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Autori Michal BORGUĽA a Ladislav 
ŠVIHRAN  v publikácii vydanej roku 1979 
sústredene sledujú, ako Slováci v cudzom 
prostredí zapúšťali korene, ako žili a tvorili. 

Békeščaba, Sarvaš, Berimčok, 
Slovenský Komlóš, Pitvaroš a ďalšie osady 
v okolí ...  Odkiaľ sa vzal tento veľký 
slovenský ostrov na Dolnej zemi, 
v juhovýchodnej oblasti dnešného 
Maďarska? Ako sa sem Slováci dostali, kedy 
a prečo sa tu usadili? 

Ich história je dlhá, veľmi dlhá. A veľmi 
bohatá, naplnená mnohými činmi, 
udalosťami, menami. A neraz veľmi pohnutá. 
Neraz podivuhodná. 

 

Dr. Ján SIRÁCKY – dolnozemský Slovák, 
rodák z Báčského Petrovca v bývalej Juhoslávii, 
považovaný odborníkmi i obyčajnými ľuďmi za 
„otca“ dolnozemských Slovákov. Okrem iného bol 
prvým riaditeľom Ústavu pre zahraničných 
Slovákov a jeho celoživotná práca zrkadliaca sa 
v jeho knižných vydaniach, štúdiach, publicistike, 
dokumentoch o histórii a súčasnom živote nielen 
slovákov na dolnej zemi, ale aj v širokom 
kontexte slovenských reálií vo svete, v oblasti 
národných dejín sa stáva jeho poslaním. 

Stál pri zrode nášho Spolku Slovákov 
z Maďarska, no jeho ustanovujúceho 
zhromaždenia sa už nedožil, zomrel dva dni pred 
jeho zasadnutím.  

Kniha je druhým – prepracovaným 
vydaním (prvé bolo v r. 1985 pri 60. výročí 
narodenia autora) a je odzrkadlením činnosti 
autora pri výskume života dolnozemských 
a sčasti aj ostatných zahraničných Slovákov. 

Kniha mala veľký ohlas a postupne sa stala 
aj učebnicou či učebnou pomôckou na vysokých 
i stredných  Slovákov v Juhoslávii, Maďarsku, 
Rumunsku.školách 

 



 

 

Publikáciu v roku 1997 zostavili 
PaedDr. Anna PILÁRIKOVÁ a Ivan LIPOVSKÝ, 
autormi príspevkov sú Igor Thurzo, Mgr. 
Vlasta Kasalová, Ing. Ján Jančovič, Eva 
Jančovičová, PaedDr. Anna Piláriková, 
PaedDr. Ivan Lipovský. 

Z publikácie: 

...Národ, ktorý nechápe,  
neprecíti neuctí si svoju minulosť,  
nepoučí sa z radostných,  
alebo chmúrnych stránok histórie predkov, 
zrieka sa svojej budúcnosti ... 

 

Publikáciu zostavili PaedDr. Anka 
PILÁRIKOVÁ a Ján PILÁRIK, 

 autori príspevkov Anna Piláriková, Ján 
Pilárik, Michal Hronec, Eva a Ján 
Jančovičovci, Erna Lauková, Pavol Gemeri, 
Mária Urbanová. Vydaná bola  v roku 2013 
pri príležitosti 15. výročia založenia Spolku 
Slovákov z Maďarska a 65. výročia návratu 
do zeme svojich predkov.  

Cieľom spolku od samého začiatku bolo 
1)nestrácať ale nachádzať tých ktorí repatriáciu zažili 
a dávali zreteľným spôsobom najavo svoju 
spolupatričnosť   
2) nemenej zanedbateľným bola spolupráca a pomoc 
krajanom za hranicami, podávaním pomocnej ruky 
v najrôznejších formách vždy, ak neprichádzala 
podpora od štátnych orgánov.  

Pri príležitosti výročí presídlenia (14. 
apríl 1947) sa schádzame každých 5 rokov na 
sereďskej železničnej stanici. 



