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Úvod 

Tradície, slušnosť a prirodzená úcta sú slová, ktoré sa strácajú z ho-
vorového slovníka. Nahrádzajú ich globalizácia, zisk, stretnutia veľ-
kej štvorky, šestky a neviem akého iného zoskupenia od ktorého, ako-
by bytostne závisel náš život. Tak, ako postupne strácame pocit roz-
manitosti štyroch ročných období – zima prechádza rovno do leta 
a stráca sa čaro jari a jesene – mám pocit, že život pozostáva predo-
všetkým z pracovných povinností a z prípravy na pracovné povinnos-
ti. Veľmi rád spomínam na časy bez počítačov, mobilných telefónov, 
rôznych tabletov. Časy, keď som mohol celé dni lietať takmer bez ob-
medzení na bicykli, naháňať s Mišom, Ivanom, Leom, Lacom, Jožom 
a mnohými inými futbalovú loptu, v jarnom období zbierať chrús-
tov a váľať sa vo voňavej tráve, v lete spolu s chasou pásť husi, zbierať 
klásky a stavať bunkre zo slamy. Skákať zo stohov a vypekať na poli 
všakovaké dobroty. Na jeseň hrať v parku hokej s loptičkou, v zime sa 
nekonečne sánkovať a lyžovať. Tešiť sa na prázdniny u babky v Neda-
novciach a Leviciach, stanovanie s rodičmi, ale i na oberanie ríbezlí. 
Stará mama a maminka z nich robili skvelý sirup. Neskôr som každé 
leto pracoval na žatve, prednosť mali deti družstevníkov a ja ako uči-
teľské dieťa som musel čakať, kým sa niekomu z nich nebude chcieť. 
Boli to brigády na poradovník a tešil som sa na ne. Mohli sme zblíz-
ka obdivovať kombajnistov a traktoristov, ktorých sme považovali za 
miestnych bohatierov – síce spotených a špinavých – ale skutočných. 
Kde sa dajú porovnať terajšie klimatizované automaty na zber obi-
lia... Ale páčili sa mi aj dievčatá, ktoré zapisovali vlečky so zbožím na 
váhe. Bol som rád v ich blízkosti, rád som voňal leto...  Jednoducho 
krásny čas, ktorý sa mi neskôr zmenil na obdobie brigád na strednej 
a vysokej škole, hral som futbal, hádzanú, istý čas ma zvábila atleti-
ka, neskôr spevácky a folklórny súbor a rád – možno je to zvláštne – 
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tu však vždy platil a bude platiť hodnotový postoj osobností, ktoré 
vytvárajú mravné a etické mantinely. Maňa ich mala a má – richtá-
rov, starostov, kostolníkov, zemepánov, farárov, učiteľov, ale aj jed-
noduchých ľudí – má svoje príklady. Všetci svojím osobitným die-
lom prispievajú k formovaniu života na Mani. No a ja som hrdý, že 
môj otec a mamička ako miestni učitelia zanechali stopu a vyvolá-
vajú spomienky. V poslednom období sa dokonca so cťou hlásim 
k svojmu rodisku. Je dobré niekam patriť... 

Najmä vďaka Maňanom – pani učiteľke Horníkovej a pánovi Bu-
gárovi, vznikla myšlienka zaznamenania poslania učiteľa, jeho vzťa-
hu k dedine a jej ľuďom. To, že v našej knižke je týmto učiteľom Jozef 
Nitray, nie je náhoda. Táto pocta mu pre jeho výnimočnosť právom 
patrí. V myšlienkach pamätníkov, jeho žiakov a kolegov, ale i v na-
šich bol výnimočný. Za všetko hovoria spomienky autorov knižky. 

Kniha je zároveň záznamom folklórnych  zvykov, ktoré by mali ostať 
na Mani hrdými spomienkami na predkov. Ich knižná podoba by sa 
mala stať pamiatkou na bývalé časy – časy, na ktoré si s úctou spomí-
name a na osobné príklady, ktoré sú pre nás životnou inšpiráciou. 

Chcel by som sa poďakovať všetkým, čo mi poskytli svoje vedomos-
ti a spomienky. Obzvlášť pani učiteľke Márii Bednárovej, ktorá mi po 
celý čas bola nápomocná v ktorúkoľvek chvíľu. Pani Jarmile Trunge-
lovej, matičiarke a organizátorke života miestnych folklórnych sku-
pín, všetkým zúčastneným pri nahrávaní piesňových podkladov. Ďa-
kujem pani Ľudmile Horníkovej, iniciátorke spracovania písomnej 
spomienky a najmä pánovi Rudolfovi Bugárovi, ktorý po celé roky 
prejavuje otvorenú úctu a náklonnosť k Jozefovi a Marte Nitrayov-
com. Nesmiem zabudnúť  na pána Mariána Járeka, ktorý mi po ro-
koch otvoril cestu k Mani.

