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PEČAŤ A ERB VEĽKEJ PAKY

Vážený

č i tat e ľ !

Touto príležitostnou publikáciou by sme si chceli
pripomenúť vysídlenie, výmenu obyvateľstva či
deportácie našich spoluobčanov z ich rodnej
zeme spred sedemdesiatich rokov. Jednotlivými
príspevkami by sme radi poslúžili aj usadlostiam,
ktorých sa to týkalo – jedná sa o Veľkú Paku,
Malú Paku, Čukársku Paku (Slovensko), Péteri,
Vaskút, Garu, Bácsalmás (Maďarsko), Litovel
(Česko) a ďalšie miesta, viažuce sa k historickým
udalostiam po 2. svetovej vojne.
Na pozadí daného reťazca dejinných udalostí
sme sa snažili poodhaľiť osudy jednotlivcov alebo
ich rodín. Ľudia z reportáží rozprávajú pravdivé
príbehy. Sú to naši bývalí i dnešní spoluobčania, o osobných údeloch ktorých sme doposiaľ toho veľa nepoznali, avšak ani oni nevedeli, či sa pred nami môžu naplno otvoriť,
či je náš záujem skutočne úprimný. Prežili časy smrteľného nebezpečenstva, a aj ich
dnešné myšlienky reprezentujú nadčasové hodnoty. Ich vyznania v prvom rade nám –
ich potomkom – pomôžu pozrieť sa priamo do očí všetkému, s čím si naša spoločnosť po
dlhé desaťročia nevedela čo počať. Rodinné príbehy ešte stále žijú, medzi nimi i také,
ktoré sa doteraz nepodarilo vyrozprávať. Popritom všetkom sme si vedomí toho, že čo sa
týka práce regionálnych historikov, zostalo pred nimi ešte nemálo neukončených úloh.
Publikáciou s názvom „Túžba po domove je nezničiteľná“ sa snažíme postaviť pamätník.
Našim hlavným úmyslom bolo, aby sme prispeli k posilneniu úcty a pocitu spolupatričnosti na obidvoch stranách slovensko-maďarskej hranice rovnako. Aby sa tie dejinné doby
desivých skúšok charakterov a osudov ľudí už nikdy nezopakovali.
Touto cestou ďakujem za spoluprácu všetkým, ktorí sa spolupodieľali na vydaní našej
spomienkovej brožúry, respektíve akýmkoľvek spôsobom k jej vydaniu napomohli.
Ivan Seňan,
starosta obce Veľká Paka
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KOSTOL SVäTÉHO LADISLAVA VO VEĽKEJ PAKE

údaje o obci veľ ká paka
národnostné zloženie:
Rozloha: 1646 ha
55 % slov., 38 % maď., 7 % iné
počet obyvateľov:
1970 – 854, 1980 – 790, 1991 – 664, počet domov a bytov:
2011 – 879, 2016 – 951
1970 – 193, 1980 – 201, 1991 – 206

HiStÓRia OBCe
Obce Veľká Paka, Malá Paka a Čukárska Paka ležia na území Žitného ostrova (maď.
Csallóköz), v minulosti patrili pod Bratislavskú stolicu. Prvé významnejšie osídlenie sa
doposiaľ potvrdilo archeologickými vykopávkami až z obdobia doby bronzovej (asi
1300 pred našim letopočtom). Po vzniku uhorského kráľovstva a jeho rozčlenení do komitátnej sústavy sa Žitný ostrov stal súčasťou dvoch kráľovských komitátov – Bratislavského a Komárňanského.
Obce Veľká, Malá a Čukárska Paka, ležiace v hornej časti ostrova sa dostali pod správu
Bratislavského hradského španstva, od začiatku 14. storočia Bratislavskej stolice (Comitatus Posoniensis, Pozsony vármegye, Pressburger Gespanschaft). Osobitosť Veľkej Paky
bola v tom, že už od stredoveku podliehala Bratislavskému hradnému panstvu a teda bola
fakticky v správe bratislavských hlavných županov, ktorí v obci často zvolávali rôzne súdy
a zhromaždenia.
Názvy spomínaných obcí sa dajú sledovať už od stredoveku. Prvý raz sa názov obce
spomína na listine palatína Rolanda z roku 1250, a to ešte v pôvodnom jednoduchom
tvare „Paka“. V neskorších desaťročiach bolo pôvodné územie obce rozdelené medzi viacerých majiteľov a dosídlené novými obyvateľmi, čím vznikli tri od seba nezávislé obce.
Na území patriacom Bratislavskému hradnému panstvu vznikla dnešná obec Veľká Paka.
Jej názov sa postupne vyvíjal v dvoch rovinách. Obec kontinuitne používala starobylý
názov Paka, ako to dokazujú mnohé stredoveké listiny. Napríklad v rokoch 1313–
1323 nachádzame názov obce v šľachtickom predikáte miestneho zemana Leopolda „de
Paka“, v roku 1325 pri metácii (vyhraničení hraníc) Sásy ako „villa Paka“, alebo v roku
1350 pri inej metácii ako „Poka“. Popri tomto názve sa začal začiatkom 14. storočia používať aj iný názov, síce zatiaľ v menšej miere, ktorý mal odlíšiť Veľkú Paku od ostatných
dvoch Pák v šľachtickom vlastníctve. Základným rozlíšením malo byť poukázanie v názve
na výskyt kostola a fary v obci. už v roku 1317 sa stretávame s názvom „villa Paka Sancti
Ladislai“, ktorý preberá patrocínium kostola do názvu obce. Logickým vyústením dlhodobejšieho používania tejto
formy názvu by bola jeho
transformácia len do tvaru
Svätý Ladislav. Tento typ
názvu sa však v Pake neujal
a od polovice 14. storočia
ho nahradil všeobecnejší
názov Egyházaspaka, ktorý
môžeme voľne preložiť
do slovenčiny ako Kostolná
Paka. Nachádzame ho v listine z roku 1388, ktorá spomína hostí usadených vo
MODLITEBNICA V MALEJ PAKE
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POSLANEC OBECNEJ SAMOSPRÁVY IVAN SEňAN STARší A STAROSTA IVAN SEňAN MLADší
VZDÁVAJú HOLD PRI KAMENI PRIATEĽSTVA (2017)

Veľkej Pake „hospites de Eghazaspaka“. Názov Kostolná Paka sa potom používal aj v nasledujúcich storočiach.
Najstaršie urbáre Bratislavského hradného panstva uvádzajú tieto názvy Veľkej Paky:
1574 „Eghazas Paka“ a 1646 „possessio Paka, que Egyhazaspaka vocator“. (…) Naopak,
18. storočie prinieslo postupnú zmenu názvu obce. V roku 1736 polyhistor Matej Bel
použil ešte vo svojich vlastivedných notíciach – pri opise Bratislavskej stolice – pre neho
starobylý názov Egyházaspaka, v dobových úradných písomnostiach sa už začal používať
nový názov obce - Nagy Paka. V 18. a 19. storočí nachádzame takto písané názvy obce:
1715 – Nagy Paka (portálny súpis), 1703 – Egyház Paka, 1731 a 1791 – Nagy Paka (rim.
kat. matrika), 1724 – Nagy Paka (taxálny súpis šľachty), 1754/55 – Possesio. (…)
V Bratislavskej stolici sa uskutočnila v 12. až 14. storočí veľmi silná nemecká kolonizácia. Nemcami boli osídlené okrem miest, hlavne územia na Záhorí, v podmalokarpatskej oblasti a hornej časti Žitného ostrova. Nemecké osídlenie sa tu udržalo počas celého
stredoveku. Až začiatkom 16. storočia došlo na tomto území k silnému vyľudneniu následkom tureckých vpádov a dlhého pobytu španielskych žoldnierov, ktorí tu plienili.
Do vyľudnených oblastí bolo dosídlené na prelome 16. a 17. storočia maďarské obyvateľstvo zo Zadunajska. (…) Bratislava sa v roku 1536 stala hlavným a korunovačným
mestom uhorska. Situácia sa však spočiatku po roku 1526 nevyvíjala pre obce z hornej
časti Žitného ostrova priaznivo. Táto oblasť bola viackrát spustošená a vyplienená Turkami a proti nim bojujúcimi habsburskými žoldniermi. (…) Podľa portálneho súpisu
Bratislavskej stolice z roku 1553 sa v obci Veľká Paka nachádzalo 24 port (sedliackych
dvorov), ktoré patrili Salmovcom.
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Výsledkom činnosti Ecka Salma v správe Bratislavského panstva bol urbár spísaný
v roku 1574. Podľa neho vieme, že vo Veľkej Pake hospodárilo 39 sedliakov s rodinami.
K obci patril les zvaný Chandal, ležiaci v panstve Bratislavského hradu. V obci bol už aj
majer.
V roku 1580 získal post bratislavského župana a hlavného kapitána Mikuláš Pálffy
z Erdődu (1552–1600), významný krajinský hodnostár a protiturecký bojovník. (…)
Počas županstva Pavla Pálffyho bol spísaný v roku 1646 aj nový urbár Bratislavského
hradného panstva. Podľa neho vieme, že v obci Veľká Paka žilo 62 sedliakov, ktorí obrábali rôzne veľké majetky. V obci bola aj šľachtická kúria, ktorú vlastnil zemiansky rod
Andrássyovcov. Kostol Svätého Ladislava bol v ruinách, len provizórne opravený. Vedľa
kostola bola fara, ktorej patrili šiesti želiari (inquilini) a orná pôda. Nachádzame tu ešte
krčmu (educillum) a mäsiarsky trh (macellum).
Pálffyovci vlastnili Bratislavské hradné panstvo, teda aj obec Veľkú Paku až do zrušenia
poddanstva v roku 1848. V jednotlivých obciach panstva si udržali majetky aj neskoršie,
vo viacerých prípadoch až do roku 1945. Vo Veľkej Pake bol Pálffyovcom zoštátnený
majetok za prvej ČSR.
Do života novovekej uhorskej dediny významne zasiahla urbárska regulácia v rokoch
1767–1768, ktorá patrila k najvýznamnejším reformám cisárovnej Márie Terézie. Vzťahy
medzi zemepánmi a poddanými, upravené urbárskou reguláciou z roku 1768, ostali takto
uchované prakticky až do zrušenia poddanstva v uhorsku v roku 1848. (…) Na reformy
cisárovnej Márie Terézie nadviazal jej syn a následník Jozef II., ktorý panoval v rokoch
1780–1790. (…) V 18. storočí mala obec maďarský názov Nagy Paka a mala 317 obyvateľov. Vlastnil ju senior pálffyovského rodu, gróf Ján Pálffy.
V roku 1785 v nej žilo rímsko–katolícke, maďarsky hovoriace obyvateľstvo. Stál tu kostol a fara. Hlavným zamestnaním obyvateľstva bolo poľnohospodárstvo, z ktorého sa platila aj kontribučná daň. V obci boli dvaja remeselníci. Domy vo Veľkej Pake boli z dreva
(prútia) obchádzané hlinou. V obci sa nachádzala ubytovňa (quartir) vojakov, avšak vo
veľmi dezolátnom stave.
Na začiatku apríla roku 1848 z poverenia grófa Ľudovíta Batthyányiho vyhlásili
v uhorsku zákon o občianskej zmene. Na základe nových zákonov sa skončil feudálny
spoločenský poriadok, roboty, desiatky a ďalšie poddanské peňažné povinnosti. (…) Roky
prvej svetovej vojny nezmenili podstatne život obyvateľov Veľkej Paky, i keď vojnové ťarchy museli znášať aj oni. Väčšina mužov musela narukovať, boli na fronte, bojovali pri
Doberdó a boli aj v boji pri Pijave. V nasledujúcom roku po vojne (1919) bola na území
Bratislavskej stolice veľmi chaotická situácia, teda aj v okrese Horný Žitný ostrov. Žitný
ostrov sa stal súčasťou Česko–Slovenska. Tri Paky aj naďalej patrili k obvodnému notárstvu v Mliečne, k okresnému súdu a daňovému úradu v šamoríne. Rímsko-katolícky veriaci patrili k farnosti vo Veľkej Pake, Židia k židovskej obci v Mliečne, evanjelici a kalvíni
k šamorínskemu cirkevnému zboru. Kvôli zorganizovaniu Česko–Slovenskej armády nariadili v roku 1919 narukovanie brancov. V Česko–Slovensku nariadili 13. marca
1919 sčítanie ľudu. Vo Veľkej Pake žilo 316 obyvateľov v 55 domoch. Každá rodina, ktorá
sa zaoberala chovom dobytka mala obrábateľnú pôdu.
V roku 1927 je úradné pomenovanie obce Veľká Paka NAGYPAKA. (…)
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Dňa 2. novembra 1938 pripojili južné oblasti Slovenska – vrátane veľkej časti Žitného
ostrova – k Maďarsku. (…) Obyvateľstvo vítalo prichádzajúcich vojakov slávobránami.
Nacionalistická propaganda zaslepila časť Maďarov žijúcich na Hornom Žitnom ostrove.
Horlivci napadli nemaďarské obyvateľstvo, ktoré tu žilo od roku 1920. Domy utečencov
a dobrovoľne odchádzajúcich obsadili. Hospodárske následky tzv. opätovného pripojenia
sa ohlásili až neskôr. územnosprávne patrila Veľká Paka, Malá Paka a Čukárska Paka
do Komárňanskej župy, do šamorínskeho okresu a k obvodnému notárstvu v Mliečne.
Veľká Paka, Malá Paka a Čukárska Paka boli po stáročia samostatnými usadlosťami
s vlastnou samosprávou. Osud obcí bol spoločný, spájalo ich tisíce nitiek, príbuzenské a
priateľské zväzky, kostol, a od polovice dvadsiatych rokov spájalo tri obce aj Spotrebné
družstvo HANZA. Myšlienka zjednotenia troch obcí sa objavila už aj v predchádzajúcich
desaťročiach, ale na ústredný príkaz začali zjednocovanie až 12. decembra 1939.
Ako prvé z troch zainteresovaných obcí sa problémom zjednotenia začalo zaoberať
obecné zastupiteľstvo v Čukárskej Pake. Aj obecné zastupiteľstvo Malej Paky odolávalo.
Svedčia o tom zápisnice z roku 1939. Avšak ústredná moc sa ukázala silnejšia ako vôľa
miestnych obyvateľov, a tak sa obce Veľká Paka, Malá Paka a Čukárska Paka zjednotili
pod názvom VEĽKÁ PAKA v roku 1942.
Obyvateľstvo obce skoro pocítilo krvavú realitu druhej svetovej vojny. Povolali na vojnu
všetkých brancov Paky. Vojská druhého ukrajinského frontu začali v marci roku 1945 útok
za oslobodenie Žitného ostrova. V šamoríne a v okolí nedošlo k väčšiemu odporu, zachránila sa aj už zjednotená obec Veľká Paka. Hneď po vojne dekrétom prezidenta Beneša
č. 33/1945 zbavili všetkých príslušníkov maďarskej a nemeckej národnosti čs. štátneho
občianstva. Zároveň s tým začalo systematickejšie osídľovanie Slovákov v etnicky maďarských oblastiach. Ďalšími opatreniami bolo zrušenie škôl s vyučovacím jazykom maďarským. štátne orgány sa snažili zmeniť etnickú skladbu obyvateľstva južného Slovenska
aj násilnou deportáciou časti maďarského obyvateľstva do Čiech a uskutočňovala výmenu
obyvateľstva s Maďarskom.
(Zdroj: www.velkapaka.sk)

KAPLNKA V ČuKÁRSKEJ PAKE
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VzťaHy

medzi paRtneRSkými OBCami

Obec Péteri udržiava mimoriadne priaúdaje o obci péteri
teľské kontakty so slovenskou obcou Veľká
Paka, ktorá sa nachádza v Dunajskostredskom okrese na Slovensku a skladá sa
Župa: Pest
z troch usadlostí: Veľká Paka (Nagypaka),
Čukárska Paka (Csukárpaka) a Malá Paka
Okres: Monori
(Kispaka).
Rozloha: 1189 ha
Základy týchto vzťahov majú svoj histoPočet obyvateľov: 2187 fő
rický kontext – totiž v roku 1947 sa práve
z Péteri presťahovalo takmer 470 miestnych
Počet domov a bytov: 824
obyvateľov do Veľkej Paky, a bývalí občania
Súradnice GPS: 47.38884, 19.40918
našej obce nadviazali čas svojho žitia na
Slovensku.
Súradnice EOV: 677310, 227268
V rovnakom období sa z tejto dediny na
Slovensku, obývanej väčšinovo občanmi
maďarskej národnosti, presťahovalo do Péteri viacero rodín (jednalo sa o približne 160
až 180 ľudí). Ako spomienka na tieto historické udalosti bol postavený pamätník,
nachádzajúci sa na námestí Dániela Bohusa v obci Péteri.