 

 

Ročenku vydal v roku 2001 Spolok 
Slovákov z Maďarska ako svoju 1. publikáciu, 
zostavil ju Dr. František BARTOŠEK 
s redakčnou radou PaedDr. Anna Piláriková, 
Michal Gľonda, Ing. Michal Hronec, RNDr. 
Štefan Maglocký, Mária Turanská. 

Novoročný vinš z Pitvaroša 

Keď zas prišiel Nový rok, 
nech váš každý ďalší krok 
požehnáva Pán Boh milý, 

dáva hojnosti a sily, 
by ste mali to, čo treba, 

med i mlieko, masť i chleba, 
svieži duchom, zdraví telom 

zostávali v roku celom, 
to vám ja zo srdca prajem, 
vypočuj to, Pán Boh, amen! 

Anna Kakvicová, Sládkovičovo  

 

 

Autor Štefan HUDÁK pochádza 
z Pitvaroša, prvé vydanie publikácie zo života 
Slovákov v Maďarsku vyšlo v roku 1997, 
autor ju venuje svojmu tragicky zosnulému 
bratovi  Jánovi  k jeho nedožitým 
65.narodeninám. 

V publikácii „Z dolnozemského 
zápisníka“ čerpá námety z oblasti histórie, 
kultúry, školstva a národopisu, poznatky 
dopĺňa vlastnými skúsenosťami. 

Z článku Štefánik na Sarvaši : 
Na sarvašskom gymnáziu maturoval v školskom roku 
1897-1898 s veľmi dobrým prospechom. Sarvaš mal 
vtedy 25 000 obyvateľov, z toho sa za Slovákov hlásilo 
vyše  18 000. 



 

 

Autor publikácie z roku 2012 Ing. Ján 
JANČOVIC sa zameral na vzdelané osobnosti 
ktoré sa popri svojej duchovno-vzdelávacej 
práci zaslúžili o rozvoj hospodárstva a zvlášť 
poľnohospodárstva, pretože práve ono od 
začiatku tvorilo  základ v živote Slovákov 
usadených na Dolnej zemi.  

Zúrodňovatelia pôdy, štepári, 
šľachtitelia, priekopníci, moderní hospodári – 
vzdelanci buditelia – o nich je toto dielo. 

 

Obsahuje slovenské  vydanie vybraných 
príspevkov zo zborníka „Dejiny a národopis 
Slovenského Komlóša. 
Zostavila Jarmila GERBÓCOVÁ v roku 1997, 
texty autorov z Maďarska preložil Ján 
SIRÁCKY. 

Dielo je venované 250 výročiu 
založenia osady prvými slovenskými 
osadníkmi (1746 - 1996). 

Autori štúdií sú zárukou objektívneho 
pohľadu podloženého historickými 
poznatkami:  Anna Divičanová, Ján Gomboš, 
Ján Koppány, Eva Krekovičová, Ondrej 
Krupa, Ondrej Lopušný, Pavel Ondrus, Ján 
Siracký, Juraj Synčok. 

Cit.z Pravidiel pravopisu:  
Podstatné mená – vzory: chlap, Ambróuzi, 
dub, nuož/š, žena, stuňa, gazďiná, posteľ, 
paňi, mesto, vrece, znameňia, ďiouča. 

 



 

 

Obsahuje Zborník materiálov podujatí 
organizovaných pri príležitosti 130. výročia 
narodenia sedliackeho vodcu Ondreja 
Áchima redaktori Michal HRIVNÁK a Estera 
M. MOLNÁROVÁ.   
Budapešť, Békešská Čaba 13.-14. marec 
2001, Slovenský Komlóš 16. november 2001. 

Vieme, že doba mu neposkytla 
možnosť brániť sa. Jeho postava je opradená 
legendami ľudu z Békešskej Čaby, okolitých 
dedín a sálašov. Takmer celá krajina však 
nechápavo dodnes stojí pred zjavom Ondreja 
Áchima. 

 

 

Básne a život Kolomana SZOKOLAYA, 
vydané v roku 2009 v Slovenskom Komlóši. 

Je to prínos Kolomana Szokolaya do 
uchovávajúcej kultúrnej pamäti Komlóšanov. 