Kniha je prejavom vďačnosti obci Maňa, v ktorej v minulosti a aj 
stále, môže učiteľ plniť svoje poslanie a byť príkladom vzdelanosti, 
etiky a slušnosti. 

spomínam i na vojenskú službu, ktorá bola poslednou, i keď osobi-
tou dovolenkou, pred nástupom do skutočnej práce. 

Všetky uvedené chvíle mali jedno spoločné. Vždy sa v mojej blíz-
kosti nachádzala osoba, s ktorou som konfrontoval svoje postoje a ná-
zory. Ktorá mi bola negatívnym a pozitívnym príkladom. Môj prvý 
zážitok z detstva – často sa mi premieta ako výrazná spomienka – bol 
ujo Lacko Žigraj, ktorý ma zdvíhal vysoko nad hlavu – pre dieťa ne-
zabudnuteľný zážitok. Na tajomníka MNV v Šuriankach pána Kory-
tára a jeho Pioniera (pre vysvetlenie malú motorku), ktorý tak zvlášt-
ne priadol. Na pekára v Nedanovciach a jeho osúchy, na peknú ses-
ternicu Evu v modrých šatách. Spomínam na učiteľa telocviku Vla-
da Fila. Nechcel mi dať jednotku lebo som nevedel urobiť poriadnu 
stojku. Napriek tomu som ho mal rád a rešpektoval som ho ako ši-
kovného hádzanára a učiteľa. Môj obdiv mal profesor Korček, telocvi-
kár, hudobník, ale najmä múdry a vzdelaný človek. Obdivujem svoju 
sestru Zuzku pre je nesmiernu usilovnosť, s ktorou dokázala hodiny 
sedieť nad knihami, ale v mnohom i moje deti. Obdivujem horňác-
kych spevákov ľudových piesní bratov Holých pre ich vzdelanie, po-
koru a spievanie z duše, Karla Gotta a Mika Jaggera za to ako nestar-
nú, Štefana Nosáľa a Martina Ťapáka za objavovanie tradícií a iskru 
v očiach, mám veľa príkladov. Obdivujem svojich rodičov, starých ro-
dičov i keď som im vždy nerozumel a samozrejme chápem, že ani oni 
mne. V živote ma stále sprevádzajú príklady a osobnosti. 

A takto, s týmto pocitom píšem úvodnú kapitolu malého diel-
ka – písania o mieste učiteľa v histórii malej dedinky na Požitaví, 
o jej tradíciach a ľuďoch, ktorí tam žijú a nezabúdajú. Písanie o Veľ-
kej Mani, dedinke s vlastným rukopisom, prirodzeným kolobe-
hom života, so svojou minulosťou a budúcnosťou. Ako na všetkých 
miestach Slovenska, vo všetkých dedinách a dedinkách aj tu platí, 
že život má svoju hierarchiu, svoju dennodennosť založenú na ro-
dine, príslušnosti k miestnej komunite, k Cirkvi, k práci. Zároveň 
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na Máni

„Aj keď sa vzdialim, ostanem s Vami ako Žitava vo svojom koryte.“
„Keď sa vrátim, vstúpim do vinohradov s radosťou 

ako jar s prísľubom bohatej úrody.“
„Za všetko dobré sme sa mu nestihli poďakovať, 

ale nie sme nevďačníci.“
Benjamín Tinák: Putovanie za snom

Uplynul dlhý čas, odkedy vo Veľkej Máni pôsobil obľúbený organis-
ta, učiteľ, riaditeľ školy, Jozef Nitray. Zdalo sa, akoby sa v súčasnosti na 
neho zabudlo. Ale či možno zabudnúť na „nezabudnuteľného“ človeka? 
V posledných rokoch si jeho pamätníci a aj pamätníci na jeho manžel-
ku Martu na nich čoraz častejšie spomínajú. Snažia sa oživiť vo svojich 
spomienkach obraz človeka v čase pôsobenia vo Veľkej Máni vari naj-
obľúbenejšieho, človeka, ktorý všetkým utkvel v pamäti, človeka múd-
reho, veľmi aktívneho, slovom človeka s veľkým „Č“, Jozefa Nitraya. 
Spomienkou na Jozefa Nitraya je aj táto knižka, ktorá má priblížiť naj-
mä mladším obyvateľom Mane, ale aj z okolia jeho osobnosť a zásluhy.

Ako vyjadrenie vďaky tomuto človeku, ocenenia jeho práce v pro-
spech obyvateľov Mane a v snahe o to, aby si aj ďalšie generácie pa-
mätali na ľudí, ktorí pomáhali v ťažkých časoch ich rodičom a starým 
rodičom (a Jozef Nitray takým bol), želajú si obyvatelia Mane – najmä 
starší, aby miestna škola v Mani niesla meno Jozefa Nitraya.

Miestny odbor Matice slovenskej v Mani na svojom Valnom zhro-
maždení 3. marca 2013 prijal návrh na pomenovanie školy – Základ-
ná škola s materskou školou Jozefa Nitraya.

