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Slovo zostavovateľa 

 

Vážení čitatelia portálu www.pitvaros.sk, pripravili sme si pre Vás opäť malú novinku a tou je pitvarošský 

kalendár na rok 2020. Inšpirovali sme sa podobnými projektami, ktoré úspešne vychádzajú už roky 

a mnohé z nich poznáte ako napr. Čabiansky kalendár, Náš kalendár alebo i Tranovského kalendár. 

Kalendáre nielen v minulosti ale i dnes sa tešia veľkej obľube, pretože okrem prehľadného kalendára 

poskytujú rôzne zaujímavé články a inšpirácie pre čitateľov. Články do kalendára boli vybrané z už 

zverejnených príspevkov na našej webovej stránke. Od fungovania stránky www.pitvaros.sk v jej novej 

grafickej podobe v roku 2017 po 31.12.2019 bolo na nej zverejnených rovných 100 rôznych článkov 

a príspevkov týkajúcich sa Pitvaroša, Pitvarošanov, alebo Dolnej zeme. Sme veľmi radi, že aj mnohí z Vás 

prispeli nielen svojimi fotografiami, ale i článkami a spomienkami. Spolu tak udržiavame spomienky na 

naše korene a na našich predkov. Sme veľmi radi, že sa nám darí naďalej udržiavať duch Pitvarošanstva, 

budovať pocit vzájomnej spolupatričnosti a hrdosti na vlastné dejiny. Prinášame Vám nielen dávne 

spomienky na našich predkov, ale i aktuálne informácie o stretnutiach Pitvarošanov na Slovensku. 

Budeme sa snažiť Vám aj v roku 2020 priniesť množstvo zaujímavých informácii a spomienok. Pitvarošský 

kalendár je zverejnený iba v elektronickej podobe. Prajeme príjemné čítanie. 

Je toho ešte veľa nespracovaného... 

 

Michal Kožuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autori príspevkov 
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Fotografie do kalendára sú použité z rodinných 
archívov: 
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Miroslava Kráľa (Bratislava) 
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Kalendár na rok 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 JANUÁR  2020  

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

  1 Nový rok 
 

2 Alexandra / 

Karina 
 

3 Daniela 
 

4 Drahoslav 
 

5 Andrea 

6 Antónia 
 

7 Bohuslava 
 

8 Severín 
 

9 Alexej / Alex 
 

10 Dáša 
 

11 Malvína 
 

12 Ernest 
 

13 Rastislav 

 

14 Radovan 

 

15 Dobroslav 

 

16 Kristína 

 

17 Nataša 

 

18 Bohdana 

 

19 Drahomíra / 

Mário / Sára 
 

20 Dalibor / 

Sebastián 
 

21 Vincent 
 

22 Zora 
 

23 Miloš 
 

24 Timotej 
 

25 Gejza 
 

26 Tamara 
 

27 Bohuš 28 Alfonz 29 Gašpar 30 Ema 31 Emil   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FEBRUÁR  2020  

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

     1 Tatiana 

 

2 Erika / Erik / Mia 

3 Blažej 
 

4 Veronika 

 

5 Agáta 
 

6 Dorota 
 

7 Vanda 
 

8 Zoja 
 

9 Zdenko / 
Apolónia 
 

10 Gabriela 
 

11 Dezider 
 

12 Perla 
 

13 Arpád 
 

14 Valentín 
 

15 Pravoslav 
 

16 ida / Liana 

 

17 Miloslava 
 

18 Jaromír 
 

19 Vlasta 20 Lívia 21 Eleonóra 22 Etela 23 Roman / Romana 

24 Matej / Matiáš 25 Frederik / 

Frederika 
26 Viktor 27 Alexander 28 Zlatica / Zlatka 29 Radomír  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAREC  2020  

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

      1 Albín 

2 Anežka 3 Bohumil / Bohumila 4 Kazimír 5 Fridrich 6 Radoslav / 

Radoslava 
7 Tomáš / Nathan 8 Alan / Alana 

9 Františka 10 Bruno / Branislav 11 Angela / Angelika 12 Gregor 13 Vlastimil / 

Vlastimila 
14 Matilda 15 Svetlana / 

Roderik 

16 Boleslav 17 Ľubica 18 Eduard 19 Jozef 20 Viťazoslav / 

Klaudius 
21 Blahoslav 22 Beňadik 

23 Adrián 24 Gabriel 25 Marián 26 Emanuel 27Alena 28 Soňa 29 Miroslav 

30 Vieroslav / 

Vieroslava 

 

31 Benjamín      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 APRÍL  2020  

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

  1 Hugo 2 Zita 3 Richard 4 Izidor / Izis 5 Miroslava 

6 Irena 7 Zoltán 8 Albert 9 Milena 10 Igor 11 Július 12 Estera 

13 Aleš 14 Justína 15 Fedor 16 Dana / Danica 17 Rudolf 18 Valér 19 Jela 

20 Marcel 21 Ervín 22 Slavomír 23 Vojtech 24 Juraj 25 Marek / Marko 26 Jaroslava 

27 Jaroslav 28 Jarmila 29 Lea 30 Anastázia    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 MÁJ  2020  

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

    1 Sviatok práce 2 Žigmund 3 Galina / Timea 

4 Florián 5 Lesia / Lesana 6 Hermína 7 Monika 8 Ingrida 9 Roland 10 Viktória 

11 Blažena 12 Pankrác 13 Servác 14 Bonifác 15 Žofia / Sofia 16 Svetozár 17 Gizela 

18 Viola 19 Gertrúda 20 Bernard 21 Zina 22 Júlia / Juliána 23 Želmíra 24 Ela 

25 Urban / Vanesa 26 Dušan 27 Iveta 28 Viliam 29 Vilma / Maxim 30 Ferdinand 31 Petrana / 

Petronela / Nela 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 JÚN  2020  

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

1 Žaneta 2 Xénia / Oxana 3 Karolína / Kevin 4 Lenka 5 Laura 6 Norbert 7 Róbert / Róberta 

8 Medard 9 Stanislava 10 Margaréta / Gréta 11 Dobroslava 12 Zlatko 13 Anton / Tobiáš 14 Vasil 

15 Vít 16 Blanka / Bianka 17 Adolf 18 Vratislav 19 Alfréd 20 Valéria 21 Alojz 

22 Pailína 23 Sidónia 24 Ján 25 Olívia / Tadeáš 26 Adriána 27 Ladislav / 

Ladislava 
28 Beáta 

29 Peter a Pavol / 

Petra 
30 Melánia      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 JÚL  2020  

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

  1 Diana 2 Berta 3 Miloslav 4 Prokop 5 Cyril a Metod 

6 Patrik / Patrícia 7 Oliver 8 Ivan 9 Lujza 10 Amália 11 Milota 12 Nina 

13 Margita 14 Kamil 15 Henrich 16 Drahomír / Rút 17 Bohuslav 18 Kamila 19 Dušana 

20 Iľja / Eliáš 21 Damiel 22 Magdaléna 23 Oľga 24 Vladimír 25 Jakub 26 Anna / Hana 

27 Božena 28 Krištof 29 Marta 30 Libuša 31 Ignác   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AUGUST  2020  

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

     1 Božidara 2 Gustáv 

3 Jerguš 4 Dominik / Dominika 5 Hortenzia 6 Jozefína 7 Štefánia 8 Oskár 9 Ľubomíra 

10 Vavrinec 11 Zuzana 12 Darina 13 Ľubomír 14 Mojmír 15 Marcela 16 Leonard 

17 Milica 18 Elena / Helena 19 Lýdia 20 Anabela / Liliana 21 Jana / Janka 22 Tichomír 23 Filip 

24 Bartolomej 25 Ľudovít 26 Samuel 27 Silvia 28 Augustín 29 Nikola / Nikolaj 30 Ružena 

31 Nora       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEPTEMBER  2020  

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

 1 Drahoslava 2 Linda / Rebeka 3 Belo 4 Rozália 5 Regína 6 Alica 

7 Marianna 8 Miriama 9 Martina 10 Oleg 11 Bystrík 12 Mária / Marlena 13 Ctibor 

14 Ľudomil 15 Jolana / Lana 16 Ľudmila 17 Olympia 18 Eugénia 19 Konštantín 20 Ľubislav / 

Ľuboslava 

21 Matúš 22 Móric 23 Zdenka 24 Ľuboš / Ľubor 25 Vladislav 26 Edita / Damián 27 Cyprián 

28 Václav 
 

29 Michal / Michaela 30 Jarolím     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OKTÓBER  2020  

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

  
 

 
 

1 Arnold 2 Levoslav 3 Stela 4 František 

5 Viera 6 Natália 7 Eliška 8 Brigita 9 Dionýz 10 Slavomíra 11 Valentína 

12 Maximilán / Max 13 Koloman 14 Boris 15 Terézia / Tereza 16 Vladimíra 17 Hedviga 18 Lukáš 

19 Kristián 20 Vendelín 21 Uršuľa 22 Sergej 23 Alojzia / Alojza 24 Kvetoslava 25 Aurel 

26 Demeter 27 Sabína / Sabrina 28 Dobromila 29 Klára 30 Šimon / Simona 31 Aurélia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOVEMBER  2020  

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

      1 Denisa / Denis 

2 Pamiatka zosnulých 3 Hubert 4 Karol 5 Imrich 6 Renáta 7 René 8 
 Bohumír 

9 Teodor / Teo / Tea 10 Tibor 11 Martin / Maroš 12 Svätopluk 13 Stanislav 14 Irma 15 Leopold 

16 Agnesa 17 Klaudia 18 Eugen 19 Alžbeta 20 Félix 21 Elvíra 22 Cecília 

23 Klement 24 Emília / Milina 25 Katarína 26 Kornel 27 Milan 28 Henrieta 29 Vratko 

30 Ondrej / Andrej       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DECEMBER  2020  

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

 1 Edmund 2 Bibiána / Vivien 3 Oldrich 4 Barbora / Barbara 5 Oto 6 Mikuláš / Nikolas 

7 Ambróz 8 Marína 9 Izabela 10 Radúz 11 Hilda 12 Otília 13 Lucia / Lucka 

14 Branislava / 

Bronislava 
15 Ivica 16 Albína 17 Kornélia 18 Sláva / Slávka 19 Judita 20 Dagmara 

21 Bohdan  22 Adela 23 Nadežda 24 Adam a Eva 25 Prvý sviatok 

vianočný 
26 Štefan 27 Filoména 

28 Ivana / Ivona 29 Milada 30 David 31 Silvester    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitvaros, ty rodná 
dedinka moja, 

ľúbim ľa nastokrát 
vrele, 

a jestli svet odtrhne ma 
od teba, 

myseľ zostane mi v 
tebe. 

 
Štefan Hudák (1941): Za pluhom, úryvok 

 



Druhý Pitvaroš 
 

Pitvaroš v minulosti vyzeral inak ako ho poznáme dnes. Súčasný Pitvaroš zvykne byť označovaný až ako 
tretí Pitvaroš. Ján Hronec (1873-1965) vo svojom rukopise uvádza históriu prvého Pitvaroša nasledovne: 
„Meno Pitvaroš od koho pochodí, skade a po čom, to sa nevie. Písali už viacerí pisatelia, ale každý len 
s tým skončil, že meno Pitvaroš skade pochodí to sa nevie.  Toľko je isté, že Pitvaroš bola jeden veľká 
pustatina a menovala sa aj komorská. Jesto poznámka, že Pitvaroš dedina bola predtým dávnejšie lebo 
stopa jesto od terajšej dediny dva kilometre na západ a medzi sever (do Sirbika koncom) tam aj teraz keď 
roľník orie vyoráva všelijaké pozostatky: tehly, hrnce a tomu podobné veci. Ako sa povrávalo, že prvá 
dedina tam bola, že tam bývali Maďari, ale kedy sa zakladala, skade sa prisťahovali tí Maďari a kedy sa 
stade rozišli, len stopa jesto, že tam bola dedina, ale v kerom roku sa rozišli s toho istvo ninto. Tento prvý 
Pitvaroš o kerom sa píše, mohol byť zničený, keď Turci pustošili, lebo stopa jesto, že tu boli Turci, tam 
bydleli. Ni ďaleko od Pitvaroša v makovskom chotáre ešte vždy stojí kostolisko, tam bol Turecký kostol, 
ešte stoja múry a to makovčania ochraňujú, od Pitvaroša asi 5-6 km. Tak je istejšie, že prvý Pitvaroš Turci 
zničili a to mohla byť najstaršia dedina tu, lebo Mezőhegyes je zakladaný v roku 1421 ale aj ten je už 
z pitvarošskej pustatiny vymeraný. Tak prvý Pitvaroš mohol byť zakladaný ešte pred Mezőhegyesom, teda 
pred rokom 1421. 

 
Pitvarošská pusta v prvom vojenskom mapovaní Uhorska (1763-1787) 

Druhý Pitvaroš vznikol v poslednej etape osídľovania Dolnej zeme, a to na majetku kráľovskej komory. 
Založilo ju v marci v roku 1816 175 slovenských rodín z Nadlaku. V autentickom rukopise Jána 
Hronca nachádzame o druhom Pitvaroši nasledovné: „Druhý Pitvaroš sa zakladal, ako spisy dosvedčujú, 
v roku 1814-15. Zakladali ho Slováci, keď Jozef II. cisár bol na Mezőhedesi, starý Gemeri bol rodený Nemec 
z Dobšinej, tak išiel na Mezőhegyes pred Jozefa II. cisára, v nemeckej reči ho prosil pokľačiaci, aby dostáli 
zem na obrábanie to jest pitvarošskú pustatinu, ale cisár tejto Gemeriho žiadosti nevyhovel a miesto 
pitvarošskej dával voľáku basaršskú pustatinu. Táto, od cisára ponúkaná pustatina nebola k vôli ľudu 
a starý Gemeri poznovu išiel cisárovi kľačiaci prosiť aby vyhovel ľudu, Slovákom, aby dal tú zem o kerú oni 
prosia. Takže cisár aj vyhovel žiadosti. Aj to dal na papieri. Gemeri toto rozprával medzi ľudom, čo je vo 
veci a dal na základe tomto Imrich Raksányi nadlacký učiteľ a Martin Stratinský tiež obyvateľ nadlacký, 
ale aj Gemeri musel byť Nadlačan v ten čas, tak pekne sa vystrojili k cisárovi prosiť o pitvarošskú 
pustatinu, ale  Gemerimu ani chýrom nedali. Táto pitvarošská pustatina sa ťahala od makovského chotára 
až po Kétegyházszky,  takže na tejto pustatine veľa dediny sú postavené. Keď ho pitvarošania dostáli, tak 
sa ťahal od juhu od palotskiho a nadlackiho chotára až po komloušsky, tam po samú dedinu. Menoval sa 
Kis Komlouš viac ako 100 jujerov zemi komloušskej. Balážik, richtár pitvarošský, ho predal. Teraz je tam 
pasienok komloušanov. Dĺžka pitvarošského chotáru činila aspoň 12 kilometrov, šírka od makovskiho 
chotára zo západu ťahal sa na východ po Mezőhegyesszkí chotár, činila 7-8 kilometrov. Takto stál prvý 
pitvarošský chotár.     Tu na tejto zemi boli len pasáci, tu vypásali  péčkania a nadlačania svoje statky, viac 
studňov nakopali péčkania po chotáre, takže aj dnes je z nich niekoľko. 
O tom, že sa osada rýchlo rozvíjala svedčí nasledovná štatistika: 

Po uzavretí zmluvy v roku 1816 žilo na pitvarošskej pustatine 175 rodín. Do roku 1830 počet obyvateľov 
vzrástol na 1280. Okolo roku 1820 chovali na Pitvaroši 154 volov, 203 dojníc, 170 jalovíc, 155 teliat, 638 
koní a 414 ošípaných (Zdroj: Brnula, M.: Pitvarošská kronika) 

Ako však vyzeral druhý Pitvaroš? Opäť nám pomôžu rukopisy známych pitvarošských autorov. 

Ján Hronec vo svojom rukopise uvádza spomienky potomkov prvých osadníkov nasledovne: „Druhý 
Pitvaroš dedinu zakladali od terajšej na západ sa osádzali ale 1 km. Tam jamy kopali do zemi, to boli ich 
príbytky, lebo bolo ďaleko chodiť domov. Tak si tam robili príbytky aj pre statok a to bolo všetko v zemi, 
strechy nemali. Najviac nepríjemností boli so statkom, keď sa obecný býk vyslobodil, ten pobehal aj de 
ľudia bývali, takže sa aj prepadol na ľudí. Teraz je tam pasienok, enu čiastku už aj orú a stopa je kde bol 
druhý Pitvaroš dedina aj ulice ako boli. Táto dedina dosť na veľkom priestore stála.“ 
 
Michal Brnuľa v publikácii Pitvarošská kronika opisuje druhý Pitvaroš slovami: „V čase osídlenia 
nájomníkov mala dedina len jednu ulicu. Osadníci stavali domy na miestach, ktoré si samy vybrali. Boli 
medzi nimi aj zemnice pokryté trstinou, koreňmi a raždím a omietnuté blatom. Aj domky stavané nad 
zemou mali mimoriadne malé rozmery, všeobecne bývalo len jedno okienko. Vchodové dvere si robili sami. 
V izbách mávali stôl, niekoľko stoličiek a prične. Boli však aj také izby, kde sa spávalo na slame.“ 
 
Michal Hudák vo svojom rukopise o druhom Pitvaroši píše nasledovné: „Tých 175 rodín, ktoré v roku 1816 
presťahovali na pitvarošskú pustatinu, a tak založili druhú obec Pitvaroš, spočiatku pravdepodobne aspoň 
týždenne dochádzali domov do Nadlaku. Určite sa vybrali sem na jar, keď začínali poľné práce. Bolo to 
1.marca 1816. V jeseni predošlého roku zorali role a zasiali oziminy (žito), a tak spomínaného roku na jar 
prišli sem na pustatinu. No aj tak si museli zhotoviť aspoň dočasné miesto na odpočinok po práci, záchytku 
pred nocou, dažďom a divými zvermi. Za týmto účelom si vyhĺbili do zeme jamy na vŕškovitom teréne 
juhozápadne od dnešnej obce. Tieto zemľanky boli chudobné a nemohli byť veľmi hlboké, lebo počas 

http://pitvaros.sk/sk/wp-content/uploads/2017/10/Pitvaros-1.png


daždivého počasia aj tak im natiekla voda do nich. Strechy nad týmito jamami tvorila hrubá vrstva slamy, 
raždia, prípadne vyschnutej buriny. Strechy nad zemským povrchom dosahovali iste nepatrnú až mizivú 
výšku vari sotva 1,5 metra. Začiatky života v pustatine veru isto neboli ľahké ani radostné. Nevieme si 
dnes ani predstaviť z akých pohnútok nechali tam Nadlak. V Nadlaku mali aspoň vybíjané domy nad 
zemou, alebo murované. Najviac nepríjemností bolo so statkom, keď sa napr. obecný býk vyslobodil, ten 
pobehal aj tam, kde ľudia bývali, takže sa neraz prepadol do nich. Teraz je tam obecný pasienok. Táto 
dedina sa rozprestierala dosť na veľkom priestore, asi na takom, ako je edom fertáľ neskajšej obce. 
Obyvatelia zemníc mali pravdepodobne veľmi jednoduchý nábytok, ak sa tým mohol, aj nazývať. Bol veľmi 
skromný, pozostávajúci z nejakej menšej kasne, lády, postele alebo lepšie povedané prične pospájanej 
vari aj z neohobľovaných dosák, alebo spávali na slame rozprestretej na zemi. Určite nebola tu žiadna 
slasť bývať, ani nijaký prepych. Ale museli vydržať, lebo boli skromní a nenároční. Ale pár rokov po osídlení 
pustatiny a síce už 22.júna 1826 sa nadlackí želiari usadení na Pitvaroši žalujú, že vystavané im príbytky 
a či zemnice, pécskanský cisársky komorník pán Komeral chce dať spustošiť. Súčasne žiadajú komoru, aby 
tieto, kým zem na Pitvaroši prenajímajú, obývať mohli. Keďže tendencia zo strany eráru bola taká, že si 
mali želiari postaviť nové, riadne domy na povrchu zeme, začali pomaly tieto aj stavať a budovať už 
v nasledujúcich rokoch po roku 1826. Pomaly kládli základy dnešnej tretej dediny Pitvaroš. Zakladali ju 
na východ od starej dediny so zemnicami a ťahá sa na sever. Tá dedina, v ktorej bývali v zemniciach, 
dostala meno stará dedina a tak aj porty blízko nej (na Malej ulici) sa dodnes takto volajú.“ 

 
Pravdepodobná poloha druhého Pitvaroša (v červenom rámčeku) 

Z prameňov sa dozvedáme, že tzv. druhý Pitvaroš bol tvorený zemnicami, ktoré boli usporiadané do 
jednej ulice. Presná podoba zemníc a usporiadanie domov sa však nedochovalo na žiadnom nákrese 
alebo v mape. Môžeme sa teda len domnievať ako asi mohli vyzerať, resp. ako boli rozmiestnené. Pri 
vizuálnej podobe zemníc sme vychádzali z podôb zemníc uvedených v maďarskej literatúre (maď. 
putriház/veremház) aké sme našli na internete a prispôsobili sme ich opisom, ktorý uvádzajú v svojich 
rukopisoch Pitvarošania. Autorom počítačovej vizualizácie pravdepodobnej podoby druhého Pitvaroša 
a zemníc je Michal Kožuch. 

   
  
Zemnice na dobových fotografiách (Zdroj: internet) 
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Počítačová vizualizácia pravdepodobnej podoby druhého Pitvaroša a zemníc osadníkov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Autor článku i počítačových vizualizácii: Michal Kožuch 
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Kostolná ulica 
 
 
V mysliach presídlencov stále pretrvávajú spomienky na krásny a hrdý Pitvaroš: „So širokyma rovnyma 
ulicma, nabielo okalenyma domami, okliesňenyma stromami a vyzametanyma garádmi!“ Azda by sa 
nenašla rodina, ktorá by vo svojom albume nemala malú fotografiu, na ktorej sa naposledy 
odfotografovali pred domom, v ktorom vyrastali a kde boli doma. Aby si každý z nich odniesol do nového 
domova pamiatku na rodný a milovaný Pitvaroš. Dnešný návštevník obce, prechádzajúc sa ulicami, stále 
obdivuje jeho veľkorysé vymeranie, dlhé rovné ulice. Koruny stromov, lemujúce ulice, zakrývajú priečelia 
mnohých pôvodných, dnes aj opustených domov. Od presídlenia mnohé domy zostali neobývané a 
pustnú. Domy na Pitvaroši sa podobali jeden druhému. V radovej zástavbe tvoriac ulicu, tak poskytovali 
neopakovateľný zážitok. Boli rovnakej výšky i tvaru. Málo domov bolo postavených iným štýlom a inej 
veľkosti. Križovatky ciest uzatvárali domy v tvare „L“ – na pazuchu s obchodmi, krčmou, či s domami 
slúžiacich miestnej samospráve. Jednou z najvýznamnejších ulíc na Pitvaroši bola Kostolná ulica (dnes 
Arany János utca). Pretínala Pitvaroš od západu na východ – od Malej ulice po Piatu ulicu. Ulica 
prechádzala centrom obce a boli na nej umiestnené najdôležitejšie stavby. Kostolná ulica z juhu 
ohraničovala aj centrálne pitvarošské námestie s artézskou studňou a pamätníkom padlých v I. svetovej 
vojne. Námestie bolo aj miestom kde sa konali trhy a ktoré bolo spoločenským srdcom obce. Vykročme 
na prechádzku Pitvarošom a poďme sa bližšie pozrieť na túto ulicu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma obce Pitvaroš. V červenom rámčeku vyznačená Kostolná ulica. 
(vizualizácia: Michal Kožuch) 

Pri spracovaní analýzy Kostolnej ulice som vychádzal z Prehľadu pitvarošských rodín podľa miesta 
bydliska, ktorý je zostavený na základe zoznamov Michala Hronca (1924–2012), dlhoročného kraviara na 
Pitvaroši a Pavla Hudáka (1936). Zoznamy boli korigované Máriou Kodayovou, rodenou Rikkovou (1932) 
a Zuzanou Garajovou, rodenou Čemanovou (1924–2016). Číslovanie nezohľadňuje prioritne čísla domov 
na Pitvaroši, ale určuje poradie rodín podľa bydliska. Schéma je samostatnou súčasťou monografie 
Pitvaroš na starých fotografiách (2016). Do analýzy som centrálne pitvarošské námestie ani stavby, ktoré 
sa na ňom nachádzajú nezahrnul. 

Kostolná ulica na výreze zo schémy rozmiestnenia rodín podľa čísiel domov 
(Zdroj: Pitvaroš na starých fotografiách, 2016) 

 

Kostolná ulica na satelitnom zábere 
(Zdroj: maps.google.com) 

  

Kvantitatívna analýza Kostolnej ulice 

V 40. rokoch minulého storočia tvorilo zastavané územie Pitvaroša 691 častí – port. Z nich bolo 645 
zastavaných domami a 46 bolo nezastavaných – prázdne porty (7 %). Pri výskume som vychádzal, že na 
každej porte sa nachádza dominantne jedna hlavná stavba – dom, bez ďalších hospodárskych a iných 
stavieb. 

Kostolná ulica, v porovnaní s ostatnými ulicami, patrila medzi najkratšie ulice. Tvorilo ju len 24 stavieb na 
ktorých boli postavené domy (3 % zo všetkých pitvarošských domov). Funkčne však patrila medzi 
najdôležitejšie na Pitvaroši. 

 Kvalitatívna analýza Kostolnej ulice 
Kvalitatívnu analýzu som urobil na základe analýzy funkcie stavieb a architektúry stavieb. Jednotlivé 
funkcie stavieb som rozdelili do troch kategórii podľa prevažujúcej dominantnej funkcie na: 

 bývanie (slúžiace prioritne na ubytovanie), 
 služby (slúžiace len ako služby), 
 zmiešané (malé prevádzky a dielne a zároveň slúžia na ubytovanie). 
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Schéma rozmiestnenia funkcii na Kostolnej ulici 

(biela farba – bývanie, červená farba – služby, modrá farba – zmiešaná funkcia) 
(Zdroj: Michal Kožuch, vlastný výskum) 

  

Najpočetnejšou funkciou na Kostolnej ulici bola funkcia bývanie – 10 domov (42 %). Ostatné funkcie boli 
menej zastúpené – služby (6 stavieb – 25 %), zmiešaná fukcia (8 stavieb – 33 %). Zo všetkých 24 stavieb 
na Kostolnej ulici tak 14 stavieb plnilo aj inú ako len funkciu bývania (58 %), čo je viac ako polovica domov 
na ulici. 

Z celkového počtu stavieb určených na bývanie na Pitvaroši bolo na Kostolnej ulici len 1,7 % stavieb. 
Zastúpenie stavieb, na Kostolnej ulici v porovnaní z celým Pitvarošom, so zmiešanou funkciou bolo ale až 
14,5 % a s funkciou služby dokonca 46 %. Teda takmer každá druhá stavba určená pre služby Pitvarošanov 
bola umiestnená na Kostolnej ulici. Služby zabezpečovali: sirotinec, škôlka, štátne škola, obecný dom, 
evanjelický kostol a babtistická modlitebňa. 

Zmiešanú fukciu malo na ulici 8 domov (119. vdova po Michalovi Krnáčovi – výroba cukroviniek, 236. Juraj 
Ostáš – obchod, 274. Michal Venierčan – obchod, 275. stará cirkevná škola – škola / neskôr učiteľský byt, 
343. Jozef Póša – zverolekár / predtým stará pošta, 345. Pavel Farár – pekáreň, 347. vdova po Jurajovi 
Ostášovi – obchod, 456. Ladislav Čelovský – krajčírstvo). 

Okrem funkčnej analýzy Kostolnej ulice som sa zameral aj na architektonickú stránku zástavby ulice. Pri 
analýze podoby Pitvaroša v 40. rokoch 20. storočia som vychádzal zo súčasného stavu zástavby, 
z množstva starých fotografii, pohľadníc a spomienok pamätníkov. Na základe zistených poznatkov som 
vytvoril digitálny model obce do pravdepodobnej podoby akú mohla mať obec v 40. rokoch 20. storočia. 
Architektúra stavieb zohľadňovala jej fukciu. Domy, ktoré čiastočne alebo úplne plnili fukciu bývania sa 
stavali podľa typizovaného projetku a rozdiely medzi nimi boli minimálne (farba, ozdoba fasády, 
prevedenie gangu, hospodárske prístavby). Základom zástavby na Dolnej zemi boli domy so štítom 
a dvoma oknami orientovanými do ulice, tiahnúce sa do vnútra pozemku. Súčasťou priečelia boli aj 
vstupné dvere pod gang domu – kategória „dolnozemský typ“). Na križovatke ulíc, predovšetkým na 
hlavných dopravných ťahoch, sa stavali domy v tvare „L“ do ktorých bola sústredená občianska 
vybavenosť (obchody, malé prevádzky) – „rohový typ“. Spoločensky významné stavby (škola, škôlka) mali 
pozdĺžny tvar, viac okien a vysokú sedlovú strechu) – „pozdĺžny typ“. Špecifický tvar vzhľadom na ostatnú 
zástavbu v obci mali budovy, ktoré plnili špecifickú funkciu (kostol, štátna škola, obecný dom so stajňami, 
modlitebňa) – „špecifický typ“. 
 
 
 

 
 

 
Schéma typov zástavby na Kostolnej ulici 

(modrá farba – „dolnozemský typ“, červená farba – „špecifický typ“, žltá farba – „pozdĺžny typ“, hnedá 
farba – „rohový typ“) (Zdroj: Michal Kožuch, vlastný výskum) 

 
Z analýzy stavebného fondu Kostolnej ulice vyplýva, že z celkového počtu 24 stavieb má charakter 
klasického „dolnozemského domu“ 12 (50 %). Rohových domov je na ulici 4 (17 %), pozdĺžny typ 3 (13 %) 
a špecifický typ 5 (20 %). V porovnaní s ostatnou zástavbou na Pitvaroši bolo na Kostolnej ulici až 42 % zo 
všetkých špecifických stavieb a 38 % zo všetkých pozdĺžnych pitvarošských domov. Ostatné typy zástavby 
v porovnaní s celkou zástavbou v obci boli minimálne. Sústredenie najvýznamnejších funkcii v obci na 
Kostolnej ulici sa tak prejavilo i na ich stavebnom stvárnení a špecifickosti tohto územia vzhľadom na 
ostatnú zástavbu na Pitvaroši. Funkčná i stavebná analýza potvrdila jedinečnosť Kostolnej ulice 
v porovnaní s ostatnými ulicami na Pitvaroši. 
Na bližšie zobrazenie architektonickej podoby Kostolnej ulice slúžia jej nasledovné bočné pohľady na 
zástavbu ulice. Domy sú očíslované podľa Schémy rozmiestnenia rodín podľa miesta bydliska, ktorá je 
samostatnou súčasťou monografie Pitvaroš na starých fotografiách (2016). 

Severná strana ulice 

 
Južná strana ulice 

 Kostolná ulica podľa typu zástavby v 40. rokoch minulého storočia 
(počítačová vizualizácia, Michal Kožuch) 
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Severná strana Kostolnej ulice 
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Južná strana Kostolnej ulice: 
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Najvýznamnejšie stavby na Kostolnej ulici 

 

Štátna škola 

Budovy cirkevných škôl boli na Pitvaroši staré, postavené z nabíjanej hliny. Podmienky, v akých sa 
vyučovalo v preplnených triedach, neboli vyhovujúce. 10. augusta 1910 Pitvaroš navštívil škôldozorca 
cirkevných škôl. Žiadal postaviť novú školu, pretože pitvarošská škola je vo veľmi zlom stave a nebezpečná 
pre školákov. Inak dá cirkevnú školu zavrieť a štát postaví novú, ale len na výučbu štátneho jazyka. Cirkev 
nemala peniaze, aby postavila viactriedne školy. Evanjelický farár Ján Šagúľ, v snahe zlepšiť úroveň učenia, 
presadzoval, aby cirkevné školy prevzal štát. Tvrdil, že pri násilnom udržiavaní cirkevných škôl sa cirkev 
finančne zrúti. V novej, viactriednej štátnej škole by sa deti učili v lepších podmienkach, ale pochopiteľne 
iba v maďarskom jazyku – a to Pitvarošania nechceli. Ľudu sľubovali, že aj v štátnych školách budú 
slovensky vyučovať. Vzhľadom na nepriaznivé materiálne postavenie obce Pitvarošania nakoniec 
súhlasili, aby v obci postavil štát novú školu. Školu otvorili v roku 1911. Mala štyri učebne a jeden učiteľský 
byt. 25. júna v roku 1927 bolo slávnostné otvorenie nadstavby štátnej školy. K prvým štyrom učebniam 
boli pristavané ďalšie štyri triedy a jeden učiteľský byt s výdavkami 200 000 Pengö. O 13. hodine bol 
slávnostný obed a večer o 20. hodine školská mládež predviedla v Družstevnom dome divadelné 
predstavenie, z ktorého čistý zisk sa dal na zakúpenie školského harmónia. V rámci školy pôsobil aj 
spevokol. I dnes táto budova patrí medzi najkrajšie a najväčšie stavby obce. Na čelnej stene medzi oknami 
sú nápisy v maďarčine: VALLÁS (Viera), MUNKA (Práca), HAZA (Domov), REND (Poriadok), TUDÁS 
(Vedomosť). V strede strechy sa nachádza malá drevená vežička s osemhrannou kupulou, v ktorej bol 
zvon. Na Pitvaroši bolo len niekoľko rodín rímsko-katolíkov. Katolícka cirkev používala zvon na škole. V 
krajnej triede, na prízemí, mala umiestnený malý oltár. Škola dodnes slúži svojmu účelu a jej bránami 
prešlo množstvo deti. 
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Obecný dom 
 
Pitvarošania si už v prvom roku osídľovania zriadili zhromaždenie, ktoré predstavovalo miestnu 
samosprávu. Členom zhromaždenia sa stal každý muž ako hlava rodiny, bez ohľadu na majetok. 
Zhromaždenie zvolávali niekoľkokrát do roka. Obyvateľstvo volilo do zhromaždenia najschopnejších ľudí 
zo svojich radov. Stredobodom volieb bola voľba hlavného reprezentanta – richtára. Samosprávu 
osadníkov erárna komora neuznala. Až po vzniku obce, v roku 1835, sa začali formovať orgány miestnej 
obecnej samosprávy. Predstavitelia samosprávy vykonávali svoju činnosť v obecnom dome. Prvý obecný 
dom, postavený v roku 1830, stál na rovnakom mieste ako dnešný – na rohu Veľkej a Kostolnej ulice (dnes 
Kossuth utca a Arany János utca). Na jeho mieste bol v roku 1896 postavený nový, priestrannejší, ale 
rovnako z nepálených tehál.  Do obecného domu sa vchádzalo z križovatky ulíc, rovno pod podstriešku. 
Jednotlivé kancelárie nasledovali v budove tiahnucej sa Kostolnou ulicou za sebou (kancelária notára, 
pisárov, hospodára, richtára atď.). V zadnej časti obecného domu bola menšia miestnosť pre 
obecných bubnášov. Za obecným domom boli ustajnené obecné býky, byt pre rodinu kraviara a 
obecného sluhu – rendíra. Nachádzalo sa tu skladište leventošského a športového inventára, skladište 
futbalového mužstva, veľká obecná váha, požiarna zbrojnica a izba zvaná dedinská väznica. Obecný dom 
ako budova bol užívaný pol storočie a v rokoch 1944 – 48 bola na rovnakom mieste postavená nová 
budova obecného domu s novými kanceláriami z pálených tehál. Podoba domu sa nezmenila. Budova 
bývalých stajní prešla výraznou rekonštrukciou a v súčasnosti je v nej umiestnená Pitvarošská slovenská 
národopisná zbierka. Hasičšký voz v súčasnosti nahradilo hasišské auto, parkujúce vo dvore obecného 
domu. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Evanjelický kostol 
  
Stavba evanjelického kostola začala v roku 1881 podľa projektu Lipóta Usitsiho z Aradu. Kostol mal byť 
postavený v neobyzantskom štýle s predpokladaným nákladom 18 000 forintov. Celkové náklady na 
stavbu však dosiahli 25 tisíc forintov. Funkcie stavebného dozorcu sa ujal cirkevný dozorca Michal 
Kemény a staviteľom chrámu bol staviteľ židovského pôvodu Alexander Klein. Pitvarošská cirkev uzavrela 
na stavbu oltára a kazateľnice v sume 1 100 forintov zmluvu so sochárom so slovinskej Ľublany 
Augustínom Götzlom a na stavbu organa zmluvu s Martinom Saškorn ml., ktorý pochádzal z Brezovej pod 
Bradlom a mal dielňu v Békešskej Čabe. Chrám bol vysvetený 17. decembra 1882 biskupom banského 
dištriktu dr. Gustávom Szeberényim. Oltárny stôl – menza je dlhý 2 m, široký 81 cm a vysoký 125 cm. Na 
ňom sú svietniky a pôvodne aj veľký krucifix z ebenového dreva, ktorý neskôr po presídlení preniesli na 
oltár provizórne vybudovanej modlitebne pod chórom. Oltárny obraz pitvarošského chrámu namaľoval 
Gustáv Jesenský a predstavuje scénu z Golgoty – ukrižovanie Ježiša Krista a na bokoch oltára sú 
umiestnené sochy Mojžiša a Árona. V nadstavci oltára je holubica – symbol Ducha Svätého a oltár je 
zakončený krížom. Celková výška oltára je približne 6 m. Presbytérium, teda oltárny priestor, je vyvýšený 
o dva stupne a oltár je ohradený. Napravo od oltára pri ohrade je krstiteľnica. Kazateľnica, umiestnená 
naľavo od oltára, je vo výške asi 2 m a je zakončená anjelom s rozprestretými krídlami. Na kazateľnicu 
viedlo zo sakristie 12 schodov. Celková dĺžka kostola je 37 metrov, šírka 16 metrov a výška veže je 39 
metrov. Na veži je ochodza aj vežové hodiny funkčné do prechodu frontu na sklonku II. svetovej vojny. 
19. júla 1978 silný nárazový vietor strhol strechu veže a tá prerazila strechu kostola. Novú túrňu osadili 
až 25. apríla 1982. V súčasnosti je kostol pre zlý technický stav neužívaný a zatvorený. Veríme, že sa dočká 
rekonštrukcie… 
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Babtistická modlitebňa 
 
Najpočetnejším neluteránskym spoločenstvom na Pitvaroši boli vyznavači apoštolskej viery – 
„verící“. Táto skupina sa začala formovať po skončení I. svetovej vojny pod vplyvom Pavla Ondrusa, ktorý 
sa vrátil z ruského zajatia. Chudobný ľud, ktorý nenachádzal útechu a odpovede na svoje otázky v 
tradičnej evanjelickej cirkvi si vytvoril vlastné spoločenstvo, ktoré by im o čosi viac pomohlo prekonávať 
materiálne problémy. Počas bohoslužieb si každý smel vykričať svoje túžby, trápenia nahlas, voľne, 
vykričať sa. Vo svojich modlitbách sa mnohí modlili: „Daj Pán Boh jeden pár čižiem, daj Bože k chlebu 
kúsok mäsa a klobásy“. Niekedy používali i cudzí, nezrozumiteľný jazyk. Na Kostolnej ulici (v časti medzi 
Treťou a Štvrtou ulicou) si postavili modlitebňu a kazateľa si volili zo svojich radov. Formálne však 
zostávali členmi evanjelickej a.v. cirkvi. V lete Pavel Ondrus krstil ponorením na žabom jazere, veriacich 
vyzýval, aby neprijímali žiadne funkcie, neplatili dane a aby boli obozretní. Pavel Ondrus, od novembra 
1944 príslušníkov apoštolskej viery aj pochovával. Svedčia o tom zápisy v matrike zosnulých. Obecná a aj 
cirkevná vrchnosť však videla v tomto spoločenstve nepriateľov, žandári často členov tohto spoločenstva 
napádali, hoci do ich modlitebne nevkročili. Proti apoštolom sa výrazne postavil farár Gubčo, ktorý v 
prípade, že zbadal, že sa v niektorom dome zhromaždili, zavolal žandárov. Vyznavači tohto spoločenstva 
pochádzali z viacerých rodín (napríklad Kochanovci, Hruškovci, Tagajovci, Farárovci, niektorí Majovci, 
Strakovci, Hostinovci). Cintorin verícich bol vedľa evanjelického cintorína, mali samostatný vchod. Ich 
hroby neobsahovali žiadny kríž ani náhrobný kameň. Na bohoslužbách spievali rytmické piesne v 
sprievode dychovej kapely, ktorá sa stala obľúbenou aj medzi ostatnými Pitvarošanmi. Vždy na Vianoce 
a Nový rok hrávala po uliciach Pitvarosa, dokonca aj niekoľko rokov po presídlení aj na Slovensku. Po 
presídlení sa mnohí členovia tohto spoločenstva zapojili do života Apoštolskej cirkvi na Slovensku, najmä 
v Senci, Seredi a Galante. 
 