STAROSTKA OBCE PÉTERI VALÉRIA VíZI PETHőNÉ S RODINOu (VEĽKÁ PAKA, 2017)
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Prirodzene, príbuzenské a priateľské vzťahy sa zachovali a už odvtedy fungujú medzi
dvoma obcami neprestajne. Na obidvoch stranách sa viackrát vyskytli snahy o budovanie
a udržiavanie ešte užších vzťahov medzi týmito dvomi obcami. Členovia vedení obcí sa
príležitostne navzájom stretávajú, vymieňajú si skúsenosti a predkladajú si navzájom nové
nápady a návrhy. V 70-tych rokoch sa primárne jednalo o hospodárske organizácie týchto
dvoch usadlostí, neskôr začali z pravidelnej spolupráce profitovať aj futbalové kluby. Toto
následne rozšírila vtedajšia organizácia Vlastenecký ľudový front (Hazafias Népfront),
ktorá sa stala od 80-tych rokov pravidelným účastníkom každoročných stretnutí.
Po zmene režimu stretnutia združenia naďalej pokračovali, a boli na nich často prítomní
aj zástupcovia slovenských médií a regionálnych televízií.
šiesteho septembra 1997 bolo vo Veľkej Pake zorganizované veľkolepé stretnutie občanov bratských obcí. Jeho súčasťou bolo odhalenie pamätníka v obci, vysvätenie miestnych symbolov, spomienkové kladenie vencov, a nechýbal ani bohatý program, týkajúci
sa kultúrnych a športových podujatí. Popri členoch našej delegácie zo samosprávy sa na
podujatí zúčastnili aj príslušníci miestnej Slovenskej menšinovej samosprávy v Péteri,
evanjelickej cirkvi, Klubu dôchodcov, Všeobecného kultúrneho centra, a aj vyslanci športového klubu. Starostovia dvoch obcí pri tejto príležitosti v slávnostnej atmosfére podpísali dohodu o dlhodobej spolupráci.
Vznik kroniky obce Péteri sa viaže k dátumu 1. novembra 1742 – z hľadiska protestantizmu v tom najsmutnejšom, preťažkom období vrcholný predstaviteľ obce Petőfalva,
pokrokovo zmýšľajúci zemepán Dániel Bohus presunul so sebou zo Zvolenskej župy –
z obce Iliaš (Ilésfalva, dnes časť Banskej Bystrice) – sedem evanjelických rodín na územie
dnešného Péteri. Mená rodín Bolcsik, Hrk, Hornyák, Hrutka, Kalina, Szényan a Tucsni
si vtedajší prisťahovalci uchraňujú do dnešných dní.
V období okolo roku 1980 sme nadviazali kontakt s čelnými predstaviteľmi obce Iliaš
a začali sme spoločne budovať čoraz tesnejšiu spoluprácu. V roku 1992 – pri príležitosti
250. výročia príchodu novo osídlencov do Péteri – sme vztýčili pamätník na cintoríne
v Iliaši, na ktorom sa zúčastnila aj delegácia poslancov z Veľkej Paky. Odvtedy sme zorganizovali viacero vzájomných stretnutí medzi zástupcami týchto dvoch usadlostí, dostali
sme aj príležitosť zúčastniť sa osláv pri príležitosti 750. výročia založenia mesta Banská
Bystrica. (Iliaš je v súčasnosti mestskou časťou tohto slovenského krajského mesta, obýva
ho zhruba 250 až 300 dospelých občanov.)
Skupinovo, ale trebárs aj v rámci individuálnych výletov je veľmi užitočné a zaujímavé
navštíviť túto prekrásnu „staropéterskú“ krajinu, rozprestierajúcu sa na malebnom brehu
rieky Hron.
(Zdroj: www.peteri.hu)
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VaSkút –

tiSíCROčná uSadlOSť

Obec Vaskút môžeme objaviť
údaje o obci
v Báčsko-malokumánskej župe, v západnej časti Báčskeho sprašového
Región: Južná Dolná zem
chrbtu. Od mesta Baja je vzdialená 7
kilometrov, od štátnych hraníc sotva
Župa: Báčsko-malokumánska
20 kilometrov. Za to, že je tisícročnou
Okres: Baja
usadlosťou môže byť vďačná priazniPočet obyvateľov: 3327 osôb (1. január 2015)
vým prírodným podmienkam.
Hustota obyvateľstva: 46,82 osôb/km²
Ak sa pozrieme na pôvod názvu
Rozloha: 71,49 km²
obce, má až dve vysvetlenia. Druhá
časť slova, kút alebo kut, v obidvoch
prípadoch poukazuje na hradisko s kruhovým pôdorysom. Vas, teda prvá časť pomenovania viedla podľa staršej teórie spätne k názvu Bács, kdežto najnovšie etymologické vysvetlenie sa naň díva ako na skrátenú formu mena avarského boha slnka.
S menom obce sa po prvý raz môžeme stretnúť v roku 1400 vo forme „Bachula“ v listine, ktorá svedčí o tom, že báčska kapitula ju opäť zapísala do majetku László Töttösa.
V roku 1406 je však spomínaná už ako „Bácskut“ v zázname o jednom jarmoku v Baji.
Pri sčítaní ľudu Turkmi sa v Bajanskej „náhiji“ (menšia administratívna jednotka
v Osmanskej ríši, veľkosťou zodpovedajúca približne okresom v dnešnom Maďarsku)
spomína v rokoch 1580 i 1590 zhodne po 28 zdanených domov. Väčšinu obyvateľov tvorili Srbi, totiž osadníci smerujúci na územia nanovo dobitých od Turkov – vyľudneného
Ostrihomu a jeho okolia; v písomných materiáloch vystupovala obec ako miesto, odkiaľ
sa chcelo srbské obyvateľstvo odsťahovať na severné územia. Po oslobodzovacích vojnách
v súpise rodiny Czoborovcov, ktorá dostala späť bajanské panstvo, vystupoval „Baskut“
ako pustatina. Do majetku rodiny Grassalkovichovcov sa dostal v polovici XVIII. storočia,
stal sa samostatnou obcou a zemepán sem nasťahoval nemeckých kolonistov. Znova postavená, osídlená obec bola plánovaná „inžiniersky“, mala široké ulice a svoj štylizovaný
vzhľad si zachovala dodnes.
V prvej svetovej vojne zahynulo 234 občanov Vaskútu. Pamiatku na nich pripomína
pamätník pred obecným domom a stráži ju aj Hrob hrdinov na cintoríne. Povedľa hlavných chodníkov na cintoríne boli vysadené gaštany, na kmene ktorých umiestnili tabule
s menami padlých vojakov a dátumami ich smrtí: stromy stoja doposiaľ, ale z tabúľ je
v súčasnosti k zhliadnutiu už iba niekoľko. Po vojne sa veľká časť oblasti Báčka dostala
pod srbskú okupáciu, spod ktorej sa obec oslobodila 21. augusta 1921.
Do druhej svetovej vojny žilo v obci viac ako 90 percent švábov. Po tejto vojne 60 percent z vaskútskych švábov v dvoch transportoch deportovali do Nemecka. V januári 1945
odvliekli približne 160 Nemcov na nútené práce do Sovietskeho zväzu, medzi nimi aj
ženy. Namiesto švábov prišli utečenci z Južnej zeme, maďarských chudobných Maďarov
(z Mezőtúru či Sarkadu – spolu 82 rodín), Sikulov z Bukoviny a Čángovia z Moldavska
(73 rodín, 325 osôb). Tých druhých vláda v rokoch 1941–42 presídlila na juh krajiny.
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STAROSTA

STAROSTA OBCE VASKúT ZOLTÁN ÁLSZEGI, V POZADí
VEĽKEJ PAKY IVAN SEňAN A BýVALý STAROSTA OBCE ALEXANDER HuNKA (2017)

Nepodarilo sa im ujsť s inými Sikulmi za Dunaj, ale na jeseň 1944 sa dostali do internačných táborov, potom ich juhoslovanské úrady na začiatku roka 1945 vyhostili. V roku
1947 následkom takzvanej dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom
a Maďarskom prišli do Vaskútu aj Maďari z Hornej zeme (83 rodín).
Hoci nemeckých vysťahovalcov odškodnil nemecký štát a takto si mohli vybudovať
svoju novú existenciu, predsa len udržiavali vzťahy s Maďarskom, materiálne podporovali
svoje rodné obce, a keď sa im naskytla možnosť, navštevovali svoju domovinu, dokonca
po zmene režimu sa niektorí načas alebo natrvalo presťahovali späť do Vaskútu.
Medzi obecnými umeleckými pamiatkami si zaslúži pozornosť kaplnka na Kalvárii,
postavená v roku 1825. Obrazy na jednotlivé štácie Kalvárie dodala umelecká maliarka
Erzsébet udvardi.
Najvýznamnejšou stavbou vo Vaskúte je katolícky kostol, ktorý bol vysvätený v júli
1781. Aj predtým tu už stál chrám Boží, postavený v roku 1759. Základný kameň kostola
umiestnili za hlavný oltár a je na ňom nasledujúci text: „Gróf Grassalkovich postavil kostol na počesť Svätej Trojice, ktorej ho venuje“.
Obce Vaskút sa týkalo i 50. výročie veľkého novodobého sťahovania národov, v roku
1995 bol v centre obce vztýčený pamätník, symbolizujúci Zmierenie. Na viacerých domoch ochraňujú pamätné tabule ako pamiatku na ich starých obyvateľov. Charakteristické spomienky národností symbolizujú i Sikulská brána („Székely kapu“), postavená
v záhrade kostola, Hornú zem zasa Zvonica („Harang tornya“). Medzi staré, pre obec
typické stavby patrí aj úrad starostu, budova mlynu, nachádzajúca sa na Aradskej ulici
či staručké domčeky na Cintorínskej ulici.
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K historickým pamätihodnostiam patria v chotári Vaskútu ešte aj dnes viditeľné, už
v mladšej dobe kamennej (neolite) existujúce pahorky (mohyly?), a aj pevnosť – hradisko
(„földvár“). Pri vykopávkach, uskutočnených 12., 13. a 15. júna 1858 existovalo ešte 13
pahorkov, a aj hrad „Gyűrű” (Prsteň).
Obec bola prvýkrát spomínaná pod názvom Bachkuta, neskôr postupne Batskuta,
Batta, potom Bácskuta, Baskut, ale v dejinách sa objavila aj po turecky ako Bacsküz.
Na východ od štátnej cesty Baja–Gara, od obce Vaskút južným smerom sa nachádza
viacero (pomaly už miznúcich) pahorkov, čo nám dovoľuje vyvodiť záver, že tieto miesta
boli osídlené už v dobe Sarmatov a Jazygov, a rovnako aj pri pahorkoch ležiace hradisko
mohlo byť významným strategickým bodom. Charakteristiku starej usadlosti najkomplexnejšie popísali Mihály Kőhegyi–Gabriella Vörös: „Vaskútske pahorky a hradisko“.
Dokazuje to spracovanie dejín výskumu a vedecké predloženie materiálu.
Doteraz vymenované nálezy svedčia o starobylom osídlení našej obce. Hodnota umeleckých pamiatok, opísaných pahorkov a hradiska nie je primerane ocenená, dokonca nepociťuje žiadnu badateľnú ochranu. Odvtedy počet pahorkov klesol na tri, a aj hradisko
sa plynutím času zmenšilo.
Medzinárodné styky usadlosti sa vyvinuli zodpovedajúc historickým tradíciám. Partnerské vzťahy udržiava od roku 1992 s dvomi nemeckými mestami (Mutlangen, Türkheim), respektíve so sedmohradským Gyimesközéplokom (1994), a od roku 1999 aj
s Veľkou Pakou na Slovensku. Miestni zástupcovia tradícií nemeckej národnosti (švábi)
majú celoštátne uznávanú Tanečnú skupinu nemeckej národnosti a Dychovku Antala
Kraula – hocikedy s radosťou zabávajú hostí, ktorí zavítajú do obce.
(Zdroj: www.vaskut-nagykozseg.hu)

PAMIATKA OD OBČANOV VASKúTu (1947–1997)
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dejiny

OBCe

GaRa

Obec Gara bola obývaná už v dobe panoúdaje o obci
vania Árpádovcov, prvá doložená písomná
zmienka o nej pochádza z roku 1290.
Katastrálna rozloha: 59,96 km²
usadlosť patrila do roku 1334 rodine GaObývaná plocha: 248 ha
raiovcov, k jej majetku v Južnej zemi, a aj
názov pravdepodobne dostala podľa tohto
Neobývaná plocha: 5 748 ha
rodu. Nie je potvrdená iná teória, ktorá
Počet stálych obyvateľov: 2579 osôb
hovorí, že pomenovanie môže pochádzať
(2005)
zo slovanského slova „Gora“ (kopec, pahoHustota obyvateľstva: 43,01 osôb/ km²
rok), keďže dedina sa rozkladala na vyvýšenine (pahorkatine), v súčasnosti ležiacej
4 kilometre južným smerom. Dodnes túto časť nazývajú „Gradina“.
Do obce prví Chorváti prišli v roku 1526, ktorí sa podľa dokumentov usadili spoločne
s 18-timi členmi mníšskeho rádu františkánov v oblasti Gary. V dobe tureckých nájazdov,
v roku 1598 v čase panovania cisára, sa veľa obyvateľov presťahovalo do okolia Ostrihomu.
Medzi rokmi 1635 a 1641 daroval Miklós Esterházy obec Mátyásovi urbanecovi. Počas
Rákócziho boja za slobodu bola usadlosť úplne zničená. Gara sa ako súčasť panstva v Baji
v 1727-mom dostala do vlastníctva rodu Czoborovcov, neskôr, v roku 1750, ju darovali
komore Antala Grassalkovicha – zemepánovi z mesta Baja.
Prví Nemci do obce prišli v roku 1734, v nasledujúcom roku bol postavený kostol.
V roku 1770 obývalo obec 1888 osôb. V 1780-tom bol postavený katolícky kostol v neskorobarokovom slohu. V roku 1866 úplne znivočila Garu epidémia cholery. „Počet duší“
v roku 1870 bol 3878, ktorý do roku 1941 vzrástol na 3941. Pokles počtu obyvateľov
začal po tom, keď bolo po 2. svetovej vojne vysídlených 37 percent obyvateľov nemeckej
národnosti, čo znamenalo 990 osôb; ďalších približne 400 bolo zavlečených na „maličké
roboty“. Naopak, vláda presídlila z Bukoviny obyvateľov z piatich dedín (Andrásfalva,
Fogadjisten, Hadikfalva, Istensegíts a Józseffalva) na Južnú zem, odtiaľto jednu časť do
Severnej Báčky. Do Gary prišli z Bukoviny zväčša ľudia z Hadikfalvy, Istensegítsu
a Fogadjistenu.
V roku 1947 v zmysle dohody o výmene obyvateľstva sa prisťahovali Maďari z Hornej
zeme. Vtedy stúpol počet obyvateľov na 4534, čo bol v dejinách obce najvyšší počet, odvtedy nepretržite opäť klesal – v 2001 bolo zrátaných už iba 2683 občanov.
usadlosť vykazuje poľnohospodárske atribúty, významnejší priemyselný závod či fabrika
tu nie je. Zväčša sa jedná o inštitúcie, ktoré sú akceptované so zreteľom na obce porovnateľnej veľkosti.
Obec Gara leží v Báčsko-malokumánskej župe, od mesta Baja je vzdialená 16,5 km
mierne v juhovýchodnom smere. Jej chotár susedí s obcami Vaskút, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy a Csátalja. Je to usadlosť obývaná viacerými národnosťami – žijú tu Maďari,
Bunjevci, Chorváti, Nemci i Sikulovia (Sedmohradčania).
(Zdroj: www.gara.hu)
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BáCSalmáS

VO SVetle dejín

(Výňatok)
Od roku 1944 na základe prispôsobovaúdaje o meste:
nia historickým udalostiam sa od základov zmenila hospodárska, spoločenská
a populačná štruktúra. Všeobecná mobiRegión: Južná Dolná zem
lizácia, odvlečenie v gete natisnutých
Župa: Báčsko-malokumánska
Židov, následne okupácia sovietskymi
Okres: Bácsalmási
vojskami a partizánske akcie na Dolnej
Celkový počet obyvateľov: 6586 osôb
zemi, umiestnenie a príspevky na jedlo
pre utečencov, ktorí sem prišli z oblasti
(1. január 2015)
Južnej Báčky, internácie do Sovietskeho
Hustota obyvateľstva: 59,97 osôb/km²
zväzu prebiehajúce od januára 1945, konRozloha: 108,32 km²
fiškácia majetku Nemcov, neskôr vysídlenie ich veľkej časti (približne 4500 až
4800 osôb) mali tragické následky. Maďarské rodiny, presídlené zo Žitného ostrova počtom nedokázali nahradiť straty, spôsobené vysídľovaním. Kvôli perzekúciám (napr. voči
„kulakom“), hraničnému pásmu, zriadenému v dôsledku Titovej éry, anomálie päťdesiatych rokov (povinné dodávky tovaru štátu) bolo obyvateľstvo nútené hromadne opúšťať
usadlosť a hľadať šťastie buď v priemyselných oblastiach, respektíve na Západe (1956) –
vymenilo sa tu takmer 50% obyvateľstva. Dôsledkom otupenia administratívnych funkcií
zo strany Juhoslávie bola najprv v roku 1949 pričlenená časť periférie ku Kunbaji, v roku
1952 bola na okrajovom, husto osídlenom farmárskom území, ležiacom v historickom
vinárskom kraji, založená samostatná obec Bácsszőlős.
(Zdroj: www.bacsalmas.hu)

litOVel
údaje o meste:
Štát: Česká republika
Kraj: Olomoucký
okres: Olomouc
počet obyvateľov: 9921 (1. január 2012).
nadmorská výška: 233 m
Rozloha: 46,39 km²
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VnútORné OSadenie a

Výmena OByVateľStVa

Hneď po vojne dekrétom prezidenta Beneša č. 33/1945 zbavili všetkých príslušníkov maďarskej a nemeckej národnosti čs. štátneho občianstva. Zároveň s tým začalo systematickejšie osídľovanie Slovákov v etnicky maďarských oblastiach. Aj do Veľkej Paky, Malej
Paky a Čukárskej Paky prišlo už v novembri 1945 šestnásť slovenských rodín z Francúzska, Juhoslávie i stredného Slovenska. Boli usadení v rodinách bohatších sedliakov
ako národní správcovia. Ďalšími opatreniami boli zrušenie škôl s vyučovacím jazykom
maďarským a prepustenie učiteľov zo školských služieb. štátne orgány sa snažili zmeniť
etnickú skladbu obyvateľstva južného Slovenska aj násilnou deportáciou časti maďarského
obyvateľstva do Čiech. Z Veľkej Paky, Malej Paky a Čukárskej Paky bolo deportovaných
začiatkom roku 1947 do oblasti Litovelu okolo 400 osôb. Po čase sa však veľká časť z nich
vrátila naspäť. Hlavné úsilie sústredila vtedajšia čs. vláda na uskutočnenie výmeny obyvateľstva s Maďarskom. Jej cieľom malo byť definitívne zníženie počtu Maďarov na Slovensku. Keďže sa však v Maďarsku nenašlo dosť Slovákov, ktorí by sa chceli vysťahovať
na Slovensko, a maďarská vláda nechcela pristúpiť na jednostranné vysídlenie slovenských
Maďarov, výmena obyvateľstva sa nakoniec realizovala len čiastočne. Podľa zmluvy o výmene obyvateľstva z 27. februára 1946 bolo nakoniec v rokoch 1946–1948 zo Slovenska
vysídlených okolo 70 000 osôb maďarskej národnosti. Na Slovensko prišlo vyše 73 000
osôb slovenskej národnosti z Maďarska.

