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Spomíname na znovuzakladateľov mesta 
(1718)

Znovuobnovenie Čaby viaže miestna kolektívna pamäť a miestnohistoric-
ká literatúra k viacerým dátumom (1715, 1716 a 1718). Čabiansky evanjelický 
farár a historik Ľudovít Haán datuje založenie na základe vlastných archívnych 
výskumov k  roku 1718. V  tomto roku začala intenzívna etapa zaľudňovania 
evanjelickými Slovákmi. „Keď teda v roku 1718 Kráľovská komora a neskôr Ju-
raj Harruckern začali kolonizovať, húfne prichádzali sem evanjelici... z koháry-
ovských majetkov, lebo tu im bolo sľúbené slobodné vyznávanie viery. Štefán 
Koháry bol priamym zakladateľom mojej čabianskej evanjelickej cirkvi... bol 
totiž fanatickým katolíkom, kruto prenasledoval evanjelických poddaných.“ (Ľ. 
Haán) Na základe ľudového podania sa príchod väčšej organizovanej skupiny 
dáva na jar, čo je ťažko predstaviteľné pri poznaní, že osadníci prichádzali aj 
s dobytkom, ktorý sa musel počas dlhej cesty napásť, na druhej strane museli 
nakosiť seno a zabezpečiť prezimovanie stáda. Preto sa predpokladá, že prišli 
koncom leta alebo v podjeseň, aby mohli aj zasiať budúcoročné zbožie.

Prvý podrobný opis Čaby podal János Ágoston, katolícky kaplán v Gyule. 
On za míľnik, kedy „boli položené základy bytia dnešnej Čaby“, považuje rok 
1715. „Toho času, po zlomení divej neľudskosti pohanskej nadutosti, pýche, po 
ponížení tureckého polmesiaca začalo v spustošenej Békešskej stolici voľnejšie 
dýchať kresťanské obyvateľstvo, ktorého počet sa znížil. Múdra politika vychá-
dzajúc zo spoznania, podľa ktorého by sa táto požehnaná zem mala stať oporou 
vlasti v prípade čím rýchlejšieho zaľudnenia. Do okolia Čaby sa valila luteránska 
Slovač zo Zvolena, Novohradu, Hontu a ostatných severných žúp dobre vidiac 
z podmienok, že pôdy bude nadostač a svoje podlžnosti voči novému zemepá-
novi ľahko vyrovná. Prichádzala s nádejou, že zo zeme obmedzených možností, 
chudoby prichádza do zeme Kanaánu...“
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Prvý oficiálny dokument o osade je z januára 1717. Je to daňový súpis, ktorý 
odzrkadľuje stav z predošlého roka. Podľa súpisu žilo v osade 22 rodín so 110 
obyvateľmi. Medzi nimi bol aj prvý richtár osady Juraj Bánsky, ktorého vymeno-
vala Kráľovská komora. 20 rodinných mien má maďarskú formu.

Do roku 1910 boli ulice Čaby očíslované. Pri pomenúvaní bola ulica číslo 1 
pomenovaná po prvom richtárovi.

Prví lokátori už v  roku 1717 dostali povolenie od komorského prefekta 
„aby sa oni a ich evanjelickí súkmeňovci, čo na zimu príjsť majú, na Čabe usadiť 
mohli.“ Sekerka, Duna a Valent (z Hradišťa a Mýtnej) priviedli sem organizova-
ne prvé rodiny. Táto početná skupina prišla sem na čele s prvým farárom Jánom 
Suhajdom.“

Najnovšie výskumy, založené na štatistikách, daňových súpisoch evanjelic-
kých matrík, svedčia o tom, že založenie mesta nemôžeme viazať k  jedinému 
roku.

Po vyhnaní Turkov sa do svojich osád už koncom 17. storočia v prvých de-
saťročiach 18. storočia vráti málopočetné obyvateľstvo, ku ktorému sa pripájajú 
utečení poddaní – zbehovia, skrývajúci sa pred župnou administráciou a býva-
lými zemepánmi.

Majiteľom Békešskej a Čanádskej stolice bol medzi rokmi 1695 - 1720 erár, 
Kráľovská komora. Majetky, opustené v  dôsledku vojen, spravoval komorský 
prefekt v Segedíne. Albert Thau opíše územie ako neobývanú pustu plnú divej 
zveri a hmyzu, zaplavenú a plnú močiarov, trstiny a vtákov. V celej Békešskej 
stolici zostalo iba 9 osád. Békešská stolica bola znovuorganizovaná až v roku 
1715. Dlhé časy bola oblasť bez štátnej verejnej správy, uisťujú nás v tom daňo-
vé súpisy a matričné záznamy. V tomto období prichádzali do stolice pastieri, 
kosci, želiari, zberači sena, bíreši, aby si zarábali na chlieb sezónnou poľnohos-
podárskou prácou. Pred rokom 1718 prichádzali aj poddaní utečenci, ktorí sa 
už nevrátili na Horniaky. Prichádzali z Novohradu, z Malého a Veľkého Hontu 
a Peštianskej stolice. Druhá cesta viedla z Gemera cez Boršodskú a Hevešskú 
stolicu. Zamestnaním obyvateľstva na komorských majetkoch bol extenzívny 
chov statku (hovädzí dobytok a ovce) na obrovských pastviskách. Pasenie stád 
doplnili v zime kŕmením (salašnícky spôsob hospodárenia).
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V druhej vlne organizovaného osídlenia priviedol správca Harruckernových 
majetkov Mikuláš Thuróczi (vyslúžený vojak, evanjelik z Turca) početnú sku-
pinu osadníkov z Malého a Veľkého Hontu a Novohradu, ale aj z  iných hor-
nouhorských stolíc. Najintenzívnejším obdobím kolonizácie boli roky 1725-33, 
keď sa prisťahovalo ročne 40 nových rodín, najviac v roku 1733. Do konca 18. 
storočia sa prisťahovali osadníci z 24 stolíc. (Novohrad 110, Hont 106, Pešť 37, 
Gemer 11, Turiec 11, Zvolen 8 rodín). V 40. rokoch začala ďalšia vlna osíd-
ľovania z  katolíckych oblasti Horného Uhorska. Prichádzali z  Hontianskej 
a  Nitrianskej stolice. V  roku 1746 napriek nevôli evanjelikov žilo v  osade už 
41 katolíckych rodín. V roku 1747 ich panstvo usadilo v osobitnej štvrti, zvanej 
Siksava. V roku 1750 inštalovali prvého katolíckeho plebána Šimona Gorlické-
ho a v roku 1769 postavili svoj prvý kostol.

Čaba v roku 1720 bola zaevidovaná ako dedina, dostala erb a pečať, stala sa 
súčasťou župy.

Michal Lászik

Legenda o príchode tejto skupiny koncom leta 1718 sa dlho zachovala v po-
vedomí Čabänov. Podľa nej prišla dlhá karavana vozov naložených potrebami 
k začatiu nového života. Vedľa vozov kráčali aj zvieratá. Na vozoch aj rodiny 
a deti... Zastavili sa na dnešnom hlavnom námestí, kde stáli zemľanky 22 rodín. 
Zastavili sa, napojili kone, oni sa tiež osviežili už  čistej vody z kopanej studne. 
Následne Ján Suhajda otvoril svoj Tranoscius, ostatní ho nasledovali. Snímali 
klobúk a 700 hlasov spievalo pieseň 708 „Pán Buh jest ma sila i doufaní“. V tom 
kľakli na kolená, tým naznačili, že našli svoj nový domov - tu sa usadíme. Na 
mieste, kde prví osadníci vyriekli túto výpoveď, je uložený pamätný kameň. Ka-
meň odštiepený z obrovského brala naďaleko Krupiny, v pravlasti. Ako sa štie-
pili Čabänia od materského národa, a osud ho, ako aj ich odvial do sveta žírnej 
roviny.
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2018 Podľa slovenského 
kalendára

Podľa maďarského 
kalendára Slnko

Východ Západ

1. Pondelok Nový rok, Štátny sviatok Nový rok, Fruzsina 07:31 16:03
2. Utorok Alexandra, Karina Ábel    07:31    16:04
3. Streda Daniela Genovéva, Benjámin 07:31 16:05
4. Štvrtok Drahoslav Titusz, Leóna 07:31 16:06
5. Piatok Andrea Simon 07:30 16:07
6. Sobota Traja králi, Antónia Traja králi, Boldizsár 07:30 16:08
7. Nedeľa Bohuslava Attila, Ramóna 07:30 16:10
8. Pondelok Severín Gyöngyvér 07:30 16:11
9. Utorok Alexej Marcell 07:29 16:12

10. Streda Dáša Melánia 07:29 16:13
11. Štvrtok Malvína Ágota 07:28 16:14
12. Piatok Ernest Ernő 07:28 16:16
13. Sobota Rastislav Veronika 07:27 16:17
14. Nedeľa Radovan Bódog 07:27 16:18
15. Pondelok Dobroslav Lóránd, Lóránt 07:26 16:20
16. Utorok Kristína Gusztáv 07:25 16:21
17. Streda Nataša Antal, Antónia 07:24 16:22
18. Štvrtok Bohdana Piroska 07:24 16:24
19. Piatok Drahomíra, Mário Sára, Márió 07:23 16:25
20. Sobota Dalibor Fábián, Sebestyén 07:22 16:27
21. Nedeľa Vincent Ágnes 07:21 16:28
22. Pondelok Zora Vince, Artúr 07:20 16:30
23. Utorok Miloš Zelma, Rajmund 07:19 16:31
24. Streda Timotej Timót 07:18 16:33
25. Štvrtok Gejza Pál 07:17 16:34
26. Piatok Tamara Vanda, Paula 07:16 16:36
27. Sobota Bohuš Angelika 07:15 16:37
28. Nedeľa Alfonz Károly, Karola 07:14 16:39
29. Pondelok Gašpar Adél 07:13 16:40
30. Utorok Ema Martina 07:11 16:42
31. Streda Emil Marcella, Gerda 07:10 16:43

Január

Protokoly a matriky z 18. storočia
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2018 Podľa slovenského 
kalendára

Podľa maďarského 
kalendára Slnko

Východ Západ

1. Štvrtok Tatiana Ignác 07:09 16:45

2. Piatok Hromnice, Erik, Erika Hromnice, Karolina, 
Aida, ev.Mária 07:07    16:47

3. Sobota Blažej Balázs 07:06 16:48

4. Nedeľa Veronika Ráhel, Csenge 07:05 16:50
5. Pondelok Agáta Ágota, Ingrid 07:03 16:51
6. Utorok Dorota Dorottya, Dóra 07:02 16:53
7. Streda Vanda Tódor, Rómeo 07:00 16:54
8. Štvrtok Zoja Aranka 06:59 16:56
9. Piatok Zdenko Abigél, Alex 06:57 16:58

10. Sobota Gabriela Elvira 06:56 16:59
11. Nedeľa Dezider Bertold, Marietta 06:54 17:01
12. Pondelok Perla Lívia, Lídia 06:53 17:02
13. Utorok Arpád Ella, Linda 06:51 17:04

14. Streda Deň zaľúbených, Popol-
cová streda, Valentín

Deň zaľúbených, Pop-
olcová streda, Bálint, 
Valentin

06:49 17:05

15. Štvrtok Pravoslav Kolos, Georgina 06:48 17:07
16. Piatok Ida, Liana Julianna, Lilla 06:46 17:08
17. Sobota Miloslava Donát 06:44 17:10
18. Nedeľa Jaromír Bernadett 06:43 17:12
19. Pondelok Vlasta Zsuzsanna 06:41 17:13
20. Utorok Lívia Aladár, Álmos 06:39 17:15
21. Streda Eleonóra Eleonóra 06:37 17:16
22. Štvrtok Etela Gerzson 06:36 17:18
23. Piatok Roman, Romana Alfréd 06:34 17:19
24. Sobota Matej Elemér 06:32 17:21
25. Nedeľa Frederik, Frederika Mátyás 06:30 17:22
26. Pondelok Viktor Géza 06:28 17:24
27. Utorok Alexander Edina 06:26 17:25
28. Streda Zlatica Ákos, Bátor 06:25 17:27

Február

Čabiansky sálaš
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2018 Podľa slovenského 
kalendára

Podľa maďarského 
kalendára Slnko

Východ Západ

1. Štvrtok Albín Albin 06:23    17:28
2. Piatok Anežka Lujza 06:21 17:30
3. Sobota Bohumil, Bohumila Kornélia 06:19 17:31
4. Nedeľa Kazimír Kázmér 06:17 17:33
5. Pondelok Fridrich Adorján, Adrián 06:15 17:34
6. Utorok Radoslav, Radoslava Leonóra, Inez 06:13 17:36
7. Streda Tomáš Tamás 06:11 17:37
8. Štvrtok MDŽ, Alan, Alana MDŽ, Zoltán 06:09 17:39
9. Piatok Františka Franciska, Fanni 06:07 17:40

10. Sobota Bruno, Branislav Ildikó 06:05 17:42
11. Nedeľa Angela, Angelika Szilárd 06:03 17:43
12. Pondelok Gregor Gergely 06:01 17:45
13. Utorok Vlastimil Krisztián, Ajtony 05:59 17:46
14. Streda Matilda Matild 05:57 17:47
15. Štvrtok Svetlana Kristóf 05:55 17:49
16. Piatok Boleslav Henrietta 05:53 17:50
17. Sobota Ľubica Gertrúd, Patrik 05:51 17:52
18. Nedeľa Eduard Sándor, Ede 05:49 17:53
19. Pondelok Jozef József, Bánk 05:47 17:55
20. Utorok Víťazoslav, Klaudius Klaudia 05:45 17:56
21. Streda Blahoslav Benedek 05:43 17:57
22. Štvrtok Beňadik Beáta, Izolda 05:41 17:59
23. Piatok Adrián Emőke 05:39 18:00
24. Sobota Gabriel Gábor, Karina 05:37 18:02
25. Nedeľa Kvetná nedeľa, Marian Kvetná nedeľa, Irén, Irisz 06:35 19:03
26. Pondelok Emanuel Emánuel 06:33    19:05
27. Utorok Alena Hajnalka 06:31 19:06
28. Streda Soňa Gedeon, Johanna 06:29 19:07
29. Štvrtok Zelený štvrtok, Miroslav Zelený štvrtok, Auguszta 06:27 19:09
30. Piatok Veľký piatok, Vieroslava Veľký piatok, Zalán 06:25 19:10

31. Sobota Biela (Veľká) sobota, 
Benjamín

Biela (Veľká) sobota, 
Árpád 06:23    19:12

Marec

Čabiansky kroj a čabiansky kožuch
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2018 Podľa slovenského 
kalendára

Podľa maďarského 
kalendára Slnko

Východ Západ

1. Nedeľa Veľkonočná nedeľa, Hugo Veľkonočná nedeľa, Hugó 06:21    19:13

2. Pondelok Veľkonočný pondelok, 
Zita

Veľkonočný pondelok, 
Áron 06:19 19:14

3. Utorok Richard Buda, Richárd    06:17 19:16

4. Streda Izidor Izidor 06:15 19:17
5. Štvrtok Miroslava Vince 06:13 19:19
6. Piatok Irena Vilmos, Bíborka 06:11 19:20
7. Sobota Zoltán Herman 06:09 19:21
8. Nedeľa Albert Dénes 06:07 19:23
9. Pondelok Milena Erhard 06:05 19:24

10. Utorok Igor Zsolt 06:03 19:26
11. Streda Július Leó, Szaniszló 06:01 19:27
12. Štvrtok Estera Gyula 05:59 19:28
13. Piatok Aleš Ida 05:58 19:30
14. Sobota Justína Tibor 05:56 19:31
15. Nedeľa Fedor Anasztázia, Tas 05:54 19:33
16. Pondelok Dana, Danica Csongor 05:52 19:34
17. Utorok Rudolf Rudolf 05:50 19:36
18. Streda Valér Andrea, Irma 05:48 19:37
19. Štvrtok Jela Emma 05:46 19:38
20. Piatok Marcel Tivadar 05:44 19:40
21. Sobota Ervín Konrád 05:43 19:41
22. Nedeľa Slavomír Csilla, Noémi 05:41 19:43
23. Pondelok Vojtech Béla 05:39 19:44
24. Utorok Juraj György 05:37 19:45
25. Streda Marek Márk 05:36 19:47
26. Štvrtok Jaroslava Ervin 05:34 19:48
27. Piatok Jaroslav Zita 05:32 19:49
28. Sobota Jarmila Valéria 05:31 19:51
29. Nedeľa Lea, Leo Péter 05:29 19:52
30. Pondelok Anastázia Katalin, Kitti 05:27 19:54

Apríl

Čabiansky gazda
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2018 Podľa slovenského 
kalendára

Podľa maďarského 
kalendára Slnko

Východ Západ

1. Utorok Sviatok práce Sviatok práce,
Fülöp, Jakab 05:26 19:55

2. Streda Žigmund Zsigmond 05:24 19:56

3. Štvrtok Galina Tímea, Irma 05:22 19:58

4. Piatok Florián Mónika, Flórián 05:21 19:59
5. Sobota Lesia, Lesana Györgyi, Adrián 05:19 20:00
6. Nedeľa Hermína Ivett, Frida 05:18 20:02
7. Pondelok Monika Gizella 05:16 20:03
8. Utorok Deň víťazstva, Ingrida Mihály 05:15 20:05
9. Streda Roland Gergely 05:14 20:06

10. Štvrtok Viktória Ármin, Pálma 05:12 20:07
11. Piatok Blažena Ferenc 05:11 20:08
12. Sobota Pankrác Pongrác 05:09 20:10
13. Nedeľa Servác Szervác, Imola 05:08 20:11
14. Pondelok Deň matiek, Bonifác Bonifác 05:07 20:12
15. Utorok Žofi a, Sofi a Zsófi a, Szonja 05:06 20:14
16. Streda Svetozár Mózes, Botond 05:04 20:15
17. Štvrtok Gizela Paszkál 05:03 20:16
18. Piatok Viola Alexandra, Erik 05:02 20:17
19. Sobota Gertrúda Ivó, Milán 05:01 20:19
20. Nedeľa Turíce, Bernard Turíce, Bernát, Felícia 05:00 20:20
21. Pondelok Turíce, Zina Turíce, Konstantin 04:59 20:21
22. Utorok Júlia, Juliana Júlia, Rita 04:58 20:22
23. Streda Želmíra Dezső 04:57 20:23
24. Štvrtok Ela Eszter, Eliza 04:56 20:24
25. Piatok Urban Orbán 04:55 20:25
26. Sobota Dušan Fülöp, Evelín 04:54 20:27
27. Nedeľa Iveta Deň detí, Hella 04:53 20:28
28. Pondelok Viliam Emil, Csanád 04:52 20:29
29. Utorok Vilma Magdolna 04:52 20:30
30. Streda Ferdinand Janka, Zsanett 04:51 20:31
31. Štvrtok Petra, Petronela Angéla, Petronella 04:50 20:32

Máj

Ručný kancionál
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2018 Podľa slovenského 
kalendára

Podľa maďarského 
kalendára Slnko

Východ Západ

1. Piatok MDD, Žaneta Tünde 04:50 20:33
2. Sobota Xénia, Oxana Kármen, Anita 04:49 20:34

3. Nedeľa Karolína Klotild 04:48 20:35

4. Pondelok Lenka Bulcsú 04:48 20:35
5. Utorok Laura Fatime 04:48 20:36
6. Streda Norbert Norbert, Cintia 04:47 20:37
7. Štvrtok Róbert Róbert 04:47 20:38
8. Piatok Medard Turíce, Medárd 04:46 20:38
9. Sobota Stanislava Turíce, Félix 04:46 20:39

10. Nedeľa Margaréta Margit, Gréta 04:46 20:40
11. Pondelok Dobroslava Barnabás 04:46 20:40
12. Utorok Zlatko Villő 04:46 20:41
13. Streda Anton Antal, Anett 04:45 20:41
14. Štvrtok Vasil Vazul 04:45 20:42
15. Piatok Vít Jolán, Vid 04:45 20:42
16. Sobota Blanka, Bianka Jusztín 04:45 20:43
17. Nedeľa Deň otcov, Adolf Deň otcov, Laura, Alida 04:45 20:43
18. Pondelok Vratislav Arnold, Levente 04:46 20:44
19. Utorok Alfréd Gyárfás 04:46 20:44
20. Streda Valéria Rafael 04:46 20:44
21. Štvrtok Alojz Alajos, Leila 04:46 20:44
22. Piatok Paulína Paulína 04:46 20:44
23. Sobota Sidónia Zoltán 04:47 20:45
24. Nedeľa Ján Iván 04:47 20:45
25. Pondelok Olívia, Tadeáš Vilmos 04:47 20:45
26. Utorok Adriána János, Pál 04:48 20:45
27. Streda Ladislav, Ladislava László 04:48 20:45
28. Štvrtok Beáta Levente, Irén 04:49 20:45
29. Piatok Peter, Pavol, Petra Péter, Pál 04:49 20:44
30. Sobota Melánia Pál 04:50 20:44

Jún
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2018 Podľa slovenského 
kalendára

Podľa maďarského 
kalendára Slnko

Východ Západ

1. Nedeľa Diana Tihamér, Annamária 04:50 20:44
2. Pondelok Berta Ottó 04:51 20:44

3. Utorok Miloslav Kornél, Soma 04:52 20:44

4. Streda Prokop Ulrik 04:52 20:43

5. Štvrtok Sviatok svätého Cyrila 
a Metoda, Cyril, Metod

Deň Slovákov v Maďar-
sku, Emese, Sarolta 04:53 20:43

6. Piatok Patrik, Patrícia Csaba 04:54 20:42
7. Sobota Oliver Apollónia 04:55 20:42
8. Nedeľa Ivan Ellák 04:55 20:41
9. Pondelok Lujza Lukrécia 04:56 20:41

10. Utorok Amália Amália 04:57 20:40
11. Streda Milota Nóra, Lili 04:58 20:40
12. Štvrtok Nina Izabella, Dalma 04:59 20:39
13. Piatok Margita Jenő 05:00 20:38
14. Sobota Kamil Őrs, Stella 05:01 20:37
15. Nedeľa Henrich Henrik, Roland 05:02 20:37
16. Pondelok Drahomír Valter 05:03 20:36
17. Utorok Bohuslav Endre, Elek 05:04 20:35
18. Streda Kamila Frigyes 05:05 20:34
19. Štvrtok Dušana Emília 05:06 20:33
20. Piatok Iľja, Eliáš Illés 05:07 20:32
21. Sobota Daniel Dániel, Daniella 05:08 20:31
22. Nedeľa Magdaléna Magdolna 05:10 20:30
23. Pondelok Oľga Lenke 05:11 20:29
24. Utorok Vladimír Kinga, Kincső 05:12 20:28
25. Streda Jakub Kristóf, Jakab 05:13 20:27
26. Štvrtok Anna, Hana Anna, Anikó 05:14 20:25
27. Piatok Božena Olga, Liliána 05:15 20:24
28. Sobota Krištof Szabolcs 05:17 20:23
29. Nedeľa Marta Márta, Flóra 05:18 20:22
30. Pondelok Libuša Judit, Xénia 05:19 20:20
31. Utorok Ignác Oszkár 05:20 20:19
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2018 Podľa slovenského 
kalendára

Podľa maďarského 
kalendára Slnko

Východ Západ

1. Streda Božidara Boglárka 05:22 20:18
2. Štvrtok Gustáv Lehel 05:23 20:16
3. Piatok Jerguš Hermína 05:24 20:15
4. Sobota Dominika, Dominik Domonkos, Dominika 05:25 20:13
5. Nedeľa Hortenzia Krisztina 05:27 20:12
6. Pondelok Jozefína Bertabettina 05:28 20:10
7. Utorok Štefánia Ibolya 05:29 20:09
8. Streda Oskar László 05:31 20:07
9. Štvrtok Ľubomíra Emőd 05:32 20:05

10. Piatok Vavrinec Lőrinc 05:33 20:04
11. Sobota Zuzana Zsuzsanna, Tiborc 05:35 20:02
12. Nedeľa Darina Klára 05:36 20:01
13. Pondelok Ľubomír Ipoly 05:37 19:59
14. Utorok Mojmír Marcell 05:39 19:57
15. Streda Marcela Mária 05:40 19:55
16. Štvrtok Leonard Ábrahám 05:41 19:54
17. Piatok Milica Jácint 05:43 19:52
18. Sobota Elena, Helena Ilona 05:44 19:50
19. Nedeľa Lýdia Huba 05:45 19:48
20. Pondelok Anabela Sviatok sv. Štefana, István 05:47 19:47
21. Utorok Jana Sámuel, Hajna 05:48 19:45
22. Streda Tichomír Menyhért, Mirjam 05:49 19:43
23. Štvrtok Filip Bence 05:51 19:41
24. Piatok Bartolomej Bertalan 05:52 19:39
25. Sobota Ľudovít Lajos, Patrícia 05:53 19:37
26. Nedeľa Samuel Izsó 05:55 19:35
27. Pondelok Silvia Gáspár 05:56 19:34
28. Utorok Augustín Ágoston 05:57 19:32

29. Streda Výročie SNP,
Nikola, Nikolaj Beatrix, Erna 05:58 19:30

30. Štvrtok Ružena Rózsa 06:00 19:28
31. Piatok Nora Erika, Bella 06:01 19:26
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2018 Podľa slovenského 
kalendára

Podľa maďarského 
kalendára Slnko

Východ Západ

1. Sobota Deň Ústav, Drahoslava Egyed, Egon 06:02 19:24
2. Nedeľa Linda, Rebeka Rebeka, Dorina 06:04 19:22

3. Pondelok Belo Hilda 06:05 19:20

4. Utorok Rozália Rozália 06:06 19:18
5. Streda Regina Viktória, Lőrinc 06:08 19:16
6. Štvrtok Alica Zakariás 06:09 19:14
7. Piatok Marianna Regina 06:10 19:12
8. Sobota Miriama Mária, Adrienn 06:12 19:10
9. Nedeľa Martina Ádám 06:13 19:08

10. Pondelok Oleg Nikolett, Hunor 06:14 19:06
11. Utorok Bystrík Teodóra 06:16 19:04
12. Streda Mária Mária 06:17 19:02
13. Štvrtok Ctibor Kornél 06:18 19:00
14. Piatok Ľudomil Szeréna, Roxána 06:20 18:58

15. Sobota Sedembolestná Panna 
Mária, Jolana

Sedembolestná Panna 
Mária, Enikő, Melitta 06:21 18:56

16. Nedeľa Ľudmila Edit 06:22 18:54
17. Pondelok Olympia Zsófi a 06:24 18:51
18. Utorok Eugénia Diana    06:25 18:49
19. Streda Konštantín Vilhelmina 06:26 18:47
20. Štvrtok Ľuboslav, Ľuboslava Friderika 06:28 18:45
21. Piatok Matúš Máté, Mirella 06:29 18:43
22. Sobota Móric Móric 06:30 18:41
23. Nedeľa Zdenka Tekla 06:32 18:39
24. Pondelok Ľuboš, Lubor Gellért, Mercédesz 06:33 18:37
25. Utorok Vladislav Eufrozina, Kende 06:35 18:35
26. Streda Edita Jusztina, Pál 06:36 18:33
27. Štvrtok Cyprián Adalbert 06:37 18:31
28. Piatok Václav Vencel 06:39 18:29
29. Sobota Michal, Michaela Mihály 06:40 18:27
30. Nedeľa Jarolím Jeromos 06:41 18:25

September

Gazdovský stolec
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2018 Podľa slovenského 
kalendára

Podľa maďarského 
kalendára Slnko

Východ Západ

1. Pondelok Arnold Malvin 06:43 18:23
2. Utorok Levoslav Petra 06:44    18:21

3. Streda Stela Helga 06:45 18:19

4. Štvrtok František Ferenc 06:47 18:17
5. Piatok Viera Aurél 06:48 18:15
6. Sobota Natália Brúnó, Renáta 06:50 18:13
7. Nedeľa Eliška Amália 06:51 18:11
8. Pondelok Brigita Koppány 06:52 18:09
9. Utorok Dionýz Dénes 06:54 18:07

10. Streda Slavomíra Gedeon 06:55 18:05
11. Štvrtok Valentína Brigitta 06:57 18:03
12. Piatok Maximilián Miksa 06:58 18:01
13. Sobota Koloman Kálmán, Ede 07:00 17:59
14. Nedeľa Boris Helén 07:01 17:57
15. Pondelok Terézia Teréz 07:02    17:56
16. Utorok Vladimíra Gál 07:04 17:54
17. Streda Hedviga Hedvig 07:05 17:52
18. Štvrtok Lukáš Lukács 07:07 17:50
19. Piatok Kristián Nándor 07:08 17:48
20. Sobota Vendelín Vendel 07:10 17:46
21. Nedeľa Uršuľa Orsolya 07:11 17:45
22. Pondelok Sergej Előd 07:13 17:43
23. Utorok Alojza Štátny sviatok, Gyöngyi 07:14 17:41
24. Streda Kvetoslava Salamon 07:16 17:39
25. Štvrtok Aurel Blanka, Bianka 07:17 17:38
26. Piatok Demeter Dömötör 07:19 17:36
27. Sobota Sabína Szabina 07:20 17:34
28. Nedeľa Dobromila Simon, Szimonetta 06:22 16:32
29. Pondelok Klára Nárcisz 06:23 16:31
30. Utorok Šimon, Simona Alfonz 06:25 16:29
31. Streda Aurélia Farkas 06:26 16:28

Október

Drevená čipka na čabianskom dome
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2018 Podľa slovenského 
kalendára

Podľa maďarského 
kalendára Slnko

Východ Západ

1. Štvrtok Sviatok všetkých 
svätých, Denis, Denisa

Sviatok všetkých 
svätých, Marianna 06:28 16:26

2. Piatok Pamiatka zosnulých Pamiatka zosnulých, 
Achilles 06:29     16:25

3. Sobota Hubert Győző 06:31 16:23
4. Nedeľa Karol Károly 06:32 16:22
5. Pondelok Imrich Imre 06:34 16:20
6. Utorok Renáta Lénárd 06:35 16:19
7. Streda René Rezső 06:37 16:17
8. Štvrtok Bohumír Zsombor 06:38 16:16
9. Piatok Teodor Tivadar 06:40 16:15

10. Sobota Tibor Réka 06:41 16:13
11. Nedeľa Martin, Maroš Márton 06:43 16:12
12. Pondelok Svätopluk Jónás, Renátó 06:44 16:11
13. Utorok Stanislav Szilvia 06:46 16:10
14. Streda Irma Aliz 06:47 16:08
15. Štvrtok Leopold Albert, Lipót 06:49 16:07
16. Piatok Agnesa Ödön 06:50 16:06
17. Sobota Štátny sviatok, Klaudia Hortenzia, Gergő 06:51 16:05
18. Nedeľa Eugen Jenő 06:53 16:04
19. Pondelok Alžbeta Erzsébet 06:54 16:03
20. Utorok Félix Jolán 06:56 16:02
21. Streda Elvíra Olivér 06:57 16:01
22. Štvrtok Cecília Cecília 06:59 16:00
23. Piatok Klement Kelemen, Klementína    07:00 16:00
24. Sobota Emília Emma 07:01 15:59
25. Nedeľa Katarína Katalin 07:03 15:58
26. Pondelok Kornel Virág 07:04 15:57
27. Utorok Milan Virgil 07:05 15:57
28. Streda Henrieta Stefánia 07:07 15:56
29. Štvrtok Vratko Taksony 07:08 15:55
30. Piatok Ondrej, Andrej András, Andor 07:09 15:55
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2018 Podľa slovenského 
kalendára

Podľa maďarského 
kalendára Slnko

Východ Západ

1. Sobota Edmund Elza 07:10 15:54
2. Nedeľa Bibiána Melinda, Vivien 07:12    15:54
3. Pondelok Oldrich Ferenc, Olivia 07:13 15:54
4. Utorok Barbora Borbála, Barbara 07:14 15:53
5. Streda Oto Vilma 07:15 15:53
6. Štvrtok Mikuláš Miklós 07:16 15:53
7. Piatok Ambróz Ambrus 07:17 15:53
8. Sobota Marína Mária 07:18 15:52
9. Nedeľa Izabela Natália 07:19 15:52

10. Pondelok Radúz Judit 07:20 15:52
11. Utorok Hilda Árpád 07:21 15:52
12. Streda Otília Gabriella    07:22 15:52
13. Štvrtok Lucia Luca, Otilia 07:23 15:52
14. Piatok Branislava, Bronislava Szilárda 07:24 15:53
15. Sobota Ivica Valér 07:24 15:53
16. Nedeľa Albína Etelka, Aletta 07:25 15:53
17. Pondelok Kornélia Lázár, Olimpia 07:26 15:53

18. Utorok Sláva Deň národností,
Auguszta 07:26 15:54

19. Streda Judita Viola 07:27 15:54
20. Štvrtok Dagmara Teofi l 07:28 15:54
21. Piatok Bohdan Tamás 07:28 15:55
22. Sobota Adela Zénó 07:29 15:55
23. Nedeľa Nadežda Viktória 07:29 15:56
24. Pondelok Štedrý deň, Adam a Eva Štedrý deň, Ádám a Éva 07:29 15:57
25. Utorok 1. sviatok vianočný 1. sv. vianočný, Eugénia 07:30 15:57

26. Streda 2. sviatok vianočný, 
Štefan 2. sv. vianočný, István 07:30 15:58

27. Štvrtok Filoména János 07:30 15:59
28. Piatok Ivana, Ivona Kamilla 07:31 15:59
29. Sobota Milada Tamás, Tamara 07:31 16:00
30. Nedeľa Dávid Dávid 07:31 16:01
31. Pondelok Silvester Szilveszter 07:31 16:02
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300 rokov – alebo Dolu kalapom!

Tristo rokov je z hľadiska ľudského bytia pomerne dlhý čas. Práve toľko času 
uplynulo od príchodu Slovákov senka ta dou na Dolnú zem.

V živote človeka predstavuje táto doba približne 10-11 generácií. Ak si v Maďarsku 
narodení a tu žijúci Slováci aj po takom dlhom čase dokázali zachovať svoje tradície 
a kultúru a nehanbia sa za svoj pôvod, za svoju archaickú, no stále ľúbozvučnú slovenči-
nu, do ktorej sa zaľúbil aj Ľudovít Štúr a ktorú tu stretnete v takmer originálnej podobe 
aj dnes, tak na ich adresu môžeme povedať iba toľko, že: Dolu Kalapom!

Pre mňa sú všetci tu žijúci Slováci ako tie drahé kamene. A tých býva, ako 
vieme, málo, podobne ako je málo i tu žijúcich Slovákov. Mnohých z nich dob-
re poznám, takže sa právom považujem za bohatého človeka. Teší ma, že ma 
nasťeľko obohacujú a oni sa zas tešia, že som pre nich voľačo takvo ako tá malá 
hrudka, vlastne malé zrnko pochádzajúce z rodnej zeme ich slovenských pred-
kov. Preto ma dvojnásobne trápi, a doslova hnevá, že na Slovensku naďalej pre-
vláda názor, že tu žiadni Slováci nie sú, a ak aj sú, tak už po slovensky nevedia. 
Slováci z materskej krajiny by sa mali za takýto postoj hanbiť, a v podstate by sa 
tu žijúcim Slovákom mali ospravedlniť. Že prečo? Nuž ak pre nič iné, tak preto, 
že tú vo viere a v jazyku silnú slovenskú komunitu, ktorá tu žila do konca druhej 
svetovej vojny, pred sedemdesiatimi rokmi takmer zlikvidovala pomýlená povoj-
nová presídľovacia politika ich vlastnej materskej krajiny. 

Veď v dnešnej dobe sme svedkami toho, že deti mnohých, aj verejne zná-
mych do zahraničia „odídených“ Slovákov „lámu“ slovenčinu alebo ju vôbec neo-
vládajú už v prvej alebo druhej generácii. A my dnes, po tristo rokoch, máme tú 
drzosť vyčítať niečo tunajším Slovákom?!

Preto mi moji milí Čabänia, Sarvašania, Komlóšania, či lepšie povedané 
milí, Ondriško, Ďurko, Miško, Paško, Žofka, Marka, Jutka, Zuzka, Katka... 
a všetci ostatní „dolnozemskí geregári“ dovoľte, aby son ván popriau v tonto Bohu 
danom roku ľen to najľepšvo, hlavňe veľa zdravia, šťasťia a Božieho požehnaňia, 
a verte mi, ňinto nič za čo by ste sa mali haňbiť!

A nakoniec mi dovoľte, aby som ešte edon raz šeckim povjedau iba teľko, že 
Dolu Klobúkom pred Vami!

naveky Váš
Paľo Žibrita
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Dolnozemskí Slováci

„Značná časť Slovákov žije mimo svojho materského etnického územia, za 
hranicami svojej vlasti. V minulosti ich nepriaznivé životné podmienky vyhá-
ňali za obživou do bližšej i ďalekej cudziny. V čase kapitalizmu slovenskí vysťa-
hovalci mierili predovšetkým do Ameriky. Za feudalizmu, najmä v 18. storočí 
a  v  prvej polovici 19. storočia, lákala ich takzvaná Dolná zem,1 kde v  tomto 
období vznikli početné slovenské osady v oblastiach medzi Dunajom a Tisou, 
v békešskej oblasti, v Zadunajsku i terajšom severovýchodnom Maďarsku, ako 
aj v juhoslovanskej Vojvodine (v Báčke, Banáte a Srieme). Menšie skupiny Slo-
vákov sa usadili aj v dnešnom Rumunsku (v oblasti Nadlaku a inde) a neskôr 
i v Bulharsku (najmä v okolí Gornej Micropolje)”.2 

Spolu s Jánom Siráckym si kladieme otázky a pokúšame sa aj prinášať odpo-
vede na to: kedy, prečo a ako odchádzali slovenskí poddaní zo svojho materského 
etnického územia do cudziny v 18. storočí a v prvej polovici 19. storočia. Skôr je ale 
potrebné preskúmať, čím bol vyvolaný tento veľký migračný, osídľovací proces.

Začiatkom 14. storočia ázijská Osmanská ríša kladie základy svojej budúcej 
existencie. Potom sa začína expanzia do južnej Európy. Najprv si podmaní malé 
štáty na Balkáne, neskoršie sa chystá ovládnuť aj strednú Európu. Na začiatku 
kresťanská Európa na čele s Uhorskom ešte čelí tureckým náporom ( Ján a Ma-
tej Huňady a iní), ale po roku 1526 (Mohács, Moháč) sa jej osud spečatí. V roku 
1541 padne Budín, ba Turci dvakrát obliehajú Viedeň (1529 a 1583). Na celé 
ďalšie storočie strednú časť Uhorska ovláda Turek. Po poldruha storočí v roku 
1699 (Karlovec) kresťanské vojská oslobodia celé Uhorsko.

Tieto tragické udalosti od základov zmenili život stredovekého Uhorska 
a jeho národov. Väčšina maďarského obyvateľstva alebo utiekla pred Turkami, 
alebo sa skrývala na nedostupných miestach a menšia časť namiesto uhorskej 
šľachty slúžila Turkom. Nimi obsadené územie bolo temer vyľudnené, mnoho 
osád bolo spustošených. Veľká časť obyvateľov Uhorska, jednak poddaní i ze-
mepáni, sa koncentrovali na území dnešného Slovenska, kde život bol beztak 
omnoho ťažší než na úrodnejších častiach Uhorska.

1  Pod pojmom Dolná zem v tomto prípade treba rozumieť to územie Uhorska, ktoré sa nachádzalo južnejšie ako územie, kde žili Slováci.