Kostolná ulica na súčasných fotografiách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Začiatok Kostolnej ulice (autor Juraj Majo) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Škôlka (autor Juraj Majo) 

http://pitvaros.sk/sk/wp-content/uploads/2018/07/17-kostolna.png
http://pitvaros.sk/sk/wp-content/uploads/2018/07/Kostolna-zaciatok.jpg
http://pitvaros.sk/sk/wp-content/uploads/2018/07/Kostolna-skola-juh.jpg


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Škola (autor Juraj Majo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecný dom (autor Michal Kožuch) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Babtistická modlitebňa (autor Michal Kožuch)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pitvarošská slovenská národopisná zbierka (autor Michal Kožuch) 
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Evanjelický kostol (autor Michal Kožuch) 

 

Autor článku a počítačových vizualizácii: Michal Kožuch 
Fotografie: Juraj Majo, Michal Kožuch 
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Spomienky Jána Hronca - rukopis 
 
Najznámejším Pitvarošanom, ktorý sa narodil a zomrel na území dnešného Slovenska bol Ján Hronec. 
Narodil sa v roku 1873 v Kobeliarove, okres Rožňava. Odtiaľ sa ako 7 ročný presťahoval na Pitvaroš spolu 
so svojim otcom. V roku 1947 sa presídlil s rodinou späť na Slovensko. Zomrel ako 92 ročný vo Vlčanoch 
v roku 1965. Michal Hudák  vo svojom rukopise onom píše ako o najväčšom národovcovi Pitvaroša, lebo 
za svoje národné povedomie bol viackrát trestaný, hodený za mreže rôznych žalárov. Napísal dielo 
Pitvaros, dejiny a zvyky našej obce, ktoré sa žiaľ stratilo. Zachoval sa ale písomný záznam Spomienky 90-
ročného Jána Hronca na Pitvaros. Rozhovor s ním viedol Štefan Hudák v roku 1963 v ich dome vo Veľkých 
Úľanoch. Starý báťa Hronec si veľa pamätali. (Zdroj: Pitvaroš a Pitvarošania, 2007). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ján Hronec (20.5. 1873 Kobeliarovo – 1965 Vlčany) 
(rodinný album, Zuzana Hudáková, Sládkovičovo) 

  

Pitvaroš 

Meno Pitvaroš od koho pochodí, skade a po čom, to sa nevie. Písali už viacerí pisatelia, ale každý len s tým 
skončil, že meno Pitvaroš skade pochodí to sa nevie. Toľko je isté, že Pitvaroš bola jeden veľká pustatina 
a menovala sa aj komorská. Jesto poznámka, že Pitvaroš dedina bola predtým dávnejšie lebo 
stopa jesto od terajšej dediny dva kilometre na západ a medzi sever (do Sirbíka koncom) tam aj teraz keď 
roľník orie vyoráva všelijaké pozostatky: tehly, hrnce a tomu podobné veci. Ako sa povrávalo, že prvá 
dedina tam bola, že tam bývali Maďari, ale kedy sa zakladala, skade sa prisťahovali tí Maďari a kedy 
sa stade rozišli, len stopa jesto, že tam bola dedina, ale v kerom roku sa rozišli s toho istvo ninto. Tento 
prvý Pitvaroš o kerom sa píše, mohol byť zničený, keď Turci pustošili, lebo stopa jesto, že tu boli Turci, 
tam bydleli. Ni ďaleko od Pitvaroša v makovskom chotáre ešte vždy stojí kostolisko, tam bol Turecký 
kostol, ešte stoja múry a to makovčania ochraňujú, od Pitvaroša asi 5-6 km. Tak je istejšie, že prvý 
Pitvaroš Turci zničili a to mohla byť najstaršia dedina tu, lebo Mezőhegyes je zakladaný v roku 1421 ale aj 
ten je už z pitvarošskej pustatiny vymeraný. Tak prvý Pitvaroš mohol byť zakladaný ešte 
pred Mezőhegyesom, teda pred rokom 1421. Druhý Pitvaroš sa zakladal, ako spisy dosvedčujú, v roku 
1814-15. Zakladali ho Slováci, keď Jozef II. cisár bol na Mezőhedesi, starý Gemeri bol rodený Nemec 
z Dobšinej, tak išiel na Mezőhegyes pred Jozefa II. cisára, v nemeckej reči ho prosil pokľačiaci, aby dostáli 
zem na obrábanie to jest pitvarošskú pustatinu, ale cisár tejto Gemeriho žiadosti nevyhovel a miesto 
pitvarošskej dával voľáku basaršskú pustatinu. Táto, od cisára ponúkaná pustatina nebola k vôli ľudu 
a starý Gemeri poznovu išiel cisárovi kľačiaci prosiť aby vyhovel ľudu, Slovákom, aby dal tú zem o kerú oni 
prosia. Takže cisár aj vyhovel žiadosti. Aj to dal na papieri. Gemeri toto rozprával medzi ľudom, čo je vo 
veci a dal na základe tomto Imrich Raksányi nadlacký učiteľ a Martin Stratinský tiež obyvateľ nadlacký, ale 
aj Gemeri musel byť Nadlačan v ten čas, tak pekne sa vystrojili k cisárovi prosiť o pitvarošskú pustatinu, 
ale  Gemerimu ani chýrom nedali. 

Čo títo dvaja chceli získať? Po Raksányimu jesto stopa, že jedna jesto od dediny na západ asi pol kilometra 
na severnej čiastky dediny. Tá sa aj dnes menuje rakšánich jama. To je jama okrúhla, priemer môže mať 
okolo 50 metrov, hlboká je jeden  meter a pol. Inšie po Rakšánimu ninto nič a  po Stratinskom, že bol prvý 
richtár pitvarošský. A Gemerimu ani portu riadne do ulici nedali, to už bola Stratinského robota, účinkoval 
ako richtár. Ale kedy začal úradovať to sa nevie. 
 Táto pitvarošská pustatina sa ťahala od makovského chotára až po Kétegyházszky,  takže na tejto 
pustatine veľa dediny sú postavené. Keď ho pitvarošania dostáli, tak sa ťahal od juhu 
od palotskiho a nadlackiho chotára až po komloušsky, tam po samú dedinu. Menoval sa Kis Komlouš viac 
ako 100 jujerov zemi komloušskej. Balážik, richtár pitvarošský, ho predal. Teraz je tam 
pasienok komloušanov. Dĺžka pitvarošského chotáru činila aspoň 12 kilometrov, šírka 
od makovskiho chotára zo západu ťahal sa na východ po Mezőhegyesszkí chotár, činila 7-8 kilometrov. 
Takto stál prvý pitvarošský chotár. Tu na tejto zemi boli len pasáci, tu vypásali  péčkania a nadlačania 
svoje statky, viac studňov nakopali péčkania po chotáre, takže aj dnes je z nich niekoľko. Druhý Pitvaroš 
dedinu zakladali od terajšej na západ sa osádzali ale 1 km. Tam jamy kopali do zemi, to boli ich príbytky, 
lebo bolo ďaleko chodiť domov. Tak si tam robili príbytky aj pre statok a to bolo všetko v zemi, strechy 
nemali. Najviac nepríjemností boli so statkom, keď sa obecný býk vyslobodil, ten pobehal aj de ľudia 
bývali, takže sa aj prepadol na ľudí. Teraz je tam pasienok, enu čiastku už aj orú a stopa je kde bol druhý 
Pitvaroš dedina aj ulice ako boli. Táto dedina dosť na veľkom priestore stála. Potom sa začal tretí Pitvaroš. 
Táto dedina sa zakladala ne východ od starých portov 1 km a ťahá sa na sever. To je terajšia dedina. Ten 
čo sa menuje druhý Pitvaroš v zemniciach bývali, ten pomenovali staré porty a aj dnes sa tak menujú 
práve len tí, čo tam bývali a bývajú čo tam pozostávali. (Autor má na mysli nepresídlených.) 
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Aká bola prvá vrchnosť na Pitvaroši. 
 

O obecnej vrchnosti sa nevie, ale o cirkevnej sú spisy. akže Pitvaroš patril k nadalackej cirkvi, bol filialka 
a tam aj platili cirkevnú daň aj nadlacký kostol vyše 880 zlatých. Spoveď bola prisluhovaná na Pitvaroši aj 
mŕtvych na Pitvaroši pochovávali. ejepis pitvarošskej cirkvi píše, že v dedine bývalo 175 rodín čo sa 
z Nadlaku prisťahovali a tí aj hneď platili. Pomenovaní nadlacký želiari nemali na Pitvaroši za sedem rokov 
žiadneho učiteľa. Tieto 175 rodín čo sa prisťahovalo na pitvarošskú pustatinu stalo sa už v roku 1817-
tom. Doista bývali v zemniciach na starých portách. 

Roku 1823 sa staval obecný mlyn. (Doista nebol na elektrinu ale na konský pohon.) Tu sa predvída, že aj 
obecná vrchnosť bola. O 6 rokov sa pridelilo aj druhé koleso ku mlynu. 1824 bol postavený prvý cintorín, 
skrze farára Keblovského z Nadlaku. V tom istom roku 16. okt. prišiel prvý učiteľ, Daniel Klein. Tu bol za 
tri roky a i tu skonal. O učiteľovi sa píše a škola žiadna. Ako spisy píšu a osvedčujú cirkev vyárendovala 
nejaký dom a tak sa vyučovali deti. V roku 1825. dec. 25. dostáli menší zvon z Nadlaku. Tak už misela byť 
aj zvonica ale že de bola v ten čas postavená to sa nevie. V roku 1827 prišiel druhý učiteľ Ďuro Murárik. 
Len dva roky bol, odišiel do Sarvaša. 15.3.1829 prišiel tretí učiteľ Ján Kenecel. Za 15 rokov bol tu. 2. mája 
1831 doviezli druhý zvon. Vtedy bola známa cholera i tu zomrelo pod krátkym časom 76 osôb. Roku 1832 
bol starý dom školský stavaný ale de bol to ninto. Kedy sa začali stavať domy tretimu Pitvarošu nieto 
opísané nikde, istotne. Len čo starý ľudia rozprávajú, že prvá ulica čo ju menujú aj dnes Prvou a Malou. 
Lebo sa aj domovie čísla tak napísanie. Takže Malá ulica bola prvá vymeraná aj veľká ulica tá strana do 
malej ulici čo boli porty vymeranie. Zisťuje sa aj to, že prvý majetok bol na malej ulici t. j. obecný. Tam 
boli aj obecnie biká, po tomto bol Majorovský dom o druhom obecnom dome sa ešte nevie ani o obecnej 
vrchnosti. Takže títo ľudia boli na seba nahatí. A to sa môže zistiť, že len postupne sa zakladala dedina. 
Jedna stará matka rozprávala, že ich zem bola tam, kde teraz stojí Potravinové družstvo. Keď kosili žitko, 
tak najšli eniho človeka zabitiho v žite, v širici zakrútený bol. To bolo popri hradskej, čo vedie do 
Aradu. Uistiť sa môže len to, že cirkevná vrchnosť bola vedúcou po čase ako sa už pokračuje do roku 1832. 
Nieto stopy o žiadnej vrchnosti. 
 Píše sa ďalej, že v roku 1834 sa začal stavať modlitebný dom. Tu sa uisťuje, že už aj druhá strana Veľkej 
ulici je vymeraná a tu sa stavia modlitebný dom kde teraz fara stojí. Tam bola aj zvonica na ulici postavená 
drevená pred modlitebným domom. V tom  istom roku bol aj organ za 150 zlatých od komloušskej cirkvi. 
Roku 1836 2o. sept. prišiel prvý kazateľ Molitoris Ludvig zo Szentesu. Bola i kanonická vizitácia 
superintendentom Jánom Seberényim. 
 V roku 1840 sa staval mlyn druhý, cirkevný, tam kde Nébliho krčma stála. A to bol cirkevný 
majetok. 12.5.1842 bol postavený druhý cintorín. Pitvarošská cirkev sa stála samostatnou roku 1836, keď 
dostála prvého kazateľa Molitorisa. Po ten čas patrila k nadlackej cirkvi ako filia. Podosial som opísal, čo 
som našiel a vyhľadal najviac o cirkvi, teraz opíšem ďalej o chotári o zemi čo som už aj napísal ale to je 
ešte nie skončené. Pitvarošania dostáli do árendy 4000 jujerov. Za ednim jujerom platili 
jeden kebel obilia. Táto suma zemi im bola daná na tri roky. Potom im bola daná celá pustatina. 
Táto  peňažná árenda trvala do roku 1843. O obecnom dome a obecnej vrchnosti nieto istej stopy. Len 
v roku 1843, keď sa staval modlitebný dom, tak v ten istý rok sa mohol stavať aj obecný dom. lebo tu sa 
zisťuje, že aj druhá strana Veľkej ulice bola zameraná. V roku 1843 komloušsky páni alebo aj 
menovaní kinčtársky žiadali od Pitvarošanov. aby sa sadili doháň. Túto žiadosť Pitvarošania odmietli 
a nechceli sa tomuto podriadiť, žeby sadili doháň. Na základe toho bol veľký pitvarošský chotár na viac 
čiastok rozdelený. Celá pitvarošská pustatina mala 9915 jujerov. Takže tri dediny sa hneď zakladali r. 
1843-45 to jest Albert, Ambróza a Majláth. Tieto tri dediny dostáli, bolo im 
namerané numer 20 jujerov. Pitvarošania mali nameranuo malý numer 8 jujerov a veľký numer 12.  

Pozdejšie si namerali z pasienkov po dva jujeri. Okolo dediny mali pasienok takže mali potom po 
10 jujerov  malie a po 14 jujerov veľkie numery. Z toho veľkiho chotára dostali len 3305 jujerov ale len 
zato, žeby sa svetom rozutekali. 
 Pitvarošania túto zem ďalej dostáli na 12 rokov do árendy na veľmi prísny kontrakt. Roku 1875 bola im 
prerátaná na odkupovanku (örökváltás) mali reštanciu 80 0000 zlatých. Roku 1885 
tú reštanciu prepočítali a v roku 1893 prepočítali na 50 rokov ale roku 1922-23 platili Pitvarošania 
celú odkupovanku, takže nevyplatili inšie nič len štátnu daň a od tej doby mal každý už svoju zem. Jeden 
pisateľ píše, že Pitvaroš v roku 1840 mal 3 dlhé ulice a 2 krátke. Tú zem, čo si teraz delili najpozdejšie tú 
delili už na 4 ulice dlhé a podľa číslov domov, alebo len porty boli vymerané, to  jest pod domy miesta, tie 
mohli byť počíslované a potom si stavali domy. Práve si len dostal zem, čo aj pred tým mal, lebo to sa 
vidieť z minulosti, že každý mal dlžobu na zemi. Tu čo je udané je z roku 1840. 
  

 Pokračovanie ďalej čo sa v cirkvi dialo. 
 

Druhý kňaz Ján Kutlík z cirkvi Mokronskej prišiel 14.nov.1844. V tom istom roku prišiel štvrtý učiteľ Michal 
Mudroň z cirkvi Malo-Čalomskej, ale očakávaniu nevyhovel. V roku 1846 sa stavala nová škola. 1848 bol 
zvolený učiteľ Pavel Tomka z Komlóša. 1849 prišiel učiteľ Ladislav Brajer( tento bol vo Fedímeši). 1850 
roku bol postavený tretí mlyn. 1852 v auguste po smrti Brajera prišiel Ďuro Murárik, rodák z Krupiny, 
učiteľ. 1855 začne sa stavať učiteľský dom. 1858 sa posvätí nový cintorín. 1860 kúpia Majorovský dom 
pre tretiu školu. Táto sa tu spomína, to mohla byť čara, lebo starý Major Paľo býval na 1.4. dediny. Sama 
prvá porta vymeraná cirkevná, lebo cirkev sa zakladala, lebo ako najstaršie spisy osvedčujú všetko pod 
cirkevnou správou sa dialo. Prvý cirkevný majetok bo vymeraný pre kostol, tam bola aj zvonica postavená, 
kde býval, menovali ho Kiss Ďurka, že ako sa stalo, že potom na druhú stranu preložili cirkevný majetok, 
nuž doista tam najšli príhodnejšie miesto pre kostol lebo na druhej strane bol obecný dom. Že kedy bol 
stavaný to sa nevie, len r. 1896 bol starý rozbúraný a v ten rok aj postavený nový na tom 
istom meste. Roku 1945 čiže počas 2. svetovej vojny bol starý rozbúraný a na tom istom mieste nový 
postavený ale už z pálených tehál roku 1948. Keď sa tie dediny postavili v roku 1843 
to jest Ambrózfalva, pred tým Malá Čaba, lebo tak ju volali preto, že sa založila z Čabenov. Volali ju aj 
Malý Pitvaroš neskoršie Albert potom Csanádalbert. Tito boli filialkami cirkvi Pitvarošskej, nakoľko táto 
bola už samostatná. 1862 spravila cirkev spolu s obcou črepáreň a tehláreň. Tu už píše Kutlík kňaz o obci 
čo sa už dávnejšie dialo na obecnom úrade, že Hospodin r. 1865 dal povýšiť ruku svoju, že Simona 
obecniho notára nenadáli spôsobom vyňal spomedzi živých. Lúčiace slová Kutlíkove sú veľmi odsudzujúce 
pre Pitvaroš, spomínané zo Simonových prívržencov Kutlík spomína: Brnuľu, Pétera a Rika. Kutlík na 
farizejský kvas starých presbiterov-2,na predstavených -3, na zlodejstvo- 4, na smilstvo – 5, na dvoch 
učiteľov ponosuje. Tu ešte uvádzam z Kutlikovej z roku 1865 odobierky keď odchodil z Pitvaroša čo on 
sám poviedal za živa. „Vidí sa to a zahanbuje tláchačov, ktorí tú lživú povesť roztrusovali z toho 
seniorského pokonania čo sa tu zavrelo zneje v maďarčine takto: „Minezek elöt kiemelendő, miként tiszt. 
id. Kutlík János lelkész úr sem unszolás, sem nenyomás, sem kényszer folytán hanem önként s szabad 
akararttal mond le papi pályárol. Sat.“ Rozumie sa duchoprázdny, bujarý 
po všechen známi nezna a neverboh v ktorom sa zobrazoval naozajstný satan.  Tento demagóg, čo 
kazateľ ľudu za dukátika svojho kňaza švagra obsálašil na Pitvaroši a so svojim dospelým a poblúzneným 
bratom svojimi schytralými intrigami, úlisnými kunšti, spoločným hýrením z obecného majetku, keď už 
ako dva vampíri všetky špiky ľudu vycicali a obec na mizinu priviedli, vedel to 
tak nasnovať a predstavenstvo osáčkovať, že sa dalo do kňaza bohužiaľ seniorát ho podporoval proti 
panslávovi až naposledy po mnohých uhánačkách kňaz oželený, znechutený, keď spiknutie proti nemu 



vždy väčších rozmerov proti panslávovi dosahovalo, hriech sa vypásal v cestu viac vykročiť nedalo- 
zaďakoval. Spravodlivosť  božia od toho času oboch lotrov znivočila a jich prívržencov niektorých 
povolala, niektorí i temnicu už koštovali. Toľko na odvetu, prečo som pred časom zaďakoval a na poli 
cirkvi i národa účinkovať prestal. Tu je presvedčené, ako píše Kutlík, že ako účinkovala obecná rada na 
Pitvaroši. O obecnej vrchnosti je zaznamenané, že robila obecný mlyn a obecný dom.  A ako sa píše, že 
bol Stratinský veru to bol smutný poriadok ako to Kutlík opisuje, prvým richtárom bol aj Balážik aj ten má 
mrcha minulosť. Bol aj Péter aj ten mohol byť podobný druhým lebo sa minul veľký pitvarošský chotár 
možno za jich úradovania. Ani cirkev nemala zápisnice  vedené riadne, len Kutlík keď prišiel r. 1844 od tej 
doby sa viedla zápisnica pred tým ako to šlo, tak to šlo. Pod cirkevnou vrchnosťou to šlo s veľkým 
namáhaním mohlo tam byť dosť ťažkostí. 

Mílý čitateľu! Kto budeš voľakedy čítať, na tú dobu sa tí Slováci prvý čo prišli a v tých zemniciach bývali 
ako sa ráčili akie tí mohli mať domovie nábitke veď vtedajšej dobe keď nemali ani vodu nadostač, ani 
mlyna. O všetko sa museli starať, ešte aj sami si museli robiť stavali príbytky. Koľko zemi museli navoziť 
na staveniská, šeckú zem vozili spoza dediny šecko stavania vybíjali múry zo zeme drevo na staveniská 
vozili z Pécsky, to asi 40 km. Na prvom mieste im boli mlyny potrebnie, potom školy, modlitebňa aj to len 
zo zeme vybíjanô, potom obecný dom kde sa začal hriech vypásať tam potom poniektorí začali hajdákať, 
žrať, lumpovať ako to Kutlík popísal čo sa dialo za jeho úradovania na Pitvaroši. To bolo aj predtým, že sa 
hriech vypásal a ešte sa aj po jeho odchode z Pitvaroša to isté konalo, čo aj na počiatku. Či po Šimonovi 
hneď prišiel za obecného notára Jozef Molitoris a či bol prvý aj druhý, to sa nevie. R.1880 je isté, že bol 
Molitoris. Aj tento všetko to mal najradšej, čo miloval Šimon – piť, lumpovať, tancovať v obecnom úrade. 
Bol aj Michal Kožuch takýmto richtárom na Pitvaroši, ale v kerom roku, to sa nevie. Len teľko, že aj 
v temnici bol zavretý, to je isté, potom prišiel o rozum, že sa stal tulákom. Vše aj do roka neprišiel domov, 
vždy vandroval, vzal vrece na plece a chodil z dediny do dediny, takže ho poznali aj v gemerskej stolici. Aj 
jeho majetok šecok sa rozišiel. Ale aj druhí tak čo boli pred nim nato prišli. Tí prví čo ich volali magnáti šeci 
nanivoč prišli ale aj veľký pitvarošský chotár navnivoč prišiel. Tak aj vtedy jedni lumpovali a tí druhý 
budovali. Pod cirkevnou správou len čo to nadobudli ale veľa nabudovali. Tí čo na cirkev budovali ,tí aj 
pre seba budovali. Miseli pre seba budovať, veď nemali kde bývať. Pomáhali si edon druhimu kerí boli takí 
citlivejší. Tí ktorí pre seba svoje byty stavajú to jim je lepšie, že nemusia zem voziť ale každý má na 
svojej porte si kope zem lebo porty boli meranie po 1200 štvorcových siah – šúche. Ďalej času, ako sa 
národ sporil, tak si predávali edon druhimu a boli spokojný aj s menšími portami. No ešte sa nachodia 
v dedine celie porty aj teraz lenže okolo dediny veľa mesta pod domy namerali tak teraz je už 5 dlhých 
ulíc a štyri krížne. 
Keď prvie domy stavali v tejto dedine čo teraz stojí keď prenášali zo starých portov tí čo boli ochotnejší, 
usilovali sa aby mali svoje príbytky. Veru to boli šakovakie domčeky po enom oblôčku aj to malý, nebolo 
dreva len čo si z Mezőhegyesu z horov navozili. Tam už boli hory ale zato museli robiť čo kto koľko 
priniesol lebo v ten čas nebolo ani eniho stroma v dedine. Prinútení boli isť na Pécsku drevo si obstarať 
a to bolo aj dosť deľako. Ešte aj v roku 1880 boli najviac takie vráta čo zo troch dosák boli zbitie. A ako 
son prv opísal tá obecná vrchnosť ako sa neľudsky správala. Tí notári Šimon, Molitoris. Tento tiež tak 
náhlou smrťou zomrel v roku 1894. Za nim prišiel Thury Sándor rodák zo Szarvasa ten bol tu takých 10 
rokov. Tento sa už nemiešal tak do pijatiky, ale spomedzi predstavených sa ešte vždy našiel čo tú neľudskú 
obyčaj opakovali. Potom prišiel Sebasztián Nándor z Fölvidéku, Návaiho famílie. Tento keď to 
videl poviedal, že obecný dom je ni pre lumpákov ale pre čestných ľudí. To prestálo, bolo inšie. Po 
Sebasztiánovi prišiel Öri Béla. Za Örim, Lapu István, jeho otec bol Lopúch.( Pomaďarčovanie priezvisk – 
vložil opisovteľ.) Potom bol Marosvári István. Tento tu bol do roku 1944. Aj ten sa nezachoval po ľudsky 
tak bol prepustený takže musel odísť. Po ňom prišiel Gyémán. Ani tento nebol dlho. Prišla vojna, čo sa 

stálo s nim nikto nevie. Potom bol Pavol Komoly, predtým Kochan. (Opäť pomaďarčené prizvisko.)Tento 
bol najprv pisárom a potom notárom, rodák z Pitvaroša. tam bol ešte aj v roku 1947. 
 

Opis cirkevných úradníkov ako prichodil Pitvaroš. 

Prvý učiteľ prišiel Daniel Klein 16. okt. 1824. Bol tu za tri roky. Tu aj skonal. Druhý učiteľ Ďuro Murárik, 
prišiel 1827 len dva roky bol tu potom odišiel na Szarvas. Tretí učiteľ Ján Kenecel prišiel 15 sep. 1829 a bol 
tu za 15 rokov. Prvý kňaz Ľudovit Molitoris prišiel 20. sep. 1836 zo Szentesu. R. 1844 prišiel druhý kňaz 
Ján Kutlík z cirkvi Mokranskej. V tomto roku prišiel štvrtý učiteľ Michal Mudroň z cirkvi Malo-Čalonskej. 
R. 1848 prišiel a bol zvolený Pavel Tomko. R. 1849 prišiel Ladislav Brajer ktorý umrel na Pitvaroši. Po smrti 
Brajera v roku 1852 v auguste prišiel Ďuro Murárik rodák s Krupiny. To je ten istý čo prišiel aj v roku 1827. 
Roku 1865 prišiel tretí kňaz Daniel Vágner tu bol za tri roky a tu aj zomrel. Tu je aj pochovaný. Roku 1868 
prišiel štvrtý kňaz Pavel Koreň. Bol tu do roku 1891. Koreň nebol takým prísnym kňazom ako Kutlík. Každý 
cirkevník musel byť podriadený cirkevnému poriadku. Mládež veľmej prísne začal držať. Na konfirmáciu 
muselo ísť každé dieťa aj na katechizáciu pokým sa mládenec neoženiv a diovka nevidala. na diovke bol 
ešte prísnejší. Katechizácia trvala od Turíc do októbra každú nedeľu popoluni do 3 hodine. Ač, 
že voľakervuo nešlo mládenec alebo diovka tak boli pokutovaní rodičia. Keď sa 
mládenec oženiv alebo diovka vydala museli obidvaja chodiť na faru každú stredu a v sobotu za tri týžne 
gu kňazovi a dal im obidvom čo sa majú učiť t. j. o cirkvi čo sú povinní a ako sa majú chovať naproti cirkvi 
a ač, že sa nevedeli to naučiť čo im dau za úlohu tak priložil ešte edon týždeň. Za ten čas jich neprijal na 
sobáš pokím sa nenaučili. Cez advent a pôst dievky miseli chodiť do kostola len v smútočnom 
rúchu ač bola oblečená inak kňaz ju dav viviesť z kostola. 1871 prišiel učiteľ Michal Tušiak z Komlóša, 
odišiel naspäť na Komlóš r. 1874. R. 1870 začal zbierku na nový kostol a v roku 1881. 1882 bol aj 
postavený. 1884 bola postavená nová fara. 1891 bola postavená tretia škola. Koreň kňaz veľa budoval 
pre cirkev, ale aj pre seba, na Abrózfalve kúpil 1100 jujerov zemi. Keď zbierku začal na nový kostol chodil 
po domoch aj niektorí presbiteri. Tak prišiel aj starému Oszásovi, Koreň vraví im: „ No Osztásko prišli sme 
aj vás  navštíviť, že čo obetujete na ten nový kostol chrám Páne, čo mienime celá cirkev postaviť.“ 
Starý Osztás odvetil: “Pán farár keď budem vidieť, že fundament bude vykonaný a začnú murovať hneď 
odveziem na cirkev 12 kebelov obilia.“ „Dobre Osztás“, kňaz vraví a nanapísal čo Osztás vraví, potom 
povedau: „No Osztásko podpíšte na to čo sľubujete.“ Osztás nevedeu písať ale pero schytil 
pred svedki. Keď to prišlo, že bolo treba vidieť, že murári murujú, Koreň kňaz išiel k Osztásovi pokloní sa 
a vraví: „No Osztás môj murári murujú, či splníte čo ste sľúbili?“ „Áno pán farár. Čo som sľúbil to aj 
splním“. A ešte v ten deň odviezol na faru 12 kebelov žita. Starý Osztás nevedel ani písať ani čítať ale 
hospodáriť dobre vedeu dokonale aj na svojom aj na spoločnom lebo bou aj v obecnom mlyne 
hospodárom, nožíkom si značil na stroh s kade čo dostál a čo bolo dlžný, 
a de čo dau. Vedev šade hospodáriť , takí hospodári boli vždy a všade dobrí , takí hádam sa i dnes zíjdu. 

Királyhegyesskuo panstvo Blaškovič darovalo jeden veľký stoh slamy na vypaľovanie tehál. Na vozoch 
vozili tí čo mali záprah a vypaľovali sa na Pitvaroši. 1891 prišiel piaty kňaz Ján Šaguľ, bol tu do roku 1933. 
Prišiel mládencom. Za krátky čas viedol cirkev tak ako Koreň. Veľa popúšťal z cirkevných obyčají. Koreň 
mal jednu neľudskú obyčaj, prišiel k nemu niekto po nejakú potrebu, hneď ruku otŕčal bozkávať to aj 
dospelým. Šagúľ to už nežiadal od nikoho. Oženil sa , vzal si za ženu 
z Mezőhegyesu Bendliho diovku. Bendli bol evanjelik ale jeho žena katolíčka. Bol viac rokov inšpektorom. 
Šagúľovi prišiel aj otec bývať na Pitvaroš, ale to málo bolo. Ľahko sa starý Šaguľ sproneveril neveste 
v jednom byte. Potom dal kňaz postaviť jednu malú izbu de voľakedy Koreň choval kravy, ale starý Šagúľ 
ani tam dlho nevydržal, a odišou naspäť do Békéščaby. Šagúľ sa pridŕžal viac kupectvu, zakladal spolky, 



založil prvý smrtný spolok, nebol to platený. Prišla prvá svetová vojna a tak čo mal spolok peňaze to 
všetko podával Šagúľ na válečnú pôžičku. S tým si česť získal pri štáte. Po vojne spolok nemal žiadne 
peniaze, tak sa rozpadov. Bol aj potravinový spolok a úverová banka. Tieto dva spolky lepšie chránil, tu 
mal lepší chason, všade bol predsedom. Za prvej svetovej vojny skupoval obilie z čoho mal dobré 
percentá. Aj krčma bola pod jeho rukou a patrila k potravnému družstvu. Zvony tiež boli oddané prvej 
svetovej vojne. To aj inde bolo. Za panovania Šagúľovho stratila cirkev všetky školy. Štát vyžadoval od 
cirkvi to, čo niako nevedela splniť štátnimu zriadeniu, že tie cirkevné školy boli aj dosť opustené, 
zanedbané, nečisté málo miesta bolo pre deti, takže aj vyše sto detí bolo v jednej miestnosti, stavania bili 
staré, len zemi boli bitie, ale sám kňaz to chcel aby cirkevné školy boli zničené. Bol veľkým maďarizátorom 
ale služby božie odbavoval po slovensky. Maďarsky vybavoval služby božie len ak bol voľáki štátny 
sviatok. Naposledy už aj v cirkevných školách sa muselo vyučovať po maďarsky. Ľudu všetko sľubovali, že 
aj v štátnych školách sa bude vyučovať po slovensky. Boli všakovie sľuby, ale to len sľubmi ostalo. Roku 
1912 postavil štát jednu štvortriednu školu. Tak miselo byť ako štát nariadiv, maďarsky šecko len 
náboženstvo v slovenskej reči, lebo Hortyho vláde mládež misela chodiť do kostola každú nedeľu, 
bola leventa každú nedeľu. Učitelia tak vraveli: „Itt Istentisteletre nem muszáj, magyar istentiszteletre 
muszáj“. Pred prvou svetovou vojnou tí štátny učitelia, kerí už tam boli zabraňovali deťom ísť do kostola, 
tak ho omlúvali. Tí istí učitelia, čo pred vojnou omlúvali po vojne aj oni hnali druhých do kostola aj oni 
sami chodili, keď dieťa nešlo do kostola pokutovať rodičov. Tak je to aj neska je sláva , zajtra hriech, alebo 
opačne. Takto človek nevie na kerú nohu má zastáť. Aj Šagúľ bol šakový bol aj skromný a mal aj deti 
ale f deťoch nemal veľkú radosť. Šecke boli chorobomyselnie , pred synom sa musel brániť, syn ho 
prenasledoval až naposledy ho musel dať do blázinca de misev veľa platiť. Šagúľ sa stal aj seniorom a bol 
redaktorom Evanjelického hlásnika potom mau aj kaplánov. Prvý bol Benkóczy Daniel. Potom Líška, 
potom Benjamin Kiss. Po odchode Šagúľa r. 1933 nastala veľká borba o kňaza. Ako prvý bol poslaný od 
biskupa Pavel Záskalický. Bol tu asi rok. Aj tento sa bol spriatelil s tým zopsulým Récsim, ale tu dlho nebol, 
ale by to bou kceu byť, len skrze jeho prívržencov stratiu pôdy a odišiel do Fótu. Tam aj Nemci boli, nato 
sa vyhovárav. Senior Negyed tam chodiv, senior kceu aby bou z povolania kňaz prišiel, cirkevníci na 
to nekcekli pristáť, žiadali žeby viacti prišli na próbu Tak sa aj stálo. Prvý bol Brachna, rodák zo Szarvasa. 
Bol Kiss, bol Jančo z Hódmezővásárhelyu kde bol kňazom. Zvolený bol Jančo, rodák zo Szarvasa. Keď mal 
prísť Jančo na Pitvaroš na ten istý deň zomreu, len telegram dostála cirkev, že je Jančo mŕtvi, 
aj tašli viacerí  cirkevníci na pohrab. 
Ďalej poznovu volieb cirkev si žiadala Michal Francisciho, rodáka  z Komlóša, ale v Békéščabe bol 
kaplánom. Senior Negyed poslal list, že maďarskej krajine jesto vyše sto slovenských kňazov kerihosi chcú 
toho si môžu vyvoliť len ni Francisciho. Pre akú príčinu on nevie len to, že pán biskup nedovolí. Ako potom 
sa istotne nevie, len Gubčo začal svojich známych protežovať, že hádam ani na zemeguli nebou tak 
privítaný kňaz ako Gubčo, iba v nebi, štyri kone boli zapriahnuté v kočiari, ten ovenčený, poniektorí boli 
na koňoch vyzdobených šli vopredok potom za nim koče, diovčence zas vyzdobenie , učitelia s deťmi po 
ulici skade ho viezli šade mu slávu volali. Keď prišli na faru tam ho čakal veľký húf národa ženy, mužovia, 
mládež, celá dedina. Tam bola dychová muzika tá hrala evanjelickú hymnu, ďalej náboženskú pieseň: „ 
S Bohem já chci začíti…..“ Potom rečnili, potom aj von. 
 Gubčo bol prívetivý, pokyn sa nezoznámil so svojimi. Keď už bol oboznámený s takým ako bou on, že mu 
k vôli konali potom si počau svoju úlohu konať a nekcev vidieť nikoho kto mu nebou po vôli, naproti tomu 
sa aj staval. Po prvé sa dau aj do štátnych učiteľov. Aj miseli odísť stadial voľakerí aj správca školy Dobozy 
Jenő. Najlepší mu bol Récsey predtým Rikk, rodák z Pitvaroša. Otec a starý otec boli biedny 
krajčiri. Pozdejšie sa stal jeho starý otec slúhom Úvernej banky pri Šagúľovi. Potom sa stal z neho 
účtovník, práve taký miseu biť ako Šagúľ vyžadoval, lebo Šagúľ bou bohom šeckých spolkov. Tento Récsey 
sa stal obecným pisárom ešte za detsva – chlapcovstva. Aj Šagúľ tomu dopomohol, dal chleba ako otcovi. 
No, ale aj Šagúľ prišou ku koncu s jeho panovaním. Dal sa proti nemu Franc Emődy. Tento tiež mau svojich 