OSOBNý SPIS PRESíDLENÉHO JÓZSEFA TAKÁCSA
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Táto udalosť patrí medzi temnejšie stránky našej histórie. Výmena obyvateľstva bola
totiž násilným aktom. Hlavne maďarské obyvateľstvo zo Slovenska bolo nútené opustiť
svoje domovy len za základe pochybnej kolektívnej viny, pritom išlo častokrát len o obyčajných roľníkov, ktorí nemali nič spoločné s politickými udalosťami predchádzajúcich
rokov. Často išlo o celé rodiny, ktoré boli po stáročia zviazané so svojimi rodnými obcami,
či mestami, a takto násilne strácali nielen svoj majetok, ale hlavne svoju domovinu. Veľmi
dobre je to vidieť aj na rodinách, ktoré boli presídlené z Veľkej Paky, Malej Paky a z Čukárskej Paky. Vysídlení boli napríklad Bartalovci, Nagyovci či Vargovci, teda rodiny, ktorých predkovia sa spomínajú už v urbároch Veľkej Paky v rokoch 1574 a 1646. Čukársku
Paku museli opustiť potomkovia bývalých zemianskych rodov (Sághy, Cséfalvay, Földes,
Andrássy a iní), teda rodov, ktoré obec prakticky zakladali, vybudovali a žili tu 400 a viac
rokov.
Do Veľkej Paky, Malej Paky a Čukárskej Paky prišli na jeseň roku 1947 Slováci z Maďarska, z obce Péteri. Presťahovalo sa sem 67 rodín. Napriek svojmu dvestoročnému pobytu na Dolnej zemi si udržali svoj jazyk a dodnes hovoria stredoslovenským nárečím.
Ich predkovia totiž pochádzali zo Zvolenskej stolice, začiatkom 18. storočia ich zemepán
Daniel Bohuš usadil na svojich majetkoch na Dolnej zemi.
V Oblastnom archíve v Bratislave sa zachovali zoznamy presídlencov do Maďarska.
Podľa nich malo Veľkú Paku opustiť 41 osôb, Malú Paku 18 osôb a Čukársku Paku 38
osôb.V skutočnosti však obce opustilo niekoľkonásobne viac osôb, pretože tieto zoznamy
zaznamenávajú len hlavy rodín, prípadne iba dospelých členov rodiny. Napríklad
z Čukárskej Paky bolo do maďarskej obce Bácsalmás presídlených až 120 osôb. Presídlení
obyvatelia z Veľkej Paky sa v Maďarsku usadili hlavne v obciach Gara a Vaskút.
Presný počet obyvateľov presídlených z Veľkej Paky, Malej Paky a Čukárskej Paky do
Maďarska nepoznáme. Príčinou je to, že dobová evidencia je často neúplná, mnoho dokumentov je do dnešných čias nedostupných a pri presídlení sa v mnohých prípadoch
zaznamenávali len mená dospelých členov rodiny. Prípadné nepresnosti vyplývajú z tohto
faktu, preto sa zúčastneným ospravedlňujeme.
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Menoslov presídlených sme zostavili na základe nasledujúcich zdrojov: Dr. Zoltán Horváth PhDr.: Pravdivý príbeh presídlených Maďarov z hornej zeme do Bácsalmásu; Frederik Federmayer: Veľká Paka, Malá Paka, Čukárska Paka a ich obyvateľstvo v minulosti
(rukopis), ako aj za pomoci dokumentov obecného zastupiteľstva a na základe spomienok
ľudí, ktorých sa presídlenie priamo dotklo.

čukárska paka
čas presídlenia: 28. marca 1947
Vojtech Mészáros, Mészárosová (manželka Vojtecha, rod. Juliana Sághyová), Mária Zlatica Mészárosová, Vojtech Mészáros ml., Alžbeta Mészárosová.
čas presídlenia: 28. augusta 1947
Vincent Sághy st., Vincent Sághy ml., Sághyová (manželka Vincenta, rod. Terézia Tóthová), Katarína Sághyová, Terézia Sághyová, František Magyarics, Ferdinand Cséfalvay
st., Cséfalvayová (manželka Ferdinanda st., rod. Juliana Kiátsová), Ferdinand Cséfalvay
ml., Helena Cséfalvayová, Ignác Cséfalvay, Cséfalvayová (manželka Michala, rod. Mária
Cséfalvayová), Vojtech Földes, Földesová (manželka Vojtecha, rod. Sidónia Puhová), Gizela Földesová, Zoltán Földes, Ľudovít Földes, Rozália Földesová, Mikuláš Lengyel, Lengyelová (manželka Mikuláša, rod. Magdaléna őryová), Magdaléna Lengyelová, Emília
Lengyelová, Vendelín Csepreghy, Michal Fekete st., Feketeová (manželka Michala, rod.
Juliana Göndörová), Michal Fekete, Sághyová (manželka štefana, rod. Mária Sághyová),
Ľudovít Sághy, Rezső Sághy, Sághyová (manželka Rezsőa, rod. Alžbeta Mészárosová),
Gabriela Sághyová, Vojtech Sághy, Ján Földes st., Földesová (Manželka Jána st., rod.
Emília Cséfalvayová), Ján Földes ml., Mária Földesová, Edita Földesová, Vincent Földes,
Földesová (manželka Vincenta, rod. Mária Méryová), Etelka Földesová, Izabela Földesová, Alexander Földes, Melicher Sághy, Sághyová (manželka Melichara, rod. Mária
Molnárová), Mária Sághyová, Margita Sághyová, Július Sághy, Kissová (manželka štefana, rod. Terézia Sághyová), Helena Sághyová, štefan Németh ml., Némethová (manželka štefana, rod. Cecília Tóthová), Michal Németh, Helena Némethová, štefan
Németh ml., František Németh, Cecília Ferencziová, Michal Fekete, Feketeová (manželka Michala, rod. Elza Földesová), Juraj Fekete, František Fekete, Emília Földesová,
Pavol Földes, Ladislav Sághy st., Sághyová (manželka Ladislava, rod. Irma Sághyová),
Irma Sághyová, Ladislav Sághy, Katonaová (manželka štefana, rod. Katarína Sághyová),
Imrich Andrássy st., Andrássyová (manželka Imricha, rod. Helena Andrássyová), Imrich
Andrássy ml., Margita Andrássyová, Jozef Andrássy, Méhesová (manželka Vavrinca, rod.
Juliana Andrássyová), Alžbeta Méhesová, Gejza Fekete st., Feketeová (manželka Gejzu
st., rod. Flóra Andrássyová), Gejza Fekete ml., Ján Fekete, Flora Feketeová, Prémová
(manželka Petra, rod. Petronela Földesová), Helena Prémová, Ladislav Prém, Alexander
Prém, Prémová (manželka Alexandra, rod. Ida Földesová), František Takács, Titus Takács,
Takácsová (manželka Titusa, rod. Berta Takácsová), Vojtech Sághy, Sághyová (manželka
Vojtecha, rod. Jolana Takácsová), František Földes, Földesová (manželka Františka, rod.
Alžbeta Nilingerová), Andrássyová (manželka Jozefa, rod. Apolónia Nagyová), štefan
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Andrássy, Terézia Vargová, František Tejedi, Földesová (manželka Joachima, rod. Irena
Fejesová), Irena Földesová, Fiedlerová (manželka Júliusa, rod. Terézia Földesová), Sidónia
Földesová, Jozef Földes, Tibor Fiedler, Helena Sághyová, Alexander Sághy, Helena Sághyová, štefan Vaszkó, Ladislav Sághy, Földesová (manželka Ladislava, rod. ?), Michal
Földes, František Földes, Irma Földesová, Berta Földesová, Ladislav Földes, Eugen Jáger,
Jágerová (manželka Eugena, rod. Zlatica Sósová).
čas presídlenia je neznámy: Gejza Bartal, Július Czikollay, Baltazár Fehér, Viliam Földes, Jozef Jankó, Terézia Jankóová, Jozef Kárász, Baltazár Nagy, Michal Valkó, Jozef
Varga, štefan Varga.

veľ ká paka
nemáme údaje o čase presídlenia. po krstnom mene a priezvisku uvádzame pôvodné
číslo domu:
Alžbeta Andrássyová (?), Anton Bartal (5.), Ľudovít Bartal (43.), štefan Bartal (9.), František Czikollay (15.), štefan Czikollay (15.), Gejza Farantay (22.), Ján Fehér (44.), Ján
Fekete (24.), Ján Fekete (57.), Július Fekete (11.), Ján Jankó (19.), Ján Jankó (38.), Ľudovít
Jankó (56.), Júlia Kajdányová (11.), Jozef Katona (60.), Karol Kinda (7.), Ľudovít Kranits
(36.), František Mátyus (48.), Ján Mester (7.), Ľudovít Mester (31.), František Mezei
(13.), Matilda Mezeiová (41.), Jozef Molnár (42.), Michal Molnár (22.), Alojz Mózes
(88.), František Nagy (45.), Július Nagy (28.), Juraj Nagy (34.), Ferdinand Panda (74.),
Viktor Panda (26.), Ľudovít Pőthe (55.), Katarína Sághyová (34.), František Szász (2.),
Etela Szelleová (55.), Koloman Szelle (65.), Dezider Takács (53.), František Takács (3.),
Jozef Takács (18.), Július Takács (71.), Rudolf Takács (3.), štefan Takács (?), Viktor Takács (8.), Vojtech Varga (4.), František Végh (16.), Rozália Vidaová (6.).

malá paka
Viliam Földes (14.), Alojz Hollósi (15.), Vendelín Jankovics (2.), Ľudovít Kovács (22.),
Titus Kovács (23.), Alexander Lelkes (4.), Jozef Lelkes (4.,), Terézia Lengyelová (?), Ján
Mikóczy (13.), Mária Mikóczyová (28.), štefan Mikóczy (35.), Imrich Mikus (19.), Anna
Molnárová (?), Katarína Molnárová (10.), Ján Monsperger (9.), Peter Monsperger (16.),
Herta Szabóová (17.), Jozef Takács (18.).
(Zdroj: Frederik Federmayer–Ľudovít Presinszky:
Veľká Paka, Malá Paka, Čukárska Paka a ich minulosť. FOTOS – Zoltán Szitás, 214–218.)
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„H uSák

nám SľúBil ...“

ako si spomínate na presídlenie?
meno: Irena Vincencová, rod. Liptáková
• My sme sem prišli v septembri,
mala som vtedy pätnásť rokov. Boli
Rok narodenia a úmrtia: 1932–2017
sme štyria súrodenci, dvaja chlapci
miesto narodenia: Péteri (Maďarsko)
a dve dievčatá. už z nás žije iba môj
najmladší súrodenec, no a ešte ja –
čas presídlenia: 1947
bola som prvým dieťaťom svojich romiesto presídlenia: Veľká Paka
dičov. Za vtedajších, Husákových
čias jeho ľudia chodievali do Mazamestnanie: domáca, členka JRD
ďarska robiť nábor. Pýtali sa obyvateľov, kto by chcel odtiaľ odísť. Ich
predstava bola taká, že odtiaľto, zo Slovenska, by chceli všetkých Maďarov vysídliť do
Maďarska, a z Maďarska priviesť sem všetkých Slovákov. To verbovanie prebiehalo formou schôdze v kultúrnom dome, išli sme si vypočuť, čo budú hovoriť. Nechceli sme odísť,
mama tam chcela zostať, ale Husák sľúbil, že ak sa presídlime, tak sa náš otec bude môcť
vrátiť zo zajateckého tábora na Sibíri. To bol dôvod, prečo sme sa prihlásili. Husák sľub
dodržal, ale neišlo to tak ľahko. Otec prišiel domov až o rok po našom príchode, v roku
1948. Ja som školu ukončila ešte tam, súrodenci sa vzdelávali už tu. Keď sme v Péteri nastúpili do prvej triedy, vyučujúcemu sme vôbec nerozumeli. Jednako nás vyučovali po maďarsky, ale takto som sa naučila maďarčinu, no doma sme rozprávali iba po slovensky.
V Maďarsku sme boli hospodári, mali sme pätnásť hektárov pôdy, pracovala som na nej
od detstva. Keď sme prišli sem, spočiatku to bolo dosť zlé, lebo miestni Maďari nevedeli
po slovensky, ani po maďarsky nehovorili poriadne, ale používali nárečie, hovorili tak humorne. „Óma, szóma,“ takto rozprávali, a my sme tomu ani nechceli veriť. „Megyek becsukni ablakokot“ (idem zavrieť okná – nárečovo), povedal raz predo mnou jeden miestny
obyvateľ. „Aký k•••t?,“ spýtala som sa ja. „Ablakokat, tak to treba povedať,“ opravila som
ho.
priniesli ste si so sebou všetok majetok?
• Áno, všetko. Kone, kravy, prasce. Do lehnickej železničnej stanice sme dorazili desiatimi
vagónmi. Priviezli nás vo vyzdobenom vlaku, mama bola zavretá v jednom vagóne spolu
s mojou mladšou sestrou. Do Paky nás dopravili českí vojaci nákladnými autami. Tu už
všetci vedeli, do ktorého domu treba ísť. József Takács 16., to bola naša adresa. u jedného
muža boli kľúče a zoznam, kto kam má ísť.
v akom stave bol ten dom?
• Dom nebol nejaký nový. Mama musela všetko premaľovať, aj obloky. Nebolo to také
ako v Péteri. Ľudia tu vychádzali zo svojich domov s plačom. „Kam sme sa to dostali,
veď toto nie je Slovensko, toto je horšie ako Maďarsko,“ hovorili.
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dostali ste všetko, čo vám sľúbili?
• Nasľubovali nám toho veľa. Dostali sme úrodnú zem, tu je dobrá pôda, my sme už vedeli
ako ju skultivovať. Pridelili nám rovnako veľký dom, v akom sme bývali v Péteri.
Kde ste si našli prácu?
• Družstvo zakladali vtedy, keď sme pricestovali. Prišiel s nami aj náš starý otec, a on sa
stal podpredsedom družstva, tam sme pracovali. Ja som upratovala kancelárie, neskôr
som robila aj na poliach. Siala som, kosila, orala – robila som všetko. Pri starom otcovi
som sa priučila mnohému. Ako dvanásťročná som už zvládala všetky práce okolo domu.
Po príchode otca sa nám narodil štvrtý súrodenec a mama kvôli vojne nedostala ani múku,
ani cukor. Preto chodili každé dva týždne na rumunské hranice obchodovať, šaty vymieňali za potraviny. Mladší brat mal vtedy dva týždne, my sme zostávali doma – starý otec,
deti, a boli tu ešte dva kone, dve kravy, svine a hydina. Všetko toto som kŕmila, navyše aj
varila.
aké bolo zoznamovanie sa s miestnymi?
• Do Paky z Péteri prišlo viac ako 50 rodín, čo bolo vyše 500 ľudí. Vtedy to bola takmer
opustená dedina. Miestni boli zvedaví na nás a my na nich, takto sme sa postupne zoznamovali. Pýtali sa, či hovoríme po maďarsky. Prišla suseda, chcela si od mamy požičať
„laftyiku“. „Mezei néni, mi nič také nemáme,“ odpovedali sme, nato ona povedala, že ju
u nás na dvore videla. Vyšla, ukázala a vysvitlo, že tým myslela káru. Aj od nás sa miestni
naučili veľa po maďarsky.
ako ste sa zoznámili s manželom?
• Chodilo sem veľa mladých, založili sme divadelnú skupinu. Môj manžel sa narodil vo
Francúzsku, lebo jeho rodičia tam žili. Neviem, ako sa tam dostali, je možné, že dôvodom
bolo to, že tu nenašli prácu. Spoznali sa vo Francúzsku, a aj deti sa im narodili tam. Vysídlili aj ich, rovnako ako nás sem, do Paky. Takto sme sa spoznali.
odkiaľ pochádzal nápad s divadelným súborom?
• My sme hrávali už v Péteri, potom aj tu. Boli sme populárni, niektorí diváci prišli aj
z Anninho majera, aby si pozreli slovenské dievčatá. Mala som jednu maďarskú priateľku,
prekladala som jej text predstavenia, keď sme hrali v slovenčine. Sedeli za nami, a keď
sme na konci tancovali, poďakovali sa mi za to, že som to preložila, lebo takto aj oni
všetko porozumeli. Divadlo založil Pavel Hrutka, členmi sme boli aj ja a moja mladšia
sestra – hrali sme, tancovali. Zachovali sme si aj hodové tradície, v Péteri bývali hody
v septembri, starí ich oslávili aj v Pake, takže tu boli počas jedného roka až dvoje hody.
Udržiavate kontakty s rodinnými príslušníkmi, ktorí zostali v maďarsku?
• Áno, každoročne sme mali vo zvyku sa tam na dva dni vrátiť. Aj dnes nás volajú, každý
rok sa navzájom navštívime, raz prídu oni, inokedy my, aj tam spievame a tancujeme. Ja
tam už poznám všetko. Nazývajú ma tam „Balcovka“, ja im vždy vravím, že som „Liptáčka“, prípadne „Vincencka“ – na základe dnešného priezviska a podľa mena za slo24

