a Slovákov
v Sarvaši
Výstava výšivkárskeho krúžku Rozmarín v Horehronskom múzeu v Brezne v rámci podujatia Chalupkovo Brezno
Zasadnutie Kontrolného výboru Èabianskej organizácie Slovákov
Medzinárodná konferencia Slovenèina v menšinovom prostredí II. – usporiadaná v 6 sekciách. (Org.: Výskumný ústav
Slovákov v Maïarsku)
Pamiatkový program J. V. Dolinského v Oblastnom dome (Org.:
Slovenská škola)
Imatrikulácia v slovenskej škole
Súaž kyslých zaváranín v Dome slovenskej kultúry
Spevokol Orgován sa zúèastní stretnutia v Slovenskom Komlóši
Slovenský jesenný kultúrny deò v Csabasabadi
Župný deò Slovákov v stane postavenom vo dvore Domu slovenskej kultúry
Vernisáž výstavy a udelenie cien súaže kyslých zaváranín
v Dome slovenskej kultúry
Doško¾ovanie vedúcich organizácií v Dome slovenskej kultúry
Anna Istvánová sa zúèastní konferencii Kultúrne dedièstvo
Slovákov žijúcich v zahranièí v Bratislave
Anglický deò v slovenskej škole
Privítanie skupiny vedúcich civilných organizácií zo Sedmohradska
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Hodnotenie súaže Slovenská klobása

Stretnutie klubu seniorov v DSK
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November
07. november

Séria „Z poh¾adu vedy“: Prednáška v Maïarsku v Dome slovenskej kultúry Slovenské ¾udové piesne v Maïarsku (Org.:
VÚSM)
Zasadnutie predsedníctva Èabianskej organizácie Slovákov
07. november
Privítanie skupiny vedúcich civilných organizácií zo Szolnoku
08. november
Zasadnutie predsedníctva Èabianskej organizácie Slovákov
08. november
Zábavné popoludnie na slovenskom gymnáziu – hotovenie
darèekov z prírodných látok
08-10. november Úèas delegáta Èabianskej organizácie Slovákov v Hronci na
pracovnom zasadnutí Zväzu Slovákov v Maïarsku
10. november
Deò Martina v hoteli Fiume (Samosprávy a ÈOS)
Spevokol Orgován sa zúèastní celoštátnej kvalifikácii
12. november
Vernisáž grafickej výstavy nadlackej maliarky Márie Štefankovej v Dome slovenskej kultúry (ÈOS a DSK)
13.november
Zasadnutie Slovenskej menšinovej samosprávy v Èabe
14. november
Deò otvorených dverí v slovenskej škole
15. november
Vernisáž výstavy Viktora Šefèíka v Èorváši (GK SR)
17. november
Doško¾ovanie vedúcich organizácií v Dome slovenskej kultúry
(ÈOS a DSK)
17. november
Úèas na Župnej civilnej burze
17-18. november Výšivkársky krúžok Rozmarín sa zúèastní súbehu Tradície v pohostinstve
19. november
Spevokol Orgován vystúpil na Stretnutí spevokolov v Szabadkígyósi
20. november
Spoloèné posedenie uèite¾ov slovenskej školy a predsedníctva
ÈOS vo veci pozbierania významných osobností Èaby
20. november
Svetový deò hudby v slovenskej škole
21. november
Vernisáž výstavy o spracovaní ¾anu v Áchimovej sieni èabianskeho slovenského oblastného domu (spoloèný projekt
aradského a èabianskeho múzea)
23. november
Župná národnostná konferencia Dedièstvo v Békešskej Èabe
(ÈOS a DSK)
24. november
Župné stretnutie spevokolov v Èabe
Slovenský deò v Eleku
Slovenský deò a bál v Gerendáši
Slovenská zabíjaèka v Po¾nom Berinèoku
24-25. november Výšivkársky krúžok Rozmarín na výstave v Székelyudvarhely-i
26. november
Verejné vypoèutie èabianskej Slovenskej menšinovej samosprávy
27. november
Úèas na Slovenskom filmovom týždni v Segedíne (Klub seniorov a Slovenský klub)
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29.nov.-01.dec.

30. november
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Etnogastronomické tradície dolnozemských Slovákov v Banskej Bystrici, Braväcove a Brezne (ÈOS a DSK v spolupráci so
Srbskom a Rumunskom)
Vedecká rada VÚSM

Taneèný súbor Èaba na martinskej zábave vo Fiume

Alžbeta Liptáková a Tímea Tejes – Martinská zábava
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December
01. december
4. december
5-6. december
7-8. december
9. december
10. december
10. december
11. december

16. december
16. november
17. december
17. december
20. december
20. december

Slovenský deò v Èorváši
Stretnutie sobotòajšej škôlky – Mikuláš (Dom železnièiarov a
ÈOS)
Mikulášova diskotéka, Mikulášove preteky v slovenskej škole
Tradièné gastronomické stretnutie èabianskeho kruhu Gazdiniek a záhradkárov v Dome slovenskej kultúry (ÈOS)
Úèas na stretnutí Slovákov z troch štátov (Srbsko, Rumunsko,
Maïarsko) v Nadlaku, s úèelom podpísania dohody na rok 2008
Úèas na Mestskom dni národností
Deò na Lucku v èabianskom Slovenskom Klube
Zahájenie slovenského týždòa v slovenskej škole, podujatia
pod¾a programu
Séria „Z poh¾adu vedy“: Evanjelický archív, Békešská Èaba –
Ján Gomboš, vedecký pracovník – Skúmanie v archíve, príprava na súaž osobností 2008 (Org.: VÚSM)
Citarový súbor Boleráz vystúpi v Národnostnom galaprograme
v Budapeštianskej redute
Umiestnenie žuly z Hradíš v Csabaszabadi
Slovenské Vianoce v èabianskom Slovenskom klube
Vianoce v slovenskej škole
Lyžiarsky zájazd žiakov slovenskej školy na Slovensko
Vystúpenie S¼UK-u v èabianskom divadle Jókai

Sobotòajšia škôlka na Mikuláša
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Ján Gomboš so študentkami
slovenskej školy
v Evanjelickom archíve

Dolnozemskí Slováci na 590. brezòonskom jarmoku v Brezne
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