Cit.: 

„Ale keď jim méreg prešov – Bandi 
s Vladim pekne višov...“ 

(méreg – hnev; prešov – prešiel, skončil;  
višov – vyšiel) 



 

 

Pôvodina Samuel HORVÁTH, 1880, 
preložil Ing. Štefan KARKUŠ, Galanta 2015. 

Útla kniha (61 strán) dokumentuje 
históriu Slovenského Komlóša od roku 1746, 
udalosti ktoré sa na Komlóši udiali, v časti od 
roku 1844 je to faktografia, keď sa hodnotia 
udalosti veľmi podrobne i keď prevažne 
udalosti v spojitosti s cirkvou, ale i pohromy, 
tragédie obce a občanov, napríklad cholera: 

1831 – 828 mŕtvych 
1849 – 542 mŕtvych 
1873 – 500 mŕtvych 
1836 – veľký požiar zničil tretinu obce 
 

 

 

Autor publikácie Ondrej KULÍK 
pozbieral materiál a v spolupráci 
s Oddelením pre zahraničných Slovákov 
Matica slovenskej a historikom Jánom 
SIRÁCKYM, CSc. pripravil na vydanie v roku 
1982, ako uvádza: 

 

Pamiatke mojich predkov, 

mojim rodákom Komlóšanom 

a ostatným Slovákom, 

ktorí sa zaslúžili o rozvoj 

slovenského ochotníckeho divadla. 



 

Zbierka slovenských ľudových piesní zo 
Slovenského Komlóša 

V Slovenskom Komlóši vďaka rôznym 
okolnostiam, slovenská pieseň ešte žije, 
odovzdáva sa z pokolenia na pokolenie bez 
ohľadu na pôvod niektorých piesní, tak či tak 
Komlóšania ich považujú za „svoje od 
nepamäti“. 

Piesne zapísali  PaeDr. Miroslav BRNA 
a Mária KRČMÉRIOVÁ - ĎURKOVIČOVÁ 
zostavená bola v roku 2001, tretie vydanie 
roku 2008. 

Najväčšia časť zbierky je výsledkom 
zberateľskej činnosti pani učiteľky Zuzany 
KOZMÉROVEJ-ORAVCOVEJ a členov jej 
rodiny. 

 

Po desiatkach rokov „nútených snov“  
(1948 – 1990), v roku 1991 znovu ožil 
Čabiansky kalendár. Staronový kalendár, 
obľúbený v každej slovenskej rodine na 
Dolnej zemi, dosiahol pred núteným 
odpočinkom 28 ročníkov (v rokoch 1920 – 
1948). 

Zostavovateľkami sú Anna IŠTVÁNOVÁ 
a Helena SOMOGYIOVÁ. 
Z obsahu: 
- o čabianskom kalendári 
- príspevky zo starších ročníkov 
- osobnosti Čaby 
- staviteľstvo Čaby 
- spolunažívanie 
- z národopisu Dolnozemských slovákov 
- z literatúry Dolnozemských slovákov 
- pestovanie slovenského jazyka a kultúry. 



 

Vydávanie Čabianského kalendára 
úspešne pokračuje za vydavateľstva 
Čabianskej organizácie Slovákov, 
zodpovednosti predsedu MICHALA SLÁVIKA 
zodpovednej redaktorky ZUZANY BENKOVEJ. 

Ostatné vydanie v roku 2016 ukazuje 
vyššiu technickú kvalitu (farebnosť a tlač) 
ako aj rozšírenie na 178 strán. Pravda, 
náklad (500 výtlačkov), v porovnaní 
s predvojnovými ročníkmi alebo aj s rokom 
1991 (5000 výtlačkov) je nepomerne nižší, 
ale v „tržnej ekonomike“ to nie je zvláštnosť. 
Ekonomika nepustí!   

Obsah kalendára by si zaslúžil väčšiu 
propagáciu, konkurencii internetu sa ťažko 
odoláva.     

 

Publikáciu vydala Celoštátna Slovenská 
Samospráva, predseda Ján FUZIK, redaktorka 
Alžbeta HOLLEROVÁ-RAČKOVÁ 

Kalendáre svojho času patrili medzi 
najvyhľadávanejšie „ľudové“ knihy, ktoré 
slúžili po celý rok a do ktorých odberatelia 
zapisovali svoje dôležité rodinné záznamy. 
Tento „Náš kalendár“ v roku 2010 vydržal už 
60 rokov.  