bodna. Oni však vždy tvrdia, že tam
večne zo-stanem Balcovkou – moja
mama sa za slobodna volala Balcová.
dodnes žijete v dome, do ktorého po
presídlení umiestnili vašu rodinu?
• Toto sme postavili už my, v tejto ulici
kedysi domy neboli, iba role. Moji súrodenci sa presťahovali do Bratislavy
a šamorína. Pôvodne sme bývali neďaleko kostola, na Hlavnej ceste.
ako sa dnes spätne dívate na presídlenie?
• Naučili sme sa tu žiť, už som si zvykla.
Vidím to tak, že tu ľudia žijú oveľa jednoduchšie ako u nás, v Péteri. My sme
aj motyku nosili inak, krajšie. Tu používali dlhé rúčky na motyky, nechápali
sme, čo robia na poliach. Keď videli ako
IRENA VINCENCOVÁ (1932–2017)
okopávame my, odkukali to od nás.
S Maďarmi sme sa rozprávali po maďarsky, so Slovákmi po slovensky. Častokrát sa nás pýtali, ako sa niektoré výrazy správne
povedia po maďarsky. V škole v Maďarsku sme nevedeli ani to, kde je Žitný ostrov, učili
sme sa iba toľko, že „fúka žitnoostrovský vietor“; teraz už viem, kde sa Žitný ostrov nachádza. Spočiatku sa vyskytli drobné konflikty, miestni sa nám netešili. Sused, keď sa
opil, často nám nadával, ale nezaujímalo nás to. Trvalo to dovtedy, kým sme sa navzájom
nespoznali.
ak by to bolo možné, vrátili by ste sa?
• Príležitosť na to bola, ale nežili sme tým. už sme si zvykli na život tu, no našiel sa aj
taký, ktorý sa vrátil.
(Éva Bartalos)
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László Szenyan mal desať rokov, keď
meno: László Szenyan
sa jeho mamička a otecko rozhodli, že
Rok narodenia: 1937
v zmysle dohody o výmene obyvateľmiesto narodenia: Péteri (Maďarsko)
stva medzi československom a maďarskom sa z péteri, obce ležiacej
Súčasné bydlisko: Veľká Paka (Slovenská
zhruba 28 kilometrov od budapešti,
republika)
presťahujú do československa
čas presídlenia: 1947
a začnú nový život. Szenyanovci –
miesto presídlenia: Veľká Paka
spoločne s približne 470 ďalšími obypovolanie, remeslo: člen JRD, traktorista,
vateľmi péteri – sa vtedy dostali do
zásobovač
našej obce, veľ kej paky. v spomienkach Laci báčiho, ktorý sa ešte stále
teší výbornému zdraviu, dodnes živo pretrvávajú okamžiky presídlenia, o ktorých aj
dnes veľa rozpráva svojim vnukom.
ako si spomínate na svoju rodnú obec, péteri, a na obdobie, ktoré ste tam strávili do
svojich desiatich rokov?
• Péteri je malá usadlosť, nachádzajúca sa medzi mestečkami Monor a Gyömrő, kam sa
v 18. storočí prisťahovali slovenské rodiny z oblasti Zvolena a Banskej Bystrice. Spomedzi
prisťahovaných rodín sedem obrábalo pôdu vo vlastníctve zemepána – patrila medzi ne
aj rodina Szenyanových. Takže aj môj pôvod môže viesť späť až tam. Slovenskí osadníci
si dlhú dobu uchovávali svoj jazyk a zvyky. Moji rodičia sa už rozhodli pre maďarskú národnosť, ale doma sme rozprávali „miešaným“ jazykom: aj po maďarsky, aj po slovensky.
Mám jednu mladšiu sestru, narodila sa v roku 1939, dnes žije v Čukárskej Pake. Boli sme
chudobnou rodinou, otecko na každodenný chlieb pre rodinu zarábal v stolárstve, avšak
mamička „nepracovala“, bola s nami, deťmi, doma. Do školy som začal chodiť v Péteri,
kde vyučovanie prebiehalo v maďarčine – navštevoval som ju štyri roky. Obec naša štvorčlenná rodina opustila pred sedemdesiatimi rokmi a presťahovali sme sa do vtedajšieho
Československa.
ako si spomínate na sťahovanie? čo tu čakalo vašu rodinu?
• Dobre sa pamätám na to, že pri sťahovaní nám pomáhali košickí vojaci. V Péteri naložili
na nákladné auto naše veci, potom nás na železničnej stanici v Monore „navagónovali“,
a tí istí vojaci sa objavili aj vo Veľkej Pake, kde nám pomohli poskladať veci. Z domu sme
si priniesli všetko, ale zvieratá sme nemali, iba trochu nábytku a zopár tašiek, to bol celý
náš majetok. My sme sa sem nedostali proti svojej vôli. Bol som ešte dieťa, príliš som sa
v záležitostiach „veľkého“ sveta nevyznal, ale viem to tak, že nám ponúkli možnosť presťahovať sa sem. Moji rodičia sa v nádeji na lepší život rozhodli pre presídlenie. Aj moji
starí rodičia, ktorí ostali doma, im povedali: Choďte a skúste, menjetek, próbaljátok meg.
Nezdržiavali nás. Tu nám prisľúbili byt, dom, ale keď sme v 47-om zostúpili z vlaku,
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BuDOVA šKOLY V PÉTERI

ostali sme prekvapení, lebo dom, ktorý sľúbili otcovi vo Veľkej Pake, bol vtedy už obsadený. Jednoducho ho dali inému. Spočiatku sme sa uchýlili k známym, ktorí rovnako
prišli s nami, ale im sa nehnuteľnosť ušla, avšak nám nie.
ako sa vám podarilo zžiť sa s tunajším prostredím?
• Pretože sa sem v rovnakom čase prisťahovalo viacero nám známych rodín, necítili sme
sa tu ako cudzí. Iba krajina bola iná, ale na to sme si ľahko zvykli. Keďže do prisľúbeného
domu sme sa nemohli nasťahovať, zo začiatku sme bývali u mojej krstnej mamy, u jedného
z bratov mojej mamičky v Čukárskej Pake. Z maminej strany boli desiati súrodenci, ale
len dvaja z nich sa odsťahovali z Péteri. Otec mal iba jedného súrodenca, ten tiež zostal
doma. Od krstnej mamy sme sa neskôr odsťahovali do budovy školy v Čukárskej Pake.
Následne sme bývali aj v jednom učiteľskom byte, potom, po zoštátnení, sme sa presťahovali do družstevného bytu vo Veľkej Pake. Otecko spočiatku pracoval v Bratislave, venoval sa tesárskym a stolárskym prácam, neskôr vzniklo roľnícke družstvo, zamestnal sa
tam. Vzhľadom na to, že v rovnakom čase ako ja sem prišlo aj veľa mojich rovesníkov,
s adaptovaním sa v dedine nebol žiadny mimoriadny problém. Veľmi skoro sme boli zadobre aj s tunajšími susedmi. Pamätám si, že tu žijúci ľudia takmer vôbec nehovorili po
slovensky, nerozumeli ani toľko, čo znamená „dobrý deň“. A predsa museli chodiť do slovenskej školy. Keďže do obce sme prišli práve v septembri, ja som pokračoval v piatej
triede. Bolo mi divné, že štyri ročníky doma som absolvoval v maďarčine, avšak tu som
sa učil po slovensky, lebo maďarská škola neexistovala. No popritom učitelia boli Maďari,
a tí učili po slovensky. Po skončení školy v Pake som pokračoval v učení v šamoríne, rovnako v slovenskom jazyku.
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časom ste sa stali dospelým. ako sa vyvíjal váš ďalší život?
• V roku 1957 som narukoval na vojenčinu, keď som sa po dvoch rokoch vrátil do civilu,
na miestnom JRD som začal pracovať na traktorovej stanici. Venoval som sa poľnohospodárskej práci ako traktorista či kombajnista. Potom, v 63-ťom, som sa stal na družstve
nákupcom, zabezpečoval som materiál. Túto prácu som následne vykonával počas päťdesiatich rokov, až dovtedy, kým som neodišiel do dôchodku. Jazdil som po celej republike
nákladným automobilom. Ako 24-ročný som sa oženil, manželka je tunajšia, pochádza
z Malej Paky. Naša rodina, a rovnako aj všetci tí, ktorí pochádzajú z Péteri, sme evanjelického vierovyznania. Od 1947-do roku 1953 som pravidelne navštevoval zhromaždenia
evanjelického zboru v šamoríne, pritom manželka je katolíčka. Po občianskom sobáši
sme uzavreli manželstvo aj v kostole vo Veľkej Pake. Pán farár mi vtedy povedal, že sa
nemusím dať prekrstiť, ale aby som nechal manželku chodiť do kostola. V tejto otázke
však spor medzi nami nikdy nebol. Dom, v ktorom teraz bývame, sme si postavili začiatkom 60-tych rokov. Narodil sa nám jeden syn, ktorý má dve dcéry, a mám už aj jedno
malé pravnúča.
ako ste udržiavali vzťahy s príbuznými, ktorí zostali doma, v péteri?
• Od rodičov nikdy neodznelo vyjadrenia, že by ľutovali presídlenie sem. Ja som sa spriatelil s osudom ľahšie, lebo už 70 rokov žijem tu na Žitnom ostrove, v plnej miere sa pokladám za miestneho. Veľká časť príbuzenstva však zostala v Maďarsku, preto je
prirodzené, že sa navzájom stýkame. Každý rok som chodil do pôvodného domova dvakrát, stalo sa, že aj viac razy. Našťastie medzi Péteri a Veľkou Pakou nie je veľká vzdialenosť. Sadnem si do auta a o dve hodiny som už tam. Syna som počas letného voľna každý
rok odviezol na jeden mesiac prázdninovať k môjmu bratrancovi, synovi jedného zo súrodencov mojej mamy. Presídlenie a výmena obyvateľstva sa týka aj širšej rodiny mojej
manželky. Ich odtiaľto vysťahovali do Maďarska, no naša situácia bola iná. Oni nemali
možnosť výberu ako moji rodičia. Z manželkinej strany takto máme príbuzných v Baji,
Sátoraljaújhelyi, Pécsi i v Szombathelyi. Práve preto sme boli častejšie my u nich na návšteve v Maďarsku. V Péteri som bol naposledy pred dvomi rokmi, jeden z bratov mojej
mamy nás navštívil nedávno. Boli u nás už viackrát, ale ja som chodieval k nim častejšie.
čo všetko sa odvtedy zmenilo vo vašej rodnej obci?
• Budova školy do dnešného dňa stojí na tom istom mieste, kam som chodil aj ja. Bartal
a Hubert – tieto dve mená si pamätám od prvoti, boli to naši učitelia. Chodil som aj do
škôlky, no žiaľ, z toho času si už neviem spomenúť na žiadne meno. Ešte stále existujú i
staré domy, ale odvtedy pribudli aj nové ulice. Veľmi dlhú dobu sme chodili ku mamičkinmu
súrodencovi tak, že ich ulica nebola ani vyasfaltovaná, bola plná výmoľov, ale posledne keď
som bol u nich, už to dali do poriadku. Pri každej príležitosti ideme aj na cintorín, k hrobu
mojich starých rodičov. Na cintoríne však nie sú náhrobné kamene, niekedy len s ťažkosťami
vieme určiť, či sme kvety skutočne položili na správny hrob. Jedna moja stará mama sa
dožila 94 rokov, druhá zomrela vo veku 87 rokov. Ani spomedzi príbuzných už nežijú všetci
v obci. Z deviatich súrodencov mojej mamičky nedávno zomrel aj posledný, a medzi mojimi
bratrancami je to tak, že niektorý je v Monore, iný žije v Gyömrő.
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existujú tradície, ľudové zvyky, prípadne chute, s ktorými ste sa zoznámili ešte v péteri, a ktoré máte rád dodnes?
• Tu ľudia zachovávajú prakticky rovnaké zvyky, ako si z Péteri pamätám do veku svojich
desiatich rokov. Počas Vianoc chodíme spievať, na Veľkú noc pooblievame dievčence.
Nebol veľký rozdiel medzi tamojšími a tunajšími tradíciami, aj jedlá sú poväčšine podobné. Moja mamička si priniesla z Péteri tamojší svet chuti, a keď som sa oženil, i moja
manželka od nej prevzala niekoľko receptov. Ale napríklad šťaveľ alebo špenát sme dovtedy nepoznali. Jednoducho v záhrade pri rodičovskom dome neboli. S jedlami z týchto
dvoch rastlín ma zoznámila manželka, ale ja ich dodnes nezjem. Proste nemám rád ani
šťaveľ, ani špenát.
Každý tu v obci, kto sa volá Szenyan, má pôvod v péteri?
• Myslím si, že áno. Z 60–70 rodín, ktoré sa sem prisťahovali v 47-mom, bolo veľmi veľa
Szenyanovcov. Našim blízkym príbuzným však bola iba moja krstná mama, ktorá žila
v Čukárskej Pake, so zvyšnými sme boli vo vzťahu iba ako menovci. Napríklad ja si píšem
svoje meno v maďarskom pravopise, ale raz som v Brne dostal pokutu od policajtov, lebo
v občianskom preukaze bolo uvedené meno Szenyan, avšak do vodičáku ma zapísali ako
Seňana. Darmo som im vysvetľoval, že to nie je moja chyba, že meno mi zmenili na polícii, nedostal som sa z toho bez stokorunovej pokuty. Aj môjho syna zapísali na matrike
ako Seňana.
Ktorým jazykom komunikujete navzájom v rámci rodiny? zvyknete rozprávať vnukom o svojom detstve, o tom, ako ste sa dostali do veľ kej paky?
• My tú reč miešame, hovoríme aj tak, aj tak. Čo nám nepríde na um v maďarčine, to povieme po slovensky, a platí to aj opačne. Syn už chodil do slovenskej školy, manželka sa
takmer naučila jazyk, keď spolu listovali v slovenských učebniciach. u nás s tým problém
nemáme, rovnako je tomu aj v obci a vždy to bolo tak. Svojim dvom vnučkám veľa rozprávam o tom, čo som zažil. So synom, keď bol ešte dieťaťom, sme každé leto v sobotu
chodili na Balaton. Ráno sme sa pohli, večer vrátili. Aj jemu som veľa hovoril o veciach
z minulosti. Všetci vedia, odkiaľ pochádza naša rodina.
ako teraz trávite všedné dni?
• Chvála Bohu, cítim sa zdravý. Pravidelne chodím na kontroly, a aj pán doktor mi zvykol
hovoriť: len takto ďalej. Zvládnem všetky práce okolo domu, starám sa o záhradu, kosím
trávu, okopávam – proste robím všetko, čo je potrebné. Popritom dodnes šoférujem. Ak
treba manželku, nevestu alebo vnučky niekam dopraviť, tak už aj skočím do auta a v momente odchádzame. Veľmi rád šoférujem, cestujem. Zrak mám dobrý, takže vedenie vozidla mi nerobí problém, či už treba ísť do Bratislavy, alebo na rodinnú návštevu do
Maďarska.
(Balázs Kiss)
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„ťažkO