2  Ján Sirácky: Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí. Bratislava 1966 (Úvod).

Počas tureckého obdobia sa hodne narušila i  prirodzená slovensko-ma-
ďarská jazyková hranica. Maďarské obyvateľstvo tiahlo smerom na sever, aj na 
územie kompaktne obývané slovenským etnikom. Po vyhnaní Turkov smer sťa-
hovania uhorského obyvateľstva sa obrátil. Na Dolnej zemi vytvorené vákuum 
lákalo späť maďarských obyvateľov, podobne i slovenských poddaných zo sever-
ných žúp Uhorska. Tento pohyb ľudí sa konal vo viacerých etapách a v rôznych 
vlnách. Najskôr sa pohlo slovenské poddanstvo z najsevernejších žúp dnešného 
Slovenska a sťahovalo sa do južnejších stolíc. Mnohí sa na ceste na Dolnú zem 
predtým, než sa dostali na konečnú zastávku svojho vandrovania, na kratšie či 
dlhšie obdobie zastavili na ďalších konečných a prechodných bydliskách.

Odpovedať na otázku Kedy sa sťahovali slovenskí poddaní na Dolnú zem? 
je pomerne jednoduchá vec. Tento pohyb v rámci Uhorska sa konal v troch hlav-
ných časových etapách.

Prvú migračnú vlnu (1690 - 1710) charakterizuje predovšetkým takzvané 
sezónne sťahovanie, keď obyvatelia chudobných severných stolíc Uhorska cho-
dili na práce na Dolnú zem, ale sa i vracali naspäť. Objavujú sa už aj spontánne 
úteky poddaných. Tento pohyb je ešte slabý a má smer – ako i ďalšie etapy – 
sever - juh.

Druhá vlna sťahovania poddaných (1711 - 1740) je omnoho silnejšia. Cha-
rakterizujú ju zemepanské, cirkevné (hlavne katolícke) a komorské osídľovacie 
akcie. Pri ich organizovaní zohrávajú dôležitú úlohu aj tzv. impopulátori.

Tretie obdobie migračných pohybov sa odohráva v rokoch 1741 - 1790 a ich 
intenzita sa zmierňuje. Toto obdobie charakterizuje jednak slabá prvotná, sil-
nejúca sekundárna a  terciárna kolonizácia. Čiže sa zakladajú slovenské osady 
prišelcami z Horniakov, z nadbytku už jestvujúcich prvotne alebo druhotne za-
ložených osád.

Omnoho dôležitejšie je odpovedať na otázku Prečo?. Hlavnou príčinou 
migračného pohybu národov boli hospodársko-spoločenské pomery Uhorska, 
ktoré boli zaťažené aj náboženskou otázkou. 

Podľa viacerých odhadov počet obyvateľov vtedajšieho Uhorska činil 3-3,5 
milióna osôb, z čoho na území severného Uhorska žil milión – 1,2 milióna oby-
vateľov. Ale rozloha Horniakov tvorila asi jednu pätinu (20 %) rozlohy celého 
Uhorska. Pritom ohromné ťarchy nieslo väčšinou tamojšie poddanstvo: ťarchy 
protitureckých vojen, vydržiavanie šľachty (asi polovica uhorskej šľachty sa kon-
centrovala na tomto území), čiastočne sa tu odohrávali aj stavovské povstania 
(Bocskai, Bethlen, Rákóczi), po páde ktorých nastúpila rekatolizácia. Pritom 
treba spomenúť epidémie, prírodné pohromy, neúrodné roky a podobné.
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Oproti tomu Dolná zem po vyhnaní Turkov z Uhorska bola riedko obýva-
ná; síce úrodná, ale neobrábaná. Tieto územia, ktoré bolo treba zužitkovať, ale 
nebolo pracovných rúk, dostala šľachta od cisárskej komory za svoje zásluhy 
v protitureckých bojoch. Preto boli osadníci na Dolnej zemi vítaní a na isté ob-
dobie oslobodení od poddanských povinností. Takto sa navzájom stretávajú zá-
ujmy šľachty a poddaných. Šľachta získava pracovné sily a poddaní sa dostávajú 
do výhodnejšieho postavenia. 

Ako sa usadzujú slovenskí poddaní na Dolnej zemi? Odpoveď na túto otáz-
ku tvorí poslednú časť informačného materiálu. V súčasnosti žijú Slováci v Ma-
ďarsku vo viacerých oblastiach.

Zadunajskí Slováci kolonizovali predovšetkým pohoria Bakony, Vértes, 
Gerecse a  Pilis. Pochádzajú zo  západnej časti dnešného Slovenska, hovoria 
západoslovenskými nárečiami. Väčšinou vyznávajú katolícku vieru, keďže ich 
kolonizovala katolícka cirkev. Evanjelikov usadzovali zemepáni. Okrem poľno-
hospodárstva sa zaoberajú drevárstvom, kamenárstvom, pálením vápna a uhlia, 
baníctvom, ale aj vinohradníctvom.

Druhú väčšiu skupinu tvoria peštianski a novohradskí Slováci pochádzajú-
ci zo severných žúp stredného Slovenska. Vyznávajú jednak evanjelickú, i ka-
tolícku vieru. Tieto územia patrili k  prvým kolonizovaným a  zaľudňovali ich 
zbehovia, ktorí sa usadzovali v takzvaných kuriálnych osadách, kde sa neplatili 
ani štátne, ani župné dane. Mnohí však tieto osady pokladali len za prechodné, 
odtiaľ sa sťahovali ďalej južným smerom. Ich hlavnou obživou bolo poľnohospo-
dárstvo a chov dobytka. Geograficky rozlišujeme tri regióny drobných sloven-
ských osád v tejto skupine s centrami Sudice (Szügy), Banka (Bánk) a Šámšon 
(Sámsonháza) s typickou ľudovou kultúrou.

Tretia skupina Slovákov v Maďarsku sa vytvorila v Peštianskej župe v druhej 
migračnej vlne, tiež z územia stredného Slovenska. Prvá podskupina sa rozpre-
stiera na východ od Dunaja a južne od Novohradu s osadami Jača (Acsa), Pišpek 
(Püspökhatvan), Čuvár (Csővár), Ďurkovce (Galgagyörk), Asód (Aszód) a ďalšie. 
Druhú podskupinu tvoria osady takzvaného Kerepešského ostrova, ako Čemer 
(Csömör), Tarča (Nagytarcsa), Ečer (Ecser), Šára (Sári), Piliš (Pilis), Irša (Irsa) 
a ďalšie. Do tejto skupiny patria ešte slovenské osady medzi Dunajom a Tisou, ako 
Malý Kereš (Kiskőrös), Eďház (Dunaegyháza), Miške (Miske) a ďalšie.

Štvrtú skupinu tvoria matranskí, zemplínski Slováci a Slováci Bukového pohoria. 
Ich väčšina pochádza z územia východného Slovenska, hovorí východoslovenskými 
nárečiami a vyznáva buď katolícku, alebo gréckokatolícku vieru. Zaoberajú sa okrem 
poľnohospodárstva lesníctvom, pálením vápna a uhlia, baníctvom a hutníctvom.

Zvláštnu slovenskú kultúru – tirpácku – zastupujú Slováci Níreďházy (Ny-
íregyháza) a jej okolia, ktorá korení jednak v békešskej oblasti a na území vý-
chodného Slovenska, totiž odtiaľ pochádzajú kolonisti mesta, a takzvaných sku-
pinových sálašov okolia. Zaoberajú sa poľnohospodárstvom a záhradníctvom.

Veľkú časť békešsko-čanádskej oblasti za svoje zásluhy dostal zásobovací 
komisár Ján Juraj Harruckern a  majiteľ békéšsentandrášskeho majetku Jozef 
Rudnyánszky. Obidvaja sa pokúsili svoje majetky zaľudniť. Hlavnou metódou 
ich kolonizácie boli organizované akcie, v rámci ktorých usadzovali slovenských 
poddaných pochádzajúcich z územia stredného Slovenska, vyznávajúcich väč-
šinou evanjelickú vieru. Takto prvotnou kolonizáciou boli založené najväčšie 
slovenské dolnozemské osady, ako Békešská Čaba (Békéscsaba, 1718), Sarvaš 
(Szarvas, 1722) a Poľný Berinčok (Mezőberény, 1723). Zaujímavosťou zaklada-
nia Berinčoka je postupnosť, keď prví sa tam usadili Slováci, potom Nemci (obi-
dve národnosti evanjelického vierovyznania) a ako poslední maďarskí kalvíni.

V rámci druhotnej kolonizácie v békešsko-čanádskej oblasti bol v roku 1746 
založený Slovenský Komlóš (Tótkomlós). Treťou, terciárnou kolonizáciou boli 
zakladané ďalšie slovenské osady tejto oblasti, ako Pitvaroš (Pitvaros), Nadlak 
(Nagylak) a ďalšie.

Zemepáni so  svojimi novými poddanými uzatvárajú osadnícke zmluvy, 
v ktorých sú zakotvené práva a povinnosti oboch zmluvných strán. Zo strany 
poddaných napr. slobodné vyznávanie viery, oslobodenie od poddanských po-
vinností na isté obdobie, po vypršaní lehoty povinnosti poddaných v budúcnos-
ti, povolenie vydržiavať mlyn, jatku, krčmu, povolenie rybolovu a  ťažby dreva 
z panských lesov pre obec, pre výstavbu kostola a príbytkov a tak ďalej.

Život v novozaloženej osade začína výstavbou príbytkov, kostola, školy, resp. 
obrábaním chotára. Pre prvé obdobie usadenia sa je charakteristický voľný zá-
ber pôdy (kto koľko jutár vie obhospodáriť) a základom hospodárskeho života 
je extenzívny chov dobytka. Poľné hospodárenie je ešte druhoradé, sebestačné 
dopestovanie toho, čo rodina potrebuje.

Ján Chlebnický
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Skamenená stopa z materskej krajiny 
Slovákov pred čabianskou radnicou

Tvrdú prácu znovuosídlencov mesta Čaby, ako aj prírodu materského kraja 
symbolizuje pamiatka na počesť 275. výročia znovuosídlenia mesta, ktorú 
umiestnili pred Radnicou Békešskej Čaby. Bola to ozajstná spolupráca. Spolu-
práca Čabänov, slovenských potomkov znovuosídlencov, ako aj Slovákov zo Slo-
venska. Pred výročím sa na podnet Ondreja Terpitku, člena Spolku priateľov 
Čabänov v  Budapešti, výbor pozostávajúci zo  samosprávnych zástupcov a  ci-
vilných osôb rozhodol, že si významné výročie uctia trvalým pomníkom, ktorý 
bude s hrdosťou pripomínať obyvateľstvu mesta zásluhy a pôvod znovuzaklada-
teľov mesta. K realizácii plánov nemalým podielom prispela aj Helena Somogy-
iová, vtedajšia referentka národnostných vecí mestskej samosprávy, v súčasnosti 
členka predsedníctva Čabianskej organizácie Slovákov, ktorá tak jazykovo, ako 
aj fyzicky pomáhala s vybavovaním potrebných náležitostí, aby na slávnosť 275. 
výročia znovuzaloženia Čaby mohol do Čaby 20. augusta 1993 dôjsť zhmot-
nený sen výboru. Je ním skala z materskej krajiny z kameňolomu Brezina. Na 
odstrele firmou Krupinský mramor pod vedením riaditeľa Gabriela Neuratha sa 
zúčastnili aj Čabänia, ktorí si mohli vybrať kameň podľa svojich predstáv. Cestu 
do Čaby umožnila ďalšia spolupráca – vozidlo zabezpečilo mesto, s vybavením 
cezhraničného povolenia pomohlo zvolenské colné riaditeľstvo - a po zaplatení 
1600 forintov napokon došiel kameň včas na svoje miesto, kde ho skrášlili me-
denými písmenami: „Na pamiatku znovuosídlenia 1718 - 1993 / Az újratelepí-
tés emlékére 1718-1993”. 

Na slávnostnom odhalení sa zúčastnili samí poprední predstavitelia, ako 
napríklad Dr. György Szabad, predseda parlamentu, Michal Mata, vedúci od-
delenia ministerstva vzdelávania, referent národností, a profesorka Univerzity 
ELTE Dr. Anna Divičánová. 

Kameň plní svoju funkciu, stojí zakorenený už 25 rokov. Tak, ako sa naši 
predkovia pred 300 rokmi odtrhli od svojej rodnej skaly a zakorenili na tejto 
dolnozemskej rovine. Tu si našli svoje živobytie, tu vytvárali svoje hodnoty a bu-
dujú svoju budúcnosť.
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My Čabänia, tu sme doma!

Keď pred 300 rokmi prví Slováci stúpili na čabiansku zem, najprv vyhlásili, že 
MY SLOVÁCI TU SME DOMA! Bolo ich málo. Dostali sa ďaleko od známeho 
prostredia a často aj od svojich blížnych. Túžili po domovine, kde slobodne mohli ve-
riť v Boha všemohúcího tak, ako sa to naučili od Luthera, a mohli k nemu spievať tak, 
ako im to ukazoval Tranoscius. Snívalo sa im o svete na močiaroch, kde aj o storočie 
prvýkrát prehovorí matka k svojmu novonarodeniatku slobodne po slovensky.

Prichádzali z rôznych osád, ale časom splynuli do jedného pyšného, praco-
vitého a bohabojného národa. Už neboli len Slováci, ale boli to čabianski Slo-
váci, teda Čabänia. Počas stáročí sa zrodili tradície, jazyk a kultúra, ktoré boli 
príznačné len pre nich. Vybudovali mesto, ktoré sa stalo najväčším slovenským 
mestom vo svete, a uprostred neho postavili najväčší chrám, ktorý Slovák kedy 
postavil. No a toto všetko spravili len vlastnou silou, ďaleko od materského ná-
roda a ešte ďalej od myšlienky samostatného štátu.

No, a my, ich dnešní potomkovia? Misím konštatovať, že nás tiež nie je veľa. Stále 
ďalej sa dostávame od našich predkov, kultúry a jazyka. Hoci sme tiež Čabänia, no už 
bez toho slovenského elementu. Už nepovažujeme za dôležité hlásiť sa za kresťana, 
nepraktizujeme svoju vieru, opustili sme svoje kostoly a náš Tranoscius zaprášený leží 
na našich palášoch. Zaprieme našu slovenskosť, povediac, že naší roďičia boli Slováci, 
ale my sa vnímame ako Maďari. Koniec koncov aj opúšťame Čabu. Mnohí z nás na-
veky, a tak stratia aj možnosť získať, zažiť a zachovať svoje čabianske povedomie, hoci 
naša komunita by teraz naozaj potrebovala svojich mladých.

Úloha je daná: vrátiť sa domov k svojim koreňom, od staršej generácie po-
zbierať, čo len vieme, a znova si vytvoriť svoju čabiansku identitu preto, aby nie-
len teraz, ale aj o 300 rokov boli hrdí Slováci na tejto časti Dolnej zeme, kerí 
hrdo vyhlásia: MY ČABÄNIA TU SME DOMA! 

Ondriš Kiszely

Tento chrám – ako u nás sa vraví – so svojou 76m-ou výškou túrni, 52 m-ou 
dĺžkou a 3500-mi sediacimi miestami je najväčším evanjelickým kostolom strednej 
Európy.

Veľký evanjelický kostol v Čabe

Veľký evanjelický kostol čabianskej evanjelickej cirkevnej obce bol stavaný 
v rokoch 1807 - 1824. Základný kameň bol položený 5. októbra 1807. Pri príle-
žitosti 200. výročia uloženia základného kameňa si cirkevná obec v dňoch 5. - 7. 
októbra 2007 trojdňovou spomienkovou slávnosťou uctila pamiatku predkov.

Jeden deň bol venova-
ný vedeckej konferencii, 
v  rámci ktorej sme si pri-
pomínali udalosti a pome-
ry výstavby, veď vtedajší 
cirkevný zbor bol nútený 
urobiť práce z  oduševne-
nia a vlastnými silami.

Prednášajúci – Pavel 
Kováč, farár na dôchodku 
– okrem iného poukázal 
na dôležitosť základov. 
Slovo základ, základy má 
viacero symbolických vý-
znamov. Dôležité je, aby 
základy boli dobré, trvan-
livé, vhodné a primerané. 
Keď nie sú také, osud 
stavby je neistý. Stavitelia 
- naši predkovia, to dobre 
vedeli. Mokrá bola tam 
vtedy pôda. Preto bolo 
potrebné veľmi hlboko 
do zeme veľký počet du-
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bových stĺpov povbíjať, na tieto z tehál klenby stavať a na ne základný kameň 
chrámu položiť – píše Lajos Rell. Čas potvrdil ich odbornosť. Dvakrát tu bolo 
zemetrasenie a stavbu vyskúšalo. V rokoch 1834 a 1978. Okrem nich – podľa 
Jána Haana – keď v susedstve na severnej časti sa nachádzajúcu studňu viackrát 
čistili, pôda v blízkosti steny sa uvoľnila a odspodu až po strechu vznikla trhlina. 
Ale budova všetko toto prežila.

Písal sa rok 1807. Už 90 rokov žili tu prví osadníci Békešskej Čaby. Podľa 
Ľudovíta Zigmunda Seberíniho prvý roj mohol činiť okolo 600 duší. Potom 
prišli za nimi novší a tiež i tu žijúci sa rozmnožovali. Takto v čase výstavby Ma-
lého kostola v roku 1745 počet evanjelikov dosiahol až 2 740 osôb. Spočítali 
ich, lebo aj vtedy z vlastných síl bolo treba kostol postaviť, na náklady na každú 
osobu vyrúbali po 10 grošov. Tento počet je štyri a pol násobok počtu prvých 
osadníkov. O ďalších päť rokov sa už blížil k štyrom tisícom. V roku 1718 pri 
vizitácii superintendenta Martina Hamaliara bolo registrovaných 8 792 duší. 
V roku 1807 sa počítalo približne s 11 000 dušami, čiže to bol už 18-násobný 
počet prvých kolonistov.

Pre týchto aj bočnými krídlami a chórom zväčšený starý kostol bol už tesný. 
Po nedeliach už nevedel pojať do svojich priestorov väčšinu veriacich. Od roku 
1780 zhromaždenie malo už dvoch farárov. V  čase výstavby nového chrámu 
starším duchovným bol z Turca pochádzajúci Michal Milec Draškovský, ktorý 
bol zemianskeho pôvodu. On sa dokončenia výstavby kostola nedožil. Zomrel 
v roku 1815. Druhý, mladší kazateľ bol Ondrej Uhrín, pôvodom Čaban, ktorý 
tu tiež už ôsmy rok slúžil. „Milec bol autoritou v cirkvi, sčasti pre svoju vzde-
lanosť, sčasti pre zemiansky pôvod. Bol i tabulárnym sudcom Békešskej župy“ 
– píše o ňom Ľudovít Haan. O Uhrínovi okrem iného píše toto: „Bol to mieru-
milovný, dobrý človek, jeho zásluhou bolo, že v cirkvi udržiaval pokoj.“ Potom 
v roku 1818 ako tretí staviteľ chrámu sa sem dostal otec Ľudovíta, Ján Haan.

Kde má byť postavený nový kostol? Nebola to jednoduchá vec. Väčšina ľudí 
ho chcela dať postaviť v Tabáne. V tom čase tam bol stred osady, tam niekde, 
kde sa dnešná Jókaiho ulica križuje so Sarvašskou cestou. Niektorí mysleli na 
dva kostoly, na obidvoch koncoch dediny, a tak by starý kostol bol zostal. Zase 
iní rozmýšľali o zbúraní starého a na jeho miesto chceli postaviť väčší chrám, 
prípadne tak, aby starý slúžil, pokým sa nový nepostaví, a po výstavbe nového 
by sa mal rozobrať.

Ale farár Milec rozmýšľal ináč. 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 veľký kostol. Potom, ako s týmto súhlasili, pre 

tam žijúcich šesť rodín domy inde postavili, staré zbúrali. V roku 1807 po 19. nedeli 
sviatku Svätej Trojice v pondelok za prítomnosti cirkevného a mestského predstaven-
stva, ako i veľkého zástupu ľudu položili základný kameň.

Dňa 25. júla 1807 s aradským stavbárom pevností Františkom Pumberge-
rom, panským staviteľom Antonom Zieglerom, bývajúcim v Gyule, a aradským 
staviteľským 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 sa do výstavby kostola pustili s veľkým oduševnením. Privážali ma-
teriál z ďalekého vidieka, z Aradu, zo Solnoku. Z Makova piesok od Maruše, 
kamene z okolia Vacova a ďalších vzdialených miest.

V roku 1811 skrze napoleonských vojen bolo znehodnotenie peňazí veľmi 
veľké, 100 forintov malo hodnotu len 20 forintov, výstavbu bolo treba zastaviť. 
Múry boli roky doskami, škridlou kryté. Ozývali sa hlasy, že múry treba rozo-
brať, ale väčšina ľudí na posmeľovanie duchovného pokračovala v práci. Výstav-
ba potom prebiehala ešte dlhé roky a bola úspešne dokončená. Na deň Petra 
a Pavla, 29. júna 1824, v rámci veľkých osláv bola stavba vysvätená. Renovácia 
kostola bola potrebná viackrát, ale chrám dodnes bezpečne vykonáva svoje po-
solstvo.

Dobré základy nech nás upomínajú na to, že aj pre náš život sú potreb-
né pevné základy. Nestačí len meniaca sa móda, individuálny nápad, liberálna 
všesloboda. Vyzrelé hodnoty sú potrebné. Poznanie poriadku Boha, aby sa aj 
dnešné zhromaždenie chrámom božím stalo.

Pavel Kovács, preložil Ján Chlebnicky
(uv. Čk 2008)

Slovenské nápisy na ozdobení oltára: Slovo Boží, Ver v Ježiše Kriste
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Zvon od košického zvonolejára pre 
békešských Slovákov

Po polstoročí usídlenia békešských Slovákov v Níreďháze sa evanjelický cir-
kevný zbor rozhodol pre výrobu tretieho najväčšieho zvona. V rozrastajúcom 
sa vtedajšom poľnom meste najstarší obyvatelia považovali za nevyhnutnú po-
trebu, aby hlas nového zvona bolo počuť na všetky strany. Túto potrebu ako 
prvý už v roku 1800 na veľkonočné sviatky vyslovil František Vinkler, starší hos-
podár, ktorý nielen vyslovil, ale na budúci zvon hneď aj oferoval 100 rýnskych 
zlatých. Tento jeho chvályhodný čin podnietil celú cirkev a 12. februára 1802 pri 
príležitosti ročného bilancovania a následne 14. februára sa na konvente cirkev 
jednomyseľne rozhodla, že tretí zvon má svojou veľkosťou prevýšiť doterajšie 
dva zvony. Bolo rozhodnuté, že jeho výroba nemá zaťažiť cirkevnú pokladnicu 
ani iné subjekty a celá čiastka na jeho zhotovenie má byť iba z dobrovoľných 
zbierok členov cirkvi. V cirkevnom protokole sú uvedení všetci jeho darcovia. 
Potom už nasledovala príprava a zoznámenie sa s podobnými zvonmi v blízkom 
okolí, rovnako aj získanie skúseností s  ich zaobstaraním a návrhom projektu. 
Delegovaná skupina navštívila Tokaj a prehliadla si tamojšie zvony. Od hodno-
verných ľudí bol ich výrobou odporučený košický zvonolejár Christian Pavel 

Slová vliate do čabianskeho 
zvona, umiestneného v Malom 

evanjelickom kostole:

Kdýž libi hlas zwonu
Proniká oblohu

Srdečne, nábožne
Wzdýchni k Pánu Bohu.

Zwon tento cyrkvi Evang. 
B. Čabenské daroval Pavel Márik 

s prwow Manželkow Máriow 
Ondrejčik a s druhow Helenow

Polkaj. R.P. 1874

Lebrecht, ktorý prišiel do Košíc roku 1800 z Banskej Bystrice. Už 16. marca 
1802 za ním odišla odsúhlasená cirkevná delegácia v zložení Ondrej Graf, Ja-
kub Rák a Ján Hankovský, aby s majstrom zvonolejárom v prítomnosti košic-
kého evanjelického dozorcu Ondreja Koháryho, níreďházského farára Samue-
la Nagya a učiteľa Juraja Schiva uzavreli nemecky písanú dohodu o zhotovení 
zvona. Už pri podpise kontraktu Christianovi Lebrechtovi odovzdali polovicu 
z celkovej dohodnutej čiastky, 900 rýnskych zlatých. Podľa dohody mal byť zvon 
zhotovený za 10 týždňov, ale keďže v  tom čase mali v  Smolníku nedostatok 
medi a inej matérie, výroba zvona sa pretiahla o dva týždne. 19. júna konečne 
odišli do Košíc delegáti, farár Samuel Nagy a vážený člen cirkvi Peter Mánik, 
ktorí si na posúdenie práce zvonolejára prizvali odborníkov a potom sa spokojní 
aj so zvonom vrátili domov. 

Dňa 28. júna, na Vigíliu svätého Petra a Pavla, za veľkej účasti zhromažde-
ných obyvateľov bol bronzový zvon šťastne a bez poškodenia vytiahnutý na vežu 
a umiestnený medzi dva pôvodné zvony. V nasledujúcu nedeľu sa pri tejto pre 
cirkev a mesto významnej udalosti konala pobožnosť s posvätením zvona. Do-
bový zápis v cirkevnom protokole prezrádza, že z dôvodu zdraženia medi a cínu 
a o 60 funtov (funt=0,56 kg) vyššej hmotnosti zvona sa jeho dohodnutá cena 
1800 rýnskych zlatých o niečo zvýšila. Členovia cirkvi darovali na zvon celkom 
2268 zlatých, čo stačilo na jeho zhotovenie a umiestnenie. Celková váha zvona 
po jeho dokončení bola 20 centov a 60 funtov. Vrch zvona mal dvojitú cifru. 
Najvrchnejšia vôkol zvona bola z neprerušených drobných cifier. Pod nimi ná-
pis SOLI DEO GLORIA, druhá redšia cifra pozostávala z ľudských antických 
postáv a pod nimi nápis Fieri curavit Eccl. Evang.Luth.Nyiregyhazensis – Sub 
ministerio R.R.DD Joannis Schulek et Samuelis Nagy, inspectoratu Joannis Fe-
dor. Na samom spodku, medzi líniami Opere Christiani Lebrecht campanisu-
soris Cassovia A.D. MDCCCII. Aktuálne sú vo veľkom níreďházskom evanje-
lickom kostole dva zvony. Veľký váži 2400 kg a jeho základný tón je cis1. Vyrobil 
ho roku 1903 F. Sentenhofer a synovia. Malý 800 kg so základným tónom F1 
vyrobil László Szlezák (po r. 1910). Zvonkohra je dobre zladená s veľkým zvo-
nom odbíjajúcim hodiny a každú hodinu hrá melódiu viacerých stupníc. 

Ján Jančovic
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Samuel Tešedík starší

Predmetom nám je dnes Samuel Tešedík starší, na ktorého tak pamätáme, 
že sa pred tristo rokmi narodil. Aby ste aj vy lepšie pochopili, o čom budem 
rozprávať, predkladám aj osnovu. Prednášku delím na štyri čiastky: 

1. Úvod,
2. Príchod Tešedíkov na Čabu, 
3. Jeho pôvod
4. Jeho práca tu v Békešskej Čabe.

1. Úvod

Na úvod zato musím niečo povedať, lebo to predpokladá všetko, čo nútilo 
Tešedíka pracovať. To on nie na vtedajšej vysokej škole počul, ale tu skúsil, čo 
je potrebné.

Tristo rokov, to je podľa letopočtu 1710. A kedy začali Čabu obsadzovať? 
1718, teda o osem rokov pozdejšie. Čaba bola mladšia ako Tešedík. Ale napriek 
tomu už o dva roky dostala samosprávu, zriadenie obecného úradu, obecnú pe-
čať. Ale nie preto, aby sa už poriadne mohla spravovať. Ani stolica nemala ešte 
dostatočnú správu, lebo aj ľudí bolo ešte málo, ale ani vtedajší hlavný župan ne-
bol tu, vo Viedni prebýval v Rakúsku, ani nikdy nebol tu. Ani Harruckern nebol 
ešte právnym majiteľom, ešte nemal domorodosť, len o tri roky, v roku 1723, ho 
uvádzali, inštalovali do majetku. A hlavným županom sa stal len v roku 1732, 
keď ten predošlý Löwenburg zomrel. Ale Harruckern mal tu jedného úradníka, 
Mikuláša Turóczyho, ktorý zastával panstvo, a bol, našťastie, aj on evanjelikom. 

Tak sa tí ľudia, čo tu boli na Čabe, spravovali, ako sa vedeli.
A sa veľaci aj premávali. Veď ešte nemali tu korene‚ veď ešte nemal každý pôdu, 

zem, nemali s čím obrábať zem, a aj zem bola močaristá, zarastená, neplodná. A ak 
im voľačo dovolili, ak aj dostali podľa vtedajšieho zvyku 2 roky oslobodenia od 
dane, tak o dva roky niektorí šli ďalej, kde tiež nemuseli platiť daň 2 roky.

Učení ľudia alebo ako tak učení veľmej málo boli. Kňazi, učitelia, ale tí nemali 
výkonnú moc, dovolenie na exekúciu, najviac len duchovnú moc. A keď ľudia vtedy 
pobožní boli a vedeli, že právo jestvuje‚ tak ešte na kňaza ako tak počúvali, ak ten 
bol dosť určitý a vedomý. A keď ľudstvo bolo skoro čisto evanjelické, tak evanjelickí 
kňazi mohli ešte viac pomáhať, veď vtedy cirkev a obec boli jedno.

TESSEDIK SÁMUEL
1710 – 1749

egyház- és községszervező
evangélikus lelkész,

„aki a sok fejet egy kalap alá szorította”.
(Haan Lajos)

Tisztelettel a hálás csabaiak.
2010

***********
Evanjelický farár,

organizátor miestnej cirkvi a obce

SAMUEL TEŠEDÍK,
1710 – 1749

ktorý „mnoho hláv zjednotil pod jeden klobúk“.
(Haan Lajos)

S úctou vďační Čabania.
2010

V Malom evanjelickom kostole je pochovaný Tešedik.

Na jemu venovanej konferencii v roku 2010 odhalili pamätnú tabuľu s ďalším nápisom
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Ale tí dvaja-traja kňazi, ktorí tu žili prvých 10 rokov, neboli stáli, nevládali 
s ľuďmi. Potom za 16 rokov úradoval tu Samuel Burian, ale nebol nadaný správ-
ca, asi on namáhal sa. V roku 1744 sa vzdal, odobral sa od národa 14. júna a odi-
šiel na Aszód. Prežil tu veľa ťažkých prípadov, v hroboch mu tu zostala manžel-
ka, 5 detí a sestra. Iste nebol veľkým organizátorom, ale vzdelaným, pobožným, 
svedomitým človekom bol. Usiloval sa budovať podľa možnosti jedno dôverné, 
nábožné, spoločenské ústredie‚ hoci sa mu to všetko dôkladne ani nepodarilo.

2. Príchod Tešedíkov na Čabu

Čabänov Burianov odchod iste nestihol nečakane, lebo si skoro zavolali na 
takzvanú próbu /skúšku/ v  Peštianskej stolici v  mestečku Alberte /teraz Al-
bertirsa/ úradujúceho farára Samuela Tešedíka, ktorý sa tu o tri dni, 17. júna, 
predstavil, odbavil potrebné služby Božie, pozoznamoval sa, pojednal a Tešedík 
prijal povolanie. Úvod /inštalácia/ sa konal o mesiac, 21. júla. Konal ho sar-
vašský kňaz ako senior, bývalý Tešedíkov spolužiak v  Jene, Matej Markovitz, 
pozdejšie aj kmotor Tešedíkov.

Tak začal službu tu na Čabe. Už prv 19. júla krstil a  na druhý deň, 22., 
pochovával.

Udatný, prísny, krutý – píše Markovič o ňom. Haanovi ho pozdejšie tak 
predstavovali, že bol v strednej postave, mal široké plecia, čierne oči, hnedú far-
bu pokožky. Prívetivý voči ľuďom, ale vážnosť si zadržal. Ľudia, keď ho videli, 
zastali, z hlavy si stiahli čiapku, a tak stáli, kým ho mohli vidieť — rozprával 
jeden Čabän Haanovi. O jeho osobnom živote málo vieme, niečo jeho syn píše 
vo svojom životopise.

Tridsaťtri a pol roka mal, keď sem prišiel. Plný robotnou silou, chuťou. Že-
natý bol, 6 rokov žili už spolu s manželkou, rodená Mária Alžbeta Langová, 
narodená v  Prešporku /dnes Bratislava/ nemeckého pôvodu. S  nimi prišiel 
2-ročný synčok Samuel. Tu sa im dve deti narodili: Mária Alžbeta a Ján Chris-
tián. Chlapčok zomrel 9-mesačný (19. mája 1749). Otecko jeho už vtedy bol 
pochovaný. On usnul ešte 9. apríla toho roku. Nedožil ani 39. rok. Bez troch 
mesiacov 5 rokov slúžil tu.

Manželka a deti sa vrátili potom do Prešporku. O tom tak píše potom mla-
dý Samuel Tešedík, že s dvomi súrodencami zostal sirotou.

3. Pôvod Tešedíkovcov

Nemám dokument, ale podľa mena, je to moja mienka, že môžu pochádzať 
z mesta, ktoré leží v chotári Česka a Poľska: Teschen, Tešín, Cyeszin

Veľa o nich nevieme, len čo píše mladý Tešedík. Jeho otec sa narodil v Pú-
chove v  Trenčianskej stolici, ale starý otec Juraj sa sem dostal ako vyhnanec 
z Moravy. V ten čas tam rímskokatolíci a protestanti navzájom zápasili. V Čes-
ku a na Morave panovali Habsburgovci a bili takzvaných kacírov. Ale v Hornom 
Uhorsku sedmohradské kniežatá miernili ich vládu. Tak vznikli v Trenčianskej 
stolici 3 obce z evanjelických vyhnancov. Jedna bola Puchó. Sem sa utiahlo na 
prelome 17. – 18. storočia 13 evanjelických meštanskych rodín, medzi nimi traja 
bratia Tešedíkovci, dvaja mäsiari a jeden obchodník. Jeden mäsiar z nich, Juraj, 
je otec Samuela. A matka-manželka sa volala Estera Nedecky. Ich prijali do Sú-
ľovského kaštieľa. Tu sa narodil Samuel v roku 1710 v mesiaci november. Tu za-
čal chodiť aj do školy, potom v Trenčíne a na maďarský jazyk ho poslali do Rábu 
/Győr/. Latinskú školu, teda vyššiu /teraz gymnázium/, vychodil v Kremnici 
a vysokú školu v Prešporku /Bratislava/, kde ho aj výtečný Matej Bel učil. Dip-
lom vtedy v Uhorsku nedávali, tak odišiel do nemeckej Jeny.

Keď sa vrátil, poldruha roka býval u rodičov, ktorí už vtedy bývali v Mod-
re. Tu vypomáhal Samuel miestnemu farárovi. V  1737 si ho zavolala cirkev 
Tótgyörka /dnes Galgagyörk/, vtedy ho vysvätili za kňaza v Banskej Bystrici. 
V nasledujúcom roku sa oženil, o pár rokov sa dostal na Albert, tu sa im v roku 
1742 narodil malý Samuel a o dva roky prišli na Čabu. Ale už v roku 1749 si 
ho zavolala zakladajúca sa cirkev Petrovác v Báčskej stolici, aj hotový bol odísť, 
ale už nemohol. Tu zostal navždy na Čabe, kde je pochovaný v malom kostole, 
dnes voľakde pod organom‚ lebo vtedy tam bol oltár a pri ňom ho pochovali. Aj 
cintorín tu bol pri kostole, kde je teraz horná fara.

4. Práca Tešedíkova na Čabe

Dvadsaťšesťročná Čaba sa už pekne rozmáhala. Prisťahovali sa postupne aj noví 
ľudia. V nasledujúcom roku, keď stavali nový chrám, vlastne driek dnešného malé-
ho kostola, treba bolo trovu vyhodiť na tu bývajúcich evanjelikov. Nemali patrónov, 
zámožných zemanov a boli už aj rímskokatolíci, ani na tých nevalili ťarchu, sami si 
ho stavali. Spočítali sa a boli 2740 duší evanjelických. Haan doloží, že 550 rodín. 
Vyrátali potrebné výdavky okrem roboty, za každú dušu 10 grošov bolo potrebné 
platiť /2 zlatky/. Tešedík tu pracoval 5 rokov, vykonal tie najpotrebnejšie veci.
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Malá cirkev – obrazne – ako keď sa kvasí víno, vrie, kým sa vyčistí a stane 
sa vínom. Tí rozliční sem prisťahovaní ľudia s rozličným presvedčením, žiados-
ťami, vykonávaným obradom, ako si to privykli tam, kde sa zrodili. A každý by 
si žiadal, aby sa aj tu všetko tak dialo. Tešedík vedel, že je to nemožné, chcel 
zlomiť tieto žiadosti, bola potrebná jeho odvážlivosť a prísnosť, ktorú dokazoval 
a uviedol do života cirkvi. Ako sa Haan vyslovuje: „tie veľa hláv pod jeden klobúk 
stisol”. Nuž to bola pohonná práca Tešedíkova.

Hneď, keď zaujal úrad, povolal starších národa a predniesol im jeden poria-
dok a ustanovenie cirkevné, ktoré tí aj prijali, schválili, a tak vstúpili do života. 
Ročne ho potom dvakrát prečítali z kancľa – v predpôstnu nedeľu a na 12. po 
svätej Trojici – a učil ich, zavádzal ho, kde bola možnosť. Veď bez poriadku žiad-
na spoločnosť nemôže jestvovať v tomto časnom živote, tým menej kresťanská 
cirkev. Poriadok mal 5 oddielov, ako sa majú po kresťansky držať ľudia pri krste, 
pri prijímaní večere Pánovej, pri sobášoch a čo s tým súvisí, na službách Božích 
a pri niekoľkých iných veciach.

Kto porušil poriadok, vyvolal pohoršenie alebo bol zlodej, burič, smilník, toho 
verejne treba trestať. Nemôže byť krstný rodič, svadobný svedok. Ak ťažšie ublížil, 
toho prv ráno zavreli do klady /trlice/, ktorá stála pred chrámom. Pred kázňou ich 
zaviedli do chrámu, kde potom kľačiaci museli pred zborom prosiť o odpustenie 
a sľúbiť polepšenie. Aj také sa pridalo, že jedného Boha rúhavého (mŕtveho) člove-
ka Tešedík bez zvonenia, bez obradu pri sarvašskej ceste dal zakopať.

Ale duchovným pastierom bol, nielen mocou chcel držať poriadok, ale aj 
hlásaním, zvestovaním slova Božieho. Každý deň ráno a večer držal pobožnosť 
a Písmom svätým učil národ. Veď podľa cirkevnej myšlienky slovo Božie stvorí 
vieru a poslušnosť.

V nedeľu odpoludnia katechizmus učil, vykladal, a nielen deťom, ale aj dos-
pelým, lebo tú skúsenosť mal, že ani tí nepoznajú zákony. V pôste chystal súce 
deti na konfirmáciu, ale prijal aj takých na učenie, ktorí sa nie vtedy konfirmo-
vali. Čítal aj Pašie, utrpenie Pána Ježiša Krista. V X-tu nedeľu po sv. Trojici čítal 
históriu Zkaza Jeruzalema, v októbra 31. na pamiatku reformácie život a prácu 
Martina Luthera. Večer zaviedol spievanie takzvanej antifónie, ktorá sa spieva 
striedavo. Sú to vlastne žalmy. Začne farár alebo jedna skupina a zbor ako od-
poveď spieva. Obsažne to znie ako modlitba, orodovanie za pokoj, proti nákaze 
/epidémii/, proti vojne a za iné potrebné veci. – Nariadil, aby aj zbor spieval na 
konci služieb Božích požehnanie Áronovské. A to je tak aj podnes.

Skúšal nových zasnúbených, či sa vedia modliť a ako, či poznajú vierovyzna-
nie, otázky a odpovede.