Kalendár je dokumentom o činnosti 
Celoštátnej slovenskej samosprávy a jej 10 
inštitúcií, o aktivitách 6 teritoriálnych a 116 
miestnych slovenských samospráv, o akciách 
30 slovenských registrovaných občianskych 
organizácií.  

V Maďarsku vychádzajú dva slovenské 
kalendáre - „Náš kalendár“  a  „Čabiansky 
kalendár“ 



 

Zbierka vyšla vďaka Organizácie 
komlóšskych Slovákov, zozbierala pani Erna 
Lauková Benczúrová. 

Hry:  Kukučka, Škola skackania, O kanásov, 
Biga, Na gráž, Na paláši, v izbe, hambáre, 
komore.  
S kartami: Hajzeľ, Papuča, Huk, Teľa. 

Príslovia a porekadlá: „Lepšie byť malým 
pánom ako služebníkom“. „Šej-haj, dínom-
dánom, hrubvo hovno pánom“. 

Riekanky: „Apovka, mamovka, krumpľová 
poljovka – hamm“. 

Atď. 
Zbierka obsahuje mnoho ďalšej tradície, 
ktorá v súčasnosti u našich vnúčat, pri hrách 
na Smart home QTS 4.2 asi nezaberie ..., lebo 
ako 5 ročný Janko hovorí „nie som nato 
stavaný“.  

 

Nenapísané pamäti autora Michala 
Hronca boli vydané v roku 2009 ako 1. 
vydanie. 

Autor píše “túto knižočku som napísal 
na pamiatku mojich rodičov, hlavne môjho 
otca. Mojim cieľom je, aby ju dostal každý 
žijúci súrodenec, jeho deti, synovci a netere 
po zosnulých bratoch. Po nich i ďalšie 
pokolenia, nech sa oboznámia so životom 
a osudom ich predkov.   

Pri písaní tohto diela mi pomáhali prof. 
PhDr. Pavel Rozkoš,DrSc. Soňa Maglocká. 
Za ilustráciu knihy ďakujem môjmu vnukovi 
Adamkovi. 

PS: musím priznať že som knižku prečítal jedným 
dychom, akoby som čítal príbeh z našej rodiny  - Bada 

 



 

 

Autor – Michal HRONEC. 
Básnická zbierka podpredsedu nášho 

Spolku Slovákov z Maďarska, bola vydaná 
k 260. výročiu založenia osady Slovenský 
Komlóš a obsahuje 115 básní. 

Výber: 

Rodná hruda 
 

Dážď, búrka, smršť sa blíži. 
Ochrániť sa môžeš iba v dobrej chyži. 

Tú chyžku ponúkam ti 
rodák, krajan milý. 

V ruke držím za hrsť hliny, 
ktorú nesiem, 

verím v pravej chvíli. 
Drž sa tejto hrudy rodnej 
zachovania rodu hodnej. 

 

 

 

Čriepky – Michal HRONEC a Michal 
FRANCISCI ml. 

Kniha hovorí o živote dolnozemského 
farára Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania Michala Francisciho, rodáka zo 
Slovenského Komlóša. 

Ako farár bol mimoriadne aktívny 
a činný v boji proti asimilácii 
a odnárodňovaniu Slovákov žijúcich na 
Dolnej zemi.   

Po presídlení nastúpil ako biskupský 
tajomník a zastupujúci farár v širšom okolí 
Bratislavy a v 70-tych rokoch zastával post 
farára v Horných Salibách, kde slúžil až do 
odchodu do dôchodku. 



 

 

 

Knihu zostavila skupina autorov, ktorí 
sú hrdí na svoje dolnozemské korene, 
siahajúce do Pitvaroša. 

Venovaná je hlavne všetkým známym 
i neznámym tváram zo starých fotografií, 
ktoré vykresľujú obrazy a ducha starého 
Pitvaroša ďalším generáciam a všetkým 
tým, ktorí si ho taký ešte pamätajú. 