Tabuľa na škole, nesúca meno Jozefa Nitraya, bude všetkým obyva-
teľom Mane pripomínať činnosť nezabudnuteľného, veľkého človeka. 

Tomuto človeku vzdávajú česť, úctu a vďaku obyvatelia Mane.

Rudolf Bugár 
iniciátor výzvy

Nakoniec, by som sa chcel poďakovať pánovi Štefanovi Molotovi, 
pánovi Ondrejovi Debrecénimu mladšiemu, pani Margite Jágerovej, 
pánovi Mariánovi Hlavatému, speváckym skupinám Vranky a Havrani, 
detskému folklórnemu súboru Borinka a Vysokoškolskému folklór-
nemu súboru ZOBOR. Iba vďaka ich nezištnej pomoci a entuziazmu 
sme mohli piesňové a tanečné podklady z Veľkej Máne spracovať. 

S vďakou sa obraciam i na svojich najbližších, ktorí mi veľkoryso 
nebránili zaznamenať dedičstvo mojich rodičov, ako aj tradície a ľu-
dové zvyky Veľkej Máne.

Jozef Nitray mladší
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Moja cesta

„Zvíťazím, keď pôjdem neúnavne za svojím cieľom“. 
Benjamín Tinák: Putovanie za snom

Absolvent Učiteľského ústavu v Leviciach, 23 ročný Jozef Nitray, prišiel 
do Veľkej Máne 1. septembra 1938 v období vypuknutia druhej sveto-
vej vojny, na začiatku ťažkej najmä pre južné oblasti Slovenska, a teda 
aj pre obec Veľká Máňa, kde žili takmer výlučne Slováci. 

Narodil sa v Dolných Plachtinciach (8. 2. 1915 – 27. 5. 1982), neskôr 
býval s rodičmi a súrodencami v Mýtnych Ludanoch a Leviciach. Po 
ukončení základnej školskej dochádzky študoval na Štátnom česko-
slovenskom gymnáziu v Leviciach, v rokoch 1934 až 1938 bol súčas-
ťou 43-člennej triedy triedneho profesora PhDr. Alexandra Matušku, 
DrSc. (26. 2. 1910  – 11. 4. 1975) v Štátnom učiteľskom ústave v Leviciach. 
V tom čase iba o niekoľko rokov starší ako jeho študenti, ale už vtedy 
veľmi náročný a kritický profesor – áno, ten Alexander Matuška, kto-
rý je slovenskou históriou vnímaný ako tvorca modernej slovenskej 
esejistiky, významný literárny vedec, šéfredaktor Slovenských pohľadov 
– bol neúprosným kritikom a prísnym hodnotiteľom. Ak sa pozrieme 
do triednych zápisov z tých čias, dostať známku chválitebná a dobrá 
v jeho predmetoch bolo takmer nad sily študentov – budúcich učiteľov.

Štúdium na učiteľskom ústave bolo v tom období spojené najmä 
s talentom študentov. Hrali, spievali, tancovali...  Ale museli dosaho-
vať aj dobré výsledky z predmetov – československý jazyk, fyzika a ché-
mia, matematika, história a dejepis, teória hudby, hra na organe, prak-
tické predmety, telocvik... Podľa výsledkov Jozefa Nitraya sa dá usu-
dzovať najmä obľúbenosť matematiky, fyziky, hry na organ, hudobnej 
teórie, telocviku a praktických prác. Zo záznamov tiež vyplýva, že bol 
pokladníkom Umeleckého krúžku a Výročná správa školy ho na nie-
koľkých miestach uvádzajú ako dirigenta speváckych skupín. Skúšky 