Prísne dohliadol na mravnosť svojich cirkevníkov a  návštevnosť bohoslu-
žieb. Ak niekto nevyhnutne v čase soboty i nedele cestoval, musel to uňho ohlá-
siť a  vyžiadať si povolenie. O  nasledovných veciach znie doslovne jeden bod: 
„Pohanské bláznivé Fašankování, preoblekání se do rúcha cizícho, oblvání, které 
se deje na Velikou noc, čarodejníctví, a jakove-koľvek Bohovi, a Koužedlníctvy, 
které se konají na Luciu a jinde. Prisahání daremné, Proklínání, Dušení a touto 
jiné podobné veci. Pro ktoré se Buh hnevá na nás, nechať ani jmenované nebudú 
mezi vami.“

Povinným sa cítil aj za školy. Vtedy úradne kňazi boli aj dozorcovia, len nie každý 
robil to skutočne. Dve školy boli a traja učitelia. Usilovne ich navštevoval. V každom 
školskom polroku nariadil skúšku v kostole a v prítomnosti zboru. Bedlivo pozoro-
val mravnosti aj u učiteľov, čo sa im nie vždy páčilo. Bol jeden učiteľ, ktorý pozdejšie 
sa stal opilcom, toho napomínal, a ten mu zato skazu žiadal. Ale o niekoľko dní si 
pýtal odpustenie a Tešedík mu odpustil s tou podmienkou, aby ďalej nerobil tak. 
A na najbližšej skúške ho prosil o usilovnosť a chrániť poriadok.

Začali sa deti učiť v škole výpovede Písma svätého, a tie potom doma naspa-
mäť recitovali pred rodičmi.

Vydal jeden leták zboru na poznanie: „Královná cesta na napomáhanie poznanja 
Krista Pána.“ Farár má každé tri roky navštíviť údov cirkvi a predložiť im otázky: 
„Či sa modlia, a ak? Aké knihy majú? Či zvykli spievať? Koľko ráz idú ku spovedi, 
k večeri Pánovej? Či chodia do kostola? Či počujú a či rozumejú kňaza, keď káže? 
Či cítia pod kázňou srdečnú dojímavosť? Či v pokoji, v láske žijú spoločne? Či sa im 
deti poslušné? Či rodičia dobrým príkladom chodia pred svojimi deťmi? Či nieto pri 
dome voľakto, kto by bol podozrivý? Či v pokoji žijú s rodinami, susedmi?“

Tešedík v 1747 začal takto navštevovať. Žiaľ, písomne nič nezostalo o tom.
A tu bola aj tá dôležitá úloha, ktorú tiež šikovne previedol: postavenie nové-

ho chrámu. To už dnes nepochopíme, aké prekážky boli. 
Starý kostol, ktorý zdedil, bol už 22-ročný. Dnes je to nie veľa, ale vtedy 

evanjelici len zo surových tehál /z váľkov/ mohli stavať, ani základ nemohol byť 
pevnejší. Tak tento už pukal, obávali sa, že sa zrúti. Cirkev už prv oddala prosbu 
stoličnému úradu na dovolenie z pevnejšej matérie postaviť nový chrám. Prosbu 
zostavil fiškál panstvu, oddal stolici, aby ju odporúčali kráľovskej kancelárii. Keď 
to nikde nesúril, nedostali nijakú odpoveď. Keď Tešedík prišiel koncom júla, už 
v septembri predostrel túto núdzu panstvu Fraňovi Harruckernovi, ktorý vtedy 
v Ďule bol. Ale ten mu len malú nádej vyslovil, že on nemôže to robiť, čo by 
chcel. To mu radil, aby len zo surových tehál budovali jednu štvorcovú budovu, 
bez túrne a všetkých ozdôb chrámových.
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Po malom čase prišiel do Ďuly právny správca panstva evanjelik pán Gosse-
tz a potom pán Jozef Rudňánsky, prísediaci kráľovskej tabule, aj tým predniesol 
prosbu. Tí potom tak oboznámili baróna, že môže dovoliť voliť aj z pevnej tým 
základom, veď tak činia aj iní zemepáni, a aj arcibiskup v Kaloči. Barón pristal na 
to a poveril Rudňanského, aby jeho vôľu tak oznámil kancelárii.

Tak v nasledujúcom roku 1745 začali znášať materiál, drevo, kamene.
Dňa 26. apríla vykopali základom jarky, keď už predošlý kostol zrúcali. Ale 

ešte v ten deň ich stolica vystavila z roboty. Taký chýr dostali, že Čabänia veľko-
lepý chrám si chcú postaviť s túrňou a z čistých kameňov. Medzi tým vyšetrovali 
vec, prosili, platili čestnú odmenu, dopomohli, aby sa nedorozumenie rozriešilo.

Na tretí deň, 28. apríla, položili základ a pokračovali šťastne s kameňmi, ktoré 
doviezli zo zarándskych vrchov. Rozhodli sa jednohlasne, že tedy aj múry z pevných, 
z pálených tehál postavia. A keď sa to medzi nádejou a bázňou tak stalo, práve v dob-
rý čas šiel tadiaľ pán gróf Anton Grassalkovich, osobnosť, ktorého už stoličný úrad-
níci priaznivo oboznámili, a ten ich potom uspokojil a všetku bázeň rozptýlil, keď 
tak hovoril po maďarsky: „én csak azt mondom, építsen kentek jó és erős matériából 
a templomot.” /ja vám len to vravím, budujte z dobrej a mocnej látky ten chrám/. To 
počuli aj tam stojaci barón Péterfy a Ján Franczina, správca statku panstva, a aj nie-
koľkí stoliční úradníci. A potom Tešedíkovi ešte súkromnými rečami povedal, že on 
nielen čabianskemu zemepánu hovoril, ale aj varadínskemu biskupovi nariadi, aby sa 
začatá stavba bez všetkého protirečenia dokončila. A tak sa aj stalo. Pán Gossetz im 
hovoril potom, pán Grassalkovich sa ich aj vo Viedni zastával, lebo tam uvažovali, ba 
sa rozhodli, že zrúcajú čabiansky kostol, a pán gróf tam hovoril, že on tak myslí, aby 
nebol v Uhorsku spor o tom, že si protestanti či v drevenom, či v kamennom chráme 
robia služby Božie, keď majú slobodné nábožné úkony.

Do konca októbra sa chrám aj postavil a na svätého Martina bol aj vysvätený 
modlitbami a svätými kázňami. Služil Tešedík pred oltárom, kázal Matej Mar-
kovič, sarvašský farár, a popoludním Dániel Burian, farár z Berinčoka.

Vydali peňažne 2,200 rýnskych zlatých. Tak stál ten chrám do roku 1773, 
keď už bol malý aj ten a dostal dve krídla.

Pavol Kovács
Békéšska Čaba 26. 05. 2010

(uv Čk 2011)

Tranoscius – svätý spevník 
dolnozemských evanjelických Slovákov

Spevník pre evanjelických veriacich troch národností (slovenský, poľský, 
český) vydali pred 350 rokmi v Levoči v kníhtlačiarni Vavrinca Brevera. Juraj 
Tranovský, liptovskosvätomikulášsky evanjelický farár, bol prvým, ktorý spoznal 
význam kostolného, ba aj mimokostolného spievania evanjelických veriacich.

Vydaním Tranoscia zostavil taký spevník, ktorý kladie dôraz na zapamä-
tanie si textovej časti s melódiou. Takýmto spôsobom chcel zachrániť evanje-
lických veriacich pred rekatolizáciou. Prvé vydanie kancionála obsahovalo len 
400 piesní, z ktorých väčšina bola tvorbou Juraja Tranovského. Analógia dala 
možnosť na tvorenie nového textu, tým bola daná možnosť na rozširovanie ob-
sahu spevníka. V rokoch 1636 - 1942 vydali Tranoscius na rozličných miestach 
asi 140-krát. V poslednom vydaní nájdeme 1041 piesní.

Cieľ kancionála sa dovŕšil. Békeščabianska evanjelická a. v. cirkev sa začala 
zaoberať po Trianone novými vydaniami Tranoscia, lebo v tomto období získať 
slovenské vydanie bolo ťažké. Preto v rokoch 1923 - 1942 sa tu zrealizovali po-
sledné štyri vydania. Musím vyzdvihnúť dvoch békeščabianskych evanjelických 
farárov, ktorí prispeli svojou činnosťou, aby tento kancionál vyšiel v Békešskej 
Čabe. Boli to Ľudovít Zigmund Szeberényi a jeho syn Gustáv Szeberényi.

Tranoscius sa stal symbolom náboženských sviatkov dolnozemských evanje-
lických Slovákov (Vianoce, Nový rok, Veľká noc, Turíce, advent), ba dal príkazy 
aj na každodenné činnosti. Veriaci našli v kancionáli spevy pre radosť, smútok, 
na krstenie, na svadby, na pohreby. Spevník sa nachádzal v každom dome, kde 
žili slovenskí evanjelickí veriaci. Úctu veriacich vidíme v tom, že bohatší sedliaci 
ho dali zviazať medenou rytinou. Aj pri rodinnom fotografovaní bol potrebný 
ako osobný predmet. Zvykom sa stalo, že na prvú stranu napísali okrem mena 
majiteľa aj mená detí a ich narodenie, aj dátum úmrtia najbližších príbuzných.

Stopy Tranoscia nájdeme aj vo výtvarnom umení. Gusztáv Veres namaľoval 
jednoduchú sedliacku ženu a jednoduchého sedliaka. Obidvaja držia v rukách 
Tranoscius. V krásnej literatúre tiež nájdeme odkaz na Tranoscius. Slovenský 
symbolistický básnik Ivan Krasko v básni Vesper Dominicae spomína na svoju 
matku. Jeho mamka čerpá silu z piesní tohto kancionála a verí, že sa jej syn vráti 
domov.
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Na bohoslužbách evanjelických veriacich dodnes spievajú z Tranoscia. A keď 
máte záujem, milí čitatelia, na fare evanjelickej cirkvi si môžete pozrieť vydania 
rozličných kancionálov. Pomôže vám pri tom evanjelický farár Pavol Kovács.

Bartolomej Bertók
(uverejnený v Čab. kal 2006)

Napriek tomu, že na Čabe dodnes na slovenských bohoslužbách spievajú 
z Tranoscia, v  roku 2006 v Sarvaši vznikol cirkevný spolok „Tranoscius“, kto-
rého cieľom bolo oživiť tótske (slovenské) evanjelické prvky liturgie spred 80-
120 rokov. Ich základy spočívajú v Kralickej biblii a Tranosciu, ktoré obsahujú 
modlitebné zbierky a ich jazykovú štruktúru. Cieľom spolku v prvom rade nie 
je sústredenie sa na absolútne čistú intonáciu spevu, ale na štýl spevu v kostole, 
ktorý používajú aj kňazi a dbať na hudobnú a jazykovú artikuláciu.

Z týchto bohoslužieb a tradícií vznikol v roku 2007 CD nosič, ktorý obsa-
huje sarvašské cirkevné liturgické tradície.

V predstavení zaznejú tieto ukážky:
1. Chvála, oznámenie
2. VIII. žoltár
3. Spev Kyrie zo zbierky Tranoscius č. 296
4. Časť evanjelia z knihy Lukáša, 17. kapitola

Sólo farára: Tibor Mótyán
Odpoveď cirkevného zboru: 
Edita Csasztvanová, Zlatica Lišková, Anikó Kitová a Alžbeta Nobiková
Na organe hrá: Erika Csonka

Slováci po kostole vybudovali školskú 
sieť – tzv. sálašské školy

Usadená čabianska Slovač držala za popredné výučbu detí (písanie, čítanie, po-
čítanie a náboženstvo). Chodili do  škôl v  zimných mesiacoch, do  cirkevných škôl. 
Do 1970 bolo v šírom chotári Čaby 25 sálašskych škôl. Vďaka tomu dosiahlo v roku 
1909 percento analfabetizmu Čabänov 8,1 %, kým celoštátny pomer bol 36,8 %. 
V školách v rámci rôznych zamestnaní sa zaoberali aj školením dospelých.

„Na pozajtra Gregora, nezabudni na rechtora!“

Táto veta sa často objavovala na tabuli v triedach sálašských škôl. Príčinou 
bolo, že rodičia sa v tento deň poďakovali rechtorom za starostlivosť a výchovu 
svojich detí v zimnom období. Na jar totiž deti navštevovali už školu sporadicky, 
totiž bolo načim doma pomáhať na poliach.

V roku 1920 bolo v širokom chotári Čaby okolo tri tisíc sálašov, na ktorých 
žilo 13.190 ľudí. Deti chodili do sálašských škôl, ktorých bolo vyše tridsať. Sá-
lašskí rechtori cez týždeň vyučovali, vychovávali, sami si kúrili, často drevom 
a šúľkami, čo priniesli žiaci z domu. Mali pri škole drobný statok, ktorý si tiež 
dochovávali sami. Keď bolo treba, sálašanom písali žiadosti a iné oficiálne spi-
sy. Rechtori v nedeľu vyzdobili triedu, zahrali na harmóniu a kázali ako kňazi, 
veď boli tiež cirkevníkmi. Venovali sa aj výchove sálašského pospolitého ľudu. 
Často mali prednášky pre dospelých, kde ich učili o štepení stromov, pestovaní 
nových druhov rastlín, upozorňovali na hygienické poznatky atď. Boli vlastne 
polyhistormi. 

Pani Alžbeta Ančinová (žiačka sálašskej školy na gerendášskom páškove) 
pozvala do Domu slovenskej kultúry rechtorov sálašských škôl už po sedem-
nástykrát. Zišlo sa ich 21. Ich počet vždy klesá, veď neúprosný čas ich oslovuje 
rad radom. 

Medzi rechtormi bol prítomný aj Ján Janecsko, prvý riaditeľ školy v Telekge-
rendáši, ktorá bola založená po vzniku dediny v roku 1952. Učiteľský preukaz 
dostal v  roku 1948 od župného inšpektora. Vtedy prisahal ešte na Boha, ale 
o niekoľko mesiacov sa prisahalo znovu, keď sa na Boha už zabudlo.
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Ondrej Novák vyučoval do roku 1975 na gerendášskom páškove (paša), mal 
aj taký rok, keď vyučoval 80 detí z ôsmich ročníkov v jednej miestnosti naraz. 
Samozrejme, vyučovali po slovensky a maďarsky.

Ján Vandlik vyučoval vždy v tej škole, kde chýbal učiteľ. Chodil po chotári od 
Šikoňu, cez gerendášske sálaše, Malý Meder, po kerekešskú školu všade. Ťažko 
síce, ale vydržal zimu na motorke, ktorú používal, aby sa dostal do školy skôr. 
Deti však chodili peši v zime a v lete tiež. V zime im rodičia položili do vačku 
horúcu pečenú krumpľu, aby im zohrievala ruky namiesto rukavíc. 

Hanovci vyučovali v Sľúkovej škole na Veľkom Mederi. Manželka vyučovala 
malé deti a manžel sa staral o staršie. Bývali vonku pri škole. Michal Lehocky, 
niekdajší učiteľ školy, namaľoval budovu, v ktorej žil a pôsobil ako učiteľ. Obraz 
po ňom zdedil jeho syn Ladislav Lehocky a uchováva ho medzi najvzácnejšími 
relikviami. Domu slovenskej kultúry priniesol starú zemeguľu, ktorá slúžila na 
hodinách zemepisu dlhé desaťročia. Ďakujeme!

Prítomní učitelia krátko zhodnotili vlaňajšie vydanie publikácie Sálašské 
školy – sálašskí učitelia, ktorá bola a je veľmi populárna a vyhľadávaná. Zmienili 
sa o tom, že by sa bolo znovu pustiť do umiestnenia už pozbieraného materiá-
lu sálašských škôl niekde, aby relikvie slúžili širokej verejnosti. Nadhodila sa aj 
myšlienka postavenia jednoduchého pomníka sálašským školám, zoraným nie-
kde v chotári, a ich rechtorom. Pomník by mohol byť postavený pri ceste č. 44, 
pri budove niekdajšej školy v Malom Mederi, aby sa okoloidúci a pozastavujúci 
mali možnosť zamyslieť nad skutočnosťou, koľko detí sa naučilo písať, čítať, po-
čítať v sálašských školách a stali sa z nich statoční ľudia čabianskej spoločnosti.

/uv Čabän 2009/

Zvonu posvätenie múru sálašských učiteľov v Čabasabady /2016/
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Miestna hodnota: podstena a drevená čipka

Keď sa Slováci usadili na dnešnom území Békešskej Čaby, svoje domy a kostol 
postavili z pletených prútov spevnených blatom. Domy z ílu sa objavili iba v XVIII. 
storočí. Nazývali ich tzv. šípkovými domami. Svoje pomenovanie dostali z polkru-
hovej oblúkovej trstenej strechy (pokrývky), presahujúcej steny smerom na ulicu. 
Tieto domy boli ozaj nebezpečné z hľadiska požiaru, preto ich zakázali.

Podstenové domy začali stavať uprostred XIX. storočia. Podstena sa vytvo-
rila asi z presahujúcej strechy, ktorú podopreli troma drevenými stĺpmi, a tak 
vznikla vchod zabezpečujúca chodba (tornác?). Jeho fasáda bola z dvoch strán 
zabitá (tzv. „kiskanfaros”). Stĺpy spájali s dreveným operadlom. Pod operadlom 
sa často vyskytli drevorezbou ozdobené dosky. Dávno bolo zvykom spodok 
chodby (tornác?) ozdobiť červeným alebo modrým pásom, na ktorý slobodná 
dievka domácnosti prstami, husacím perím alebo štetcom namaľovala tulipány 
alebo ruže. Jedna Čabanka na prosbu kráľovnej Alžbety svojím prstom namaľo-
vala jednu izbu v Gödöllő.

Domy chudobnejších roľníkov charakterizovali z čŕt podstenových domov 
iba z dvoch strán zabité konce fasády. V 60. – 70. rokoch 19. storočia fasádu 
domov zámožnejších charakterizovali barokové črty a často aj rok postavenia. 
Drevené stĺpy vystriedali tehelné stĺpy alebo piliere. Taký je aj čabiansky sloven-
ský oblastný dom (rozsiahlejšie o ňom v ďalšej kapitole).

Takéto domy sa postavili vždy v dĺžke kolmo smerom na ulicu.
V Čabe aj v súčasnosti existujú podstenové domy oboch typov. V decembri 

roku 2015 vypísali foto konkurz pod titulom „Najkrajší podstenkový dom na 
Čabe”. Ale zaujímavosťou je aj to, že keď sa do mesta nasťahovala nemenovaná 
multi oproti Kner tlačiarne (dnes Mondi), mesto vydalo povolenie iba v  tom 
prípade, ak zachovajú pre mesto príznačný podstenový ráz a nechajú tam pod-
stenový domček s drevenou čipkou.

Ale čože je tá drevená čipka, ktorá sa veľmi často vyskytuje na čabianskych 
rodinných domoch a  v  súčasnosti zažíva renesanciu? Mnohé obnovené, ba aj 
niektoré novopostavené domy s drevenou čipkou skrášľuje vzhľad domov, ulíc 
a všeobecne vzhľad a náladu mesta. Asi to môžeme vyviesť aj z toho faktu, že 
operadlo podstien už v dávnej minulosti ozdobili drevenými čipkami. A pre-
čo by to nemohli dať aj na vrchol podsteny?! No, na Čabe nájdeme veľmi veľa 

takých domov ozdobených drevenou čipkou. Taká štylizovaná drevená čipka 
skrášli aj múry Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe, aby vzdal hold svo-
jim predkom. Tieto čipky sú pre mesto charakteristické, a tak ako na podstenu 
mesto pri vydávaní povolenia na prestavbu rodinných domov dáva pozor na ich 
udržanie. Na to majú vo všeobecnosti skoncipované nariadenie miestnej samo-
správy o miestnych stavebných hodnotách pod číslom 22/1992 (VII.9.), ktoré 
podľa informácií kompetentného pracovníka miestneho stavebného oddelenia 
miestnej samosprávy (Kis Béla – odborník ochrany pamiatok) v januári 2018 
novým nariadením modifikujú, rozširujú, aby konkretizovalo a  pomenovalo 
miestne stavebné hodnoty.

Čabianske domy s drevenou čipkou a podstenou
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Tradičný receptár Slovákov 
v juhovýchodnom Maďarsku

(info: Judita Bartoláková, Martin Vozár, Daniel Csapo, Márk Balog)

PRVÝ CHOD

Mozgočka (Kyseľ)

Dávka pre 5 osôb:
20 dkg obarového bravčového srdca, 20 dkg očistených obarových obličiek, 

20 dkg od blany očistenej obarovej mozgočky (breň), 1 kg mäsovej kosti z kr-
kovičky

10 dkg bravčovej masti alebo 1 dl oleja, 10 dkg cibule, 15 dkg mrkvy, 15 
dkg petržlenu, 3 ks bobkových listov, 6 dkg soli, 5 dkg neštipľavej mletej červenej 
papriky, podľa chuti štipľavej mletej červenej papriky, 1 dkg celého alebo mleté-
ho čierneho koreňa, 5 cl octu alebo citrónovej šťavy

Zápražka: 10 dkg bravčovej masti alebo 1 dl oleja, 2 dkg nadrobno pokrá-
janého cesnaku, 12 dkg múky

Pri servírovaní: 15 dkg natenko nakrájaného suchého chleba, 10 dkg naten-
ko nakrájanej žltej alebo červenej cibule, 2 dl kyslej smotany

V trojlitrovom hrnci na masti alebo oleji opražíme cibuľu, stiahneme z ohňa 
a pridáme červenú papriku. Do hrnca vložíme mäsovú kosť z krkovičky a na 
štvorčeky pokrájanú mrkvu a petržlen a zalejeme studenou vodou (2,5 l). Oko-
reníme podľa chuti soľou, čiernym korením, štipľavou mletou červenou pap-
rikou a  pridáme aj bobkové listy. Nalejeme ocot alebo citrónovú šťavu a  pod 
pokrývkou varíme ďalej.

Kým sa polievka varí cca. 2 hodiny, v mierne osolenej vode obvaríme brav-
čové srdce a obličky, na konci mozgočku (breň). Mozgočku (breň) očistíme od 
blany a srdce a obličky pokrájame na tenké pásiky.

Keď sa mäsová kosť dobre uvarila, vyberieme ju z polievky, odstránime mäso 
z kosti a spolu so srdcom a obličkou dáme späť do polievky.

Spravíme cesnakovú zápražku, zapražíme polievku, až potom okoreníme. 
Keď polievka vrie, pridáme mozgočku (breň) a ešte 10 minút necháme vrieť. Po 
desiatich minút polievku necháme ešte cca. hodinu stáť.

Pri servírovaní polejeme kyslou smotanou a na tanier vložíme na tenko po-
krájaný suchý chlieb a na tenko pokrájanú žltú alebo červenú cibuľu.

Pomenovanie dostala podľa prísady mozgočka

Gágorčoke (brdovce)

Neoddeliteľná súčasť svadobnej polievky
1 kg múky, 10 vajec

Prísady dobre spracujeme a na špeciálnej doske (brdo) príslušnou paličkou zošúľa-
me z malých kociek gágorčoke. Potom ich uvaríme alebo dáme sušiť na vecheť (handru).

Cestoviny dostali názov podľa tvaru, podobajú sa husaciemu gágoru.
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DRUHÝ CHOD

Dolnozemské halušky

1 kg múky, 6 celých vajec, 1 lyžica soli, 2 dl vody

Z ingrediencií spracujeme cesto, ktoré pokrájame na pásiky. Potom ich uva-
ríme alebo necháme sušiť na vechti a potom odložíme na suché miesto (najlepšie 
v plátennom vrecku). Na Dolnej zemi je zvykom po dochutení nechať cestoviny 
trošku v rúre zapiecť (zapíriť).

Sárma

1 kg bravčového mäsa, 10 dkg ryže, 1 vajce (nemusí byť), soľ, čierne korenie, 
mletá červená paprika, kyslá kapusta: aj nakrájaná, aj listy, 1-2 PL masti, 2-3 
PL múky, 2-3 dl paradajkovej šťavy

Mäso pomelieme a pridáme k nemu surovú ryžu – ale nie príliš veľa - pridá-
me koreniny a dobre spracujeme.

Z kapustných listov vyrežeme hrubé žily – listy podľa potreby môžeme 
troška premyť, aby neboli také kyslé. Jedlo okyslí drobná kyslá kapusta – do pro-
striedku listu dáme guľku z mäsovej zmesi a zabalíme ju. Na oboch koncoch 
kapustný list poriadne prehneme. 

Na spodok hrnca dáme drobnú kyslú kapustu a na ňu položíme naplnené 
kapustné listy (tzv. malacky). Podlejeme vodou a  šťavou z kyslej kapusty, aby 
boli malacky prikryté. Necháme pomaličky vrieť cca 1-1,5 hodín.

Z masti a múky spravíme zápražku. Polejeme kapustu najprv paradajkovou šťa-
vou (podľa chuti možno vynechať, ale to už nie je dolnozemská tradičná) a potom 
pridáme zápražku. Troška necháme na ohni. Servírujeme s kyslou smotanou.

Čabianska klobása

10 kg mäsa v pomere 75/25 mäso/mastné, 25-30 dkg soli, 20 dkg sladkej 
červenej mletej papriky 5 dkg štipľavej červenej mletej papriky, 3-5 dkg cesnaku, 
2-4 dkg rasce

Dobre pomiešame a naplníme do čriev. Upečieme alebo dáme na dym vyúdiť.

Cigánka

1 kg pečene, 1 kg neokoreneného mletého mäsa, 0,5 kg surovej slaniny, su-
rovej cibule, 3 dkg cesnaku a podľa chuti mletú papriku a soľ k pečeni pridáme 
klobásové mäso, ktoré okoreníme, preto treba menej korenia, ryža

Po dobrom premiešaní z hotovej zmesi urobíme guľky takej veľkosti, aby sa 
dali zabaliť do pokrájanej plachtičky. Dáme upiecť do rúry.

Pomenovanie pochádza z čias dávnych zabíjačiek, keď chodievali cigáni po 
domoch. Zo zabíjačkových zvyškov vyrobili zmes, ktorú upiekli. Od pečenia 
bola tmavohnedá.
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PRÍLOHY K DRUHÉMU CHODU

Kyslá dyňa (kyslé melóny)

Pokrájané polozrelé melóny, 1 l vody, 2-2,5dl octu, podľa chuti soľ a cukor. 
Kto má rád, môže pridať aj kôpor.

Pokrájané melóny podusíme v troche vody, vložíme do ¾ pohára na zavára-
nie a zalejeme vodou s octom, soľou a cukrom.

Dusená červená kapusta

6 väčších hláv červenej kapusty, 0,5 kg masti, 1 kg cukru, soľ, čierne korenie

Nadrobno pokrájanú červenú kapustu dochutíme soľou.
Na masti skaramelizujeme cukor. Necháme na ohni, ale znížime teplotu 

a pridáme červenú kapustu a podľa chuti okoreníme čiernym korením.

V súčasnej kuchyni - M. B., kuchár Slovenskej reštaurácie na Čabe – pri karameli-
zovaní pridá trošku celej rasce, 2 opražené cibule a pri servírovaní pridá dusené jablko. Tarkedle

2 vajcia, 20 dkg múky, 4 dl mlieka, 2 PL práškového cukru, 3 dkg droždia, 
štipka soli

Droždie rozpustíme v malom množstve vlažného mlieka, pridáme múku, 
žĺtok, práškový cukor a  soľ, postupne prilejeme mlieko. Cesto má byť troška 
hustejšie ako palacinkové. Do  tejto zmesi pridáme sneh z  bielkov a  necháme 
stáť na teplom mieste. Vytvoríme guľky, ktoré z oboch strán vypražíme na mas-
ti dočervena. Pri servírovaní ochutíme marhuľovým lekvárom alebo poprášime 
práškovým cukrom so škoricou. Teplé sú najchutnejšie.

POCHÚŤKA

Makovie kukurice

Pôvodne ich pripravovali z bielej kukurice, ktorú uvarili v mierne osolenej 
vode, scedili, posypali zmesou mletého maku a práškového cukru. Pri servíro-
vaní pridali troška medu.
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Čabiansky dom slovenskej kultúry spätý 
s Austrálčanom

Je známe, že pred prelomom osemnásteho storočia stál na rohu námestia 
Čaby domček s trstenou strechou. Kým v roku 1904 Dr. Dániel Wagner, ob-
ľúbený lekár na Čabe, hlavný lekár verejnej nemocnice, vynálezca lieku Wetol 
I (olej na zranenie) dal postaviť impozantný dom, v ktorom aj vykonával svoju 
prax. Žil v ňom s rodinou 40 rokov. A kto je Austrálčan z Melbourne, ktorý nás 
v r. 2014 navštívil? Nik iný ako Ferenc Lovass, vnuk tej Gabrielly, ktorá bola naj-
staršou dcérou Dr. Dániela Wagnera, a vychovávaná bola spolu s dvomi sestrami 
v tejto budove. Ferenc sa narodil 3. 9. 1944 v Ďule ako druhý syn Kláry Katalin 
Irén Szillassy a Dr. Miklósa Lovassa – bývalého kapitána v Ďule. Vysťahovali sa 
z tohto domu a z Maďarska nedlho po narodení Ferenca.

Okrem takejto spätosti je pre nás Slovákov zaujímavé aj to, s ktorými slo-
venskými, resp. Slovákmi obývanými obcami boli spätí členovia tejto rodiny: 
Banská Bystrica, Pitvaroš, Poľný Berinčok, spätí s rodinami Jeszenszky a Koren.
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Tento dom so zachovanou impozantnou ornamentikou okolo okien a s pri-
budovaným novým poschodím sa stal Domom slovenskej kultúry. V roku 1994 
dokladom pozemkového úradu dalo mesto Békešská Čaba do daru pozemok 
pod číslom 3914, aby slúžil v prospech slovenskej kultúry. V roku 1995 výstav-
bu podporili maďarské a slovenské správne orgány Békešskej župy a Békešskej 
Čaby a Holandská spoločenská nadácia. Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo 
v roku 1996. Keďže podpora bola udelená civilným organizáciám, majiteľom sa 
stala Čabianska organizácia Slovákov, ale v prospech udržania a napomáhania 
plniť cieľ národnostnej kultúry vytýčili za povinné popri civilnej zložke založiť 
aj podnikateľskú zložku (Čabianski Slováci s.r.o.). A tak sa vytvorila trojfunkč-
ná budova: spoločenské miestnosti, hotel (v súčasnosti funguje ako penzión) 
a reštaurácia. Nepretržitá národnostná práca, činnosť odborných a záujmových 
krúžkov, usporadúvanie výstav, sa uskutočňuje v spoločenských priestoroch. No 
priestory sú vhodné iba na menšie podujatia pre obmedzenú kapacitu (veľká 
sála max. 40 osôb). 

Od roku 2004 slúžia aj ako priestory regionálneho centra Ústavu kultúry 
Slovákov v Maďarsku (ÚKSM, predtým Slovenské osvetové centrum). Z toho 
všetkého vyplýva, že na údržbu budovy a  vykonávanie národnostnej činnosti 
prispievajú Čabianska organizácia Slovákov (granty a verejnoprospešná práca), 
Čabianski Slováci s.r.o. (režijné, poistenie a pod.) a Celoštátna slovenská samo-
správa prostredníctvom inštitúcie ÚKSM (s prenájmom spoločenských priesto-
rov 229,52 m2 a podporou národnostných aktivít).

Hotel s  jedenástimi izbami sa po zmene ústredných predpisov stal pen-
ziónom. Reštaurácia bola od roku 2004 odovzdaná do prenájmu, no v októbri 
2017 sa vrátila spoločnosti Čabianski Slováci s.r.o.. V roku 2000 sa z vlastných 
zdrojov zakúpil vedľajší pozemok, územia sa zjednotili. Podľa plánov by sa tam 
malo vybudovať ďalšie krídlo, ale pre nedostatok zdrojov dodnes funguje ako sú-
kromné parkovisko Domu slovenskej kultúry. Čas letel, stav budovy sa zhoršil. 
S pomocou Celoštátnej slovenskej samosprávy bola od Ministerstva ľudských 
zdrojov v roku 2016 získaná finančná podpora, ktorá prispela k začatiu rekon-
štrukčných prác, za čo sme vďační. Žije v nás nádej, že sa v etapách dočkáme 
celej rekonštrukcie. 

kh

Gabriella (Ella) WagnerDaniel (Danni) Wagner 
a Gabriella (Ella) Wagner

Irén-, Gabriella (Ella)-, Daniel (Danni)- a Daniel Wagner
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Čabiansky región husto posiaty 
národopisnými zbierkami

V čabianskom regióne Ústavu kultúry Slovákov v  Maďarsku s  centrom, 
ktoré predstavuje Dom slovenskej kultúry v Čabe, sa rad radom uskutočňovali 
predstavy a  sny tu žijúcej slovenskej komunity, veď skoro každý rok sa verej-
nosti odovzdala národopisná zbierka zozbieraná, nainštalovaná a sprístupnená 
slovenskou komunitou daných obcí za podpory vyšších slovenských zastupiteľ-
ských orgánov, ako napr. CSSM a miestnej komunity. Takto došlo k odovzdaniu 
národopisných zbierok, ktoré sa prispôsobili moderným, ako aj praktickým po-
žiadavkám. Nachádzajú sa v jednej, resp. pribudovanej budove so spoločenským 
priestorom, ktorý slúži aktivitám dolnozemskej Slovače. Ak postupujeme v po-
radí, k odovzdaniu došlo nasledovne: Békešská Čaba 1972, Medeš 2014, Elek 
2014, Gerendáš 2015, Poľný Berinčok 2016, Telekgerendáš 2017 a v septembri 
roku 2018 sa odovzdá národopisná zbierka a spoločenský priestor na jednom 
územnom celku vo dvoch budovách v Čorváši.

Slovenský oblastný dom s Áchimovou sieňou
Szlovák Tájház Áchim teremmel

Békéscsaba, Garai u. 21.

Majiteľom a prevádzkovateľom je Slovenská samospráva župného mesta Békeš-
ská Čaba. Zo zariadenia značnú časť vlastní Múzeum M. Munkácsyho, ktoré 
podpísalo zmluvu s miestnou slovenskou samosprávou. 
Tulajdonos és működtető is Békéscsaba MJV Szlovák Önkormányzata. A be-
rendezés jelentős része a Munkácsy M. Múzeum tulajdona, aki szerződést köt 
a helyi szlovák önkormányzattal.

Lászik Mihály elnök – 20/596-5208
Molnárné Pribojszki Judit tájházfelelős – 30/365-8648,
szlovakhaz@gmail.com

Dom slovenskej kultúry – odovzdané trojfunkciou v roku 1996

Počas prestavby budovy pribudovanie poschodia s účelom hotelu Domu slovenskej kultúry

Originálny dom na Nám. Kossutha
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Dom slovenských tradícií a spoločenstva v Medeši
Medgyesegyházi Szlovák Hagyományőrző és Közösségi Ház

Medgyesegyháza, Vécsei u. 11.

Majiteľom a prevádzkovateľom je Slovenská národnostná samospráva v Medeši
Tulajdonos és fenntartó is Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata
2011-ben vették meg, de átadás 2014

Nyáriné Szlávik Mária – 30/655-8066, szlavikmarka@gmail.com

Slovenský dom v Eleku
Eleki Szlovákház

Elek, Kétegyházi út 23.

V roku 2014 dostali budovu bezplatne do užívania na 25 rokov, prevádzkuje ju 
Slovenská národnostná samospráva v Eleku
Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tartja fenn 2014-ben 25 évre ingyen 
kapott épületet

Ficzere Istvánné – 20/220-9907, margit520804@freemail.hu

Slovenský pamätný dom v Gerendáši
Gerendási Szlovák Emlékház

Gerendás, Rákóczi u. 1.

Majiteľom je Gerendášska organizácia Slovákov, prevádzkuje ho na základe 
zmluvnej spolupráce Gerendášska organizácia Slovákov + Slovenská národ-
nostná samospráva v Gerendáši
Tulajdonos Gerendási Szlovákok Egyesülete, fenntartó együttműködés alapján Ge-
rendási Szlovákok Egyesülete+Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Priskin Jánosné – 30/238-1041, priskinnekati@freemail.hu
Zahorán Erika – 20/932-1290, zahoranerka@gmail.com

Slovenský spoločenský dom
Szlovák Közösségi Ház

Mezőberény, Gyomai út 21.

Prevádzkovateľom je Slovenská národnostná samospráva v Poľnom Berinčoku
Fenntartó Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Borgula Györgyné – 20/ 222-2435, raffayj@gmail.com

Miestnohistorická a národopisná zbierka so spoločenským 
priestorom v Telekgerendáši
Telekgerendási Helytörténeti és Néprajzi gyűjtemény 
és közösségi tér

Telekgerendás, Ady u. 35.

Majiteľom a prevádzkovateľom je Slovenská národnostná samospráva v Telekgerendáši
Tulajdonos és működtető Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata

Orjestyik Éva – 30/440-6946, evaorjestyik@freemail.hu 

Národopisná zbierka a  spoločenský priestor na jednom územnom celku 
vo dvoch budovách v Čorváši sa odovzdá v roku 2018.
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Čabiansky oblastný dom

Oblastné domy sú národopisné zbierky, v ktorých sa prezentujú a zacho-
vávajú predmety príznačné pre miestnu alebo teritoriálnu zmaterializovanú 
tradičnú kultúru, ako aj z  hľadiska ľudovej stavby vo  významných budovách 
zariadené obývacie priestory, dielne, hospodárske zariadenia, resp. jednoduché 
priemyselné ustanovizne.

V roku 1949 nový zákon o umeleckých pamiatkach uznal za umeleckú pa-
miatku aj ľudovú stavbu. Po tomto sa začali výskumy po celej krajine a zaklada-
nie oblastných domov prežívalo svoju renesanciu v medziobdobí 1970 - 1980. 
V tomto období sa založila hŕba oblastných domov buď z iniciatívy múzeí, ktoré 
vybudovali celú teritoriálnu sieť, alebo na miestnej úrovni sa to uskutočnilo vďa-
ka osobnému či spoločenskému oduševneniu. Ich záujmy od roku 2002 zastu-
puje Zväz oblastných domov v Maďarsku.

V tých časoch otvoril svoje brány aj čabiansky slovenský oblastný dom, ob-
novený po náročnej pamiatkarskej práci v roku 1972. Verejnosti prístupná in-
štalácia vedie po šiestich priestoroch (preňia chiža - tzv. čistá izba, pitvor – t.j. 
kuchyňa, zaňia chiža - t. j.zadná izba, komôrka, pivňica – pivnica, zaňia ko-
mora – tzv. veľká komora). V  symbióze prestavuje ľudové kultúrne hodnoty 
materskej krajiny a okolitých Maďarov, veď po spustošení územia Turkami gróf 
Harruckern zaľudnením územia (so sľubom voľného obsadzovania pozemku, 
oslobodením od daní a voľného vierovyznania) z Horného Uhorska zaistil pra-
covnú silu. Zariadenie oblastného domu predstavuje životný a bytový charakter 
zámožného gazdu z XIX. storočia. 

Podstenkový dom so svojou prednou podstenkou (pavlačom) patrí medzi 
tzv. obytné domy dolnozemského typu. Pri vchode do domu má aj bočnú pod-
stenku (pavlač), ktorá sa objavuje v Čabe v 60. rokoch 19. storočia. 

Čistá izba je zariadená vyrezaným a maľovaným nábytkom. Pitvor, ktorý 
slúžil ako kuchyňa, je cigánskym múrom oddelený od miestnosti, tvz. pod 
kochon, ktorá má podlahu z  ubíjanej zeme. Zadná izba je zariadená menej 
farebnými predmetmi, lebo tu sa odohrával opravdivý rodinný život. Z tejto 
izby sa otvára komôrka, ktorá sa používala na skladovanie nástrojov použí-
vaných v domácnosti. Zvonku možno vstúpiť do pivnice a do veľkej komory, 
ktorá slúžila na uskladňovanie potravín a domácich nástrojov, ktoré sa použí-
vali zriedkavejšie.