 

 

 

Michal BERNULA – dolnozemský 
Slovák, rodák z Pitvaroša, obce 
v Csongrádskej župe v Maďarsku. 

Písať začal len v maďarčine, „Prekliate 
časy“ sú jeho prvým slovensky vydaným 
dielom. 

Autor spomienkami na detstvo, 
autentickým spôsobom zobrazuje minulosť, 
tvrdé a ťažké časy na dedine, ale aj lásku 
a hriech, nezmieriteľnosť ohňa a vody. 

 



 

 

Michal BERNULA – dolnozemský 
Slovák, rodák z Pitvaroša, vo svojej druhej 
knihe vydanej v slovenčine (prvá – Prekliate 
časy) opisuje históriu pitvarošských 
Slovákov, národnostný útlak, 
pomaďarčovanie, prvú, druhú svetovú 
vojnu, presídlenie, päťdesiate roky atď. 

 

 

Knihu, ktorú tvoria prednášky zo 
sympózia o Slovákoch v Maďarsku 
redigoval  Ján CHLEBNICKÝ a vydal 
Slovenský výskumný ústav v Békešskej 
Čabe. 

Zachytené sú tu témy zamerané na: 

I. História – spoločnosť 

II. Národopis – jazykoveda 

III. Metodika - výskum 



 

 

 

Zborník je zostavený z materiálov – 
vystúpení, z vedeckej konferencie 
s medzinárodnou účasťou v Bratislave. 

Hlavný referát „Zápas Slovákov 
v Maďarsku za národnú emencipáciu 
v rokoch 1918 – 1938“ predniesol historik 
Dr. Ladislav DEÁK, DrSc. 

 

 

Prof. Ľ. J. HRDLIČKA – autor, je 
bývalý slovenský farár na Slovensko 
Komlóši, ktorý  v tejto knižke opisuje svoje 
pôsobenie na Komlóši, cirkevno-politické 
zápasy, exil a boj za slovenskú menšinu 
v Maďarsku. 



 

 

Spoločné dielo Jána JANČOVICA, 
Márie URBANOVEJ a kolektívu, vydáva 
svedectvo o živote obyvateľov 
ČANÁDALBERU, poznatky o pôvode rodín, 
zvykov, obyčajov ľudových tradícií, ale 
venujú sa aj presídleniu slovákov – 
Alberťanov do Diakoviec. 

Hlavná časť je venovaná životu, práci, 
kultúre, školstvu a cirkvi a prispôsobenie sa 
novému prostrediu po prisťahovaní sa do 
obce Diakovce. 

 

 

Autor, Ján JANČOVIC, ktorý je 
znalcom Dolnozemskej problematiky, 
v tejto knihe sa venuje sťahovaniu – 
presídleniu Slovákov do zeme svojich 
predkov z bývalej Juhoslávie, Maďarska, 
Rumunska, Bulharska, ale i z niektorých 
krajín spoza „Veľkej mláky“. 

 



 

 

 

Album vznikol z iniciatívy 
súkromného zberateľa Zoltána HORVÁTHA 
s podporou samosprávy mesta Slovenský 
Komlóš. 

 

Cieľom vydania tohto obrázkového 
albumu je predstavenie minulosti 
Slovenského Komlóša od prelomu 19. a 20. 
storočia do prelomu tisícročí 
prostredníctvom starých pohľadníc. 

 

 

 

Piesne z Čanádalbertu vydal miestny odbor 
Matice slovenskej Diakovce. 

Piesne zozbieral Klub dôchodcov MO MS 
Diakovce a MO MS Tešedíkovo. 

Ukážka: 

Jaj mamička moja, 
len mňa enu máte, 

taže pozerajte, 
za koho ma dáte. 

Taže ma nedajte, 
de veľa kráv doja,  
lebo od dojenia 

ručičky ma bolia... 

 



 

 

V uvedenej publikácii od Alžbety 
UHRÍNOVEJ, vydanej v Knižnici 
Dolnozemského Slováka, sú predstavené 
výsledky viac ako pätnásťročného 
sociolingvistického výskumu, v rámci 
realizácie jazykového programu 
Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. 
Sú v nej prezentované prednášky, štúdie 
a články, resp. úryvky z nich, ktoré odzneli 
na rôznych konferenciách v Maďarsku 
i v zahraničí. 