Jozef Nitray
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iba piati, dvaja súrodenci krátko po pôrode zomreli). Najstaršia sestra 
Anna – poslušná dcéra – nikdy nemala vlastnú rodinu, a tak si vytvo-
rila blízky vzťah s deťmi brata Alexandra – najmä s najstaršou Oľgou, 
dnes učiteľkou, ja Jozef – doma ma skôr volali Jóži, Irma – elegantná, 
vždy upravená a namaľovaná dáma, ktorá mala rada kontakt s ľuďmi 
a štedro si ho užívala ako predavačka textilu. Nemala šťastie na lás-
ku a jej posledným nevydareným vzťahom bol automobilový a plo-
chodrážny nadšenec zo Žarnovice – pán Bártfai. V čase môjho pô-
sobenia v Hruboňove som sestre Irme a Ľudovítovi zorganizoval ci-
vilnú svadbu. Veril som, že Irma bude vo vzťahu šťastná a nahradí si 
tak roky samoty. Martuška pripravila pre najbližšiu rodinu svadobnú 
hostinu, veselú a bohatú. Nevesta plakala od šťastia, všetko vyzeralo 
normálne. Mýlil som sa, po čase ju Ľudovit opustil... Irma sa vráti-
la do Levíc, kde v spokojnosti strávila zvyšok aktívneho života. V sta-
robe sa presťahovala k dcére Eve – zdravotnej sestre do Šiah. Starší 
brat Juraj a najmladší Alexander si vzali dve sestry, Máriu a Helenu. 
Alexander bol búrlivák po našom otcovi, vysokom, štíhlom Maďaro-
vi so šibalskými fúzikmi. Otec pôsobil najväčšiu časť života v Žem-
berovciach na miestnej katolíckej škole – samozrejme, bol organis-
ta. Búrlivák so zmyslom pre humor a zábavu, vždy pripravený zložiť 
zo skrine husle. Mal rád veselú spoločnosť... Brat Alexander sa mu 
asi najviac podobal, bol hlučný, rád sa smial a zabával, nemal ďale-
ko k flirtovaniu s peknými ženami. Mal problém s prácou (pre svoju 
lámanú slovenčinu, ktorú sa poriadne nikdy nenaučil) a niekoľko-
krát som mu pomohol nájsť vhodné miesto. Naposledy ako odbor-
nému učiteľovi na strednej škole – žiaľ, učiť dospievajúce deti v Zla-
tých Moravciach sa ukázalo ako nemožné. Šaňo bol však šikovný a vy-
hľadávaný hodinár, a tak sa nakoniec uplatnil ako dobrý hodinársky 
majster. Miloval lov rýb, vínko a svoje tri deti. Zomrel tesne po do-
siahnutí dôchodkového veku na záhradke v okrajovej časti Levíc. Po-
sledný brat Ďuri – Juraj pracoval ako robotník a celý život strávil pri 

dospelosti – ako sa vtedy hovorilo dnešným maturitám – absolvoval  
4. a 5. mája 1938. Zápis hovorí, že písomnú prácu začal o 9.00 a odovzdal 
o 12.15. V ústnych skúškach odpovedal na otázky z okruhov zahranič-
ný odboj, ministerstvo národnej obrany, francúzska a ruská história. 

Život učiteľa, organistu, Jozefa Nitraya bol úzko spätý so životom oby-
vateľov Veľkej Máne a aktívne ho prežíval v rokoch 1938  – 1961 s výnim-
kou obdobia, keď vykonával základnú vojenskú službu, bol ako vojak 
na fronte či v ruskom zajatí. Jeho činnosť v obci bola všestranná, mal 
výborné organizačné schopnosti, smerujúce výlučne v prospech zlep-
šenia životných podmienok občanov obce. Nezľakol sa tvrdých pome-
rov, panujúcich na „zabratom území“ počas vojny, ani ťažkých chvíľ, 
ktoré nastali po druhej svetovej vojne. S veľkou odvahou vnikol do víru 
povojnových udalostí, poznačených hospodárskymi a spoločenskými 
zmenami, diktátom pofebruárového režimu po roku 1948, kolektivi-
záciou poľnohospodárstva, nezabudnúc pri tom na svoje prvoradé po-
slanie: prácu pedagóga a v neposlednom rade aj organistu. Túto ťaž-
kú úlohu zvládol a zdolávajúc početné prekážky, úspešne dosiahol svoj 
cieľ. Jeho život v obci Veľká Máňa bol poznamenaný snahou uľahčiť ži-
vot obyvateľov, s ktorými sa zžil – bol jedným z nich. Svoj talent a or-
ganizačné schopnosti využíval a uplatňoval v prospech spoluobčanov. 

Môj život

„Poznanie je svetlom, nevedomosť je tmou v očiach i v duši.“
Benjamín Tinák: Putovanie za snom