ľudí. Šagúľ na celej čiare prepadou a potom bol proti nemu aj Récsey. Emődy sa stal na celej čiare hlavným 
vedúcim. Récsey sa stal pod Emődyho kalapom predsedom správy Potravinového družstva. Už sa 
tak bou zdokonaliv, že si šecko mohou dovoliť, čo bolo aj proti zákonu. A dovolil si aj viac, aj po dedine 
vykrikoval: “Útálom a büdos tót népet“ a všeličo tomu podobné. Hoci celý jeho rod zo slovenskiho 
pitvarošskihu ľudu žiu. Récsey v Potravinovom družstve dlho nepanoval, “stade bol raz dva vypsíkovaný.“ 
Potom sa Gubčo so svojou bandou postavil proti Emődymu. Proti Gubčovi bol obecný notár Marosváry, 
zopsutý Récsey a iní prívrženci a chceli Emődyho z Úverovej banky vytisnúť. To sa ťahalo veľmej dlho až 
prišli páni z Pesti a poobzerali šecko ako žalujú edon druhyho. Gubčovi vypovedali žeby nebou kňaz 
vedúci v banke. Mau by tam byť taký čo má majetok s kerim by garantoval za chod banky. Gubčo 
pokračoval ďalej, a dal sa do cirkevníkov. Boli tam sektári, ktorý sa z evanjelickej cirkvi vypísali a do 
Apoštolskej viery sa dávali ale on nedbal nato, veď bol spojený s tým Récseym. Tí dvaja chlapi sa vo 
všetkom zrovnávali de bolo čo pokaziť. Récsey sa stal aj cirkevným inšpektorom a tak Gubčo bou ešte 
mocnejší. Tí, čo sa vypísali z cirkvi a že sa schádzali voľade po domoch Gubčo chodil v noci po ulici a keď 
našou takvuo zhromaždenia na druhý deň to udav žandárom a tí ľudí hnali na Palotu 
pred hlavniho slúžniho a ten ich trestal 5-6 dňovým žalárom. Bolo ich tam niekedy 20-30 osôb ženy, muži, 
mladí, starí. Récsey viedou s toho knihu. Keď enim stiekou čas, tak boli druhý. Gubčo a Récsey mali z toho 
radosť. 
Okolo roku 1868 prišiel učiteľ Pavol Veselský. Tento najviac udržiaval slovenského ducha. Bol prísnym 
a dobrým učiteľom a horlivým Slovákom. Nielenže deti vyučoval, ale aj dospelých učil životaschopnosť. 
Bol dobrým organistom, viedol spevokol, režíroval divadelné hry a preto sa stal vlastizradcom. K tomu mu 
dopomáhal Šagúl a jeho prívrženci. Po prvej svetovej vojne musel odísť do Nadlaku. Tam aj zomrel ako 
80 ročný. Vyhlásené bolo, že sa bude konať pohreb učiteľa Veselskiho. Bolo to v nedeľu popoluní, pohreb 
bol v kostole. Šagúl odbavoval, povedau, že bol významným učiteľom lenže sa stal vlastizradcom. Majetok 
mu bol skonfiškovaný ani jeho žene nedali požívať a bola mu tam žena, nevesta aj dve vnučke. 
K tomu šeckému najviac napomohol Šagúľ. Mal aj Veselský okolo 40 jutár. Potom prišou učiteľ Július Styk, 
okolo roku1870. Tento nenagazdoval nič. I tento mal deti. Aj jeho syn,Jozef Cavar bol učiteľom, i ten 
odišiel na Slovensko po Prvej svetovej vojne, lebo miseu. Bol aj Boros učiteľ v roku 1867, ten za málo bou. 
Bol učiteľ aj Matej Rohoška, prišiel v roku 1892. Bou cirkevným učiteľom, potom aj štátnym a veľkým 
Maďarónom. Posledným učiteľom bol Jozef Filo, nebou dlho. Potom len kantorou mala cirkev. Prvý 
kantor bol Mozgovčák. Bol vypovedaný z Československa, kde bou kňazom. Voľakerí biskup mu poslal list 
v slovenskej reči. On napísal biskupovi naspäť. „Nekem nepovedáljon tótul.“ Biskup mu dal nariadenie 
aby sa pakoval a šou do Maďarska mondokálovať a tak sa zastavil na Pitvaroši. Za tím prišou Urban 
z Gemerskej stolici. Tento bol tiež tomu podobný. Bol tu viac rokov. Vypomáhal aj štátny učiteľ Jozef Tóth 
rodený Slovák, ale nato sa nechcel priznať, že je Slovák.  V kostole organoval, spieval, pohreby odbavoval. 
Ešte aj kostol odbavil v Slovenskej reči, ale s voľakým sa ždy len maďarsky rozprával. Potom prišiel zas 
taký Gemerčan aj ten museu opustiť Slovensko. Volal sa Ondrej Wlachovsky. Bou mladý keď 
k nám prišou. Vyučoval aj náboženstvo po Slovensky. Roku 1944 bližiu sa front, prvý bol Gubčo, kerí 
zutekau pred Rusom. Najväčší vlastenec – magyar érzemű- ušiel aj so svojou ženou. Šecko nahav tak. Jeho 
najväčší kamarát bou tiež povolaný k vojsku a keď prišli Rusi až do dediny už bou aj von doma. Rusi 
odstúpili, vtrhli Maďari a takto ho zdrapili už preoblečeniho, doista ho voľakto pokázau. Maďari ho brali 
na zodpovednosť, že prečo zhodiv uniformu. On sa okrášľoval, že zato odišiel od vojska, že jesto voľakerí 
planí ľudia v dedine a že len ich prišou pokázať. Komisia kerá to vyšetrovala dala odpoveď, že :„Ty si ten 
planý, lebo si ušou od vojska“. Pýtali sa aj na Gubču, jeho verniho kamaráta, ale nato rýchlo vtrhli Rusi do 
dediny a takto Récsey ostál doma, ale nemal pokoja nigde. Behau sem i tam. Neveďev sa nigde uspokojiť, 
lebo ho dohonila kliatba. Odišiel aj do susednej dediny, ale keď sa dozvedeli o ňom, že aký je 
vták, hňed ho vypiskovali aj z Nagymajlátu. Takto po veľkom a dlhom behaní sa dostál na Komlóš 
k voľakej rodine ta aj vypustil od svojej vlastnej rodiny. Keď Rusi opanovali Pešť prišou aj Gubčo na 



Pitvaroš ale s veľkou bradou. Začal sa príjemne chovať, nemal nikoho protivníka každý mu bol dobrí aj sa 
chválil, že bou partizán, že bojoval proti Maďarom, Nemcom, ale v ňom nikto nedôveroval, lebo každý 
mu povedal, že prečo ušou s pomedzi nás. Že ho vtedy nikto nehnau. Potuloval sa tam medzi ľuďmi, ale 
aj Bulík už tam bou na Pitvaroši. Bol tiež kňaz Nového Nadlaku aj ten možno , že nebou súci do jeho bytu 
v V Novom Nadlaku. Pitvarošania si ho obľúbili a preto sa zdržiaval na Pitvaroši. Ľudia mu dávali víživu aj 
odev. Zvedev to senior Benkóczy ten dal nariadenia, že Bulík nemôže byť kňazom na Pitvaroši, ale on sa 
len tam pridržiaval. Raz v nedeľu prišou kňaz z Ambróze, že bude služby božie odbavovať. Viacerí 
cirkevníci sa zišli a nechceli ho pustiť do kostola. On sa odvolával, že má nariadenie od seniora, 
že von musí služby božie odbavovať. Nasilu sa chcel dostáť do kostola, stála sa z toho bitka pred kostolom, 
tak že kňazovi prebili hlavu miseu isť k lekárovi. Ten ho ošetril, poviazau mu hlavu a on odišiel domov 
na biciklimu. Tým boli služby božie odbavené. 
 Na Pitvaroši už strana panovala a predvolali aj Gubču pred stranu a pýtali sa prečo ušiel spomedzi svojich 
cirkevníkov, že ho nikto nehnal. Gubčo mal odpoveď, že on uzná, že vykonau to čo nemau a že 
to šecko obanoval. Aj prosil celú cirkev žeby jeho veľkou previnenia bolo odpustené. Veľký húf ľudí skríkol, 
že niet potreba naňho, dosť čo doteraz na nás špiniv.  Boli aj takí čo zavolali: „Vetor mu pod nohe“- voľáko 
sa vyslobodiv a skade ľahšie. 
 Bulík sa len na Pitvaroši pridržiaval ale pokoja ani ten nemav. Aj toho odvliekli dvaráz do Makova za 
mreže. Raz ho v noci odvliekli. Gubčo potom už nebou na Pitvaroši, ale ešte vždy znepokojoval a mal aj 
svojich prívržencov. Bulík mal tiež svojich. Gubčo mal za sebou šakovakie skutke, chránil ho senior 
Benkoczy. Vyšetroval jeho veci. Naháňal cirkevníkov po Makove a Mezőhegyesi ale šade ho senior chránil 
a nebol vinný nigde. Bulík ten len na Pitvaroši sa zdržiaval až do toho času pokýn nenastalo presídlenie. 
Bol obľúbený, stal sa aj medzi vedúcich, aj von višou a stal sa kňazom v Sládkovičove, chodil aj po druhých 
zboroch. Raz sa stal chýr, že je Bulík ni kňazom, čo je v tom , to sa nerozširuje, to len on vie, čo je vo veci. 
  

  Ako sa odievali na Pitvaroši v roku 1880. 
  

V ten čas mužský chodili v širiciach do kostola, kabaniciach a čižmách a len s mäkkými sárami. V ten čas 
sa len začínali nosiť tvrdé sáry. Na čižmách z hovädzieho remeňa len okolo roku 1880 sa začal nosiť box 
poznávať  a tak sa začala boxová obuv. Starý mužovia  v ten čas sa pýšili svojima dlhima vlasma, nestrihali 
sa vlasy, mali ich na pleciach. Pozdejšie si strihali dookola. Do kostola chodili aj v bundách chlapi dlhší čas 
v zime. Až potom začali nosiť kabáty, takže širice a kabanice vyšli z módy. Asi od roku 1895. Staršie ženy 
okolo roku 1880 chodili do kostola v kabátoch. Gombíke mali takie veľkie ako oreche a biele, ale už 
aj kožuche boli, málo kerá žena žeby nebola mala. Kožuche upotrebovali iba v zime. Okolo roku 1880 
začali ženy poznávať hodváb, najprv to boli ručníke na hlavu, na hrdle  a kvetavie stuhle, aká farba len 
bola. V každej farbe kcela mať stuhľu každá diovk, aj ručníke aj stuhle. Ženská obuv v tom čase 
boli remenie čižmi, pozdejšie prišli do módy kordovánke pre diovke a ženy, ale to netrvalo tak dlho. 
Topánky okolo roku 1880 prišli do obehu, ale len remenie potom harasovie, báršanovie zo sáričkami, 
potom boxovie šakovajkej farby. 

Keď sa diovka obliekala do sviatočného rúcha vyzeralo to ako v ružovej záhrade. Geceľa bola s ružovou 
stuhou obšitá od spodku asi 30cm, na predku od pásu bola spustená kvetová stuhľa. Na zadku vo vrkoči 
mala zas kvetovú stuhľu. Tak keď sa diovka obliekala to edon kvet. Aj na hrdle mala edon kvetaví ručník. 
Dlhšie strapce na ručníku aj to boli šakovakej farby. Prusliak tiež kvetavý. Oplecko nad lakte zase 
pouväzované zo stuhľou. Spodné sukne biele ako sneh, ešte aj pod kolenami bolo 
vidieť stuhle. Štrimfle mala pouväzované zo stuhľou, tak keď tancovala a krútila sa v tých 

širokých geceliach a v tých širokých bielych sukniach , takže aj pod kolenami bolo vidieť stuhle. Takže 
kto videu v ton čase Pitvarošskie diovke nemohou inšvo poviedať len to, že panie. Takto vizerali slovenskie 
pitvarošskie diovke. Keď voľakerá diovka išla do kostola a nebola pekne oblečená, učesaná, prihladkaná, 
že jej vlasy širky stáli obviňovali matku, že sa o ňu nevie postarať. Keď diovke zišli do kostola to 
bola edna ruža. Niektorá mala viacero oblekov, každý oblek z inakšej farby a látky. K tomu podobný 
ručník na hrdlo. Niektorá mala takých ručníkov aj 5-6 aj viac. Z diovkov sa stali mladie nevesty. Keď išla 
nevesta na sobáš párta na hlave zo samých ružových stuhľov. Potom sa zavila do čepca. Na hlave mal 
spravený kontík z jej vlasov a na kontíku mala priviazanie dve kicke a viseli jej na dvoch šnúrkach po 
spodok ako jej boli háby. Mladie nevesty, ženy začínali aj kožuche nosiť, aj to vyšívanie, samá ruža. 
Aj mužskí nosili vyšívanie bundy ružovie starý, mladý, kerý si  vládau kúpiť. 
 Pred rokom 1880 keď sa diovka vydala dostála skriňu z bukového dreva sparvenú, alebo 
vyrezávanú. Šakovie kresby boli, ale žiadna farba. Do tej si mladá nevesta poukladala šatstvo a zamkla 
na klatku, čo cigáň spraviv. V ten čas to nebola pýcha. Poton už stolári začali robiť lády pre mladé nevesty, 
to už boli farbenie a maľovanie. Aj na tých šakovie ruže, pozdejšie už okolo roku 1870 krásne s fiovkí. 
Okolo roku 1920 sa začali robiť šifony. V tento rok už predávali hodbabnie ručníke cigánkam. 
Ale širokie sukne a gecele ešte ždy šili. Len už roku 1940 obnovovali už inakšie rúcho aj diovke sa začali 
strihať, matky mali menej trápenia. Nemiseli diovke vyčesávať. O ženskom pohlaví son už dosť 
veľa opísau o odeve najviac ešte r. 1880 a pozdejšie veru tak to bolo v obyčaji, keď išou mládenec na 
sobáš, málokerí šou, žeby nebou mau voľačo požičanvuo. Ena druhimu požičiavali. Stálo to podobnuvo aj 
pri mladých nevestách. Veru v ten čas si mužskí odievali v tých prvších rokoch len kabanicu a bekeš. To 
išlo z brata na brata. Bielizeň nosili /bielo oblečenia/ mužskí gaty, košele, čo ženy napriadli a natkali, to 
jest s pamokom. Ani šijáce mašiny neboli. Šecko plátno zhotovili, aj si ho samie utkali zošili ručne, de bolo 
viac detí, tam mala čo matka šiť. Dospelý nosili gaty vo šesť polov, zásteru tiež vo 2-3 poly, košele to tiež 
z domášniho plátna. Košeľa to nebola voľáka nádherná krátke, širokie rukávy bez goliera, len so šnúrkami 
sa zaviazali na hrdle. Krátka do pou chrbta. V ten čas sa matke a ženy veľa, ale veľa narobili. Konope si 
sami miseli vypestovať. Kto mal svoju zem, tam to ešte išlo, ale kto nemau, išou robiť tan de dostáv kúsok 
zemi na konope. Veľa sa robilo kýn si zhotovili plátno, poton šecko len prstami aj zošiť. A toho len 
v gatách sa chodilo. Keď zmokou voľade, ako vizerali tie širokie gaty. Veľkou robotou a veľkým trápením 
sa odievali pred 80 rokma. 
 
Čím sa zamestnávali pitvarošskí Slováci pred rokom 1850 
  
Keď sa počínal Pitvaroš, boli pasáci, rohatý statok, kone, ovce, ošípané. Mali veľký chotár, ale aj roľníctvo. 
Pitvaroš dedina sa stala dosť veľkou, ale utratili chotár, tak miseli ísť inde za chlebom. Orali s dreveným 
pluhom. Neboli ani siace mašiny ani mláťačky/ tlačiace mašiny/. Rukami siali, brány si narobili a koňmi 
tlačili doma vo dvoroch alebo na holovniach, cúdili v riečiciach mali na to riečice, čo 
zrno vyriadili. Vodne tlačili, v noci cúdili. Mláťačky prišli na Pitvaroš okolo roku 1890. Aj sejačka, pluhe tie 
poznali prv drevenie, potom pozdešie aj tretie prišli do obehu okolo roku 1890. Pred r. 1890 
a aj pozdejšie Pitvarošania chodili najviac na Medzov do robote kukuric kopať z tretiho v žatve tiež, v zime 
v hore robili. Na Medzove sa postavil cukrovar r. 1889, najviac stade žili cez zimu. Tu sa stáli Pitvarošania 
obľúbení robotníci, lebo ho stavali Česi a Moravci ako montéri. Pitvarošania ako Slováci vedeli sa  nimi 
dohovoriť. Ale aj ďalej boli vedúci Česi Moravci a takto si Pitvarošania vedeli prvšie a cennejšie 
roboty privlastniť. Keď Maďari Makovčania začali poznávať mláťačky aj tu boli Pitvarošania, lebo Maďari 
nevedeli žať žito do snopov ani nekceli. Pitvarošania mali v tom zaľúbenie a aj tu boli obľúbení. Pred Prvou 
svetovou vojnou chodili do Slavónii repu okopávať, aj tu mali prvé mesto. Do rísu išli aj do zemplínskej, 
do sedmohradskej, keď sa doma skončila žatva, tak išli ďalej, v jesen eni repu vyberať, druhí kukuric po 



makovskom lámať. Edni zase do cukrovaru a takto sa živili Pitvariošania po svete, keď mali malý chotár. 
Voľakedy mali veľký chotár, ale tí starý si to nevedeli uctiť. 
 
Akej národnosti bou Pitvaroš? 
 
Na prvom meste to boli Slováci, lebo jich bolo najviac. Hneď pri zakladaní boli Slováci prví. Hneď keď 
z Nadlaku prišli 175 rodín to boli čistí Slováci. Poton sa tak prisťahovali aj z terajšieho Slovenska , a aj 
priezviská to prezradia, kerý z kerej dediny prišiel.Npríklad : Brezina z Brezovej, Bučan z Bučian, Porubský 
z Poruby, Príbelský z Príbele, Jasovský z Jasovej, Muránsky z Muráňu, Málinský z Málinej, Maglocký 
z Maglódu, Rekeň z Rekeňa, Gvoč z Gvočova, Valach z Vlachova atd. Takjeto mená jesto veľa, znejú po 
dedinách. Keď prišou na Pitvaroš spýtali sa z kade prišou akú dedinu poviedav aj priezvisko po nej zdediv. 
Na Mezőhegyesi bolo vojsko a z celého Rakúska a Maďarska tan chodilo šakovekej národnosti. Keď si čas 
vyplniv, oboznámiv sa  a prišou na Pitvaroš, bárs akej národnosti bou, ale každý sa len 
Slovákom mohou stáť a evanjelikom, lebo školy len čisto slovenské  boli a evanjelické. Napríklad boli aj 
Česi  – Urbančok, Pap Vencel, Csuda Vencel. Voľakedy keď sa Mezőhegyes zakladal Rakúšania a Česi boli 
Sák, Ferki. Nemci boli Zelmanovci, Luxovci a Gemerovci šecko z Dobšinej. Pós, Kuča, Gorian to boli 
z blízkeho cigánskeho pôvodu. Boli aj Poliaci a rumunskej národnosti. Naposledy ešte aj teraz r. 1947, keď 
sa stalo presídlenie bolo 99% Slovákov a evanjelikov. Boli 4 rodiny Židov, ale zahynuli voľade v tábore v 
2. svetovej vojne. Dve ženy sa vrátili. Bolo niekoľko r. katolíkov a niečo Maďarov. Veľká zmena sa stala 
s Pitvarošom v r. 1947. 
 
Aké boli v cirkvi obyčaje? 
 
Kňaza si mala právo voliť cirkev. Voliť mohou len ten, kto si zaplativ cirkevnú daň. Cirkevných učiteľov 
tiež. Teraz učiteľov cirkev nemala, len kantora. Kňaz mal byt, ale aj to dobrý, záhradu dosť veľkú, 100q 
žita, 14 jujerov zemi, kurivo aj peňaze. Pokýn medzovský evanjelici nemali kostol, za ten čas patrili 
k pitvarošskej cirkvi, boli ako filialka. Každú stredu a sobotu chodiu  kňaz tan náboženstvo vyučovať. 
Spoveď bola na Pitvaroši, aj do kostola chodili na Pitvaroš, krstiť tiež. Služby božie mali na Vianoce, na 
Veľkú noc a Turíce v maďarskej reči. Aj stade dostával kňaz plat. Pochovávali sa na Medzove. 
 Na Pitvaroši sa sl. božie odbavovali každú nedeľu. 3 ráz sa zvonilo, ráno o 8. hod. na veľkom zvone o pol 
9 na sreňom a o 9 hod. sa zvonilo na všetkých troch a tak sa začal kostou. 3 piesne sa spievali, poton bola 
kázeň, na východ 4. pieseň. Na druhom zvonení sa schádzali ľudia a sami spievali pokýn sa nezačau 
kostou. Sl. B. trvali do 11. hod., ale viac do pol 12. Popoluní večierňa, tak isto sa zvonilo 
ako dopolunia. Zvoniť sa začalo o 1.hod. a pol 2. a o 2. hod. a spev pred začatím ako ráno, len tu sa 
spievali 2 pesničke a tretia na východ. Modlitby každou rano o 7. hod.. To trvalo enu hodinu 2. piesne sa 
spievali. Ena raňajšia, druhá ako niesou cirkevný poriadok. 
 Keď zomrev starý muž na veľkom zvone boli 3. pulzy /púsy/ to bol hlas, že muž zomrel. 2. pulzy bol hlas, 
že zomrela žena. Keď mládenec umrel tam boli 3. pulzy na sreňom zvone hlásenie, keď diovka 2., keď 
umrelo dieťa do 12 rokov tým sa dali pulzy na malom zvone. Chlapcom 3, dievčencom 2. Keď sa pulzy 
nazvonili, tak na šeckých troch zvonoch sa zvonilo, to bol hlas, že v akom veku zomrev a či mužského 
pohlavia alebo ženskiho. Na druhý deň bolo vyhlásenou v kostole, že kedy sa bude pohrab odbavovať. 
Na pohrab sa zase zvonilo naznak na veľkom zvone aj staršimu, aj maldšimu aj deťom. Na 
pohrab išou kňaz aj kántor, aj ľudia sa zhromaždili. Kantor vedie spev a kňaz kázeň vedľa veku 
a života umretiho. Zvonenie, keď zomrie menuje sa pulzy, na dvor keď sa začína pohrab a do cintorína 
keď nesú mŕtvolu aj ten čas sa zvoní – vyzváňa. Toto je zvonenie cirkevné, za to sa neplatí, ale ak si voľakto 
vyše dá zvoniť, to sa už osobitne platí. Keď sa truhla nesie do cintorína zvoní sa na šeckých a pokrvní idú 
plačúci za rakvou. 

Niekoľko poznámok ešte o Pitvaroši. 
  
Boli dvaja cirkevní učitelia. Pavel Veselský bol starší, Jozef Cavar mladší. Mali byty vedľa jeden druhého. 
Títo sa nie veľmi mierili, bárs aj suseda boli aj horniaci boli obidvaja. Len to bolo tak najviac medzi nimi, 
že Veselovský mal majetok a Cavar nemal. Bol aj chudobnejší. Mal menší  aj plat. Takto si závideli edon 
druhimu. Mali spoločnú studňu. Raz zišlo na rozum Veselskému, že studňu dá zamknúť. Dal kováčovi 
zhotoviť klatku na studničnie dvere a zankou ju. Keď to videl Cavar poviedav: „Počkaj Paľo, teľko rozumu 
aj ja mám, čo som aj chudobný.“ Šiel Cavar ku kováčovi a aj on si dau sparviť klatku a zámku na stuňu. 
Takto bola stuňa zamknutá, nemohou ani edon ani druhý vodu brať. Poton sa zavolali ku studni a pýtal sa 
Veselský Cavara, že prečo zankou stuňu. Cavar odpoviedau , že prečo Veselský zankou skôr? Takto 
sa poton dvaja učitelia zmierili a každý svoju klatku dav dov, vodu si spokojne do vôli ťahav a spokojne žili 
ďalej. 
 
Rok 1919 -1920 
 
Pitvaroš bou zasadnutý rumunským vojskom. V ten čas Rumuni si brali šecko čo sa jin páčilo. Pobrali 
najkrajšie kone, kravy, ošípané, rôzne hodpodárske stroje, obilie, slamu, čo si len zamysleli, šecko 
jin bolo način. Takže mnohí boli uškodení. V ten čas na Pitvaroši boli už štátni učitelia. Istý Urban 
Jozef bou riaditeľom škôl, tuhý Maďar. Tento Urban často ľudí zvolával a držau šakovie prednáške, 
rozprával a kričal: „Že aký sme šťastní, že nás pridelili Rumunom, že je naše bohatuvo Sedmohradsko 
/Ardieľ/, že máme dreva, uhlia, soli, železo najviac chleba. “ Keď sa zišou s nejakým rumunským vojakom 
schytil klobúk z hlavy a skríkou plným hlasom: „Bunazeva setrásku Máre Rumunie“. Po slovensky „Dobý 
deň a nak žije veľkuvo Rumunsko“. Takto sa stal Urban veľkým Rumunom, najväčšie lumpáctva prevádzal 
s Rumunmi, každú statočnosť a poctivosť zneuctil. Bolo to v nedeľný deň, keď z Medzova išli maďarský 
žandári. Bolo to po odchode Rumunov z  Pitvaroša. Na prvom voze sedeu von, veliteľ žandárov, maďarskú 
zástavu on držal. Ľudia išli do kostola a  z voza sa mnohým hrozil a pokezovau na zástavu. Žandári sa 
umiestnili a hneď začali svoju úlohu, čo jin Urban diktoval. Hneď pokezovau, kto je aký priateľ komu, na 
niekoho poviedau, že je veľký priateľ Rumunon. Ne niektorých zase , že sa veľký Slováci. A takto očiernil 
celú dedinu. Celá dedina pozostávala podľa neho zo samých vlastizradcov. Tento Urban si získal veľkú 
prednosť na Pitvaroši. Popri ňom bou hneď notár Sebastián, potom kňaz Šagúľ, učiteľ Rohoška, obchodník 
Bencúr, roľníci Adam Kriška, Michal Tózegyi a iní. Títo opísaní boli na šecko, svedkovia čo 
Urban začau. Narobil vlastizradcov, takže poniektorí aj vopred poodchodili z Pitvarošu. Odišiel učiteľ 
Veselský už ako penzista do Nadlaku, jeho syn na Slovensko, Jozef Cvar uč. Štefan Hanes obecný pisár, 
Ján Hostina, Štefan Biednik a vicerí na Slovensko tiež. Ale narobil ešte veľa vlastizradcov. Bolo z čoho. 
Urban a jeho spolupracovníci iba pokezovali koho lapať, ale na seba mali pilný pozor. Sami 
seba nepokázali a oni boli najprednejší vo všetkom zlom. Šeci boli Judáši a obžalovali ešte Martina Šeboka 
podrichtára, Jozefa Hostinu richtára, Jána Balážika obecného pokladníka, Jána Hudáka, Jána Hronca, 
Juraja Gemeriho, Pavla Luxa, Jána Zelmana. Títo boli vlastizradcovia obžalovaní všetci. Vždy voľakoho 
špinil. Pred maďarskými žandármi sa ponosoval, že keľko von trpeu, že Rumuni ho vždy bili a s nimi 
lumpoval. Tento Urban špinil na pitvarošský ľud toľko, keľko sa mu páčilo, ale jeho život pochodil zo samej 
špiny. Mau aj ženu aj edniho syna , odohnal ich od seba, žil ako pes, až ho edoraz dohonila kliatba , že na 
vrchu zemi zhniu, tak ni len že dedinu špinil ale naposledy aj náš cintorín. 

 
 
 
 
 



J á n  H r o n e c 
 
narodil sa  v roku 1873. mája 20.  v malej obci Kobeliarovo v Gemerskej stolici. Roku 1880 odišiel na 
Pitvaroš  s rodičmi a to skrze chudobe. Tam vychodiu 6 tried elementárky  / cirkevnej/. V tejto knižke son 
opísau čo je nahľadanvuo zo starých spisov a od starších občanov pitvarošských, kerí dobre pamätali ako 
sa zakladau slovenský Pitvaroš a od r. 1880 čo son aj ja pamätau. Keď son toto písau, čo je tu napísanvuo 
už son sa dožívau 83 rokov. 
 

Rukopis do uvedenej podoby prepísal menovec a komlóšsky rodák Michal Hronec. 

Autor článku: Michal Kožuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spomienky na moje detstvo 
 

Narodila som sa v Maďarsku na Pitvaroši, rodičom ako štvrté dieťa. Jánovi Čemanovi a Márii rodenej 
Vargovej. Súrodenci Marka narodená v roku 1922, Zuzka 1924, Janko 1926, ja Judita 1929. Spomienky 
moje ako tri a pol ročnej, chodila som do úvode (materská škôlka), kde som sa prvý raz stretla s rečou 
maďarskou čo som nerozumela, ale bola tam naša susedka. Volali sme ju Dada, tá nás usmerňovala. 
V našej dedine sa rozprávalo len po slovensky. Ja som sa veľmi rýchlo naučila po maďarsky veľa veršov, 
chodila som veľmi rada do úvode lebo tam mali veľa hračiek, čo sme doma nemali. Keď som mala 5 rokov 
chodila som pásavať husi na pažiť. Bolo to veľmi milé a poučné. Bolo nás tam kopa detí a hlavne staršie 
odo mňa, ktoré som napodobňovala. Kúpavali sme sa pri šinterni v jame v ktorej sa namáčali konope. 
Konope sa sadili v každej rodine, lebo  z nich sa robilo domáce plátno, uteráke, plachty na postele, obrusy, 
aj na krosnách vyšívané, hladké plátno sa vyšívalo poza každú nitku, krížiková výšivka a šakovaké ozdobné 
veci. My deti nikde sme nechýbali, ňaničky nás aj hrešili, že sa im pletieme pod nohami, tak sme sa 
ponúkli, že im budeme pomáhať vynášať snopy aj prestierať mokré konope aby im čím skôr uschli. 
Prosíkali sme len žeby nás tam nechali, že im budeme dobré. 

Dva roky pred školou cez leto som pásavala husi s batôžkom z handričkámi som chodila na pažiť, strniská. 
Tam sme si tvorili hračky, šili na bábiky, aj tie sme si robili. Prútik bol trup, z bielej handričky hlava, ruky, 
nohy, vyšívané oči, ústa, vlasy tvorili z kožucha. Mamovka stará, keď na to prišli, že ich vyšívaný kučeravý 
kožuch je poškodený, ostrihaný a bábika kučerami ozdobená, bolo zle a nie dobre. Mamovka stará 
vraveli, že ani Kremnica mi nebude stačiť, keď takú škodu ja robím. Spýtala som sa mamovky starej, že čo 
to je Kremnica? Oni mi vraveli, že robí peniaze a kto nešporuje ten nebude ich mať nikdy. Ja na to ten 
kožuštek je už aj tak starý. Oni na to, že sa starom nové dorába. 

Hrali sme sa na mamičky, šovkyne, bovdárky. Robili sme si butoríky (nábytky). Každá škatuľka aj od 
švíbavkov nám bola vzácna. Z pichľavých bogánčov (bicke) sme skladali všetko možné od domácich 
zvieratiek až po bútor. Z toho sa veľmi dobre skladalo. Pri hraní som zabudla na husi. Už sa zvečerievalo, 
slnko zapadalo, ja hľadám husi a tie neboli na strnisku. Strach a plač, že ich iste zachytili báťa Bučan to 
boli čejs (hájnik). Šla som domov ale husi som nepočúla na volanie gágať, papať stará zopakovala som 
volanie a nič sa neozývala moja stará hus. Báťa čejs jich zatvorili do obecného chlieva. Obecný dom nebol 
naveky len chliev. Tam mal doštenú ohradu, vráta na ňom mali rigli, tú som šikovne odtlačila, všetky husi 
som pustila na slobodu. Domov som s husmi prišla, už bolo prítmie. Mamovka sa spýtali, že čo som bola 
tak zaveľa. Nemala som odvahu vravieť, že čo som vyparatila. 

Ráno ma mamovka zobúdzajú, že mám ísť pásť husi, mamovka ja nemôžem zatiaľ kým ich nezafarbíme. 
Miešajú sa mi a ja ich neviem oddeliť od druhých husí. Ja vám budem pomáhať chytať a dobre hrubo so 
zelenou firnajzovou farbou ich natrite, nak ich z ďaleka poznám. Slnko už bolo vysoko na dva drúčiky, keď 
som prišla na strnisko. Báťa Bučan čejs prišli za mnou a hneď skríkol, bez odzdravenia. Odkedy náš husi 
zabarbené! Ja som zľaknutá vravela, že od nedeli a už bola streda. Báťa nato, že klameš, ja zas že nie 
naozaj. Keď som mala 12 rokov vtedy ma báči Bučan čejs s úsmevom uštipli na líce a vraveli mi, že som 
ich chcela oklamať, ale oni vedeli dobre, že to bola moja robota, len že ma želeli domácemu výprasku. Ja 
som sa z odpustením ospravedlnila za klam. Za škodu by sme museli platiť, keďže husi boli v krížoch v žite. 

 

Husi na strniskách 
(počítačová vizualizácia, autor Michal Kožuch) 

 
Keď napršalo, blato bolo v garádoch, to bola zábava chodiť po garádoch v blate sa šmýkať bosí, robiť si 
kukučky. Kukučka bola placka z blata. Urobila sa do prostriedku priehlbinka, zapľulo sa do nej, vravelo sa 
jej kukučka Dorka, kňazova Ďjovka, ak nepukneš, nebudeš moja a hodila sa o zem. Domov sme prišli 
unavení. Mamovka nás nepochválili,  nono nono ako to vyzeráš? Rýchlo sa umy to bolo pokarhanie. 

V zimnej dobe, keď sa už kúrilo v peci, pri ktorej sa príjemne hralo v kuckove. Kuckov nahradzoval detskú 
chižu, iba že bol dosť malý (2m x 80 cm), ale pred ním bola pričňa kde spávali deti asi tak do 7 rokov. 
V kuckove bolo veľmi dobre teplo aj keď sme umrznuté prišli z vonku, tam sme boli len bosé. Kuckov bol 
vykalený vápnom, vždy udržiavaný bielučký. Dievčence sme sa hrávali s bábikami, chlapci stružlikali 
nožíky bigá a všeliaké figúrky drevené. Keď napadol sneh, tak sme sa sánkovali, zapriahali sme aj pätoro 
sánkov a ťahali. Keď napadlo veľa snehu hospodári vozili hnoh na pole tak sme sa napájali hákmi na veľké 
hnojom naložené sane. Niektorí báťovia nás pochopili malých šantovníkov aj nám spomalili aby nám 
urobili zimnú radosť. Boli aj takí čo nás bičom vyšvihali, že nechcú mať opletačky za nás ak sa nám stane, 
že sa zmrzačíme. Keď som mala 7 rokov šla som do škole. Tešila som sa, že budem mať nové veci školské, 
zo šúštia upletenú tašku, tabuľku, grifel, počítadlo z farebnými guličkami, šľabikár. K tomu všetkému nový 
zimný tmavomodrý kabát, ktorý som už si bola probovať u pána krajčíra Králika. Mamovka moja vraveli 
dobre veľký a dlhý spravte žeby ho skoro nevyrástla, aj dve čiapky k tomu. Kabát bol taký účelný, že keď 
som chodila do 6 ročníka školy, tak mi ho prešil pan Králik na polovičný, zohrieval ma osem rokov. 

Dochádzka do školy 
Ráno o 7 hod. sme išli do kostola na modlitbu, žiaci sme chodili na schvor, zo starších žiakov jeden dúchal 
mechy na organ, pán kantor hral. Z každej triedy bol žiak ktorý zapisoval neprítomných. Chýbajúci žiak, 
ktorý nebol v kostole dostal trstenicou na ruku, volalo sa to packa. Na ranných službách boli len žiaci, 
staré ženy, starí muži. Keď bolo dobré počasie, bolo príjemné chodiť do školy. Na jeseň, keď nastali dažde, 
blata bolo po členky. Pred školou sme si čistili cipele (topánky) z dreveným bekešom (nožík z dreva). Iskola 
solgy (školník) nám držal stráž či nemáme zablatené cipele. On nemal právo nás biť s trstenicou. Používal 
ruku a tak nás ohlavkoval. Školský poriadok. Rozcvička, spev maďarskej hymny. Veľký dôraz sa kládol 
hovoriť len po maďarsky. Výučba, rátanie, násobilka, delenie, sčítanie, odčítanie, písanie, zlomky. 

http://pitvaros.sk/sk/wp-content/uploads/2018/01/2husi-na-strniskach.png


 

Pitvarošskie ďjovčence 
(z rodinného albumu Judity Jungovej, Sládkovičovo) 

Konfirmovaná som bola zo 6 ročníka 13 ročná už som nebola ako decko ale ďjovčička ma označovali 
ňaničky. V nedeľu v kostole som už stála za ďjovkami na chodbe, také bolo poradie, že zo dvoch strán stáli 
dievky pred oltárom. V predu stáli tie na vydaj súce okolo 20-21 ročné, za nimi mladšie nakoniec čerstvé 
konfirmandky. Bolo to prísne poradie, keď sa medzi staršie postavila z mladších, tak ju šťuchli do chrbta 
a vedela, že má ustúpiť ďalej. Mládenci boli na chvore. Skončila som 8 ročnú ľudovú školu a s tým aj moje 
detstvo. Pracovala som na poliach. Na jar od marca sme sadili cibuľu, pleli repu a okopávali aj kukuric. 
Prišiel čas dozrievania obilia, rís (žatva), kosila sa žito, jačmeň. Apovka kosili, ja som bola hrabáčka, 
s drevenou kvakou som zberala hrste a robila povriesla. S apovkom sme viazali snopy. Kosilo sa do západu 
slnka, znášali sa snopy obilia do krížov. Jeden kríž bol 16 snopov. Zotmelo sa, keď sme pohrabali pokosené 
pole drevenými hrabľami. Keď sme boli od dediny ďaleko, tak sme spali na poli. S láskou a obdivom si 
spomínam na svojich rodičov s akou radosťou nás viedli k robote. Môj apovka vraveli, že len robotný 
človek je dobrý, ktorému sa nelení. Aj že čo sa mne nepáči nak to nerobím druhymu. 