SOm Si zVykala“

Kedy presne vašu rodinu presídlili na
meno: Alžbeta Seňanová, rod. Hudecová
žitný ostrov?
• Narodila som sa 5. mája 1931 v PéRok narodenia: 1931
terke. Bolo nás desať súrodencov:
miesto narodenia: Péteri (Maďarsko)
Michal (zomrel ako 2-ročný, zrazili ho
kone), František, Alexander, Karol, Ján,
čas presídlenia: 1947
Alžbeta, Ilonka, Michal, Tibor,
Gizela. Na Žitnom ostrove žijeme od
miesto presídlenia:
septembra roku 1947. Dve naše vydaté
Čukárska Paka (Československo)
sestry ostali v Maďarsku. Mama zomrela doma, keď cez dedinu prechádzal
povolanie: členka JRD
front. Náš dvor zasiahol výbuch, mama
zraneniam na mieste podľahla. Pokoj
sme mali až keď prišli Rusi. Vojaci k nám boli dobrí. Pomohli nám. Ľutovali nás, že nám
mamka zomrela. Na rukách nosili moju najmladšiu sestru. Do školy som chodila v Péterke šesť tried s vyučovacím jazykom maďarským, hoci našim učiteľom bol Slovák.
ako ste sa rozhodovali, či sa presídliť a či nie do československa?
• Ja som nechcela prísť na Slovensko. Agitovali nás. Organizátori zvolávali schôdze, presviedčali nás. No mňa prehovorili moji starší bratia, aby sme to skúsili. Otec nás nasledoval o dva mesiace. Mohli sme vziať so sebou všetok nábytok, postelné prádlo, šatstvo.
Nákladnými vozidlami nás zobrali na stanicu v Monori, a naložili nás do vagónov.
ako ste sa udomácňovali v novom prostredí?
• V Pake nám núkali dva domy, ktoré však boli staré. Tak nás dali do tretieho. V Péterke
sme mali ozaj pekný dom, veď otec bol murár. Dom mal normálnu dlážku, tu v Pake to
bola len udupaná hlina. Všade bola špina po zvieratách. Dostala som sa do rozpakov,
strážili ma žandári, lebo som chcela skočiť do studne. Ťažko som si zvykala.
po presídlení ste mohli všetci hneď začať pracovať?
• Otec bol murár, pracoval v Bratislave. Chcel sa tam aj presťahovať, ale sestry ho prehovorili, aby sme tam nešli. Vydala som sa roku 1949. Môj manžel bol tiež prišlý, a taktiež
pochádzal z Péterky. Robil murárčinu, istý čas bol činný aj v politike na okresnej úrovni.
Rok-dva na to vzniklo aj družstvo. Ja som pracovala tridsaťtri rokov na JRD, v živočíšnej
výrobe. Náš syn žil a zomrel v Bratislave, zo sveta odišiel pred šiestimi rokmi.
Koflikty medzi ľuďmi neboli?
• Sem-tam sa vyskytli. „Vyduríme vás za Dunaj“ – hovorievali nám niektorí naši spoluobčania, no s väčšinou z nich sme boli po dobrom. No aj my „maďari“ sme sa museli prispôsobiť. Veď koniec koncov sme to boli my, ktorí sme prišli do nového prostredia.
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Schádzali sme sa v kultúrnom dome. Založili sme divadelný krúžok. Jozef
Króner chodil navádzať
otca, aby šiel robiť divadlo
do Bratislavy. Bol veľmi
nadaný.
ako vnímate politické rozhodnutie vlád dvoch dotknutých štátov o výmene
obyvateľstva z roku 1946
dnes?
• Neviem, či je dnes v Péterke lepšie, ako tu na Žitnom ostrove. Ani to, či by
nám bolo dnes lepšie, keby
sme tam boli ostali. Ale ja
som nechcela prísť, ľutovala
som ale mojich malých súrodencov, tak som sa k nim
pridala. Veď predsa po strate
mamy som bola „hlavou“
rodiny.
čo robievate cez voľný čas?
• My sme všetci evanjelici.
Každý mesiac k nám raz
chodí farárka zo šamorína.
Schádzame sa v zasadačke
budovy miestnej pošty. Každodenne počúvam správy v
rozhlase. Operovali mi oči,
takže sledovať vysielanie teALŽBETA SEňANOVÁ (2017)
levízie dlho nemôžem.
Venujem sa psíkovi. V poobedňajších hodinách si so ženami z ulice zvykneme posedieť
na lavičke v malom parčíku pred našim domom. Ale už je nás málo, ja som najstaršia.
Témy nemáme žiadne extra. Hovoríme o varení a o tom, čo nového je vo Veľkej Pake.
Jeduje ma, že už nič nevládzem. A veru, voľakedy som koľko vládala... už by snáď bolo
lepšie navždy odísť „za otcom“ do večnej domoviny.
(Vince Lelkes, 2017)
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akO deti

dReli na ROliaCH

Helena mravíková sa narodila
v péteri, obci, nachádzajúcej sa
v maďarsku. mala deväť mesiacov,
keď sa spolu s rodinou musela presťahovať do československa. dom
dostali vo veľ kej pake, tu sa usadili,
a pani mravíková tu dodnes žije.

meno: Helena Mravíková, rod. Seňanová
Rok narodenia: 1947
miesto narodenia: Péteri (Maďarsko)
čas presídlenia: 1947
miesto presídlenia: Veľká Paka (Československo)
zamestnania: zamestnankyňa v zdravotníctve

ako si spomínate na základe rozprávania vašich rodičov na tú dobu, na
dni sťahovania, na zžitie sa s novým prostredím?
• Môj najstarší brat mal vtedy päť rokov, pravda, ja som mala deväť mesiacov. Ako mi
rozprávala moja mamička, prišli sme vo vagónoch, potom sa rozdeľovalo, kto kde bude
bývať.
Kde ste nakoniec dostali dom?
• Pridelili nám v poradí druhý dom od pohostinstva, tam sme aj žili spolu so starými rodičmi. Bol to dom s pôdorysom v tvare „L“, vzadu boli maštale. Mali sme jedného koňa,
neskôr aj kozu a kravu. Chodili sme spoločne s našimi oteckami do mlyna mlieť múku.
bol dom, do ktorého ste sa nasťahovali, v dobrom stave?
• Bola tam špina. Mamička a aj ďalší, ktorí sa prisťahovali z Maďarska rozprávali, že pred
kuchyňou bola kopa hnoja, ploštice boli úplne všade. Najprv bolo potrebné všetko olíčiť
vápnom, nikto nerozumel, ako by sme sa mali presťahovať do takejto špiny, navyše s bábätkom. Vládli tu strašné podmienky.
aký dom ste zanechali v maďarsku, teda v péteri?
• Tam sme mali tiež starší dom, podobne ako tu – dve izby, jeden oblok smerom na ulicu,
druhý bol vzadu, a medzi tým bola kuchyňa. Pamätám si, že keď som po prvý raz išla späť do
Maďarska, mala som snáď 16 rokov. Teta mi ukázala, na ktorej posteli som sa narodila. Pravdaže, potom sme tam chodievali pri viacerých príležitostiach, mňa tam dokonca aj pokrstili.
Koľ kí ste prišli na Slovensko, aká početná bola vaša rodina?
• Boli sme traja súrodenci, rodičia, starí rodičia, neskôr sa mi, už tu, narodili ešte dve
mladšie sestry. Takto sme vo „veľkej izbe“ spávali siedmi, v „malej izbe“ bývali starí rodičia.
v tej dobe tu bývali iba maďari. aké bolo uvítanie z ich strany, aká vládla atmosféra?
• Ku konfliktom nikdy neprišlo, aj dnes tu žijú Maďari a veľmi dobre si navzájom rozumieme. V detstve som mala aj maďarskú priateľku, ktorá sa odo mňa učila po slovensky,
a naopak, ja od nej po maďarsky.
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máte ešte v péteri nejakých príbuzných?
• Žiaľ, starší už vymreli, ale ich deti tam ešte žijú. Teraz tam už ani nechodím, spomedzi
tamojších príbuzných tu raz bol syn mojej krstnej dcéry s manželkou, ale práve som nebola doma, takže sme sa ani nestretli. Keď ideme na návštevu my k nim, tam sa vždy
zhovárame po slovensky.
vráťme sa späť. do školy ste chodili vo veľ kej pake?
• Áno, tu bola ľudová škola, stála vedľa kostola, tam bola slovenská škola. Do nej sme
chodili, ale neskôr, od piatej triedy, sme už navštevovali školu v šamoríne. Tu, v Pake,
bola vedľa slovenskej školy aj maďarská a hrávali sme sa i s maďarskými deťmi. Vtedy
kostol ešte nebol ohradený, boli tam kopčeky, na ktorých sme sa v zime sánkovali. Hrali
sa tam všetky deti, bolo jedno, či maďarské alebo slovenské.
čím sa zaoberali vaši rodičia? z čoho ste žili?
• Mamička pracovala na družstve, otecko bol tesár, robili strešné krovy.
Keď ste sa prisťahovali, dostali rodičia prácu okamžite?
• Nie, nie...
Tak z čoho ste dokázali vyžiť?
• Nie jeden raz prišla zlá doba, počas ktorej sme veľa trpeli. Neskôr nám pridelili malú
plochu pôdy, ktorú sme mohli obrábať. Častokrát sme chodili pomáhať mamičke okopávať, kultivovať pôdu...
Koľ ko ste mali vtedy rokov?
• Boli sme deti, viem, že sme boli ešte školáci, alebo dokonca aj pred nástupom do školy.
Starší brat dostal dva riadky aby ich okopal, mladší dostali po jednom. Prišli sme domov
zo školy, zhodili sme tašky a vedeli sme, že musíme ísť za mamou a pomáhať jej.
aké je to teraz vo veľ kej pake? ako sa tu cítite?
• Ak sa zamyslím nad tým, že tu žijem 70 rokov, už som si zvykla. Popravde povedané,
ja ani neviem, aké to bolo v Maďarsku, iba na základe rozprávania. Začiatky tu boli ťažké,
veľmi ťažké. Ale ako deti sme to vnímali inak, vedeli sme sa hrať, hoci sme museli aj pracovať. Život nás naučil všetkému, vedeli sme, že treba drieť, vedeli sme prečo je to naša
povinnosť, a naučili sme sa vážiť si veci. Niekedy to bolo zlé, občas lepšie, ale takto sa to
udialo, na tom už nič nedokážeme zmeniť.
(Sándor Angyal)
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„žijem

tu už SedemdeSiat ROkOV“

Helena Horváthová sa narodila s menom
Helena Lipták v péteri, obci, nachádzajúcej
sa blízko budapešti. bola sedemnásťročnou
„žabkou“, keď v 1947-om spolu s rodinou
prišli do veľ kej paky. Helena vnímala presídlenie ako príležitosť – spolu s rodičmi v nádeji na lepší život pobalili svoju batožinu na
vlak smerujúci do veľ kej paky, zanechávajúc
za sebou péteri, ešte poznačené stopami
vojny, aby mohli začať nový život v obci na
žitnom ostrove.

meno: Helena Horváthová, rod.
Liptáková
Rok narodenia: 1930
miesto narodenia: Péteri (Maďarsko)
čas presídlenia: 1947
miesto presídlenia: Čukárska Paka
zamestnanie: zamestnankyňa
v zdravotníctve

ako si spätne pamätáte na rodnú obec, ako
ste žili v péteri?
• Vtedy tam boli ešte viditeľné stopy vojny, náš „Petríček“ bol blízko Budapešti, dobitej
Nemcami. Toto obdobie sme prekonali v pivnici, na zemiakových vreciach. Snáď aj to napomohlo tomu, aby sme sa rozhodli, že odtiaľ odídeme. Doma sme sa rozprávali po slovensky, ale chodili sme do maďarskej školy. Ak sme sa v škole medzi sebou zhovárali po
slovensky, tak sme kvôli tomu dostali výprask, čo bolo veľkou hanbou. Najme, ak ho dostalo
dievča. Nazývali nás „buta tótok“. Nie som rasista, hovorím po slovensky aj po maďarsky,
lebo súhlasím s názorom, že koľkými jazykmi hovoríš, toľkokrát si človekom. Moja stará
mama hovorila po maďarsky s ťažkosťami, my, deti, sme ju veľakrát vysmiali, lebo sme tým
jazykom hovorili lepšie. Starú mamu raz predvolali pred súd svedčiť, ale trúfla si ozvať sa
iba po slovensky z obavy, že sa jej budú posmievať. Advokátovi sa to nepáčilo, ale sudca ho
napomenul s tým, že tá pani bude hovoriť takým jazykom, ktorý najlepšie ovláda, teda svojou rodnou rečou.
na čo si spomínate z vtedajšej deportácie?
• Keď sme odišli z Péteri, mala som 17 rokov a tešila som sa, že sme sa odtiaľ pobrali preč.
Dobre si pamätám všetko. Tí, ktorí vlastnili menší majetok, išli skôr. My sme sa spakovali
do jedného vagóna, ktorým cestovali moji prarodičia, po nich sme prišli na rad my. Neviem,
či to bola propaganda, ale povedali nám, že ak nepôjdeme teraz, tak potom, neskôr, sa môžeme pobrať na cestu s iba 25-kilogramovou batožinou. Mali sme v pôvodnom bydlisku
statok a dva domy, tu sme sa dostali do jedného veľmi starého domu. Neskôr sme ho prestavali, ale za to sme museli zaplatiť. So všetkým sme súhlasili, boli sme tu spokojní –
aj napriek tomu, že miestni obyvatelia spočiatku s nami nesympatizovali. Viem, že táto výmena obyvateľstva nebola úplne spravodlivá.
presťahovala sa sem celá rodina?
• Áno, moji rodičia, starí rodičia i prarodičia. Mám staršiu sesternicu, s ktorou sme sa nechceli navzájom odlúčiť. Ale jej mamička bola vdova, a preto si nemohla zorganizovať cestu
sem, oni ostali tam.
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vedeli ste, čo tu na vás čaká?
• Starý otec hovoril viacerými jazykmi, najskôr ho tu povodili po obciach. On sa chcel
usadiť niekde v okolí Senca, lebo sa venoval aj pestovaniu hrozna. Spýtal sa nás, čo hovoríme
na tento nápad. My sme si mysleli, že tu môžeme mať lepší život.
ako sa vám videla veľ ká paka, keď ste sem došli?
• Keď sme prišli, mne sa páčilo všetko, v mladosti si človek ľahko zvykol na všetky novoty.
Avšak náš dom sa rozpadal, jednu izbu sme dali do poriadku, zvyšok sme postavili z pôžičky.
Neprisťahovali sme sa do kaštieľa, ale v mladosti to človeka až tak nezaujímalo. Došli sme
vlakom, ale z domu sme si priniesli všetko, aj hospodárske zvieratá. Nepamätám si na to,
že by nám kontrolovali batožinu. Keď sme prišli, zhromaždilo sa veľa mládencov, aby si obzreli mňa a moju sestru. Tu bola taká povojnová atmosféra, zišlo sa tu zmiešané obyvateľstvo.
Nakoniec sme sa navzájom spoznali, keď boli hody, zastavili sa aj pre nás, a ďalej sme šli
spolu.
ako vás tu prijali miestni obyvatelia?
• Prirodzene, spočiatku nás nezdravili a neboli nami nadšení, ale mne osobne to neprekážalo. Starí rodičia sa usadili v Macove, dostali tam najkrajší dom, lebo v Péteri vlastnili dokonca dva domy. Tamojší obyvatelia ich prijali veľmi srdečne, navyše boli na nich zvedaví.
Starý otec sa venoval aj vinárstvu, zakaždým ponúkol vínom i tých, ktorí sa zastavili u nich
na dvore. Títo nakoniec hovorili, že sú oveľa milší ako tí, ktorí tam bývali predtým. Moji
rodičia, v prvom rade otecko, však kvôli rozdielom medzi mladšou a staršou generáciou
chcel mať vlastný dom. Z tohto dôvodu nám bol pridelený pozemok, ktorí sme krok po
kroku dali do poriadku, obriadili, a zrenovovali celý dom. Ja osobne po absolvovaní kurzu
som začala pracovať na bratislavskej pošte – tam som sa spoznala aj s budúcim manželom.
Pochádzal z Veľkej Paky, bol zamestnaný v Trnave, medzi sebou sme sa rozprávali iba po
slovensky, ale naše deti a vnuci vedia hovoriť dobre aj po maďarsky.
ako často ste navštevovali svoj bývalý domov, obec péteri? Udržiavate dodnes nejaké
kontakty s tamojšími príbuznými?
• Viackrát sme odvtedy v Péteri boli, no v ostatných rokoch tam chodím zriedkavejšie,
skrátka už som zostarla. Ako som predtým povedala, teta a jej dcéra sem nemohli prísť
s nami. Hoci sesternica by bola veľmi rada prišla, ale nemohla – pretože nebola podľa zákona dospelá, nemala ešte 21 rokov, a preto sa sama presťahovať sem nemohla. Teraz už
nemám dôvod chodievať do Péteri, lebo už tam nemám nikoho z blízkych, povymierali,
a ja som zostarla. No a sesternica sa dostala do ústavu pre seniorov.
ako sa dívate na svoju domovinu, kam ste prišli s nádejou, po toľ kých rokoch?
• Som tu už sedemdesiat rokov, nemám dôvod sťažovať sa. Veľmi som si všetkých obľúbila.
Jedno neviem, do akej miery to bolo dané osudom, ale s tunajšími obyvateľmi sme boli zadobre. Spolu s rodičmi sme dali do poriadku dom. „Neboj sa, dievčatko moje, zvládneme
to,“ vravievala mama. Aj miestni hovorili, že náš dvor je veľmi čistý, pekne sme hovorili po
slovensky aj po maďarsky. Neoľutovala som, že som sem prišla. Našla som si dobrého manžela. Viete, pri láske nezáleží na tom, kto je akej národnosti.
(Éva Bartalos)
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tí,

ktORí Sa SťaHOVali dVakRát

erzsébet Kalina sa narodila v maďarskom péteri, mala sedem rokov, keď
sa musela spolu s rodinou presťahovať
do československa. zo svojho majetku zozbierali všetko čo sa len dalo,
a nastúpili do vagóna.