Narodil som sa v rodine maďarsko-slovenského učiteľa Sándora  
Niytrayho a matky Ilony Brózikovej pochádzajúcej zo srdca Slovenska 
– Brezna. Keďže slúžila v Pešti, nemala problém zapadnúť do maďar-
ského prostredia. Bol som jedným zo siedmich detí (prežili sme však 
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penie svojich zverencov, veď učiť sa v maďarskom jazyku bola úplná 
nemožnosť. Vojna sa chýlila ku koncu, Hitlerove vojská ustupovali 
a prišlo i na civilné rezervy – oznámenie o narukovaní do Novozá-
mockých kasární k pešiemu pluku bolo krutou realitou. Samozrej-
me učiteľské miesto ma predurčovalo na dôstojnícku funkciu, dostal 
som svojho koňa a mohol som sa pripraviť na „boj“...  Veľmi rých-
lo sme však padli do ruského zajatia, v ktorom som zažil všetky za-
jatecké útrapy. Okolo mňa so odohrávali ľudské tragédie, utrpenie, 
smrť... Nemali sme si čo obliecť,  nemali sme žiadne možnosti na zís-
kanie jedla. Rusi mali problémy sami so sebou a zajatci im boli ľa-
hostajní, nemohli sme utiecť, hrozilo nám vyhladovanie. Čo všetko 
sme prežili, som nemohol podrobne vyrozprávať ani najbližším, pre-
tože by mi aj tak ťažko verili. Vedel som, ako chutí žihľava, korien-
ky rastlín, ale aj konské mäso... Mal som iba niečo viac ako 45 kg, cez 
kožu na ruke mi presvitali kosti – prežil som s veľkým šťastím a ná-
hodou bombardovanie. Takmer dva roky utrpenia sa asi najviac pre-
javili na mojom zdraví. Celý život som trpel pocitom potreby v rých-
losti zjesť, čo mám na tanieri, aby som o jedlo neprišiel.  Až v staršom 
veku som prosil Martušku, aby urobila polievku zo žihľavy a ďateliny, 
ako starú spomienku – nedalo sa to jesť – a ako mi chutila v časoch 
zajatia! Koniec vojny bol vykúpením. Vrátil som sa na Veľkú Máňu 
a mohol som sa s plnou chuťou pustiť do práce. Čakali nás práce na 
opravách kaštieľa a povojnovej dediny. Postupne sa situácia upoko-
jila a nastali budovateľské časy – NOVÉ ČASY. Vtedy sme ešte všetci 
verili, že budovať vlasť bude jednoduché. Boli sme mladí, učiteľský 
kolektív sa ešte len tvoril a všetko bolo pred nami. Hrávali sme há-
dzanú, volejbal, stolný tenis. Veľa sme sa rozprávali, spievali a hrali... 
Nikto sa nikam neponáhľal, vždy spolu... Trošku neskôr som sa začal 
venovať maľovaniu, veľkou inšpiráciou bola Žitava, polia a lúky. Ako 
organista – stal som sa ním na podnet pána farára Ďungela, pre môj 
život dôležitého človeka a opory. Mal som pridelený dvojhektárový 

úpravách korýt riek a potokov. Bol to šikovný hospodár. Žil v skrom-
ne s manželkou a štyrmi deťmi v Komjaticiach pri Nových Zámkoch, 
v dôchodku mu zlyhalo srdiečko rovnako ako Šaňovi a mne.

Detstvo som strávil v skromných učiteľských podmienkach a otec 
bol hrdý, že som sa prejavoval ako hudobník. Bol som snaživý a usi-
lovný žiak. Otcova radosť bola najväčšia, keď som pokračoval v jeho 
učiteľskom chlebíčku. Štúdium v učiteľskom ústave bolo plné rados-
ti, hrania a spievania. 

Zo smrti otca a maminky som sa veľmi ťažko vyrovnával. Postup-
ne som si uvedomoval, že som vlastne sirota. To som už bol takmer 
pätdesiatnik a napriek utišovaniu Martušky a detí som dlho smú-
til. Bolo to pre mňa ťažké obdobie, najmä k mamičke som mal veľ-
mi blízky vzťah. Veľkou oporou mi bola Martuška a práca, ktorá mi 
časom pomohla vyrovnať sa. Nakoniec – mal som už svoju rodinu.

Ale vráťme sa o desiatku rokov dozadu...  
Po skončení školy som dostal umiestnenku do okresu Nové Zámky 

– dedinky Veľká Máňa. Mal som 23 rokov a všetko bolo predo mnou. 
Možno môjmu umiestneniu pomohla znalosť maďarčiny, možno to 
bola náhoda...  Z učiteľského lýcea som prišiel pripravený predo-
všetkým ako učiteľ matematiky a hudobnej výchovy, odhodlaný orga-
nizovať kultúrny život na vidieku, plniť to v čo som hlboko veril. Na 
Veľkej Máni som našiel jednoduché podmienky. Školu so základným 
vybavením, ale zároveň mi bolo od prvej chvíle jasné, že dedina dych-
tivo čaká, ako sa mladý učiteľ prejaví. A ja som bol plný odhodlania... 

Bol som zvyknutý na skromné životné a pracovné podmienky, jesť 
som veľa nepotreboval. Bývanie a stravu mi v prvých rokoch poskyt-
la rodina Bugárova. 

Žiaľ, prvé roky pôsobenia boli spojené s udalosťami vojny, Veľká 
Máňa bola pridelená k Horthyovskému Maďarsku. Mal som výhodu 
v tom, že som celkom slušne ovládal maďarčinu, ktorá sa mala stať 
novým úradným jazykom. Na druhej strane som citlivo vnímal trá-
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raz mohol zahrať na kostolnom organe. Obaja sme pochádzali z ve-
riacich rodín a najmä Martuška trpela nemožnosťou chodiť do kos-
tola. Uvoľnenie v roku 1968 znamenalo, že sme istú chvíľu mohli cho-
diť do kostola slobodne, bez skrývania sa a ohrozovania svojho uči-
teľského povolania. No uvoľnenie trvalo krátko, rýchlo nastalo obdo-
bie preverovania a čistiek, náboženská výchova stratila svoje miesto 
na školách, vo vzdelávaní a v bežnom živote.