Tvrdé mozoľnaté ruky sme mali a statočnú myseľ v našich srdciach. Vedeli sme si aj spievať aj sa s chuťou 
zasmiať. V nedeľu po obede tancovali sme ako 15-16 ročné na priadkach. Hrali nám chlapci bratia 
Ďorďajovci na tamborách. Boli to samoukovia, a keď nebolo ich, tak sa hralo aj na hrebeni cez cigaretový 
papier a veselo sa tancovalo. Priadky bývali v novo postavených chižiach, ktoré neboli ukončené, len múry 
a strecha, bez oblokov. Majiteľom novopostavených chíž bola výhodou naša zábava. Sme im aj platili po 
16 halierov, aj zem sme udupali. Celé leto sme sa takto zabávali až kým nenastala zima. Už uzavrela zima 
poľnú robotu, orbu, sejbu. Kvasila sa kapusta do veľkého suda 300 l. Šliapala som v sude až sa mi hlava 
zatočila. Ráno sa kúrilo v peci aj fruštik sa schystal, bola to pre každého veľká žiarenica chleba, šesť 
veľkých okruhov nacesnakovaných omastených s husacím pierkom, aj čerstvo nadojeného mlieka. Každý 
sme mali svoj pollitrový hrnček plný. Veď najvýdatnejší bol fruštik (raňajky). Obed bola kapusta alebo 
bvob s chlebom. Na večeru sme mávali zemiaky v koškach namáčané v masti, s kyslou kapustou a mlieko, 
lepníky a mlieko, kukuričnú kašu a mlieko, pečené zemiaky krájané na ťapši s klobásou a slaninou 
s kopcovitým tanierom sudovej kapusty. Toto všetko sa v peci pieklo. 

V decembri sa robili zabíjačky. To bola radosť, prišla celá rodina. U starej mamovky boli sme 23 a 5 detí 
so ženami 12 vnúčat aj brat mamovky starej. Brava držali štyria chlapi, aj tak sa stalo, že ich nosil po celom 
dvore. Opaľovali ho slamou. Chlapi obyčajne už boli dohromžení s pálenkou a rozprávali sa všelijaké 
príbehy, žartom nebolo konca kraja. Večera sa chystala veľmi bohatá – mäsová polievka, sárma, paprikáš, 
pečená klobása, hurke a nakoniec pampúšky (oškvarky), sadlove kifle. Deti sme už boli nasýtené 
pampúškami, tie piekli v kotli. Stará mamovka božekali, že nebudú na stole, že všetky pojeme. Dvanásť 
detí to sme za vajling zjedli. Andika nám nestačili pražiť. 

Toto je spomienka na mojich 15 rokov. Smutne sa končilo moje detstvo. Prišla druhá svetová vojna, 
vyhnanstvo na Nagyszénás. Čo všetko sa chystalo na našich ľudí, pravdu sa nedozvieme. Mám tie 
najlepšie spomienky na svojich rodákov z Pitvaroša. Tu sa končí moje bývanie v mojej milovanej dedinke 
aj rodnom dome na Tretej ulici č. 347. Písal sa 11. máj 1947 – návrat do vlasti mojich prapredkov, do ČSR. 

  
Autorka: Judita Molčíková, rodená Čemanová 
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Spomienky a postrehy 
 

Menujem sa Alžbeta Svoreňová rodená Hašková. Pochádzam z  Pitvaroša, kde som  žila do mojich  20. 
rokov a chodila aj do základnej školy. Spomínam si, že v škole nás učili, že to územie, kde sa nachádza 
Pitvaroš počas tureckej vlády bola pustatina.  Spomínam, ako sme chodili na výlety medzi kopce a 
do  hory. Pani učiteľka nám hovorila, že to bolo prvé osídlenie dediny. Môj otec  hovoril, že my  Haškovci 
pochádzame z Gemera. Preto lebo som už na dôchodku a rada čítam, pozrela  som si v knihe: 
,,OTTOVA  praktická ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKO“ (ktorá bola vydaná v roku 2008), kde sa Gemer 
nachádza. 

Gemer – obec v Banskobystrickom kraji, okres Revúca, leží v Juhoslovenskej kotline, polohe 48° 27´ s. g. 
š. 20° 19´ v. g. d. vzdialenosť od Bratislavy 298 km, počet obyvateľov (2001) 810, rozloha katastra 1 797 
ha. Prvá zmienka v roku 1198. 
Pamiatky: kostol  ev. (1882), kaštieľ barokovo-klasicistický z 18. stor., pomník kráľa Mateja 1917,  pomník 
Cinky Panny, budova bývalého gymnázia, zvyšky hradu Gemer. 
 
Udalosti: hrad centrom Gemerskej župy, v 15. stor. poddanské mestečko, v pol. 15. stor. vyplienené 
Jiskrom. v 16. stor. hrad zničený Turkami, 1616 latinská škola, v 18 – 19. stor. gymnázium v ktorom 
študovalo mnoho Slovákov, v 19.stor. pokles významu – vidiecka obec. 1938-1945 pripojená k Maďarsku. 
Osobnosti: Cinka Panna (rodisko),  P.M.Bohúň, S. B.Hroboň, S .Chalupka, J. Kalinčiak, J. Kráľ, Š. Leška, J. 
Matuška, P. Šramko, S. Štefanovič, S. Tomašik, C. Zoch  (študovali). 
V knihe ,,Evanjelická encyklopédia Slovensko (vydaná v Bratislave 2001) som sa dočítala, že Kráľ Ľudovít 
II .v roku 1523 vydal  54 zákonov proti luteránom. Desaťročné prenasledovanie – obdobie od r. 1671 do 
r. 1681 za vlády Leopolda I. keď boli protestanti v Uhorsku vystavení krutému prenasledovaniu. Kňazov a 
učiteľov bezdôvodne súdili, väznili a posielali na galeje (p. prešporské súdy, trnavský súd, 
spišskopodhradský súd). Na území ovládanom Leopoldom zobrali evanjelikom takmer všetky kostoly a 
školy. Neverím tomu, že v tomto čase panovník bol tak šľachetný ohľadom evanjelických poddaných, že 
na dolnej zemi ako je napríklad Békéšcsaba alebo Tótkomloš im daroval akú-takú pôdu. 

Leopold I. (1640 – 1705) – panovník z rodu Habsburgovcov. Uhorský kráľ v rokoch 1657 – 1705, no 
korunovali ho už 27. júna 1655. V zahraničnopolitickej oblasti súperil s Francúzskom a Osmanskou ríšou. 
Až roku 1683 sa mu podarilo poraziť Turkov pri Viedni a postupne ich vytlačiť z Uhorska. Vo 
vnútropolitickej oblasti musel čeliť sprisahaniam uhorskej šľachty (Vešeléniho sprisahanie, → povstanie 
I. Tököliho a → povstanie Františka II. Rákociho). Snažil sa o rekatolizáciu a centralizáciu. Používal aj 
brutálne metódy (→ aj bratislavský súd, → prešovské jatky). Musel však nekatolíkom povoliť aj niektoré 
slobody (šopronský snem).  Možno evanjelikov prijal aj za vojakov a dal im aj žold. Keďže slovenskí 
nevoľnici boli nie len mimoriadne skromní ale aj pracovití –  tak zo žoldu čo dostali si vedeli ušetrili nejaké 
peniaze a keď pán farár v evanjelickom kostole vyhlásil, že nejaký dôstojník na Dolnej zemi predáva 
,,lacno´ pôdu,  tak sa snažili túto pôdu kúpiť. Tak si túto pôdu kúpili. Môj otec hovoril, že Haškovci si 
od  vysokopostaveného dôstojníka (bohužiaľ už meno neviem, viem len toľko že sa menoval  Andráš) si 
kúpili ešte v Gemeri zem, ktorá sa nachádzala v Nagylaku. Evanjelická cirkev pravdepodobne im 
pomohla  aj pri  pricestovaní do Nagylaku a pomohla im aj  urobiť  určité právne výkony do života. 
  

 
Evanjelický kostol v obci Gemer (Zdroj: wikipédia.sk) 
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OTTOVÁ praktická ENCYKLPOPÉDIA SLOVENSKO uvádza, že: 
 
Mária Terézia (1717-1780) – panovníčka z rodu Habsburgovcov bola uhorskou  kráľovnou v rokoch 1740 
– 1780. Na trón nastúpila na základe pragmatickej sankcie ako najstaršia dcéra Karola III. Hneď však 
musela bojovať o svoje práva s krajinami, ktoré neuznali pragmatickú sankciu. Zlý stav ríše sa 
snažila  zmeniť reformnou činnosťou ( → tereziánske reformy). Nepatrila k stúpencom osvietenstva, ale 
pod tlakom udalosti , manžela Františka Lotrinského a spoluvládcu, svojho syna Jozefa II. bola donútená 
čiastočne  realizovať reformy v modernom duchu.  V Uhorsku sa jej centralizačná politika stretla s 
odporom stavov.  
 
Jozef II. (1741 – 1790) – panovník z habsbursko-lotrinskej dynastie. Uhorským kráľom bol v rokoch 1780 
– 1790. ale nenechal sa korunovať. Už za života svojej matky Márie Terézie sa stal jej spoluvládcom v 
rokoch 1770 – 1780. Zastával osvietenecké názory a vládol absolutickými metódami. V správe štátu 
presadzoval prísny racionalizmus, ríšu riadil prostriedníctvom  nariadení. Oporou jeho moci malo byť 
lojálne štátne úradníctvo. Snahou jeho reformného úsilia ( → jozefínske reformy) bolo vybudovať 
moderný štát. 
 
Jozefínske reformy – opatrenia panovníka Jozefa II., ktorými vyvrcholil osvietensky absolutizmus v 
habsburskej ríše. Ich cieľom bolo vybudovanie moderného centralizovaného štátu. Stanoviská 
samospráva sa nahrádzala štátnou správou so spoľahlivými úradníctvom. Zriadením 10 dištriktov, ktoré 
podliehali panovníkovi, sčítaním obyvateľstva, očíslovaním domov sa pripravovalo zavedenie 
všeobecného zdanenie v Uhorsku. Zaviedol sa nový trestný a občiansky zákonník, ktorý zaručil rovnaké 
práva a povinnosti pre všetkých obyvateľov, zrušil trest smrti a zakázal prácu detí do osem rokov. Za 
úradný jazyk sa namiesto latinčiny vyhlásila nemčina. Cirkev bola podriadená štátu. Jozef II. rozpustil 
rehole, ktoré sa nevenovali zdravotníckej službe a výchove mládeže (dovedna 738 kláštorov). Radikálne 
jozefínske reformy vyvolali odpor šľachty a panovník ich musel pred smrťou skoro všetky odvolať s 
výnimkou → tolerančného patentu a → zrušenia nevoľníctva. 
Poznámka: V roku  2017 sme oslavovali 200 rokov založenia  obce Pitvaroš. Vo svojej knihe: Komoly Pál., 
Pitvarosi tanulmányok  píše, že richtár prisahal vernosť panovníčky Márii Terézii. Lenže Mária Terézia 
umrela ešte v roku 1780. 
 
Matica slovenská – celonárodný kultúrny spolok. Založená bola po schválení stanov panovníkom 21. 
augusta 1862 a činnosť začala slávnostným zhromaždením v Martine 4. augusta 1863. Jej prvým 
predsedom bol Štefan Moyses. Bola jedinou celonárodnou inštitúciou s povolenými stanovami. Pri 
absencii politických orgánov bola aj určitým reprezentantom národného života Slovákov. Nesmela 
zakladať miestne pobočky, ale napriek tomu mala pestrú činnosť. V roku 1873 mala 1300 členov. Žila z 
darov a vďaka grajciarovej zbierke. Cisár František Jozef I. jej venoval pri založení tisíc zlatých.  Jej 
prostredníctvom boli položené základy slovenského múzejníctva, archívnictva a knihovníctva. Na pôde 
jednotlivých odborov sa rozvíjal aj vlastivedný a vedecký výskum. Vydávala vedecké monografie, 
kalendáre a prvý vedecký časopis → Letopis Matice slovenskej. Jej zásluhou vyvíjali bohatú činnosť aj 
ochotnícke divadelné a spevácke súbory. Po obvinení z panslavizmu bola 6. apríla 1875 bez zdôvodnenia 
zatvorená. Činnosť obnovila až 1. januára 1919. V medzivojnovom období začali rozvíjať aktivitu aj 
miestne odbory, ktoré združovali tisícky členov. Po vojne sa 1945 stal predsedom L. Novomeský a mala 
100-tisícovú členskú základňu. Po roku 1951 zanikli miestne organizácie a zákon z roku 1954 ju premenil 
na štátny vedecký ústav s funkciou národnej knižnice a knihovedného ústavu. Zákon z roku 1968 rozšíril 
jej pôsobnosť o nové úlohy a zabezpečenie kultúrnych stykov so zahraničnými Slovákmi. Zákon z roku 
1973 znovu obmedzil jej právomoci a členov výboru menovalo ministerstvo kultúry. Po roku 1989 sa 

vrátila k spolkovému usporiadaniu ako neštátna verejnoprávna inštitúcia. V súčasnosti má Matica 
slovenská nového predsedu Mariana Gešpera. Teraz píše sa rok 2017. Túto inštitúciu veľmi veľa spomínali 
pitvarošské ženy, spomínali aj na pána učiteľa Braxatorisa ktorý je pochovaný na cintoríne v Pitvaroša. O 
jeho hrob sa starajú pitvarošské ženy a v pamäti ho má aj evanjelická cirkev. 
Podľa ,,RÉVAI KIS LEXIKONA A MINDENNAPI ÉLET ÉS AZ ÖSSZES ISMERETEK ENCIKLOPÉDIÁJA (BUDAPEST 
RÉVAI IRODALMI INTÉZET KIADÁSA. 1936)´´ (Révayho malý lexikón  – encyklopédia všetky znalosti 
potrebné pre každodenný život – vydaná v roku 1936) Pitvaros mal 2978 obyvateľov, poštu,  telefón  a 
telegraf. Tu je napísané aj to, že Maďarsko malo pred trianonskou mierovou dohodou územie 325.414 
km štvorcových a po mierovej dohode len 93.073. O tom  čo po trianonskej mierovej dohode zažili Slováci 
v Pitvaroši o tom sa veľmi veľa hovorilo a veľmi veľa napísalo, ale nebolo to nič dobré. 

Benešove dekréty – označenie pre súbor  právnych aktov vzniknutých  v rokoch 1940 – 1945 v čs. exilovej 
vláde a bezprostredne po vojne na území oslobodenej ČSR. Vypracovala ich a schvaľovala vláda, 
podpisoval ich prezident Edvard Beneš a príslušný rezortný minister, v prípade ústavných dekrétov sa 
vyžadoval podpis všetkých členov vlády. V povojnovom období počas neexistencie parlamentu riešili 
zásadné mocenské, politické a hospodárske otázky, upravovali prevzatie moci na oslobodenom území 
legalizovali rozhodnutia exilových orgánov. Bolo vydaných okolo 100 dekrétov, ktoré sa týkali 
rozmanitých otázok, napríklad obnovenia a usporiadania čs. štátu, retribúcií, konfiškácii, kolaborácie, 
menšín.  (Toto som vypísala z knihy: OTTOVA praktická ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKO). 
Viem to, že Slováci z Pitvaroša prišli na Slovensko do dedín,  ktoré boli hospodárne, kultúrne a sociálne 
na inej úrovni,  ako bol Pitvaroš. Pamätám sa, že keď som chodila do prvej triedy,  tak som si písala svoju 
domácu úlohu pri petrolejovej lampe. Maďari ktorí prišli z Komárna, Kolárova (Gúta) a ja neviem ešte 
odkiaľ, zaviedli elektrinu na Pitvaroši. Na základnej škole sme mali týždenne 3 hodiny vyučovanie 
slovenského jazyka a to 2 razy do týždňa jeden a pol hodinu. Učili sme sa všeličo, ale ja som sa nič zo 
slovenčiny nenaučila. V roku 1965 vydala som sa na Slovensko do Veľkých Úľan za Pavla Svoreňa. Keď 
som došla na Slovensko, tak vtedy pomocou rodiny a manžela čo to som sa naučila po slovensky. Na 
Pitvaroši už veľmi zriedka počuť slovenčinu a možno, že už čoskoro ju vôbec nebudeme počuť. Myslím si, 
že Slováci ktorí prišli z Maďarska a aj Maďari, ktorí prišli na Pitvaroš veľa si vytrpeli, možno v tých rokoch 
veľa ľudí zo žiaľu umrelo. Nie každý dokázal psychicky  zvládnuť to všetko,  čo prežívali v tej dobe.  No čo 
už, povahu a morálku človeka len veľmi ťažko zmeníme. 

Autorka: Alžbeta Svoreňová, rodená Hašková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spomienky na Pitvaroš 
 

V zrkadle na mňa hľadí zvráskavená tvár lemovaná sivými vlasmi. Ani sa mi nechce veriť, že je to moja 
tvár. Len modré oči ostali šibalské a ústa usmievavé. Mojich 87 rokov po hrboľatej ceste životom ma 
poznačilo. Kde sú moje vrkôčiky, červené líčka, hladká tvárička, bezstarostná mladosť s mojimi rovesníkmi 
v našej dedinke na juhu Maďarska, v našom rodnom Pitvaroši. Tu sa narodili celé generácie mojich 
predkov, pred 200 rokmi  sa zakladatelia  nášho pitvarošského rodu odsťahovali z chudobného Hontu, 
Gemera a Šivetíc a Zvolena na juh za robotou a obživou iba s baťožtekmi  a deťmi a s tým málom čo mali. 
Vtedy neopustili hranice ríše, iba sa po grófovej agitácii presunuli na juh krajiny. Najprv to bol Nadlak. 
Stále je v nadlackom kostole veľký obraz prisťahovalcov, ktorí išli za lepšou budúcnosťou. Asi to bolo veľké 
sklamanie, keď hrdlačili za vysoký nájom a sotva mali čo do úst. Detí mali veľa, ale veľa ich aj ešte 
maličkých pomrelo. Pitvaroš boli najprv malé zemľanky až potom sa postavila ozajstná dedina. 

 
Centrum Pitvaroša v polovici 20. storočia 
(rodinný archív Anny Lehockej, Pitvaroš) 

 

Stačí  mi zavrieť oči a vidím sa pri artézskej pumpe na štvorcovom námestíčku. Tam je moja ovoda a škola, 
pomník padlým z prvej svetovej vojny, do výšky trčí veža kostola. Aj dnes ešte toto všetko stojí. Lekár je 
tam kde bol niekedy, aj obchod a krčma kde som chodila tancovať tiež ešte stojí. Ach, ako rada by som to 
ešte raz všetko videla. Keď som sa pred pár rokmi presvedčila že stojí aj môj rodný dom aj rodný dom 
mojich starých rodičov, moja duša tak pookriala, cítila som sa opäť ako to malé dievčatko, 
v bezpečí  nášho malého slovenského  domova v maďarskom svete. Naša rodina to boli mamovka, 
apovka, moji dvaja bratia a ja. Náš dom stál na štvrtej ulici, bol ako ostatné pitvarošské domy: múry 

vybíjané, sedlová trstinová strecha s dreveným štítom (apostaryho dom mal vyrezávaný tulipánový vzor), 

dvoma oknami na prednej izbe, gangom, dvercami a veľkými dvojkrídlovými vrátami do dvora. Cez deň 
bolo odomknuté, iba na noc sa zahasprovali dvercia aj vráta. Pred domom bol garád. Ulicu každý deň ženy 
vyzametali, v lete aj s krhľou poliali na trojlístkový vzor. Každú jar, pred Veľkou nocou, dom okalili 
vápnom. Izby sa kalili až v lete. Všetko bolo na bielo, iba neskôr sa kuchyňa maľovala na farebno. Mávali 
sme žltú a na stenách boli čerešňové vzory, ale dali sa kúpiť aj iné vzory v obchode. Obývali sme našu 
prednú izbu, na dvoch predných oknách boli záclonky s anjelikmi, medzi oknami bolo zavesené došikma 
zrkadlo. Pod ním bola kanapej. Napravo mali posteľ mamovka s apovkom. Nad posteľou visel ich obraz –
mamovka a  apovka vo vojenskom a s vyznamenaním, v drevenom čiernom ráme. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Starý apovka Adam Juhás v uniforme 
(rodinný archív Vierky Mokráňovej, Senec) 

http://pitvaros.sk/sk/wp-content/uploads/2018/06/chov01.png
http://pitvaros.sk/sk/wp-content/uploads/2018/06/chov02.png


Obrazy sme nemali, iba ďalšie zarámované fotografie. Aj mamostarú a apostaryho. Za ich posteľou bola 

moja posteľ. Postele boli drevené, spávalo sa na strožliakoch plnených slamou a vankúšoch a perinách 
plnených perím. Ak nám bolo chladno, dávala sa zahriata tehla pod nohy. Potom už len biela pec okolo 
ktorej bola lavica. Na ľavej strane ešte pod oknom bola rohová lavica so stolom, potom kasňa, okno 
a posteľ mojich bratov. Stredom izby, pod stropom, išla veľká hrada. Z hrady visela petrolejka. Toto bola 
izba kde sme žili najmä v zime, lebo leto sme trávili v letnej kuchyni a pravdaže vonku. Do izby sa 
vchádzalo z pitvora. Do pitvora viedli z gangu sklenené dvere, napravo za nimi bol regál s riadom oproti. 
Na druhom konci bol stôl so stoličkami, na stene boli dvierka od pece a šporák. Kúrilo sa čutkami (korene 
z kukurice), korovím, šúľkami a slamou. Niektorí kúrili aj vysušenými kravskými lajnami, ale my sme mali 
dosť paliva. Na druhej strane bol umývací kút s lavórom a kanty s vodou aj ládička na čistenie obuvi. 
Z pitvora viedli dvere do zadnej izby, to bola naša izba na cistvo, kde boli skrine, kasňa, posteľ s nastlanými 
vankúšmi a perinami. V skrini sme mali naše sviatočné háby. Vľavo od dverí boli dve menšie okná. Na 
konci gangu boli za dverami drevené schody na povalu. Na povale boli staré háby, topánky, ale viselo tam 
v zime aj mäso zo zabíjačky. Uskladnené tam bolo aj obilie a kukurica, lebo my sme nemali kotárku. 

Pivnicu sme nemali tak ako väčšina domov. Pod strieškou sa dalo prejsť k maštali, kde sme obyčajne 
mávali dve kravy a dva kone. Potom bola komora, chlievy, kurín a murovaný záchod. Až ďalej bol plevinec 
so zásobou pliev na kŕmenie zvierat. Oproti sme mali letnú kuchyňu, za ňou bola cieňa s vozom saňami 
a ostatným potrebným. Hnojisko bolo až úplne na konci záhrady. Hnoj sa obyčajne v zime vyvážal na role. 

Mamovka pochádzali z dvanáctich detí, patrili medzi mladšie dievčence. Syn bol iba jeden – Martin. Že 
vraj niekto v hneve mamostarú preklial aby viac syna nemala a ani nemala. Mamostará Zuzana, rodená 
Gemeri bola drobná žena, zato apostarý bol riadny chlapisko. Pri toľkých deťoch sa bolo čo obracať, a tak 
robili popri všetkom ešte kofu. Chodili aj s apostarým s vozom, poskupovali úrodu, vajíčka, zeleninu, 
hydinu a chodili predávať do Makova, Szegedi alebo Komlouša. Za svojho života za 17 rokov porodili 12 
detí, pochovali tri dcéry. Dožili sa 71 rokov. Apostarý Pavol Šebok sa dožili 83 rokov, dochoval ich syn 
Martin. Mali 28 vnúčat, takže sa celá rodina nemohla naraz schádzať. Mali dohodu kto kedy príde na 

návštevu. Apostarý svoje vnúčatká s láskou pošticoval a vždy mal pre ne cukrík vo vačku. Aj apovka boli 
z dvanáctich detí, nikdy mi to nespomínali, ale možno ani nevedeli, lebo piati zomreli ako malí. Mama im 
zomrela keď mali dvanásť rokov a otec sa oženil znova, lebo o sedem detí sa bolo treba postarať. O ich 

detstve nič neviem, neboli ani žiadne fotky. Mamovkina rodina vždy spolu držala. 

Sestry mali medzi sebou veľmi pekný vzťah. Písali si a oslovali sa „ sestrička moja milená“. Keď sa moja 
mamovka narodili, mala  už najstaršia sestra sedemnásť. Vydávali sa mladé. Cudzí sa tam nepriženili ani 
neprivydali, celá dedina bola skoro jedna rodina. Ak neboli súrodenci, tak boli bratníci, alebo z druhého 
kolena. Žili celý život v jednej dedine. Rozprávali, ako chodili s krčahom po vodu a vždy, keď prišli k domu 
sa z krčaha napili. Keď to zbadala pani, ktorej tú vodu nosili, zakaždým vodu vyliala a poslala ju po novú. 
Došlo im, že ak budú z krčahu zakaždým odpíjať, veľa sa ešte nachodia po vodu. 

Mamovka boli vždy už aj ako mladá bucľatá, ešte sa nosili aj široké sukne, čo im ešte pridalo. Aj ony si 
našli mládenca už ako mladá, ibaže v prvej svetovej vojne padol. Pomaly už mali dvadsať, čo už bola stará 
dievka a do vydaja sa nemali. S apovkom sa už videli pri žatve, ale akosi im nepadol do oka. Zdal sa im 
taký navelikô. Apovka boli oficier, čižmy, biele nohavice, biele rukavičky, vykrútené fúzy – no vojenský 
pán. Stalo sa to tak, že práve keď boli vo vojenskej službe po prejdení troch rokov prišla vojna, a tak museli 
ostať ako vojak vo vojne. Prežili ťažké časy, vo vojne im padol aj brat Štefan, sami boli vážne ranený. Ej 
ale fešák boli za mlada veľký a v uniforme s vykrútenými bajúzami! Aj vyznamenanie dostali, vojenský 
kríž. Mamovka  robili v cukrovare keď už nebolo doma na roli  čo, a tak ich pár razy doprevádzali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stará mamovka Katarína Juhásová 
(rodinný archív Vierky Mokráňovej, Senec) 
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Mamovka apovkovi vykali, apovka jej tykali. Mamovka mali dvadsať ale apovka už skoro tridsiatnik. 

Porozprávali sa a apovka sa spýtali – išla by si za mňa? A mamovka na to, že keď ma dajú. Doma zvažovali, 
že veď má dom, jeho rodičia už nežili, dobre jej bude. V jej veku už boli dievčence povydávané, žena 
nemohla žiť bez muža, nedokázala byť sebestačná. Na dedine neboli ani žiadne rozvody. Ak žena mala 
smolu a mala muža alkoholika alebo ju bil, neostávalo jej iné ako trpieť. Inak by nebola mala z čoho žiť. 
Živiteľom rodiny bol iba muž. A tak bola svadba. Na svadbu pozývali zváči, obvykle keď sa vychádzalo 
z kostola, lebo tam bol každý. Svadba na Pitvaroši mala voľakedy zvyk, že rodina mladej sa svadbila u nej 
doma, rodina mladého u neho. Nevesta bola už počas svadby v dome ženícha. Či to tak bolo ešte aj na 
svadbe mojich rodičov neviem. Sobáš mali v kostole na Pitvaroši dńa 6.5.1919 o 14.hod. Výbavu a duchny 
jej na koči prevážali do domu ženícha. Výbavu začali dievčaťu chystať ešte kým bola maličká. 
Na  roličke  sa vždy nechal kúsok kde posadili ľan alebo konope, to potom spracovali, konope sa močili na 
ríte, potom sekali na tekých drevených sečkách, vlákna prečesávali na klincových česákoch a potom na 
kolovrátku spriadli na nite. V zime keď nebolo roboty vonku sa tkali plátna, z tých potom pošili výbavu – 
obrus, uteráky, posteľné obliečky a toto ešte vyšívali. Buď strojom alebo ručne. Voľakedy sa nenosili na 

svadbu biele šaty, to prišlo až neskôr, ani fáteľ na hlave. Nevesta bola v pitvarošskom kroji, ktorý bol 
čierny. Geceľa s našívanou lemovkou, blúzka leveška a krížom strapcavý ručník, už ako žena mala  čepiec. 
Všetky ženy či dievčatá nosili dlhé vlasy, zatiaľ čo dievčence vrkoče s mašľami – lietačkami. Ženy mali 
vrkoč skrútený do kontika, podpichnutý ihlicou. Na Pitvaroši bolo zvykom, že mladucha išla za nevestu 
a keďže apovka už rodičov nemali, odišli do domu svojho muža a boli hneď svojou gazdinou. Oblečenie 
žien sa od seba neodlišovalo. Nosili prusliaky, na to prišli oplecká a potom blúzky levešky, sukne boli dlhé 
naberané gecele, pod nimi spodné sukne. Keď bola zima nosili kožušinové vesty a vlniaky, na hlave čepiec 
a ručník. Na nohách topánky alebo čižmičky. Muži nosili biele košele, vesty, čierne nohavice, klobúky 
a čižmy. 

Prvý syn Paľo sa narodil v roku 1924. Mamovka boli vždy pyšná na svojho prvorodeného, potom sa narodil 
Adam 1926. Postele vtedy boli dosť vysoké, namiesto matracov boli strožliaky – vrecovina vypchatá 

slamou a na posteli bývali poukladané vankúše a duchny. Narodila som sa predčasne, v ôsmom mesiaci. 
Vyzeralo to že zo mňa nič nebude a že hádam ani neprežijem. Dali ma do košíka do perinky a za pec do 
kuckova. Babica zakázala otvárať nasilu očká a len ma kŕmili lyžičkou s cukrovou vodou. Mamovka 

horekovali, že konečne dievčatko a nič z neho nebude, keď po mesiaci som sa ozvala aj oči otvorila. Takto 
som  prišla na svet ja, malá pitvarošanka. Cumlíky neboli, detičky cumlali  ušúľanú chlebovú striedku 
s cukrom v handričke, volali to pomldzok. Plienky si každá žená v očakávaní pripravovala postupne z bielej 
látky, ktorú obšila. Izby naviac neboli, aby matka s dieťaťom boli oddelené od ostatnej rodiny v 
šestonedelí, oddelili ju  bielou plachtou. V tomto čase jej pomáhali ženy z rodiny. Keď bolo dieťa uplakané, 
uvarili mu makový odvar, niekedy sa veru aj neprebralo. Alebo bolo nepokojné lebo ho „uriekli“ a to 
napravili tak, že do úst sa nabrala voda a tvárička dieťaťa sa umývala opakom ruky. Potom tá čo to robila 
utrela tváričku  vnútornou stranou svojej spodnej košielky. Aby sa tomu zabránilo, dávali dieťaťu niečo 
červené. Deti sa nevozili vo vozíkoch ale nosili v plachtičke. Tak boli vždy s mamou, aj pri robote. Aj 
voľakedy sa narodili nezdravé deti, len babice im nevedeli pomôcť do života. Neboli inkubátory, deti sa 

rodili doma, babica musela všetko zvládnuť sama. Ja som mala šťastie, že som prežila a bolo zo mnňa 
„riadno diovča“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zuzana Chovančíková, rodená Juhásová 

(rodinný archív Vierky Mokráňovej, Senec) 
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U nás 

Ráno sa u nás začínalo veľmi skoro. Apovka vstali už o štvrtej, bolo treba nakŕmiť zvieratá, vykydať, v zime 
to bolo ešte za tmy s lampášom. Mamovka zakúrili v šporáku, rozkúrili pec  a pokým apovka prišli dnu, 
bolo treba raňajky pripraviť. Umývalo sa v lavóre. Voda sa rýchlo zohriala, nielen prasatám na zabáranie 
ale aj na umývanie. Mydlo na umývanie sa kupovalo. Mamovka si z dlhých vlasov uplietli vrkoč a ten stočili 
a podpichli do kontíka. Čepiec doma nenosili. Potom si každý šiel po svojej práci. Mamovka išli kravy 
podojiť, mlieko si oddelili, čo pre nás a zvyšok odovzdali na predaj Vargovcom na Hlavnej ulici. Aj vajíčka 
pozbierali hneď ráno, aby ich sliepky nepožrali. Aj z tých nechali len toľko čo potrebovali pre nás a ostatné 
tiež odniesli na predaj. Raz za týždeň nám vyplatili. V zime apovka opravovali náradie, plietli alebo 
opravovali koše. Do koša si doniesli kukuricu a tú mrvili šúľkom o šúľok. V zime plánovali čo sa kedy bude 
robiť, sledovali kedy už bude treba robiť žatvu, kedy orať a čo a kde sadiť. Mamovka zatiaľ robili iné ženské 
práce a tých bolo veľmi veľa. Riadili, varili, piekli, prali, žehlili, tkali buď pokrovce alebo látku, priadli, šili, 
vyšívali, párali perie, kŕmili hydinu, podsypávali sliepku alebo hus. Klonka bola obyčajne v izbe pod 
chlapčenskou posteľou. Na jeseň pchali kačky a husi, štopali ich namočenou kukuricou. Večer museli 

znova podojiť kravy a spracovať mlieko, mútiť maslo, odoberať smotanu, robiť tvaroh. Mamovka robievali 
do zásoby brdovce a šiflíky do polievky. V sobotu vždy piekli chleby, chlieb sa jedol skoro s každým jedlom. 
Dokonca ako maškrta bol mastný pocukrovaný chlieb. V sobotu bývali halušky či už s makom, tvarohom, 
vajíčkami, kapustou, alebo zemiakmi. Príprava obeda zaberala tiež dosť času, ak mala byť hydina, najprv 
bolo treba zarezať, ošklbať, vypitvať a potom už sa mohlo variť. Často sa dávalo jedlo variť priamo do 
pece. Veľa jedál bolo z cesta. Riad sa umýval vo vajlingu iba s horúcou vodou, lebo s ňou sa potom zabárali 
prascom pomyje. Múka bola vo vreciach v komore, mletá v pivarošskom mlyne z vlastného žita. Aj mak, 
fazuľu, šošovicu, tekvicu, repu, zeleninu či zemiaky sme si dopestovali svoje. Zo zabíjačiek sme 
mali  šunku, tlačenku, klbásy a slaninu čo viseli v komore na drúkoch, v bádkoch masť, oškvarky, v masti 
zaliate pečené mäso. V lete a na jeseň bolo treba oberať a zavárať ovocie, variť lekvár v kotlíku 
z očisteného a potlačeného ovocia. Miešalo sa s drevenou varecou. Rezali sa makovice, umýval a sušil sa 
mak, sušila a cepovala a vyfúkala sa fazuľu, pozberali sa tekvice,  ktoré sa reseľovali v zime pre zvieratá. 

My sme si upiekli tekvicové jadierka. Nasušili sa slivky, jabĺčka, tie boli aj uskladnené, tak aby boli na celú 
zimu. Mamovka, tak ako aj ostatné ženy robili od jari do zimy vonku, boli hrabáčky, okopávali, pomáhali 
pri žatve, lámačke, zberových prácach. 

Detstvo 
Na detstvo si spomínam ako na najkrajšie obdobie. Naše hry boli o napodobňovaní života, ktorý sme 
okolo seba videli. Hrávali sme sa na svadby, behali po zasypaných zemľankách. Zostal po nich aj po toľkých 
rokoch kopcovitý povrch, po pažiti. Rodičia mali toľko práce s obstarávaním obživy, že nemali toľko času, 
aby sa nám venovali, museli sme im pomáhať koľko sme vedeli zvládnuť. Aj sme šantili, raz brat Paľo 
nazbieral žaby na močiari a napchal ich medzi riad. Keď mamovka otvorili dvierka skoro ich zránik schytil. 
Paľo sa bránil, že to sú jeho „Pipike“. Už ako malé dievča som doma veľa pomáhala, keď išli všetci na roľu, 
mala som na starosti aj varenie, ale upratovanie som vždy mala najradšej. 
Veľa sme behali naboso. Rada som mala mlieko čerstvo nadojené. Keď mamovka dojili, postavila som 

sa s hrnčekom k nim a rovno mi doňho nadojili a ešte teplé som pila až som mala mliečne fúzy. Ľúbila 
som aj smotanku, dobrú hustú. Mamovke sa nepozdávalo, že ako to, že mlieko je také chudobné na 
smotanu, tak spovedali apovku, že ako tie kravy kŕmi, či im dáva dosť kŕmenia a zeleného a to ja som 
z mliečnakov vyjedala smotanku. Tak som sa priznala, že ja som tá maškrtnica. Mamovka mi zavše aj kus 
klbásy šuchli, chlapci iba mastný chlieb dostali a aj si pošomrali, že Zuza má lepšie. Najlepší koláč pre mňa 
bol ten, čo z neho kosti trčali. 

Stôl v pitvore mal naspodku také prekrížené dosky a keď raz k nám prišiel kominár tam som sa aj 

s kamarátkou Zuzkou schovala. Vyliezli sme si na tie dosky aby nám nebolo vidieť nohy a čuškali sme pod 
obrusom, ktorý bol taký dlhý, že nás zakrýval. Kominára sme sa báli, keď sme neposlúchali, tak nás strašili, 
že pre nás príde kominár. Dvere sa nezamkýnali, tak sa zrazu zjavil vo dverách. Nikto nebol doma. Celé 
vyľakané sme dočkali pod stolom kým neodišiel. Istotne nás videl ale nechcel nás ešte viac vystrašiť.  

Bábika 
Bábiky som  si vyrábala sama, boli iba z drievok a zo šúpolia. Vlásky boli z kukurice, šatôčky mali ušité 
z handričiek. Aj tak to boli tie najkrajšie bábiky a dalo sa s nimi hrať. Chlapci sa hrávali s loptami 
z konských vlasov alebo z dreva vyrezávanými hračkami. 

Keď boli apovka v Szolnoku odvedený, vyzeralo to, že bude vojna, doniesol mi stade krásnu porcelánovú 
bábiku a chlapcom hodinky. Ja som ju dostávala iba na chvíľku na pohranie a potom som ju vrátila do 

krabice. Bola to najkrajšia bábika akú som kedy mala. Rikkovcom, našim susedom, sa zrútil plot a tak som 
mala strážiť, aby prasatá neprešli do záhrady. Bábiku som si položila opatrne na stoličku. Keď sa však 
prasatá prerútili okolo, vybehla som za nimi. Škatuľa spadla a bábike sa hlava rozbila na márne kúsky. 
Plakala som tak strašne, že sa ľudia  zastavovali, že hádam mi niekto zomrel. Horekovala som, že keby sa 
aspoň hlava nebola rozbila. Mamovka  povedali, že vari ani za nimi nebudem tak plakať. Mala som potom 
ešte bábiku z Rumunska, tú mi kúpili keď sme boli na trhu. Tak som sa bála ísť s ňou cez hranice, 
schovávala som ju,  aby mi  ju nebodaj colníci nevzali. 

Ani zmieňované hodinky nedopadli dobre. Zabudli si ich bratia vziať so sebou keď bola evakuácia  (nútený 
pochod na Nagyszénás v roku 1944) a keď sa vrátili do domu, nebolo po hodinkách ani stopy. Buď ich 
vzali Rusi alebo Maďari . 
 