Od roku 2006 z dvora môžete vojsť do spoločenskej sály pomenovanej po 
významnom Čabänovi O. L. Áchimovi. Od tých čias návštevnosť oblastného 
domu s možnosťou usporiadania spoločenských akcií rastie.

Zaujímavosti – pomenovanie predmetov obývacej časti 
oblastného domu:

 • rohová lavica (umiestnená v čistej izbe vo svätom kúte na sedenie mužov)
 • škatuľka (z kôry stromu vyrobená škatuľa na zásobu vyšívania)
 • ládička (z dreva s posúvacím vrcholom vyrobená škatuľa na úradné doklady)
 • stov so sviatočným obrusom (stôl modrý a obrus s modrými a červenými pásmi)
 • kasnička (vyrezaná, maľovaná kľúčom zamkýnajúca malá skrinka na poklady)
 • buťeľki (zelená smaltovaná zdobená a nápisom disponujúca nádoba na páleno)
 • kančov (na víno slúžiaca nádoba)
 • podstavec na hoďini (vyskytujúca sa iba u zámožných)
 • skriňa (výlučne z dreva kresaná truhlička)
 • rámik (povesok s rázom poličky, na ktorom držali Tranoscius, na druhom type 
tkané uteráky a na treťom type mise)

 • sviatoční uťeráč
 • starí stoľec (nazývaný aj ako rozmýšľajúca stolička, kam deti a ženy nemohli si 
sadnúť, iba gazda)

 • zvončoková posťeľ (v prvom rade dieťa porodiaca matka to využila do šiestich 
týždňov od narodenia dieťaťa)

 • hajdák (pri zvončekovej posteli ku zrubu pripnutý pre bábätko)
 • zrkadlo (v pytačom vyrezávanom ráme, na stenu naklonene pripnuté, aby každý 
člen rodiny, bez ohľadu na výšku mohol sa v ňom vidieť)

 • pod kochon (vnútorná kuchynská miestnosť pitvora)
 • cigáň-múrik (múr, ktorý oddeľoval prednú a zadnú časť pitvora)
 • šifon pre nádobu (malá skrinka)
 • krčah
 • poľička (v miestnosti pod kochon držali na nej najčastejšie používané kuchynské 
nádoby)

 • patka (v miestnosti pod kochon vytvorená murovaná, kde držali často používané 
predmety na svietenie alebo nádoby na varenie)

 • koľieskoví kočík (kolieskom a dlhým držadlom disponujúci predmet, na ktorom 
presúvali veľké hrnce)

 • ďugov (predná mobilná časť piecky na uzatvorenie jej otvoru)
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 • slobodní koch (otvorený komín na prevetranie kuchyne a na údenie slaniny, šun-
ky a klobásy)

 • šránke okolo peci (v zadnej izbe predmet na sušenie šiat)
 • pokrovce ( z textilu tkané koberce, ktoré okrem podlahy dávali aj na lavice)
 • prasľica, kolovrat, krosná ( pracovné predmety na vyhotovenie napr. pokrovcov)
 • prikrívadlo, perina, priesip alebo vankúš
 • tambura (citary privesené na stenu, aby boli pri ruke)
 • širokí stoľec (široká lavica v zadnej izbe najmä na hranie na citarách)
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Dom slovenských tradícií a spoločenstva 
v Medeši

V roku 1887 si na medešskej pustatine 117 čabianskych občanov zakúpilo 
pozemky. Usadilo sa tu 92 gazdov evanjelického vierovyznania so slovenským 
materinským jazykom. Budovali sálaše, v obci vytvorili ulice, vybudovali domy, 
kostol, školu a obecný dom. Dbali o to, aby sa stavebný štýl čo najviac podobal 
čabianskemu. Medzi sebou dlhý čas nazývali Medeš Malou Čabou.

V Medeši bola na jeseň roku 1998 založená Slovenská národnostná samo-
správa, aby sa značné množstvo slovenských tradícií zachovalo do budúcna. Po-
predným cieľom slovenskej samosprávy bolo, aby v tradičnom roľníckom dome 
sprístupnila národopisné poklady.

V septembri roku 2011 Slovenská národnostná samospráva v Medeši kúpila od 
miestnej obyvateľky Machnicz Jánosné za milión forintov nehnuteľnosť na adrese 
Vécsei utca 11. Dom bol postavený v príznačnom roľníckom štýle, ale vyžadoval si 
značnú rekonštrukciu. Rezervy miestnej slovenskej samosprávy na obnovu nestačili, 
preto 15. novembra 2011 podala grant do LEADER programu na Úrad poľnohos-
podárstva a rozvoja vidieka. Podarilo sa jej získať 3,4 milióna forintov. 

Dňa 19. októbra 2014 mohla medešská spoločnosť slávnostne prevziať ob-
novený slovenský dom.

Dom zachovávajúci tradície na ulici Vécsei postavili v roku 1910. Je dobre 
prístupný, nachádza sa v uličke 300 metrov oproti železničnej stanici. Sto rokov 
slúžil ako všedný roľnícky dom. Rekonštrukciu viedol murár Zoltán Varga. Pod 
steny zapracoval malé tehly, dom zabezpečil izoláciou a fundament vyplnil be-
tónom. Z otvorových výplní ostala originálna malá drevená brána, do kuchyne 
vedúce dvere, dvere a okná čistej izby, iba farbu odstránili. Majstrovské brvno sa 
ťahá pozdĺž domu, krížené malými brvami. 

Na uličnom fronte stojaca podstienka sa znova pýši drevenými stĺpmi, kým ope-
radlo je spracované z jednoduchej dosky. Zo strany dvora sa pozdĺž budovy nachádza 
gang tiež s drevenými stĺpmi. Spodok podsteny a gangu je vyložený tehlou.

Z gangu vstúpime do kuchyne. Počas rekonštrukčných prác sa nepodarilo 
nájsť stopy otvoreného komína, predpokladáme, že dom sa postavil už bez neho. 
V kuchyni sa našlo miesto pre kovový šparhelt, lavičku s operadlom a stôl.

Z kuchyne doľava možno vojsť do čistej izby. Rekonštruovala sa v pravom 
kúte stojaca pec (doteraz iba s ozdobnou funkciou), ktorú vykurovali z kuchyne. 
Zariadenie izby pochádza z výstavy národopisnej zbierky z roku 1999. Národo-
pisná zbierka sa zostavila zo zbierok Maniky Oraveczovej a Márty Zsírosovej. 
Na pravej strane je umiestnená kvetinová, maľovaná truhla (láda) a  nad ňou 
misková kvačka. Za truhlou postlaná posteľ s vankúšikmi na okraji s háčkovaný-
mi čipkami a duchňou. Pri posteli stojí kolíska a v nej bielou výšivkou ozdobená 
krstová pokrývka. Medzi dvoma oknami visí zrkadlo. Rohová lavička so stolom, 
kolovrat a kasňa s troma zásuvkami.
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Z kuchyne doprava sa otvára obývacia izba. Pôvodne túto miestnosť použili 
ako malú komoru, ani nemala pec. V  tejto miestnosti sú umiestnené dobové 
krosná. Z gangu môžeme vojsť do komory. Tu sa umiestňovali v domácnosti 
potrebné úžitkové predmety. Pod komorou sa nachádza pivnica. 

Funkcia slovenského domu sa obohatí o spoločenský rozmer, keď sa dokončí 
výstavba umyvárne a čajovej kuchyne.

V Dome slovenských tradícií sa príležitostne uskutočňujú dielne tradičnej 
kultúry pre deti a dospelých. O zariadenie, pestovanie a rozširovanie zbierky sa 
zaslúžili Judita Gyivicsánová Botyánska, András Laczó a Mária Nyáriová Szlá-
viková. Počas zberateľskej činnosti sa našlo veľa domácich tkanín a uterákov. Ich 
spracovanie na nás čaká v budúcnosti.

Mária Nyáriová Szláviková

Slovenská národnostná samospráva 
v Eleku

Od svojho založenia 07. novembra z roka na rok obohacujeme naše sloven-
ské tradície, staráme sa o zachovanie a posilnenie našej identity pre budúcnosť. 

V záujme toho od roku 2003 každý rok organizujeme Slovenský deň so za-
bíjačkou, v rámci ktorej sme 25. novembra 2017 oslavovali 15. výročie založe-
nia. V roku 2013 sme dostali od obecnej samosprávy dom na 20 rokov. Jednu 
jeho izbu sme zariadili slovenským nábytkom a úžitkovými predmetmi. Dom, 
na potešenie obce a hostí, sme sprístupnili v roku 2014 v rámci Svetového ná-
rodnostného stretnutia výstavou tkanín čabianskeho výšivkárskeho krúžku 
Rozmarín v prítomnosti generálneho konzula Štefana Daňa. Súčasne sme odo-
vzdali do užívania občanom Eleku pred katolíckym kostolom postavenú lavicu 
s medenou tabuľkou s nápisom: Pre občanov Eleku - Slovenská národnostná 
samospráva v Eleku 2014. V tomto roku sme iniciovali adventné zapálenie svie-
čok, do ktorého sme zapojili nemeckú, rumunskú a rómsku národnosť. Spoloč-
né slávnostné chvíle sa stali už tradičným podujatím obce.

V roku 2015 sme usporiadali I. slovenský festival, ktorý sa usporadúva dvoj-
ročne. Zavoláme naň slovenské umelecké skupiny z celej krajiny, ba aj zo Slo-
venska. V ten istý deň usporiadame predpoludním gastronomický deň a popo-
ludní folklórny program.

V roku 2016 sa s finančnou podporou miestnej slovenskej samosprávy detská 
folklórna skupina Škovránky Eleku naučila novú choreografiu slovenského tanca 
od Tamása Hankó. V tomto roku sa spustil slovenský jazykový kurz pre deti a do-
spelých pod vedením Zsolta Liptáka, učiteľa čabianskej slovenskej školy.

Od svojho založenia vykonáme všetko v prospech toho, aby sme zachovali 
slovenský jazyk, kultúru, tradície a  gastronómiu a  do procesu sme zapojili aj 
mládež.

Dr. Judit Kuruczné Czvalinga 
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Spolok Slovákov v  Eleku založilo 23 členov 5. decembra 2006. Dodnes 
vzrástol počet na 45. Náš spolok je zakladateľom Únie slovenských organizácií 
v Maďarsku – Združenie. Naším predsedom je Tibor Döme a podpredsedníč-
kou Erzsébet Árgyelánné Tóth. Počas nášho fungovania sme na rôznych po-
dujatiach rozširovali slovenskú kultúru a gastronómiu. Naše lokše (kapustové 
langoše) sú neoddeliteľnou súčasťou župných a  celoštátnych národnostných 
podujatí, ako napríklad Národnostné stretnutie Dolnozemčanov v Slovenskom 
Komlóši, Deň Slovákov v Maďarsku, Národnostný festival v pokoji a mieri. Pes-
tujeme živé kontakty so slovenskými komunitami rodnej krajiny, najaktívnejším 
takýmto partnerstvom je partnerstvo s bakoňskými Slovákmi.

Naším novým podujatím, usporiadaným po prvýkrát v roku 2017, boli obe-
račkové slávnosti so Slovenským oberačkovým batôžkovým bálom.

-ib-

Slovenský pamätný dom 

22. máj 2015 Odovzdanie Slovenského pamätného domu

K odovzdaniu Slovenského oblastného domu viedla hrboľatá cesta. Dejiny 
sa začali pred trinástimi rokmi. Katarína Priskinová, predsedníčka Organizácie 
Slovákov v Gerendáši, sa pustila do zbierania starožitností. Počas trinástich rokov 
sa nazbieralo toľko predmetov, že ich nemala kam uložiť. Preto nám dobre padol 
návrh našej členky. Zatykó Jánosné nám za prijateľnú cenu venovala dedičstvo po 
svojom bratovi Istvánovi Korcsokovi. Po zakúpení nehnuteľnosti podala organizá-
cia grant na vytvorenie pamätného domu, ktorý aj získala. Žiaľ, dom bol v horšom 
stave, ako sme si predstavili, bolo treba obnoviť strešnú konštrukciu a znovu po-
staviť steny, kuchyňu a vedľajšie miestnosti. Vymenili sme okná, vybudovali novú 
terasu a položili zámkovú dlažbu. Aj bránu bolo treba vymeniť. K pamätnému 
domu sme pribudovali posuvnú bránu, plot a ozdobnú pokrývku. Časom sa fi-
nančné zdroje vyprázdnili, naši členovia a majstri však pokračovali v práci s odu-
ševnením. Líčili, maľovali, prali a žehlili tkaniny. S postupujúcimi prácami s čoraz 
viditeľnejším výsledkom vzrastal aj počet návštevníkov, zvedavých a podporujú-
cich. Ľuďom sa páčil skrášlený pamätný dom, a tak nám pribudli podporovatelia. 
Ľudia jeden druhého prelicitovali. Ty si priniesol voľačo? – Tak aj ja prinesiem! 
Viac a krajšie! Nechceli byť z menoslovu podporovateľov vynechaní.

Napokon došlo k odovzdaniu pamätného domu 22. mája 2015. Žiaľ, počasie 
nám neprialo, pršalo a fúkal vietor. Napriek tomu sa na slávnosti zúčastnili mnohí. 
Zúčastnili sa aj priatelia z našich družobných osád Alsórákos (Dolný Rákoš), Malá 
Mača a Sládkovičovo. Svojou prítomnosťou nás poctil aj generálny konzul Štefan 
Daňo. Evanjelická farárka Mária Liptákné Gajdács posvätila Slovenský pamätný 
dom a žiaci miestnej základnej školy nás potešili kultúrnym programom. 

Chvála Bohu a ľudskej súdržnosti, že k odovzdaniu slovenského domu do-
šlo. Dúfame, že mnohým nastupujúcim generáciám ponúka pohľad do minu-
losti, spoznajúc život svojich predkov. Vieme, že k obstaniu v súčasnosti treba 
poznať minulosť, tak v práci, ako i v upevňovaní ľudských vzťahoch. Vďaka po-
znaniu minulosti môžeme nastaviť plány do budúcna a odovzdať dospievajúcej 
generácii to všetko, čo nám zanechali predkovia. Vieru, Nádej a Lásku, ktoré 
potrebuje každý, veď iba tak sa môžeme stať veselými.
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20. mája 2016 umiestnenie a kladenie venca pri pamätnej 
tabuli Ondreja Likera Áchima

Z iniciatívy Esztery M. Molnár sa roľníckemu politikovi Ondrejovi Like-
rovi Áchimovi zhotovila pamätná tabuľa. Ondrej L. Áchim gazdoval v chotári 
Gerendáša, odtiaľ sa stal politikom. Jeho pamätná tabuľa bola umiestnená na 
priečelí Slovenského pamätného domu.

V spoločenských priestoroch Slovenského pamätného domu sa okrem za-
riadenej národopisnej zbierky v roku 2016 a 2017 konal Letný evanjelický det-
ský tábor. Konajú sa tu valné zhromaždenia Organizácie Slovákov v Gerendáši, 
ako aj oslavy menín a narodenín členov organizácie.

Erika Zahoránová

Poľní Berinčania

Slovenská národnostná samospráva a zaregistrované združenie Organizácia 
Slovákov v Poľnom Berinčoku v úzkej spolupráci rozvíjajú slovenskú osvetovú 
činnosť. V októbri 2016 odovzdali Slovákom priestor, ktorý umožňuje napĺňať 
ciele v prospech národnostného života. 

Svoju prácu vykonajú v  duchu hesla „Pocta vlastnej minulosti je zálohou 
budúcnosti”. Pestujú hudobnú kultúru prostredníctvom Slovenského ľudového 
spevokolu, ktorý bol znovu založený v  r. 1992 s  citarovým sprievodom; gas-
tronómiu s mamičkinou kuchyňou, pričom veľký dôraz kladú aj na spoluprácu 
s  miestnymi inštitúciami, cirkvou a  podnikateľmi. Organizujú kultúrne po-
dujatia, vedú mimoriadne hodiny a dielne v miestnych školských zariadeniach 
a dbajú o vytvorenie možnosti osvojiť si a precvičovať slovenský materinský ja-
zyk. Združenie v spolupráci s miestnou samosprávou a majiteľmi pohostinstva 
Tópart zriadili spoločenskú sálu a hosťovskú izbu zariadenú tradičným sloven-
ským nábytkom. S cieľom vzdať hold predkom vytvorili v miestnom cintoríne 
z tótskych náhrobných kameňov s gotickými písmenami spomienkovú časť. Ich 
najvýznamnejšími podujatiami sú Slovenský národnostný kultúrny deň a spolu 
s ostatnými národnosťami a cirkvou spoločné zapálenie sviečok na adventnom 
venci na hlavnom námestí mesta.

pb

Miestny spevokol pri slávnostnom 
odovzdávaní slovenského domu

Mamičkina kuchyňa
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Miestnohistorická a národopisná zbierka 
so spoločenským priestorom 

v Telekgerendáši

Slovenská národnostná samospráva v Telekgerendáši dostala od Ministerstva 
ľudských zdrojov 11 milión forintov na zakúpenie a obnovenie nehnuteľnosti.

V spolupráci so slovenskou samosprávou vykonali členovia Pávieho krúžku 
Rozmarín, občania obce, bývalí občania obce a miestna samospráva 80 % rekon-
štrukčných prác. Napätá, namáhavá, vytrvalá práca trvajúca skoro štyri mesiace 
je dôkazom vzornej spolupráce, vďaka ktorej sa zrekonštruovala budova jednej 
dočasnej, ako aj trvalej výstavy i s ďalším priestorom spoločenského významu.

Dňa 6. mája 2017 sa počas slávnosti odovzdala Miestnohistorická a národo-
pisná zbierka so spoločenským priestorom. Na podujatí sa zúčastnilo skoro 70 
ľudí. Zastúpené boli celoštátne i župné úrady, inštitúcie miestnej a teritoriálnej 
kultúry, organizácie civilnej, verejnej a súkromnej sféry. 

Po slávnostných prejavoch a  prednáškach Mária Liptákné Gajdács, farár-
ka evanjelickej cirkvi, požehnala a posvätila budovu. Po prestrihnutí národných 
stužiek (Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej sa-
mosprávy v Maďarsku, Juraj Oryszcsák, predseda Slovenskej národnostnej sa-
mosprávy v Telekgerendáši, Ferenc Ránkli, starosta obce Telekgerendáš) úrad-
ne otvorila svoje brány pre verejnosť Miestnohistorická a národopisná zbierka 
so spoločenským priestorom v Telekgerendáši.

Prevádzkovateľom Miestnohistorickej a národopisnej zbierky so spoločen-
ským priestorom v Telekgerendáši je Slovenská národnostná samospráva v Te-
lekgerendáši.

V budove nainštalovaná zbierka pozostáva z darov občanov obce, ktoré sa 
vo väčšine stali majetkom národnostnej samosprávy. Tieto predmety poukazujú 
na život niekdajších sálašov v chotári obce, ako aj na život a zvyky obce Telek-
gerendáš, založenej v roku 1950. Hodnotná zbierka nosí v sebe nenahraditeľné 
osobné predmety, ako napríklad slovenské biblie, slovenské kroje, ľudové hudob-
né nástroje, ceny, vyznamenania, pamätné knihy a diplomy miestneho Sloven-
ského klubu založeného v roku 1975, počas druhej svetovej vojny písané listy 
z  ruského zajatia rodine, ako aj každodenné úžitkové predmety a  zariadenie 
(kuchyne, remeselníckej dielne, poľnohospodárstva…) atď.

Danosti nehnuteľnosti dovolili, aby sa pri budove zbierky vytvorila spolo-
čenská miestnosť a  ľudové ihrisko, ktoré slovenská samospráva využije na or-
ganizovanie menších klubových zamestnaní (príprava suchého cesta), rokovaní 
(zasadnutia), remeselníckych dielní (v letnom období remeselnícke dielne a det-
ské herne) i na vítanie hostí (pohostenie zahraničných hostí) či iné podujatia.

Popredným cieľom Slovenskej národnostnej samosprávy v Telekgerendáši 
je, aby čo najdôraznejšie prezentovala slovenskú kultúru, všedný život, zvyky 
a  tradície svojich predkov a  odovzdala ich mladšej generácii prostredníctvom 
predmetov miestnohistorickej a  národopisnej zbierky a  aktivít v  spoločenskej 
miestnosti.

Eva Oryszcsáková

Pri odovzdaní telekgerendášskeho domu verejnosti Ferenc Ránkli – starosta; Alžbe-
ta Hollerová Račková- predsedníčka CSSM; György Oryszcsák- predseda miestnej 

slovenskej samosprávy a v pozadí Gyula Vantara parlamentný poslanec
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Vážení účastníci spomienkových osláv, 
milí hostia!

Ako bádateľ miestnych a regionálnych dejín nie po prvýkrát mám za úlohu 
hovoriť o udalostiach spred 70 rokov. Po prvý raz som vystúpil pred piatimi 
rokmi v Horných Salibách počas kultúrneho festivalu Dolnosalibská jurta. Do-
posiaľ ma zaujímajú vtedajšie udalosti.

Dvadsiate storočie si v  dejinách nášho mesta vyžiadalo krvavé obete, ktoré 
strpčovali život tunajších obyvateľov. Akoby nebolo dosť dvoch svetových vojen, 
ktoré uhasili život 550 čorvášskych mladých mužov, v roku 1918 si chrípková epi-
démia vyžiadala 56 Čorvášanov a tiež Slovákov z Trenčianskej stolice, ktorí pra-
covali v obci. Rodiny Mikušových a Mišákových nákaza takmer úplne vykynožila. 
Ostatná strata sa spája s udalosťami, ktoré sa stali pred 70 rokmi, v dôsledku nich 
sa rozhodlo 151 Čorvášanov slovenského pôvodu opustiť svoje rodisko.

Pred 70 rokmi na mieste, kde teraz stojíme, na tu viditeľnom „publikačnom 
kameni” stál Gustáv Husák, vedľa neho jeho čorvášsky pomocník Juraj Zeleny-
ánszki. Čakali na ľudí, ktorí sa hrnuli z kostola. Orchester vyhrával, rozdávali 
banány a čokoládu ľuďom, ktorí sa okolo nich zhlukovali. Husák pochodil okoli-
té dediny: Slovenský Komlóš, Pitvaroš, Albertu a povzbudzovali aj čorvášskych 
„Tótkov”, aby sa vysťahovali. V každej obci niečo prisľúbil, Pitvarošanom sľubo-
val nový Pitvaroš na Slovensku, kde budú môcť zostať všetci spolu. Sľuboval, že 
aj svojich zosnulých si budú môcť zobrať so sebou. Nič z toho nebolo, oznámil 
im to sám Beneš. Rečičky, ako „Bratia Slováci! Mať Vás volá”, boli čírou propa-
gandou, vlastenecké frázy nedosiahli účinku, zbytočne sa odvolávali agitátori 
na vlasť. Po slovensky je vlasť aj domov. Výraz vlasť Slováci z Maďarska v tomto 
zmysle nepoznali. Domov si pomýlili s domom. Oveľa viac vplývali na čorváš-
skych Slovákov argumenty hospodárskeho charakteru, ako „nechajte tu kľudne, 
čo máte, tam na druhej strane dostanete trojnásobok”. Gustáv Husák mal ešte 
jeden podlý argument. Prisľúbil čorvášskym matkám, manželkám, že ich syno-
via a muži, ktorí padli do ruského zajatia, ich budú čakať na hraniciach, lebo Slo-
vensko je víťazná krajina, Slovákov preto pustia z vojenského zajatia. Viacerých 
spomedzi tých, ktorí mali snahu sa presídliť, pozvali, nech sa idú rozhliadnuť, 
kam sa presídlia. To však malo opačný účinok, viacerí organizátori zaspätkovali, 
dokonca agitátor z Alberti spáchal samovraždu. Evanjelický duchovný z Čorvá-

ša, ako aj vedenie evanjelickej cirkvi sa tvrdo postavili proti agitátorom, všet-
ko skúsili, aby presvedčili svojich veriacich zostať. Výsledkom bolo, že len 50 
evanjelických veriacich odišlo. Strata katolíckej cirkvi bola väčšia, lebo najmä 
niekdajší želiari pracujúci na grófskych majetkoch uverili, že sa z ekonomického 
hľadiska oplatí presídliť. 151 osôb sa dostalo do Komárna, Veľkého Mederu, 
Zemianskej Olče, Pribety, ale i do Ostravy a Pozebovíc. Cesty ich osudu sa po-
darilo sledovať len čiastočne. So svojimi cirkvami zostali i naďalej v kontakte, 
predovšetkým kvôli žiadostiam o krstné listy. Pri týchto príležitostiach písali aj 
o svojom živote, dosť roztrpčene, najmä rodiny, ktoré sa dostali do Pobezovíc. 
Na ich miesto sa dostali maďarské rodiny zo Slovenska, 150 osôb: z obcí Veľký 
Meder, Sokolce, Dolné Saliby, Vlčany, Matúškovo. Najviac rodín prišlo z Veľké-
ho Medera: s priezviskami Bugár, Zakál, Belucz Méri, Szigeti, neskôr aj viacero 
členov rodiny Végh tu dostalo prácu, tu si založilo rodinu. Časť do Čorváša pre-
sídlených rodín odišlo. V blízkych obciach našli svojich príbuzných tí, ktorých 
deportovali, pokúsili sa nájsť jeden druhého aj v cudzom svete. Ich začleneniu 
zo strany Čorvášanov nikto nebránil, v čom len vedeli, pomáhali roztrpčeným 
ľuďom, ktorí stratili nádej na návrat domov. 

V Békešskej župe vyšla iniciatíva usporiadať spomienkové oslavy 70. výročia 
výmeny obyvateľstva zo Slovenského Komlóša. Snahou bolo, aby za súčasných 
podmienok pri možnostiach EÚ konečne nastal mier medzi týmito dvomi ná-
rodmi, veď vedenia našich krajín v najdôležitejších otázkach zastávajú zhodné 
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stanoviská. Avšak vysvitlo, že veľa prekážok stojí ešte v ceste úplnému zmiere-
niu, veď sú v platnosti také state Benešových dekrétov, ktoré našich maďarských 
bratov žijúcich na Slovensku postihujú do dnešného dňa. 

V Slovenskom Komlóši 5. augusta štátny tajomník maďarskej vlády povedal, 
že ešte nenastal čas na zmierenie, pričom poukazoval na prenesenie Benešových 
dekrétov do  Ústavy Slovenskej republiky. Aktéri maďarskej politiky, politické 
strany musia všetko urobiť pre Maďarov žijúcich v zahraničí a aj túto záležitosť 
vyriešia rozvážnou múdrou rokovacou technikou. Samozrejme, k tomu nebudú 
potrebné materiálne prostriedky, voľajaká satisfakcia, ale budú k tomu žiaduce 
také gestá, ktoré dnes ešte absentujú. V tom budú zohrávať svoju úlohu na Slo-
vensku činné maďarské politické subjekty, ktoré zhodou okolností práve vyvíjajú 
činnosť v slovenskej vládnej koalícii. Obom národom sa ušla krivda, diskutovať 
však o tom, komu ublížili viac a hlbšie, je v súčasnej Európskej únii zbytočné. 
Nazdávam sa, že také podujatia, akým je to dnešné, napomôžu zbližovaniu 
oboch našich národov.

Ďakujem za pozornosť!
Alžbeta Gyimesiová Hugyiková /-et-

Vernisáž výstavy pri príležitosti 
70. výročia výmeny obyvateľstva

Dovoľujem si vás srdečne privítať na vernisáži výstavy, usporiadanej pri prí-
ležitosti 70. výročia slovensko-maďarskej výmeny obyvateľstva.

Materiál výstavy súvisí so  160-ročnými dejinami Čorváša, veď už v  roku 
1870 sem prichádzali slovenské rodiny z Horného Uhorska.

Tu v Čorváši boli potrebné pracovité ruky, tie prichádzali z územia dnešné-
ho Slovenska, tu našli prácu, živobytie. Založili si rodinu, postavili dom, školu, 
kostol, začlenili sa do spoločenstva ľudí inej viery a iného jazyka.

Po I. svetovej vojne sa trianonským rozhodnutím a  vyznačením nových 
hraníc začalo rozdeľovanie rodín. Ale 27. februára 1946 podpísaná maďarsko-
-slovenská dohoda bola ďalšou pohromou, rovnako pre slovenské, ako aj pre 
maďarské rodiny.

V Čorváši v hostinci podnikateľského zboru pekným slovom, sľubovaním, 
jedlom, nápojmi, čokoládou, s hudobným sprievodom sa pokúšali nahovoriť slo-
venské rodiny na presídlenie. Propaganda bola úspešná a účinná, veď 158 ľudí si 
zvolilo presídlenie, opustilo svoju domovinu a vybralo si nový život v inej krajine.

Alžbeta Gyimesiová Hugyiková- predsedníčka Slovenskej samosprávy v ˇČorváši 
pri prejave, vedľa nej András Dohányos, v pozadí Lajos Baráth-primátor Čorváša 

a JUDr. Samuel Lojkovič – primátor obce Veľký Meder s manželkou
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Zo Slovenska prišlo do Čorvášu 150 osôb, oni sa tu však ocitli nie zo svoj-
ho rozhodnutia, nie na princípe dobrovoľnosti. Diskriminácia, zatváranie škôl 
s  maďarským vyučovacím jazykom, prepúšťanie zamestnancov maďarskej ná-
rodnosti z práce. Rodiny, ktoré zostali bez zárobku, bez živobytia, vyznačené 
bielou kartou previezli do Maďarska.

Osud každej jednej rodiny na oboch stranách je tragédia z každého zorného 
uhla. Bez štátnej príslušnosti v novej vlasti sa dá začleniť len húževnatou a vy-
trvalou prácou, chuť žiť a pocit zodpovednosti voči rodine k tomu dodáva silu.

Nech nám aj táto výstava pripomína, aby sme nikdy viac nedovolili zopako-
vanie takýchto a podobných udalostí.

Alžbeta Gyimesiová Hugyiková /-et-

Študijná cesta na Slovensko

Slovenská samospráva v Čorváši pri príležitosti ukončenia druhého ročníka 
krúžku organizovala 7. - 9. júna 2017 cestu na východné Slovensko. 

Prvý deň sme sa kochali v kaštieli Andrássyovcov z 18. storočia v Betliari. 
Zariadenie tvoria zreštaurované predmety z dedičstva Andrássyovcov. Do údi-
vu nás priviedla Dobšinská ľadová jaskyňa, zaradená do  svetového dedičstva. 
Vyrástla v labyrinte v 950-metrovej nadmorskej výške pri teplote -3,9 a –0,2 C°. 
Ubytovanie sme mali zabezpečené v rekreačnej oblasti v Penzióne Plejsy, kde sa 
o nás mimoriadne dobre postarali.

Na druhý deň sme si pozreli skanzen slovenských a rusínskych obyvateľov 
v  Bardejove pozostávajúci z  dvadsiatich štyroch budov. Budovy premiestnili 
z okolitých osád.

Ďalším naším cieľom bol výstup na 200-metrový vápencový tuf, kde je po-
stavený Spišský hrad. Prechádzajúc sa medzi historickými stenami sme zaleteli 
do dávnych čias, do XII.-XIV. storočia, kedy ešte hrad zaľudnili rodiny zámož-
níkov. Na tretí deň sme sa pobrali smerom do hlavného mesta východného Slo-
venska – do  Košíc, kde nás už čakal nás sprievodca Ján Süli. Dlhé roky bol 
konzulom v Békešskej Čabe, preto sa viaže viacerými nitkami k župe Békéš. Náš 
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hostiteľ nás s veľkou zbehlosťou zaviedol do tajomstiev Starého mesta. Bolo zá-
žitkom ho počúvať. Šestnásť rokov bol primátorom mesta, preto sme sa nečudo-
vali, že ho rad radom zastavovali ľudia, aby si s ním podali ruku a prehodili pár 
slov. Lúčiac sa so sprievodcom a Košicami, sme sa pobrali smerom k hraniciam. 
Neďaleko od maďarských hraníc nás čakal fizérsky hrad. Neľahko sme sa do-
pátrali k stredovekému hradu, stojacemu na vulkanickom vrchu, ktorý bol v ne-
dávnom období obnovený. Pred našimi spolucestujúcimi so sedmičkou (t. j. vyše 
70 rokov) dávame dolu klobúk za ich výkon. Ale hrad a výhľad nás odškodnil.

Ďakujeme predsedníčke Alžbete Gyimesiovej Hugyikovej a našej učiteľke 
Anne Szigetiovej Szántaiovej za dokonalú organizačnú prácu.

-et-

Zbierky z Čabasabady

Čabasabady je najmladšou dedinou v  dolnozemskom regióne, samo-
statnou sa stala len v roku 1993. Predtým patrila k Békešskej Čabe. Keď sa 
pozeráme na  zbierky v  Čabasabady, tak spomíname aj na spoločnú minu-
losť s Békešskou Čabou. K spoločnej minulosti patrí zachovanie mien tých 
učiteľov, ktorí učili na sálašských školách. Na ich pamiatku sa postavil múr 
učiteľov sálašských škôl v Čabasabady pri bývalej sálašskej škole. Na tomto 
pamätnom múre sú vymenovaní všetci učitelia, ktorí v  sálašských školách 
učili a  všetky sálašské školy, ktoré patrili do  bývalého chotára Békešskej 
Čaby, ako Čabasabady, Gerendáš, Telekgerendáš i Kétšoproň. Múr bol od-
halený v roku 2009, a keď prebehla rekonštrukcia bývalej školy, obnovil sa 
v  roku 2016 aj múr. Sálašské školy fungovali do  roku 1975. Keď sálašske 
školy zatvorili svoje brány, bola medzi nimi aj škola v Čabasabady, ktorá sa 
znovu otvorila v roku 1992. 

Tejto škole sa na piate výročie znovuotvorenia postavila socha. Rovnaké so-
chy nájdeme aj v ďalších bývalých sálašských školách, ako Naďgerendáš, Legelő-
-gerendáš i Salay-major. Je zaujímavé, že keď sa znovuotvorila škola v Čabasa-

bady, navštevovali ju len 4 deti, i keď na 
územií Čabasabady fungovali 4 školy. 

Ak ideme ďalej, tak v  spomienko-
vom parku nájdeme skalu, ktorá po-
chádza zo Slovenska, z obce Hradište, 
skade prišli naši predkovia pred 300 ro-
kov do Békešskej Čaby, na Dolnú zem. 
Občania z Čabasabady sú pyšní na spo-
luprácu s  obcou Hradište, a  osobitne 
nato, že prví Slováci do Békešskej Čaby 
prišli práve z  tejto obce a  jej okolia. 
Túto hrdosť zachováva pamätník, kto-
rý je postavený v spomienkovom parku 
vedľa obecného úradu. Práve na tomto 
pamätníku stojí skala, ktorá pochádza 
z Hradišťa, skade prišli prví Slováci na 
Dolnú zem.
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V centre obce nájdeme Slovenský spoločenský dom, v ktorom sú umiestne-
né ďalšie zbierky. V dvoch izbách nájdeme zbierky, ktoré nám umožňujú zacho-
vávať naše dejiny. Túto výstavu si môžete pozrieť v čase otváracích hodín domu 
alebo pri rôznych akciách organizovaných v tomto priestore. 

Treba povedať, že tieto priestory sa malé, preto Slovenská samospráva Ča-
basabady i Spolok Za Čabasabady spoločne vytvorili Virtuálny slovenský pa-
mätný dom na spoločnej webovej stránke www.zrnko-magocska.hu. Webová 
forma je veľmi dôležitá nielen preto, že vieme zachovávať našu minulosť, ale 
majú k nej prístup záujemcovia v akomkoľvek čase.

Okrem webovej stránky je Slovenská samospráva v  Čabasabady spolu 
so Spolokom Za Čabasabady vydavateľom viacerých letákov a publikácií. Poda-
rilo sa im vydať knihu o 20- ročnej spolupráci medzi Čabasabady i Hradišťom.

Majiteľom zbierok v  Čabasabady je Slovenská samospráva Čabasabady 
a Spolok Za Čabasabady, ktorí hľadajú ďalšie možnosti, ako zachovávať dejiny, 
tradície a kultúru Slovákov v Čabasabady.

Matej Kesjár

Slovenské programy v Čabasabady

Spolok Za Čabasabady a Slovenská samospráva spolu organizujú programy 
pre občanov Čabasabady, ktoré sa usporadúvajú v obci i pri návštevách na Slo-
vensku. Teraz by som predstavil najzaujímavejšie programy. Prvou väčšou ak-
ciou bola účasť mladých hasičov na súťaži vo Veľkej Novej Vsi, kde súťažili deti 
z Čabasabady, z Telekgerendáša a z Kötegyánu.

Ďalším programom bol Deň detí v júni. Zvykom je, že na tomto detskom 
programe sa zúčastňujú aj žiaci Slovenskej školy z Békešskej Čaby.

Najväčším programom Čabasabady je Jablkový deň, ktorý sa koná v augus-
te. Účastníci predstavia jedlá z  jabĺk, varí sa jablkový lekvár. Na programe sa 
predstavia slovenské komunity z Békešskej župy. Na programe sa odovzdávajú 
obecné vyznamenania. Tohto roku Obecná samospráva udelila cenu Za obec 
Čabasabady Anne Petrinovej a cenu Slovenskej samosprávy: Za Slovákov Ča-
basabady dostali: Mária Himlerová, Gyula Vantara i Milan Kudlák z priateľskej 
obce Hradište. Slovenská komunita si veľmi váži pomoc priateľskej obce Hra-
dište, ktorú prejavuje vyznamenaním.

Mladí hasiči
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V septembri sme sa zúčastnili na gastronomickom programe vo  Veľkej 
Vsi, kde okrem súťaže: Za najlepšiu brdársku kapustu, sme prichystali aj sár-
mu, ako sa u nás robí na Dolnej zemi. Obec Veľká Ves pre nás nebola nezná-
mou, lebo patrí do Hornoradského mikroregiónu, kam patrí aj obec Hradište, 
a viackrát sme sa zúčastnili na ich programoch, ale v tomto roku po prvýkrát 
vo Veľkej Vsi. 

V októbri sa usporiadal už 11. ročník súťaže O najlepšiu hornohradskú 
klobásu, ktorá sa konala v Cinobani, kam boli pozvaní aj z Čabasabady. Táto 
príležitosť popri výbornom programe nám umožnila zorganizovať rokova-
nie, na ktorom sa zhodnotila spoločná práca i skoncipoval sa program nastu-
pujúceho roka. Čabasabady zastupovala starostka, členovia slovenskej samo-
správy i predsedníčka Spolku Za Čabasabady, kým priateľskú obec Hradište 
zastupoval starosta i  predseda združenia PreHradište. Naša delegácia na-
vštívila obec Hradište, kde sme sa zastavili pri pamätnej tabuli, ktorá je po-
stavená na pamiatku  Hradišťanov, ktorí sa presťahovali na Dolnú zem 
do Békešskej Čaby.

V októbri na klobásovom festivale v Békešskej Čabe sme privítali hasičov 
zo Spišskej Novej Vsi. Okrem súťaže v robení klobás, do ktorej sme sa spolu 
pustili, sme našim hosťom predstavili slovenské obce Čabasabady, Telekgeren-
dáš a mesto Békešskú Čabu. Pri návšteve v Čabasabady sa predstavili aj naši 
mladí hasiči.

Naše programy by sa nedali zorganizovať bez podpory, preto ďakujeme všet-
kým, ktorí nám pomohli.