Rozhodnutie o našom odchode z Veľkej Máne urobila za rodinu 
Martuška, ktorá tušila, že ďalšie zotrvanie v hádkach veľkého uči-
teľského kolektívu by bolo mojím koncom. Vďaka Jožkovi Mátelo-
vi, nášmu ochrancovi, podporovateľovi a priateľovi sme si mohli vy-
brať iné pôsobisko. Z niekoľkých možností sme sa rozhodli pre de-
dinku Šurianky s 500 obyvateľmi – v porovnaní s Veľkou Máňou za-
budnuté miesto, kde sme vystriedali učiteľov Krnáčovcov odchádza-
júcich do dôchodku – mimochodom, nikdy sme ich nestretli. Vte-
dy sme netušili, že to bude naše posledné pôsobisko. Niekde v hĺb-
ke duše stále ostávala nepokojná myšlienka návratu na Veľkú Máňu. 

Postupne sme si vytvorili i tu svoje zázemie, dostali sme veľký, 
svetlý byt, k škole patrila rozľahlá záhrada s roľou a smrekmi. Bolo 
to fajn, najmä keď som zistil, že miestni rodičia sú naklonení našim 
aktivitám, ktoré sme si priniesli z Veľkej Máne. Deň detí s vyskúša-
nými hrami a tančekmi v jednoduchých krojoch, o ktoré sa postarala 
Martuška, a mne prikázala zabezpečiť hudobný sprievod, sa postupne 
stali tradíciami. V škole bol klavír, harmónium  a harmonika – prišiel 
som si na svoje. Rodičia detí boli vďační, bolo to pre nich niečo nové 
a prejavili nám veľkú náklonnosť. Neskôr som založil spevokol – sa-
mozrejme nie taký početný ako na Veľkej Máni, v pamäti mám najmä 
skladbu Aká si mi krásna, ty rodná zem moja – znela v malom, ošarpa-
nom kultúrnom dome tak vznešene. Na Deň učiteľov nás deti zahr-
nuli kvetmi, neskromne si myslím, že nás tam mali radi... Na Veľkú 
Máňu sme však mysleli intenzívne ďalej. V prvých rokoch nás pravi-

pozemok a Veľkomáňania ma mohli často vidieť v širokých nohavi-
ciach a plátennej košeli s kosou na pleci kráčať k „svojej“ roli. Často 
s malou kanvičkou čerstvej vody a malým krajcom niekedy pocukro-
vaného chlebíka. Vždy som mal rád prácu, ale aj bezprostredné po-
pracovné stretnutia pri víne na Starej hore, niekedy sme sa pozabud-
li a strávili nejednu noc pri kartách a dobrom maňanskom víne... .

Bol som priateľom miestnych Rómov, často im Martuška venova-
la čisté oblečenie a niečo z kuchyne – myslím si, že nás mali úprim-
ne radi. Často mi spievali rómske pesničky, poznal som ich deti...  

Stal som sa pravou rukou farára Ďungela, s ktorým som strávil veľa 
spoločných chvíľ v kostole, na fare i v nekonečných rozhovoroch. Ne-
bol medzi nami veľký vekový rozdiel,  rozumeli sme si... Rád som s pá-
nom farárom chodil otvárať jarné vody studenej Žitavy prvým kúpa-
ním. Brali sme so sebou aj malých nezbedníkov, ktorí nám skákali 
na plecia. Takto mi prešiel čas, až kým sa na Veľkej Máni neobjavi-
la Martuška, do ktorej som sa zaľúbil –  bola pre mňa nádejou a bu-
dúcnosťou. Dostal som na užívanie starý dom s maličkou letnou ku-
chyňou, kde sme trávili prvé chvíle manželstva a tam sme priviedli 
na svet i dve naše deti. Často k nám na niekoľko dní chodili moji ro-
dičia z Levíc. Dobrosrdečnosť a pohostinnosť Veľkomáňanov sa im 
pozdávala. Najmä brat Šano sa tam cítil veľmi dobre, Veľkomáňania 
ho našli ako priateľa do zábavy, ale aj do práce. 

Hra na organe ma napĺňala, rovnako nácviky so spevokolom a cir-
kevným zborom. Martuška ma zoznámila s kňazom vo svojej rod-
nej dedine, kde som si mohol na omši v Krásne zahrať tie najkrajšie 
skladby. Viem, v tej chvíli bola na mňa veľmi pyšná... Do Nedanoviec 
som chodil často a rád, najmä po odchode z Veľkej  Máne. Nedele 
sme takmer pravidelne trávili striedavo u našich v Leviciach a v Ne-
danovciach. To boli aj miesta, kde sme sa neskôr v časoch zúrivého 
presadzovania vedeckého komunizmu mohli skryť pred možnými 
následkami z navštevovania pobožností. Práve tam som si posledný 
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nešla do školy nepripravená. Ukončila Karlovu Univerzitu v Prahe 
a celý aktívny život pôsobila v zdravotníctve. Má dve krásne deti a ja 
som mal dve krásne vnúčatá. Spomínam na chvíle, keď sa mi s lás-
kou venovala – masírovala mi ubolený krk, starala sa mi o plešinku, 
mal som ju už od ranej mladosti. A nakoniec bola aj mojou posled-
nou oporou... Syn Jožko skončil Vysokú školu poľnohospodársku, 
ale poľnohospodárom nikdy nebol. Má tri deti a plnú hlavu plánov. 