Sladké drievko  

Na Pitvaroši mnohí pestovali sladké drievko, účinné proti nádche aj chrípke. Aj my sme ho doma mávali. 
Mamovka ho mali v kasni odložené. Raz sa vybrali mamovka k svojim rodičom, apovka do spolku a my tri 
deti sme ostali samé doma. Brat Adam si zmyslel, že chce sladké drievko a našiel ho v kasni odložené 

vedľa zápaliek. Zápalky  poznal, lebo mu apovka robievali malý ohníček, a tak si ich zobral a urobil si kôpku 
neďaleko stohu slamy a zapálil. Ako však nosil tú slamu, tratil ju a vytvoril tak cestičku k stohu. Nezbĺkla 
len kôpka ale aj tá cestička ako zápalná šnúra k stohu a chytil sa horieť aj stoh. Hasili susedia aj hasiči 
a mamovka neboli doma. Dozvedeli sa čo sa u nich deje až keď sa ich susedy pýtali, že vari u vás horelo? 
Vtedy odpadli. Adam, ktorý sa naľakal čo to spravil, bežal do spolku a tam sa schoval pod stolom. Pod 
obrusom ho nebolo vidieť a bál sa aj ukázať za to čo vyviedol. Dlho ho hľadali v strachu či pri tom požiari 
nezhorel. Keď sa už našiel, bránil sa  tým, že sa nazdal že zhorí iba to „tutujíča“ (kukuríča). 

Škola 

Predtým než som išla do školy chodila som aj do úvody ako sme škôlku volali. Mali sme tam maďarskú 
učiteľku. Stalo sa, že boli tam detské latrínky, s drevenou podlahou. Jedna hnilá doska sa prevalila 
a učiteľka sa prepadla do jamy. Nestalo sa jej nič, ale bola celá umazaná. My deti sme vystrašene kričali. 
Dodnes si to pamätám. Ja som do úvody chodila len občas, nebola som tam zapísaná. V škole sme sa 
museli učiť po maďarsky, nerozumela som čo sa učím, ale odrecitovala som to naspamäť. Najhorší  bol 
zemepis. Na začiatku každého vyučovania bola maďarská modlitba –Tanítás elott a na konci opäť 
modlitba – Tanítás után. Cez dlhé zimné večery som sa skláňala nad petrolejkou aby som si vedela urobiť 



úlohu. Elektrinu sme nemali, tá bola až keď sme sa presídľovali. Občas sa nad plameňom aj vlasy 

priškvarili. Cestou do školy som si zvykla kúpiť u Krnáčov malé griliáše. Boli to také valčeky z páleného 
cukru a orechov. Krnáčovci mávali pred domom stolík na ktorom boli maškrty rozložené a tomu deti 
neodolali. Na konci každého školského roka bola verejná skúška, pred všetkými, aby sme ukázali čo sme 
sa naučili. Učiteľ dával otázky a na tie sme odpovedali alebo sme recitovali. Pekne som spievala, a tak 
som si doma pospevovala školské pesničky – po maďarsky. Bratia ma posmievali, že békam a preto som 
prestala spievať. Aj divadlo som si zahrala, robila som anjela. Nepamätám sa koľko som mala rokov, keď 
nás maďarký učiteľ vyzval  aby sme v škole skandovali „Erdo viszza“  (naspäť zem). Asi bola nejaká 
politická situácia, tomu sme však nerozumeli. Základná škola bola 6 rokov, začala som chodiť v roku 1935, 
skončila som v roku 1941. Po skončení som išla na hospodársku školu ktorá mala trvať 3 roky, ale vojna 
mi štúdium prekazila. V apríli 1944 som ukončila ročník, školu zavreli. Po vojne už škola otvorená nebola 
a keď sme sa vysťahovali na Slovensko som už mala osemnásť. Do školy som už viac nešla. Na gymnázium 
chodilo z Pitvaroša málo detí, roľníckych vôbec, ale len z remeselníckych a takých pánskejších rodín. 
Chodili v rovnošatách a na hlavách mali čiapky. 

U lekára  
Lekára bolo treba platiť, a tak kým nebolo niečo vážne sa k doktorovi nechodilo. Keď bolelo hrdlo, dobre 
ho vymastili a zabalili do teplej mokrej handry. Navrch suchú, aby sa dobre sparilo. Na kašeľ dávali mastný 
obklad na priedušky a bolo treba dobrým mastným chlebom zajedať. Kvôli celkovému ozdraveniu sa 
prikladali pijavice. To som videla ako sa napili krvi a boli obrovské, potom z nich vytlačili krv, dali ich do 
vody a asi znovu vedeli použiť. Ani ja som  lekárovi nechodievala, občas som si odrela kolená, zasypala 
som si ich prachom z cesty (čo nebolo veľmi múdre ani zdravé). Na Pitvaroši bol doktor u ktorého som 
bola prvý raz  keď boli v škole vši. Predo mnou sedela kamarátka s bohatým vrkočom, hlavy sme si dávali 
dokopy a naraz ma len začala svrbieť hlava, rozškriabala som ju až do krvi a vši si do rán ponakladali 
vajíčka. Plakala som, keď mi povedali, že treba vlasy ostrihať – taká dievčička sa už bez vlasov hanbí. Na 
vši sa dávali petrolejové zábaly, a tak sa mi také chrasty spravili na hlave, že som musela ísť k doktorovi. 

Jeho syn chodil s bratom Paľom do školy, vymieňali si desiate. On nosil do školy  tortičky a Paľo iba 
gergeňe z kukuričnej múky a jemu chutili práve tie. Aj doktor mi chcel najprv nechať ostrihať vlasy, ale že 
som plakala, dal mi nejakú masť a preliečil ma. 

Horšie bolo ak niekto vážne ochorel, k doktorovi sa išlo až keď nebolo inej pomoci. Ak nebolo čím zaplatiť 
museli predať buď kravičku, alebo aj  kus poľa. Vypomohla aj ostatná rodina. Zdravotné poistky mali len 
tí čo robili v cukrovare alebo niekde vo fabrike. Ani k zubárovi sa nechodilo. Keď už zub veľmi bolel, holič 
ho vytrhol. Pri takomto zubárčení  už štyridsaťročné ženy vyzerali ako starenky. Zuby nemali, vlasy šedivé, 
od slnka vysušená pokožka, zrobené, v ručníkoch a širokých sukniach, ani nebolo divu, že som ich už brala 
ako  veľmi staré. Starí ľudia, ktorí už nevládali ťažko robiť obyčajne varovali malé deti keď ostatní robili 
na roliach. Ak niekto zomrel, v truhle ležal v izbe kde sa konal vyrastov – spievali sa pri mŕtvom nábožné 
piesne. Málokedy sa stalo žeby niekto pri truhle vykladal, plačky nemali. Truhlu na cintorín vynášali 
v sklenom pohrebnom voze ťahanom koňmi (ďáskoč). Náhrobné kamene boli betónové s ornamentom – 

ľudovým motívom. Príbuzných pozývali na kar. 

Studňa 
V každom dome mali váhadlovú studňu, pri nej válov z ktorého pil dobytok. Bola dosť hlboká, drevenými 
klátmi obohnaná kvôli bezpečiu. Na takej tyči bolo zavesené vedro a našikmo klada s ktorou sa vedro 
spúšťalo. Voda v studni bola tvrdá, používala sa na polievanie a pre zvieratá. Raz som skoro do tej studne 
spadla. Mali sme blízo strom – morušu a ja som vyliezla, aby som si naoberala aj pre deti čo tam so mnou 

boli. Jeden konár bol nahnutý až nad studňu a keď práve tam boli najzrelšie. Lenže ako som sa tam 

driapala, konár sa začal pod mojou váhou nakláňať až nad studňu. Vtedy začali aj všetky deti od strachu 
kričať a to započula susedka naňička Rikková, napokon aj ich Marka bola u nás. Práve lúpali hrach, nechali 
všetko tak a dobehli k nám. Aj ony sa vyškriabali na strom a pomaly ma ťahali za nohy a ja som sa posúvala 
naspäť. Takto mi zachránili život, lebo keby som do tej studne bola padla, dnes by som tu už nebola. 
Studňa v lete bola aj naša chladnička. Do vedra sme dali tak do štvrtiny vody a do toho sa dal hrniec 
s jedlom a spustilo sa to do studne. Nie až po vodu, studňu zasekli tak, aby vedro bolo vo vzduchu. Takto 
sme si zvykli chladiť aj melóny. No pretože voda na pitie ani varenie nebola, nosili sme ju z artézskej 
v kantách. Keď som si zmyslela, že chcem ísť do dediny, ponalievala som vodu do hrncov alebo s krhlou 
vyoblievala  chodník. Niektorí chodili po vodu s vozíkom a dávali si ju do suda, nemuseli potom chodiť tak 
často. Neskôr Neblovci spravili razenú studňu a to som už mala zo štvrtej ulice o tretinu bližšie. Ale na 
vodu som chodila rada, lebo šikovný frajer mi ju poniesol a ja som sa z domu von dostala. Pili sme nielen 
vodu ale aj sódovku. Bola v takých sklených fľašiach s kovovou hlavicou a to bolo na výmenu. Sódovkárne 
boli na Pitvaroši dve, chodievali sme do obidvoch. Jednu mali Šebokovci pri stanici. Brávali sme naraz viac, 

keď už sa išlo s koňmi. 

Kino 
Prvý krát ma zobral do kina môj brat Paľo. Kino vtedy ešte na Pitvarosi nebolo, bolo treba ísť na 
Mezőhegyes. A tak ma zobral na bicykli cez rúru až tam. Kým sme tam prišli, bola som celá dotlačená. 
Aby sme dobre videli, išli sme dopredu. Prvý raz som také dačo videla. Keď sa naraz z plátna rútil na mňa 
rušeň, ja som myslela že vyjde na mňa a tak som skríkla a pritiahla sa k bratovi. Ten sa mi vysmial, že veď 
to je len obraz, že to nemôže vyjsť. A čo som ja vedela? Potom bolo kino už aj u nás, a že v dedine večer 
okrem mesiaca nič nesvietilo, išli ma moj apovka čakať z kina aby som sa nebála. 

Zima 
Zima bolo nudné obdobie, len som dobiedzala do mojich rodičov aby sme niekam išli. Mamovke som aj 

vlniak doniesla a ručník, že len sa už voľade vyberieme. Apovka vzali kolovrátok pod pazuchu a šli sme 
k mamovkiným sestrám. Tam sme sa my deti hrávali, kreslili a strihali si, zabávali, pravdaže pri 
petrolejkách. Pri tých sa aj vyšívalo, štrikovalo, tkalo a priadlo. Mamovka zvykli cez zimu tkať. Veľké krosná 

poskladali v prednej izbe ponaťahovali nite vo dvoch vrstvách ako horné a dolné  ako osnovu a člnok 
s niťami na útok šikovne lietal po celej šírke, nesmel preletieť ale ani sa zastaviť niekde v polovici. Potom 
zatlačili s dlhou hrebeňovou doskou aby látka bola pevná a hustá a prehodili vrchné a dolné nite. Na 
tkanie pokrovcov sa počas celého roka zbieralo obnosené šatstvo, to sa postrihalo alebo potrhalo na 
pásiky, namotalo sa na drievka a potom tkali podobne ako látky, ibaže namiesto nití sa do osnovy 
zatláčala látka. 

Keď bol sneh mali sme najradšej keď bolo treba kone prebehnúť. Paľo zapriahol kone do saní. Mohla som 
si zavolať kamarátky a šli sme sa saňovať. Previezol nás až na Albert, boli sme zababušení v kožušinách, 

sneh len tak fŕkal koňom spod kopýt. Aj oni sa tešili, že sa môžu prebehnúť a nielen stáť v stajni. Paľo bol 
smelý a odvážny. Bol statný a mocný, patril k starším leventošom, chodil tam na výcvik a ten sa podobal 
vojenskému. Raz už to bolo za tmy prišiel Adam celý vystrašený, že na poli  po snehu behajú vlci. Paľo sa 
vyšvihol na koňa a hybaj hľadať vlkov. Napokon sa z toho vykľuli žriebätá, ktoré niekomu utiekli z maštale. 
Aj tak mali šťastie lebo by asi boli pomrzli. To, že Adam bol bojko bolo vidieť aj v lete, keď prišiel tiež v noci 
s tým, že videl sedieť na plote opicu a mala veľké oči len jej tak v tme svietili. Aj keď sa z toho nakoniec 
vykľula mačka, vždy keď som išla okolo toho plota pozerala som sa či tam neuvidím opicu. V zime sa kúrilo 
v peci, bolo tam pekne teplúčko, neraz sa stalo, že aj horelo, keď niekto viac priložil, začali iskry a plamene 



z komína šľahať a strechy boli iba z trstiny, tak ľahko horelo. Aj našim susedom Rikkovcom sa veru stalo, 

dívala som sa ako oheň oblizuje strechu no našťastie ho vodou aj za pomoci susedov uhasili. Trstinu na 
strechy rezali vždy v zime, chodili na ňu do rítu, bolo to taká barina smerom na Mezőhegyes kde okrem 
rákosia boli aj pijavice. 

Zima boli aj Vianoce – Kračún. Na stole sme mali odrezaný konár zo stromu a ten bol vyzdobený 
ovešanými kockami cukru a orechami zabalenými v ligotavom papieriku. Mamovka vždy zasadili žito do 
taniera, tak aby bolo na Vianoce už pekné vysoké a zelené a v prostriedku bola sviečka, ktorú sme zapálili. 
Na štedrý večer sme išli do kostola, po kostole sme mali bohatú večeru – pečené klbásy, koláča, šunku. 
Po večeri sme spievali z modlitebnej knižky nábožné piesne. Na okno klopkali malí koledníci, ktorí tiež 
spievali nábožné piesne a dostávali či už jabĺčko, nejakú sladkosť alebo pár filierov. Aj mňa ako malú 
posielali mamovka, žeby som aspoň po rodine išla, ale ja som nechcela, pripadalo mi to ako žobranie. 
Mládež chodila s lampášmi na kostolnú vežu a tam spievali nábožné vianočné piesne. Bolo to krásne, ich 
hlasy sa niesli po celej dedine. Podobne sme trávili aj ostatné vianočné dni. Na Nový rok mamovka 

pekávali rejteše. Nijakú mimoriadnu oslavu Nového roka sme nemávali. Boli sme v kostole ale keď bola 
tancovačka, nemohla som chýbať. Vlastne som nechýbala na žiadnej tancovačke, aj s pár kamarátkami 
sme vždy zo zábavy odchádzali posledné keď už zahrali odchodovú. Najviac hrávali na tamborách, ale boli 
aj pikuláši. 

Zima je aj čas zabíjačiek. Celý rok sme chovali prasiatko a v zime bol čas na klbásy, slaninu, tlačenky, hurky, 
masť a škvarky. Robil sa aj paprikáš z ušiek a ľadviniek a sárma. Na zabíjačku prišla celá rodina, večer po 
skončení si zasadli spolu za stôl. Chladničky neboli, tak sa muselo udiť a zavárať. Časť prasaťa sa rozdala 
po rodine a keď zabíjali oni, vrátili  zabíjačkové, tak bolo cez zimu stále čerstvé mäso. Po zabíjačke prišiel 
čas varenia mydla. Mastné zbytky sa uvarili s lúhom v starom kotlíku. Keď už tekuté mydlo kvackalo 
z varechy, bolo uvarené. Do obdĺžnika naukladali tehly, prikryli handrou a mydlo naliali aby tuhlo. Keď 
bolo tuhé, vždy sa z neho podľa potreby kus odpílil. Mydlo sme mali na celý rok, na spodku zostal hustý 

lúhový zvyšok a to sme používali na umývanie vlasov. Každý pondelok bol deň prania. V sobotu sme sa 
všetci kúpali, do izby sa donieslo koryto, nanosila a nahriala sa voda, najprv sa kúpali deti a potom dospelí, 
a tak na pondelok bolo dosť oblečenia na pranie. Pranie bolo náročné, bolo treba nanosiť vody, zohriať 

ju a v koryte ručne mydlom vyprať, potom zas vodu vynosiť. Nedeľa bol sviatočný deň, tu sme išli 
vyobliekaní do kostola, naobedovali sa, oddychovali a chodili po návštevách. V sobotu bolo treba aj 
vyriadiť a zašuchávať koňacienkami namočenými vo vode. Bolo to smradu, zem nesmela byť premočená, 
lebo by  popraskávala, potrebovala zaschnuť a zatial sa po nej nechodilo. 

Rada som natŕčala uši keď sa chlapci rozprávali. Paľo ten sa rád vyfintil, musel mať nažehlenú košeľu, a to 
bola vec náročná, lebo žehličky boli na uhlíky, bolo ich treba nahriať aj ťažké boli a bolo treba žehliť 
opatrne, aby sa košele nezašpinili alebo nespálili. Vyparádený, keď za ním prišli kamaráti usadili sa v chyži 
a už len čakali kedy už zaspím aby sa mohli porozprávať. Ja som sa tvárila, že spím, ešte som si aj 

odfukovala, ale nespala som, a tak som sa vždy všeličo dozvedela. 

Nové šaty 
Šaty sme nekupovali hotové, ale nám ich šili krajčírky. Látka sa dala kúpiť aj u nás na Pitvaroši, keď prišiel 
báťa Csaban s nošou plnou látok a rozložil ich naproti u Šupalov. Vždy som bola medzi prvými aby som si 
vybrala, ale mamovka mi nemohli zakaždým šaty kupovať, veď on tam bol vari každý mesiac. Tak, keď 

videl, že sa teraz nedá vždy mi vravel: „Neboj sa Zuzka nabudúce ti krajšie prinesiem, toto sú len také 

hocijaké“. Chodil vlakom s tou nošou a zostával pár dní, kým nepopredal. 
Nastali zlé časy vojny, nebolo látky na šaty a mladé dievčatá sa chcú parádiť. Najprv mi mamovka ušili 
šaty z látky tkanej doma, čo sa aj plachty z nej šili. Aj ju zafarbili, ale bola to tvrdá látka, nerada som ich 
nosila. 

My sme nemali zlaté šperky, ale zato parádiť sme sa chceli. Na naušnice bolo treba mať prepichnuté uši 
a to som dokázala urobiť aj kamarátkam. Na prepichnutie som používala špiritusom vydezinfikovanú ihlu 
s niťou a keď už bolo ucho prepichnuté navliekla som na nitku aj korálku, aby dierka nezarástla, bolo treba 
s tou korálkou na nitke pohybovať. Takto dierka nezarástla a ani ucho nezahnisalo. Po niekoľkých dňoch 
už sa mohli dať naušnice  z čohokoľvek. 

Sauna 

V každom dome bola murovaná pec, pekne vybielená, dobre sa o ňu chrbát ohrieval keď bolo vonku zima. 
Každú sobotu sa pec riadne vykúrila a piekli sa chleby na celý týdeň.  Ako deti sme sa hrávali v kuckove, 
bol to taký zápecok, lebo pec mala štvorcový základ ale pec bola okrúhla a stála v rohu v izbe. O stenu sa 
opierala v izbe ale dvierka boli v kuchyni. Keď boli apovka prechladnutý, pec po pečení chleba sa vyčistila, 
vymietli všetku perňu. Bola ešte príjemne teplá a oni si vliezli cez tie malé dvierka do nej iba s plachtičkou 
posadili sa na šamlík a tam sa riadne vypotili. Von z pece sa dostali tak, že vystrčili hlavu z dvierok 
a mamovka ich vytiahli von. Aj ja som si tam zvykla doniesť šamlík a potila som sa tam s nimi. Neviem kde 
sa dozvedeli o takomto liečení. Periny už boli  pripravené a v posteli  potenie pokračovalo. Pec bola v izbe 
a dvierka boli v kuchyni. Mamovkina švagriná si na tie dvierka ako kryt dávala fotku mojich starých 
rodičov. Asi ich chceli mať na očiach. V kuchyni sa vykúrilo pri varení a zadná izba sa nekúrila. Keď sa brat 
Paľo oženil spávali aj s mladou ženou v tej zadnej izbe, boli tam skrine s oblečením, periny a ostatné 
odložené veci. V lete sme obývali veľkú letnú kuchyňu kde sa varilo na kutke. Keď sme prišli na Slovensko, 
chceli sme mať aj tu pec, zavolali sme peciara a postavili si novú pec. 

Baranček 
Na jar boli práce na poli, robili ich najmä chlapi. Orba bola ťažká poľná práca, pomáhala som aj ja pri orbe, 

zatiaľ čo Paľo tlačil pluh do zeme čo najhlbšie, aby bola brázda dobre hlboká. Aj na pluh sa postavil. Ja 
som vodila koňa aby boli brázdy rovné. Jeden rok sme mali takého nespratníka, asi to nebol ťažný kôň, 
lebo sa spínal a veru ma aj do ramena pri vodení pohrýzol. Na koni som sa niekedy aj povozila. Sadila sa 
kukurica, fazuľa, mak, obilie, tekvice, zelenina, cibuľa a zemiaky. Bolo potom treba plieť, okopávať 
pretrhávať až kým sa nezberalo. 

Jar bola aj zrodom nového života. Vyliahli sa kuriatka, kačiatka, prišli na svet prasiatka, kozliatka, teliatka, 
mávali sme aj ovečky. Aby bola hydina čím skôr, kôčky s podsýpali čím skôr na jar. Ovečiek nebývalo veľa, 
len zopár. Raz sme mali krásneho barančeka s ktorým som sa rada hrávala. Naučila som ho „baran baran 

buc“ a on bucol o moju hlavu, lenže baranček rástol a baran baran buc bol stále tvrdší úder. A potom už 
bucal aj znedazdajky zozadu, že ma aj prekotil, preňho to bola iba hra.  Potom som sa už pred ním 
schovávala. Ovečky aj barančeky strihali na vlnu. Mamovka ju potom spriadali na pradená a štrikovali 
svetre, alebo ponožky. Tie som sa naučila výborne robiť aj ja, tak som naštrikovala celej rodine aj do daru, 
susedom a aj širšej rodine. Napokon na zimu barančeka ostrihali, neskôr zabili, odrali z kože a bol z neho 
kožuštek. Mäso vyvesili na povale. Mrzlo tam a vždy keď sme chceli variť baraninu, kus sa odrezal na 
baraní guláš. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zuzana Chovančíková, rodená Juhásová na koni 
(rodinný archív Vierky Mokráňovej, Senec) 

Leto a jeseň 

Ako deti sme chodili husi pásť. Niekedy sme na ne aj zabudli a husi zašli niekomu do poľa vtedy bolo zle. 
Hájnik husi zajal a odviedol na obecný úrad a majiteľ si ich musel prísť vyplatiť. Stalo sa mi, že som sa 
hrala a na husi som zabudla. Husi prišli domov samé a mamovka ich zavreli do porty a ja som plakala, že 
neviem kde mám husi. Dostala som poučenie, ale husi boli doma. Husie kŕdle sa vždy naučili v akom 
poradí idú domov, keď nebolo otvorené, sadli si pred dom a čakali. Neboli takú hlúpe ako sa hovorí, že 
hlúpa hus! 

Na jar sa na záhradu posadilo žito alebo jačmeň a keď boli vyrastené, pustili tam sliepky, husi či kačky, 
a tie to pospásali. Potom až do jesene hrabali po záhrade. Na záhrade sa sadilo len to najnutnejšie čo bolo 
treba pri dome, nejaká tá zelenina, ostané bolo všetko na roli, či už krumple, hrach a ostatná zelenina, 
nikto to nezobral, veď každý mal to svoje a aj hájnik presne vedel čo je čie. Hrozno sa nepestovalo, iba 
mamovkin brat mal pár koreňov, inak sme kupovali, aj ovocie čo sme nepestovali a aj melóny. Po ulici 
chodievali hospodári s kočom a predávali. Nemali sme ani broskyne, iba Struhárovci mali a prevísali cez 

plot tak nás to deti lákalo. Na jeseň sa vykopávali zemiaky, lámala a zvážala sa kukurica, ktorá sa hneď na 
koreni ošúpala a vylomila, potom ju v košoch nosili na voz a doma z voza vynášali na poval. Pozberali sa 
aj tekvice, ktoré sa sadili do kukurice,  keď sa reseľovali v zime pre zvieratá, my sme si upiekli tekvicové 
jadierka. Vyberala sa repa. Na strniská sme vyháňali husi. 

Voľakedy sme sa netrápili s odpadmi, žiadne neboli. Handry sa použili na tkanie pokrovcov, zelený odpad 
išiel zvieratám na kŕmenie, papier a drevo sa pálili, slama sa podstielala pod zvieratá alebo sa s ňou kúrilo, 
maštaľný odpad bol hnoj ktorý sa vyvážal na polia. 

Leto bola robota na roli od včasného rána až do tmy, žatva, zbery, kosenie. Žatvu sme už robili so strojom. 
Antalovci mali mláťačku, s ktorou chodili gazdom vymlátiť obilie. Žatva bola veľká udalosť, dobrá úroda 
znamenala bohatý stôl. 

Leto bol aj čas veľkých búrok, keď sa ľudia museli ponáhľať aby pozbierali úrodu. Naproti  druhí susedia 

vedľa Šupalovcov boli otec s matkou hrabať seno a prikvačila ich búrka. Tak si ňanička prehodili hrable 
cez rameno a ponáhľali  sa aj so synom domov, na pažiti pri cintoríne do nich udrel blesk, syna omráčilo 
a keď sa prebral z bezvedomia ležali vedľa  mama mŕtva, náš Paľo ich potom zviezol na voze. Syn odvtedy 
celý život koktal. Úder blesku som videla aj ja na vlastné oči, keď sme boli s apovkom robiť kríže na roli, 
išla veľká búrka. Apovka dali kosu ďaleko od nás a do jedného snopu sme sa schovali. Neďaleko bola 
velikánska višňa, blesk udrel do nej a strom sa rozčesol na dvoje. 

Ale najkrajšie boli pokojné  letné večery, keď si ženy po robote posadali na ulici pred domami na šamlíky 
a rozprávali sa. To bol ich oddych. V nedeľu sa robilo len ak išlo o záchranu úrody, inak to bol deň, keď sa 
svätilo – doobeda bol kostol, predtým už mamovka navarili, apovka sa oholili, uzerali sa v otáčavom 

zrkadielku so šuflíčkom, v ktorom boli britvy, po kostole ostali už v sviatočnom oblečení, poobede sa čítala 
biblia alebo z modlitebnej knižky a chodilo sa na návštevy. 

Presídlenie 
Vojna sa skončila, prišiel rok 1947 a s ním agitácie na návrat na Slovensko. Chodil aj Husák. Presvedčovali, 
že sme Slováci, a tak patríme  na Slovensko, že sa všetci nasťahujú do jednej dediny, tak ako žijú spoločne 
tu budú aj na Slovensku. Ešte si všetci pamätali aký bol postoj Maďarov cez vojnu, že utopiť Slovákov 

http://pitvaros.sk/sk/wp-content/uploads/2018/06/chov05.png


v rieke. Tak sa chystalo sťahovanie. Robili sa aj agitácie s tancovačkami a my sme chceli so Zuzkou 

Kováčovou tiež ísť na tancovačku, lenže mali sme pestovať malú Anku, moju neter. Kolísali sme ju v kolíske 
tak, že lietala zo strany na stranu a ona nie a nie zaspať. Už už sme mysleli že môžeme odísť, ostatná 
rodina už tam bola, len my sme museli varovať ale kde len nadvihla hlavičku a kuk usmievala sa nám, oči 
ako sova. Kým sme ju uspali schôdza sa skončila, bolo aj po zábave. Všetko sa naplánovalo na veľké 
sťahovanie. Spísali majetok, pôdu. Každý dostal jeden vagón do ktorého sa naložil dobytok, zvieratá 
a vlaky s rodinami sa pohli na Slovensko. Opustili sme rodnú dedinu aby sme sa už do nej nevrátili. Iba 
zopár rodín sa neodsťahovalo, medzi nimi aj mamovkin brat Martin, už nebol najmladší, deti nemali a tak 
zostali. Išli sme posledným transportom 14. mája 1947. Vlak zastal v Szobe a čo to nášho psa Bobiho 
pochytilo neviem, naraz zoskočil z vagóna a hajde bežať po stanici preč. A ja za ním. Lenže pes bol vrtký, 
ja som za ním nestačila a naraz sa vlak pohol. Ostať som v Maďarsku nechcela, tak som vyskočila do 
jedného vagóna k jednej rodine čo sa tiež prevážali na Slovensko. Strachovali sa o mňa naši kde som sa 
podela. A milý pes si iba zabehal a potom skočil apovkovi rovno do náručia. Cesta trvala tri dni. Pri 
zastávkach sme dostávali vodu, aj nutnú starostlivost. V Štúrove sme dostali presídlenecké preukazy 

a peniaze na výdaje. Neskôr nám ešte dali oblečenie dodané cez UNRA. Sľubovalii nám, že dedinu 
presídlia celú do dediny na Slovensku. Aké bolo naše sklamanie, keď nás rozdelili do viacerých  miest. 
Pridelili nám dom, ktorý mal byť primeraný tomu čo sme zanechali v Maďarsku. Lenže ten si vybrala iná 
rodina. Tak sa apovka  uľútostili a zobrali iný dom. Nasťahovali sme sa v Senci na Kollárovu ulicu. Dom bol 
v hroznom stave. Maďari čo sa museli vysťahovať povytrhali dlážky, porozbíjali všetko. Na ulici po nás 
tunajší  pokrikovali „Pitvaroši“, kadečo po nás hádzali. Zatiaľ čo my sme sa sťahovali dobrovoľne, 
Maďarov vysťahovali násilím. Roztrhali rodiny podľa toho či sa hlásili ku Slovákom alebo k Maďarom. Boli 
to tie nešťastné Benešove zákony. Leto 1947 bolo horúce a suché, nebola úroda, zvieratá hynuli. Zem tu 
nebola taká úrodná ako v Maďarsku, už sme aj obanovali, že sme sa nechali nahovoriť. V Senci 
nebol  ani  len evanjelický kostol, ten postavili až v roku 1951, nič dobré nás tu nečakalo. Ani v Maďarsku 
sme nemuseli toľko rozprávať po maďarsky ako tu. Pridelili nám role aj vinohrad. Moja najlepšia 
kamarátka Zuzka Kováčová  sa vybrala budovať Dedinu mládeže, veľmi mi chýbala. V cudzej krajine sme 

sa ocitli bez  peňazí, ťažko bolo tu začínať. Chodili sme aj s kamarátkami po Bratislave a hľadali si nejakú 
pácu, len tak, na čo sme cestou natrafili. Videli sme továrne, tak sme sa boli opýtať, ale nikde nás nechceli. 
Aj vo vinohrade sme sa boli pýtať ani tam nás nebolo treba. Aj do Sládkovičova do cukrovaru sme zašli 

ale tam už mali tých čo sa z Pitvaroša dosťahovali a bývali v Sládkovičove. S ďalšími štyrmi kamarátkami 
sme si napokon našli brigádu v Bratislave v Stolwerku zobrali nás všetky  na sezónne práce. Veru mnohí 
obanovali toto presídlenie. 
 
Autorka spomienok: Zuzana Chovančíková, rodená Juhásová 
Spomienky zaznamenala a spísala dcéra Vierka Mokráňová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavanie mája na Pitvaroši 
 
 
Vznik tradície stavania mája 
Máj bol mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a 
bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou a smrti so životom. Májová zeleň bola symbolom sily a 
dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch strom, ktorý sa v tejto 
súvislosti označoval ako máj. Máje boli známe už v období staroveku, kedy ich ľudia dávali pred svoje 
domy ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Stromček, ozdobený na spôsob májového stromu 
dávajú i dnes na dom vo výstavbe, keď dokončia stavanie stien. Od tejto myšlienky sa májová tradícia 
prirodzene vyvinula do podoby, v akej ju poznáme. V súčasnosti je najznámejším a najpoužívanejším 
účelom stavania mája prejav náklonnosti mládenca k svojej milej. Májové tradície sa líšili od regiónu 
k regiónu, rozdiely boli aj medzi obcami na Dolnej zemi. Tradícia „mája“ sa vyskytovala na Pitvaroši 
v rôznych formách a prejavoch. 

Zoznamovanie a prejavy náklonnosti 
Máj ako jeden z jarných mesiacov prinášal so sebou 
nielen rozkvitnuté stromy ale v máji kvitla často 
i láska. Veď nie nadarmo sa vravieva: „máj lásky 
čas.“ Zoznamovanie a prejavy náklonnosti 
mládencov k dievčatám a dievčat k mládencom 
mal v minulosti pevnejšie stanovené pravidlá ako 
v súčasnosti a podliehal mnohým zvykom 
a tradíciám. 

Bolo niekoľko miest, kde si mladí mohli „padnúť do 
oka“. Jedným z nich bol pitvarošský evanjelický 
kostol. Dievčatá sa od nepamäti radi parádili, veď 
ktorá by nechcela byť pekná a mať frajera. Na vydaj 
súce ďjovke mali v kostole svoje pevné miesto 
v strednej uličke pozdĺž lavíc. Hlavne pri vstávaní sa 
vrtením svojich krásnych gecelí (sukní) snažili 
zaujať mládencov. Pri odchode z kostola pozerali 
na chvor, kde sedeli mládenci a ktorý na ňu mrkol, 
vedela, že  si padli do oka. Stretnúť milého sa dalo 
aj keď chodili s kantou na artézsku vodu. Studňa 
s artézskou vodou bola len jedna. Stála uprostred 
dediny, pri kostole a pri veľkom Pitvaroši, cesta tam 
aj späť trvala hodnú chvíľu a plná kanta mala aj 
svoju váhu. To využívali mládenci, ktorí na artézskej 
čakali svoje dievča, radi ho odprevádzali domov 
a popri tom pomohli s plnou kantou vody. Ale 
smelo sa len po dverce, aby dievča neprišlo do rečí, 
morálka bola veľmi prísna a oči klebetných 
susediek, ale i susedov boli všade. Na 
zoznamovanie slúžili predovšetkým páračky, kde 

na zabávajúcu sa mládež dohliadali starší 
a sem-tam i pomohli mladým so 
zoznámením. Mladí sa stretávali 
samozrejme i na iných zábavách, rôznych 
rodinných udalostiach, v robote či na ulici. 
Výnimkou neboli ani sobáše na 
„odporúčanie“ rodiny, alebo ak sa niektoré 
rodiny dobre poznali a chceli dať dokopy aj 
svojich mladých. Niekedy to vyšlo a niekedy 
nie. Mladí mali vždy „svoj rozum“. 
 
Ako aj v iných dedinách i na Pitvaroši 
sa všakovakvo stálo a hneď o tom vedela 
celá dedina. Po Veľkej noci mohol mládenec 
svoju náklonnosť potvrdiť i májom. Aj toto 
bol jeden druh zvádzania, ľudovej hry 
mladých. Na Pitvaroši sa často vyzdobovali 
domy vŕbovou alebo orgovánovou vetvou 
a samozrejme stavali sa aj máje. Účelom 
mája bolo vyjadrenie náklonnosti. Mládenci 
dievčatám, ktoré im boli sympatické, alebo 
už boli frajeri dávali kvety alebo stavali máje. 
Na Pitvaroši v minulosti zvykli májom 
vyzdobiť pri svadbe aj dom mladuchy. 
  

 
 
 
 
 
Vyzdobovanie okien a dverí 
V slovenských dolnozemských obciach bol máj jednoznačne individuálnou záležitosťou mládenca. 
Najčastejšie sa vyzdobovali časti domu, od ulice. Najpoužívanejšou bola vetva orgovánu, višne, prípadne 
vŕby. Najobľúbenejšou ozdobou bol však orgován. Kvety a konáre sa ozdobovali stužkami. Nedostatok 
stromov na Dolnej zemi bol prvoradou príčinou, prečo v tejto oblasti prinášali dievčine ako máj zväčša 
vetvu zo stromu alebo kríka. Väčšinou v noci, po polnoci vynášali orgován na strechu domu, na hrebeň, a 
uväzovali ho vedľa komína, resp. na bránu. Od prvej tretiny 20. storočia už na Pitvaroši prinášali vetvu 
vŕby alebo orgovánu, ozdobenú pestrými stuhami, výnimočne darčekmi (šatkou, sladkou pálenkou, 
fľašou vína, bábikou atď.) pre tú dievku, za ktorou chodili s vážnymi úmyslami alebo ktorú chceli získať. 
V skromných pomeroch na Pitvaroši prevažovalo prejavenie náklonnosti namiesto stavania mája 
vyzdobovanie domu kvetmi a ozdobami, kde bývalo dievča. Poza obločnice sa napchali rôzne kvety. Kvety 
sa umiesňovali aj na segíš (štít domu). Niekedy na segíši boli aj vyrezávané rôzne vzory, napríklad 
tulipány, tak aj tam sa napchali kvety. Ako výzdoba sa používali kvety, ktoré mládenci niekedy aj nakradli 
po dedine. Cez deň si zistili, kde sa aké nachádzajú a v noci ich išli natrhať. Kvety sa dávali do každého 
domu, kde mali dievku, ale nie tam kde bola prespaná. Vyzdobovali sa nielen obločnice a štít domu, ale 
i vráta a dvere bývali ozdobené často orgovánom. 

Pitvarošskí mládenci 
(rodinný archív Mária Kválová, rodená Majová, 

Senec) 
 

Pitvarošské dievčatá 
(rodinný archív Emília Zahorcová, rodená Legíni, 

Pitvaroš, Maďarsko) 
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Pitvarosškí mládenci pred postaveným májom 
(počítačová vizualizácia, autor Michal Kožuch) 

 
Stavanie mája 
Na Pitvaroši sa máje vo veľkom nestavali. V dedine sa postavili ročne len 3 až 4 máje, aj to prevažne len 
bohatší gazdovia a frajeri. V noci na prvého mája boli mladí na Pitvaroši nedočkaví. Zatiaľ čo mládenci 
ozdobovali a stavali máj, dievčatá tajne čakali a dúfali. 

Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy zbavené kôry. Priemerná výška mája bola od 5 do 7 metrov. 
Vo všeobecnosti boli uprednostňované stromy, ktoré sa v tomto čase už zelenali. Najčastejšie sa používali 
stromy ako topoľ, breza, hrab, smrek alebo čo sa dalo zohnať. Stromy na máj mládenci zvykli často aj 
ukradnúť. Štyria-piati mládenci v predvečer odrezali pekne sa zelenejúci strom a ozdobili ho. Na vrchu 
mája nechali zeleň, ktorá sa ozdobila pestrofarebnými stuhami (červené a ružové, modré a biele) či fľašou 
alkoholu. Hotový máj niesli pred dom vyvolenej na ramenách. Keďže nebolo vo zvyku, aby sa mládenec 
prezradil, akonáhle bol máj postavený, rýchle odišiel aj s kamarátmi a išli si vypiť a zaspievať do krčmy. 
Výnimočne si mládenec doniesol so sebou aj bandu a tá hrala, zatiaľ čo on s kamarátmi zakopával strom. 
Na májovú tradíciu stavania mája nadväzovala na Pitvaroši na druhý deň prvomájová zábava pre mládež. 