meno: Erzsébet Kalina, rod. Legendi
Rok narodenia: 1939
miesto narodenia: Péteri (Maďarsko)
Súčasné bydlisko: Péteri (Maďarsko)
čas presídlenia: 1947
miesto presídlenia: Veľká Paka
zamestnanie: učiteľka

čo predchádzalo cestovaniu?
• Predchádzala ho agitácia. Z Československa prišlo niekoľko ľudí, ktorí
chodili po dedine, zastavovali sa pri domoch a presviedčali ľudí o tom, ako nám bude dobre, ak sa presťahujeme do Veľkej Paky.
Pamätám sa, že to veľmi propagovali, že tam je veľa cukru, ktorý je navyše aj lacný – vtedy
bol cukor u nás nedostatkovým tovarom. Že rozloha obce je veľká, je tam veľa pôdy, že
v budúcnosti budeme pracovať aj pre nich, ale aj pre seba. Otecko bol jedináčikom, jeho
rodičia sa nechali zapísať na zoznam, že by teda šli. Samozrejme, pripísali tam aj svojho
jediného synka s rodinou, a takto sme prišli do Veľkej Paky.
čo ste museli zanechať v péteri?
• Moji rodičia vlastnili sedem jutár zeme, pol jutra viníc, boli sme zámožnou rodinou,
starý otec bol krčmárom. Keď prišli Rusi, nazývali nás buržujmi.
čo vás čakalo vo veľ kej pake?
• Dostali sme bývalý dom istého Gézu Farantaiho, bývali sme v ňom sedem rokov. Potom
sa už rodičia, ktorí si nedokázali na život tu zvyknúť, rozhodli pre návrat – môj druhý
starý otec medzitým
v Maďarsku ochorel
a z dôvodu jeho opatrovania sme v roku
1955 dostali povolenie
vrátiť sa nazad.
ale do školy ste chodili tu...
• Áno, tu som začala
svoje štúdiá, a aj som sa
v sebe čudovala, že ten
prechod prebehol bez
ťažkostí. Pravda, v Maďarsku som do prvej
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triedy chodila v maďarskej škole, tu však do slovenskej, ale s tým som problém nemala.
Je faktom, že keď som kedysi v Péteri začala chodiť do školy, po maďarsky som nevedela,
lebo doma sme sa zhovárali iba po slovensky.
Takže ste nemali problém ani s jedným z týchto jazykov. ale aká je situácia dnes?
• Ide mi aj slovenčina, lebo tu som vychodila osem tried, bola som už prváčkou na gymnáziu, keď sme sa presťahovali späť. Tam som však už mala s maďarským jazykom spočiatku menšie ťažkosti.
bol váš tunajší osud ťažký?
• V detskom veku som bola spokojná so všetkým, ale pravdou je, že dieťa takéto veci
vníma inak.
ako prežívali sťahovanie vaši rodičia?
• Pre rodičov to bolo predsa len ťažšie. V Péteri zanechali všetko hospodárske náradie,
keď sme prišli sem, dostali sme 20 jutár pôdy. Vzali si pôžičku, nazývanú „zelenou“. Zaviazali sa ju splatiť do dvoch rokov, peniaze sa im aj podarilo vrátiť. Kým by sa však boli
skutočne „uchytili“, vzniklo JRD a takmer sa zmenili na bedárov – všetko im vzali. Aj
toto rovnako ťažko prežívali, lebo keď ľudia dva-tri krát ročne musia opätovne začínať
svoj život odznova, nie je to ľahké. Keď sa človek ako-tak pozberá, prichádza nový úder.
Keď ste sa vrátili do péteri, museli ste tam začínať úplne znova?
• Prirodzene. Tam na nás pozerali ako na zradcov. Moji rodičia boli pol roka pod dozorom, a ani nedostali žiadnu prácu.
bolo pre vás ťažké odpútať sa odtiaľto po takom dlhom čase?
• Spolužiakov, svojich priateľov – každého som musela zanechať tu. Nebolo to ľahké.
z čoho ste žili v péteri?
• Z nádenníčenia. Skultivovali sme vinohrad starého otca. Mňa poslali do Pešti, kde som
navštevovala slovenský učiteľský ústav. Ten som aj úspešne skončila, ale keď som už dostala do rúk diplom, zrušilo sa vyučovanie v slovenčine, takže som začala učiť v maďarskej
škole.
vraciate sa ešte občas do veľ kej paky?
• Stretávame sa každý rok. Aj teraz sme tu, zhruba o dva týždne prídu z Paky k nám.
(Sándor Angyal)
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O týCH , ktORýCH nazýVali čeCHmi...
Cecília berwinkl sa narodila v novembri 1936 vo veľ kej pake ako jedno
z ôsmich detí v rodine jankóovcov.
Sotva dovŕšila 10 rokov, keď ich
v zmysle dohody o výmene obyvateľstva odviedli z obce. detské časy v pake
napriek jej pokročilému veku dodnes
čulo žijú v jej spomienkach, takmer
každý moment tu stráveného času si
dokáže v pamäti oživiť. Cili „néni“ napriek smutnej minulosti vždy s veselosťou spomína na svoju rodnú obec.

meno: Cecília Berwinkl, rod. Jankó
Rok narodenia: 1936
miesto narodenia: Veľká Paka (Československo)
Súčasné bydlisko: Vaskút (Maďarsko)
čas presídlenia: 1947
miesto presídlenia: Vaskút
zamestnanie: kuchárka

ako si spomínate na časy pred rokom 1947?
• Veľká Paka bola v tej dobe veľmi veselou obcou. Počas Vianoc sa konala veľká slávnosť,
chodili sme spievať. Obyvatelia Malej Paky a Čukárskej Paky k nám chodievali na omšu.
Potom prišiel Nový rok, nasledovali fašiangy. V dedine sme vtedy ešte mali aj jazero.
Dnes už neexistuje, neviem presne ako
sa stratilo. Keď zamrzlo, vždy sme sa na
ňom sánkovali, šmýkali. Počas sejby
chodili po obci mládenci, znela harmonika, v rukách mali vínové fľaše – toto
sa opakovalo aj v dobe žatvy. Hospodári ukončili práce na poliach, uplietli
pekný žatevný veniec, nastokli ho na
hrot, potom sme so spevom sprevádzali
zberačov snopov obilia. Následne prišlo
na rad ich mlátenie, na jeseň šúpanie
kukurice, čistenie repy, driapanie peria.
V tom čase sa všetko robilo ručne, neboli poľnohospodárske stroje ako teraz.
Pásli sme husi a kravy, neustále sme sa
vonku hrali, zvučala celá dedina. Vtedy
aj rádio bolo iba na jednom, dvoch
miestach, televíziu sme ani nepoznali.
Všetci boli vonku na ulici, na dvoroch.
Bola tu taká veselá spoločnosť, že to ani
neviem popísať. Každý sviatok, každé
obdobie malo svoju vlastnú krásu a atmosféru.
RODINA JANKÓOVýCH
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bola táto veselosť typická aj pre vaskút, kam presídlili vašu rodinu?
• Tam bolo všetko iné, ako keby nás odviedli na cintorín. V obci bolo veľmi málo Maďarov,
sotva sme počuli maďarské slovo. V dedine žili švábi a Bunjevci, a vôbec neboli priateľskí.
Ak sa dvaja zišli, už sa aj rozprávali navzájom po nemecky. Prijímali nás veľmi ťažko. Pre
nich sme boli iba „Česi“, takto nám hovorili, a my, naopak, sme boli zakríknutí. Našu rodinu
nasťahovali do jedného domu, no vtedy môj 56-ročný otecko ani nevybalil. Povedal, že to
nie je náš dom, a vrátime sa do Paky. Potom ešte štyri desaťročia žil dolu v Maďarsku, keď
zomrel, mal 96 rokov, no za svoj domov vždy považoval Paku. Rovnako ako aj ja. Toto je
moje rodisko, darmo žijem už 71 rokov vo Vaskúte, sem vždy chodím domov.
boli ste malou školáčkou keď prinútili vašu rodinu, aby opustila obec. Kde ste si po
prvý raz sadli do školskej lavice?
• Do prvej triedy som chodila tu, vo Veľkej Pake. Do druhej ma rodičia nezapísali, lebo
vtedy bola v obci už iba slovenská škola – otecko nechcel, aby som tam chodila. Po slovensky som sa ani nenaučila, ale na jeden či dva výrazy sa predsa len pamätám. „Pozor,
vlak!“ – to sme videli napísané najskôr, pravda, v maďarčine je to „Vigyázz, vonat!“ Potom
sa míňali roky, prišlo k vysídleniu, a vo Vaskúte som v učení pokračovala už vo štvrtej
triede, na Vianoce ma preložili do piatej. Do školy som chodila ešte ďalšie tri roky, až po
ôsmy ročník. Dohromady toľko som sa učila, na štúdium som viac príležitostí nemala.
V Maďarsku prišla Rákosiho epocha, no otec povedal, že chlapci sa musia vyučiť remeslu,
lebo sa treba postarať aj o rodinu, a dievčatá v budúcnosti vyžijú pri manželoch. Takže
nebolo inej príležitosti ako uchopiť motyku a pracovať na štátnom majetku.
váš rodný dom ešte stojí?
• Žiaľ, už nie. Zbúrali ho a bol postavený znova, od základov. Dlho stál v ruinách, lebo
na naše miesto vtedy nasťahovali jednu alkoholičku, vdovu so synom, ktorý bol tiež pijan
– prišli z Péteri. Nestarali sa o nič, takže náš dom stratil hodnotu. Neskôr zomreli, podľa
mojich vedomostí bola istú dobu budova neobývateľná, no dnes už má iného majiteľa
a na mieste môjho rodného príbytku stojí pekný rodinný dom.
Chodili ste počas ostatných desaťročí často domov, do veľ kej paky?
• Prišla som vždy, keď bola na to príležitosť. Aj teraz som so sebou priviedla jednu moju
dcéru, a veľmi sa teším tomu, že tentokrát prišiel s nami po prvý raz aj môj zať. Na Veľkú
Paku nikdy nezabudnem. Na prvom mieste sú vzťahy s príbuznými, s kamarátmi z detstva, ktorí tu ostali, a vždy je veľmi dojemné prísť domov, aj teraz sa tu cítim veľmi príjemne v kruhu známych a priateľov. Veľmi dobre tu spolu vychádzajú popri sebe Maďari
so Slovákmi, nie tak, ako mi voľakedy so švábmi. Dnes je situácia už iná, behom času
sme sa pomiešali, po nemecky sme sa naučili ešte ako deti „na ulici“, odvtedy vzniklo aj
veľa miešaných manželstiev.
pokiaľ viem, ani pre vašich vnukov nie je žitný ostrov neznámym miestom.
• Aj ich som sem už viackrát priviedla so sebou. Veľmi sa teším tomu, že vždy čakajú so
vzrušením, keď ideme na Hornú zem. Veľa som im rozprávala o minulosti, v otázke svo40
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jich koreňoch majú jasno. Ja mám Paku v malíčku. Mám jednu staršiu priateľku, ktorú
vysťahovali spolu so mnou. Raz povedala svojim vnukom, že Cili néni im raz všetko vyrozpráva. Jej spomienky sú už trochu ošúchané, naopak ja sa na všetko pamätám krištáľovo čisto. Keď sme po prvý raz mohli prísť z Vaskútu domov, otecko nám s radosťou
ukazoval kríž, na ktorého postavení sa podieľal aj on. „Pozrite, plechový Kristus!“ (Nézzétek, a pléh-Krisztus!), zvolal a uprel zrak hore, keď zbadal v obci obraz z kovu zhotoveného Ježiša, ktorého vlastnými rukami kedysi upevňoval aj on. Takto nejako
pripomínam vlastné spomienky aj svojim vnukom. Ak doma pozerajúc televízor či počúvajúc rádio zachytím nejakú správu, ktorá sa týka tohto tu, vždy sa mi rozbúcha srdce,
naplnené nostalgiou.
(Balázs Kiss)
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„pRe

mňa znamená

Veľká paka

Veľmi Veľa“

meno: Júlia Borbély, rod. Takács
Rok narodenia: 1943
miesto narodenia: Veľká Paka
Súčasné bydlisko: Gyömrő (Maďarsko)
čas presídlenia: 1947
miesto presídlenia: Gara (Maďarsko)
zamestnanie: učiteľka v materskej škole
júlia bobély, rodená Takács zhliadla svetlo
sveta v roku 1943 vo veľ kej pake. Sotva dovŕšila svoje štvrté narodeniny, jej rodinu naložili do vagóna a odviezli ich do maďarska.
pochopiteľne, ako malé dieťa prežívala tieto
udalosti úplne inak než dospelí, ale predsa len sa jej často objaví slza v oku vtedy, keď
pátrajúc v spomienkach, ktoré sa viažu k tomuto obdobiu, rozpráva.
ako štvorročná ste predsa len už chápali aspoň niečo z toho, čo sa vôkol vás odohrávalo. Spomínate si na to, že ste sa museli presťahovať do maďarska?
• Na veľmi veľa vecí si nepamätám, lebo nás naložili do vagónov a neviem, akú dobu sme
vlastne cestovali, ale v jednom vozni bola celá naša rodina. Boli sme piati súrodenci, ja
som bola druhá v poradí, najmladší brat mal vtedy štyri mesiace. Z cestovania si spomínam ešte na to, že veľmi zriedkavo, keď vlak zastavil, som ockovi veľmi pevne stískala
ruku a spolu sme vystúpili. No príliš veľa iného mi z cesty v pamäti neostalo. Dlhé vlaky
rachotili s nami a zdá sa mi, že sme veľmi veľa spali. Hrať sa nedalo, nami bola zaneprázdnená mamička.
akým spôsobom?
• Radi sme si pospevovali. Spomínam si, že keď sme pri jednej príležitosti vystúpili, moja
obľúbená farebná lopta sa mi zakotúľala medzi koľaje a už sa nedala priniesť späť, lebo
sme sa museli ponáhľať nastúpiť späť. Toto vo mne ostalo veľmi prenikavo.
vás viezli do Gary. pamätáte si na príchod tam?
• Veľmi živo. Nech je to akokoľvek neuveriteľné, pre dieťa to bola veľká radosť. Bolo to
vyslobodenie, že konečne už nie sme vo vagóne. Dostali sme sa do jednej peknej obce
a keďže môj mladší brat ochorel, bolo nutné zohnať lekára. Ihneď aj prišiel a tam, na
dvore, na jednom stole začal s vyšetrením. My ako deti sme si takmer ihneď našli priateľov. Ako dieťa, na to si dokážem spomenúť. Viem, že bolo veľmi príjemným pocitom,
keď sme sa „vyslobodili“ z dlhej cesty vlakom.
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čo ste si mohli vziať so sebou?
• Mohli sme si vziať prakticky všetko. My sme tu s našimi z Veľkej Paky bývali v jednom
dome, rodičia už chceli stavať, mali sme pozemok aj stavebný materiál, a plánovalo sa, že
v budúcom roku si postavíme vlastný dom. Všetko toto sme tam museli nechať. Hodnotné veci, ktoré sme dokázali vziať, boli vo vagóne, ešte aj zvieratá, ale tie boli zvlášť.
predpokladám, že o týchto udalostiach ste od rodičov počuli viackrát.
• Otecko mi toho rozprával veľmi veľa, často som s ním chodila do vinohradu. S ním
som po prvý raz išla späť sem, vlakom – keď si na to spomeniem, rozplačem sa...
Kedy ste sa vrátili prvýkrát?
• Mala som vtedy 22 rokov, späť sme prišli po záplavách v roku 1965. Do Veľkej Paky
sme dorazili v noci, ocko skoro zletel z vlaku.
Kto tu vtedy z rodiny ešte ostal?
• Zostal tu otcov starší brat spolu s rodinou. Odvtedy sem k príbuzným chodievame veľmi
často, udržiavame spolu kontakty. Nedávno na 70. narodeniny môjho mladšieho brata sa
u nás zišli štyri rodiny, prišli aj z Veľkej Paky. Moje deti žijú v meste Gyömrő a naplánovali sme, že niekedy prídeme na rodinnú návštevu. Pre mňa Veľká Paka znamená veľmi
veľa. Teraz sem privediem aj svoje deti.
aký dom ste dostali v Gare?
• Gara bola bohatá švábska dedina. Dostali sme tam veľmi krásny a veľký dom, do ktorého
by sa pohodlne vmestili dve rodiny. Bol tam taký prekrásny nábytok, o akom sa nám
doma nemohlo ani snívať. Dá sa povedať, že sme sa dostali do blahobytu, okolité prostredie bolo bohaté, pridelili nám päť jutár pôdy. Pekný dom, nádherná záhrada. Otecko
sa doma venoval aj včelárstvu a priviezol so sebou aj včelstvo.
nikdy nebola reč o tom, že by ste sa vrátili do veľ kej paky?
• Otecko o tom nechcel ani počuť. Povedal, že veľmi ľutuje, čo sme museli zanechať tu,
ale vyriešil to a čo je snáď jediným pozitívom, že vznikla šanca predsa len trochu začať
niečo so sebou. Bola tam dobrá zem a on ako roľník na nej lipol. Tam nanovo vybudovali
svoje životy – znova popretŕhať putá, ešte raz sa sťahovať do iného štátu, hoci aj naspäť
do rodiska, by bolo vskutku ťažké.
Kto dostal váš dom tu?
• Slováci, ktorých sem presťahovali. Ale prijali nás milo. Keď sme prišli po prvý raz, navštívila som aj izbu, v ktorej som sa narodila, vtedajší obyvatelia domu boli veľmi príjemní,
vpustili nás dnu. Keď som tu bola pred 20 rokmi na stretnutí po päťdesiatich rokoch, tak
náš dom bol už veľmi spustnutý a stál opustený.
viete, ako vyzerá teraz?
• Ešte som na tom mieste nebola, ale chcem sa tam zastaviť. Možno sa niekto obetoval
a dal ho do poriadku.
(Sándor Angyal)
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dOmOV –