I keď sa život odohrával inak, akoby som možno čakal, žil som ho 
rád a nikdy som na Veľkú Máňu, jej ľudí i na svoje učiteľské prvoti-
ny nezabudol. Prežil som tam dlhých 24 rokov, svoju mladosť i naj-
lepšie učiteľské roky. I keď Šurianky neboli sklamaním, boli iné... 

Veľká Máňa bola moja životná láska, miesto s vôňou a charakte-
rom, s ktorým som sa rýchlo stotožnil. Navždy ostala hlboko v mojej 
citlivej duši a priznávam, celý život som na Veľkomáňanov myslel – 
i keď boli tak ďaleko. A viem, dúfam, nezabudli ani oni... 

delne v nedeľu navštevovali naši najbližší – pomocná kuchárka Ilka 
Žigrajová a moja obľúbená herečka pani Velčická s manželmi. Nikdy 
nezabudli priniesť „máňanské“, takže sme často rozprávali dlho do 
noci. Spomienok bolo neúrekom a z učiteľského bytu sa vždy niesol 
smiech... Neskôr som sa rozhodol kúpiť na Veľkej Máni stavebný po-
zemok. Susedil so záhradou pána školníka Račeka a niekoľko rokov 
som ho chodil obrábať. Dúfal som, že sa možno v dôchodku na Veľkú 
Máňu vrátim – na svoje. Okolnosti to však zmenili a už ani neviem 
prečo sme postupne od myšlienky spojiť našu starobu s Veľkou Má-
ňou upustili. V roku 1970 sme pozemok predali a po smrti spriazne-
nej duše tety Liny – našej kuchárky, sme už na Veľkej Máni vlastne 
ani nemali kam ísť. Ona si žila svojím životom a my sme sa stále in-
tenzívnejšie zžívali s prostredím Šurianok. Veľká záhrada nám dávala 
obživu, začal som chovať včely – med bol mojou veľkou slabinou – už 
v riaditeľni v starom veľkomáňanskom kaštieli som mal pravidelne 
vedľa stola postavenú veľkú mliečnu kanvu s medom od pána farára.

V roku 1970 som znovu začal fajčiť, spôsobil to bujarý učiteľský ve-
čierok, na ktorých sme sa pravidelne stretávali s kolegami s okoli-
tých škôl. Aj tento neduh asi prispel k novým ťažkostiam so srdieč-
kom. Tak som s tým musel po roku, dvoch opäť skončiť. Naše budú-
ce plány sa zmenili a keď sme zistili, že i na novom mieste sa dá hrať 
divadlo, organizovať kultúrny život v dedine a najmä, že sme si vybu-
dovali k deťom a rodičom blízky vzťah – bolo rozhodnuté. Už sa na 
Máňu nevrátime. V roku 1972 som začal na získanom pozemku sta-
vať domček a urýchlil som môj odchod do dôchodku. Žiaľ, dlho som 
si ho neužil. Srdiečko ma začalo trápiť čoraz viac, pridali sa i nové 
zdravotné problémy... Predtým som si však ešte užil posledné štyri 
roky opäť prácu riaditeľa veľkej školy v Hruboňove. Robil som to rád... 

Celý svoj život ma sprevádzali správni ľudia, mal som podporu v ro-
dine, manželku, s ktorou sme sa dopĺňali a deti, ktoré ma nesklama-
li. Zuzka, bola usilovnou a ambicióznou žiačkou a študentkou, nikdy 
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Veľká Máňa, dedina v lone Žitavy 

Hoci sa vek miest a obcí ráta od roku, keď sa ich meno po prvý raz 
objavilo v písomnej podobe, neznamená to, že nejestvovali i pred 
týmto dátumom.

Pravek a starovek (do 10. storočia)
Chotár obce Veľká Máňa obrábajú ľudia už viac ako sedemtisíc rokov. 
Život bol vo veľkej miere ovplyvňovaný prírodnými podmienkami. 
Človek v praveku vyhľadával miesta, ktoré sa nachádzali v blízkos-
ti vody a boli dostatočne chránené pred zverou a nepriateľmi. Voda 
bola životnou potrebou pre človeka. Rieky slúžili ako komunikačné 
dráhy a poskytovali dobrú orientáciu. Na území dnešnej obce ich po-
skytovala rieka Žitava. 