Matej Kešjár

Primátorka Čabasabady -Melinda Szeverényiová, predsedníčka Spolku Za Ča-
basabady - Alžbeta Kesjárová Erősová, predseda združenia PreHradište - Peter 
Katona, predseda miestnej slovenskej samosprávy - Matej Kesjár, starosta obce 

Hradište – Pavol Lašák a miestna aktivistka Margita Zubánová Kocsisová

Hasiči zo Spišskej Novej Vsi so Slovákmi z Čabasabady na Festivale čabianskej klobásy
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Omrvinky zo života Slovenskej samosprávy 
obce Kétšoproň a spolku zachovávajúceho 
slovenské tradície „Horenka” v roku 2017

Slovenská samospráva obce Kétšoproň 5. februára pozvala občanov obce na 
obľúbené Rodinné čajové popoludnie, na ktoré sa so scénkami a tancom chysta-
jú žiaci Katolíckej základnej školy sv. Štefana, kým Spevokol Horenka a citarový 
súbor Rosička slovenskými melódiami. V tomto roku našou hosťujúcou kape-
lou boli Svrčkovci, ktorí zožali veľký úspech. Domáce pochúťky, slúžiace ako 
vstupné, sú čoraz populárnejšími.

Dňa 13. apríla prebiehali slávnostné chvíle 15-ročného spevokolu Horenka. 
Svojou prítomnosťou nás poctili Dr. Katarína Király za Celoštátnu slovenskú samo-
správu v Maďarsku, generálny konzul SR Igor Furdík, riaditeľka Domu slovenskej 

kultúry Hajnalka Krajc-
sovicsová, Helena Somo-
gyiová, starosta obce Két-
šoproň Sándor Völgyi, 
Erika Tóthová, predsed-
níčka Slovenskej samo-
správy obce Kétšoproň, 
členovia zastupiteľského 
zboru a  predseda miest-
neho Poľnohospodárske-

ho družstva Rákóczi. Pozvali sme aj zastupiteľský zbor našej partnerskej obce Hri-
ňová, ktorý sa nám odvďačil programom mladej folklórnej skupiny.

Veľmi populárnym sa stal náš hudobný tábor usporiadaný 3. - 7. júla v zna-
mení zachovania tradícií so sekciami citarovej hudby, spevu a gitary, ktorý sme 
organizovali pre deti obce v spolupráci s organizáciou PONT-MI na sálaši „Ke-
mencés”. Účastníci uzavreli tábor galaprogramom.

Dňa 19. augusta sme zorganizovali VI. národnostný folklórny festival, na 
ktorom sa zúčastnili aj v tomto roku mnohí. Vystúpilo 16 ľudových súborov, ci-
taristov, spevokolov a sólistov. Na naše potešenie sa z roka na rok prihlási čoraz 
viac záujemcov z radov mládeže.

V Kétšoproni nemajú Slováci vo  vlastníctve oblastný alebo spoločenský dom. 
Svoje aktivity usporiadajú na takzvanom sálaši Pec (Kemencés tanya)

Erika Tóthová – predsedníčka Slovenskej samosprávy v Kétšoproni pri prejave, vzadu 
Sándor Völgyi- starosta obce, Gyula Vantara- parlamentný poslanec a Matej Kesjár
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Počas roka sme v  spo-
lupráci s  Katolíckou zák-
ladnou školou sv. Štefana 
zorganizovali ďalšie akcie 
v  prospech zachovania tra-
dícií. Na jar sme spoločne 
s deťmi varili halušky, v sep-
tembri sme lúpali kukuricu, 
usporiadali sme aj súťaž, ako 

aj v stavaní hradu zo šúľkov. Pritom sme sa učili ľudový tanec, za čo sa nám staré 
mamy a dedovia odvďačili kukuričnou kašou a tradičným domácim pečivom. 

Rok končíme zapálením adventnej sviečky, umiestnenej pred Katolíckym 
kostolom sv. Štefana. Akcie sa zúčastňuje viac generácií občanov obce, ktoré 
spolu zasvietia sviečku po nedeľnej omši.

Mária Zeleňánska

Slovenská národnostná samospráva 
v Békéši

Slovenská národnostná samospráva v Békéši sa založila v roku 2002. Zakla-
dajúci členovia boli: István Andó – predseda, János Feledi – podpredseda, Má-
tyás Vrbovszki – člen a Pribojszki Jánosné – členka. V roku 2014 sa predsedom 
stal János Feledi, ktorý je v tejto funkcii dodnes, podpredsedníčkou Pribojszki 
Jánosné a členkou Korcsok Jánosné.

 Slovenská národnostná samospráva v Békéši pokladá za prvotný cieľ 
vykonávať prácu v znamení dejín zameranú na pestovanie kultúrneho dedičstva 
slovenskej komunity.

V roku 2012 sme zakúpili slovenskú bibliu v koženom viazaní, ktorá je na 
základe dohody o spolupráci s miestnym Múzeom Mátyása Jantyika vystavená 
v rámci stálej výstavy múzea. Okrem toho pravidelne uverejňujeme v elektronic-
kej podobe slovenské a maďarské spevníky, ako napríklad Evanjelický funebrál 
z  roku 1943 s pomocou vzdelávacej E-knižnice Dedičstvo-Kultúra. Na stene 
miestneho Múzea Mátyása Jantyika sme odhalili pamätnú tabuľu pri príležitos-
ti stého výročia maliara Mátyása Jantyika. 

Slovenská samospráva každoročne vykoná nasledovné aktivity:

– účasť na:
• Celoštátnom stretnutí národnostných vedúcich
• Klobasiáde Slovákov v Gerendáši
• Dni Slovákov v Maďarsku
• Dni Madzagfalvi – prezentovanie slovenskej gastronómie v Ulici chutí
• Festivale čabianskej klobásy
• podujatí župnej a celoštátnej slovenskej samosprávy
• na fórach a informačných dňoch v materskej krajine a organizovaných 

Zväzom Slovákov v Maďarsku
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– predplatenie Ľudových novín
– spolupráca:

• so žiakmi miestnych základných škôl
• s Gymnáziom, základnou školou, materskou škôlkou a kolégiom refor-

movanej cirkvi Szegedi Kis Istvána, ktorá spočíva v organizovaní výletov 
do osád s bohatými slovenskými pokladmi

• s Miestnou knižnicou Sándora Püskiho; s miestnym Kultúrnym, špor-
tovým a  turistickým strediskom Gábora Kecskemétiho; s  miestnym 
Múzeom Mátyása Jantyika

• so Spolkom Slovákov v Békéši
• s POSZT-ART Bt. 
• so župnou a celoštátnou slovenskou samosprávou

– usporiadanie podujatí v partnerstve:
• Deň detí s miestnym Kultúrnym, športovým a turistickým strediskom 

Gábora Kecskemétiho
– usporiadanie podujatí:

• Čakanie slávnostnej chvíle – účasť 200 detí z miestnych škôlok, program 
na Mikuláša

• Slovenský deň v Békéši
–  vyhlásenie súťaže detských kresieb s  témou slovenských rozprávok 

v 2017 (trinástykrát)
–  pestovanie partnerských kontaktov, ich rozšírenie – organizovaním 

výletov, kultúrnych podujatí v materskej krajine, ktoré slúži aj zdoko-
naľovaniu sa v slovenskom jazyku.

Ján Feledi

Moje rodisko - Békešská Čaba

Tento rok si pripomíname trojsté výročie znovuzaloženia Békešskej Čaby, 
a tak mi ako čabianskemu rodákovi prichodí poďakovať sa nielen mojim pred-
kom, ale aj všetkým Slovákom, ktorí prijali pozvanie baróna Jána Juraja Harucc-
kerna usadiť sa v chotári spustošenom tureckým plienením – zo stolíc Horného 
Uhorska, aby tu zapustili korene a priniesli život do opustenej pustatiny. 

Všetci naši predkovia – Slováci, ktorí prišli z Malohontu, Novohradu, Veľkého 
Hontu, ale aj z iných stolíc, mali spoločné to, že prišli na miesto, kde mohli slobodne 
vyznávať svoju vieru a uživiť svoje rodiny z prehustených stolíc Horného Uhorska.

Moji predkovia prišli pravdepodobne z malohontskej obce Kraskovo a používali spo-
čiatku priezvisko Kraskowski – neskôr, asi od druhej generácie - sobáš Michala Krasku, 
Tomášovho syna, v novembri 1733 je už v matrike zapísaný bez prípony „ski“.

Z Malohontu prišli aj ďalšie rodiny, ktoré prežívajú na Čabe a v okolí, naprí-
klad Lukovický ( rodisko, ale aj miesto posledného odpočinku veľkého sloven-
ského básnika Ivana Kraska – Jána Bottu, Lukovištia), Záhoran, Ando, Kvas, 
Banski, Kociha, Babinec, Príbojski, Vrbovski.

Pri formovaní charakteru čabianskeho obyvateľstva boli prítomní študovaní 
evanjelickí farári (neskôr aj katolícki). Ďalej to boli richtári, notári, prísažní. Pri 
pátraní po mojich predkoch mi veľmi pomohol pán Pavel Kováč, evanjelický 
farár, s ktorým som spolu s manželkou Katarínou, ale aj sestrou Evou strávil 
v evanjelickom archíve postupne 10 týždňov.

V čabianskom archíve- Pavel Kováč evanjelický farár, ja s manželkou Katarínou a môj vnuk Paľko
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Pán Kováč v tento, pre Čabu jubilejný rok oslávi 4. februára 2018 - 90 ro-
kov svojho plnohodnotného života, a tak mu pri tejto príležitosti za celú rodinu 
Kraskovú úprimne ďakujeme a vyslovujeme hlbokú poklonu. Zároveň želáme 
ešte dlhé roky dobrého zdravia, aby mohol svoje životné skúsenosti odovzdávať 
mladšej generácii.

V septembri 2017 sme pri krátkej 3-dňovej návšteve Békešskej Čaby na-
vštívili pána Kováča v archíve evanjelickej cirkvi, kde sme mali možnosť vidieť 
aj vzácny ručne písaný „Tranoscius“, ktorý začal písať 20. júla 1727 evanjelický 
farár a učiteľ Tomaš Bakulíni. Začal ho písať v malej evanjelickej dedinke Roz-
ložná, ktorá sa nachádza v okrese Rožňava.

Pán Kováč nám zároveň urobil aj prednášku o tomto skvoste. V archíve mal 
možnosť môj 10-ročný vnuk Paľko vidieť aj prvý zachovaný testament v Békeš-
skej Čabe, testament nášho prvého známeho predka (vnuk Paľko je dvanástou 
zdokumentovanou generáciou) Tomáša Kraskowského (Krasku) zo 4. januára 
1749 napísaný v slovenčine.

Videl tiež prvú čabiansku matriku vedenú od roku 1728. Tento nezabudnu-
teľný zážitok aj so slovným sprievodom pána Kováča nám zdokumentoval foto-
graf Jozef Spišák. Vnuk Paľko sledoval toto všetko so zatajeným dychom.

Dňa 8. septembra 2017 bola otvorená v DSK v Békešskej Čabe výstava ľudových 
odevov zo slovenských regiónov, odkiaľ sa pred 300 rokmi začali usídľovať na Čabe 
slovenskí evanjelici. Originálne ľudové odevy priniesla naša rodina z Nitry.

Výstavu otvoril mladý učiteľ pán Lipták, znalec ľudových odevov. Otvorenia 
výstavy sa zúčastnil aj generálny konzul SR v Békešskej Čabe Igor Furdík, ale aj 
významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života Slovákov v Maďarsku, 
Alžbeta Hollerová-Račková, Michal Lásik, Pavol Žibrita, Zuzana Kunovacová-
-Gyulášová, ale aj mnohí obyvatelia Čaby, ktorí majú vzťah k ľudovému odie-
vaniu. Za našu rodinu Kraskovcov boli prítomní okrem vnuka Paľka aj jeho 
mama Miriama Krasková, rodená Mišová, a dcéra Katarína Fichnová, rodená 
Krasková. Na záver výstavy prítomným zahrala pani Ildikó Ocsovski.

Výstava bola realizovaná aj vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samo-
správneho kraja. Vystavované boli ľudové odevy na 21 figurínach, ale i na 49 
fotografiách s veľkosťou 70x50 cm (autorom fotografií je Jozef Spišák, Folklór-
ne regióny Slovenska). Okrem toho boli vystavované ručné práce, vzácne kútne 
plachty, obrusy, uteráky, ale aj krásna expozícia čepcov, podotýkam, že je to len 
časť našej veľkej zbierky ľudových textílií. 

Za úspech výstavy vďačíme aj kolektívu okolo pani Hajnalky Krajčovičovej, 
rodiny Liptákovej a ďalším, ktorí sa na realizácií zúčastnili.

Pavol Krasko

Vo výstavnej sieni DSK generálny konzul SR Igor Furdík s mojim vnukom 
Paľkom, v pozadí rodinka moja

Na vernisáži v Békešskej Čabe – Michal Lásik –predseda Čabianskej organizácie 
Slovákov, Péter Mlinár - návrhár a výrobca ľudového odevu a pri citarách Ildika Očovská
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Slovenské písomníctvo v tristoročnej 
Békešskej Čabe

Slovenské písomníctvo v Békešskej Čabe má bohatú minulosť, tu žijúci Slo-
váci rozvíjali jedinečnú a pestrú literárnu a vydavateľskú činnosť. V Békešskej 
Čabe pôsobila okrem iných významná osobnosť 19. storočia Ľudovít Haan 
(1818 – 1891), ktorý vydaním miestnej monografie Pametnosti Békeš-Čabán-
ske – v dvoch jazykoch (v slovenskom /resp. biblickej češtine/ a maďarskom) 
priekopníckym spôsobom založil rad podobných dvojjazyčných publikácií. 
Z čabianskych učiteľov Ján Pravdoľub Bella (1836 – 1924) vydal veľmi úspešné 
a populárne slovenské učebnice, uverejňoval historické, národopisné štúdie v slo-
venskom jazyku. Napr. v časopise Slovenské pohľady boli publikované jeho štúdie 
Békešská stolica, Slováci v Békešskej stolici, Ľudové zvyky a povery v Čabe. Ka-
rol Straka (1803 – 1863) písal české a slovenské satirické bájky. Matúš Pová-
žay (1845 – 1923) bol redak-
torom a  vydavateľom prvých 
dolnozemských slovenských 
novín, ktoré vychádzali dvoj-
jazyčne pod titulom Alföldi la-
pok/Dolňozemské listy (1883). 
Žigmund Ľudovít Szeberényi 
(1890 – 1941) založil a  re-
digoval najpopulárnejšiu ro-
čenku Slovákov v  Maďarsku 
Čabiansky kalendár a  vytvoril 
okolo nej skutočnú slovenskú 
tvorivú dielňu. 

V Békešskej Čabe sa zrodi-
li prvé práce, bibliografie, kto-
ré spracovali slovenské knihy, 
periodiká, časopisy. Július De-
dinsky (1905 – 1994) vo svojej 
po maďarsky napísanej knihe 
A  szlovák betű útja Békéscsa-

bán/ Cesta slovenskej litery na Čabe predstavil pôvodné diela a preklady čabian-
skych autorov: cirkevné diela, svetskú literatúru, rôzne rukopisy a diela podľa 
jeho slov cudzích autorov, vydaných v meste do roku 1972. Výnimku tvoria slo-
venské učebnice, ktoré uvádza do roku 1986. Písomné pamiatky v slovenskom 
jazyku aj očísloval, uvádza 102 čabianskych a 32 diel cudzích autorov vydaných 
v Békešskej Čabe.

Za prvú slovenskú jazykovú pamiatku Čaby pokladá Dedinsky Cirkevný 
poriadok (Porádek a Ustanowení Cyrkewní – Instructio Pastoralis), ktorý zosta-
vil a zaviedol Samuel Tešedík starší v roku 1744 s cieľom odstrániť neporiadky 
v cirkevnej obci. Poriadok bol pôvodne napísaný v bibličtine, biblicko-českom 
jazyku, prečítali a vysvetľovali ho dvakrát ročne z kazateľnice, v kostole. Asi o 
dvesto rokov neskôr vyšiel Cirkevný poriadok aj tlačou, uverejňoval ho čabian-
sky farár Adam Mekis v časopise Evanjelický Hlásnik na pokračovanie pri prí-
ležitosti príprav 200. výročia vysvätenia Tešedíkom postaveného starého, dnes 
malého chrámu.

Prvý tlačený text v meste tiež pochádza z pera Samuela Tešedíka staršieho. 
Je to jeho kázeň Kázání pri poswecení čabiansk. chrámu, ktorá odznela na vysvä-

tení starého/malého chrámu 
v  r.1745 a  bola vydaná v  tom 
istom roku v Pešti. Túto kázeň 
o sto rokov neskôr pri oslavách 
100. výročia kostola Ľudovít 
Haan znovu predniesol.

Alžbeta Uhrinová vo svojej 
dizertačnej práci A békéscsabai 
szlovák értelmiség anyanyelv-
használata/Používanie mate-
rinského jazyka v kruhu sloven-
skej inteligencie v Békešskej Čabe 
pozbierala bibliografické údaje 
o vedecko-publikačnej činnosti 
čabianskej slovenskej inteli-
gencie v období 1980 – 1999. 
V  skúmanom období čabian-
ski autori vydali 17 samostat-
ných zbierok, 21 učebníc. Pub-
likovali 261 štúdií, preložili 39 
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odborných príspevkov, redigo-
vali 14 slovenských kníh, resp. 
periodík. Slováci v  Békešskej 
Čabe obnovili Čabiansky kalen-
dár (1991 – ), v histórii sloven-
skej národnosti po prvýkrát za-
čali vydávať metodický časopis 
Slovenčinár (1991 – ) a od roku 
1998 aj mesačník Čabän.

Slovenčina, aj jej písom-
ná podoba je prítomná v  tzv. 
vysokej kultúre i dnes v  tom-
to meste, ako to potvrdili výsledky posledného výskumu Uhrinovej s názvom 
Slovenské písomníctvo v Maďarsku po roku 1989. Celoštátny kultúrno-historický 
a lingvistický projekt sa riešil v rokoch 2013 – 2016. Riešiteľom programu bol 
Výskumný ústav Slovákov  v Maďarsku v  spolupráci s  Celoštátnou knižnicou 
cudzojazyčnej literatúry v Budapešti. V skúmanom období (1989 – 2016) vyšlo 
v Maďarsku vyše 500 rôznych publikácií, vrátane učebníc. V skúmanom období 
vychádzali v Maďarsku tri vedecké periodiká v  slovenskom, resp. sčasti v  slo-
venskom jazyku: Národopis Slovákov v Maďarsku, Slavica Szegediensia a Kor/ri-
dor. V rokoch 1989 – 2016 vznikli, potom zanikli, resp. znovu ožili, aj odborné 
a iné periodiká, ako metodický časopis Slovenčinár, ekumenický mesačník Cesta, 
pravda a život (vydávaný v r. 1992 – 1996) a  literárny a kultúrnospoločenský 
časopis SME (vydávaný v r. 1988 – 1992).V rokoch 1989 – 2016 sa pravidelne 
uverejňovali dva kalendáre Náš kalendár a Čabiansky kalendár, medzinárodný 
časopis Dolnozemský Slovák, týždenník Ľudové noviny a osem miestnych novín, 
resp. novinových strán, príloh i osem školských časopisov.

V Békešskej Čabe v tomto období vyšlo viac ako jedna pätina z celoštátneho 
počtu, spolu 115 publikácií, vrátane kníh Výskumného ústavu, bez nich 30 tra-
dičných printových kníh a 9 brožúr, informačných zošitov, DVD a CD nahrá-
vok. V meste vychádzali ešte Bystrozraká Barborka, zbierka súťažných úloh pre 
základné školy (27 čísiel), a Metodické zošity pre materské školy (32+1 titulov). 
Naďalej sa vydávali/vydávajú periodiká Čabiansky kalendár, Slovenčinár a Čabän 
a aj za účasti Čabänov a čabianskych organizácií, inštitúcií Národopis Slovákov 
v Maďarsku, Dolnozemský Slovák. 

Podľa spomenutého výskumu môžeme konštatovať, že vedecko-publikač-
ná činnosť v Békešskej Čabe vždy bola súčasťou života Slovákov a je prítomná 

v ich činnosti dodnes. Týmto príspevkom by som chcela poukázať aj na to, že 
čabianska slovenská inteligencia bola a je aj v súčasnosti hybnou silou vedeckého 
a odborného života slovenskej národnosti v Maďarsku. Mesto disponuje tvori-
vou inteligenciou, ktorá je schopná a ochotná písať, tvoriť umelecké a vedecké, 
odborné diela v slovenskom jazyku, a tým vo veľkej miere prispievať k zacho-
vaniu a zachráneniu slovenského jazyka, kultúry a tradícií pre budúcnosť, resp. 
k šíreniu poznatkov a informácií o Slovákoch v Maďarsku a v neposlednom rade 
k posilneniu ich vedomia pôvodu a identity, národnej/národnostnej hrdosti, lo-
kálnej identity. 

A. Uhrinová

Literatúra

 • DEDINSZKY Gyula A szlovák betű útja Békéscsabán / Cesta slovenskej li-
tery na Čabe.

 • Békéscsaba: Békés Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának Tudományo: Koor-
dinációs Szakbizottsága1987

 • Alžbeta Uhrinová: Slovenské písomníctvo v Maďarsku po roku 1989. Bibliogra-
fia slovenských a dvojjazyčných publikácií. Békešská Čaba: VÚSM 2017
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Jesenné udalosti v roku 1956 na Dolnej 
zemi

Spomienky Etelky Rybovej

Keď sme v  lete roku 2016 v  redakcii Ľudových novín pripravovali ankety 
na jeseň, resp. na ďalší rok, naši respondenti si pri jednej otázke mohli vybrať 
z dvoch možností: boli sme zvedaví na to, nakoľko sa dotkla výmena obyvateľ-
stva ich rodiny/obce alebo sa s nami mohli podeliť o svoje skúsenosti z revoluč-
ných mesiacov na jeseň roku 1956. Druhú možnosť si vybrala jedine dlhoročná 
bývalá podpredsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Etelka 
Rybová, rod. Pauliková. Ako teda prežívalo malé dievčatko z Kétšoproňu októ-
ber/november v roku 1956?

- Ja mám z roku 1956 osob-
né spomienky, aj keď trošku 
hmlisté, pretože som mala vtedy 
5 rokov. Otec ma zobral k svojej 
sestre, k  mojej obľúbenej tetke 
do mesta Békéš, ona tam viedla 
domácnosť katolíckych kňazov. 
Otec si tam musel niečo vybaviť, 
zobral ma so  sebou, že sa tam 
zatiaľ môžem zabaviť u tety. Bé-
kéš bol vtedy sídelným mestom 
okresu, kde aj Kétšoproň toho 
času patril. Lenže, kým si otec 
vybavoval veci, vysvitlo, že me-
dzitým už zakázali prepravu 
detí na motorke, takže mňa tam 
musel nechať u tety. Tam som 
zažila tento príbeh: my sme sa 
s  mojimi rovesníkmi hrávali 
pred kostolom na ulici, v  jeden 

deň sme zrazu počuli nejaký rapot, my sme vtedy nevedeli, čo to je. Iba sme 
videli toľko, že z detí, ktoré sa hrali neďaleko nás, jedno zastrelili. Počuli sme ten 
rapot a potom sme videli už iba krv okolo decka. To je, čo si pamätám, ostatné, 
že čo sa stalo potom, už si nespomeniem. To si ešte ale pamätám, že nás zobrali 
potom na faru a v noci som videla ľudí - ktorých si veľmi dobre pamätám -, ktorí 
prišli ku kňazom. To boli rodičia tých detí, s ktorými som sa hrala. Títo dospelí 
si tam šuškali medzi sebou, vtedy som si ani neuvedomila, o čom. To iba neskôr, 
keď som už vedela, čo sa stalo v roku 1956. V podstate vtedy hovorili o tom, ako 
ujsť z Maďarska a dostať sa na Západ, lebo tam v tom okresnom meste už videli 
a vedeli viac, než na dedinách, napríklad u nás v Kétšoproni. Síce vtedy už každý 
počúval programy rozhlasovej stanice Slobodná Európa, rádiá už mali v domác-
nostiach, aj keď nie také moderné ako dnes, skôr len na baterky, lebo vtedy sme 
nemali ešte ani elektrinu. To si tiež pamätám, ako dospelí počúvajú tie programy 
a my deti sme ničomu nerozumeli a nechápali sme, prečo hovoria tak potichu. 
Tiež sme nerozumeli tomu, prečo z družstva uniesli a zatkli niektorých. Neskôr, 
keď sme už boli väčší, vysvetlili nám, že to boli vedúci tých udalostí v roku 1956, 
a preto ich zatkli. 

Zaznamenal: Cs. Lampert

(Foto: archív ER, archív Ľn) Etelka Rybová
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Spomienky a život repatrianta 
na Slovensku

Začínam veriť, že Einstein mal so svojou teóriou relativity pravdu. Aspoň čo 
sa plynutia času týka. Veď je to už šesťdesiat rokov odvtedy, ako sme na Pitvaroši 
v južnom Maďarsku nastúpili celá naša rodina do nákladných (tzv. dobytčích) 
vagónov a po dvoch dňoch cesty s prestávkami na nakŕmenie a napojenie domá-
cich zvierat sme dorazili do cieľovej stanice - Sereď na Slovensku. Druhá svetová 
vojna sa po mnohých krivdách voči európskym národom skončila, noví mocní 
tohto sveta si ho podelili podľa svojej chute a vari v záchvate pokánia za krivdy 
voči obyčajným ľuďom sa niektorí mocní dohodli, že bude správne, ak sa Slováci 
z Maďarska presídlia do svojej starej vlasti na Slovensko a časť Maďarov zo Slo-
venska sa ako vyrovnanie presídli do Maďarska. Nuž ak toto novodobé sťaho-
vanie národov myslel ten ktosi ako spravodlivý krok, tak nie som si istý, či sa 
obojstranne nepomýlil. Som si totiž istý, že Maďari zo Slovenska do Maďarska 
sa presťahovať dobrovoľne nechceli. Veď prečo aj – bývali predsa na miestach, 
kde sa narodili, vyrástli, založili si rodiny a žili tam už aj ich rodičia. Veľmi po-
dobnú situáciu však mali aj Slováci žijúci na juhu Maďarska, ktorí už za vyše dve 
storočia v tej oblasti si zvykli na tvrdý chlebík aj napriek tomu, že maďarská štát-
na moc im po celý čas chcela vziať ich materinský jazyk, čo sa jej však nepodarilo 
ani za pomoci bohatších maďarónov, ktorí mali svoju maďarskú nadradenosť 
nad Slovákmi hádam geneticky zakódovanú. V regióne Pitvaroša, Slovenského 
Komlóša či Békéšskej Čaby bolo mnoho obcí, ktoré boli čisto slovenské a na uli-
ci vlastne maďarské slovo takmer nebolo ani počuť. Aj u nás doma sme hovorili 
len po slovensky a mal som dosť sťaženú situáciu, keď som na Makovských sa-
motách začal chodiť do prvej triedy a učili sme sa písať, čítať a počítať, samozrej-
me, po maďarsky, lebo slovenská škola bola až v Pitvaroši a to bolo zo samoty na 
každodenné pešie dochádzanie nemysliteľne ďaleko. Môj otec vtedy totiž vzal 
prácu hospodára na samote, ktorá bola majetkom okresnej nemocnice v Makó. 
Nemocnica aj prevádzkovaním takýchto hospodárstiev na samotách (tzv. tanya) 
získavala prostriedky na svoju činnosť, čo bolo celkom iste veľmi múdre. Oproti 
Pitvaroša, kde som sa narodil, sme sa už na tej samote mali lepšie, lebo sme tu 
mali aj dve kravy, Milku a Borču, ktoré nás zásobili mliekom tak, že sme nemali 
hlad, hoci koncom vojny nie každá rodina mohla mať takýto luxus. Nuž a ma-

movka vedeli z mlieka urobiť nielen tvaroh a maslo, ale aj syr. Bývali sme na tak 
odľahlej samote, že k nám sa ani vojna takmer nedostala a otcovi sa v štyridsia-
tom prvom podarilo vyhnúť ruskému frontu tak, že použil svoj zdravý sedliacky 
rozum a po narukovaní vyfasoval úmyselne o číslo menšie čižmy, ktoré mu nohy 
rozodrali do krvi tak, že takmer nevládal stáť na nich, no a čože s takým vojakom 
na fronte, ktorý nevie urobiť ani pár krokov. Šup s ním domov, nech sa vystrábi 
sám, aby to erár veľa nekoštovalo. Vedeli sme o vojne z otcovho počúvania správ 
kryštálkou, keď sa mu na nej podarilo vyladiť Londýn po slovensky alebo po 
maďarsky, ale aj podľa vysoko letiacich anglických lietadiel, ktoré si našťastie svoj 
bombový náklad šetrili na známejšie ciele a určite nemali v úmysle ich vyplytvať 
na náš bohom zabudnutý kraj. O konci vojny sme sa dozvedeli podľa hrmotu 
ruských tankov, ktoré šli na sever po tzv. Igazskej ceste od mesta Makó smerom 
na Orosházu a aj podľa toho, že sa raz u nás na samote objavili traja ruskí vojaci 
s konským povozom a silou mocou si chceli nabrať do voza klasovú kukuricu 
pre koníka zo zamknutej sušiarne. Darmo sa im otec s mamkou snažili vysvetliť, 
že kukurica nie je naša a majiteľom nie je žiadny buržuj, ale nemocnica, ktorá 
lieči aj chudobných nemocných. Odrazili zámok z dverí sušiarne a nabrali si, 
koľko chceli. Podľa ich názoru bola aj nemocnica buržujom, keď mala toľko ku-
kurice. Nie, žiadne nepríjemnosti sme preto nemali, veď ani majiteľ tej kukurice 
nevedel, koľko jej presne je. Takto spokojne prešiel okolo našej samoty front, na 
ktorom inde umieralo tisíce ľudí. Po prechode frontu šiel raz otec nakosiť trávu 
pre kravy do jarku vedľa cesty, po ktorej pred pár dňami prešlo vojsko z Makó 
na sever. Tráva tam rástla veľmi pekná a kravičky sa jej vždy potešili. Ja som mal 
vtedy len 6 rokov a na kosenie som bol ešte malý. Tak som sa len tak hral v jar-
ku vedľa cesty. Pri hre som otvoril v jarku objavenú drevenú debničku natretú 
nazeleno, ktorá tam zostala po presúvajúcom sa vojsku a začal som z nej vykla-
dať akési ťažké kovové podlhovasté predmety s plechovými krídelkami na jed-
nom konci. Drevená debnička sa mi veľmi zapáčila, hoci obsah bol nezaujímavý, 
a hneď som aj vedel, že by sa debnička celkom iste hodila apovkovi, ako som 
môjho otca volal, na rôzne náradie, ktorého mal okolo domu dosť a schovával ho 
len tak po oknách v dome či maštali. Aké však bolo moje prekvapenie, keď mi 
otec miesto poďakovania za debničku vyťal poriadne zaucho, ktoré ma posadilo 
do trávy. Až neskoršie som si uvedomil, že mi vtedy vlastne otec tým zauchom 
zachránil život. Veď keby mi bol v rukách ten mínometný granát vybuchol, tak 
by som už celkom iste nikdy v živote nič nevymyslel. Každý nemal takéto šťastie 
na život zachraňujúce zauchá, lebo o pár dní sme sa dozvedeli, že neďaleko od 
našej samoty mína zabila dvoch mládencov, ktorí sa ju snažili rozobrať. Z toh-
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to obdobia si pamätám ešte jednu príhodu – ako ma otec chcel pripraviť na 
sedliacky život. Vždy som mu závidel, ako sa vedel zahnať kosou a zostával po 
ňom hladko vykosený rad a tráva bola pekne uložená po ľavej strane tej vykose-
nej plochy. Raz mi teda otec zmajstroval zo starej zlomenej kosy „detskú kosu“ 
s krátkym poriskom, aby mi kosa akurát dočiahla na zem, keď sa zohnem v páse. 
Samozrejme som ju po zhotovení šiel vyskúšať na trávnik za domom a nepočkal 
som ani na apovku. Po chvíľke „kosenia“, či skôr zaháňania sa kosou, som usúdil, 
že kosa je asi tupá a treba jej „napraviť“ ostrie oslou. Vybral som z čachora oslu, 
kosu oprel o zem, dlaňou ľavej ruky som pridržiaval kosu o zem a pravou rukou 
som ťahavými pohybmi, ako som to odpozeral od otca, brúsil ostrie oceľovej 
kosy. Urobil som možno tri-štyri pohyby oslou v  ruke, keď som potiahol po 
ostrí aj dlaňou pravej ruky, čo samozrejme malo za následok hlbokú reznú ranu 
na dlani. Okamžite som sa pustil do obrovského náreku, veď sa mi z ruky valila 
krv potokom. Keď ma uvideli „mamovka“, tak najprv začali vyčítať apovkovi, že 
či máme málo trápenia, keď ešte aj chlapca nechá robiť takú robotu, hoci ju ur-
čite nevládze robiť. „Nak sa chlapec učí, ešte to bude potrebovať“ – mali apovka 
odpoveď hneď po ruke. Lenže rana mi krvácala a ja som reval, akoby ma na nože 
brali, tak ju bolo treba ošetriť. Kdeže doktor! Za doktorom bolo nielenže veľmi 
ďaleko, ale taký luxus si ľudia v našom postavení mohli dovoliť, až keď už bolo 
naozaj veľmi zle. Mamovka našli v skrini kus bieleho plátna, odstrihli z neho 
úzky pásik, ktorým mi ranu obviazali. Pred obviazaním mi však ranu starostlivo 
vyumývali octom, a aby sa mi náhodou rana “nezapálila“, tak mi pred obviazaním 
ešte priložili na ranu plátok bravčovej slaniny nasiaknutej octom. Samozrejme, 
že to veľmi štípalo a ja som reval väčšmi ako pri porezaní, ale rana sa mi po pár 
týždňoch veľmi pekne zahojila či „vystrábila“, ako povedali mamovka a aj apovka, 
dokonca po pár rokoch sa mi stratila aj jazva. Už nikdy viacej ma otec nezaúčal 
do tajov sedliackeho remesla podobným spôsobom a vlastne som to ani nepotre-
boval, lebo som nepokračoval v otcových šľapajach, lebo ako pätnásťročný som 
sa šiel učiť zámočnícke remeslo do lodeníc v Komárne a neskoršie som pracoval 
ako strojník na námorných lodiach, s ktorými som až do odchodu do dôchodku 
preplával, ako sa vraví, „celý svet“, dokonca na dátumovej čiare som niekoľkokrát 
určité dni aj preskočil a iné zas mal dvakrát. To však bolo až neskoršie, keď sme 
už bývali na Slovensku.

Po skončení vojny začali po našom kraji v Maďarsku chodiť všelijakí agitáto-
ri, ktorí presviedčali apovku s mamovkou, aby sa ako Slováci prihlásili k presíd-
leniu na Slovensko, že im bude na Slovensku lepšie ako v Maďarsku. Otcovi sa 
zo začiatku táto myšlienka nie veľmi páčila, veď v tom kraji mal všetkých svojich 

súrodencov a ostatných príbuzných. Rovnako na tom boli aj mamovka, za slo-
bodna Anka Gyorgyai. Keď však otec zistil, že sa na presídlenie na Slovensko 
prihlásil skoro celý Pitvaroš a agitátori mu povedali vážny argument, že „Mišo, 
rozhodni sa slobodne sám a choď radšej teraz s celou rodinou. Môžeš si vziať aj 
majetok a obidve kravy alebo pôjdeš o dva týždne iba s dvadsaťkilovým čomagom 
(balíkom) a sám. Tak si slobodne vyber, čo bude pre teba lepšie.“ Otec s mam-
kou porozmýšľali a „slobodne“ sa rozhodli, že teda pôjdu radšej teraz a pôjdeme 
všetci. Mamovka aj tak nejednu noc preplakali, že „Jaj, čo nás v tej Slovenskej len 
čaká“. To pravda vtedy ešte netušil nikto. Zo samotnej cesty vlakom si toho veľa 
nepamätám. Vari iba toľko, že v nákladnom vagóne sme mali na podlahe polo-
žené „strožliaky“ alebo ak chcete spisovnejšie slamníky, na ktorých sme väčšinu 
cesty prespali. Veľmi sa mi rátalo, keď pri občasných zastaveniach vlaku ma brali 
apovka so  sebou, aby sme skontrolovali, napojili a  nakŕmili domáce zvieratá, 
ktoré sa viezli samozrejme v inom vagóne ako my. Takto s nami prešli na Sloven-
sko aj naše kravy Milka a Borča. Pri zastávke na stanici Párkány všetci hovorili, 
že už len prejsť po moste a sme na Slovensku. Keď vlak prehrkotal po oceľovom 
moste, boli sme už na Slovensku a po pár hodinách ďalšej cesty vlak zastavil na 
stanici Sereď, kde sme po privítaní dychovkou a akýmisi pánmi v oblekoch, me-
dzi ktorými vraj bol aj dr. G. Husák, prestúpili do vojenských nákladných áut, 
ktoré nás odviezli do susednej dediny Veľký Máčad, ktorú miestni obyvatelia 
poznali iba pod maďarským menom Nagy Mácséd. Veľmi rýchlo sme zistili, že 
nielen meno dediny je maďarské, ale takmer všetci jej obyvatelia, až na miest-
neho starostu Lieskovského, ktorý bol Slovák, a veľkostatkára Buriana, ktorý 
bol Čech, sú všetci obyvatelia dediny Maďari, ktorí nielenže vedia veľmi málo 
po slovensky, ale navyše nehovoria dobre ani po maďarsky, lebo napr. v slovách 
slama a jablko miesto spisovného szalma a alma zaťahujú óma a szóma. Tak toto 
sa organizátorom nášho presídlenia vraj „do slovenskej otčiny“ veľmi nepodarilo, 
čo sme aj mali čakať, keď bol za tým aj Husák, ktorý sa mal skompromitovať 
neskoršie v šesťdesiatom ôsmom ešte horšie. Z takmer čisto slovenskej dediny 
Pitvaroš nás presťahovali síce na Slovensko, ale do maďarskej dediny. Možno 
ako satisfakciu nám onedlho premenovali dedinu na Veľká Mača, čo sa nám 
zas tiež veľmi nepozdávalo, lebo náš prirodzený cit pre slovenčinu nám hovoril, 
že keď už chceli meniť meno dediny na slovenské, tak mali dodržať isté zásady 
jazyka, podľa ktorých by podľa nás skôr pasovalo Veľké Mača, alebo keď už, tak 
Veľká Mačka, hoci maďarský výraz Mácséd sotva má niečo spoločné s mačkami. 
Avšak zvykli sme si, veď naši predkovia si museli zvyknúť pred dvesto rokmi 
v rýdzo maďarskom prostredí tiež a oni po maďarsky hneď ani nevedeli. My sme 
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boli vo výhode, pretože my sme už maďarčinu ovládali a naši rodičia dokonca 
slovom aj písmom a na rozdiel od miestnych obyvateľov spisovne, veď chodi-
li do maďarskej školy. Môj apovka dokonca po celý život používali násobilku 
len v maďarčine, takže čokoľvek, ak mali porátať, tak im bola bližšia maďarči-
na. Po slovensky sa násobilku nenaučili nikdy a ani im to do smrti nechýbalo. 
To však neznamená, že môj otec bol intelektuálne zaostalý. Mal veľmi kladný 
vzťah k písanému slovu a pravidelne čítal aj dennú tlač. Najradšej mal Roľnícke 
noviny, ale kupoval si aj maďarský denník vychádzajúci na Slovensku Új szó 
(Nové slovo), lebo v maďarskom písanom slove sa orientoval lepšie ako v sloven-
skom. Popri čítaní novín bol pravidelným poslucháčom nielen Bratislavského 
rozhlasu, ale rád si vyladil občas aj zakázanú Slobodnú Európu, Hlas Ameriky 
či BBC a dokonca aj rádio Biela Légia. Vtedy však vždy kontroloval, či niekto 
nepočúva pod oknom. Aby ho náhodou ktosi neudal. Na slovenskej dennej tlači 
mu najviac prekážalo, že napríklad o zakladaní roľníckych družstiev písali čosi 
úplne iného, než čo sám videl na vlastné oči. Preto sa mu ani nečudujem, že pri 
mojom končení povinnej školskej dochádzky, keď navštívila mojich rodičov naša 
slovenčinárka v ôsmej triede základnej školy v Sládkovičove, ktorú som končil 
v r. 1954, a chcela presvedčiť mojich rodičov, aby ma dali ďalej do školy, že mám 
celkom dobrý sloh a vraj mohol by zo mňa byť dobrý novinár, apovka vtedy po-
užili nepriestrelný argument: „Môj syn nebude klamať národ!“. Miesto gymnázia 
som sa šiel učiť remeslo do lodeníc v Komárne, aby som si zarábal na chlebík 
čestným spôsobom. Nikdy som neľutoval toho, že nie som novinárom. Naozaj 
im niekedy za totality nebolo čo závidieť, ak chceli živiť rodinu a zostať čestným. 
Ja som si síce zarábal na chlieb pri pracovnom stole so zverákom, ale nikdy som 
nemusel hľadať kompromis v oblasti cti či svedomia. Aj za toto ďakujem môjmu 
prezieravému otcovi.