  
Nezvyčajné formy mája 
Vyzdobovanie okien domov či stavanie mája bolo aj výborným spôsobom ako si v utajení urobiť srandu 
alebo zosmiešniť dievča. Kde bola v dome stará dievka a chceli jej urobiť hanbu, dali jej na máj čierne 
stuhy. Raz mládenci pri kradnutí kvetov chytili malého vtáčika – „bíbika“ a zo srandy ho zatvorili do 
obločnice. 
Keď dievčina neopätovala zbližovanie mládenca alebo bola namyslená, pyšná, mládenec jej – so zámerom 
vysmiať ju – postavil škaredý, spotvorený máj, na ktorý pouväzoval grobianske predmety. Často drsne 
zosmiešnili aj jej rodinu. Na Pitvaroši si odmietnutí mládeneci robili posmech tak, že zapichli kukuričnú 
byľ do komína, a domáci nevedeli kvôli tomu zakúriť. Žandári to vyšetrovali, ale nikto sa nedozvedel, kto 

bol páchateľom. Odnesenie brán sa na Pitvaroši stalo tiež predmetom vyšetrovania. Rodičia a dievka 
zavčasu ráno odstránili tieto zahanbujúce rekvizity, aby sa o nich obec nedozvedela. 

Reakcie dievčat 
Stavanie mája a vyzdobovanie domov vo väčšine prípadov prebiehalo v utajení, pod rúškom noci. Hoci 
dievčatá často striehli za oknon, von nevyšli. Niekedy dostriehli kto je pod oknom a niekedy nie. Dievčatá 
väčšinou predstierali prekvapenie hoci každá čakala na máj, obzvlášť keď mala vážneho nápadníka. A keď 
jej ho nepriniesol, veľmi sa sklamala. Dievky sa potom radi chválili, ktorá má najviac vyzdobený dom alebo 
najkrajší máj. 

  

Autor článku a počítačovej vizualizácie: 
Michal Kožuch 

Informátori: 
Zuzana Pavlová, rodená Rohárová, Sládkovičovo 
Peter Zelman, Senec 
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Ako sa slávili Vianoce na Pitvaroši 
 

Ako je známe, Pitvaroš bol založený v roku 1816 slovenskými predkami, ktorí pochádzali predovšetkým 
z Gemera, Novohradu a Hontu, ale aj z iných častí Slovenska, ako napríklad z Turca, od Zvolena, či od 
Trenčína. Všetci si so sebou doniesli zvyky, ktoré sa neskôr ako samozrejmosť dodržiavali pri akýchkoľvek 
príležitostiach, a tak tomu bolo aj so zvykmi vianočnými. Postupne od niektorých aj istotne upúšťali a tie, 
ktoré zostali zostali jednoducho zvykmi pitvarošskými. Tak ako sa rozvíjal život pri budovaní samostatnej 
obce, tak to bolo aj so zvykmi  v advente, sviatkoch vianočných a novoročných. V tomto im pomáhali 
slovenskí kňazi a učitelia, ktorí tu pôsobili. Známe sú však aj mnohé osobnosti národného a kultúrneho 
života pochádzajúce zo Slovenska. Podľa pamätí našich starých otcov a materí snažíme sa v krátkom 
spomínaní priblížiť Vám milí čitatelia tieto zvyky, či už vo forme spomienok, alebo pre niektorých, 
noviniek. 

Na Štedrý deň mali ženy v každom dome veľa roboty, pretože museli napiecť a navariť nielen jedlá 
štedrovečerné, ale aj na celé vianočné sviatky, lebo cez sviatky sa nevarilo. Cez Štedrý deň sa držal pôst 
a štedrovečerná večera nahradila celodenné pôstenie. Na Štedrovečerný stôl sa poukladalo všetko, čo sa 
na tento účel navarilo a napieklo, väčšinou to boli „tvarohovie a makovie opekance“, alebo „tvarohovie 
a makovie haluške“ (rezance), kapustnica, v niektorých domácnostiach aj pečená ryba a samozrejme 
nechýbal domáci chlieb. Piekli rôzne koláče, z ktorých  je pozoruhodné „studenvo cesto“, toto piekli 
v rôznych tvaroch (napr. krútené tyčinky), alebo plnené makom, orechami či lekvárom v tvare šatôčky, 
alebo hrebeňa. Nesmeli chýbať kysnuté záviny makové, orechové, ktoré sa jednoducho 
nazývali „makovníka a orechovníka“. 
Z kysnutého cesta sa na spôsob našich dnešných vianočiek piekli takzvané „koláče“, ktoré boli pletené 
v tvare venca, t.j. do kruhu a v strede musel byť otvor (diera), aby sa dal pekne krájať. Tieto „koláče“ sa 
piekli z jemného kysnutého cesta, ale piekli sa aj „ťahanie koláče“, ktoré boli tiež jemné a striedka sa 
musela „párať“. Okrem dobrôt z pečenia nesmeli na stole chýbať orechy, sušené ovocie „štiepke“ z jabĺk 
a hrušiek, tiež sušené slivky a marhule, cesnak a med. Cesnak symbolizoval zdravie, med zdravie a sladký 
život. Na stôl pod obrus sa kládli peniaze, aby v domácnosti nikdy nechýbali. Pod stôl sa kládlo v slamienku 
alebo košiariku obilie zmiešané z niekoľkých druhov a toto tam zostávalo po celé sviatky až do Troch 
kráľov, dávalo sa z neho každý deň sliepkam, aby dobre znášali vajcia, ale gazda z neho aspoň raz dal aj 
koňom, aby dobre ťahali. 
Ihličnatých vianočných stromčekov nebolo, pretože v tejto šírej rovine, kde sa Pitvaroš nachádza, niet 
lesov a stromy tu boli vždy iba listnaté. Kým obchod nebol rozvinutý, symbol vianočného stromčeka 
tvorila odpílená halúzka z akéhokoľvek stromu, ktorú zavesili na stropný rám – hradu, a takto ju ozdobili 
podľa možností s ozdobami, aké mali dostupné. Zväčša to boli orechy, ktorým stopku na zavesenie 
vyrobili zo zápaľky a prípadne orechy zabalili do staniolu, ak tento mali. Medovníčky už boli 
prepychovejšie a spočiatku ich nemali v každej domácnosti. Ozdoby robievali z papiera, rôzne, či už 
vystrihované, alebo skladané.  Až neskôr, v 20. storočí si už v niektorých domácnostiach mohli kúpiť 
jedličku, ktorú ozdobovali už aj doma vyrobenými salónkami, kandizovaným ovocím, či snehovým 
pečivom. Veľakrát však obsah salónky nahradil kockový cukor, ktorý bol dostupnejší, pretože 
v neďalekom cukrovare na Mezőhegyesi ho vyrábali. Počas repnej kampane tu veľa Pitvarošanov 
nachádzalo prácu, tento cukrovar stavali Česi. Vo viacerých domácnostiach mávali „Betlehem“, ktorý 
zhotovovali otcovia a starí otcovia, aby takto zobrazili deťom skutočnosť narodenia Pána a Spasiteľa 
Ježiša Krista. Na Štedrý večer sa chlapci obliekli za „Troch kráľov“ a s „Betlehemom“ chodili po 

domácnostiach spievať a vinšovať. Osvetlenie tvorila po domácky vyrobená sviečočka a chlapci 
museli „veľmej merkovať“ (dávať veľký pozor), aby im „Betlehem“ nezhorel. 
Na Štedrý večer chodievali deti spievať nábožné vianočné piesne o narodení Ježiša Krista pod okná 
domov. O polnoci spievali dospelí cirkevníci na veži kostola pri lampášoch, niekedy ich doprevádzala 
dychová hudba, alebo táto samostatne zahrala evanjelickú hymnu „Hrad prepevný je Pán Boh náš“. Počas 
štedrovečernej večere gazdiná nesmela vstať od sviatočne prestretého stola aby niečo priniesla, musela 
mať všetko pripravené na dosah ruky, lebo ak by vraj vstala, nebude mať v nastávajúcom roku kvočky. Zo 
štedrovečernej večere sa odpadky a odrobinky odložili. Tieto po sviatkoch porozsýpali popod stromy ku 
kmeňom, aby im vraj tieto vždy rodili a prinášali také dobroty, sladkosti a maškrty, aké majú na štedrý 
večer. Tiež z každého jedla štedrovečerného stola dávali po tri štipky (malé kôpky) na tanier a toto sa 
vynášalo na povalu, kde to zostávalo do nasledovného roka. 
V prvý deň vianočný na Božie narodenie, ráno chodili deti vinšovať – „ritmovať“ koledy o narodení Krista. 
Tieto návštevy boli v domácnostiach potešením a pre deti veľkou radosťou, lebo všade dostali niečo ako 
odmenu. 

Dolnozemské Vianoce očami kovačickej insitnej maliarky Evy Husárikovej 
(Zdroj: http://www.uszz.sk/sk/eva-husarikova-insitna-maliarka-z-kovacice-jubiluje-v-bratislave) 
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 Dolnozemské Vianoce očami kovačickej insitnej maliarky Evy Husárikovej 
(Zdroj: http://www.uszz.sk/sk/eva-husarikova-insitna-maliarka-z-kovacice-jubiluje-v-bratislave) 

 

 

Dievčatá ritmovali takto: 

Ja som malá veverička, pýtam si ja do košíčka, 
kus mrváňa, kus koláča, vypustím vám z chyži vtáča. 

A to vtáča štebotalo, Pána Krista privítalo, 
aj ja ho vítam, grajciarik si pýtam. 

Grajciarik mi dajte, zdraví ostávajte. 
Pamodaj dobrvo rano! 

  

Chlapci ritmovali takto: 

 Ja som malý žiačik, spievam ako vtáčik, 
tánvo pri kostole, pri pitvarošskej škole. 

Chlapci spievajú, Pána Krista vítajú, 
aj ja ho vítam, grajciarik si pýtam. 

Grajciarik mi dajte, zdraví ostávajte. 
Pamodaj dobrý deň, 

aj na rok vám prídem! 
  
Od Lucie po Štedrý deň si zapisovali počasie v jednotlivých dňoch a podľa týchto zápisov predpovedali 
počasie na jednotlivé mesiace roka. Od Lucie do Troch kráľov nevarievali fazuľu, šošovicu a iné strukoviny, 
aby nedostali také vyrážky, akého tvaru sú tieto strukoviny. 

Na Nový rok si ľudia tiež chodili po domoch navzájom vinšovať, aby si tak vyjadrili úctu, náklonnosť 
a lásku. 

V tomto novém roce, vinšujem vám ze srdce, 
by ste dobre a spokojne žili, rok nový svätili 

a po roce šťastném, zas nový slávili. 
  
 

  

Autorka článku: Anna Kapounová 
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Pitvarošský „pochod smrti“ na Nagyszénás 
 

Nagyszénás je malá obec v juhovýchodnej časti Maďarska. Pre Pitvarošanov sa vyslovením jej názvu hneď 
zmení výraz tváre, zvážnie. Aj po rokoch sú pocity pamätníkov silné. Spomienky sa derú na povrch, mnohé 
sú už zabudnuté ale na Nagyszénás nikdy! Udalosť vyrezala hlbokú ranu do duší Pitvarošanov a jazva ešte 
stále bolí. Prečo je táto spomienka na Nagyszénás aj po mnohých rokoch stále taká silná? Aký osud čakal 
Pitvarošanov a prečo oni? Komu čo urobili? Celá dedina bola v daždi a blate hnaná po poľných cestách. 
Bolo cieľom fašistov evakuovať dedinu pred frontom, alebo plánovaná likvidácia slovenskej obce? Príchod 
frontu 40 km „pochod smrti“ zastavil. Práve táto udalosť bola jednou z hlavných dôvodov prečo sa väčšina 
Pitvarošanov prihlásila na presídlenie. 

A ako si na tieto októbrové udalosti spomínajú samotní Pitvarošania? Nechajme rozpovedať ich príbeh. 
Každý svojou mierou, svojou spomienkou dotvára celkovú mozaiku a sled udalostí. 

Michal Brnuľa (1919 – 2001) v článku „Z novších dejín Slovákov v Pitvaroši“ píše o Nagyszénási 
nasledovné: 
„Jednotky Červenej armády v druhej polovici septembra 1944 cez rumunské Sedmohradsko dosiahli 
hranice Maďarska. Ráno 24. septembra vstúpili na územie Maďarska pri Csanádpalote a Nadlaku 
a takmer bez odporu postupovali smerom na Makó, Hodmezővásárhely a Orosházu. Maďarské úrady 
vydali prísne nariadenie, podľa ktorého každý muž povinný vojenskej služby alebo v leventistickom veku 
musí opustiť obec. Zverbovaných mužov posielali cez Makó do Zátisia. Za Csanádalbertom ich však 
zastavili sovietske vojská. Opýtali sa ich: „Kuda tovarišči?“ Mladí vyrozprávali, kam majú podľa rozkazu 
ísť a sovietski vojaci ich ubytovali na jednom zo salašov, aby sa o pár dní zdraví mohli vrátiť domov. 
Dňa 26. septembra Pitvarošania spozorovali, že žandári opustili obec, a že z obce odišli aj maďarskí vojaci. 
V ten deň sa prieskumníci sovietskych vojsk priblížili k pitvarošskému chotáru. Ľudia znepokojene chodili 
po uliciach a popoludní sa niekoľkí jednotlivci rozhodli, že na veži vztýčia bielu zástavu a oznámia 
sovietskym prieskumníkom, že vojsko a žandári opustili svoje postavenia. 28. septembra predpoludním 
okolo deviatej hodiny prišla do dediny čata maďarského vojska. O hodinu neskôr prešlo cez obec až na 
Slovenský Komlóš sovietske bojové vozidlo. Nato maďarskí vojaci odišli z dediny. Na druhý deň sa 
maďarskí vojaci znova vrátili do Pitvaroša. Na noc postavili stráže a dôstojníci sa zabávali do polnoci. 
Jednotky sovietskej armády začali útok o 3. hodine ráno 30. septembra. Dve delové rany sa stali signálom 
k útoku a do 5. hodiny už obsadili celú obec. 
Pitvarošania prijali sovietskych vojakov veľmi srdečne, varili a piekli pre nich a mysleli si, že sú už 
definitívne oslobodení. Lež popoludní maďarské oddiely za podpory nemeckého letectva vytlačili z obce 
sovietske jednotky. V obci sa tuho nebojovalo. Sovietske vojská v záujme obyvateľstva ustúpili smerom na 
Csanádpalotu s tým, že sa vrátia o niekoľko dní. 
Dňa 2. októbra predvolali viacero mužov na žandársku stanicu a oznámili im, že ak budú naďalej paktovať 
s Rusmi, zničia obec. Nazvali ich „smradľavými komunistami“, „tótmi“ a vydali rozkaz na kopanie zákopov 
na kraji obce. Rozkaz uposlúchlo len niekoľko ľudí a väčšina obyvateľov si prestala všímať dôstojníkov. 
Pitvarošania vedeli, že tento stav môže byť len dočasný. Na to dôstojníci nariadili evakuáciu obce. 
Dňa 3. októbra prostredníctvom bubeníka nariadili, aby sa obyvateľstvo zhromaždilo o 13.00 hodine na 
obecnom pastvisku s potravinami na niekoľko dní. Poľní žandári pozháňali občanov a vydali rozkaz na 
pochod – smer Nagyszénás. Niekoľkí išli na vozoch, väčšina však pešo. Najpotrebnejšie veci niesli zavesené 
na bicykloch, na fúrikoch po dažďom zmáčaných poľných cestách. Hradské boli vyhradené pre vojská. 

Viacerí sa dostal po Nagyszénás, kde ich umiestnili v maštaliach na majeri. Žandári ich stále strážili. Nikto 
nevedel, aký osud ich stihne. Niektorí sa dostali len po Orosházu, kde ich zastavili sovietske vojská, ktoré 
6. októbra oslobodili Pitvaroš a okolité obce. Časť obyvateľov sa vrátili už v ten deň do svojich domovov, 
zvyšok sa vrátil 7. októbra. Dedina bola vyrabovaná, ale na budovách škody nevznikli.“ 
 

 
 

Oznámenie bubeníka („bubnáša“) Pitvarošanom. 
(autor počítačovej vizualizácie: Michal Kožuch) 

 
Emotívny a podrobný opis udalosti spracoval Michal Hudák (1922 – 2005): 
„Nad obcou ovisla jesenná hmla, keď nás vyhnali. Pršalo. Bolo až zastrašujúce pozerať na plačúce ženy 
a deti, na odhodlaných a smutných mužov a starcov so zovretými päsťami a zatvrdnutým srdcom 
odoberajúcich sa násilím odtrhnutých od svojej milej a drahej rodnej obce, od domova, v ktorom sa 
narodili a vyrástli, ktorí sa pomaly schádzali na svinskom ňomáši. Okolo húfov vyhnaných Slovákov stála 
rota po zuby ozbrojených a prísnych poľných žandárov (kakastollas), ktorí boli hotoví hocikedy strieľať do 
vyhnaných a bezbranných občanov po každom podozrivom kroku a pohybe. Do chotára Mezöhegyes sa 
sovietske vojská prebili už 11. septembra 1944 po prvý raz, lebo v tento deň dával maďarský rozhlas 
v správach. 
Akoby aj príroda bola preukazovala hlboký a horký súcit voči vyhnanému slovenskému ľudu zo svojho 
domova, keď celý deň 2. a 3. októbra pršalo, lepšie povedané lialo ani z krhle na vysušenú Dolnú zem, 
ktorá sa čoskoro premenila na kaluže špinavej vody a blato z ťažkej čiernej zemi, ktorá sa potom veľmi 
lepí na nohy a obuv. Veľa obyvateľov Pitvaroša zodralo vtedy svoje jediné a veľmi chránené topánky 
(nakoľko boli veľmi drahé a preto chránené), keď nás vyhnali poza obce po úvratiach, zemových a v tento 
hrozný a smutný čas hrozne blatových cestách. Kto nepozná dolnozemské blato, ten nevie pochopiť, čo 
znamená ísť po takejto ceste najmä v noci po tme, keď ich čím ďalej a ďalej odohnali od domova. Ľudia sa 
ani nerozprávali, iba plakali a uprostred horkých sĺz nepozerali ani kde idú, len cítili, že sa im nohy zabárajú 
väčšmi a väčšmi do blata, bahna, lepiaceho sa im na obuv. 
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Pitvarošania tiahli počas daždivého počasia až na Nagyszénás cestami-necestami. Na Orosháze ich 
tamojší obyvatelia uvidiac, spustili na nich dážď nadávok: „Úgy kell nekik, bődős tót fajtának, 
komuništáknak! Ezek engedték be az Oroszakat!“ („Tak im treba, smradľavým slovenským fajtám, 
komunistom! Títo vpustili sem Rusov“). 
Tak prišli na druhý deň pred samým večerom na jeden opustený majer pri Nagyszénási, vyčerpaní, hladní 
a premoknutí do nitky. Tu ich umiestnili po maštaliach, ale žandári ich stále strážili. Nikto nevedel, aký 
osud ich tam čaká. Tam potom na Nagyszénási boli mužovia odtrhnutí od svojich rodín a farármi 
ospovedaní, čo značilo, že masakra sa má už podiať v blízkych hodinách. Ale aj napriek ospovedania 
niektorí Pitvarošania, ťažkí previnilci dostali povolenie na určitý čas sa vrátiť do evakuovanej obce Pitvaroš 
pre potraviny. Medzi nimi boli aj moji rodičia, ďalej susedovci Pappovci a iní ľudia s povozmi. Ale do 
Pitvaroša sa veru nedostali, alebo asi kilometer od Komlouša ich zastavili maďarskí pohraničiari 
(határvadász) a ďalej ich nepustili. Rozkázali im, aby sa dočasne ubytovali na najbližšom sálaši. Tak aj 
urobili. Pretože bolo pred samým večerom, neskoršie si políhali v maštali. Oj, bol to spánok, takí nijakí, 
veď pokoja nemali. Báli sa aj o svojich, ktorých nechali na Nagyszénási, a aj o svoje životy v neznámom 
sálaši. Ale aké bolo ich prekvapenie a to radostné, keď ich prišiel majiteľ sálaša ráno zobudiť so slzami: 
„Môžete sa už vrátiť na Pitvaroš, už sme pod Rusma!“ 
A naozaj! Na Nagyszénási vo štvrtok, 5. októbra 1944 popoludní nastal bezhlavý ústup nemecko-
maďarských armád, ktoré v tom chaose (možno chtiac-nechtiac) zabudli svojich slovenských zajatcov 
sebou zobrať pre vrazivšie kliny víťaziacou sovietskou armádou cez Rákoš-Vásarhely-Szentes až po rieku 
Tisza. V dôsledku tohto sa fašistické vojenské oddiely rýchle a okamžite museli brať von spomedzi klinov, 
ak nechceli bezpodmienečne zahynúť a týmto činom boli a zostali zachránené aj dve slovenské obce. 
Tak, ako po každej žalosti a zlom počasí prichádza radosť a slnko začne svietiť, taj aj našim na smrť 
a záhubu odsúdeným slovenským druhom zasvietilo oživujúce slnko, keď v piatok, 6. októbra 1944 
v dopoludňajších hodinách po dlhom a veľkom boji a početných stratách na životoch i na majetku naraz 
všetko utíchlo. V maštali, kde sme boli usalašení sedíme v hlbokom tichu, nikto ani nedýchal iba ak 
potichu, sedíme tam ako zmeravení, iba keď sa prudko otvoria dvere aj na jednom konci aj na druhom 
a nás namieri samopal. „Germánsky soldát net?“ – vykríkne ukrutne, neľútostne a sadisticky, ale to iba 
pár okamihov, lebo hneď ako nás uvidel takých strápených, na líca mu naskočil mierny a uspokojujúci 
úsmev…ruku podáva každému. „Ruski soldát charašo!“ – zavolá, pristúpi bližšie k žene matke, ktorá drží 
na ramenách útle dieťatko – chlapčeka usmiateho… Vojak, červenoarmejec zoberie chlapčeka z ruky 
matky, pritisne si ho k srdcu a do očú mu naskočí slza. Hovorí: „Umiňa tóže byl málinkij málčik a fašisti 
ubili jivó“ Potom podá dieťatko matke a zavolá „Dosvidánja!“ Chytro sa zvrtne a beží biť nepriateľa… ľaľa, 
to je spomienka starej tetky Husárovej na prvé stretnutie s osloboditeľmi. 
Za týmto vojakom prišiel druhý, tretí, štvrtý, piaty, ďalší a ďalší… Keď sa dozvedeli kto sme, čo sme, hneď 
nám povedali, aby sme sa pobrali domov, lebo naša milá dedinka, ktorú sme museli opustiť s násilím, je 
už slobodná, už čaká na svojich utrápených, ale už slobodných obyvateľov. Aká to bola radosť, keď sme 
sa vracali domov! Vysoká, prevysoká bola cena slobodného života pre Pitvaroš! Po hradskej pochodovali 
vojská oslobodzujúcej a víťaznej armády, keď sme išli domov akoby im týmto drahým bratom, Slovanom 
v ústrety. Takmer na každom kroku sme videli mŕtveho červenoarmejca, ktorý padol pri oslobodzovaní 
kraja, hocikde zabitý kôň, rozbité delo, voz a pod. Z týchto mŕtvych vanul pach, smrad, lebo na 
odpratávanie mŕtvych nebolo času. Bolo treba hnať nepriateľa pred sebou a priniesť slobodu ďalším 
utrápeným a utláčaným občanom, mestám a dedinám Veľkej maďarskej nížiny. Na železničnej trati, vedľa 
ktorej viedla naša radostná cesta domov, videli sme veľké množstvo zbombardovaných a vykoľajených 
vlakových súprav a niektorí odvážlivci neváhali a nezdráhali, či majú tieto pozrieť zblízka, alebo nie. Vlaky 
boli plné výzbroje a potravinových článkov. Báli sme sa brať z nich, hoci sme  boli hladní, reku ak sa 
otrávenie. Ale ani sme sa veru priveľa nezdržiavali, lebo túžba po domove nás hnala dopredu, ponáhľali 
sme sa domov. Aj októbrové slnko akoby chcelo pozerať naše usmievavé tváre, a akou radosťou a túžbou 

sa vraciame domov, preto sa neschovávalo za mraky ako pred pár dňami, svietilo nám na cestu. 
Posmeľovalo nás, aby sme prišli čím prv domov so opustenej rodnej obce. Veľa rodinám pomáhali 
v príchode domov aj sovietski vojaci. Cestou rozdeľovali deťom potraviny. Veru sme sa aj dostali domov 
čoskoro! Necítili sme únavu, len sme šli a šli. Na cestu sme sa vydali hneď popoludní a do večera sme boli 
doma. Svoje domy sme však našli vyrabované. Je len prirodzené, že obec bola vykradnutá, dobytok sa 
ponevieral po uliciach hladný, ale domy neboli poškodené, okrem veži na kostole. Ale to nič, len že sme 
zase doma a zdraví! A po toľkých útrapách si môžeme na pokoji ľahnúť v oslobodenej obci, v slobodnom 
domove. Bol to blahodárny spánok, ako po dobre vykonanej práci, keď už nebolo treba každú chvíľu 
s trasením a hrôzou očakávať poplašné zvonenie na veži kostola, jediného to v obci, do ktorého nepriateľ 
napúšťal kone a obrovská kostolná loď a jej priestranstvo slúžilo ako maštaľ. No, nielen kostol ale aj škola 
a obecný dom spolu s rodinnými domami boli vykradnuté. Vyhnaní obyvatelia sa vracali domov z miesta, 
kde ich fašistická zlosť vyhnala, na povzbudzujúce slová ruských partizánov a soldatov 2. ukrajinského 
frontu, ktoré viedol Jakovlevič Malinovskij. Tieto nám hneď hovorili, len čo sa dozvedeli o našom smutnom 
a skoro tragickom osude: „Idíte damój, váše seló praznoe!“ Keď sa naši vyhnaní obyvatelia vracali domov 
do oslobodenej a draho vykúpenej obce, nad hradskou medzi obecným domom a štátnou školou visel 
transparent ozdobený úhľadným písmom zrobenej ruky azbuky: „Sláva krásnoj ármii“, ktorý medzičasom 
zhotovil a vyvesil Pavol Ondrus, tunajší obyvateľ s niekoľkými mládencami. Po oslobodení naozaj vyšlo 
jesenné slnko, naša dedina začal dýchať novým, slobodným životom. Až teraz sa začal zber jesenných 
plodov, ktoré neboli zničené prechodom a to trojnásobným prechodom frontu. Vďační ľud sa tešil 
z oslobodenia a z toho, že ho oslobodila práve červená armáda, sovietski ľudia, ktorí svoje životy obetovali 
za našu slobodu. Keby bola táto oslobodzujúca armáda meškala čo i len jeden deň, iste máloktorí občan 
Pitvaroša by bol ušiel hroznej a násilnej smrti v rieke Tisza. Z vďaky osloboditeľom v novembri 1944 utvorili 
pitvarošskú organizáciu Komunistickej strany Maďarska. Ešte v roku 1945 mimo komunistickej strany 
nebolo inej organizácie v obci. Pitvaroš v tomto období menovali „malou Moskvou“. 

 
 

Počítačová vizualizácia násilnej evakuácie Pitvarošanov smerom na Nagyszénás 
(autor počítačovej vizualizácie: Michal Kožuch) 
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 Alžbeta Tószegiová (1930-2017) vo svojich rukopisných záznamoch si spomína takto: 

„22. septembra (piatok) 1944: vyhlásili bubnom po uliciach, že každý muž od 18 do 50 rokov musí 
narukovať. Mali sa v noci o 11 hodine schádzať na pľaci. Tento nástup potom tiež z bubnom zmenili na 
druhý deň ráno. 

Z Pitvaroša odišli väčšinou úradníci, maďarskí učitelia aj evanjelický farár Ondrej Gubčo. 

23. septembra (sobota) ráno sa schádzali budúci vojaci na pľaci. Išli všetci do kostola a potom pod 
vedením Levente peši išli cez Albert do Makova. Väčšina sa vrátila po troch dňoch naspäť domov. 

24. septembra (utorok) prišli Pitvarošania, že aj žandári ušli z dedine. Aj vojaci opustili dedinu. Tento 
deň sa priblížili Rusi k pitvarošskému chotáru od Csanádpaloty. 

25. septembra (streda) v noci vošli Rusi do dedine Pitvarošskej, ale len práve za dedinu od Ambrouze. 
26. septembra (štvrtok) o 9. hodine začali strieľať od Ambrouze maďarskí vojaci a nemecké lietadlá 

bomby púšťali na dedinu, aj strieľali, a takto vybili tavo Rusov za dedinu od Csanádpalote, tam 
zastáli Rusi. 

Za nimi obsadili maďarskí a nemeckí vojaci dedinu. My sme najviac boli v pivniciach, osobitne v noci. Veľa 
strieľali. 

1. Októbra (nedeľa) vyhnali otecka s vozom na stanicu, vojákom na pohotosť. 
2. Októbra (pondelok) vybubnovali, aby pred blížiacim frontom opustili do jedného dedinu. Dovolili 

zobrať zo sebou jedlo, a na tri dni potrebnvo oblečenia. Zhromaždiť sme sa miseli o ednej hodine 
populudní na svinskom ňomáši. Stade nás začali hnať žandárski vojaci v daždi po poľných cestách. 
Prvý večer sme na komlóšskych sálašoch spali v koniciach. 

3. Októbra (utorok) nás ďalej hnali po Szőlős. Tam na zemi v maštaliach na slame sme nocovali. 
Trošku lepšie bolo lebo nám aj zakúrili, veď sme boli všetci premoknutí, vystáti a zima nám bola. 

4. októbra (stredu) zas sme miseľi ísť d’alej ale len po roľe a po blate, obkerovať obiváce mestá. Takto 
sme dôšľi na Nagyszénás. Zahnali nás do troch veľkích koňiciach z kravámi a tevcami sme boli 
voveňe. Ňiveľmej chceli dovoliť nám ani to, aby sme si mestá vikidaľi a cistú slamu položili pod nás. 
Ako sme ležali, tak behali po nás žaby, miši a potkani. Veľmej bolo nepríjemnvo. 

5. októbra (štvrtok) nás pre voľačo nahaľi v koňiciach, nemohli sme ňigd’e taisť, len na dvor. 
Medzitím veľa strieľania 

6. októbra, v piatok. Ďalej bolo strieľania, bombázovaňia, ale oveľa večmej ako predodňom. Pitvaroš, 
Ambrouzu, Nagymajláth, Komlovš už predvečerom obsadili Rusi. 

7. októbra, v sobotu, ráno dvosľi (Rusi) na Nagyszénás. Popoludní viacťi sa rozhodli, že idú naspäť na 
Pitvaroš vidieť, či móžme ísť domov, aj moji rodičia išli asi na 4 kočoch. 

8. októbra, v pondelok, aj mi druhí šeci sme sa pustili domov peši. Len teraz už ňi po poľnej ceste, ale 
po kamenici. Ťažko bolo veľmej, lebo išli Rusi na tankoch, autovach, na koňach aj peši. Báli sme sa 
ich veľmej. Veľa mrtví boli, ako sme išli, strašnvo to bolo. Noc nás zašla pri ednom Oroshászkom 
sálaši, tam sme na slobode, ale veľa vovedňe nocovali. 

9. októbra, v utorok, keď sa rozvidnievalo, už sme sa pustili domov. Popoludňí bolo, keď sme domov 
dvosľi. Rodičov sme si doma našli. Šeckej dedine v domách porozmetávanvo, pokranutvo šecko čo 
najlepšvo bolo. Statke, kravy, svine, hydina po uliciach behali, tak sme si miseli svoje hľadať. 
Strašnvo bolo, čo sa v tedi s nami stálo. A prečo? 

10. Že vraj 26. septembra jednotliví zbadali, že v dedine ani žandári ninto, ani vedúci tak išli k Rusom 
to vraveť, že móžu isť a ešte aj bielu zástavu vystrčili 27. septembra v noci. To nám šeckým kričali 
tí žandári keď nás po Nagyszénás durili, že sme „ánulók“ Rusov, že sme mi volali.“ 

 

Že vraj 26. septembra jednotliví zbadali, že v dedine ani žandári ninto, ani vedúci tak išli k Rusom to vraveť, 
že móžu isť a ešte aj bielu zástavu vystrčili 27. septembra v noci. To nám šeckým kričali tí žandári keď nás 
po Nagyszénás durili, že sme „ánulók“ Rusov, že sme mi volali.“ 

 
Alžbeta Tószegiová spomína. 

(autor fotografie: Michal Kožuch) 
 
V novinách Slovenský Juh vyšli spomienky Judity Rybárová, rodenej Ondrusovej na Nagyszénás: 
 „Vojna sa ešte neskončila. Naša dedina bola stále pod prísnym dohľadom žandárov, ktorí po zotmení 
v plnej zbroji hliadkovali po dvoch a tvrdými krokmi merali ulice dediny. Takto prešlo leto a blížila sa jeseň 
roku 1944. Front sa priblížil už k rumunsko-maďarským hraniciam. Vtedy prišiel pokyn o vyšších orgánov, 
že celú obec Pitvaroš musia evakuovať, lebo tu bývajú sami vlastizradcovia. Obecný bubeník vybubnoval 
po celej obci oznámenie, že každý občan: dospelý, starý, či chorý a deti musí pod hrdelným trestom 
vystrojiť sa teplým oblečením, stravou čo uvládze niesť so sebou. Dobytok a ostatné domáce zvieratá majú 
vypustiť z chlievov a potom sa zhromaždiť na severnej strane obce. Keď už boli všetci zhromaždení, zjavilo 
sa 10 ozbrojených poľných žandárov, ktorí mali za úlohu doprevádzať nás na našej ceste do neznáma. Za 
neustáleho dažďa sme potom putovali tri dni a tri noci cez polia smerom na sever, spali sme v stohoch 
slamy, niektorým sa ušlo aj uloženie sa v roztrúsených domoch – sálašoch. Cez žiadnu dedinu sme nesmeli 
prechádzať, aby nevznikla panika. Tak sme sa obchvatom dostali až do obce Nagyszénás pri Szarvaši už 
za takmer nepretržitej delostreleckej paľby. Rýchle stíhačky nám preletovali nad hlavami vo výške iba 
takej, aby nenarazili na obytné domy. Vtedy už súčasne s nami ustupovalo i maďarské vojsko. 
V Nagyszénási nás rozmiestnili na veľkom majeri. Vo veľkých senníkoch a šopách sme sa uložili na 
kamenných dlažbách. Naši sprievodcovia, poľní žandári čakali na ďalšie rozkazy. Úradníci už mali starosti 
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sami so sebou a nás nechali tak, vraj ďalšie rozkazy nemajú. Na tomto majeri sme pobudli jeden deň 
a jednu noc a už tu boli Rusi. Na pokyn ruského dôstojníka nám poskytli na majeri vozy s volskými 
poťahmi, naložili sme starých, chorých a deti, ostatní, čo vládali, išli peši. “ 
  
Judita Rybárová, rodená Ondrusová si vo svojom ďalšom rukopise ešte pospomínala na tieto udalosti 
slovami: „Keď Pitvarošanov v roku 1944 vyhnali Maďari z domovov pred blížiacim sa ruským frontom, 
putovali mimo dedín až na Nagyszénás. Spali v nejakom senníku, alebo stodole. Ráno prišli Rusi, môj otec 
Pavel Ondrus sa ich opýtal, či sa môžu vrátiť domov – povedali mu „Idite až po Moskvu.“ Tak sa vrátili, 
dedina bola úplne prázdna, bol to nepríjemný pohľad vrátiť sa do vyľudnenej dediny. Ruskí vojaci, ktorí 
tam boli im povedali, že na dvore pochovali  kravu, ktorá šľapla na mínu.  Keď boli už doma, tak nemali čo 
jesť, len staré zásoby. Babkina mama zobrala džem, prišli tam ruskí vojaci, a babkina mama ich ponúkla 
džemom, no oni odmietli, lebo mali zakázané brať od ľudí potraviny, báli sa že ich otrávia.“ 
 
Štefan Hudák (1923 – 2005) napísal do Ľudových novín v roku 2003 článok Zo spomienok na roky 
mladosti, v ktorom opisuje aj násilnú evakuáciu Pitvarošanov na Nagyszénás: 
„Ďalšia pohroma zasiahla našu dedinu po prechodnom obsadení sovietskymi jednotkami 3. októbra 1944. 
Vtedy na rozkaz hlavného veliteľa maďarskej armády celú dedinu evakuovali, údajne pre spoluprácu 
s nepriateľskými jednotkami. Obyvatelia Pitvaroša sa do troch hodín museli vysťahovať zo svojich 
domovov. Mohli si zo sebou vziať, čo uniesli. Za asistencie poľných žandárov sa zhromaždili na pasienku 
konča dediny a dali sa na pochod. Aby nepobúrili obyvateľov susedných dedín, hnali ich ako stádo po 
poľných cestách. Tí, čo mali vozy, išli na vozoch, iní vedľa bicyklov, na ktorých si viezli batožinu. Boli takí, 
ktorí išli s fúrikmi, kde mali svoje batôžky. Husté blato sa im lepilo na kolesá. Chorí a starí sa viezli na 
vozoch. Žandári im pritom nadávali do panslávov a vlastizradcov. Cieľom tejto úmornej cesty mal byť 
Nagyszénás, kde sa malo rozhodnúť o ich ďalšom osude. My sme sa násilnej evakuácii vyhli tým, že sme 
sa rozhodli Pitvaroš opustiť. Po smutných skúsenostiach v apríli v tomže roku (zatknutie a internovanie 
v koncentračnom tábore) sme sa obávali ďalších represálií zo strany maďarských úradov. Z domu sme 
vyrazili 30. septembra s najpotrebnejším vybavením. Pripojili sa k nám i otcov mladší brat Ondrej Hudák 
s rodinou a matkina sestra Judita Krišková s rodinou. Naša prvá zastávka bola Ambrózka (Ambrózfalva)- 
U otcovej sestry Anny Liptákovej sme prečkali tri dni. Tu sme sa dozvedeli aj o evakuácii Pitvaroša. Keďže 
sme nechceli robiť nepríjemnosti našim hostiteľom, 3. októbra sme sa odsťahovali na Slovenský Komlóš. 
Tu nás zase pritúlili matkini príbuzní Lindákovci. Ani tam sme však nemali pokoja, 4. októbra vybubnovali 
správu o prísnom zákaze ukrývať utečencov z Pitvaroša. Rozhodli sme sa teda pokračovať v ceste na 
Nagyszénás, kde mali byť údajne Pitvarošania evakuovaní. Nasledujúcu noc sme strávili na akomsi sálaši 
za Orošházou. Aj keď o Pitvaroši prenikli k nim tie najstrašlivejšie správy, ochotne nás k sebe na noc 
pritúlili. Ďalšie naše putovanie prerušila sovietska armáda, ktorá nečakane pretrhla frontovú líniu a valila 
sa na Orošházu a ďalšie okolité dediny. Bola to hrozná chvíľa! Prvýkrát v živote som videl mŕtvoly na ceste. 
Museli sme ich obchádzať. Zažili sme nálet sovietskych lietadiel, ktoré ostreľovali vojenské ciele. Miestami 
sme sa museli plaziť vedľa hradskej. Keď sme sa horko-ťažko dostali do najbližšej obce Szentetorne, boli 
tam už sovietski vojaci. Otec im po rusky vysvetlil, že sme Slováci a že celú našu dedinu evakuovali. Jeden 
dôstojník ma chcel zobrať a zaradiť medzi zajatcov, z ktorých zrejme niektorí poutekali. Otec ma však 
ubránil. Keď videli, že pomerne dobre ovláda ruštinu (takmer štyri roky bol počas 1. svetovej vojny 
v ruskom zajatí), zobrali ho za tlmočníka). Na druhý deň po viac ako týždňovom putovaní sme sa vracali 
domov. Bola to strastiplná cesta, zato sme boli radi, že to najhoršie je už za nami.“ 
Judita Molčíková, rodená Čemanová vo svojom rukopise Spomienky na moje detstvo píše: „Smutne sa 
končilo moje detstvo. Prišla druhá svetová vojna, vyhnanstvo na Nagyszénás. Čo všetko sa chystalo na 
našich ľudí, pravdu sa nedozvieme.“ 
  