 

Komlóšsky rodák, autor Pál ZÁVADA 
je veľmi produktívnym spisovateľom. 

Po prvých sociologických prácach 
začal písať novely a zrodili sa aj romány, 
časom sa stal popredným beletristom. 
Najnovšie spracoval aj 33 krásnych 
slovenských rozprávok. 

Najväčšiu slávu mu však priniesol 
JADVIGIN VANKÚŠIK, ktorý vyšiel v roku 
1997 a hneď bol vyhlásený za knihu roka. 
Pre veľký záujem kniha vyšla v štyroch 
vydaniach.  

Dej sa odohráva v slovenskom 
prostredí, preto nie div, že filmová 
adaptácia sa nakrúcala v Slovenskom 
Komlóši. 

Pozornosť čitateľa – okrem 
bohatého a všestranného deja – iste 
upútajú tie konflikty, ktoré sú asi 
každodenné medzi manželskými partnermi. 
Hlavný hrdina hľadá ich príčiny, medzitým 
prežíva smutný boj a utrpenia.  



 

 

Rukopis Júliusa DEDINSKÉHO – 
ktorý bol na Čabe evanjelickým farárom 
a pôvodným autorom slovníka, prepracovali 
a doplnili Juraj ANDO a Matej MAZÁN. 

Táto publikácia nemá odborný 
charakter, chce byť len skromným 
príspevkom k zachyteniu kultúrneho 
dedičstva Slovákov v Maďarsku. 

 

 

Autorka   -  Doc.PhDr. Magdaléna 
PARÍKOVÁ, CSc. pracuje na katedre 
etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty 
UK Bratislava, je tiež členkou vedeckej rady 
výskumného ústavu Slovákov na Békešskej 
Čabe od roku 1999. 

Publikácia je širokospektrálnym 
pohľadom na príčiny a priebeh 
presídľovania Slovákov z Maďarska 
v rokoch 1946 – 1948. 



 

 

Zborník bol zostavený k 50. výročiu 
výmeny obyvateľstva medzi  Česko- 
slovenskom a Maďarskom  Ing. Alexandrom 
REŠKOM, hlavne so zameraním sa na 
presídlenie z Békešskej Čaby  do Komárna 
a okolitých obcí. 

 

 

 

 

Autorovi – István Gábor BENEDEK – 
nejde o problémy menšinového bytia, tento 
moment zdôrazňuje iba z hľadiska faktu, že 
v obci sa snúbili životy Židov a Slovákov tu 
usadených. 

Vo svojom diele prezentuje svet 
TÓRY a TALMUDU, dedinskej židovskej 
komunity, nechýba v ňom ani láska či 
dobrodružstvá, väčšina Komlóšskych židov 
zahynula v táboroch smrti. 



 

 

Autor – Ján JANČOVIC – nie je 
Dolnozemský slovák, narodil sa v Pôtri, 
okres Veľký Krtíš, ale dlhodobo sa venuje 
problematike života slovákov v zahraničí, 
najmä Dolnozemských. Žije s rodinou 
v Nitre. 

V knihe sú spracované biografické 
profily významných dolnozemcov 
s ambíciou zachytiť cez ich životné príbehy 
obraz života slovenských intelektuálov, 
vynálezcov, odborníkov, kultúrnych 
dejateľov, formovateľov slovenskej 
národnej kultúry nielen na Dolnej zemi, ale 
aj na Slovensku. 

 

 

Michal FRANCISCI – bývalý Evanj. 
farár na Slovenskom Komlóši. Autor na 
poučenie komlóšanov a ich potomkov 
v krátkom dvojjazyčnom diele zhrnul 
históriu osady od roku 1746 do roku 1931. 

Monografia je významná nielen 
z hľadiska histórie ale pozoruhodné sú aj 
časti z národopisu, etnografie 
a ochotníckeho divadla. 



 

 

Autor Ing. Alexander SZOKOLAY, 
DrSc. Knižočka bilancuje dlhú životnú cestu 
rodáka zo Slovenského Komlóša, dnes už 91 
ročného potomka komlóšskeho učiteľského 
rodu. 