Michal Svoreň, Kolárovo
(uv. mar. Čabän 2007)

Békešské osobnosti prispievateľmi 
do Lichardovho Obzora

Publicista, vydavateľ, učiteľ Daniel Gabriel Lichard (1812 Slov. Ľupča - 
1882 Skalica) je považovaný za prvého slovenského profesionálneho novi-
nára. Tento priekopník ľudovýchovy je autorom tisícok článkov, takmer 90 
zväzkov kníh, kalendárov, brožúr, časopisov. V roku 1848 dostal povolenie na 
vydávanie Novín pre hospodárstvo, remeslo a domáci život. Vychádzali ako 
prvé slovenské hospodárske periodikum pre hospodársku ľudovýchovu a šíre-
nie poznatkov dobovej vedy a techniky. Je potrebné pripomenúť, že vychádzali 
v zložitých revolučných rokoch, a tak po čísle 26 zanikli. V rokoch 1848 – 49 
sa Lichard zúčastnil na politických bojoch o národnú a spoločenskú emanci-
páciu Slovákov. Od roku 1847 vydával aj prvý ilustrovaný slovenský kalendár 
Domová pokladnica, ktorý popularizoval prírodné vedy a nové metódy práce 
v poľnohospodárstve a tlačil ho v tlačiarni F. X. Škarnicla v Skalici, ktorá sa 
najmä jeho zásluhou stala centrom ľudovýchovy slovenského ľudu v Uhorsku. 
V  tomto meste od roku 1865 vydával Slovenský kalendár a  ako popredný 
činovník Matice slovenskej vydal aj dva zväzky veľkých Národných kalendá-
rov. Pôsobil v  hospodársko-priemyslovom pododbore matematicko-príro-
dovedeckého odboru Matice slovenskej a bol spolutvorcom Letopisu Matice 
slovenskej, prvého slovenského vedeckého časopisu. Začiatkom októbra 1863 
začal redigovať a vydávať v Škarniclovej tlačiarni v Skalici časopis pre hospo-
dársky život, remeslo a domáci život s názvom Obzor. Tento najvýznamnejší 
slovenský hospodársky časopis 19. storočia vychádzal trikrát do mesiaca. Po 
jeho smrti (1882) časopis od roku 1883 do jeho posledného vydania v roku 
1886 vydával jeho dlhoročný spolupracovník Romuald Zaymus. Do Obzoru 
počas jeho vychádzania prispievali desiatky dopisovateľov a z nich pravidelné 
zastúpenie mali v ňom najmä aktívni dopisovatelia z Dolnej zeme. Čitatelia 
sa prostredníctvom nich mohli dozvedieť o  širokej problematike poľnohos-
podárskej a remeselníckej výroby, priemyslu, zdravotníctva, prírodných vied, 
ľudovýchovy a osvety. Títo prispievatelia informovali o technickom pokroku, 
nových spôsoboch hospodárenia, zakladaní spolkov a  najnovších správach 
z ich dolnozemských osád a miest. Dopisovateľmi z jednotlivých obcí a miest 
na Dolnej zemi boli prevažne učitelia a  farári a  v  menšom počte mešťania, 
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roľníci a remeselníci. Nachádzame medzi nimi významné osobnosti z radov 
spisovateľov, historikov a  národných buditeľov, akými boli napríklad v  Báč-
skom Petrovci prozaik a  publicista Félix Kutlík (1843 S. Mare, Rumunsko 
– 1890 Kulpín), prozaik, publicista, redaktor, veršovník Karol Miloslav Le-
hotský (1846 Púchov – 1915 Hložany), v Aradáči básnik, prozaik, dramatik 
a redaktor Leopold Branislav (Abaffy) Abafi (1827 Aradáč – 1883 Aradáč), 
v Hajdušici historik a publicista Emil Koleni (1835 Kulpín – 1915 Hajduši-
ča), v  Padine prozaik ľudovýchovný pracovník Albert Martiš (1855 Kulpín 
–1918 Padina, v Békešskej Čabe historik, etnograf, spisovateľ Ľudovít Haan 
(1818 Šámšon – 1891 Békešská Čaba), pedagóg a publicista Ján Pravdoľub 
Bella (1836 L. Mikuláš –1924 Bratislava), v Sarvaši publicista a pedagóg Šte-
fan Koreň (1805 Domoň – 1893 Sarvaš), v Slovenskom Bánhedeši farár, pe-
dagóg a publicista Ján Kutlík, st. (1806 V.Kubín – 1890 Slovenský Bánhedeš), 
farár, učiteľ, publicista, národno-kultúrny dejateľ Ján Kutlík, ml. (1830 Stará 
Pazova – 1893 Slovenský Bánhedeš). Nie menej významní boli aj niektorí 
dolnozemskí dopisovatelia z radov učiteľov, farárov, mešťanov a popredných 
roľníkov a remeselníkov. Uvádzam výber najzaujímavejších informácií z  jed-
notlivých ročníkov a čísiel Obzora od prispievateľov z Békešskej stolice. Medzi 
prvými sa do Obzoru ozval Ján Slujka, učiteľ v Poľnom Berinčoku. V čísle 17 
z 15. júna 1865 píše: - Zle nedobre je u nás i tohto roku. Oziminy nám zväčša 
vyhynuli; jačmene, ovsy, ďateliny i konope vyžrali nám „do knôtu“ neznáme hú-
senice, ktoré ani najstarší ľudia doteraz nevideli a nepoznali. Keď všetko uvedené 
zničili, pustili sa do ozimín, viníc a dokonca do burín a všetko požrali. Okrem tejto 
pliagy prenasleduje nás ohromná suchota, a to od začiatku jari. Klásky ostávajúce 
pšenice sú také mizerné, že ani polovicu z lanskej úrody nemôžeme očakávať. Náš 
veľký nový organ, od nášho schopného rodáka Martina Šaška z  Brezovej (pod 
Bradlom) zhotovený, slúži nám výborne a veru sme všetci hrdí na toto dielo, ktoré 
prichádzajú obdivovať milovníci a znalci z celej Békešskej stolice. Nech Boh me-
novaného rodáka živí a  jeho prácu požehnáva. Veď aj on s  inými organárskymi 
majstrami vydáva svedectvo, čo môže slovenská ruka zhotoviť.

Národný buditeľ zo  Sarvaša, profesor Štefan Koreň patril počas pôsobe-
nia v Asóde medzi zakladajúcich odberateľov Lichardovej Domovej pokladnice 
a potom nielen odberateľom, ale aj pravidelným prispievateľom do viacerých slo-
venských časopisov a novín. Medzi nimi aj do tohto Lichardovho Obzoru, kde 
v č. 34 z 5. decembra 1867 v obsiahlejšom príspevku sa okrem pestovateľských 
skúseností s niektorými plodinami venuje hlavne ľudovému názvosloviu rastlín, 
škodcov rastlín, prác a remesiel...

Ďalším dopisovateľom zo Sarvaša bol učiteľ Ľudovít Zvaríni, ktorý napríklad 
v čísle 10 z 5. apríla 1868 píše o úrovni včelárstva v tomto Slovákmi obývanom 
poľnom meste. Sám bol včelárom, ale venoval sa aj záhradníctvu, ovocinárstvu 
a vinohradníctvu. V čísle 13 z 5. mája 1868 v rubrike Remeselnícko-technický 
vestník píše o sarvašskom Slovákovi, tesárovi Jurajovi Demeterovi, ktorý pri opra-
ve 24-centového zvona na veži evanjelického kostola použil nové postupy, čím do-
siahol jeho ľahší pohyb, a tým aj jednoduchšie zvonenie ťažkých zvonov.

Z Békešskej Čaby napísal článok do 13. čísla 25. mája 1869 čabiansky meš-
ťan Ján Uhrin a  Obzor ho uverejnil v  rubrike Hospodárska štatistika. Autor 
v ňom podáva charakteristiku mesta, ktoré založili roku 1717 Slováci, a dodáva, 
že medzi nimi prevládajú novohradskí Slováci, a preto podľa neho ich nárečie 
a zvyky sa tam doteraz dajú poznať. Uvádza, že koncom roka 1865 malo mesto 
30 857 slovenských obyvateľov a patrí medzi najľudnatejšie dolnozemské mestá 
a mestá s najväčším počtom Slovákov v krajine. Po uvedení rozlohy mestských 
častí a chotárov vymenúva najhlavnejšie a najúrodnejšie plodiny, ktorými v Čabe 
sú pšenica a tabak. Každý rok sa tam dopestuje 350-tisíc meríc pšenice a tabak 
sa speňaží za 250-tisíc zlatých. Ďatelina sa seje najviac na zamokrených plo-
chách. Okrem toho pestujú kukuricu, jačmeň a menej osa a prosa. Dobre sa darí 
konopám, z ktorých za zhotovené vrecia a plachty prichádza do mesta ročne 
12-tisíc zlatých. Za dobré považujú domáce stolové víno, ale vinohrady ustupu-
jú roliam z dôvodu vysokých finančných poplatkov. Na rozvoj Čaby má vplyv, 
popri meste vedená potiská železnica, ktorá umožňuje veľký obchod s obilím. 
Tohto roku ešte viac obchodu pomôže dobudovanie segedínsko-varadínskej že-
leznice. Ten istý dopisovateľ napísal do č. 16 z 5. júna 1869 aj podobnú charak-
teristiku mesta Sarvaš.

V čísle 21 z 25. júla 1870 sa opäť ozval zo Sarvaša Štefan Koreň a informuje, 
že celú jar veľa pršalo, čo malo priaznivý vplyv na úrodu jabĺk. Aj pšenice, kuku-
rice a hrozna bude dostatok. V sarvašskom chotári začala žatva 7. júla a okolo 
Pešti na piesčitých pôdach v prvých dňoch júla. Prvýkrát sa z Békešskej Čaby svo-
jím listom prihlásil známy historik Ľudovít Haan, keď v čísle 7 z 5. marca 1871 
oboznamuje čitateľov o dobročinných spolkoch. Píše, že pri čabianskej evanje-
lickej cirkvi je päť pohrebných podporovní. Účastinári každého z nich majú po 
štyristo členov a každý platí vstupný poplatok jednu zlatku. Ak z týchto členov 
niekto zomrie, vyplatí sa jeho rodine pohrebné vo  výške 40 zlatých. Pri tejto 
príležitosti však každý účastinár vloží 15 grajciarov, čo celkom od 399 účastiná-
rov činí 59 zlatých a 15 grajciarov. Takto sa za vyplatených 40 zlatých vráti po 
každom pohrebe spolku o 19 zlatých a 85 grajciarov navyše a tie potom slúžia 
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na plat prednostu, notára, pokladníka... Okrem týchto podporovní majú ešte 
dve, ktoré slúžia pre tých, čo vstupujú do stavu manželského. V závere príspev-
ku uviedol štatistické údaje o obyvateľstve v Békešskej Čabe. V roku 1870 sa 
narodilo v evanjelickom cirkevnom zbore 1 243 detí a zomrelo 886 cirkevníkov, 
čím sa ich počet zvýšil o 357 a v roku 1869 sa zvýšil o 570. Za dva roky tento 
prírastok činí 927. – Podľa toho rastie i potreba ďalších škôl a preto chceme už tejto 
jari postaviť novú evanjelickú školu. Takto okrem našej vyššej meštianskej školy už 
budeme mať v meste 14 škôl – podčiarkol tento čabiansky farár.

Čabiansky mešťan a  roľník Matej Uhrin v  čísle 35 z 15. decembra 1871 
napísal o  tom, že mesto odkúpilo v  roku 1846 od zemepánov urbár, ale po 
roku 1848 toto odkúpenie bolo po celej krajine zrušené, ale peniaze im nikto 
nevracal. – Až konečne v roku 1868 na krajinskom sneme bol prijatý zákon, podľa 
ktorého tie obce, ktoré sa od roku 1840 vykúpili z poddanstva, majú dostať náhra-
du. Medzi takéto obce patrili sme i my a tak sme dostali možnosť žiadať náhradu. 
Nuž a tak tohto leta sme ju skutočne dostali v čiastke 450-tisíc zlatých. Peniaze nám 
teraz náš veľavážený spolumešťan Pavel Uhrin, čiže mestský pokladník, vypláca 
podľa toho, kto koľko pri odkupovaní urbára zaplatil. – Na vyzvanie redakcie 
dopisovateľ z Poľného Berinčoku Ján Slujka poslal do redakcie na uverejnenie 
Stanovy pomocnej sypárne v Poľnom Berinčoku, ktoré Obzor v č. 9 dňa 25. 
marca 1871 uverejnil na titulnej a  druhej strane v  plnom znení. Spomínaný 
autor v rozsiahlom príspevku v čísle 38 z 5. októbra1871 sa vo väčšom rozsa-
hu zaoberá ovocinárstvom a včelárstvom. Ján Slujka opisuje osobné skúsenosti 
z pestovania jednotlivých ovocných druhov. Napríklad uvádza, že hruškové šte-
py, ktoré pred šiestimi rokmi zaštepil, mu dali vysokú úrodu a najmä odroda 
Napoleonka, štepy ktorej dostal v roku 1865 od velebného pána farára Samuela 
Tomášika z Chyžného. Ďalej spomína ďalších ovocinárov, ktorí im na Dolnú 
zem posielajú vrúble všetkého druhu. Medzi nimi uvádza menovite Jána Kiša 
z Dežeríc, Antona Penzla a Ľudovíta Grosmanna z Banskej Bystrice, Štefana Lu-
káča z Pukanca, Viliama Liffa z Krupiny a Ľudovíta Zvaríniho zo Sarvaša. Pri 
tom vyzdvihuje aj dolnozemských ovocinárov Karola Horváta zo Sarvaša a Jána 
Lukáčeka zo Semlaku. Uvádza aj mená všetkých 32 slovenských včelárov v Poľ-
nom Berinčoku.

V čísle 26 z 15. septembra 1872 je opäť správa Obzoru od už dobre známe-
ho sarvašského dopisovateľa Štefana Koreňa. Vidno, že tento profesor sa popri 
výučbe dobre vyzná v hospodárstve a pozoruje stav poľnohospodárskych prác. 
Uverejňuje vplyv počasia na tohtoročnú úrodu. Podľa neho najhoršie dopadla 
úroda jarnej pšenice, najmä tej, ktorú po tuhej zime siali na mnohých miestach. 

Najlepšiu úrodu očakávajú z kukurice. Píše, že odroda hrozna Vraník, ktorú mu 
poslali z redakcie, sa mu tohto roku vo vývoji oneskorila. Na druhej strane po-
morské višne sa mu odvďačili bohatou úrodou. Dopisovateľ z Poľného Berinčoka 
Ján Slujka sa v čísle 34 z 5. decembra opäť prihlásil a hneď v úvode píše: – Tohto-
ročné úrody boli u nás také skromné, že pobratinská Oravská stolica nás v  tomto 
ohľade prevýšila. – Potom vymenúva úrody jednotlivých plodín a  ich ceny. Na 
jednotlivých príkladoch uvádza ceny a hodnotu peňazí. Peňažnú pôžičku mož-
no dostať iba za 18 % úrok. Cena kukurice ide hore a cena vykŕmených bravov 
dole. Kone sú lacné a tak za 40 zlatých možno dostať hodného tátoša.

Z Békešskej Čaby píše v č. 22 z 5. augusta 1873 dolnozemskej verejnosti veľ-
mi dobre známy Ľudovít Haan, popri hodnotení úrody uvádza, že žatvu sťažuje 
nešťastná cholera, ktorá na Sarvaši a Orošháze pustoší tak silne, že tam denne 
zomiera do 30 ľudí. Na Čabe sa objavila v prvej polovici júla a za dva týždne tej-
to nákazy zomrelo tam na ňu 9 ľudí. Zvýrazňuje, že školský dozorca nalieha, aby 
sa v meste zriadila aj nadkonfesionálna meštianska škola, spojená s hospodár-
skou (čiže poľnohospodárskou) školou. Kráľovské ministerstvo prisľúbilo na ňu 
podporu tri tisíc zlatých. Potom informuje o budovaní a rozvoji mesta, k čomu 
pomáha najmä vybudovaná železnica. O niečo neskôr v čísle 25 z 5. septembra 
1873 z tejto slovenskej metropoly na Dolnej zemi píše roľník Matej Uhrin, že 
v Obzore zo všetkých strán krajiny len samé smutné správy prichádzajú a že sa 
ani on nemôže pochváliť inými. Doslova píše – Cholera zúri tak nemilosrdne, 
že behom plných päť týždňov od začiatku nákazy už vyše päťtisíc ľudí jej za obeť 
padlo, a to najviac z roľníckeho rodu. K tomu sú ešte aj úrody obilnín slabé, lebo už 
tri roky ich ničí hrdza. Náramná suchota bude mať nepriaznivý vplyv aj na úrodu 
kukurice. – Z Poľnoho Berinčoku píše v tom istom čísle aj Ján Slujka, že aj tam 
vyčíňa cholera a  to takým smutným spôsobom, že tam každodenne zomiera 
od 10 do 18 obetí. Len v slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore pochovali 
do 20. augusta viac ako 440 mŕtvych. Ľud skúša pri liečbe rôzne spôsoby a lie-
čivá, ktoré v článku vymenúva. Najviac ľudí umiera počas veľkých horúčav pri 
práci na poli a poznamenáva, že Cigáni, ktorí sa čmudia vo svojich kolibách, sú 
od cholery takmer celkom zachránení. – Máme tu vyše 200 „dadov“ a nezomrel 
z nich aj napriek tom, že žijú vo veľkej nečistote, ani jeden. – Opäť sa v čísle 36 
z 25. decembra 1873 z Čaby prihlásil Ľudoví Haan, ktorý v krátkosti zhodnotil 
úrodu, vyslovil vďaku, že od cholery majú pokoj a verí v lepšie časy. Čaba sa má 
stať stoličným mestom, keď sa jej sídlo má preložiť z neďalekej Ďuly. Vidno, že 
sa tomu teší, len si neuvedomuje, že to bude mať neblahý vplyv na asimiláciu 
Slovákov, čo sa neskôr aj postupne stalo.
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Dopisovateľ Štefan Koreň zo Sarvaša v č. 19 z 5. júla 1873 informuje o vege-
tačnom vývoji plodín a výhľade úrody. – S úrodou boli by sme ako tak spokojní, 
ale nás iná bieda kormúti. Cholera, ktorá sa doteraz iba kde-tu zjavila, si násled-
kom veľkých horúčav od polovice júna vyžiadala veľa obetí. Aj dvaja gymnazisti 
jej 19. júna podľahli, a  tak predstavenstvo školy rozpustilo ostatných domov. 
– Ten istý prispievateľ píše v č. 23 z 15. augusta 1873 o cholere v Sarvaši pod-
robnejšie. Uvádza, že vyvrcholila koncom júna a že sa v druhej polovici júla tak 
rozmohla, že jej denne za obeť padlo od 20 do viac ako 40 ľudí. Len v poslednom 
júlovom dni a 1. augusta ich počet pod 20 klesol, ale 2. augusta na 28 vystúpil 
a dňa 6. augusta bolo tiež 20 mŕtvych. Informuje, že do dneška jej v ich meste za 
obeť padlo vyše 800 ľudí. Na Čabe dňa 3. augusta bolo 59 mŕtvych a ten istý deň 
v Berinčoku 22 mŕtvych. Potom uvádza lieky, ktoré odporúčali chorým, medzi 
nimi silice, špiritus, v ktorom sa 48 hodín máčali na drobno pokrájané zelené 
orechy. Ďalej píše o úrode plodín, on sa však venuje najviac hroznu, ktoré chváli, 
že je pekné. Jakubské a  oportské vraj už na začiatku augusta zabrnelo a  bie-
ly gohier, ktorý je známy najmä u novohradských a peštianskych Slovákov tiež 
mäkne. Aj v č. 10 z 5. apríla 1874 nachádzame príspevok Štefana Koreňa, tohto 
presvedčeného Slováka, ktorý v čase pôsobenia na gymnáziu v Asóde vyučoval 
aj básnika Alexandra Petroviča (Petöfiho) a jeho brata. Opisuje vrtochy počasia, 
ktoré budú mať nepriaznivé účinky na úrodu. Štefan Koreň sa opäť prihlásil v č. 
21 z 25. apríla 1874 a podáva informáciu nielen o sarvašskom, ale aj o sused-
ných chotároch, v ktorých v dôsledku suchoty nie sú dostatočne vyvinuté klasy 
a očakáva sa nižšia úroda.

Z Čaby pod iniciálkami P. M. napísal do č. 24 z 28. 8. 1874 neznámy čitateľ 
stručnú správu o úrode. Stály dopisovateľ Ján Slujka z Berinčoku píše do č. 25 
z 5. septembra 1874, že aj u nich pšenica tak vypadla, že ide zo „šafľa do šochtára“. 
Je to už piaty rok, čo sa tam pšenici nedarilo. Nedarilo sa ani zelenine a ovo-
ciu, a tak ju na trhu kupujú o Bosniakov. Cena pšenice za 1 kebel (2 merice) je 
12 zlatých, jačmeňa 6 zlatých a kukurice 8 zlatých. V čísle 27 z 25. septembra 
1874 podáva správu Štefan Koreň zo Sarvaša o uskladnení zemiakov (ružia-
kov). Čaban Ján Uhrin sa do č. 5 z 15. februára 1875 rozhodol pod titulkom 
„Dolnozemské búrky januárové“ napísať o poveternostnej situácii v Békešskej 
oblasti. Vývoja decembrového a januárového počasia, keď už 25. januára začala 
blýskavica s hrmením, neveští úrodný rok. Na takýto prírodný úkaz sa nevedia 
rozpamätať a ľud vraj veští zlé časy. Pravidelné a dá sa povedať, že najväčšie za-
stúpenie z Békešskej stolice mali v Obzore príspevky Jána Slujka z Poľného Be-
rinčoku. V čísle 20 z 15. júla 1875 si zobral za povinnosť podať správu o výhľade 

úrody. Keď píše o ovocí, tak poznamenáva, že chýbajúce množstvo a sortiment 
im privezú za výmenu za pšenicu Olasi (Rumuni) zo Sedmohradska. Zmieňuje 
sa pritom, že slivkoviny im už druhý rok obžierajú pavučinové húsenice a to tak, 
že stromy vyzerajú ako kúdele a listov pozbavené metly. 

Mešťan z Békešskej Čaby Pavel Uhrin sa opäť ozval v č. 21 z 25. júla 1876. 
Opisuje zlú predžatevnú náladu majiteľov. Už dlhé roky im znižuje úrodu cho-
roba obilia – hrdza a zatiaľ nemajú proti nej žiadnu účinnú ochranu. Opisuje 
priebeh nepriaznivého počasia a povodeň, ktoré tiež majú veľký vplyv na úro-
du. Uvádza tiež, že pokiaľ gazdovia majú starosti a straty, zatiaľ žatevní robot-
níci majú isté a dokonca znamenité zárobky. O mesiac neskôr sa do redakcie 
rozhodol napísať jej dobre známy dopisovateľ a sused Pavla Uhrina Ján Slujka 
z Poľného Berinčoka. V čísle 22 z 5. augusta 1976 začína svoj list: – Našu za-
tisskú zem kedysi volávali požehnaným Kanánom, ale od siedmich rokov táto zem 
veru neovplýva mliekom, ani bohatými pšeničnými úrodami, ale ich miesto zaujalo 
bodľačie a tŕnie. – Ďalej popisuje aktuálny stav s tým, že prvý úder prišiel, keď 
sa rieka Kereš vyliala z brehov a zaliala najúrodnejšie polia, potom prišli má-
jové mrazy, ktoré celkom obrali vinice a zničili aj všetko ovocie. A to vraj tak, 
že ani na ochutnanie nezostalo. V  júni zase prišla taká búrka s  prívalom, že 
zaplatila celý chotár vrátane záhrad. Nakoniec svoje dielo dokonala druhá búrka 
s krupobitím, ktorá až na nepatrnú časť chotára zbila pšenicu, jačmeň a ovos. 
Zbedačená časť ľudu sa preto rozbehla po bližších a vzdialenejších pustatinách, 
aby si aspoň na chlieb potrebný na zimné obdobie zarobila. Nádej vkladajú ešte 
do kukurice - poznamenal.

Začína čas, keď sa niektorí dopisovatelia z Dolnej zeme prestávajú podpisovať 
svojimi pravými priezviskami. Tak je to aj v č. 13 z 5. mája 1878, kde sa z Békeš-
skej Čaby objavuje článok podpísaný pseudonymom J. Békešský (pravdepodobne 
Ján Uhrin). Informuje o veľkom požiare v susednom meste Békeš a vyzdvihuje 
všestrannú pomoc, ktorú postihnuté rodiny dostávajú z  celej krajiny. V hospo-
dárskej oblasti je novinkou založenie Úverového ústavu menších hospodárov, na 
ktoré mesto Čaba poskytlo 20-tisíc zlatých. Onedlho 9. júna pripravovaná Ro-
botnícka výstava v Čabe zatiaľ čaká na vystavovateľov zo severných slovenských 
stolíc Uhorska. Dňa 22. apríla sa v Poľnom Berinčoku konalo riadne zhromažde-
nie Békešského starožitnostenského (historického) spolku, na ktorom hlavnú pred-
nášku o dejinách mesta mal miestny farár Karol Jesenský. Potom uvádza štatistiku 
a prírastky obyvateľstva v meste Čaba. Napríklad v r. 1876 sa v evanjelickej a. v. 
cirkvi narodilo 1797 a zomrelo iba 968 ľudí z celkového počtu 33-tisíc obyvateľov. 
Z Čaby je aj ďalší článok od Ľudovíta Haana, uverejnený v č. 34 z 5. decembra 
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1978, v ktorom sa autor zaoberá úrodou zemiakov novej odrody Potasto. Túto 
odrodu vysadil aj on a podľa neho prevýšila všetko očakávanie, lebo dosiahol vy-
sokú úrodu. Poznamenáva však, že tieto zemiaky nie sú tak sypké a chutné ako 
ružiaky, ale majú iné prednosti, ako je napríklad odolnosť proti hnilobe a dobre sa 
uskladňujú. Ešte predtým v č. 20 z 15. júla 1878 Štefan Koreň zo Sarvaša obozná-
mil čitateľov o vývoji vysiatych a vysadených plodín. Z Békešskej Čaby v č. 11 z 15. 
apríla 1879 opäť objavujeme nového prispievateľa, učiteľa Ján Pravdoľuba Bellu. 
Aj on podľa všetkého musel hospodáriť, keď reaguje na článok zo  Skalice, kde 
neposchádzali zemiaky, a vo svojom reaguje vlastnými skúsenosťami a podrobne 
ich opisuje. V čísle 14 z 15. mája 1882 je informácia o založení spolku pre výchovu 
ľudu v Poľnom Berinčoku, kde z 10-tisíc ľudí je najviac Slovákov, na druhom mies-
te Nemcov a niečo Maďarov. Spolok si založil päť krúžkov: štepársky, hodvábnicky, 
včelársky, tkáčsky a košinársky na pletenie rohoží. V čísle 21 z 25. júla je zasa správa 
z Čaby o novozaloženej tkáčskej školy, ktorú navštevujú rovnako ženy roľníkov, 
ako i mešťanov. J. P. Bella v č. 15 z 30. mája 1883 podrobne píše o čabianskych 
skúsenostiach so štepením a očkovaním ovocných stromov. Informuje aj o župnej 
výstave hospodárskych zvierat v Čabe. Vystavených bolo 212 žrebcov, 26 býkov, 22 
kráv, 2 voly, 16 jalovíc, 33 dobytka uhorského plemena, 60 ošípaných, 58 oviec a 31 
hydiny. Najlepší chovatelia pri tejto príležitosti dostali štátne odmeny. Najväčšiu 
časť odmien dostali Čabania.

Liptovský rodák, pedagóg a  publicista Ján Pravdoľub Bella, publikoval aj 
články o výchove remeselníckej mládeže, zdravotníctve, ovocinárstve a včelárstve 
vo viacerých vtedy po slovensky vychádzajúcich časopisoch. Od roku1874 bol uči-
teľom v Békešskej Čabe a stadiaľ do Obzoru prispieval až do roku 1900 (čiže aj Starí Čabänia - Ján Sekerka, Juraj Ando, pán Račko

do Obzoru J. M. Hodžu a K. Salvu). V čísle 4 z 10. februára 1884 a v č. 15 z 30. 
mája 1884 v dvoch obsiahlych článkoch píše svoje skúsenosti z včelárstva a vyzýva 
aj ostatných včelárov, aby sa na stránkach časopisu delili so svojimi skúsenosťami 
z tejto ušľachtilej chovateľskej práce. V tom čase bol považovaný za jedného z naj-
väčších odborníkov v dolnozemskom včelárstve. Tento autor bol naďalej aktívnym 
dopisovateľom Obzoru, ktorý od roku 1889 vydával Karol Salva. O dopisovateľ-
skej aktivite J. P. Bella do tohto časopisu som pripravil samostatný článok.

Ján Jančovic



130 131Čaba a spätosti Čaba a spätosti

Zo životopisu prvých čabianskych 
evanjelických farárov

To m á š  K o n í č e k

Narodil sa roku 1685 v  Bastankfalve, teraz Diviaky nad Nitricou. Vieme 
len, že jeho matkou bola Zuzana Geretšinová. Študoval pri Michalovi Áčo-
vi v Levoči, pri Michalovi Mišovicovi v Rožňave a Jánovi Pilárikovi v Banskej 
Bystrici, ďalej pri Jánovi Švarcovi a Jánovi Rezíkovi v Prešove. Potom od roku 
1707 pôsobil ako učiteľ v Lučenci. V roku 1712 ho za farára v Štítniku vysvätil 
Samuel Antony. V  tom istom roku nastúpil za  farára v  Ozdíne (Novohrad). 
V  rokoch 1716 – 1718 prišiel do Békešskej Čaby s  prvými novohradskými 
prisťahovalcami. Ľudovít Haan vo svojich Pametnostiach...(1866) uvádza o ňom, 
že ako v niektorej cirkvi vyhodený kňaz, dočasne slúžil v Čabe, dokiaľ tam roku 
1718 nenastúpil riadny kazateľ. Potom údajne proti kazateľom búril a vraj ho 
trpeli len preto, že dal za seba reverz. Ďalšie známe údaje o ňom však hovoria, 
že bol riadne ordinovaný, ale pravdepodobne išlo o jeho iné poklesky. Haan píše, 
že sa na Čabe zdržiaval ešte v roku 1738, ale cirkevné dejiny Poľného Berinčoka 
uvádzajú, že ich farárom bol v rokoch 1722 – 23. Jeho dcéra Eva zomrela v Čabe 
roku 1788. Matej Koníček, ktorý bol farárom v Uhorskom (Novohrad), prišiel 
roku 1714 na pozvanie zemepána Váracskaya za farára do Irše a pôsobil tam do 
roku 1731, ale nebol jeho príbuzným. 

S a m u e l  B u r i a n

V rokoch 1726 – 1728 bol učiteľom v Asóde a stadiaľ prišiel za farára do 
Čaby, kde pôsobil do roku 1744. Ľudovít Haan vo svojich Pametnostiach... píše, 
že si veľa vytrpel od ľudí, ktorí prichádzali z rôznych stolíc a po pätnásťročnej 
službe sa vrátil roku 1744 do Asódu, kde bol nielen farárom, ale aj seniorom 
Novohradsko-peštiansko-békešského bratstva (seniorátu). Túto funkciu pre-
vzal po Ondrejovi Stehlovi, farárovi v Pilíši, ktorý sa stal farárom v Báčskom 
Petrovci. Samuel Burian má zásluhu nielen na riadne vedenej matrike, ale aj na 
vedení kurátorských denníkov a účtov čabianskej cirkvi. Jeho nástupcom v Čabe 

bol Samuel Tešedík. V  Asóde prevzal farársky úrad po Jánovi Schmiedtovi. 
Samuel Burian v čabianskom protokole zanechal tento zápis: Hneď po mojom 
príchode bolo vybudované: - 29. októbra 1728 po mojom veľkom úsilí bol do čabian-
skej cirkvi objednaný a 30. októbra z Budína privezený a umiestnený Svätý obraz 
(pravdepodobne oltárny obraz). - 31. októbra pri mojom kázaní a modlení bol obraz 
posvätený. Zaplatilo sa zaň 121 rýnskych zlatých. - V  lete toho istého roku bola 
z vlastného Božieho dobrodenia postavená nová fara. Pri jej stavbe najusilovnejším 
mužom bol slovutny muž, kostolník Jakub Bzovský so stavebníkmi Andrejom Gre-
gorom, Andrejom Farkašom a Čiernikom. - 25. februára 1729 sa spravila veľká 
„Ciberňa“ a z plátna kamža za sedem zlatých. Richtár Vrbovský priniesol do kostola 
jeden hodvábny belasý ručník (obrus), ktorý kúpili z  pokút. - 24. februára 1730 
kúpilo sa železo na pečenie oblátok za štyri rýnske zlaté, šesť groší a dva grajciare.

S a m u e l  Te š e d í k  s t .

Narodil sa roku 1710 v  Púchove. Základné vzdelanie získal v  Trenčíne, 
Kremnici a Rábe (Győr). Študoval 1728 – 32 na evanj. lýceu v Bratislave, od 
roku 1732 na univerzite v Jene. Po návrate bol kaplánom v Modre, od roku 1737 
farárom v Ďurke (Galgagyörk), 1738 -1744 v Alberti, roku 1744 prišiel do 
Čaby. Tu skonsolidoval náboženské pomery aj tým, že písomne vydal mravné 
zásady a všeobecné pokyny verejného poriadku pre občanov v Čabe. Zapísané 
sú v  cirkevnom protokole ako Porádek a Ustanovení cirkevní. Toto nariadenie 
dvakrát v roku z kazateľnice členom cirkvi prečítal a zdôrazňoval v ňom jeho 
plnenie. Kto sa prehrešil v božích prikázaniach, ten bol verejne potrestaný a ná-
sledne musel sľúbiť polepšenie. Zaslúžil sa o výstavbu nového evanjelického kos-
tola. Pri jeho vysvätení svoju kázeň vydal roku 1746 tlačou s názvom Posvěcení 
chrámu Božího duchovního...cirkvi Čabanské. Toto dielo sa považuje za najstaršie 
slovenské tlačené dielo vydané v Čabe. Počas štúdií v Jene roku 1735 vydal la-
tinskú dizertáciu Commentatio historico-teogolica de scriptura sacrae..., rozpravu, 
v ktorej teologicky skúma pramene biblie, ktoré svedčia o  jeho hlbokých zna-
lostiach cirkevných dejín, archeológie a iných disciplín, Náboženský spisovateľ, 
farár Samuel Tešedík zomrel 7. 4. 1749 a pochovaný je v starom kostole pod 
organom. Jeho synom bol agrárny reformátor, farár v Sarvaši Samuel Tešedík 
(1742 Alberti – 1820 Sarvaš).
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M a r t i n  V a n d l í k

Otec Juraj, matka Dorota Bohušová. Do školy chodil v Ostrej Lúke, potom sa 
učil u Martina Majerského v Krupine a Martina Farkaša v Necpaloch. V štúdiách 
pokračoval v Bratislave a vo Wittenbergu. V rokoch 1728 – 1730 bol učiteľom v Ko-
kave nad Rimavicou, ale do Tomášoviec (Novohrad) prišiel už za  farára. Keďže 
nebol ordinovaný, vtedajší senior novohradského bratstva, maškovský farár Ondrej 
Labát, ho nechcel v úrade potvrdiť. Z toho dôvodu sa Martin Vandlík spolu s pria-
teľom, učiteľom v Tuhári Martinom Mikolajom, vybral do Štítnika k  superinten-
dentovi Samuelovi Antonymu, aby u neho zložili kňazskú skúšku. To sa aj v roku 
1730 stalo a Martin Vandlík sa stal v Tomášovciach riadnym farárom, kde pôsobil 
do roku 1749. Bol ambicióznym farárom a odišiel do služieb najväčšej evanjelickej 
cirkvi v Uhorsku – Békešskej Čaby. Podľa Ľ. Haana mal ustavičné spory s richtá-
rom a učiteľmi, a tak na ponuku zemepána grófa Františka Károlyiho a organizáto-
ra, sarvašského čižmárskeho majstra Jána Petrikoviča, v rokoch 1753 - 1754 Martin 
Vandlík so  svojím kantorom Medveckým a tromi stovkami Sarvašanov, Čabanov, 
Komlóšanov a Berinčanov ( spolu 207 rodín) odišiel do nimi založenej osady v Sa-
bolčskej stolici, neskôr mesta Níreďháza. Aj napriek sľubu zemepána o slobodnom 
vyznávaní evanjelického náboženstva považovala katolícka vrchnosť príchod evanje-
likov do stolice za nežiaduci. Najprv sa začal sťažovať tokajský farár, potom u vieden-
ského kancelára aj egerský biskup, výsledkom čoho bolo rozhodnutie vyhnať Martina 
Vandlíka z tvoriacej sa evanjelickej osady a ich spoločenstva. Gróf Károlyi ho dočasne 
umiestnil do Debrecína a o evanjelických prisťahovalcov sa krátko v ich domoch taj-
ne duchovne staral učiteľ z Poľného Berinčoka Martin Johanides. Aj toho čoskoro 
vyhnali. Na slobodnom vyznávaní viery svojich poddaných gróf usilovne pracoval aj 
tak, že navštívil cisársky dvor vo Viedni, kde najskôr dosiahol čiastočné úspechy, že sa 
Martin Vandlík mohol vrátiť medzi svojich veriacich a obmedzene im súžiť a potom 
aj úplne. Pôsobil medzi nimi do roku 1766.

J á n  G e o r g i a d e s  Ď u r č e k

Narodil sa 7. 5. 1711 v Banskej Bystrici. Otec Ondrej (*1691), farár v Tren-
číne, Selciach, Kalinove a v Uhorskom, matka Helena Bohušová. Ján po otcovej 
smrti bol daný do výchovy matkiným príbuzných v Hrachove. Tam chodil aj do 
školy, kde jeho učiteľmi nemčiny a  latinčiny boli Samuel Bubenka a Juraj Ba-
hyl. Na ďalšie doučovanie bol poslaný k farárovi Valentínimu v Malej Čalomiji. 