dO

paky –

CHOdia aj VnuCi

Éva Takács dňa 12. augusta 2017
prišla do paky z Gary na veľ ké
stretnutie, keď sme privítali ako
hostí starších ľudí a ich potomkov,
ktorí boli z našej obce pred sedemdesiatimi rokmi vysídlení do
maďarska. Évin otecko, Ferenc
Takács, bol spomedzi vysídlencov
najmladším. mal iba tri týždne,
keď ho spolu s rodičmi a štyrmi
staršími súrodencami „navagónovali“, a potom ich vlak dopravil do
ÉVA TAKÁCS (VEĽKÁ PAKA, 2017)
vaskútu, usadlosti, nachádzajúcej
sa v báčsko-malokumánskej župe
(bács-Kiskun megye). Hoci sa Éva narodila zopár desaťročí po výmene obyvateľstva
a o našej obci po prvý raz počula z nostalgického spomínania svojich starých rodičov,
predsa len vraví, že domov chodí do veľ kej paky.
vy ste dávnejšie udalosti, súvisiace s krutými okolnosťami okolo vysídlenia osobne
neprežili, avšak vaši príbuzní nedopustili, aby táto téma v rodine upadla do zabudnutia.
• Narodila som sa do rodiny, v ktorej udalosti spred sedemdesiat rokov zanechali veľmi
hlboké stopy. Pre mojich starých rodičov bolo obrovskou traumou, keď museli opustiť
svoju pradávnu rodnú dedinu. Môj otecko, pochopiteľne, nemá spomienky na tieto neľudskosti, keďže mal iba zopár dní, keď sa starí rodičia museli odsťahovať. Ale ja som
strávila veľmi veľa času so starým otcom, Józsefom Takácsom, ktorý mi ustavične rozprával o tých časoch. Hovorieval o tom, ako žili ľudia vo Veľkej Pake, aké mali obyčaje,
ako pracovali, na čiu počesť bol vysvätený kostol. Mal štyridsať rokov, keď museli proti
svojej vôli odísť. Otecko bol piatym dieťaťom, ale v Maďarsku sa mu narodili súrodenci
aj po 47-mom. Rodinu Takácsovcov doslova potrhali, lebo brat starého otca mohol ostať
tu, na Hornej zemi, on sa vysťahovať nemusel.
čo viete o tom, ako navzájom udržiavali vzťahy súrodenci Takácsovci?
• Spočiatku to nedokázali, lebo jednoducho sa to nedalo, neexistoval na to spôsob. Starý otec
sa niekedy oveľa neskôr, v období roku 1960, stretol s bratom po prvý raz od času vysídlenia.
uplynulo zhruba trinásť rokov, keď sa opäť mohli navzájom vidieť, tu, vo Veľkej Pake. Neskôr
tieto styky kvôli veľkej vzdialenosti opäť mierne ochabli, ale raz môj strýko vo Veľkej Pake
dostal nápad, a prišiel k nám na návštevu do Maďarska. Odvtedy znovu navzájom udržiavame
úzke vzťahy. Stalo sa to ešte niekedy počas môjho detstva, ale odvtedy sem chodievam pravidelne. Dávame si veľký pozor na to, aby tieto naše vzájomné putá ostali pevné – tie, ktoré boli
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proti našej vôli medzi
príbuznými prerušené.
Teraz sa už aj moja dcéra
hráva tu s mojou sesternicou z Paky. Bola by
som rada, keby v budúcnosti i moje deti udržiavali rodinné putá, a to aj
napriek tomu, že zo zemepisného hľadiska je
vzdialenosť medzi nami
veľká.
dali by sa udalosti z roku 1947 nejakým spôsobom odškodniť, teda čo sa týka ešte
žijúcich a ich potomkov?
• To sa, žiaľ, do dnešných dní ešte nestalo, osobne si myslím, že sa nachádzame v posledných minútach. Aj môj otecko má už 70 rokov, od neho žijú iba starší, a aj tých je čoraz
menej. Prebiehajú posledné hodiny, aby niekto ešte počas ich života požiadal o prepáčenie
ľudí, ktorým bolo ublížené.
na „návštevu domova“ vo veľ kej pake ste vy osobne zozbierali do kytice fotografie,
spomienky a poznámky tých, ktorí boli odtiaľto vysídlení. poznáte osobne všetkých
spomedzi starších, ktorí žili u nás počas svojho detstva?
• Áno, všetkých, je to moja srdcová záležitosť. Ani nedokážem slovami vyjadriť, čo pre
mňa znamená Horná zem. Tu rozdelili od seba členov rodín, priateľov, no my aj v Maďarsku práve tak držíme pospolu. u nás v obci každý vie kto je kto, koho rodičia, respektíve starí rodičia pochádzajú z Hornej zeme, konkrétne z Paky. Poznáme sa aj osobne,
sme takí ako jedna veľká rodina. Títo ľudia sem v skutočnosti chodia domov. Aj my to
cítime tak, že v skutočnosti sme prišli do našej domoviny, hoci sme sa narodili inde a
oveľa neskôr. už aj moja sedemročná dcérka vie, že tu je náš domov, a sotva sa vie dočkať
chvíle, aby išla s nami, keď ideme na návštevu Veľkej Paky.
máte v pláne, že by sa vami zozbierané príbehy a fotografie niekedy objavili v knižnej
podobe?
• Áno, mám. Je potrebné vedieť, že moje korene nesiahajú iba do Veľkej Paky, ale mám
ich aj v okolitých obciach. Napríklad vo štvrtku na Ostrove žil môj praotec, v Malinove
starí rodičia z maminej strany – môj druhý starý otec tam bol sudcom. V súvislosti s tým
som sa nevenovala iba Veľkej Pake, ale mám aj zbierku, týkajúcu sa týchto dvoch obcí.
Po starom otcovi z Malinova som zdedila ručne písanú kroniku dediny. Toto, doplnené
o ostatné materiály by som s veľkou radosťou prezentovala na Žitnom ostrve a snažím
sa, aby sa táto túžba čo najskôr zmenila na skutočnosť.
(Balázs Kiss)
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„dO

zeme zaSiate SemienkO aj HRudu pReRazí“

„S odvolaním sa na mnou už zaslané upovedomenie pod hore
uvedeným číslom oznamujem, že
vás s rodinou v rámci maďarskočeskoslovenskej výmeny obyvateľstva pravdepodobne v deň
22-ho mesiaca augusta roku 1947
presídlia do maďarska. opätovne
žiadam, aby ste venovali pozornosť pokynom v už predošle odoslanom oznámení pod číslom
uvedeným hore s tým, aby ste tam
uvedené nariadenia bezodkladne
vykonali,“ – toto oznámenie dostal svojho času vo veľ kej pake
môj starý otec, Ferenc nagy.
LÁSZLÓ NAGY (VEĽKÁ PAKA, 2017)

Moja teta, Antónia Nagy – popri inom – rozprávala o vysídlení nasledovné: „Narodila
som sa vo Veľkej Pake, boli sme piati súrodenci. Môj otecko, Ferenc Nagy sa venoval
gazdovstvu. Aj nás 1. septembra 1947 naložili do nákladných vagónov na železničnej stanici v Kvetoslavove. Desaťročia žil s našou rodinou hluchonemý, duševne narušený Ferenc
Aranyosi, ktorý nefiguroval na zozname vysídlencov, takže by bol musel ostať doma.
úrady sa o osud človeka, neschopného sa postarať o seba nezaujímali, preto môj otecko
rozhodol, že aj jeho vezmeme so sebou. Prvý dom, ktorý sme dostali vo Vaskúte ešte
nebol vyprázdnený. Niekdajšieho majiteľa už vysídlili do Nemecka, ale jeho hnuteľné
vlastníctvo bolo ešte v byte. Pre naše zvieratá tam nebola maštaľ a ani vhodné hospodárske
budovy, preto potom môj starší brat József požiadal na obecnom úrade, aby nám pridelili
nejaký iný. Vtedy nám dali jeden veľký dom v susedstve doktora Pongrácza, o ktorom
otecko okamžite povedal, že doma sme takýto veľký dom nemali, a preto nemôžeme
prijať ani tento. Tak nám pridelili ďalší, v ktorom bývame doteraz – tu bola zaplombovaná
iba jedna izba, takže sme mohli začať ostatné miestnosti využívať. Dodnes sa pamätám,
že celú noc sme balili.“
S úctou zdravím tu prítomných. Ďakujem pánovi starostovi, poslaneckému zboru
a všetkým Pakančanom, že náležitým spôsobom urobili možným toto spomienkové stretnutie. Volám sa László Nagy, bývam v Baji a som vnukom vysídleného Ferenca Nagya.
Keď som sa pripravoval na dnešné stretnutie zamyslel som sa nad tým, že je otázne, čo
by som urobil teraz, ak by som dostal imperatívny list od úradov, že počas krátkej doby
mám aj s rodinou opustiť svoj domov. Čo by som urobil? Čo by som cítil? Čo cítili oni?
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Ako prežívali tie strašné dni? Ako duševne spracovali udalosti, ktoré sa udiali? Ako si
zastali svoje miesta v neznámom, novom prostredí?
Podľa mojich skúseností sa dokázali postaviť na nohy, pracovali, vytrvalou, usilovnou
prácou vytvorili novú existenciu pre seba, svoje rodiny, a stali sa váženými členmi svojich
nových obcí.
Čo odkazuje ich viera, vytrvalosť, statočnosť a vernosť generáciám prichádzajúcich po
nich, teda nám? Odkazuje, že z akejkoľvek ťažkej situácie sa dá dostať, že je treba postaviť
sa, bojovať, ísť ďalej, čerpať silu z ich vytrvalosti a príkladov.
Citujem slová sedmohradského biskupa Árona Mártona: „Koreň vlasu sa nestiahne
späť, ak sa dotkne skaly, ale hľadá štrbinu a črepinu, do zeme zasiate semienko aj hrudu
prerazí, mravec, ktorý sa dostal pred prekážku sa pokúsi odpratať stonásobnú hmotnosť,
a ak sa mu to nepodarí, pokračuje v ceste okľukou smerom k cieľu – my môžeme nasledovať iba tento príklad.“
Dovoľte mi, aby som svoj príhovor zakončil jednou osobnou poznámkou. Pre mňa
južný hlahol zvonov neznamená iba pripomenutie si víťaznej bitky pri Nándorfehérvári,
ale aj kondolenciu zvona kostola Svätého Ladislava vo Veľkej Pake, zhotoveného mojim
prastarým otcom Györgyom Nagyom, a rovnako aj spomienku na mojich predkov.
László Nagy
(Odznelo 12. augusta 2017 pri príležitosti
zorganizovania spomienky na 70. výročie vysídlenia obyvateľov Veľkej Paky.)
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„m amička

dO kOnCa žiVOta

SpOmínala na udalOSti zO

47-HO“

narodil sa v roku 1942. jeho otec
padol v 2. svetovej vojne, mamička ho ako dieťa vychovávala
sama. do základnej školy chodil
v rodnej dedine, maturoval v Šamoríne v roku 1960. Lekársku fakultu Univerzity Komenského
v bratislave ukončil roku 1966.
povolaniu ženského lekára ostal
verný doteraz, praktizuje ho ešte
dodnes. zhovárali sme sa
s mUdr. Sándorom vargom.

SÁNDOR VARGA (2015)

čo nám prezradíte o svojich rodičoch?
• Otecko, Imre Varga, padol niekde
na úbočí Karpát. Mamička bola
krajčírkou, neskôr zarábala na
chlieb pre rodinu ako predavačka.
Dožila sa 93 rokov, pochovaná je
tu v dedine. Náš dom s kuchyňou
sa postavil z odškodného, ktoré
sme dostali od štátu v súvislosti so
stratou hlavy rodiny.

prečo ste si vybrali práve povolanie lekára?
• Na strednej škole som mal najradšej predmety biológia a zemepis, no v školskom roku
1960/61 v Bratislave takýto odbor neotvárali. Pán profesor József Szívós, ktorý bol aj
mojim triednym učiteľom, ma nasmeroval na lekársku fakultu, a ja som toto jeho odporúčanie prijal. Absolvoval som prijímacie skúšky, a ešte v ten istý deň mi oznámili výsledok s tým, že som vyhovel. Ostatne aj miestne stranícke a štátne orgány vo Veľkej Pake
mi odporúčali pokračovať vo vzdelávaní.
ako ste sa dostali do kontaktu práve s gynekológiou?
• Po ukončení tretieho ročníka nás zo školy poslali na povinnú odbornú prax. Naši vedúci
nás zasvätili do „tajomstiev“ chirurgie, vnútorného, detského a ženského lekárstva. Na
posledne menovanom oddelení sme napríklad nemluvňatám vymieňali plienky, „sledovali
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SÁNDOR VARGA (2017)

do konca“ pôrody – samozrejme, „niečo také“ sme videli po prvýkrát – zoznámili sme sa
aj s prácou inštrumentárok, pôrodníčok či sestričiek. Personál nám bol veľmi nápomocný,
a aj pán primár István Regőczy sa pochvalne vyjadril o „mojom prístupe“. Avšak zástupca
primára Dušan Kolejka mi dal domácu úlohu a práve on ma po prvý raz zadelil do služby.
už vtedy som sa rozhodol, že sa stanem gynekológom.
diplom ste získali v roku 1966...
• Áno, potom nasledoval ešte jeden rok vojenčiny v Mariánskych Lázních a Stružnej.
V roku 1970 som absolvoval odbornú skúšku a až do zmeny režimu v 1989-tom som
pracoval na gynekologickom oddelení dunajskostredskej nemocnice. Potom som praxoval
v Zlatých Klasoch, Trhovej Hradskej, šamoríne a Čilizskej Radvani, avšak od roku 1994
som pôsobil ako súkromný lekár v Gabčíkove. Ešte vždy tam robím, ale dnes už „iba“
ako zamestnanec.
predpokladám, že počas štyridsiatich rokov sa vo vašom odbore veľa zmenilo...
• Obrovsky veľa. Na konci šesťdesiatych rokov môžeme sotva hovoriť o prístrojovej technike. O ultrazvuku sme ani nepočuli, o genetických skúškach nebolo v našich končinách
ani chýru...
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v roku 1968 mnohí z „fachu“ odišli do zahraničia. vy ste neuvažovali nad tým, že
„vonku“ by ste si mohli vybudovať väčšiu kariéru?
• Naozaj je pravdou, že veľa kolegov nás tu zanechalo, najviac sa ich presťahovalo do uSA
a Austrálie v nádeji na lepší život. Mňa to však ani vo sne nenapadlo. Navyše aj tak by
som tu nezanechal moju ovdovenú mamičku. A mal som skvelých kolegov, napríklad
pána primára Trangoša, ktrorý mal rovnako veľmi rád Dunajskú Stredu. Raz mi povedal:
„Však, aj z menšieho krajca chleba sa dá vyžiť!“
čo pre vás znamená láska k rodnej zemi?
• Doslova a do písmena všetko. Mňa rodná zem drží akosi magneticky. Popritom inom
aj tých veľa tisícok žitnoostrovských detí, ktorým som pomohol na svet. Ostal som doma,
a ani odvtedy to neľutujem. Keď som spolu s rodinou žil v Dunajskej Strede, už i tam mi
chýbala rodná dedina – romantické zákutia z detstva, futbalové ihrisko v Pake, tunajší
ľudia. Cítili sme spolupatričnosť, boli sme nezištní, nečakali sme odmenu za ponúknutú
pomoc. V jednej obci sme tu žili spolu Maďari a Slováci, nepozeralo sa na to, že jeden je
prisťahovaný Slovák z Hosszúberegpéteri, druhý zasa „domorodec“ z Paky. My, deti sme
sa naučili navzájom obidva jazyky, a ani medzi dospelými neviem o žiadnych otvorených
konfliktoch.
čo nám poviete o vašej užšej rodine?
• Rodina mojej dcéry a traja vnuci žijú vo Veľkom Mederi, synova família nás obdarovala
ďalšími dvomi vnukmi – už trinásť rokov sa zdržiavajú v Anglicku. Manželka kvôli tomu
veľa plače...
(Vince Lelkes, zdroj: Noviny Veľkej Paky, 2015/1, 5. strana)