Szokolayovci vyučovali po niekoľko 
generácií našich školopovinných predkov. 

 

 

Publikáciu zostavil, napísal 
a redigoval Dr. Ondrej KRUPA, jeden 
z najlepších znalcov tradičnej kultúry 
Slovákov v Maďarsku. 

Kniha slúži ako užitočný sprievodca 
pre každého návštevníka, ktorý má záujem 
o slovenské pamätné ľudové domy 
a miestne zbierky a zároveň upriamuje 
pozornosť na bohaté zbierky nachádzajúce 
sa v rôznych oblastiach krajiny. 



 

 

Táto publikácia Dr. Ondreja KRUPU, 
rodáka z Čanádalbertu analyzuje 
kalendárne obyčaje Slovákov nielen 
v Maďarsku, ale i v Rumunsku. 

V sledovanej problematike sa autor 
zameriava na pretrvávajúcu tradíciu 
ľudových praktík z obdobia pred 
sťahovaním Slovákov, na výsledok 
vnútornej integrácie pod vplyvom vzťahov 
samotných lokalitách a v blízkom okolí 
existujúcich slovenských usadlostiach, 
v neposlednom rade na obohatenie 
v dôsledku intenzívneho odovzdávania-
prijímania tradícií a zvykov s ostatnými 
okolitými etnikami. 

Publikácia je trojzväzková – 
Kalendárne obyčaje I – III. 

 

 

Bibliografie a štúdie I – II, zostavili 
Alžbeta UHRÍNOVÁ a Mária ŽILÁKOVÁ  

Zrodila sa z výsledkov bádateľského 
projektu „Slovenský jazyk v Maďarsku“. 

Cieľom projektu bolo zmapovať, 
zdokumentovať a predstaviť súčasné 
používanie slovenského jazyka vo 
väčšinovom maďarskom jazykovom 
prostredí v rôznych súkromných 
a spoločenských komunikačných situáciách. 



 

 

Publikáciu zostavili Alžbeta 
UHRÍNOVÁ a Mária ŽILÁKOVÁ na základe 
župných výsledkov sociolingvistického 
projektu Výskumného ústavu Slovákov 
v Maďarsku, ktorý bol realizovaný v rokoch 
2001 – 2004. 

 

Redigoval a úvodné štúdie napísal 
Ján GOMBOŠ. 

Publikácia slúži viacerým cieľom.  
Rovnako ako zbierka dokumentov dejín 
Békešskej župy, jednak zbierka slúži výučbe 
i vedeckému bádaniu.  

Kniha predstavuje dejiny 
Južnodolnozemských Slovákov z 18. storočia 
zaradením dokumentov do piatich kapitol – 
tém. V jednotlivých kapitolách pomocou 
doteraz menej známych resp. ešte 
nepublikovaných dokumentov sa odhaľujú 
dejiny každodenného života Slovákov 
žijúcich v regióne v 18. storočí. Ich pôvod, 
cesta do nového domova, problémy 
vytváraniaživotného prostredia, ich boj za 
vytvorenie a zachovanie vlastnej kultúry 
a za slobodné vyznávanie viery.  



 

 

Spevník zostavila  

Ildikó OCSOVSZKÁ, obsahuje asi 170 
melódií a je výsledkom práce viacerých 
zberateľov. 

Na Čabe zbierali ľudové piesne od 
roku 1894 až dodnes. 

Cieľom zbierky bolo zachrániť tieto 
piesne skôr než navždy zmĺkne Čabianska 
pieseň a než zmĺknu aj jej interpreti. 

 

 

Komlóšsky slovenský výkladový 
nárečový slovník – autor Juraj SINČOK. 

Dôležitou zvláštnosťou komlóšskeho 
nárečia je , že obsahuje ozaj veľa zvláštností 
v porovnaní so spisovým jazykom, v prvom 
rade sa týka slovného fondu, ale aj 
gramatických prvkov.  

Tento výkladový slovník obsahuje 
komlóšskymi Slovákmi užívanú, od 
spisovnej  slovenčiny odlišnú slovnú zásobu 
a vysvetľuje ju. 