V štúdiu pokračoval v Kežmarku, štyri roky v Banskej Bystrici a kvôli nemči-
ne v Dobšinej. Roku 1733 nastúpil na teologickú akadémiu vo Wittenbergu, 
roku 1736 sa vrátil do Uhorska. Za farára nastúpil v Turičkách a následne bol 
roku 1737 ordinovaný v Banskej Bystrici biskupom Samuelom Michaelidesom. 
V roku 1739 sa oženil s Juditou Dlhániovou, dcérou farára v Rimavskom Bre-
zove, a  v  nasledujúcom roku nastúpil za  farára v  Lovinobani. Po päťročnom 
pôsobení odišiel roku 1745 za farára do Alberti (Albertirsa), skadiaľ roku 1753 
prešiel do Békešskej Čaby, kde 16. 10. 1780 zomrel. Ľudovít Haan nesprávne 
uviedol, že sa narodil r. 1710 a že r. 1747 bol farárom v Cinkote. Jeho syn O n 
d r e j Ď u r č e k, narodený r. 1754 v Békešskej Čabe, bol tam farárom v rokoch 
1780 – 1798, kde aj 7. 12. 1798 zomrel. 

M i c h a l  B o s ý

Farár, básnik, prekladateľ, gymnaziálny profesor Michal B o s ý sa narodil 29. 
1. 1780 v Hnúšti, kde bol jeho otec Michal, rodák zo Slavošoviec (1751 - 1791), 
farárom a básnikom. Michal Bosý ml. základné vzdelanie získal v rodisku, ďalšie 
v Ožďanoch a v rokoch 1793 - 98 na lýceu v Šoprone. V rokoch 1799 – 1801 štu-
doval filológiu a teológiu na univerzite v Jene. Medzitým (1798 - 1799) bol učite-
ľom v Ožďanoch. Farársku dráhu začal roku 1801 ako kaplán v Pondelku (teraz 
Hrnčiarska Ves), stadiaľ odišiel za riadneho farára do Tisovca. Roku 1808 dolno-
zemskou cestou sa najskôr dostal za farára v Asóde, kde pôsobil do roku 1815. Na 
tejto dolnozemskej ceste pokračoval do strediska békešských Slovákov – Békešskej 
Čaby, kde po smrti farára Michala Mileca bol farárom ďalšie tri roky (1815 - 1818). 
Podľa Ľudovíta Haana sa oddal výstrednému spôsobu života, a  tak bol zbavený 
kňazského rúcha. Keďže bol mimoriadne nadaný, bystrý a  vynikal širokými en-
cyklopedickými a filologickými vedomosťami, prešiel roku 1818 za mimoriadneho 
profesora na seniorátne gymnázium do Poľného Berinčoka (Mezöberény). Počas 
pôsobenia na Dolnej zemi sa priatelil so Samuelom Tešedíkom, farárom, agrárnym 
reformátorom v Sarvaši. Na počesť jeho druhej manželky napísal básnickú skladbu. 
Počas dvojročného pobytu v Berinčoku sa umravnil a znovu sa vrátil ku kňazské-
mu povolaniu. Z Poľného Berinčoka odišiel v januári 1821 do Banátu za farára do 
Slovenského Aradáča, kde pobudol do mája roku 1822. Vráti sa do Novohradu, 
v Poltári si kúpil zem a dom a pokúsil sa hospodáriť. Od roku 1826 bol farárom 
vo Vyšnej Pokoradzi a v Rimavskom Brezove. V učiteľskom povolaní sa Michal 
Bosý orientoval aj na botaniku a mineralógiu. V oblasti literatúry je autorom latin-
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ských, českých, slovenských a maďarských časomerných, slabičných a prízvučných 
básní. V prvom ročníku Hurbanovej Nitry (1842) sú uverejnené dve jeho básne 
pod pseudonymom Bohuslav Križák. Prvá báseň Sláwie w Rakausjch je úryvkom 
z jeho rovnomenného komicko-heroického eposu. Druhá báseň má názov Wčelka 
Sicjlska. Protimaďarského zamerania je jeho časomerný epos Orech vlaský, pre ktorý 
nemohla vyjsť Nitra 1843. Už od začiatku štúdia v Jene sa prejavil ako významný 
prekladateľ. Je prvým Slovákom, ktorý prekladal aj Williama Shakespeara, niekoľko 
prekladov divadelných diel do slovenčiny zostalo v rukopise, ktoré sa stratili. Knižne 
vyšli len jeho české príležitostné básne a tlačou v brožúrach jeho náboženská spisba. 
Michal Bosý s manželkou Zuzanou Zimmermannovou mal osem detí. Zomrel 29. 
2. 1847 v Rimavskom Brezove.

Predkovia Jána a Ľudovíta Haana sa podpisovali ako Hahn

J á n  H a a n

Doteraz poznáme, že priamym predkom čabianskych Haanovcov bol evanje-
lický učiteľ Ján Hahn, ktorý sa narodil v Krupine, skadiaľ prišiel do Ábelovej. Man-
želkou mu bola Mária Bohnová. Jeho syn už s priezviskom Ján Haan sa narodil 3. 
2. 1779 v Ábelovej, kde jeho otec až do konca života bol evanjelickým „rechtorom“ 
a ten v dedinskej škole vyučoval aj svojho syna. Farár a popularizátor prírodných 
vied Ján Haan navštevoval stredné školy v Lučenci, Krupine, Štítniku a v Rožňa-
ve. Filozofiu a teológiu študoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave a v roku 1805 
vo  Wittenbergu. Hneď po skončení štúdia bol podľa vtedajších zvyklostí najprv 
vychovávateľom v šľachtickej rodine J. Szakála pri Pešti. V tom čase sa oženil a za 
manželku si zobral rodáčku Juditu Máriu Petianovú, pochádzajúcu z významného 
novohradského slovenského rodu Petianovcov, z ktorého vyšlo niekoľko generácií 
národne uvedomelých Slovákov. V časoch sťahovania Slovákov na Dolnú zem od-
chádzala ich značná časť práve z Novohradu, a to nielen do vzdialenejších krajov 
Uhorska, ale mnohí sa na tejto chlebovej ceste usadili a založili obce v najjužnejšej 
časti Novohradskej stolice. Jednou z takýchto osád bol aj Šamšon ( Sámsonháza), 
do ktorej na samom začiatku 18. storočia sa presťahovalo aj niekoľko rodín z Ábelo-
vej. Pravdepodobne aj z toho dôvodu si Jána Haana pozvali roku 1809 Šamšončania 
za svojho evanjelického farára. Krátky čas bol aj vojenským farárom pri zemianskej 
domobrane. V tomto čase písal oslavné básne, ale keď v roku 1818 prešiel za farára 
po spisovateľovi Michalovi Bosom do Békešskej Čaby, na Dolnej zemi popularizo-
val už prírodné vedy a nové metódy v poľnohospodárskej výrobe. Väčšina diel mu 
vyšla v latinčine. Po slovensky vydal roku 1845 v Sarvaši knižku O užitočnom sadení 
dohána, rozmlouvaní... pre ľud čabjanský. Ján Haan povzbudzoval roľníkov aj k výsad-
be stromov moruše, a tak chcel rozšíriť chov priadky morušovej, a tiež aj lucerny a ta-
baku. V roku 1848 mu v latinčine vyšla knižka venovaná spolurodákovi z Ábelovej, 
evanjelickému farárovi, ornitológovi svetového mena Jánovi Šalamúnovi Petianovi. 
Ján Haan pôsobil v Békešskej Čabe 37 rokov a tam aj 12. septembra 1855 umrel. 
Na jeho pomníku je vytesaná záverečná časť jeho kázne, ktorou sa s Čabanmi pri 
odchode do dôchodku lúčil: Wy nyny zarmutek máte, ale pak ožiwim wás a radowati 
se bude srdce wasse a radosti wassej žaden neodejme od was.

Ján Jančovic
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Testament Mateja Farkasa 
z roku 1764

Ukážka testamentu Petra Benneho 
a Jána Dobrockého z roku 1760

Ukážka testamentu Jána Janovského 
a Jána Franka z roku 1758

Dolná zem sa mu stala domovom

V tomto roku (2016) uplynie 230 rokov od narodenia jedného z význam-
ných predstaviteľov kultúrneho a  spoločenského života na Dolnej zemi Ada-
ma Benku. Menovaný vidiac dôležitejšiu potrebu uplatnenia svojich vedomostí 
medzi slovenským ľudom v Mezöberényi, zanecháva kariéru vysokoškolského 
profesora filozofie, dejín a  rečníctva v  Prešove a  odchádza pomáhať utužovať 
slovenské evanjelické povedomie a vzdelanosť na Dolnú zem.

V dnešnej dobe sme svedkami pohybu ľudí za lepším, krajším životom. Aj 
naši predkovia prešli dlhú cestu za slobodou a chlebom. Odchádzali na ladom 
zabudnuté roviny vtedy nazývané Dolná zem, opustenej, spustošenej Osmanmi, 
v nádeji ľahšie uživiť svoje rodiny. Tradície a reč predkov v ďalekých krajoch si 
udržiavajú aj vďaka Biblii a Tranosciu, ktoré boli popri kôrke chleba jedinou 
výbavou ich skromného batôžteka. Spočiatku pri zakladaní osád im slúžili 
provizórne obydlia, no časom si budujú školy, kostoly, aby sa mohli vychovávať 
v rodnej rečí. Pozývajú si učiteľov, farárov. 

Jednou z takýchto osobností, ktoré sa usilovali povzniesť slovenské evanje-
lické povedomie osídlencov, bol aj profesor teológie, filozofie, dejín a rečníctva 
Adam Benka. Narodil sa 25. júna 1786 v Zlatom (dnes okres Bardejov, hoci 
niektoré pramene uvádzajú rok 1785, avšak rodný list slovenského evanjelické-
ho a. v. cirkevného zboru v Bardejove uvádza rok 1786). Otcovi Jánovi Benkovi 
a  matke Márii, rod. Počichovej, sa narodilo 11 detí. Najstarší syn Adam od-
chádza na štúdiá a za ním o 9 rokov mladší Juraj. Kde získal nejaké základné 
vzdelanie, nie je zatiaľ známe, či u vtedajšieho evanjelického farára v Bardejove 
Samuela Folkušháziho...? No podľa listinných dokladov v roku 1805 už študu-
je na Evanjelickom kolégiu v Prešove (Cathalogus Alumnorum Anni r. 1805). 
Zrejme mu aj štúdium išlo dobre, keďže pri jeho mene je poznámka (Senior 
- Alumni), čo je ako predstavený triedy (predseda). V  ročníku 1807 - 1808 
TABULLA CLASIFITIONIS dokladá, že štúdium na Evanjelickom kolégiu 
v Prešove ukončil veľmi úspešne.

Jeho ďalšia cesta viedla na Univerzitu v Tübingene, kde je podľa listinných 
dokladov zapísaný 27. októbra 1808. Po štúdiách v  Tübingene sa vracia na 
Evanjelické kolégium do Prešova. V roku 1810 bol zvolený za učiteľa, ktorého 
15. októbra 1810 uviedol do úradu Žigmund Carlovský.

Záhlavie - titulná strana čabianskeho 
protokolu (zápisníc) z roku 1768
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Adam Benka sa do Prešova vrátil nie v najvhodnejšej dobe. Pretože 20. feb-
ruára 1811 došlo k zmene peňazí (devalvácií). Nastala bieda - nedostatok, ktorý 
postihol aj mecenášov Kolégia. Za týchto okolností sa robili zbierky u bohatšej 
vrstvy evanjelického obyvateľstva. Keďže ani to nestačilo na udržiavanie školy, 
platy učiteľov, profesorov, títo sa obrátili o pomoc na Šarišsko-zemplínsky se-
niorát, ktorý zasadal v Prešove 26. septembra 1811. 

Na tomto zasadnutí rektor Evanjelického kolégia Dr. Andrej Mayer prosí 
o podporu pre Kolégium. Zemania a kňazi nazbierali pre nich 2 m palivového 
dreva, 200 forintov, 3 merice pšenice, 13 meríc raže. Takáto bola bieda. Okrem 
toho aj budova Kolégia bola vo veľmi zlom stave, čím narúšala činnosť profeso-
rov a študentov. Bolo ju treba opraviť. Dňa 23. júla 1812 grófka Johana Teleky 
zložila 100 000-forintovú základinu, z čoho 6 % úrokov mali podporovať žiakov 
na všetkých školách v Bratislave, Levoči, Kežmarku, Štiavnici a Šoproni.

Dňa 7. a  8. januára 1814 zasadal v  Prešove konvent ŠZS, na ktorom sa 
za Evanjelické kolégium zúčastňujú: rektor Dr. Andrej Mayer a profesor Adam 
Benka. Okrem spomínaných hospodárskych problémov rieši aj skutočnosť, že 
Evanjelický a. v. CZ (kostol) v Plavnici navštívil katolícky biskup z Košíc a ná-
sledne gróf Andrej Polocsay odobral evanjelikom faru. Následkom čoho bola 
podaná sťažnosť až Jeho veličenstvu Kráľovi. 

Začiatkom 19. storočia na Evanjelickom kolégiu v Prešove dochádza k sta-
bilizácii učiteľov. V škole sú vzdelanci, ktorých vynikajúca pedagogická činnosť 
mala povzniesť Kolégium na jeden z prvých stupňov školstva v Uhorsku. Na 
Kolégiu vtedy pôsobili: Žigmund Carlovský, Matej Liptay, Samuel Bodo, Da-
niel Kriebel, Adam Benka, Samuel Kerestessy.

V tejto dobe bol profesor Adam Benka pozvaný za rektora na Evanjelické 
gymnázium do Mezöberenyi. Keďže patróni gymnázia sľúbili zvýšenie platu 
o  100 forintov nielen jemu, ale aj ostatným profesorom (učbárom), čo nedo-
držali. Túto ponuku 19. novembra 1815 prijal za predpokladu, že sa na novom 
pôsobisku bude mať lepšie. Keď sa to patróni a dozorcovia Kolégia dozvedeli, 
boli za ním, vytýkali a dohovárali mu, aby svoje rozhodnutie zmenil a vrátil sa. 
Adam Benka sa za uvedeného stavu na Kolégium už nevrátil.

Prichádza do oblasti, kde v roku 1719 barón Ján Juraj Harruckern dostal 
za zásluhy v bojoch s Osmanmi v Békešskej stolici veľkú výmeru pôdy. Pros-
tredníctvom výziev a impopulátorov (sprostredkovateľov) začal osadzovať dané 
územie slovenskými poddanými, prevažne evanjelikmi. Prvými prisťahovalcami 
boli evanjelici a. v. z Novohradu, Hontu a Gemera. Usadzovali sa na nepatrných 
kopcoch a vyvýšeninách existujúcich podľa možnosti v blízkosti vody. Vyžadoval 

si to nielen chov dobytka, ale bolo to nevyhnutné aj pre močenie konopy, ktoré 
zohrávali dôležitú úlohu v domácnostiach. (Také miesta našli pri rieke Körös/
Kereš). Slováci evanjelici v r. 1722 zakladajú Birinček, dnešné Mezöberenyi, ne-
skôr ho nazývajú Poľný Berinčok. Nazývali ho tak aj preto, že v danej dobe to 
bola iba zablatená dedina, ku ktorej sa dalo priblížiť iba viacdňovým cestovaním 
konskými alebo volskými záprahmi. V r. 1725 prichádzajú aj osadníci z Nemec-
ka a v r. 1727 Maďari - kalvíni zo Šarkadu.

V Poľnom Berinčoku boli dva cirkevné zbory: slovenský evanjelický a. v. od 
r. 1722 a nemecký evanjelický a. v. od r. 1745. O rozvoj vzdelanosti čabianskej 
- Berinskej župy sa pričinil Samuel Tešedik a to reformou školstva v Uhorsku. 
Kráľovským nariadením z  r. 1777 stáva sa členom uhorskej školskej komisie 
so sídlom v Bratislave. 8. mája 1780 v Sarvaši zriaďuje poľnohospodársku prie-
myselnú školu. Tešedik v škole sústreďuje vynikajúcich odborníkov ako: Pavol 
Jozephy, Samuel Brodecky, pôvodom zo Šariša - významný vedec, predtým pô-
sobil vo Viedni, Krakove a Ľvove. Andrej Školka, rodák z Liptova - autor niekoľ-
kých kníh, neskôr sa stal rektorom Gymnázia v Berinčoku. Aj z týchto dôvodov 
život tamojších Slovákov bol oveľa vyspelejší.

Dňa 19. mája 1802 na seniorálnom konvente v  Sarvaši prijali návrh Jána 
Kociana, seniorálneho dozorcu, a Daniela Bocka, farára v Sarvaši, založiť senio-
rálne gymnázium. Rozhodnutie padlo na Berinčok (Mezöberenyi) aj z toho dô-
vodu, že tu žili obyvatelia slovenskej, nemeckej a maďarskej národnosti. Týmto 
sa študenti mohli ľahko naučiť všetky tri jazyky. Gymnázium v Poľnom Berinčo-
ku bolo jediným gymnáziom evanjelickej a. v. cirkvi nad Tisou v župe Békešskej 
a Banátskej. Nazývali ho aj Dekanská vysoká škola. Za rektora bol povolaný 
Andrej Školka, učiteľ na Tešedikovej škole v  Sarvaši. Toto gymnázium bolo 
podporované finančnými príspevkami jednotlivcov, ako napr. grófka Wenkche-
imová a  iní prispievatelia, z úžitku dvoch suchých mlynov, cirkevných zborov 
z celého seniorátu. Zo sympatií ku gymnáziu 20 zlatými ročne prispieval srbský 
patriarcha z Karlovca. Štát neposkytol Evanjelickému gymnáziu žiadnu pomoc.

Vyučujú tu vynikajúci učitelia, prevažne Slováci. Študovali tu nielen študen-
ti z okolitých stolíc, ale aj z Bratislavy, Rožňavy, Kežmarku atď. Veľký vplyv na 
študentov mal profesor Adam Benka svojím klasickým vzdelaním. V  r. 1816 
bol ustanovený za rektora gymnázia. Presne viedol dokumentáciu a každoroč-
ne zapisoval nielen študijné výsledky žiakov, ale aj ich charakteristiku. Svojou 
neúnavnou pracovitosťou, obetavosťou, vynikajúcimi organizačnými schopnos-
ťami čoskoro zvýšil počet študentov, ktorí pochádzali z viacerých žúp Uhorska 
z 42 na 200. Pričinil sa o rozkvet gymnázia a o postavenie novej poschodovej 
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budovy. Zaviedol na ňom učebný plán L. Schediusa Systema rei Scholasticae. 
O  Benkových pedagogických úspechoch sa neskôr pochvalne vyjadril aj jeho 
bývalý žiak, superintendent Jozef Székács, ktorý vyhlásil, že za svoje rétorické 
schopnosti a  klasické vzdelanie môže ďakovať iba jemu. O  jeho práci písal aj 
Palkovičov Týdenník: „Poľnoberinské gymnázium pod správou p. Adama Benky 
pěkne kvěsti počína, mládeže nyní přibýva, kteráž se pilně cvičí.“

Adam Benka svoje vlastné deti nemal. Adoptoval si Žofiu Majorovu, ktorá 
sa vydala za miestneho evanjelického kňaza J. Kutziana. U nich dva roky vycho-
vávali (1838 - 1840) Julianu Szendreyovú, neskôr manželku Alexandra Petro-
viča (Petöfiho). Adam Benka bol pokračovateľom úspešných tradícií gymnázia, 
ktoré zaviedli jeho predchodcovia, Andrej Školka a iní. Študentom, ktorí mali 
záujem o  širšie vzdelanie, daroval a  požičiaval svoje knihy s  podmienkou, že 
z každej požičanej knihy urobia rozbor. Mal ročný plat 600 korún a drevo na 
vykurovanie, naturálie a býval v areáli školy.

Spolupútnikom Adama Benku bol aj jeho mladší brat Juraj, narodený 6. 
apríla 1795, ktorý od roku 1828 vyučuje na Gymnázium v Poľnom Berinčoku. 

Ešte aj v čase písania histórie Sarvašského gymnázia ( 1910 ) ľudia s úctou 
spomínali mena profesorov, ako Adam Benka, Andrej Školka, Tomášek a  iní, 
keďže mnohí z ich študentov sa stali významní ľudia, spisovatelia, farári, náro-
dovci, učitelia a podobne.

Adam Benka zomiera 10. februára 1829 v Berinčoku ( Mezöberenyi ). Svoju 
kariéru mal ešte pred sebou, veď mal iba 43 rokov. Seniorálne gymnázium v Poľ-
nom Berinčoku malo úspešné obdobie, ale 5 rokov po smrti A. Benku z ekono-
mických dôvodov zaniká. Zánik Gymnázia v Berinčoku znamenal veľký finanč-
ný aj duchovný úpadok.

Gymnázium sa v roku 1834 presťahovalo na Sarvaš do bývalej Tešedikovej 
školy zásluhou evanjelického farára Štefana Jančoviča. Miestny zemepán gróf 
Bolza, evanjelicky farár v Sarvaši Machula a cirkev prisľúbili dostatočnú podporu 
pre činnosť gymnázia. V začiatkoch pôsobenia Gymnázia v Sarvaši vyučovali iba 
dvaja učitelia. Juraj Benka (brat Adama Benku) a Adolf Molitoris. Týždenne vy-
učovali 90 študentov - 40 až 44 hodín. Okrem svojho platu dostavali aj podporu 
zo základiny, ktorá existovala na podporu pedagogického zboru a študentov.

Mnohé snahy a nádeje Slovákov zanikli 5. decembra 1892 nariadením uhor-
skej vlády o  zrušení slovenských škôl v  celom Uhorsku. Nezanikla však spo-
mienka na jednu z osobností pôsobiacu na Dolnej zemi profesora Adama Ben-
ku. Počas 100-ročnej existencie Gymnázia Poľný Berinčok - Sarvaš sa zapísalo 
okolo 125 000 študentov. Juraj Benka vyučoval v Sarvaši do r. 1848.
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Významným pokračovateľom učiteľských tradícií Benkovcov na Dolnej 
zemi bol aj syn Juraja Benku - Július, ktorý sa narodil 8. apríla 1838 v Békešskej 
Čabe. Strednú školu ukončil v Sarvaši. Chcel byť lekárom. Študoval teológiu 
v Šoproni a Bratislave. Odtiaľ odišiel do Berlína, kde sa venoval filozofii a hudbe. 
Július Benka sa zaoberal prednáškami humanitných vied. Písal a komponoval 
piesne pre spevokol. Bol spisovateľom a novinárom. Veľmi dobré hral na organe 
(klavíri). Podporoval študentov, ktorí mali záujem o umenie. Július Benka bol 
učiteľom v Sarvaši 41 rokov, z toho ako riaditeľ 19 r. Napísal históriu Sarvaš-
ského gymnázia (kde je uvedená aj činnosť v Mezöberenyi), z ktorej čerpám aj 
tieto riadky.

Július Benka pri storočnici gymnázia 17. júna 1902 dostal aj vyznamenanie 
od panovníka Františka Jozefa. Zomrel v Sarvaši 30. apríla 1923. Je pochovaný 
na Veľkom cintoríne. Za vynikajúce výsledky dosiahnuté v pedagogickej činnos-
ti a iných oblastiach je po ňom pomenovaná Evanjelická škola v Sarvaši. Na jeho 
počesť je pred školou postavený Pamätník s jeho bustou.

Zostavil Adam Klimek

Použité materiály:

 • Štátny archív Prešov - Matrika slovenského evanjelického a. v. zboru v Bardejove
 • Jozef Hörk - História Ev. a. v. kolégia v Prešove, preložil ev. farár Ján Gajdoš
 • Príspevok k histórii Ev. a. v. kolégia v Prešove od ev. a. v. farára Jana Gajdoša
 • Dolnozemský Slovák č. 2 rok 2003 - časopis Slovákov v Maďarsku
 • M. Borgula a L. Švihran - Tu sa usadíme
 • Evanjelický posol č. 36 rok 2015
 • Mária Ondrušková - Zborník: Slováci v zahraničí č. 10 (MS Martin 1984)
 • Benka Gyla - Értesitöje Sarvasi ag.m.ev. Fögymnasium Sarvaš 1903
 • Juraj D. Vanko a Ján Kukučka - Evanjelická cirkev v živote Dolnozemských Slovákov
 • Štátny archív Prešov - Kolégium VD Ev. a. v. cirkvi na Slovensku v Prešove 
 • Archív Univerzity Tübingen
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Menoslov rodín Slovenského Komlóša 
z roku 1938 (1)

Zoznam vyhotovil Juraj Tuška, „rendír”, s dátumom 15. januára 1938 podľa 
okresov a ulíc Slovenského Komlóša. Tento dokument na základe xeroxu spra-
coval, úvodom a záverom opatril a vydal Michal Hronec vo forme zošita pod 
názvom Menoslov obyvateľov Slovenského Komlóša podľa okresov a  ulíc z  roku 
1938 – Tótkomlós 1938. évi lakosainak kerület, utca szerinti névsora 1938. január 
15-én. Bratislava 2013. Autor priezviská a krstné mená prepisoval do slovenské-
ho jazyka. 

Z  neho Ján Chlebnický 
zostavil menoslov. Priezvis-
ká prepísal do súčasnej ma-
ďarskej podoby a za menami 
uvádza ich frekventovanosť 
(koľkokrát sa dané priez-
visko v  menoslove opakuje). 
Krstné mená, samozrejme, 
pri priezviskách neuvádza. 
Obyvateľov bývajúcich pod 
daným domovým číslom po-
kladá za jednu rodinu. 

Komlóšske rodiny, ktoré 
bývajú mimo chotára Sloven-
ského Komlóša, v  zozname 
chýbajú

1  Zoznam sa nachádza v archíve VÚSM. 

Abonyi 1
Adamik 24
Adamko 1
Adamkovics 2
Ambrus 2
Ancsin 9
András 1
Angyal 1
Annus 1
Antal 35
Antali 2
Antolik 2
Apatóczki 1
Arany 1
Árgyelán 1
Asztalos 15
Baczovszki 12
Bada 4
Balázs 5
Balog 2

Bán 1
Baran 1
Barancsik 1
Barnak 1
Bartos 4
Bartyik 1
Baukó 1
Bedrony 10
Belán 3
Belicza 2
Bencsik 13
Benkó 1
Benczúr 2
Benyeczkó 3
Benyus 2
Bébert 1
Bikádi 1
Bindrim 1
Bjelik 2
Bíró 1

Blahó 7
Bobor 26
Bocskai 7
Bodor 1
Bodzsár 2
Bogár 26
Boldoczki 4
Bolla 1
Borkovics 1
Boros 17
Boszágh 4
Borszúk 1
Botyánszki 1
Bozó 1
Bova 1
Bötös 7
Brachna 4
Braun 1
Brecska 3
Buda 9

Budai 5
Bugyinszki 4
Bukovinszki 1
Bunák 1
Burjan 4
Bútor 4
Chlebnyiczki 7
Chrapan 3
Csabai 2
Cseman 6
Csernai 1
Csík 1
Csírik 1
Csontos 2
Csörföl 1
Csúvár 5
Csjernyik 10
Czabarka 3
Czerovszki 3
Czichan 5

Czinkota 1
Cziraj 1
Czvalinga 2
Dafkó 2
Danada 1
Dávid 1
Dencsjak 2
Dienes 1
Domanovszki 4
Dorotovics 7
Drien 1
Drobár 1
Dudás 4
Dukát 1
Duszka 3
Éliás 3
Engedi 1
Estók 1
Faragó 1
Farkas 42

Faskó 5
Fazekas 1
Fecskanics 1
Fecskán 1
Fehér 2
Fehérvári 1
Fejes 8
Féja 1
Fekete 1
Fero 3
Félix 1
Fiam 2
Filipács 1
Filyó 4
Flesch 1
Fodor 4
Földes 1
Földesi 1
Francziszti 21
Frankó 10

Füredi 2
Galisz 1
Garan 1
Garai 12
Gazsó 3
Gellai 1
Gera 1
Gertner 1
Géroszava 1
Goldberger 6
Görbe 1
Grada 1
Grosán 1
Grozár 1
Grósz 2
Gulácsi 2
Gutyan 6
Gyarmati 3
Gyarmoczki 6
Gyivicsan 20

Gyömrei 1
Györgyi 1
Győri 3
Gyurcsik 1
Gyurik 3
Gyuris 2
Gyurkovics 32
Gyúrós 6
Hajdú 1
Hajkó 16
Hajna 2
Hajnal 3
Hanesz 3
Halasi 7
Hanke 1
Hankó 1
Haskó 2
Hercz 1
Herczeg 3
Herczog 4
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Hézer 1
Hirka 12
Hnyilicza 4
Hoffman 1
Holok 1
Holubán 1
Horacsek 1
Horváth 9
Hovorka 59
Hricz 1
Hrdlicska 1
Hrivnák 10
Hroncsok 5
Hronecz 1
Hudák 30
Hulina 1
Huszár 1
Huszárik 2
Huterjak 2
Iczkovics 6

Igaz 1
Ihnátyik 2
Illés 1
Imre 1
Irsan 1
István 17
Ivanov 2
Jakubjanszki 4
Jambrich 13
Jancsik 2
Janis 3
Jankó 1
Jánosdeák 1
Jávorcsik 1
Józsa 1
Juhász 15
Kalász 1
Kaliska 2
Kancsok 1
Kancsó 4

Kanka 2
Karasz 63
Kardos 1
Karkalik 3
Karkus 80
Kaszai 1
Kaszap 2
Kasnyik 1
Kassai 1
Kazár 1
Kata 1
Keles 7
Kenczel 1
Kerecsényi 1
Kerekes 1
Keresztesi 1
Kergyó 8
Kertész 1
Kis 1
Kisa 4

Kiss 3
Kiszely 8
Klaiman 1
Klein 2
Klement 17
Klopfstein 1
Kmetykó 38
Kocsis 3
Kolárovszki 1
Koleszár 5
Kolozsvári 1
Komlósi 1
Konczos 1
Konyecsni 2
Korim 20
Kosztolányi 3
Koska 1
Kovalcsik 2
Kovács 31
Kovácsik 3

Kozák 9
Kozár 2
Kozma 2
Kömüves 1
Körmendi 1
Köves 1
Krajcsik 2
Krajcsovicz 5
Krakauer 1
Králik 6
Krály 2
Kraszkó 2
Krasznahorkai 1
Krcska 1
Krcsméri 4
Krnács 1
Krnyicsovszki 4
Kriska 3
Kristóf 1
Krízs 1

Krjak 6
Kulík 3
Kurai 1
Kurusta 2
Kusnyarik 1
Kutyej 4
Labinyecz 1
Lachata 14
Lachó 1
Laczkó 1
Lakatos 1
Lancsa 7
Lang 1
Langhofer 1
Lászik  22
Laukó 2
Laurovics 4
Lauró 3
Legindi 2
Leginszki 6

Lehoczki 70
Leipnik 4
Lenti 1
Lestyán 3
Lindák 5
Lipták 4
Lóczi 44
Lomjanszki 2
Lopusni 35
Losjak 3
Lovas 2
Lovász 1
Lukács 1
Lúgyik 1
Machan 25
Mackó 1
Magna 2
Magyar 3
Magyari 1
Majo 4

Major 1
Makai 7
Makoviczki 2
Maliga 5
Malya 19
Marczin 1
Markovics 2
Markó 4
Martin 1
Matajsz 7
Matyej 1
Matejdesz 7
Matús 1
Mauró 1
Medovárszki 2
Meleg 14
Menyjar 1
Mezei 1
Mészáros 1
Mihalik 1

Mihalkó 3
Michelcz 1
Miklovicz 1
Miklósi 1
Mikó 1
Misecska 3
Mitnyan 6
Mochnács 1
Molnár 26
Moravszki 26
Mótyovszki 47
Nagy 7
Nádor 1
Nádra 1
Návai 1
Németh 3
Niko 5
Nyegru 1
Nyemecz 1
Nyíregyházki 11

Ocsovszki 2
Obuch 2
Olaj 1
Ondrejcsik 1
Ondrejó 8
Ondrusz 2
Oravecz 25
Orbán 16
Országh 4
Osztroluczki 5
Oskovics 1
Paksi 10
Palecska 2
Pallag 1
Palotai 2
Papp 1
Paulik 55
Paulovics 3
Pauló 1
Pável 1

Penyicska 1
Petricska 1
Petrina 8
Petrovics 2
Petrovicz 1
Péter 1
Pintér 1
Pipis 48
Pleskovics 1
Pokorádi 3
Poljak 3
Pongrácz 1
Ponyicsan 2
Ponyiczki 2
Povázsai 23
Prágai 1
Pribelszki 6
Puskely 13
Putyifár 4
Racskó 24

Raczó 1
Raffai 8
Rapis 1
Rekeny 1
Ribárszki 14
Richveisz 2
Rikó 1
Rimovszki 14
Rjecsicza 1
Rocskár 23
Rohoska 1
Rosza 9
Roszkos 25
Rubik 1
Rusznák 15
Ruzsjak 2
Sajben 2
Sajgó 1
Sáró 1
Sebok 3

Sebó 16
Seleszt 1
Semetka 5
Seres 1
Seszták 3
Setényi 2
Skamla 2
Skoda 4
Skrabák 3
Smál 1
Soltész 3
Somogyi 2
Soós 2
Sovány 21
Srankó 2
Stemmel 1
Stirbicz 2
Strbka 2
Sulyan 1
Supkégel 1

Suta 1
Szabó 5
Szalai 1
Szappanos 2
Szatmári 1
Számuel 25
Szecskás 1
Szenteszki 4
Székely 2
Szilágyi 1
Szincsok 7
Szirony 2
Szkaliczki 2
Szkalniczki 5
Szlaukó 1
Szlávik 13
Szlezsinger 1
Szlopovszki 2
Szmeda 2
Szokol 17

Szokolai 17
Szopka 2
Szpisjak 3
Sztan 1
Sztankó 1
Sztojev 2
Sztratinszki 1
Szuchánszki 8
Szuda 4
Szurmák 3
Szurovecz 1
Szuszekár 12
Szűcs 1
Szvetlik 3
Tajró 1
Takács 1
Tar 1
Tasi 2
Tejes 1
Tejsi 4

Tereny 1
Tetljak 4
Thúri 1
Tichanszki 3
Tinka 2
Tirpács 1
Tomasovszki 4
Tomka 1
Topolszki 1
Tóbiás 1
Tószegi 5
Tóth 58
Török 1
Trafikant 1
Trnavecz 5
Trnkóczi 1
Turcsányi 2
Tuska 58
Túzai 3
Uhrin 1



148 149Čaba a spätosti Čaba a spätosti

Ujhelyi 4
Unger 4
Urban 5
Vadász 1
Vagyon 1
Vajda 3
Vajó 2
Valach 1
Valastyán 1
Valjer 1
Vancsik 1
Vanyó 4
Varga 36
Vas 3
Vasas 4
Venyercsan 10
Viczián 1
Vigas 1
Vihnal 1
Vincze 1

Vitéz 1
Vladár 4
Vogel 1
Voska 1
Vrabec 1
Zahorecz 4
Zakar 1
Zalai 4
Záluszki 6
Závada 2
Zelenák 10
Zeman 1
Zima 1
Zoo/Zov 2
Zsarkó 2
Zsidó 9
Zsingor 9
Zslnka 8
Zsura 5

Na základe tohto menoslovu je možné posúdiť, ktoré súčasné priezviská sa 
môžu pokladať za komlóšske ( je ich cca 500). Sú to tie, ktoré sa opakujú aspoň 
dvakrát; alebo iba raz, ale v minulosti boli frekventovanejšie.

 Keď tento zoznam porovnávame so súčasným, na jednej strane je sú-
časný chudobnejší aj z viacero aspektov. Zo známych historických dôvodov chý-
bajú v ňom predovšetkým priezviská rodín židovského pôvodu, ako i zoznam 
slovenských priezvisk hodne ochudobnel. Na strane druhej pomer maďarských 
a slovenských priezvisk sa obrátil, z rôznych dôvodov sú v súčasnosti v Sloven-
skom Komlóši v prevahe maďarské priezviská.

 Silné zastúpenie komlóšskeho židovského spoločenstva v roku 1938 
prezentujú o. i. aj tieto priezviská. Flesch, Goldberger, Grósz, Iczkovics, Klein, 
Leipnik, Szlezsinger, Vogel a ďalšie.

 Zo zoznamu z roku 1938 sme vybrali tie priezviská slovenských rodín, 
ktoré sa opakujú viac ako dvadsaťkrát a porovnali sme ich so zoznamom z roku 
2014, ktorý obsahuje len počet osôb (nie rodín!) s daným priezviskom.

 V roku 1938 počet rodín V roku 2014 počet osôb

Acsai 24 rodín 24 osôb
Antal 35 rodín 51 osôb
Bobor 26 rodín 16 osôb
Bogár 26 rodín 13 osôb
Farkas 42 rodín 111 osôb
Franciszti 21 rodín 1 osoba
Gyivicsan 20 rodín 26 osôb
Gyurkovics 32 rodín 11 osôb
Hovorka 59 rodín 26 osôb
Hudák 30 rodín 26 osôb
Karasz 63 rodín 64 osôb
Karkus 80 rodín 44 osôb
Kmetyko 38 rodín 8 osôb
Korim 20 rodín 7 osôb
Kovács 31 rodín 85 osôb
Lászik 22 rodín 20 osôb
Lehoczki 70 rodín 48 osôb
Lóczi 44 rodín 41 osôb

Lopusni 35 rodín 21 osôb
Machan 25 rodín 6 osôb
Matajsz 22 rodín 14 osôb
Molnár 26 rodín 72 osôb
Moravszki 26 rodín 25 osôb
Mótyovszki 47 rodín 28 osôb
Oravecz 25 rodín 7 osôb
Paulik 55 rodín 58 osôb
Pipis 48 rodín 48 osôb
Povázsai 23 rodín 7 osôb
Racskó 24 rodín 20 osôb
Rocskár 23 rodín 14 osôb
Roszkos 25 rodín 20 osôb
Sovány 21 rodín 27 osôb
Számuel 25 rodín 4 osoby
Tóth 58 rodín 100 osôb
Tuska 58 rodín 27 osôb
Varga 36 rodín 89 osôb

V súčasnom zozname komlóšskych slovenských priezvisk chýbajú niektoré 
zaujímavé priezviská, ktoré v minulosti boli bežné, ako napr. Barancsik, Bor-
szúk, Czabarka, Faskó, Galisz, Hnyilicza, Holok, Horacsek, Huterjak, Krcska, 
Krjak, Putyifár, Rohoska, Ruzsjak, Seszták, Sztratinszky, Szvetlik, Trnavecz, 
Túzai, Vigas a ďalšie.

Z uvedeného vyplýva, že zoznam komlóšskych priezvisk sa po roku 1945 
hodne zjednodušil a pomaďarčil: chýbajú v ňom priezviská obyvateľov židov-
ského pôvodu, zoznam slovenských priezvisk je chudobnejší, hodne sa rozšíril 
zoznam maďarských priezvisk a čoraz viac je priezvisk cudzieho pôvodu.