*

*

*

Sándor varga bol iba päťročný, keď sa v roku 1947 na základe benešových dekrétov
uskutočnila výmena obyvateľstva medzi československom a maďarskom. Hoci sa pán
doktor narodil a vyrástol tu, predtým ako sa presťahoval späť do veľ kej paky, počas
viacerých rokov žil aj s rodinou v dunajskej Strede. aj jeho sme poprosili o krátke
zaspomínanie si na minulosť.
ako si spomínate na rok 1947 a na to, že z rodnej dediny veľa ľudí vysťahovali, aby ich
miesta zaujali tí, ktorí prišli z maďarska?
• Celé sa to začalo na jar. Vtedy už z Čukárskej Paky vyviezli niekoľko rodín, a následne,
v lete a v skorú jeseň, tieto udalosti pokračovali. Bol som ešte malým dieťaťom, naozaj sa
na príliš veľa z toho obdobia nepamätám. Ale napriek tomu netvrdím, že nemám žiadne
spomienky, lebo vysťahovanie sa týkalo aj našej rodiny. Strýko, jeden zo starších bratov
mojej mamičky, tiež musel z obce odísť. Strýčko sa volal Géza Farantay, a spolu s rodinou
ich usídlili v južnom Maďarsku, župe Bács-Kiskun, v obci Vaskút. Osobnú spomienku
mám iba takú, že sme ich s mamičkou, ktorá ovdovela počas vojny, odprevadili na železničnú stanicu v Kvetoslavove, kde môjho strýka Gézu s rodinou navagónovali. Mama
trocha utrápene povedala, že tak skoro ich neuvidíme, lebo idú do Maďarska.
51

akú pečať to vtislo na všedný život vašej rodiny?
• Živo si pamätám na to, že všetci sme počas lúčenia plakali, ale ja ako dieťa som príliš
nechápal, čo sa deje. Práve preto si netrúfam povedať, že by na mňa doľahol nejaký strašný
tlak. Oproti tomu mamičku po celý život sprevádzali zlé spomienky. Strýka som stratil
pred ôsmimi rokmi, umrel vo veku 93 rokov, ale až do smrti spomínal na časy vysídľovania
s trpkou chuťou v ústach. Z maminej strany boli traja súrodenci. Géza bol nevlastný brat,
do vlaku musela spolu s ním nastúpiť aj celá rodina. Jeho manželka sa volala Emília, mali
tri deti: Sándora, Erzsébet a Irén, ktorá bola mojou krstnou mamou.
Koľ kých rodín okrem nich sa týkalo vysídlenie?
• štatistiky sú veľmi nepresné. Čísla ukazujú niečo úplne iné ako bola skutočnosť. Základná chyba vznikla tým, že v prípade vysídlených rodín tam nezarátali všetkých. Obvykle iba hlavu rodiny, nanajvýš zapísali aj dospelé deti. Podľa číselných údajov sa
vysídlenie týkalo 41 osôb z Veľkej Paky, 38 z Čukárskej Paky a 18 z Malej Paky. Teda
aspoň takto sa to traduje. V skutočnosti ich však bolo podstatne viac. Treba si uvedomiť,
že toto má súvis iba s tými, ktorí išli do Maďarska. Lebo v rovnakom čase tu prebiehalo
aj iné, takzvané vnútorné presídlenie, rovnako sa udialo v roku 1947. Týkalo sa presídlencov do okolia českého mesta Litovel – tu hovoríme o približne 400 osobách, ktoré
tam boli presídlené z troch Pak, a z ktorých sa mnohí neskôr vrátili. Ale boli aj takí, ktorí
nie. Aj dnes mám ešte známych, pochádzajúcich z obce, v Ostrave i Zlíne. Je poľutovaniahodné, že ich deti už nevedia po maďarsky.
na akom základe sa rozhodovalo, kto sa musí odsťahovať a kto môže ostať?
• V prípade môjho strýka Gézu rozhodlo to, že jeho manželka bola zámožná. Otcom
mojej krstnej mamy bol sudcom, z obce vysťahovali majetnejších. Moja mamička bola
krajčírkou, jej druhý starší brat bol v tej dobe murárom, neskôr pracoval ako mzdový účtovník, oni odísť nemuseli. Avšak našiel sa aj príklad, že spomedzi našej rodiny, presídlenej
do obce Vaskút sa niekto vrátil domov – moja sesternica Bözsi. Jej priateľ sa volal János
Baranyovszky, zaľúbili sa do seba ešte pred 47-mym. Bözsi musela odísť, Jani – ktorý bol
pôvodom z Ružinova – tu zostal. Potom niektorého právnika napadlo, aby uzavreli manželstvo na diaľku, a potom môžu byť opäť spolu. Znamenalo to toľko, že Bözsi zašla vo
Vaskúte na radnicu, Jani vo Veľkej Pake na Miestny národný výbor – na „emenvé“, ako
sme to vtedy nazývali, a v neprítomnosti obidvoch ich zosobášili. Jeden matrikár tu, druhý
tam zaevidovali ich manželstvo, takto sa v záujme „scelenia“ rodiny mohla moja sesternica
vrátiť do obce. Pamätám si, že bolo leto a sparno, keď doma zasadli ku svadobnej hostine,
ktorú predchádzal cirkevný sobáš.
a zvyšní? ako často chodievali domov na návštevy?
• Presídlenci do Čiech častejšie, lebo mohli prísť kedy chceli, nepotrebovali pas.
Z Maďarska veľmi dlhú dobu nebolo možné dôjsť; keď sa potom už dalo cestovať bolo
to tak, že rodina môjho strýka tu zvykla stráviť celé leto. Strýčko Géza sa narodil v roku
1908, takže rodnú obec opustil ako 39-ročný. Keď prišiel, vždy vravieval: „Aj v Maďarsku
som doma, ale sem idem skutočne domov“.
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čo sa stalo so strýkovým domom? Kto ho dostal?
• Keďže hovoríme o výmene obyvateľstva, aj do Veľkej Paky sa prisťahovali ľudia z Maďarska. Priamo do Paky z obce Hosszúberegpéteri, ležiacej vedľa Budapešti, prišli rodiny
so slovenskými koreňmi, ale hovoriace aj po maďarsky. Tieto sa nasťahovali do domov,
ktoré ostali prázdne – dom môjho strýčka dostala rodina Legendiových. Jednalo sa
o veľký sedliacky dom so záhradou, zvieratami. Legendioví boli iba dvaja, nemali deti.
Boli z prisťahovalcov jediní, ktorí sa neskôr presťahovali späť do rodnej obce. Pani
nesmierne túžila po pôvodnom domove, a aj jej manžel povedal, že on tu neostane, lebo
dostal niečo, čo nepociťoval ako vlastné. Neboli tu dlho, jeden, nanajvýš dva roky. Pokiaľ
viem, jednalo sa o jediný takýto prípad, všetci ostatní tu ostali.
do obce prišli aj rodiny s deťmi. akou rečou navzájom komunikovali, ako sa tu utvárali nové vzťahy?
• Dospelí sa s nami rozprávali po maďarsky, hoci sa jednalo o rodiny so slovenskými koreňmi. Ich predkovia z okolia Zvolena a Banskej Bystrice sa usadili maďarskom v Hoszszúberegpéteri niekedy v 17. storočí. Tomu sa pripisuje aj fakt, že nehovorili spisovnou
slovenčinou, ale nejako inak, rečou, ktorú používali iba oni. Keďže som vyrastal v spoločnosti s odtiaľ sem presídlenými, skomoleným jazykom hovoriacimi deťmi, aj ja som
sa najprv naučil túto „prestavanú“ slovenčinu. Poviem vám jeden príklad: bol tu jeden
odo mňa o tri roky starší chlapec, volal sa Mišo. Ako deti sme sa hrali vonku v dedine,
na Alvégu, kde dnes stojí obecný úrad. Stalo sa, že raz na neho zakričala mamička:
„Miško, syn edo môj, ediní, prídi domov, Ježiško ti donesol kračúnku.“ Rozumiete tomu,
čo som povedal?
nuž, len tak zhruba. myslím si, že svojho malého syna volala domov...
• No, áno. Mamička mu v skutočnej slovenčine povedala: „Miško, syn môj jediný, poď
domov, Ježiško ti priniesol vianočný stromček“. Kračúnka – takto nazývali vianočný
stromček, to je spisovne. Keď som sa po ukončení maďarského gymnázia v šamoríne dostal na univerzitu v Bratislave, jeden skúšajúci sa ma spýtal, či som Trnavčan, lebo tak
rozdielne vyslovujem slová. Neskôr sa mi toho podarilo zbaviť. Ale dodnes ešte existujú
slová, ktoré používajú iba oni.
Aj „togóke“ patrí medzi ne.
Raz sa ma sused, ujo Mišo,
spýtal ponad plot tak, že to
počula aj moja manželka:
„Sused, chceš togóke?“, položil mi otázku. Manželka však
vôbec nerozumela, čo chce.
Bol iba zvedavý, či si prosím
žltý melón, lebo „togóke“
znamená práve toto. Keď sa
starý Mišo zabával, vždy
spieval maďarské pesničky.
RODINA MOLNÁROVCOV PRED SVOJIM DOMOM V PAKE
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Spomínate si ešte na to, čomu sa venovali rodiny, ktoré prišli z péteri?
• Remeslo ovládal máloktorý z nich, najväčšmi sa rozumeli poľnohospodárstvu. Boli to
práve oni, kto u nás udomácnil hrozno. V chotári obce boja jedna časť, kde sa nachádzala
piesčitá pôda, ktorú hrozno veľmi obľubovalo. Keď sem prišli, boli im pridelené aj zeme,
no neskôr, po znárodnení, ich rovnako odňali aj im. Zväčša živili seba a rodiny prácou
svojich dvoch rúk, časť z nich začala pracovať ako robotníci v bratislavských fabrikách.
Z mojich rovesníkov však neskoršie vyrástlo aj viacero príslušníkov inteligencie.
presídlené deti navštevovali slovenskú školu?
• Áno. Dokonca som mal aj zopár tu v dedine narodených priateľov, ktorých rodičia rovnako zapísali do slovenskej školy, lebo maďarská bola v roku 1947 zrušená. Chudáci nerozumeli ani jedinému slovu z toho, čo im pani učiteľka vysvetľovala po slovensky, preto
nie je žiadnym divom, že prepadli. Ja som začal do základnej chodiť v 49-tom, keď bola
maďarská škola opäť otvorená. Takto sa deti z Paky, ktoré dovtedy prepadali v slovenskej,
stali mojimi spolužiakmi v prvej triede maďarskej školy, lebo ich tam automaticky prepísali. Následne maďarská škola fungovala do roku 1978, odvtedy sa tu vzdelávanie najmenších realizuje iba v slovenskom jazyku.
do akej miery poznajú vlastnú, respektíve minulosť a dejiny obce tí pakančania, ktorí
sa narodili už tu, ale ich predkovia sa sem presídlili pred 70 rokmi?
• určite že to poznajú, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že to nebýva témou diskusií.
Veľa iných Slovákov sa aj dnes sťahuje sem do obce, ale tí už o týchto faktoch vedia veľmi
málo. Nie je to medializované, na tieto veci si nemôžu pamätať. Bolo to dávno, pred 70
rokmi, a mnohí to vnímajú tak, že hovoriť o tom už nie je dôležité, aby sa jedna alebo
druhá strana kvôli niečomu neurazila. Neverím, že v tejto oblasti by nastala zmena, napriek tomu ja osobne pokladám za veľmi dôležité objasňovanie vlastnej minulosti.
Kde by sa dnes nachádzala obec, ak by neprišlo k výmene obyvateľstva a neexistovali
benešove dekréty?
• Táto otázka je veľmi hypotetická. Vo vybudovanej obci násilné potrhanie rodín, pút
medzi príbuznými vždy spôsobuje zlomy. Výmena obyvateľstva znamenala okamžité prerušenie kontinuity, ktorou dovtedy obec žila svoje všedné dni. Sú takí, ktorí sa s tým vyrovnávajú ľahšie, no nájdu sa i takí, ktorí to vnímajú menej ľahko. Ja som do dnešných
dní presvedčený, že vysídlenie bolo spáchaným „atentátom“ proti Maďarom – na tom
niet čo prikrášľovať či utajovať. Medziľudské vzťahy a aj tradície by sa boli mohli vyvíjať
inak. Na tom veľa nezmenilo ani to, že slovenská vláda kvôli Benešovým dekrétom požiadala o prepáčenie prenasledovaných, lebo za tých 70 rokov to neurobil nikto z tých,
ktorí boli vtedy pri moci. Žiadosť o prepáčenie, ktorú si treba vynucovať, žiaľ, nazvať
úprimnou sa nedá.
(Balázs Kiss, 2017)
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vo veľ kej pake, obci ležiacej neďaleko Šamorína, spomínali na vysídlenie spred
sedemdesiatich rokov.
Prítomné boli delegácie z obcí v Maďarsku, ktorých sa dotkla táto „výmena“ obyvateľstva
na základe československo-maďarskej medzištátnej dohody – z Péteri, Vaskútu, Gary
a Bácsalmásu prišli zástupcovia bývalých vysídlených obyvateľov Paky, rovnako aj predstavitelia rodín, ktoré sa vtedy dostali do troch historických častí Paky – Veľkej, Malej
a Čukárskej Paky.
Zišli sa tu aj starosta Veľkej Paky Ivan Seňan, starostka obce Péteri Valéria Pethőné
Vízi a zdravicu predniesol i starosta Vaskútu, Zoltán Álszegi.
Poslankyňa slovenského parlamentu Irén Sárközy (Most–Híd) vo svojom spomienkovom prejave zdôraznila: „Roky bez vlasti vystriedali dlhé roky mlčania. Je teda nutné
zhromaždiť spomienky, potrebujeme rozumné učebnice a objektívne práce, odhaľujúce
udalosti minulosti v rámci regionálnych dejín, a tiež uskutočňovať početné stretnutia
s ešte žijúcimi korunnými svedkami tej doby.“
udalosti spred 70 rokov zrekapitulovala dnes už v Gare žijúca Éva Takács, ktorej rodičia
pochádzali z Paky, doplnili ju 20-minútovým dokumentárnym filmom (dielo Évy Takács,
László Nagya a Móniky Szerda), a výstavou fotografií príležitostného regionálneho historika. Domáce dejiny sprítomnil lekár na dôchodku, Sándor Varga.
Pri kladení vencov ku „Kameňu priateľstva“, nachádzajúcom sa na Hlavnom námestí
obce, predniesol krátky prejav Róbert Zsigó (FIDESZ), štátny tajomník maďarského
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Ministerstva pôdohospodárstva, zodpovedný za dozor nad potravinovými reťazcami.
Politik sa na spomienke zúčastnil ako súkromná osoba, totiž jeho starí rodičia a rodičia
pochádzali z Čukárskej Paky.
Cecília Berwinkl, dnes domovom vo Vaskúte, zhliadla svetlo sveta v roku 1936 vo Veľkej Pake. Bývalá vysídlenkyňa, tešiaca sa vynikajúcemu zdraviu, pre portál Paraméter
uviedla: „Na rodnú zem sa nikdy nedá zabudnúť, túžba po domove je totiž nezdolateľná.
Hoci počas sedemdesiatich rokov sa životná situácia mojej rodiny úplne zmenila, vždy
s radosťou prídem domov, na Žitný ostrov.“
Po konferencii, otvorení výstavy a kladení vencov sa v miestnom kultúrnom dome, respektíve vonku na pódiu v rámci Dňa obce rozprúdil pestrý program. uviedol ho štátny
tajomník Ministerstva kultúry SR Konrád Rigó.
„Hviezdnym hosťom“ večera bol Peter šrámek so svojou skupinou. Ďalej vystúpila popová speváčka Bettina Lengyel, skupina Ochrancov tradícií a členovia Klubu dôchodcov
z Péteri, miloslavovský spevácky zbor Radosť, ženský Súbor ľudových piesní „Búzavirág“
(Nevädza) z Mierova, a tiež mužský zbor „Cimbora“ (Kamarát), ktorého členovia sú
z Mierova a Blatnej na Ostrove. O príjemnú náladu na „Street Party“ sa starala formácia
„Csavargók“ (Tuláci). Dvojdňovú sériu rôznorodých programov uzavrela Ďakovná svätá
omša, ktorú v kostole Svätého Ladislava celebroval šamorínsky kaplán Csaba Mikus.
(lel)
(Zdroj: www.parameter.sk, 21. augusta 2017)
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appendix
Zoznam občanov Veľkej Paky, ktorí boli vysídlení do Maďarska
(Prameň: Maďarský celoštátny archív, XIX–A–15–d–III–okres šamorín)
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FERDINAND PANDA
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JOLÁ N Mü LLER, ROD. TAKÁ CS (VEĽKÁ PAKA, 1937) ROZÁ LIA ALADZSICS, ROD. KOVÁ CS (MALÁ PAKA, 1931)

IMRE RIGÓ (VEĽKÁ PAKA, 1947)

BÉLA RIGÓ (VEĽKÁ PAKA, 1941)

S VEĽKOu RADOSŤOu SA VRACAJú DOMOV, NA ŽITNý OSTROV (VEĽKÁ PAKA, 2017)
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