Rovnaký osud ako Pitvarošanov postihol aj susednú slovenskú obec Albert. Len namiesto Nagyszénásu 
boli hnaní na Gádoroš. Podrobný opis tejto udalosti je spracovaný v publikácii Jančovic J., Urbanová, M. 
(2012): Putovanie a život Alberťanov. 
Na Gádoroš si osobne pamätá Alžbeta Gombošová – Franková: Bol pondelok 2. októbra 1944. Ráno 
okolo 9. hodine v obci Čanádalberti, na „Dolnej zemi“ v Maďarsku vybubnovali na „pľaci“, že všetci 
obyvatelia musia opustiť dedinu. Zobrať si majú so sebou potraviny na tri dni a o 13.00 hod. sa majú 
sústrediť na Ničovicovom sálaši a odtiaľ nás poženú maďarskí žandári nevedno kam. Mala som vtedy 5 
rokov. Moji rodičia, tri staršie sestry a stará mama sme sa vydali na cestu s ostatnými obyvateľmi, čo 
tvorili najmä ženy, deti a starí ľudia, pretože mladí a zdraví muži boli alebo na robotách, alebo väčšinou 
na ruskom fronte ako maďarskí vojaci – spojenci Nemcov. Všetkých nás začali hnať niekoľkí maďarskí 
žandári, vraj ako nebezpečných partizánov. Hneď, ako sme sa vydali na cestu, začalo pršať. Išli sme po 
poľnej ceste a po poli, pretože cesty museli zostať voľné pre presúvajúcich sa maďarských vojakov. A stále 
pršalo. Dolnozemské poľné cesty boli také zablatené, že dospelým ľuďom siahalo blato až po kolená. 
Starých ľudí a deti naložili na 2 veľké vozy a tie ťahali byvoly zo Sirbikovho sálaša. Na jednom z nich som 
sa s mojou starou mamou viezla aj ja. Dážď neprestajne lial. Už sme boli všetci premoknutí a uzimení na 
kosť. Prvú noc sme spali na nejakom sálaši v maštaliach. Ráno nás hnali ďalej. Bolo to strašné. Stále pršalo. 
Takto nás hnali viac ako 50 km, až sme došli do dediny Gádoroš. Tu nás začali ubytovávať. Pôvodní 
obyvatelia nás nechceli prijať, iba ak do maštalí, lebo sme vraj boli „smradľaví partizáni“. 
Moja stará mama aj najstaršia sestra ochoreli. Nemali sme čo jesť. Ešte dobre, že môj otec zobral so sebou 
kravičku, ostatní statok vypustili do záhrady, aby si aspoň niečo našli a nezahynuli opustení bez gazdov. 
Tak sme my mali aspoň mliečka. Boli takí, čo naozaj hladovali. Vo štvrtok nás všetkých nahnali do kostola, 
kde nás kňaz vyspovedal a v piatok nás vraj mali kúpať v rieke, čo tiekla za dedinou. Ale my sme dobre 
vedeli, čo tým myslel, že pre nás je to istá smrť. Lenže front bol už blízko. Červená armáda sa už blížila ku 
Gádorošu. Vraj ju niekto informoval o našom osude a tak postup frontu zrýchlili. Pre nás svitla nádej, že 
sa zachránime, čo sa nakoniec aj stalo. Na druhý deň všetci žandári zmizli. Zľakli sa a zutekali pred Rusmi. 
Aj naši domáci Maďari nás už volali aj do izieb a prehovárali nás, aby sme u nich zostali, že sa o nás 
postarajú. No my sme odmietli a všetci sme sa začali zbierať na cestu domov. V sobotu 7. októbra 1944 
sme sa vydali na cestu domov. Pri cestách sme videli veľa mŕtvych vojakov- maďarských, nemeckých 
i ruských. Bolo to naozaj strašné. Po príchode domov si každý zachraňoval majetok v opustených domoch 
a sálašoch a ratoval zatúlané zvieratá. Neviem dodnes, že čo znamenala takáto pomsta zo strany 
Maďarov. Veď naši otcovia, synovia a bratia bojovali v maďarskej armáde ako spojenci Nemcov a oni 
chceli s nami urobiť to najhroznejšie, utopiť v nás v rieke. A potom nech sa nikto nečuduje, že prečo sme 
sa v roku 1947 presídlili na Slovensko, do našej staronovej vlasti. Lebo podľa mňa, dá sa odpustiť, ale 
zabudnúť na tú krutosť sa nedá nikdy, kým len človek na tomto svete žije – smutne spomína na túto 
udalosť ľudová poetka. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alžbeta Gombošová – Franková v časopise Sloboda v roku 1946 napísla: 
 
 

Gádoroš 
 

A zas v jednu letnú noc, 

prisnil sa mi Gádoroš. 

Aj s oficierom na koni, 

čo viedol v pľúšti jesennej, 

na smrť ľudí nevinných. 

  

Dážď padá a padá. 

Dolnozemská poľná cesta je plná blata. 

Pár vojakov ozbrojených, 

ženie stovky ľudí bezbranných, 

vraj partizánov nebezpečných. 

  

A dážď len padá a padá. 

Keď dvojročné dieťa vypadne do blata, 

z náručia nešťastnej matere. 

ten jeden z tých ozbrojencov, 

na ňu zreve, na tú stvoru úbohú, 

„egy gyerek miat nem múlik el a háború.“ 

(pre jedno decko sa vojna neskončí) 

Schéma „pochodov smrti“ Pitvarošanov (oranžová čiara) a Alberťanov  
(žltá čiara). 

Autor: Michal Kožuch 
Mapový podklad: www.maps.google.com 
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Dážď, ten si len padá a padá, 

Na dolnozemskej ceste je po kolená blata. 

Ja už prebudiť sa chcem 

a vytrhnúť sa z pazúrov toho kata 

a navždy zabudnúť na to strašné zlo, 

z toho októbra štyridsiateho štvrtého. 

Dá sa odpustiť, 

ale zabudnúť nikdy. 

  
  
Prečo len dve obce Pitvaroš a Albert boli takýmto spôsobom evakuované? Aký bol skutočný zámer 
s obyvateľmi takmer čisto slovenských obcí. Nenávisť voči týmto dvom obciam sa prejavila aj niekoľko 
rokov po vojne. Jeden z pohľadov na vzťah maďarskej vlády k Pitvarošu a Albertu dokumentuje názor 
v novinách Východoslovenská pravda, v článku z 18. januára 1946. 

„V poslednom čase prichádzajú z Maďarska častejšie správy, podľa ktorých príslušníci slovenskej menšiny 
na maďarskom území boli vystavení stále väčšiemu teroru maďarských úradov. Najnovšie to potvrdzujú 
udalosti v dvoch slovenských obciach, Pitvaroši a Csanádalberti, o ktorých referujú aj hrdinské Slobodné 
noviny, a ktoré vrhajú veľmi nepriaznivé svetlo na bezpečnostné orgány takzvaného Demokratického 
režimu v Maďarsku. Príčinou surového zákroku maďarskej polície a žandárstva proti občanom slovenskej 
národnosti v týchto obciach bola agitácia pri voľbách do maďarského parlamentu, pri ktorých v Pitvaroši 
rozširovali volebné letáky maloroľníckej strany, ktoré boli vyslovene proti slovanskej tendencie. Slovenskí 
občania, u ktorých napriek silnému tlaku maďarských úradov sa stále viac prejavuje slovenské národné 
povedomie, protestovali proti letákom a žiadali maďarskú políciu, aby nedovolila letáky šíriť a zatkla 
neznámych agitátorov. Miestny mlynár, v snahe potrestať Slovákov za to, že sa postavili proti šíreniu 
letákov s protislovanskou tendenciou, odmietol prijať od nich obilie na mletie. Slovenskí roľníci v oboch 
obciach zhromažďovali sa pred mlynom v Pitvaroši. Miestna polícia sa pokúsila zadržať demonštrujúcich 
Slovákov. Medzitým jeden z maďarským občanov zavolal políciu z Makova, ktorá zadržala Slováka, 
Štefana Turjana, na čo privolané policajné orgány demonštrujúcich rozohnali. Maďarské úrady, 
prirodzene, nenechali demonštrácie bez odpovede a do oboch slovenských obcí prišlo 600 maďarských 
policajtov, vyzbrojených s automatmi pod vedením žandárskeho majora. Ihneď vykonali prehliadky vo 
všetkých slovenských domoch. Bili občanov, protestujúcich proti tomuto zaobchádzaniu. Vyšetrovacie 
orgány vyhlásili, že prehliadka v oboch obciach sa deje práve takým spôsobom, ako známe vyšetrovanie 
Srbov začiatkom roku 1942 v Novom Sade, ktorý Maďari dočasne okupovali. Policajti ďalej vyhlásili, že 
skoncujú so Slovákmi práve tak, ako skoncovali so Srbmi v Novom Sade. Ako vieme, značný počet 
obyvateľov srbskej národnosti maďarská polícia a vojenské orgány vtedy utýrali k smrti a hodili do 
Dunaja. Pri vyšetrovaní v Pitvaroši a Csanádalberti zatkli 11 Slovákov, ktorí týraním zo strany maďarských 

bezpečnostných orgánov boli nútení k výpovediam, aké pokladali za vhodné pre seba maďarské 
vyšetrujúce úrady.“ 

  
Dozvuky Nagyszénása 

11. apríla 1947 odišiel z Maďarska do Československa prvý transport so Slovákmi. Bol to prvý 
transport z Pitvaroša a zároveň prvý transport Slovákov z Maďarska. Pitvaroš sa tak stal symbolom 
presídlenia. Nastal čas balenia, ale i lúčenia. Išli starí i mladí. Starí rodičia bez detí i deti bez starých 
rodičov. Tehotné ženy i starci pred smrťou. Spájala ich odvaha, odhodlanie i viera na lepší život 
pre seba i svoje deti. Aká silná musela byť tá sila čo dokázala všetky putá a väzby prekonať? Koľko 
biedy, chudoby, národnostného útlaku a poníženia museli rokmi pretrpieť? Za svoje odhodlanie 
týždenník antifašistického frontu slovanov v Maďarsku Sloboda označil Pitvaroš „detvianskym“. 
Vraj máloktorá obec v Maďarsku tak bojovala a hájila vlastnú identitu. Nagyszénás! Obec spájaná 
s najväčšou traumou Pitvarošanov počas druhej svetovej vojny v roku 1944. Pre Alberťanov to bol 
Gádoroš. Dve obce s podobným osudom. Celé dediny v daždi a blate hnané po poľných cestách 
vojakmi a žandármi, so starcami i deťmi. Nenávidené, lebo oni vraj volali Rusov! Bolo cieľom 
fašistov evakuovať dediny pred frontom, alebo plánovaná likvidácia takmer čisto slovenských 
obcí? Bola vojna. Čas, kedy sa vypaľovali i celé dediny, riešili sa konečné otázky. Pravda sa možno 
skrýva v archívoch. Pamätníci, ktorí to zažili a prihlásili sa na presídlenie spomínajú dodnes: „Také 
niečo sa už nemôže opakovať! Čo i len s edným batožťokom, i tak tádem, nebudem tu Maďarom 
na ťarchu.“ Tieto slová často zneli z mnohých úst. Obavy z opakovania histórie a sľubovanom 
lepšom živote našli na preľudnenom Pitvaroši, ktorý v minulosti prišiel pre svoju hrdosť o 2/3 
chotára, svoju živnú pôdu. 

   
Poznámka na záver 
Vzdušnou čiarou je Gádoroš od Pitvaroša vzdialený približne 42 kilometrov a po cestách by to pešo trvalo 
necelých 9 hodín. Postup však komplikovali poľné, zablatené a mazľavé cesty. Zároveň pohyb s deťmi 
a starými ľuďmi je oveľa pomalší. Cesta im trvala tri dni. Presne na toľko dní si mali Pitvarošania 
i Alberťania zobrať zásoby jedla. So štvrtým dňom sa už neuvažovalo. Čo presne malo nasledovať 
nevieme. Odpoveď sa možno skrýva v archívoch. 

  
Vyzývame všetkých, ktorí by vedeli pomôcť a vypátrať príslušné vojenské rozkazy či úradné hlásenia 
a objasniť tak udalosti, ktoré tak veľmi ovplyvnili život Pitvarošanov a Alberťanov a svojimi 
autentickými výpoveďami mrazia dodnes. Prípadne privítame aj keď nám zašlete akékoľvek Vaše 
spomienky alebo spomienky iných Pitvarošanov na vojnu. 
  

Autor článku a počítačových vizualizácii: Michal Kožuch 
 

 



Osobnosť presídlenia Pitvarošanov – Pavel Ondrus 
 

V roku 2017 sme si pripomenuli 70. výročie presídlenia Pitvarošanov na Slovensko v rámci dohody o 
výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Výmena, ktorá zasiahla Pitvarošanov 
a navždy poznamenala životy a osudy všetkých presídlených i nepresídlených rodín.  Presídlenie bolo tak 
osudovým zlomom v dejinách Pitvaroša a jeho obyvateľov. Na tomto mieste nechceme písať o dôvodoch 
a príčinách presídlenia, ale o ľuďoch, ktorí ho na Pitvaroši zabezpečovali a riadili. Kto boli hlavní iniciátori 
a tí čo presídlenie na Pitvaroši usmerňovali?Hlavnými postavami presídlenia Pitvarošanov boli 
predovšetkým jeho traja významní obyvatelia – Ondrej Bulík,  Pavel Ondrus a Ján Šuľan. 

 Pavel Ondrus (1891-1982) 
 

Pavel Ondrus sa narodil 31. mája 1891 na Pitvaroši rodičom Jánovi Ondrusovi a Alžbete 
Rikovej. Manželstvo uzavrel v júni 1923 s Juditou Molnárovou, 20 ročným dievčaťom. Z tohto manželstva 
sa narodilo 6 detí: Emil, Judita, Matej, Alžbeta, Michal a Anna. Matej a Anna zomreli. Matej 11 mesačný 
a Anna 2 dňová. Patril medzi významné osobnosti Pitvaroša a medzi ľuďmi bol známy aj ako výborný 
rečník. S manželkou Juditou Molnárovou sa presídlil do Sládkovičova. Zomrel 12. februára 1982 v 
Sládkovičove. 

 
Záznam v pitvarošskej matrike o narodení Pavla Ondrusa 

 Na Pavla Ondrusa sa môžeme pozerať z viacerých uhlov pohľadu. Nielen ako na osobnosť presídlenia, ale 
aj ako na prenasledovaného národovca či významného duchovného predstaviteľa. 
 

 

 

 

Svadobná fotografia Pavla Ondrusa a Judity Molnárovej, Pitvaroš 26. jún 1923 
(z rodinného albumu Vierky Rybárovej, Košice) 
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Ondrusov dom na Pitvaroši na Veľkej ulici 
(z rodinného albumu Vierky Rybárovej, Košice) 

 
Pavel Ondrus ako osobnosť presídlenia 
Na obranu práv slovenskej a srbskej menšiny v Maďarsku, a najmä na potlačenie zvyškov fašizmu, bol 
založený v roku 1945 Antifašistický front Slovanov (AFS) v Maďarsku so sídlom v Budapešti. Jedna z jej 
najagilnejších pobočiek bola na Pitvaroši. Výbor AFS v obci tvorili: predseda Ondrej Bulík, podpredseda 
Pavel Ondrus, tajomník Štefan Hudák mladší, Ján Šuľan, Michal Venierčan a Michal Uhrin. V rámci 
organizácie sa organizovali rozmanité slávnosti, divadelné predstavenia i tanečné zábavy. 7. apríla 1945 
– delegácia Antifašistického frontu Slovanov navštívila Československú republiku s cieľom presídlenia 
dolnozemských Slovákov do vlasti. 

V máji 1945 vyslali Pitvarošania Pavla Ondrusa a Jána Šuľana do Budapešti na slovenský konzulát žiadať 
podporu na riešenie národnostnej slobody. Z Budapešti ich odkázali priamo do Bratislavy. Pavel Ondrus 
v liste z Bratislavy napísal: „Volajú nás drahí bratia! Na vás chceme apelovať, aby ste nemali žiadne obavy, 
aby ste sa vedeli odtrhnúť od hrudy a ísť do krajšej budúcnosti. Poďte domov do svojej vlasti, odkiaľ 
odišli vaši predkovia pred 200 rokmi!“ Tento list bol prečítaný pred verejným zhromaždením vo dvore 
štátnej školy na Pitvaroši 10. júna 1945. Hneď sa začalo s prípravnými prácami a za jeden deň sa prihlásilo 
na presídlenie 800 ľudí (Hudák, M., rukopis). 7. júla 1945 navštívila 40-členná skupina slovenskej sekcie 
AFS v Maďarsku Československo. V rámci delegácie navštívili Pitvarošania Ondrej Bulík, Ján Šuľan a Pavel 
Ondrus Bratislavu i Prahu, kde ich prijal prezident Dr. Edvard Beneš. Na stretnutí sa už konkrétne hovorilo 
o výmene obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom. Peter Zelman (1929) spomína ako Pavel 
Ondrus, výborný rečník, po návrate z Prahy pred Pitvarošanmi na pľaci vyhlásil: „Drahí moji, idem z Prahy. 
Priamo od prezidenta Beneša a sme mu naniesli, či by sme sa mohli presídliť. A pán prezident povedal: To 

chceme, aby ste prišli do svojej vlasti. Mať vás volá!“ Odvtedy, ako sa prvý raz rečnilo o presídlení, začalo 
sa vysvetľovať ľudu, aká je ich situácia v Maďarsku, čo môžu očakávať, ak by ostali a aký život ich čaká na 
Slovensku. Pavel Ondrus v roku 1946 sa zúčastnil so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí 
Dr. Vladimírom Clementisom konferencie v Paríži  a rokoval aj v Prahe s prezidentom 
Edvardom Benešom ohľadom otázky presídlenia. Išlo o to zistiť či sa ľudia naozaj chcú takto presídliť. 
Ľudia sa k tomu pripojili slovami: „Keď ide Ondrus báči, aj my ideme.“ 
Na jar 1947 pripomínal Pitvaroš úľ pred vyrojením. Všetci boli pripravení. Piatok 11. apríla, v skorých 
ranných hodinách, dorazili na Pitvaroš autá československej armády a začalo sa sťahovanie. Prvý 
transport Slovákov z Maďarska išiel z Pitvaroša a z Nyíregyházi. Naplnili sa snahy po návrate do vlasti 
svojich predkov… 

V týždenníku Slobode, ktorý vydával AFS opísal predseda krajinského výboru AFS Pavel Ondrus svoje 
nadšenie z presídlenia: „Ráno o pol šiestej hodine autá prebiehali pitvarošskými ulicami. Oči sa nám 
zarosili od radosti, keď sme počuli hluk áut. Vence sa vijú. Každá rodina si ozdobuje svoje auto. Vlak celý 
je zdobený kvetmi. A ešte sa dobre ani nezvečerilo, keď 11 apríla večer o pol deviatej hodine prvý transport 
bol hotový. Pri dobrej vôli a vzájomnej pomoci vlak bol naložený už o 10. hodine predpoludním. Veď 
Pitvaroš už dva roky čakal na svojich batožinách. Čakal a sa aj dočkali No, čo nám pán prezident Dr. 
Benešprisľúbil, že budeme najprv my, Pitvarošania presídlení, to sa aj stane. S tými autami je v Pitvaroši 
taký ruch ako v Budapešti na hlavnom námestí. Komisia chodí z domu do domu, odoberá majetky a 
odovzdáva ich maďarskému štátu. Chlapi pracujú. Jeden zaklincuje bedňu, druhý zase pomáha pri balení 
a tretí nakladá na auto. Na stanici sa nakladá do vagónov. V chotári, na poli nikto nepracuje. Ešte len ani 
tí, ktorí sa nepresídľujú. Prišli domov a dívajú sa, neviem s akým pocitom, na našu radosť. Domy zostávajú 
prázdne. So všetkým sa odchádza. Nezostanú tu ani kone, ani kravy. Nesieme sebou aj ošípané, hydinu, 
kozy a ovce. Všetko sa nakladá do vagónov. Vypadá to ako za časoch Noáha, keď si všetko čo mal, dal do 
korába bezpečnosti. Do domov, z ktorých odišli presídlenci, nikto nesmie ísť. Sú prázdne a dáva na ne 
pozor miestna polícia.“ 
  
Pavel Ondrus ako prenasledovaný národovec 
Na Pavla Ondrusa i na Pitvaroš spomínala jeho dcéra Judita Rybárová, rodená Ondrusová: „Môj otec 
Pavel Ondrus, narodený roku 1891 v Pitvaroši sa po návrate z ruského zajatia po I. svetovej vojne musel 
denne hlásiť na žandárskej stanici, lebo v Rusku prežil ťažkých 6 rokov v zajateckých táboroch ako aj 
u súkromných gazdov – chazajov – v Strednej Ázii (Taškent, Samarkand). V Przemysle bol ranený, 
prestrelili mu pravú ruku a pravú nohu. V moskovskej Alžbetinej nemocnici mu liečili rany. Keď sa mu rany 
ako-tak zahojili, dostal sa na ruský vidiek k poľnohospodárskemu gazdovi ako vojnový zajatec – 
robotník. Z tejto oblasti Ruska bola cesta domov dlhá, namáhavá a strastiplná. Pri živote ho držala iba 
pevná viera v Hospodina a neodbytná myšlienka, že sa musí vrátiť domov. V Rusku zúrila občianska vojna, 
pomery boli neutešené. Keď sa mu za nesmierne ťažkých podmienok podarilo dostať sa cez Nemecko 
domov, bolo to už dávno po podpísaní Trianonského mieru. Písal sa rok 1923. V Maďarsku vtedy vládok 
regent Horthy. Začala sa zvlášť neúprosná maďarizácia. Všetky slovenské cirkevné školy sa zrušili, nemali 
finančné prostriedky, v obciach otvorili maďarské kráľovské školy a všetky školopovinné deti museli 
navštevovať iba tieto. Slovenčina okrem katechizmu sa v nich vôbec nesmela používať. Nacionalisticko-
šovinistický tlak proti všetkým v Maďarsku žijúcim menšinám bol neúprosný. Úradníci na Obecnom dome 
boli skoro všetci Maďari a tí Slováci, ktorí tam pracovali, museli si svoje priezviská pomaďarčiť. Na 
frontoch prvej svetovej vojny bojovalo veľa našich rodákov. Tí, čo padli do ruského zajatia, po návrate 
domov sa stávali podozriví, že sú „panslávi“. Mnohí bojovali aj v Štefánikových légiách a tieto skutočnosti 
postačili k tomu, aby boli pod dohľadom žandárov. Z vyprávania môjho otca viem, že sa nesmeli 
zhromažďovať a keď sa stretol na ulici so svojimi kamarátmi a nedajbože boli už traja, bol veľmi často 
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zatráraný v pivnici obecného áreštu. Tu spal iba na holej prični, z domu si musel doniesť teplú deku a jedlo. 
Pobudol si tam aj 2-3 dni, potom ho prepustili domov s upozornením, aby si v budúcnosti dával pozor, lebo 
ak ho znova zadržia, bude to mať ešte horšie následky. Otec bol vojnový invalid. Bol ranený do pravej ruky 
a pravej nohy, na nohu trošku aj kríval. Tieto rany ho ešte stále boleli i keď už boli zahojené. Ťažké práce 
na poliach nemohol vykonávať, musel si najímať bírešov. Vo svojich modlitbách sa obracal na Hospodina, 
čítal kralickú bibliu, ktorú poznal snáď lepšie ako ktorýkoľvek kňaz. Nás deti tiež viedol v tomto duchu. 
Chodili sme do nedeľnej školy, kde sme sa učili naspamäť state zo Skutkov apoštolov. My, staršie deti, 
ktoré sme už chodili do meštianskej školy alebo do gymnázia na Tótkomlóši a Orosháze, sme museli 
v kostole navštevovať maďarské bohoslužby, ktoré sa konali každú nedeľu predobedom o 11.00 hodine. 
O tom sme museli v pondelok v škole odovzdať písomné potvrdenie, podpísané pánom farárom. Keď 
vypukla II. svetová vojna, upodozrievania sa stupňovali. Naši panslávi boli pod silnejším dohľadom. Môj 
otec bol ešte pod prísnejším, lebo v 30. rokoch dostával z Ameriky noviny od amerických Slovákov, našich 
rodákov. Tieto noviny sa volali: „Apoštolská viera“ a vychádzali aj v maďarčine. Vydavateľstvo bolo 
v Portlande, štát Oregon. Títo Slováci nám posielali každý rok aj kalendár, ktorý visel u nás na stene v izbe. 
Takže sme mali dva slovenské kalendáre: ten americký a náš Čabiansky, ktorý vydávalo nakladateľstvo 
Tranoscius v Békeščabe. A potom prišla všeobecná mobilizácia. Mládenci a mladí muži boli povolaní na 
front, doma zostali iba starí, ženy a deti. Začiatkom roku 1944 už maďarské úrady uvažovali aj o odvode 
mladších sotva 18 ročných mládencov. Vtedy sa miestne úrady na pokyn vyššej vrchnosti rozhodli, že 
povyberajú vytipovaných panslávov, aby oslabili ich vplyv na miestne obyvateľstvo. 5. apríla roku 1944 
nadránom o pol tretej hodine zabúchali na dverce „bránky“ dvaja po zuby ozbrojení žandári a v mene 
zákona sa dožadovali, aby boli vpustení do domu. Otec vstal z postele a bez vypytovania splnil rozkaz. 
Vošli do domu a bez vysvetlenia prikázali otcovi, aby sa teplo obliekol, vzal si teplú deku a jedlo na 2-3 dni 
a nasledoval ich. Rodine nič nevysvetlili a odniesli ho. Ako sme sa dozvedeli, nebol sám, bolo ich asi 17. 
Všetkých zhromaždili v štátnej škole, kde v tom čase bol aj obecný dom – nový obecný dom bol vtedy vo 
výstavbe. Medzi takto odnesenými boli: Pavel Zelman, Michal Lóci, Ondrej Lóci, Štefan Lóci, Juraj Majo, 
Juraj Zelman, Pavel Ondrus, Štefan Hudák starší, Štefan Hudák mladší, Štefan Ostáš, Ján Skalnický, 70 
ročný báči Ján Hronec, Židia: bratia Henrich Nébel, Manó Nébel, Arpád Nébel a ich švagor Jozef Erdélyi. 
Všetci potom putovali pešo z Pitvaroša na Csanádpalotu asi 10 km, kde ich odovzdali na Járási hivatal. 
Oznámili im, že z príkazu vyššej vrchnosti budú inernovaní. Dôvod im nikto nepovedal. Ešte v ten istý deň 
v sprievode žandárov ich dopravili do Budapešti do takzvaného „toloncházu“. Tu strávili 3 dni a 3 noci. 
Neboli tam ani prične, teda spali na kamennej dlážke. Tu ich rozdelili do skupín: Židia, panslávi a ostatní. 
Odtiaľ ich eskortovali do zberného internačného tábora v zadunajskom meste Nagykanizsa. Otec, ako 
hlboko veriaci v milosť Hospodina zdalo sa, že všetko prekonáva ľahšie a povzbudzoval i ostatných, aby si 
nezúfali. Internáló kényszemunkatábor v Nagykanizsi bol ohradený vysokou ohradou a ostnatým drôtom. 
Tu ich zaradili bez ohľadu na vek na rôzne ťažké práce a ak ich niekto nevládal, toho palicami surovo zbili 
a ako mi otec vyprával jedného aj na mieste zastrelili. Po istom čase ich opäť triedili a tak sa dostal môj 
otec aj s niektorými rodákmi na Štátny majetok do Kisbéru. Tu sa starali o veľké množstvo dobytka a tiež 
vykonávali rôzne iné ťažké práce. V Kisbéri zostali až dokonca mája 1944. Moja matka horlivo posielala 
žiadosti na úrady, aby otca prepustili domov, lebo jarné práce už boli v plnom prúde a ona ostala sama 
s mojimi malými súrodencami. Tieto žiadosti nakoniec podporil aj pán farár Gubčo, ktorého ovplyvnilo 
i orodovanie otcovej najstaršej sestry, matky evanjelického farára Jána Koppánya- Kochana, synovca to 
môjho otca.“ 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pavel Ondrus s manželkou Juditou 

(z rodinného albumu Vierky Rybárovej, Košice) 
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Vierka Rybárová podľa rozprávania svojej babky – Judity Rybárovej, rodenej Ondrusovej spomína na Pavla 
Ondrusa: „Po nedorozumení  s evanjelickým farárom p. Gubčom z dôvodu maďarizácie vstúpil Pavel 
Ondrus do Apoštolskej cirkvi. Bol obľúbený rozprávač, kazateľ medzi ľuďmi, vedel naspamäť bibliu. 
Odoberal časopisy s náboženskou tématikou Apoštolskej cirkvi od Slovákov žijúcich v Clevelande. Preto sa 
musel hlásiť každý deň na žandárskej stanici. Takisto ho obviňovali z toho, že je rusofil – lebo bol zajatý 
v Rusku.  Obviňovali ho, že prišiel s revolučnými ideológiami z Ruska – kde sa začali znárodňovať majetky 
v prospech štátu, čo bol nezmysel, keďže sám bol gazda a spravoval aj polia svojho brata Jána Ondrusa, 
týmito ideológiami by išiel sám proti sebe. Keď ich v roku 1944 vyhnali Maďari z domovov pred blížiacim 
sa ruským frontom, putovali mimo dedín až na Nagyszénás. Spali v nejakom senníku, alebo stodole. Ráno 
prišli Rusi, Pavel Ondrus sa ich opýtal, či sa môžu vrátiť domov – povedali mu „Idite až po Moskvu.“ Tak 
sa vrátili, dedina bola úplne prázdna, bol to nepríjemný pohľad vrátiť sa do vyľudnenej dediny. Ruskí 
vojaci, ktorí tam boli im povedali, že na dvore pochovali  kravu, ktorá šľapla na mínu.  Keď boli už doma, 
tak nemali čo jesť, len staré zásoby. Babkina mama zobrala džem, prišli tam ruskí vojaci, a babkina mama 
ich ponúkla džemom, no oni odmietli, lebo mali zakázané brať od ľudí potraviny, báli sa že ich otrávia.“ 
  

Pavel Ondrus ako významný duchovný predstaviteľ 
Najpočetnejším neluteránskym spoločenstvom na Pitvaroši boli vyznavači apoštolskej viery – 
„verící“. Táto skupina sa začala formovať po skončení I. svetovej vojny pod vplyvom Pavla Ondrusa, ktorý 
sa vrátil v roku 1921 z ruského zajatia. Chudobný ľud, ktorý nenachádzal útechu a odpovede na svoje 
otázky v tradičnej evanjelickej cirkvi si vytvoril vlastné spoločenstvo, ktoré by im o čosi viac pomohlo 
prekonávať materiálne problémy. Na Kostolnej ulici (v časti medzi Treťou a Štvrtou ulicou) si postavili 
modlitebňu a kazateľa si volili zo svojich radov. Formálne však zostávali členmi evanjelickej a.v. cirkvi. V 
lete Pavel Ondrus krstil ponorením na žabom jazere, veriacich vyzýval, aby neprijímali žiadne funkcie, 
neplatili dane a aby boli obozretní (Bernula, 2000). Pavel Ondrus, od novembra 1944 príslušníkov 
apoštolskej viery aj pochovával. Svedčia o tom zápisy v matrike zosnulých. Obecná a aj cirkevná vrchnosť 
však videla v tomto spoločenstve nepriateľov, žandári často členov tohto spoločenstva napádali, hoci do 
ich modlitebne nevkročili. Proti apoštolom sa výrazne postavil farár Gubčo, ktorý v prípade, že zbadal, že 
sa v niektorom dome zhromaždili, zavolal žandárov. Vyznavači tohto spoločenstva pochádzali z viacerých 
rodín (napríklad Feješovci, Kochanovci, Hruškovci, Tagajovci, Farárovci, niektorí Majovci, Strakovci, 
Hostinovci). Na bohoslužbách spievali rytmické piesne v sprievode dychovej kapely, ktorá sa stala 
obľúbenou aj medzi ostatnými Pitvarošanmi. Vždy na Vianoce a Nový rok hrávala po uliciach Pitvaroša, 
dokonca aj niekoľko rokov po presídlení aj na Slovensku. Po presídlení sa mnohí členovia tohto 
spoločenstva zapojili do života Apoštolskej cirkvi na Slovensku, najmä v Senci a Galante. 

 
 

Hudobníci apoštolskej viery na Pitvaroši. V zadnom rade, druhý zľava Pavel Ondrus 
(z rodinného albumu Olgy Feješovej, Bratislava) 

  
 
Autor článku: Michal Kožuch 
Fotografie z rodinného archívu: Ing. Vierky Rybárovej a Olgy Feješovej 
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Presídlenie Slovákov z Pitvaroša 
 

Pred 70. rokmi sa realizovalo presídlenie Slovákov z Pitvaroša do Československa v rámci Dohody 
o vzájomnej výmene obyvateľstva z roku 1946. Aj po 70. rokoch je táto téma stále živá a nedostatočne 
zhodnotená nielen historikmi ale ani samotnými účastníkmi presídlenia. Názory na jej význam či dopad 
sa rôznia. Iný názor majú na ňu slovenskí historici a iní maďarskí historici. Dejiny sa často skresľujú podľa 
toho, ako komu čo vyhovuje a ako si ich potrebuje interpretovať. Presídlenie bolo na svoju dobu 
nepochybne veľkou logistickou akciou, týkalo sa desiatok tisíc obyvateľov, ich majetkov, ale hlavne 
veľkých zmien v ich živote. Predchádzala mu propaganda i antipropaganda. Osudy ľudí boli vtiahnuté do 
politických hier a kalkulácii v novom povojnovom usporiadaní. Presídlením malo byť vyhovené Slovákom 
z Dolnej zeme o ich odbremenenie od národnostného útlaku a snaha o nalákanie s vidinou lepšieho 
života. Zároveň bolo spojené s vysťahovaním kolaborovaných a nereslovakizovaných Maďarov 
z Československa. Maďarskej vláde sa však tento scenár nepáčil, a preto popri glorifikácii presídlenia 
u dolnozemských Slovákov na strane Československa, nastala masívna a tvrdá kampaň na strane 
Maďarska. Štatistické odhady o počtoch Slovákov v Maďarsku boli často umelo skresľované a podávané 
každou stranou inak. Počty záujemcov sa menili i podľa úspechov presviedčania a zastrašovania. 
Skúsenosti a život Slovákov v maďarskom prostredí mnohých utvrdil v nádeji na nový život 
v Československu. Ako sa však dá len tak opustiť rodný dom, zasiate pole, hroby svojich predkov, odrhnúť 
od vlastných koreňov a vykročiť do neznáma? Nie všetci zdieľali toto odhodlanie, nie všetci mali v sebe 
toľko sily, nie všetci chceli. Jedni odišli, druhí zostali. Slovenské komunity v Maďarsku osireli. Množstvo 
inteligencie odišlo. Tí čo zostali sa museli dívať na prázdne domy, na Slovensko odišla časť z nich. Nielen 
príbuzní, známi, susedia ale i časť ich kultúry, časť ich komunity, časť ich identity. Ich miesta teraz 
nahradia noví, iní. Už to nebude tak ako bývalo. Už nič nebude tak ako bývalo. Pre vás čo ste odišli sa 
všetko rozbilo! Pre vás začalo všetko pomaly upadať! Výčitky zostali dodnes. Tí čo zostali, svojou 
usilovnosťou a obetavosťou sa snažia uchovať a pokračovať v odkaze predkov. Svoje srdce a pohostinnosť 
vždy rady otvoria pri každej návšteve zo Slovenska. 

11. apríla 1947 odišiel z Maďarska do Československa prvý transport so Slovákmi. Bol to prvý transport 
z Pitvaroša a zároveň prvý transport Slovákov z Maďarska. Pitvaroš sa tak stal symbolom presídlenia. 
Nastal čas balenia, ale i lúčenia. Išli starí i mladí. Starí rodičia bez detí i deti bez starých rodičov. Tehotné 
ženy i starci pred smrťou. Spájala ich odvaha, odhodlanie i viera na lepší život pre seba i svoje deti. Aká 
silná musela byť tá sila čo dokázala všetky putá a väzby prekonať? Koľko biedy, chudoby, národnostného 
útlaku a poníženia museli rokmi pretrpieť? Za svoje odhodlanie týždenník antifašistického frontu 
slovanov v Maďarsku Sloboda označil Pitvaroš „detvianskym“. Vraj máloktorá obec v Maďarsku tak 
bojovala a hájila vlastnú identitu. Nagyszénás! Obec spájaná s najväčšou traumou Pitvarošanov počas 
druhej svetovej vojny v roku 1944. Pre Alberťanov to bol Gádoroš. Dve obce s podobným osudom. Celé 
dediny v daždi a blate hnané po poľných cestách vojakmi a žandármi, so starcami i deťmi. Nenávidené, 
lebo oni vraj volali Rusov! Bolo cieľom fašistov evakuovať dediny pred frontom, alebo plánovaná 
likvidácia takmer čisto slovenských obcí? Bola vojna. Čas, kedy sa vypaľovali i celé dediny, riešili sa 
konečné otázky. Pravda sa možno skrýva v archívoch. Pamätníci, ktorí to zažili a prihlásili sa na presídlenie 
spomínajú dodnes: „Také niečo sa už nemôže opakovať! Čo i len s edným batožťokom, i tak tádem, 
nebudem tu Maďarom na ťarchu.“ Tieto slová často zneli z mnohých úst. Obavy z opakovania histórie a 
sľubovanom lepšom živote našli na preľudnenom Pitvaroši, ktorý v minulosti prišiel pre svoju hrdosť o 2/3 
chotára, svoju živnú pôdu.  