Ján Chlebnický
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Rodáčka z Nadlaku zasvätila svoj život 
výučbe žiakov

Neúnavná a legendárna učiteľka 
Alžbeta Móťovská patrila ku generácii 
nadlackých Slovákov, ktorí svoje štúdiá 
absolvovali v  zložitých prevratových 
časoch. Narodila sa 15. januára 1906 
v  roľníckej rodine v  Slovákmi osíd-
lenom Nadlaku v  Rumunsku. Evan-
jelickú ľudovú školu vychodila v  ro-
disku v  čase, kedy sa tam o  slovenské 
vzdelávanie najviac pričinili významné 
osobnosti slovenského života Ľudovít 
Boor a  Ivan Bujna. Vyššie triedy vte-
dajšej meštianskej školy vzhľadom na 
rozpadajúcu sa monarchiu a v tom čase 

aj labilitu maďarsko-rumunských hraníc, na ktorých jej rodné mestečko Nad-
lak stálo, absolvovala na viacerých miestach. Z  uvedeného dôvodu študovala 
v Báttonyi, Perjámoši a Arade. Keďže túto strednú školu absolvovala v rumun-
čine a v maďarčine a vždy túžila byť slovenskou učiteľkou, preto celý svoj voľ-
ný čas venovala samoštúdiu slovenského jazyka. V lete roku 1929 vycestovala 
do Bratislavy a  Prahy, aby sa tam dožadovala možnosti štúdia na niektorom 
slovenskom alebo českom učiteľskom ústave. Na odporúčanie nadlackého uči-
teľa Františka Karbana na Ministerstve školstva v  Prahe ju ochotne vypočuli 
a zariadili jej prijatie do Učiteľského ústavu v Kutnej Hore. Stadiaľ už potom 
bolo ľahšie prestúpiť do Učiteľského ústavu v Modre. Po ukončení štúdia v roku 
1933 v Modre sa neskôr vrátila domov do Nadlaku, aby ako slovenská učiteľka 
pomáhala vyučovať deti svojich rodákov. To bol nakoniec jej dávny sen od mla-
dosti. Politická situácia v  jej rodnej krajine nebola v  tom čase najpriaznivejšia 
a  učiteľke, ktorá vyštudovala vo  vtedajšom Československu, dávali najavo, že 
ju nepotrebujú. Jej žiadosť o umiestnenie na slovenskú školu minister školstva 
Anghelescu zamietol. A tak po krátkom pobyte a učiteľskom pôsobení v rodis-
ku sa predsa vrátila na Slovensko. Vyučovala na viacerých školách, v  Nových 

Zámkoch, Michalovciach, Moravskom Lieskovom, Henckovciach. Keď v roku 
1937 získala československé štátne občianstvo, dostala miesto učiteľky v štátnej 
škole v osade Šándorhalma pri Novom Tekove. Keď začala na tomto zmieša-
nom jazykovom území úspešne po slovensky vyučovať, po jednom roku a troch 
mesiacoch sa územie Nového Tekova stalo okupovaným územím Horthyho 
Maďarska. Alžbeta Móťovská musela takto nedobrovoľne opustiť nádejne vy-
zerajúcu slovenskú učiteľskú stanicu pri dolnom toku Hrona. Doslova ako ces-
tujúca učiteľka potom vyučovala v Kozárovciach, kde dochádzala z Nemčinian 
a v Porúbke pri Giraltovciach. Keď sa jej už zunovalo učiteľské túlanie, nakoniec 
sa jej podarilo vrátiť medzi svojich do Nadlaku. Na Slovenskej ľudovej škole 
v Nadlaku pôsobila ako slovenská učiteľka s československým štátnym občian-
stvom od roku 1939 plných desať rokov. V školskom roku 1941/42 na základe 
jej návrhu zriadili v Nadlaku Večernú meštiansku školu pre žiakov, ktorí odchá-
dzali študovať na Slovensko. V snahe udržať a posilniť slovenskosť v  rodisku 
v rokoch 1943 - 1949 vykonávala funkciu dôverníčky Matice slovenskej. „Je to 
paradoxné, ale pravdivé, keď vyslovím, že v  roku 1949 som sa vrátila z domu 
domov“ - povedala mi táto dolnozemská učiteľská legenda, ktorá celý svoj ži-
vot ako slobodná obetovala výchove slovenských detí, keď som ju v roku 1986 
navštívil vo Svätom Jure. Po návrate na Slovensko roku 1949 začala vyučovať 
v Šamoríne a od roku 1950 až do odchodu do dôchodku v roku 1971 stále na 
Základnej škole vo Svätom Jure. Ani na dôchodku, a to už vo vysokom veku, 
neodpočívala. Venovala sa príprave divadelných hier pre deti a dospelých. Ako 
aktívna dlhoročná členka Matice slovenskej bola tri roky tajomníčkou MO Ma-
tice slovenskej, rovnako sa aktívne angažovala aj v evanjelickej cirkvi. Na svoje 
rodisko nielenže nikdy nezabudla, ale zaoberala sa písaním jeho čiastkových 
dejín. Spracovala napríklad nadlackú školskú kroniku, pôsobenie učiteľov s ich 
krátkym životopisom až do roku 1950. Písala aj ďalšie príbehy a fakty o živote 
a práci Nadlačanov a všetko posielala rovnako do Nadlaku, ako aj Matici slo-
venskej v Martine. Po roku 1949 na Slovensku kupovala a posielala nadlackému 
evanjelickému cirkevnému zboru slovenské spevníky a po slovensky vytlačené 
pamätné rozpomienky na konfirmáciu. Takmer do ostatných chvíľ svojho života 
zbierala a sústreďovala dokumenty zo života dolnozemských Slovákov a pritom 
vo Svätom Jure sa dokázala ešte pomaličky hrať vo svojej záhradke pri bytovke 
s kvetinkami a čerpať inšpiráciu pre ďalšiu prácu v prospech svojich krajanov. 
Učiteľka Alžbeta Móťovská zanechala za sebou veľký kus národnej, výchovnej a 
osvetovej práce. Zaslúžila sa o slovenskú výchovu stoviek nielen obyčajných, ale 
aj vysokovzdelaných ľudí na Slovensku a v Rumunsku, ktorí na svojich prvých 
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Alžbeta Moťovská r. 1981 vo Svätom Jure

vysvedčeniach radi čítajú jej meno. V  ostatných rokoch svojho života, prežila 
v kruhu svojich najbližších v rodine svojho brata Mateja v Trenčíne. Posledné tri 
týždne bola v sociálnom zariadení v Hornom Srní, kde 14. mája 1992 zomrela. 
Pochovaná je na evanjelickom cintoríne vo Svätom Jure.

Ján Jančovic

Ten nový rok…

zdravica
V dušiach si ho skrášlime,

po radosti túžime!
Áno, už sa blíži,

už sa zrodí,
žiadne zhody!-

Veď je čakaný tvrdo
ten rok nový!

Sám čas krúti kolo!
Prines nám sebou

lásku čistú
a veselé šťastie!-

Kde nádej si
pridá svoje.

Všetkých ľudí
Ty požehnaj,
milý Bože!

Aby sa úprimne ctili,
aj malým úspechom tešili

a po pravde túžili!-
Veď celé pokolenia
už čo všetko prežili.

Ani nato múdri, schopní
i tie smutné chvíle

si ako vedou obdarení
pre seba spestrili.

Nová jeseň…

Nová jeseň
novú tvár dostála,

keď pre krásu dokorán
tú prastarú bránu otvára!

Človek putuje a hrá sa s časom,
veď je túžbami plný.

Po jazere rodia sa hrozivé vlny.
Stromy príroda oblečie

do pestrofarebných šatov!
Tak spája osudy s diaľou

a radosť okrášli
nádejou stálou.

Sme záhadami plní….

Hrozivo búria sa vlny,
sme záhadami plní!
Ako oslovení ideme
cez jeseň do zimy,
sledujeme hodiny!
Ale nevieme kam,
len cítime občas,

že sme každý sám!
Túžime po šťastí a radosti,

doba ľudí pohostí,
vieme byť zriedka blažení

osud, prečo si taký mámivý?

Juraj Dolnozemský:
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Jesenôčka….

Jesenôčka daždivá,
joj, ty doba mámivá!
Ešte zamávame letu,
ktoré oddáva cestu!

Jeseň núka zrelé plody,
nálada tíško chodí,

osud má
svojské zrody.
A deň čo deň
pre každého

prekvapenie robí
i keď pre nás
radosť splodí!

V pohybe

Všetko je v stálom pohybe
aj muž so zlomenou nohou

pokrivkáva
Hmla sa zdvihla
už jasno vidieť

do útrob básnického sveta
kde sa hemžia slova

a hlcú sneh
Preoblečený do čierneho
anjel si preveruje krídla 

ktoré osmutneli
Telesa obrástli zimou

len básnikova káva
ešte nevychladla

Juraj Dolnozemský: Ivan Ambruš: Ivan Ambruš:

Ešte sa hľadáme

To všetko čo v nás skamenelo
to všetko tvrdé a viac neohybné

zostane
Zostanú aj nedopísané
dejiny našich predkov
ktoré stále dopĺňame

novými objavmi
poznačené chladom

Spokojne prevraciame bielu farbu
primrznutej vody

lopatou posúvame zimu
aby sa nám nenačrel

do topánok sneh
Hľadáme doteraz nepovšimnuté 

príhody
a ochutnávame aj iné metafory

nášho prežitia
Ešte sa stále hľadáme
v tekutých zrkadlách 

našej minulosti

V pokojnom popoludní

Pauza
po sladkom vydýchnutí

z ktorého sa odpájajú slová
Medovejú suroviny 

pre novú báseň
ktorá sa stvárnila

v pokojnom popoludní básnika
Možno preto sa jej oči trblietali

od nedočkania

Všetko má význam

Všetko má význam
aj zohrievať slová v dlani

kým z nich nevyklíčia vône
na ktoré si ešte dobre pamätáš

Významné je aj spoznávať
iné chute mlieka

počúvať bzukot včiel
a myslieť si na medové oblaky

z ktorých sa vytratil
tvoj strážny anjel

Významné je aj vedieť
že si už bez ochrancu
a v zrenici tvojho oka

polámané svetelné lúče
dráždia dážď
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Už neviem kedy

Už neviem kedy
som do teba naposledy

zasadil báseň
ani kedy táto dorástla

do radosti poľných kvetov
Už si nepamätám kedy

som ťa stretol
v opýtaniach vetra

kedy som ti povedal
že slzy sú prchavé 
diamanty smútku
Už neviem odkedy
som ťa neskloňoval

podľa vzoru čistého snehu

Kedy

Stojím v predmestí rána
čakám na príkazy

ale Boh sa trochu zahovoril
a zabudol na mňa

takže sa môžem aj vyhovoriť
Príťažlivá sila umenia
ktorá na mňa pôsobí
ohrozuje všednosti

ktoré nedokážem prehovoriť
ani si na ne zvyknúť 

Dnes ťa naučím ošetrovať
perlorodky krásy

aby si potom vedela
kedy z mlčania si môžeš odlomiť

sladšiu polovicu

Stále ešte veríš

Si ako strom
čo rastie z môjho tela
si pochválením ešte

jedného dňa
Z ligotu snehu

si berieš potešenia svetla
a z trávy 

zelenú farbu nádeje
Ty ešte stále veríš

že sa raz zopakujeme v kvetoch

Plynutie

Čas plynie
pukajú sa farby na obrazoch

a my pomaly dozrievame
do poznania vlastného mena

Zatiaľ kým stojíme
na začiatku nového rána

ešte veríme
že sa nám nič hrozné

nemôže prihodiť
Snažíme sa prežiť
všetko ponúknuté

kým nás zem neprivolá
do krajiny vinníkov
v ktorej nepoznajú

ovlaženia kvapôčkami rosy
Oslobodený od života

budeme čakať
kým nám duša nerozkvitne

Ivan Ambruš: Ivan Ambruš:

Sme celkom my

Noc sa prehlbuje
odbúda teplo

už u nás vonia samotou a smútkom
ale aj dlhým čakaním

Z dávnych dejín
počuť volanie našich predkov

o ktorých sme nestihli
všetko vyrozprávať

Rýchlo sme sa naučili
na nich zabúdať
a teraz neveríme

ani len predzvestiam búrok
Sme reálni

sme celkom my
poznačení časom

nášho prežitia

Ale vzduch si ťa pamätá

Už sa nevmestíš do tichosti
vypadla si aj zo spomienky

a ja ťa neviem zaradiť
do dávnych chvíľ cnosti 
Ale vzduch si ťa pamätá

odvtedy kým si ešte bola veľa
kým som ťa každé ráno čítal

zapísanú v zrkadle
Teraz si ťa vyberám

z toľkých počutí 
ako najkrajšiu báseň

ktorú ešte raz prebolím

Ešte si nevedel

Keď si už zostal
bez vhodných slov

ešte si nevedel
že vtedy si mohol
odomknúť ženu

ktorá túžila byť otvorená
tak ako túžia kone

po čerstvej rannej tráve
posypanej rosou

A nevedel si ani o zázraku
ktorý by sa bol narodil

ak by si bol smelší
a rozhodnutý

Teraz ale je už pozde
si o pár krokov ďalej

o pár úsmevov navyše
už ťa posunuli do času

v ktorom vyschýnajú stromy
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Pravá cena

Predsa som zostal vo vnútri domu
umývať schody po ktorých prebehla

zablatená krása
a zostal som tam aj preto

aby som vyvetral miestnosti
a pustil nový čerstvý vzduch

z ktorého sa ďalej živia aj podvodníci
Ešte ma stále mučia

nezrátané pochybnosti
keď hľadám kto ma zradil

v tomto mnohotvárnom svete
kde sa čaká na spasenie

od ktorého ma niekto odpočítal
Napriek všetkým neistotám

a znečisteniu
zostal som bývať v dome

ako dôkaz
že všetci nezabudli

skadiaľ pramení vietor
a niektorí ešte poznajú

pravú cenu slova
domovina

Ivan Ambruš: Angela Turáková
(Ukrajina)

Prečo ľúbim svoju zem?

Najprv preto, že je moja,
Mamka ma tu narodila,

tu som nebo uvidela,
tu som na zem stúpila.

Môj kraj je krásny,
tu máme vysoké hory,

krištáľové potôčiky,
smaragdové stromy.

Melodická horská ozvena
sluch môj vždy raduje,

rodička čistá praznenna
silu a moc pribavuje.

Vždy dáva dobrý pocit
zvuk zvončekov ovečkových,

pocit pokoja a neustálosti
nášho života nemenlivosti.

Národ, ktorý tisícročia
býva v mojom kraji,
je dobrý, pracovitý
štedrý a nenáročný.

Hlbokú ľudovú múdrosť
moji karpatskí horali,
múdrosť ako rečnosť,
ktorou vždy vládali!

Veď pred viacstoročnej
tu neboli žiadne školy,
starý mladým, deťom 

učiteľom boli!

Učili žiť, pracovať,
byť každému ako brat,

spolu sumovať a sa radovať.
Radovať sa v horách

je veľa pôroda,
panoráma, ktorú vidíš,

srdce láskou napĺňa.
Ale aj hrozby množstvo
moja bývajúci v horách,
dravca môžeš stretnúť

lebo v priepasť spadnúť.
Môže tvoja chata

byť zahrabaná v snehu,
môžu tvoje ovce
vlci odtiahnuť.

Preto veda životná
veľmi bola vážna vždy

našim múdrym praotcom,
ktorí v horách bývali.

Tú vedu nikto nepísal,
len z úst do úst odovzdával,

národ takým spôsobom
múdrosť obohacoval.

Malé deti tvrdo vedeli,
že všetko od Najvyššieho záleží.

Preto majú v modlitbách
darček každého dňa ďakovať.
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Božie bylinky

Cestička-cestička,
Ukáž mi tie miestečka,

kde rastú bylinky
na ľudské choroby!
Rastú oni v doline
na divokej prírode,
na zelenej poľane,
alebo na planine.
Jednu bylinôčku

musíš zbierať ráno,
inú máš hľadať,

keď už slnko spadlo.
Jedna bylinôčka
lieči koreňom,
iná rastlinka

ti pomôže kvetom.
Kostihoj a čakanka

koreň má liečivý,
zlatobyľ a rebríček
kvietkom hojivý.

Slamika a púpavka
liečivá je celá,

lístkami nás hoja
skorocel a mäta.

Dobre nastav uši, oči,
keď stúpiš na poľanu,
ako sa dať do liečenia
rastlinky ti povedajú:
Som zelený rebríček,

zajačí chlebíček,
liečim chorôb veľa,

darom ľuďom zdravia.

Som rumanček-kamilka
hojím hrdlo, bruško
aj iných chorôb veľa
s materinou dúškou.
Som divoký gaštan,
uvidíš ma – zastaň!

Do vrecka zober ma –
budem ti ochrana!

Som modrá čakanka,
moc pekná rastlinka,

keď máš choré srdiečko,
pomôžem ti rýchlo.

Som ružová cintúria,
neveľká bylinôčka,

keď ma spojíš so slamihou,
budeš mať zdravé črevičká.

Máme rastlinky,
ktoré liečia vôňou,

ešte máme také,
ktoré liečia farbou.
Niektoré bylinky
stačí mať doma,
ony aj tak liečia

domácich i vedľa.

Chcem Vám povedať,
moje milé deti,

že máme rastlinku,
opísanú v Biblii,
ktorou liečil ešte
svätý Ján Krstiteľ.

To je zelina,

Božia Bylina
ešte ju volajú

dobrým koreňom
našej Matky Božej.

Všetky rastliny
majú silu liečivú.

To je veľký darček
nášho Stvoriteľa

nášho Všemohúceho
nášho Jediného Boha.

Život bez kvetín

Prestavte si, milé deti,
aký by bol náš život,

keď by nebolo kvetín?
Nekvitli by v lete, v jari

naše polia planiny,
nemohli by spievať vtáky
o nádhernej kráse Zemi.
Dievčaťom by nedávali
chlapci ruže, pivonky,

nemohli by sme sa tešiť
na malvy a fi alky.

Nepokrývala by doliny
plachta žltých púpavok,
nebolo by dobrej vône

ľalií, levandúľ a medoviek.
Čo by teda maľovali
na papieroch deti?

Aký vzor by vyšívali
na bielych plátnach ženy?

Okná by neskrášlili
červené, modré kvetinky,
chýbali by pred Kataríny

kvetinkové záhony.
Ako by sa mohli cítiť

na prísahe nevesty,
keby nemali kytice

z pekných živých kvetín?
Čo by darovali mamičkám

deti na narodeniny,
aké bolo by vinšovanie
babičkám bez kvetiny?

Odprevádzajú nás kvety
od krstení do pohrebu.

Bez nich život by bol smutný.
Teraz, myslím, rozumiete,

že na života ozdobenie
dal nám kvety Božíčko.
On sa teší, že to ceníme,
kvetinôčky pestujeme –

tak sa odvďačujeme!

Angela Turáková
(Ukrajina)

Angela Turáková
(Ukrajina)
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Január

4. 1.   Česká kuchyňa v  čabianskom Klube slovenských seniorov 
v Dome slovenskej kultúry (DSK)

10. 1.   Zasadnutie čabianskeho regiónu Ústavu pre kultúru Slovákov 
v Maďarsku (ÚKSM) v DSK

11. 1.   Novoročné štrngnutie čabianskych slovenských partnerských 
komunít v DSK

24. 1.   Zasadnutie Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba
27. 1.  Páračky s miestnymi škôlkarmi v Telekgerendáši
30.-31. 1.   Pracovná cesta čabianskeho organizačného výboru do Nitry na 

výstavu „Ej ženy, ženy“

Február

4. 2.  Slovenský bál v Telekgerendáši
5. 2.  Rodinné čajové popoludnie v Kétšoproni
6. 2.  Podpísanie dohody medzi Csaba TV a košickou televíziou (An-

tik Telekom) o vysielaní slovenských národnostných programov 
Csaba TV a rokovanie o ďalších možnostiach spolupráce

8. 2.  Prezentácia 55-ročného Čabianskeho kalendára v DSK
10. 2.  Premietanie dokumentárneho filmu HORNÁ ZEM (2014) re-

žisérky Vladislavy Plančíkovej  v  rámci dní Kultúrne domy cez 
deň a v noci v Čabasabady

  Národnostný ples v Segedíne, spomienka na 20. jubileum Spol-
ku segedínskych Slovákov

10.-12. 2.  Ukážková zabíjačka Slovákov z Poľného Berinčoka v Topoľčanoch
11. 2.  Slovenský bál v Slovenskom Komlóši
16. 2.  Pracovná cesta čabianskeho Klubu slovenských seniorov do Se-

gedína spojená s návštevou Múzea Móra
  Zasadnutie predsedníctva Čabianskej organizácie Slovákov
18. 2.  Fašiangový bál Slovákov z Čaby a okolia v Békešskej Čabe
  Fašiangy Slovákov v Medeši
21. 2.  Zasadnutie Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská 

Čaba
24.-25. 2.  Stretnutie národnostných vedúcich v Čabe a v Poľnom Berinčoku
24.-26. 2.  Čorvášski a gerendášski Slováci v družobnom meste Sládkovičo-

ve na klobasiáde
27. 2.  Účasť na Civilnom informačnom dni na súde v Gyule
28. 2.  Fórum Slovenskej samosprávy Békešskej župy v Irminčoku

Gazdinky Klubu slovenských seniorov
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Marec

6. 3.  Prezentácia publikácie Tünde Tuškovej Slovenský jazyk v univer-
zitnom bilingválnom prostredí v Dome národností v Segedíne

6. a 7. 3.  Deň žien v celom čabianskom regióne ÚKSM
8. 3.  Deň žien v čabianskom Klube slovenských seniorov v DSK a v 

Slovenskom klube s vystúpením Čabianskej ružičky a Orgovánu
10. 3.  Vernisáž výstavy Ovčiari-Valasi, remeslo a kultúra z Liptovské-

ho Hrádku v Áchimovej sieni čabianskeho oblastného domu
  Mimoriadne hodiny hudobnej výchovy v  čabianskej slovenskej 

škole s gajdošom Ľubomírom Tatarkom
14. 3.  Vernisáž výstavy Tranoscius v Pamätnom dome Munkácsyho (zahlá-

senie zápisu Tranoscia do čabianskej miestnej registrácie hodnôt)
  Podpísanie dohody o spolupráci miestnej slovenskej a nemeckej 

samosprávy v Poľnom Berinčoku
15. 3.  Mestské oslavy s miestnymi Slovákmi v celom regióne
  Stretnutie veteránov (áut a motocyklov) vo dvore DSK
17.-18. 3.  Účasť na Medzinárodnej konferencii Národopisné aspekty 

v kultúre dolnozemských Slovákov a na odovzdaní ceny Ondreja 
Štefanka v Nadlaku

21. 3.  Rokovanie dolnozemských slovenských regionálnych vedúcich 
so  samosprávou župy Békéš o výmene obyvateľstva a plánoch 
spomienkových slávností

23. 3.  Mimoriadna hodina s čabianskymi citaristami v Základnej škole 
na Námestí Szabó Pál

25. 3.  Predstavenie Výšivkárskeho krúžku Rozmarín na Celoštátnom 
stretnutí výšivkárskych krúžkov

25.-26. 3.  Účasť na valnom zhromaždení Únie slovenských organizácií 
v Šámšonháze

Apríl

5. 4.  Vernisáž výstavy Jána Rácza v DSK, organizovaná Klubom ča-
bianskych slovenských seniorov

7. 4.  Účasť Komlóšanov na premiére partnerského Divadla Jána Cha-
lupku v Brezne

8. 4.  Čajové popoludnie v  Telekgerendáši – vystúpenie spevokolu 
Čabianska ružička, ženského spevokolu Orgován a čabianskych 
mladých citaristov

  Veľkonočná detská herňa v Čabasabady
  Súťaž Zákusok našich starých mám v Poľnom Berinčoku
10. 4.  Vernisáž výstavy Ovčiari-Valasi, remeslo a kultúra z Liptovské-

ho Hrádku v sarvašskom Cervinus Teátrum
  Súťaž veľkonočných zákuskov a prezentácia publikácie v Sarvaši
  Zasadnutie Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba 
12. 4.  Rozpomienka na výmenu obyvateľstva v Medeši
  Spoločná prezentácia Čabianskeho kalendára 2017 a Nášho ka-

lendára 2016 v Bratislave
14. 4.  Úprava a kladenie vencov v „tót” cintoríne v Poľnom Berinčoku
  Výšivkársky krúžok Rozmarín z Čaby - detská herňa v Poľnom 

Berinčoku pre deti Nadácie desiatich miest
18. 4.  Čabianska ružička - vystúpenie na programe Reformácia v  ča-

bianskej evanjelickej cirkvi, organizovanom Spolkom ochranárov 
mesta

20. 4.  Veľkonočné zvyky miestnych Slovákov v  slovenskej materskej 
škôlke Nezábudka v Poľnom Berinčoku

21.-22. 4.  Kultúrne stretnutie dolnozemských Slovákov a 15. ročník súťaže 
komlóšskych klobás v Slovenskom Komlóši

23. 4.  Návšteva delegácie Vidieckeho parlamentu SR a detskej folklórnej 
skupiny z Krupiny v čabianskom oblastnom dome a v Dome sloven-
skej kultúry – cestou v Čabasabady pri stene sálašských učiteľov

24.-26. 4.  Predbežná ponuka na spoluprácu Slovenskej samosprávy 
v Čorváši mestám Červený Kláštor a Sládkovičovo

27. 4.  Zasadnutie predsedníctva ČOS
23. 4.  Návšteva delegácie Vidieckeho parlamentu SR a detskej folklór-

nej skupiny z Krupiny
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Máj

6. 5.  Odovzdanie slovenského spoločenského domu s národopisnou 
zbierkou v Telekgerendáši

  Rozlúčková slávnosť 12. ročníka čabianskeho slovenského gymnázia
  Slovenský deň v Čabačúde 
7.-14. 5.   Čorvášski Slováci v Sládkovičove na Matičných dňoch  
8. 5.  Odborná cesta čabianskeho Klubu slovenských seniorov do 

Mezőhegyesa
11. 5.  Účasť na spomienkovej slávnosti O. L. Áchima v  Budapešti – 

vystúpenie Čabianskej ružičky a dvoch citaristiek z Čabasabady
  Varenie halušiek so škôlkarmi z MŠ Nezábudka v Poľnom Be-

rinčoku
12. 5.  Vernisáž jubilejnej výstavy Anny Illéšovej Boťánskej v Múzeu M. 

Munkácsyho - vystúpenie zmiešanej skupiny čabianskych a két-
šoproňských citaristov

13. 5.  Oslavy 15. ročného jubilea spevokolu Horenka v Kétšoproni
  Priateľská večera Nadácie slovenskej škôlky a školy v Sarvaši
14. 5.  V. stretnutie spevokolov na počesť dirigentského manželského 

páru Szabó – vystúpenie speváckeho zboru Čabianska ružička 
a spevokolu Orgován

15. 5.  Tri mesiace lásky maďarsko-slovensko-grécka fotovýstava a pre-
zentácia Nepravidelného slovníka komlóšskeho nárečia Juraja 
Sinčoka v Knižnici župy Békéš

19. 5.  Účasť výšivkárskeho krúžku Rozmarín a  výšivkárok z  Békeša, 
Kétšoproňu a z Poľného Berinčoka na konkurze a výstave „Ki-
tesszük a szűrét” v Berettyóújfalu

20. 5.  Slovenská klobasiáda a bál v Gerendáši
  Národnostné dni v Segedíne
20.-21. 5.  Na 20. jubilejnom supermaratóne Békéscsaba-Arad-Békéscsaba 

medešské Slovenky pečú herouky a Slováci z Čabasabady sa ak-
tívne podieľajú na organizácii

  Klobasiáda Slovákov v Gerendáši
  Deň mesta a národností v Segedíne
21. 5.  Duna TV národnostné vysielanie prezentácia čabianskych Slovákov
23. 5.  Zasadnutie Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba

25. 5.  Regionálne kolo Spievaniek a veršovačiek v Sarvaši
26. 5.  Deň detí čabianskeho Klubu slovenských seniorov pre prvákov 

čabianskej slovenskej školy v čabianskom oblastnom dome
26.-27. 5.  Účasť na Dolnozemskom jarmoku v Hložanoch (čabianski Slováci)
29. 5.  Výskumný ústav Slovákov v  Maďarsku a  Katedra slovenského 

jazyka a literatúry Segedínskej univerzity v  Dome slovenskej 
kultúry organizoval zaujímavé vedecko-populárne prednášky 
a diskusie: Prešovská slovakistická lexikografia a Neologizmy 
v slovenčine z pohľadu teórie lexikálnej motivácie

Delegácia čabianskych Slovákov v Hložanoch na Dolnozemskom jarmoku
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Jún

1. 6.  Natáčanie štábu národnostného vysielania v Segedíne v DSK - 
výšivkársky krúžok Rozmarín

3. 6.  Spomienková slávnosť pri príležitosti výročia výmeny obyvateľ-
stva vo Veľkom Bánhedeši

7. 6.  Výlet čabianskeho Klubu slovenských seniorov na Póstelek
8. 6.  Divadelné predstavenie Zoznamka Vertiga v Čabe
9. 6.  VÚSM prezentovala svoje publikácie v rámci týždňa knihy na 

Hlavnom námestí Békešskej Čaby
9.-11. 6.  Odborná okružná cesta čorvášskych Slovákov na Slovensku
10. 6.  Deň detí s javiskovým programom detských súborov v Čabasabady
  Účasť spevokolu Orgován a mladých citaristov na Stretnutí cita-

ristov v Pusztaföldvári
13. 6.  Zasadnutie Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba
16. 6.  Odovzdávanie diamantového diplomu v  čabianskej slovenskej 

škole Jurajovi Krettovi a Zuzana Hidasiovej
17. 6.  Svadba postihnutých detí partnerského zariadenia ČOS v DSK
23. 6.  Podiel Slovákov na programoch Noc múzeí v Poľnom Berinčoku
  Účasť výšivkárskeho krúžku Rozmarín a výšivkárok z Poľného 

Berinčoka, Békéša a Kétšoproňa na konkurze a  výstave „Szá-
zrózsás v Mezőkövesde

24. 6.  II. národnostný gastronomický deň vo Veľkom Bánhedeši
29. 6.-2. 7.   Pamätný šachový turnaj Ancsinovcov v Békešskej Čabe
30. 6. -2. 7.  Účasť výšivkárskeho krúžku Rozmarín v Gyule na „Körös-völgyi 

sokadalom”

Júl

1. 7.  Deň Slovákov v Maďarsku – z čabianskeho regiónu vystúpil spe-
vácky zbor Čabianska ružička a prezentuje sa výšivkársky krú-
žok Rozmarín a Elečania

3. 7.-7. 7.  Slovenský denný tábor zachovávania tradícií kétšoproňskej slo-
venskej samosprávy na salaši Kemencés 

5. 7.  Opekanie slaniny čabianskeho Klubu slovenských seniorov v ča-
bianskom oblastnom dome

6. 7.  Návšteva slovenského denného tábora zachovávania tradícií 
v Kétšoproni v čabianskom slovenskom oblastnom dome

10.-14. 7.  Podiel na programoch Noc múzeí v Poľnom Berinčoku a v Slo-
venskom Komlóši

13. 7.  Vernisáž výstavy Anny Bartolákovej v DSK v rámci seriálu mla-
dé talenty v Békešskej Čabe

16.-21. 7.  Slovenský tábor zachovávania tradícií v Kardoši, organizovaný 
Slovenskou samosprávou Békešskej župy

17. 7.  Účasť výšivkárskeho krúžku Rozmarín na konkurze a  výstave 
Reformácia v čabianskej reformovanej cirkvi

17.-22. 7.  Účasť výšivkárskeho krúžku Rozmarín v tábore ľudového ume-
nia – ako účastník aj ako učiteľ

22. 7.  Slovenský festival v Eleku
22.-29. 7.  XIII. medzinárodný čabiansky umelecký plenér s dvoma Slovák-

mi (Pavol Ruska a Radoslav Repicky)
26.-29. 7.  Študijná cesta na Slovensko pre členov Slovenského krúžku v Čorváši
  Slovenské ľudové remeselníctvo – tábor pre deti z Dolnej zeme 

vo Vojvodine so žiakmi zo Sarvaša (v spolupráci)
26. 7.-9. 8.  Slovenský tábor Gerendášanov na Slovensku (Oravské Hore)
29. 7.  Na Folklórnych slávnostiach v  Banke z  čabianskeho regiónu - 

telekgerendášski Slováci
29.-30. 7.  Cesta Slovákov z Eleku k partnerskej slovenskej komunite do Černe
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August

2. 8.  Kladenie venca ČOS a miestnej slovenskej samosprávy pri soche 
101. pluku v rámci spomienkovej slávnosti

4.-6. 8.  Slovenská gastronómia na Festivale melónov v Medeši
4.-8. 8.  Slovenské národné slávnosti v  Báčskom Petrovci so  skupinou 

Únie slovenských organizácií v Maďarsku
(4).-5.-(6.) 8.  V rámci podujatia Mesto, na ktoré sme hrdí – Békešská Čaba, 

sa zúčastnili čabianski Slováci s dvoma skupinami t.j. Slovenský 
klub a pracovný tím DSK, na súťaži kotlíkovej hydiny, výšivkár-
ky krúžok Rozmarínu pripravil výstavu a mini jarmok a vystúpi-
la Ildika Očovská

5. 8.  Módna prehliadka návrhárky a výrobkyne odevu Tündy Hrivnáko-
vej zo šiat ozdobených dolnozemskými slovenskými motívmi spod 
rúk čabianskych Rozmarínčanov v parku Slovenského Komlóša

7.-13. 8.  Slovenská mládežnícka akadémia, organizovaná OSMM v Sar-
vaši v znamení 70. výročia výmeny obyvateľstva

11.-13. 8.  Prezentácia Poľného Berinčoka na jarmoku v „Gúta”
12. 8.  Deň jabĺk v Čabasabady s 20. jubileom spolku
18. 8.  Premietanie filmu Vladislavy Plančíkovej: Horná zem v Sloven-

skom Komlóši na počesť výmeny obyvateľstva ČSR-MR
18.-20. 8.  Účasť výšivkárskeho krúžku Rozmarín na Slávnostiach majstrov 

na Budínskom hrade
  Slovenské družobné mesto Poľného Berinčoka vystúpilo na osla-

vách 20. augusta
19. 8.  Folklórny festival v Kétšoproni – účasť čabianského Slovenský klub
  Gastronomický deň v Slovenskom Komlóši
20. 8.  Oslavy Dňa chleba a kladenie venca pri pamätnej tabuli Samuela 

Mokrého v Gerendáši
25. 8.  Osobitná výstava Anny Illéšovej Boťánskej v Múzeu úžitkového 

priemyslu
25.-27. 8.  Na medzinárodných majstrovstvách Slovenska vo varení a jedení 

bryndzových halušiek v  Krompachoch sa zúčastnili vedúci ča-
bianskeho Slovenského klubu

September

1.-3. 9.  Oberačkové slávnosti a Slovenský deň v Malom Kereši
  Deň župy Békéš s národnosťami žijúcimi v župe – partnerom je 

Slovenská samospráva župy Békéš
6. 9.  Recepcia Generálneho konzulátu SR a koncert košickej filhar-

mónie v  Malom evanjelickom kostole pri príležitosti štátneho 
sviatku SR Dňa Ústavy v Békešskej Čabe

8.-9. 9.  Národnostný festival V pokoji a mieri
  Výstava originálnych krojov presídlených Slovákov z Nitry v DSK
  Deň sliviek v Sarvaši
14.-15. 9.  Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme v Srbsku 

(spoločný projekt)
16. 9.  Festival plnenej kapusty v Poľnom Berinčoku
22.-24. 9.  Cez Nadlak je... – prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne 

na Dolnej zemi (spoločný projekt) 
29. 9-1. 10. Slovenský deň v Čorváši
  Slovenský deň vo Veľkom Bánhedeši
  Deň halušiek v Kondoroši
29. 9-29. 10.  Séria slávnostných podujatí evanjelickej cirkvi v Sarvaši so slo-

venskými partnermi pri príležitosti 500. výročia reformácie

sept.  Deň Medeša s národnosťami 
  Vypísanie a posúdenie súťaže kresieb s témou tradičná kultúra a oko-

lie pre žiakov, organizovanej Slovenskou samosprávou obce Békéš
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Október

3. 10.  Zasadnutie predsedníctva Čabianskej organizácie Slovákov
5. 10.  62. maturitné stretnutie čabianskeho slovenského gymnázia 

s vernisážou výstavy Samuela Čičeľa v DSK
6.-8. 10.   Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoško-

lákov v Békešskej Čabe, organizovaný CSSM (spoločný projekt)
  Spolu na javisku a mimo neho – stretnutie divadelníkov v Sarva-

ši, organizované divadlom Vertigo
7.-8. 10.  Slovenský deň v Poľnom Berinčoku a 25. jubilejné oslavy miest-

nej slovenskej organizácie
13.-15. 10.  Kultúrny a gastronomický festival v Podhájskej – vystúpil spe-

vokol Čabianska ružička a tanečný súbor Komlóš, a prezentácia 
Čabänov a Komlóšanov

  Seminár slovenských dolnozemských pedagógov s  odovzdáva-
ním Tešedíkovej ceny v Rumunsku (spoločný projekt)

14. 10.  Festival kukurice a Slovenský deň v Telekgerendáši
  Oberačkový sprievod a Slovenský batôžkový bál v Eleku
16. 10.  Mimoriadna hodina žiakov čabianskeho gymnázia v DSK s Jánom 

Chlebnickým o bývalej slovenskej škole a výstave Samuela Csicselya 
20. 10.   Rozlúčkový program Čabianskej ružičky s členkou ČOS v cinto-

ríne na Tompa ulici
  Návšteva Slovákov a partnerských komunít čabianskeho regiónu 

ÚKSM v DSK
  Čabiansky Klub slovenských seniorov sa zúčastnil na súťaži Fes-

tival čabianskej klobásy
25. 10.  Zasadnutie redakčnej rady VÚSM k čabianskej výročnej publikácii
26. 10.  Zasadnutie predsedníctva Čabianskej organizácie Slovákov
30. 10.  Premietanie mini filmu OSMM do súťaže k výročiu reformácie 

s  Danielou Kesjárovou a spevokolom Čabianska ružička v  ča-
bianskom malom evanjelickom kostole

November

1. 11.  Spomienková slávnosť pri kríži v Kétšoproni
2. 11.  Zasadnutie čabianskeho regiónu Ústavu pre kultúru Slovákov 

v Maďarsku (ÚKSM) v DSK
6. 11.  Zasadnutie a verejné vypočutie Slovenskej samosprávy župného 

mesta Békešská Čaba v čabianskom oblastnom dome
  Rozlúčkový program spevokolu Orgován s členkou ČOS v cin-

toríne na ceste Beréni
7. 11.  Odborná návšteva čabianskeho Klubu slovenských seniorov 

v tlačiarni Mondi
10. 11.  Vernisáž výstavy seriálu Talentovaní mladí tvorcovia Békeš-

skej Čaby v  Dome slovenskej kultúry (Simon Debóra Eszter, 
Horváth Ádám)

9.-12. 11.  Slovenskí vydavatelia zo zahraničia – účasť na knižnom veľtrhu 
Bibliotéka 2017

14. 11.  II. fórum a verejné vypočutie Slovenskej samosprávy Békešskej 
župy v Čabačúde

16.-17. 11.  Konferencia VÚSM v Békešskej Čabe na tému Výmena obyva-
teľstva v župnej knižnici a v DSK

18. 11.  Bál na Katarínu a Alžbetu v Gerendáši
24. 11.  Stužková slávnosť na čabianskom slovenskom gymnáziu
25. 11.  15. výročie založenia Slovenskej samosprávy v Eleku a Deň Slovákov

nov. Účasť našich odborných skupín na kvalifikáciách
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December

4. 12.  Deň menšín v Békešskej Čabe
8-.10. 12.  Cesta čabianskych Slovákov k partnerskej komunite do Litavy
9. 12.  Deň menšín v Telekgerendáši
14. 12.  Deň menšín v Poľnom Berinčoku
16. 12.  Vianočný koncert miestnych spevokolov v  čabianskom malom 

evanjelickom kostole (Čabianska ružička) 
17. 12.  Zapálenie sviečky na spoločnom mestskom adventom venci 

v Poľnom Berinčoku a v Eleku
22. 12.  Deň menšín v Čabasabady
23. 12.  Zapálenie štvrtej adventnej sviečky osady a slovenský program 

s miestnymi Slovákmi a evanjelickou cirkvou v Eleku

REKREAČNÉ STREDISKO

PODHÁJSKA
WWW.tk.podhajska.sk

Hotel Borinka

+421/35/6586 195

Reštaurácia Jazmín

+421/35/6586 132

Kúpalisko
Komplex služieb

+421/35/6586 130
+421/35/6586 450
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