 



 

 

Nepravidelný slovník komlóšského 
nárečia – autor Juraj SINČOK. 

Už v dvetisícom roku - v roku 
vydania práce o komlóšskom nárečí - si 
autor uvedomil, že podobná práca nikdy 
nemôže byť úplná.  Preto sa „Nepravidelný 
slovník“ nielen obsahovo ale aj štrukturálne 
líši od tradičnej formy podobných prác. 
Nato sa autor v úvode odvoláva aj 
prívlastkom „Nepravidelný“. 

Dvojjazyčný slovník podrobne 
spracúva gramatiku komlóšskeho nárečia, 
veľkú pozornosť venuje najmä slovnej 
zásobe a vetosloviu. Do zbierky sú zaradené 
aj krátke historky i prezývky komlóšanov. 

 

 

Autor dvojjazyčnej publikácie Juraj 
SINČOK, bývalý učiteľ teraz už na 
zaslúženom odpočinku, sa snažil dať 
dohromady známe osobnosti zo 
Slovenského Komlóša, ktoré sa od znovu 
založenia lokality až do dneška, zaslúžili 
o rast duchovného či kultúrneho života. Ide 
tu o literátov, historikov, etnografov, 
umelcov atď. bez ohľadu na jazyk, 
národnosť. Neboli vynechaní ani autori 
významných diel o Slovenskom Komlóši, 
ktorí neboli rodení komlóšania. 

Do publikácie je zaradený i bohatý 
obrázkový materiál, podobne menný 
register a bibliografia.  



 

 

Autor – Ing. Ján JANČOVIC - rodák 
z Novohradu sa ako študent dostal na 
výmennú prax do Juhoslávie, kde sa stretol 
s viacerými Slovákmi, ktorí podľa nárečia 
mali svoje korene v Novohradskej stolici. Tu 
vznikol jeho záujem o Dolnú zem a neskôr 
v úzkej spolupráci s „otcom“ 
Dolnozemských slovákov PhDr. Jánom 
SIRÁCKYM. Nasledovali reportážne cesty na 
Dolnú zem, kde navštívil takmer všetky 
oblasti a strediská kde žijú Slováci. 

V knihe píše o cestách 
Novohradčanov , ktorí odišli za ponúkanou 
väčšou slobodou a lepším životom na Dolnú 
zem, kde sa usadili. Keďže ide o veľmi širokú 
problematiku, dôraz v texte kladie 
predovšetkým na tie miesta a strediská, kde 
v konečnom osídlení prevláda Novohradský 
pôvod.  

 

 

Doc.PhDr.Ján BOTÍK Csc.je pôvodom 
Slovák z Bulharska – národopisný bádateľ, 
muzeológ a publicista. 

Na svojich mnohých zahraničných 
cestách a pobytoch navštevoval krajanské 
cintoríny. Získaval poznatky o pohrebných 
obyčajoch, obradoch a zvyklostiach v živote 
zahraničných Slovákov. Nafotil množstvo 
fotografií na cintorínoch v Maďarsku,  
Rumunsku, Bulharsku či Juhoslávii, ale 
i v Kanade, USA a Argentíne. 

Podujal sa v tejto publikácii 
sprístupniť doposiaľ neznáme doklady 
o slovenskej prítomnosti v najrozličnejších 
končinách sveta. 



 

Zbierku receptov komlóšskych žien 
vydanú v roku 2007 zozbierala pani Anna 
MOLNÁROVÁ, vydala Organizácia 
komlóšskych Slovákov. 

Je „pochúťkou“ gastronómie, ktorá 
obsahuje ľudové tradície Slovákov na Dolnej 
zemi a poskytuje jednoduchý opis prípravy 
jedál. 

Vysokú hodnotu má receptár v tom, 
že pobáda nás a to v materínskej reči, aby 
sme jedlá pripravovali tak, ako ich varievali 
naše staré mamy a mamy so slovenskou 
príchuťou a láskou. 

Je tam všetko: trepance, šiflíke, brdovce, tarhoňa, 

tarkedle, špricke, herovke, kvasienke, saladgáňa, 
lepníke, posucha, pita, gerheňa, máľa, kifle, sárma ... 

 

 