 

Dobový plagát o presídlení 
 

http://pitvaros.sk/sk/wp-content/uploads/2017/09/clan03.png


 
Sťahovanie Maďarov z obce Veľká Mača, 9. apríla 1947. Do obce  prišli Slováci z Pitvaroša 13. apríla 

1947 (Zdroj: TASR) 
 
Vlaky sa rozbehli. Nakladalo sa na oboch stranách hranice. Transporty sa miestami míňali a v tvári v tvár 
na seba hľadeli dve rôzne skupiny, ktoré mali dva rôzne dôvody, ale spájal ich jeden osud presídlenia. 
V novej vlasti sa Pitvarošanom dostalo nielen vítania ale i nenávisti. Nie každý dostal to, čo mu bolo 
sľúbené. Nie všetko bolo pripravené. „Veď ste nás naspäť do Maďarska doniesli!“ Zneli výčitky 
presídlencov, keď zistili, že sa dostali opäť do maďarského prostredia. Pitvarošania už viac nežili „vo vene“ 
ako na Pitvaroši. Žili v dvoch štátoch, šiestich obciach, na rôznych uliciach, ďaleko od seba. Na Pitvaroši 
každý poznal každého, poznali svojich susedov a podrobne i celé ulice. Pitvaroš bola ako jedna veľká 
rodina. Mnohí sa preto opäť sťahovali. 
Prvé roky boli ťažké. Prvé roky sú vždy a všade ťažké. Každý presídlenec bol označovaný za „Pitvarošana.“ 
Pitvarošania boli predsa tí čo išli ako prví. Tí za to môžu! Pre vás museli odísť naši príbuzní a známi! Za 
rozhodnutiami veľmocí často trpia ľudia. Prišli výčitky a niekedy i bitky. Mnohí sa prišli pozrieť ako budú 
presídlenci vyzerať. Pitvarošania čo i akí chudobní boli, vždy boli čistotní a pracovití. Čo im doma nebolo 
dopriate tu im bolo zrazu umožnené. Otvorili sa nové možnosti. Po vojne bolo všade treba pracovitých 
a šikovných ľudí. Aký osud by ich čakal na Dolnej zemi? Kde by boli zamestnaní? Hovorili by ešte po 
slovensky? Mohli by toľkí vyštudovať? Ako by žili dnes, keby ich neboli presídlili do regiónu neďaleko 
Bratislavy, ale do periférnejších a menej rozvinutých častí dnešného Slovenska? To sú všetko otázky na 
ktoré neexistuje odpoveď. 

 
Čo nás čaká? Zamyslené tváre Pitvarošanov počas ich vítania na železničnej stanici v Seredi 13.apríla 

1947. (Zdroj: TASR) 
  

Nové možnosti a veľká pracovitosť priniesli mnohým presídlencom nový a lepší život. Pitvaroš žil 
v Československu naďalej. Presídlenci si v novej vlasti varili svoje jedlá, držali si svoje nárečie, zvyky, 
kultúru i vieru. Postavili si nové evanjelické chrámy, sobášili, rodili i umierali. Presídlenecká komunita až 
postupne otvárala svoju náruč nepresídlencom, katolíkom, maďarom a ďalším. Pri ich rozhovoroch však 
často padala veta: „to bolo drjov, ako sme vyšli vo“. Často sa spomínalo, často sa navštevovalo. Väzby 
nezanikli. 
Rokmi a postupnou obmenou generácií postupná spätosť s Pitvarošom slabla a v niektorých rodinách 
zanikla úplne. Tí čo boli rodina alebo sa držali za rodinu už pomreli, alebo sa odsťahovali. Mnoho rodín sa 
stále navštevuje, ale okruh ľudí za ktorými na Dolnú zem cestujú, sa postupne zužuje. Svet mladých má 
dnes iné priority, niektorí svoje korene poznajú, iní nie. Niektorí už zabudli a niektorí ich možno časom 
opäť objavia. Predkovia nám položili silné základy svojej identity na ktorých my mladší môžeme stavať 
a so cťou sa odvolávať na svoje korene. Ostré hrany rokmi zaoblil čas, dejiny odvtedy napísali nové 
kapitoly. Pre tých čo to zažili zostanú spomienky na Pitvaroš navždy. Duch starého Pitvaroša dnes žije 
najmä v spomienkach starých Pitvarošanov. Aký by bol Pitvaroš bez presídlenia? Ako by žili Pitvarošania 
bez presídlenia? Tieto otázky zostanú nezodpovedané, ale každý účastník presídlenia i tí čo sa nepresídlili 
si na ne vedia odpovedať po svojom. 

http://pitvaros.sk/sk/wp-content/uploads/2017/09/clan01.png
http://pitvaros.sk/sk/wp-content/uploads/2017/09/clan02.png


Presídlenie 
 70 rokov spomínania, 70 rokov emócií, 

jedni odišli, druhí zostali, 
niektorí presvedčení, iní zakorenení, 

jedni odhodlaní, iní vystrašení, 
jedni si polepšili, iní pohoršili, 

jedni sú radi, iní ľutujú, 
všetci však spomínajú, 

nikto nezabúda. 
 

Presídlenie – jedno slovo, veľa protichodných názorov a pohľadov. Paradoxne každé jedno z hore 
uvedených slov a každá jedna veta platí pre tých čo v roku 1947 poslúchli volanie „Mať volá“ ale i na tých 
ktorí zostali. Pre presídlených Pitvarošanov je rok 1947 návratom do krajiny predkov. Nie všetky nádeje 
sa naplnili a nie všetky túžby sa splnili. Vytvorili sa ale nové možnosti a príležitosti na lepši život. 

  
Presídlenie Pitvaroša vo faktoch: 
 

Prvý transport presídlencov z Pitvaroša odišiel v piatok podvečer 11. 4.1947 a prišiel v nedeľu 13.4.1947. 
V 51 vozňoch prišlo 134 Pitvarošanov. Keďže to bol prvý vlak s presídlencami, boli Pitvarošania v Seredi 
slávnostne privítaní. Na vyzdobenej železničnej stanici sa zišlo z najbližšieho okolia do 5000 ľudí, školská 
mládež, zástupcovia Povereníctiev okresov obcí, politických strán a vojenská a hasičská hudba. Po uvítaní 
boli rozdané balíčky a bolo poskytnuté malé občerstvenie. Zo stanice boli odvezení 25 vojenskými 
nákladnými autami do ich nových domovov vo Veľkej Mači a vo Veľkých Úľanoch. Posledná vlaková 
súprava opustila pitvarošskú železničnú stanicu v stredu 14.5.1947 o druhej hodine v noci a dorazila 
15.5.1947.  Vo vlakových transportoch odchádzali s nádejami a túžbami na lepší život v novej vlasti. 
V priebehu 34 dní bolo vypravených 20 transportov. Súpravu pozostávajúcu z približne 50 krytých 
nákladných vozňov ťahali na území Československa parné rušne radu ČSD 434.1. V jednom transporte 
bolo presídlených priemerne 100 osôb. Každej rodine bol priradený jeden vozeň na transport osôb a 
majetku a druhý na dobytok. Celkovo z Pitvaroša v roku 1947 odišlo 655 rodín (2442 osôb). Vyprázdnilo 
sa 360 domov. Spolu s nimi odviezli 150 koní, 629 hovädzieho dobytka, 3 000 ošípaných, 212 oviec a kôz, 
8 219 kačíc a husí, ďalej dve mláťačky, 176 pluhov, 151 brán, 29 sejačiek, 152 vozov a 2 traktory. V 
Československu Pitvarošanov usadili do šiestich obcí: Veľké Úľany, Sládkovičovo, Senec, Reca, Malá Mača 
a Veľká Mača. Z Pitvaroša odišlo 75 % obyvateľov. Zostalo okolo 200 rodín. (Zdroj: Pitvaroš a Pitvarošania, 
2007) 

Autor v článku podal svoj subjektívny pohľad na presídlenie, ktorý nadobudol počas mnohých rozhovorov 
s pamätníkmi presídlenia na Slovensku i v Maďarsku. 
 

Autor článku: Michal Kožuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prechádzka po trajektórii dolnozemských Slovákov pri 
pohybe v Uhorsku cez prizmu genealógie 
 
 
Moji predkovia z otcovej aj maminej strany boli Slováci, ktorí v 18 storočí odišli zo Slovenska na vtedy 
pustý juh Maďarska –  tzv. Dolnú Zem. Predkovia z maminej strany sa usadili v Csanádalberte – 
Totkomlóši – Pitvaroši. Predkovia z otcovej strany sa usadili v Kiskőrösi (Malý Kereš). 
Môj otec aj mama sa ešte narodili v Maďarsku, ale ja som už generácia, ktorá sa narodila na Slovensku 
po presídlení mojich predkov z Dolnej Zemi späť na Slovensko. Spomínam si, že  hlavne u starých rodičov 
sa často spomínalo na domov, ktorý zanechali v Maďarsku. A z tohto obdobia rezonuje aj spomienka na 
prastarú mamu , ktorá vraj často hovorila „jaj deti moje, tak by som chcela vedieť, odkiaľ prišli naši 
predkovia na Dolnú Zem? Hát tak sa mi vidí, že zo Spiša, ale odkiaľ?“ 

Nuž, po rokoch bádania a hľadania, dnes viem starým rodičom odpovedať , že zo Spiša to veru nebolo. 

Pre nás, potomkov Dolnozemských Slovákov, nie je vôbec jednoduché hľadať pôvod svojich predkov. 
Mnohé matriky týkajúce sa našich predkov sú dnes na území Maďarska a pre moju generáciu je nemalou 
prekážkou neznalosť maďarského jazyka. Ale máme šťastie, že existuje medzi nami veľa osobností, ktorí 
podrobne zachytili dejiny a históriu dolnozemských Slovákov , a našťastie máme veľa nadšencov a hrdých 
potomkov,  ktorí sa nám snažia sprístupniť maximum údajov z maďarských matrík. 

 Dnes s odstupom času som presvedčená , že som mala na začiatku môjho bádania po predkoch veľké 
šťastie, že ako prvú som mohla skúmať matriku dediny Pitvaroš , ktorá je veľmi podrobne napísaná. Na 
to aby som sa naučila efektívne s matrikami pracovať, bola táto matrika tou najlepšou školou.  Žiadna 
z ďalších matrík, ktoré som skúmala, nebola tak dobre napísaná. 

Ale pre mňa – generáciu, ktorá nezažila život na Dolnej Zemi, bolo tiež veľkým šťastím, že som dostala do 
rúk malú knižku „Nenapísané pamäti môjho otca“ (autor Michal Hronec) , ktorá podrobne a verne 
popisuje skutočný život obyvateľov na Dolnej Zemi na prelome 19 a 20 storočia. Vďaka tejto úžasnej 
a šokujúcej knihe som v matrikách nevidela len čísla, dátumy a mená, ale aj súvislosti , príbehy a osudy 
rodín a vedela som pochopiť skutočnosti, ktoré sú v dnešnej dobe  až nereálne (napríklad, že sa vdovec 
či vdova do týždňa opäť ožení, vydá). 

Po troch rokoch bádania, sa mi zatiaľ najlepšie podarilo vypátrať pôvod predkov, ktorí sa usadili 
v Pitvaroši. Moji predkovia (prarodičia) z Pitvaroša sú Ján Čilek a Mária Riková . Zistila som, že Čilekovci aj 
Rikkovci boli v roku 1816 medzi prvými obyvateľmi, ktorí zakladali Pitvaroš.  Keďže som sa dočítala, že 
Pitvaroš osídľovali želiari z Nadlaku, ďalšia cesta ma priviedla do Štátneho archívu v Rumuskom meste 
Arad, kde sú uložené originály matrík mesta Nadlak. Nadšenie a presvedčenie, že tu zistím pôvod svojich 
predkov , sa rýchlo rozplynulo.  Ale predsa zo študovania týchto matrík som získala veľa dôležitých údajov, 
vďaka ktorým som vyhľadala predkov až na Slovensku, ale aj v Nemecku. 

V našom rodopise Čilek & Rikk sa nachádzajú aj priezviská Kožuch, Ondrus, Janko, Holok, Majo,  Mrva, 
Križka, Barany, ….. a mnohí ďalší. Ak máme predkov z Pitvaroša,  máme veľké šťastie, že bol zakladaný 
pomerne neskoro v roku 1816. Trinásť rokov pred založením Pitvaroša bol osídľovaný aj Nadlak 

–  napríklad aj Slovákmi z Gemera, Novohradu, ale aj obyvateľmi z okolitých obcí. Šťastie pre nás spočíva 
v tom, že mnohí predkovia Pitvarošanov  prišli najprv do Nadlaku priamo zo Slovenska.  Kožuchovci 
napríklad boli ešte v roku 1811 na Slovensku v Rozložnej (Gemer), ale o pár rokov neskôr žili už v Nadlaku. 
Ondrus, Janko, Holok, Majo – tiež prišli do Nadlaku priamo zo Šivetíc (Gemer). Barany bol ešte v roku 
1822 v Mičinej (Banská Bystrica), a až po tomto roku rodina prišla do Nadlaku.  U týchto našich predkov, 
ktorí neputovali sto rokov po Dolnej Zemi z miesta na miesto, ale prišli takmer bez zastávok dole a usadili 
sa – u nich vieme pôvod zdokumentovať celkom ľahko. 

Ale Čillekovci a Rikkovci neprišli na Pitvaroš priamo zo Slovenska. A pre zistenie ich pôvodu a ich kľukatej 
cesty bolo potrebné veľa šťastia v bádaní, a hlavne bez množstva spracovaných a publikovaných prác 
o osídlení Dolnej Zeme , by  som ich pôvod určite nezistila. 

Pri hľadaní predkov, ktorí osídľovali Dolnú zem a pritom sa presúvali z miesta na miesto, nestačí čítať 
matriky. Veľké bohatstvo informácií je v dielach autorov ako sú Ján Sirácky, Ján Gomnoš, Michal Borguľa, 
Ján Botík, Mirolav Kmeť, Ján Jančovic a mnohí mnohí ďalší. A veľa informácií je našťastie aj na internete. 
Knihy spomenutých autorov je dnes ťažké kúpiť, ak máte šťastie, tak len v antikvariátoch. 

Pôvodne som bola presvedčená, že Rikk má zrejme nemecký pôvod, a že prišiel na juh Maďarska zo 
slovenského územia osídleného Nemcami. A keďže moja prababička Rikková spomínala Spiš, týmto 
smerom sa moje myšlienky uberali. Ale výsledok je prekvapujúci: 

Rikkovci pochádzajú z Nemeckej Franconie, po roku 1720 prišli do Eleku (župa Arad), v roku 1733 prešli 
z Eleku do Kis-Harty (župa Pest-Pilis-Sol-KisKun), v roku 1762 už boli v Poľnom Berinčoku, v roku 1787 
v Orožháze sa ženil náš predok Rikk a v Orožháze žil do roku 1795, v roku 1795 sa presťahoval s rodinou 
do  Kiszombora (župa Čongrád), a v roku 1804 prešiel do Nadlaku a v roku 1824 sa konečne definitívne 
usadil v Pitvaroši. 

Tu bolo dôležité  mať šťastie, všímať si každý malý detail, nepovažovať nič za nepodstatné a v tomto 
prípade na záver bolo dôležité študovať všetky možné knihy a materiály, ktoré sú dostupné. 

 Náhoda bola, že jedna Mária Rikková v Nadlaku – ktorá možno ani nie je príbuzná – mala pri úmrtí 
napísané miesto narodenia Orosháza. Ani som neverila , že sa mám týmto smerom uberať – a nakoniec 
na základe tejto zmienky som Orosházu študovala a našla tam sobáš môjho predka Rikka. Ale odkiaľ sa 
tam zobral? Začala som hľadala v okolí a Poľný Berinčok bola ďalšia už nie náhodná voľba. Ale v Slovenskej 
evanjelickej matrike Poľného Berinčoka som Rikka nenašla. V tejto fáze hľadania boli  dôležité knihy 
z histórie osídľovania Dolnej Zeme. I keď o Poľnom Berinčoku nebolo veľa dostupných informácií, zistila 
som, že existuje aj samostatná nemecká evanjelická matrika v Poľnom Berinčoku. V tomto momente som 
prvýkrát pripustila , že naši Rikkovci neprišli zo Slovenska, ani zo Spiša. Náhodou som na internete našla 
niečo, čo v knihách mne dostupných nebolo publikované. Bola to informácia, že Poľný Berinčok 
neosídľovali Nemci priamo z Nemecka, ale nemeckí osadníci z KisHarty , no a už len doplním, že som 
natrafila aj na informáciu, že KisHartu osídľovali aj Nemci z predtým osídleného Eleku. Našťastie 
k matrikám KisHarty a Eleku  existoval na internete prístup,a už nebol problém zistiť pôvod Rikkovcov. 

V tomto rodopise z Pitvaroša mám ešte predkov Jána Čileka .  Jeho predkovia boli želiarmi z Nadlaku a žiaľ 
do Nadlaku tiež neprišli priamo zo Slovenska ale prišli zo Sarvaša. Lenže v Sarvaši sa len jeden Čilek oženil 
s Elizabeth Paulus – pred sobášom tu nežil – odkiaľ prišiel? Ján Čilek má pri sobáši zaujímavých rodičov 



Michala Čileka a Katarínu Kasáč. Všetky indície u týchto rodičov vedú do Novohradu do dediny Hradište 
a Uhorské pri Lučenci. Ale z Hradišťa Čilekovci odišli okolo roku 1770 a než prišli do Sarvaša tridsať rokov 
niekde putovali. Táto časť môjho bádania ešte nie je uzavretá. 

Pokiaľ sa týka hľadania predkov v rodopise Pitvarošanov – dá sa povedať, že je to tá jednoduchšia práca 
bádateľa. Podstatne zložitejšie je hľadať predkov v matrikách mestečka Tótkomloš. Tótkomloš bol 
založený takmer o 80 rokov skôr ako Pitvaroš , v roku 1746. Matričné záznamy sú v týchto najstarších 
rokoch veľmi zle písané,  zapisované údaje sú veľmi strohé, množstvo potrebných údajov chýba. 

Okrem toho Tótkomloš mal oveľa viac obyvateľov ako Pitvaroš a mal neskutočné množstvo menovcov, 
Hovorkov, Rozkošov, Puškeľov, Antalov, Vajaš aj Vajas, Buda, Bada, Bugár, Bogár – všetko sa pletie 
a zamieňa … A najčastejšie mená sú Ján, Ondrej, Juraj,a Márií neskutočne veľa. 

Matriky od roku 1895 späť po rok 1820 sa ešte dajú prehľadne študovať, a dá sa v nich pátrať. Ale v roku 
1800 sú napríklad sobáše , kde Ján Hovorka si zobral Máriu Rozkoš a ďalší Ján Hovorka si  zobral Máriu 
Vajas, a Jánov Hovorkových bolo veľa a ženili sa často s Máriou X, o rok sa niečo podobné zopakuje. 
Jánovia Hovorkovia si brali Márie. U sobášiacich nie sú uvedení rodičia. A pohroma je, že pri narodení detí 
je uvedené že Ján Hovorka a Mária majú dieťa x.  Ale ktorá Mária bola mama? A potom ak zomrelo dieťa, 
zas je uvedený len otec. 

V tejto Tótkomlošskej matrike som v tomto momente musela robiť rodopis z opačného konca. Sledovať 
sobáše , narodenia a úmrtia v časovom slede a sledovať vznik rodín od založenia Tótkomloša t.j. od 
začiatku roku 1746 až k roku cca 1820, aby som dokázala zistiť, kto sú moji najstarší predkovia a či boli 
v Tótkomlóši pri založení, alebo prišli neskôr.  Touto mravenčou prácou sa mi podarilo vytvoriť takmer 
úplný rodopis mojich predkov z Tótkomlóša. Ale samotné údaje z  matriky by pri tomto bádaní nestačili. 

 Neoceniteľnou pomocou pri spracovaní údajov bol napríklad dokument, ktorý  publikoval pán Michal 
Hronec a nazval ho „Denník podľa Paľa Hovorku“. V tomto denníku boli zaznamenané aj údaje 
o rodinných príslušníkoch tejto rodiny, boli to veľmi dôležité údaje a aj na základe týchto údajov som 
mohla rozlúštiť hádanku Hovorkovcov – menovcov – v Tótkomloši.  Je situácia , kedy sú údaje v matrikách 
neúplné a vtedy takéto súkromné dokumenty sú naozaj neoceniteľným pomocníkom. A veľkým šťastím 
je, že neostali doma v šuplíku, ale boli poskytnuté verejnosti. Kiež by sa takých vzácny dokumentov našlo 
viac. 

V Tótkomloši mám predkov (tak ako väčšina Tótkomlošanov): Antal , Vajaš, Mezes, Buda, Hovorka, 
Puškeľ, Pipiš, Rozkoš —- a veľa ďalších.  Antalovci a Vajašovci v našom rodopise boli prví obyvatelia 
Totkomloša v roku 1746. Nitky od nich vedú do Békešskej Čaby , do roku 1722. Hľadať touto cestou ešte 
do starších rokov cez matriky bude ťažké . Matriky Békešskej Čaby sú síce písané v krásnej slovenčine, ale 
tým prínos ich písania prvých sto rokov – končí.  Pôvod Tótkomlošanov je publikovaný v mnohých dielach, 
ale zdokumentovať pôvod „de facto“ je zdá sa takmer nemožný cieľ. 

Práca na tvorbe rodopisu prináša množstvo zaujímavých situácií a prekvapení. Jednou takouto 
zvláštnosťou je zmena priezviska Vášho predka. Len v rodopise mojich predkov z Pitvaroša si zmenili 
priezvisko traja predkovia. Bolo to nečakané a prekvapujúce zistenie. A vôbec ma to nepotešilo. Všetci si 
zmenili priezvisko v Nadlacu pred príchodom na Pitvaroš. Ale len jeden predok to myslel Vážne a pri 
zmene zotrval až do svojej smrti, a jeho potomkovia až do dnešných čias nesú zmenené priezvisko. 

Jednotným znakom pri tejto zmene priezviska je spôsob premenovania. Vo všetkých prípadoch prijali ako 
nové priezvisko – rodné priezvisko svojej matky. 

Takto si zmenil priezvisko Andreas Janko – na – Andreas Ondrusz (jeho mama bola Anna Janko rodená 
Ondruszová) – Andreas Janko pochádzal zo Šivetíc.  Našťastie pán farár v Pitvarošskej kronike pri úmrtí 
Andreasa Ondrusa napísal poznámku o jeho pravom mene. 

Zvláštne je, že si menili rodné priezvisko aj ženy,  aj manželka Jána Čileka , ktorá sa volala ešte v Sarvaši 
pri sobáši Elizabetha Paulus, ale keď prišla do Nadlaku začala používať meno Elizabetha Kudyela – čo bolo 
rodné priezvisko jej matky. Ale nepoužívala zmenené priezvisko stále, raz pri narodení dieťaťa je matka 
rodená Paulus inokedy Kudyela. Keď sa dieťa narodilo mama bola Kudyela, pri úmrtí na druhý deň je 
zapísaná správne Paulus. Tak isto Zuzana Kožuchová z Rozložnej, po príchode do Nadlaku začala používať 
iné priezvisko, ale tak isto ako v predchádzajúcom prípade, nie stále. 

V takýchto prípadoch sa stáva, že máte dieťa u svojho predka, ktoré  sa vydalo alebo oženilo aj zomrelo, 
ale neviete nájsť jeho narodenie. Hoci súrodenci starší aj mladší sa narodili v Nadlaku alebo v Pitvaroši, 
narodenie tohto dieťaťa alebo viacerých detí neviete nájsť.  Po uvedených skúsenostiach, ak neviem nájsť 
narodenie dieťaťa, určite pokračujem v bádaní aj so zreteľom na možné premenovanie matky. 

Na záver musím doplniť zdroje, ktoré sú dostupné pri bádaní po predkoch. Spomínala som doteraz len 
matriky a publikované  knihy. 

Okrem toho je absolútnym základom pre bádanie po predkoch webová stránka: 

 https://familysearch.org 
ktorá jediná poskytuje online všetky Slovenské cirkevné matriky, Maďarské civilné matriky, Indexované 
maďarské Rímsko-katolícke matriky narodených, a dnes už zverejňuje aj Maďarské evanjelické matriky. 

Tiež je veľkou pomocou, že dnes sú online aj matriky mesta Nadlak, a už netreba za nimi vycestovať do 
Rumunského štátneho archívu. Tieto matriky sú dokonca úplne indexované, t.j. aj matriky narodených, 
sobášených a zomrelých na stránke: 

http://search.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=5412 
Určite je dôležitá internetová stránka: 

https://www.radixindex.com/en/surnames/surname/ 
vyhľadá podľa mena alebo obce evidenciu výskytu priezviska v Uhorsku a webová stránka: 

http://csaladfa.palmai.eu/felvidekiak  
Vám pomôže zistiť, kde sa nachádzajú slovenské matriky, t.j. pod ktorú farnosť patria a v ktorom 
štátnom archíve sa nachádzajú. 

Autorka článku: Renáta Gombárová 
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Prvé stretnutie presídlených Pitvarošanov  
 
 
V roku 2018 začala nová tradícia stretávania sa Pitvarošanov, ktorým sú Pitvaroš a Dolná zem stále srdcu 
blízke pod názvom „Pitvarošské dotyky“. Potreba stretávania a pátrania po svojich koreňoch je v dnešnej 
dobe čoraz vzácnejšia. U Pitvarošanov je myšlienka stretávania sa ešte viac špecifickejšia. Veď na rodnom 
Pitvaroši žili všetci vo vene, rodina, známy i priatelia. Všetci sa navzájom poznali a spolunažívali si 
v dobrom a niekedy i v zlom. Rok 1947 znamenal roztrhanie rodín, časť zostala na Pitvaroši, časť sa 
presídlila do Československa. Tu ich rozdelili do 6 obcí. Niektorí, nespokojní s miestnymi pomermi sa dali 
opäť do sťahovania. Pitvarošania sa tak rozleteli do sveta. I preto je pocit vzájomnej spolupatričnosti stále 
pevne zakorenený v ich génoch a stretávania sú tak miestom opätovneho návratu na Pitvaroš. 
Málo kto si dnes už pamätá na prvé stretnutie presídlených Pitvarošanov, pred 41 rokmi, v roku 1977. 
Bolo to zároveň prvé stretnutie od presídlenia v roku 1947, čiže presne po 30 rokoch. Veľká roztratenosť 
Pitvarošanov nielen v spomínaných šiestich obciach, ale postupne na celom území Československa, a 
obmedzenie rodinných či priateľských kontaktov, priviedla Michala Maja z Trenčianskych Teplíc k 
usporiadaniu výnimočného spomienkového stretnutia presídlených Pitvarošanov na Slovensku v 
Trenčianskych Tepliciach v máji 1977. Stretnutia sa zúčastnilo okolo 170 osôb, pričom najviac zastúpení 
boli päťdesiatnici, teda tí, ktorí opúšťali Pitvaroš v období vrcholiacej mladosti. Škoda, že sa v tradícií 
pravidelného stretávania ďalej nepokračovalo. 

 
Stretnutie v Trenčianskych Tepliciach v máji 1977 

(rodinný album, Ján Garaj a Zuzana Garajová, rodená Seboková, Veľké Úľany) 

Prepis pozvánky na stretnutie v roku 1977: 
  

Pod Hradom Matúša Čáka Trenčianskeho 
v Trenčíne dňa 21. marca 1977 
 

Vážení krajania – rodina 

Prepáčte nám, že si dovoľujeme vyrušiť Váš pokojne a starostne plynúci každodenný rodinný a pracovný 
život, ale verte, nedá nám to, že za pár dní bude tomu 30 rokov, čo sme opustili navždy svoju rodnú obec 
PITVAROŠ, kde sme boli takmer všetci ako jedna rodina a presťahovali sme sa do ČSR. 

Pripadá nám to, ako by to bolo len nedávno. No od tej doby nám pribudlo pekných pár rôčkov. Z tejto 
príležitosti pripravujeme zraz 45 až 55 ročných krajanov PITVAROŠANOV na dni 21. a 22. mája 1977 do 
Veľkého Pionierskeho tábora v Trenčianskych Tepliciach (v Perle našich Malých Karpát, uprostred 
krásnych Inoveckých hôr) s programom: 

Dňa 21. mája 1977    od 10,00 – 12,00 hodín – príchod a ubytovanie účastníkov 

 od 12,00 – 15,00 hodín – obed a beseda v menších kruhoch známych 

 od 15,00 – 17,00 hodín – zahájenie – privítanie a náš budovateľský život za 30 rokoch v ČSSR 

 od 17,00 – 19,00 hodín – večera 

 od 19,00 – 02,00 hodín – veselica, do tanca bude hrať NEMŠOVANKA – dychová hudba 

dňa 22. mája 1977    od 02,00 – 07,00 hodín – odpočinok 

 od 07,00 – 08,00 hodín – raňajky 

 od 08,00 – 12,00 hodín prehliadka kúpeľného areálu Trenč. Teplice, automobilisti podľa vlastného 
želania môžu navštíviť Štátny plemenársky ústav – žrebčinec Motešice, alebo Novú a starú Dubnicu 
n/Váhom, prípadne Trenčiansky hrad. 

 od 12,00 – hodín obed, po obede ľubovoľný odchod domov. 

Keďže nie sme žiadny spolok a ani nemôžeme byť, musíme si útraty sami uhradiť. Približné útraty na jednu 
osobu sa počíta 75,- Kčs, ktoré si budeme žiadať zaplatiť pri prihlásení sa u vedúceho skupiny, alebo po 
príchode do Pionierskeho tábora. Do týchto útrat je započítané: nocľažné, stravné, hudba a prípitok. Za 
Vašu obec bol požiadaný a poverený ako vedúci skupiny náš krajan: 

……………………………………………………………… 

http://pitvaros.sk/sk/wp-content/uploads/2018/08/Stretnutie.jpg


Vzhľadom na obmedzené počty pre ubytovanie v murovaných miestnostiach, kde je len 80 postelí (v 
jednej miestosti 2 – 4 postele), budeme doporučovať naše ženy (matky a babky), aby boli ubytované 
v murovaných miestnostiach, a muži – mládenci, v pionierskych chatkách po dvoch. 

Počíta sa približne s účasťou 150 – 170 osôb, čo je aj kapacita Pionierskeho tábora, tento sa nachádza 
v polovici cesty medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami, za Trenčianskou Teplou po 
prechode železničnej trate električky – za Vochterňou asi 100 m doprava po miestnej úzkej asfaltovej 
ceste smerom do lesa cca 1,5 km. Príchodiaci vlakom z Trenčianskej Teplej, električkou do Trenčianskych 
Teplíc, môžu požiadať sprievodcu, aby zastavil pri Vochterni, kde vystúpia a budú pokračovať pešo. 

Verím, že túto príležitosť – možnosť stretnutia nás pätdesiatnikov (môžu byť aj starší alebo mladší, pokiaľ 
si trúfajú) nevynecháte a zúčastníte sa jej, kde si pospomíname na naše mladšie rôčky a po dlhšej dobe si 
aj s viacerými, dávno známymi pohovoríme pri voľnom posedení a nie len ako doposiaľ, sem-tam na 
nejakej svadbe, alebo skoro len pohľadom sa pozdravíme na pohrebe, prípadne pri neočakávanom 
stretnutí. 

Žiadame Vás, aby ste svoje rozhodnutie zúčastniť sa tohto posedenia, oznámi najneskoršie do 25. apríla 
1977 u Vášho povereného vedúceho skupiny (ako je vyznačené hore) s prihlasovacím ústrižkom 
a patričnou sumou Kčs. 

Tešíme sa na hojú účasť tohto stretnutia. I zatiaľ Vás zdraví za prípravnú skupinu Váš krajan Mišo Majo 
Trenčianske Teplice sídl. bl. 7, PSČ 914 51. 

Na stretnutí v roku 1977 sa zúčastnil aj Ján Koczka s manželkou Annou Koczkovou, rodenou Majovou zo 
Senca. Aké bolo teda prvé stretnutie presídlených Pitvarošanov? Ján Koczka spomína: „Stretnutie sa 
konalo v pionierskom tábore v Trenčianskych Tepliciach, teraz je to rekreačné stredisko. Boli sme tam zo 
všetkých obcí, kde sa presídlili Pitvarošania. Prišlo nás okolo 200 ľudí. Každá dedina mala svoj autobus 
a bolo to výborne zorganizované. Niektorí prišli vlastnými autami i vlakom. Na organizovanie podujatia 
bol vytvorený výbor. Vo výbore bol hlavným organizátorom Michal Majo a výbor tvorili ešte ďalší 5 – 6 
ľudia. Z každej dediny jeden. V Senci to organizoval Pavel Juhás. Na pozvánke bol popísaný aj program. 
Na úvod odzneli príhovory, potom bol obed, večera a ubytovanie. Po večeri nasledovala pekná 
spoločenská zábava. Ubytovaní sme boli v chatkách. Pre 4 osoby jedna chatka. Ale skoro nikto nespal, 
bola zábava. Zábava dopadla tak, že muzikanti hrali až do obeda. Bola aj „pitvarošská lýra“. Ľudia spievali 
a vyberala sa najkrajšia pesnička. Víťaznou pesničkou sa stala „Ňinto takvo peknvo ďjovča“. Boli sme aj 
na výlete v žrebčíne a veľmi sa to ľuďom páčilo, boli veľmi spokojní. Škoda, že sa nepokračovalo 
v stretnutiach, ľudia by boli prišli.“ 
  

 
Autor článku: Michal Kožuch 

 Poďakovanie: Pavlovi Hudákovi a Anne Hudákovej zo Sládkovičova, Pavlovi Garajovi z Veľkých 
Úľan, Jánovi Koczkovi a Anne Koczkovej zo Senca za spomienky a popis mien na fotografiách z roku 1977.  
 

 
 

Fotografie zo stretnutia v roku 1977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sprava: Ondrej Šebok, Alžbeta Šeboková, rodená Krnáčová, Ján Šebok, Judita Svoreňová, rodená 
Šeboková, Pavol Svoreň, Mária Urbančoková, rodená Kováčová, Michal Urbančok 

(rodinný album, Anna Kapounová, rodená Kováčová, Senec) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprava: Žofia Čemanová, rodená Majová, Michal Majo (organizátor), Alžbeta Brezinová, rodená Kišová 
(rodinný album, Michal Urbančok, Trenčín) 
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Sprava: Mária Benčíková, rodená Hudáková, Zuzana Hudáková, rodená Bagoňová, Alžbeta Brezinová, 
rodená Kišová, Mária Šramová, rodená Hudáková, Mária Rohárová, rodená Lóciová, Antalová 

(rodinný album, Mária Kováčová, rodená Demanková, Senec) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprava samostatne 
stojaca: Krnáčová, Anna Ticháková, Pavel Tichák, Jozef Kučerák, Judita Kučeráková, neznáma, neznámy 

(rodinný album, Judita Jungová, rodená Svoreňová, Sládkovičovo) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zľava: Jozef Hostina, Mária Hostinová, Ján Koczka, Anna Koczková, rodená Majová, Mária Majová, 
rodená Hostinová, Štefan Majo. Vzadu, 1. Zľava Mária Urbančoková, rodená Kováčová 

(rodinný album, Ján Koczka, Senec) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprava: 2. Juraj Kováč, rodený Kašník, 3. Katarína Husárová, rodená Gemeriová, 4. Ján Garaj, 5. Alžbeta 
Ďuríková, rodená Zaťková, 7. Mária Zelmanová, rodená Vargová, 9. Mária Urbančová, rodená 

Kožuchová, 10. Štefan Legíni, 12. Michal Hudák 
(rodinný album, Michal Urbančok, Trenčín) 
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Sprava: Ondrej Šebok, Michal Hudák, Alžbeta Brezinová, rodená Kišová, Ján Rohár, Žofia Čemanová, 

rodená Majová, Michal Majo (organizátor), Štefan Zelman, Ján Kochan 
(archív evanjelického a.v. cirkevného zboru Senec) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Sprava: Juraj Kováč, rodený Kašník, Ján Garaj, Judita Rohárová, rodená Kurucová, Pavel Benčík, Ján 

Kašík, Alžbeta Majová, rodená Švihranová, Juraj Majo 
(archív evanjelického a.v. cirkevného zboru Senec) 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druhý rad, prvý zľava: Juraj Kašík, 3. Pavol Vrbiar, 6. Michal Kostka, 7. Michal Majo 
Spodný rad, 3. zľava: Mária Vrbiarová 

(archív evanjelického a.v. cirkevného zboru Senec) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoločné fotografovanie 
Zadný rad zľava: Ján Brnuľa, Pavel Kašník, Alžbeta Šupalová, rod. Zelmanová, Michal Ondrejčík, 

neznámy, Mária Ondrejčíková, rod. Šeboková, Ondrej Ďurík, Juraj Bagoňa, Mária Svoreňová, rod. Jánová 
(nepitvarošanka), Štefan Svoreň, Anna Garajová, rod. Čemanová, Michal Garaj, Ján Svoreň st., Jozef 

Karas (Komlóš), Ján Príbelský, Ján Garaj 
Stredný rad zľava: šofér autobusu, Pavel Šupala, Mária Kurucová, rod. Zaťková, Alžbeta Ďuríková, rod. 

Zaťková, Judita Rohárová, rod. Kurucová, Zuzana Garajová, Mária Legíňová, rod. Konečná, Alžbeta 
Karasová, rod. Gašparová, Štefan Rohár 

Sediaci: neznáma, naznámy, Pavel Majo – Šupala, Štefan Legíni, Štefan Zelman, Pavel Čilek ml., 
dole ležiaci: Ján Kerďo 

(rodinný album, Juraj Majo, Bratislava) 
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Spoznávanie Pitvaroša pre najmenších 
 

Pre najmladších čitateľov sme si v tomto vianočnom čase pripravili pár jednoduchých detských hier. 
Našim cieľom je priblížiť našu spoločnú históriu všetkým. Nesmieme však zabudnúť na deti, vnúčatá či 
pravnúčatá. Mnohé možno o Pitvaroši ešte nepočuli. Preto i do budúcnosti chceme štruktúru článkov 
prispôsobiť čo najširšej skupine čitateľov, aby si tam každý našiel niečo pre seba a vzbudiť tak záujem 
o Pitvaroš a svoje korene. Popri odborných článkov sa tak občas objaví aj niečo „ľahšie“ na čítanie:) 
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Autor článku: Michal Kožuch 
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