Oblasť Požitavia svojimi úrodnými pôdami lákala našich predkov. 
Máňanský rodák, lekár a spisovateľ Benjamín Tinák v knihe Ži-

tava píše:
„Na úpätí Vtáčnika spomedzi skál obrastených machom vyviera rieka. Zur-
čí a priberá do koryta horské prítoky s dubovým, jelšovým a javorovým lís-
tím. Vysoká hora pozerá na široké južné pažite, spokojná, že ich napája zo 
svojich hojných stokov. V tôni lesov ju tu a tam škrtia skalnaté brehy, no 
len čo z lesov vybehne, kľukatie, na rovine otvára náruč potôčkom chotárov 
so šepotom viničných listov a pšeničných klasov. Ramenami objíma polia 
i lúky, akoby túžia vlažiť údolie medzi pahorkami a nadýchať sa vône že-
ruchy a komonice.“ 

Žitava preteká severojužným smerom celým územím Nitrianskeho 
kraja. Pri obci Martovce sa vlieva do rieky Nitra, pričom o pár kilo-
metrov nižšie pri osade Lándor sa žitavským kanálom od Nitry odčle-
ňuje, tečie na východ a pri osade Žitavská Tôň sa jej vody starobylou 
čerpacou stanicou (technickou pamiatkou) prečerpávajú do Dunaja.
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na Máni

Veľ ká Máňa 
– Vŕby pri Žitave, 
neznámy autor

kal ju od pána Hoťku z Mane. Zaklínacia formulka po položení hro-
mového kameňa na boľavé miesto znela: 
„Išla moja kiahňa na vojnu samodesiata, neprišla len samodeviata, išla na 
vojnu samoôsma, neprišla len samosiedma (...)  Išla na vojnu samojediná 
a neprišla viacej... odkiaľ si prišla, ta iď! – Rozíď sa, mrcha znamenie, ako 
sa rozišlo tvrdé kamenie na Kristovo vzkriesenie...“

Z najstarších období, takzvanej staršej a strednej doby kamennej (pa-
leolit a mezolit) zatiaľ nemáme doklady o využívaní okolia Veľkej Máne. 

Počiatky neolitu na Slovensku datujeme do obdobia 5600 – 5500 ro-
kov pred n. l. Typickým prejavom týchto ľudí je výzdoba hlinených ná-
dob rytou, niekedy viacnásobnou líniou, tvoriacou lomené, oblúkové 
alebo špirálové ornamenty. Podľa tejto výzdoby hovoríme o kultúre 
s lineárnou keramikou. Ľudia tejto kultúry boli prvými roľníkmi na 
území Slovenska. V katastri Veľkej Máne už v medzivojnovom období 
minulého storočia zachraňovali črepy kultúry s lineárnou keramikou 
V. J. Gajdoš a J. Kramer. V povojnovom období v päťdesiatych – šesť-
desiatych rokoch robili početné prieskumy pracovníci Archeologic-
kého ústavu Slovenskej akadémie vied, ale aj múzeí (napr. B. Benadík, 
A. Točík, T. Kolník, L. Kraskovská, A Knorr, J. Rajček a ďalší). Vďaka ta-
kýmto aktivitám bolo zistené pomerne rozsiahle sídlisko ľudu s line-
árnou keramikou v katastri obce v lokalite „Hliník“ pracovný názov 
„U Cigáňov“. Lokalita „Hliník“ sa nachádza pri severnom okraji obce, 
na mierne vyvýšenom svahu, asi 500 metrov od východného brehu rie-
ky Žitavy na ploche asi 3 hektárov. Patrí medzi najväčšie známe pohre-
biská na Slovensku a zaraďuje sa aj medzi najväčšie v strednej Európe. 
Zistili sa tam výrazné nálezy aj z iných období, žiaľ, lokalita bola čias-
točne poškodená ťažbou hliny. Ďalšie sídlisko kultúry s lineárnou ke-
ramikou a želiezovskej skupiny, ktorá sa z nej následne v neolite vyvi-
nula bolo zistené južne od Veľkej Máne pri ceste do Vlkasa. 

Záver neolitu a počiatok eneolitu je na juhozápadnom Slovensku 
reprezentovaný osídlením lengyelskej kultúry. Aj keď z chotára Veľkej 

Voda bola a je mocná čarodejka, súvisia s ňou mnohé povery ako 
napríklad táto: Ľudia verili, že po každej búrke padnú s bleskom na 
zem hromové kamene, zaryjú sa hlboko v zemi a po siedmich ro-
koch vystúpia na povrch. Veľakrát sa stalo, že sedliaci našli na poli 
pozostatky nástrojov z praveku, zapracovala fantázia a hneď vznikla 
kdejaká povesť či historka. Ľudia verili, že tieto kamene pochádzajú 
z prvého jarného hrmenia, a tak ich mnohé babky liečiteľky zbiera-
li a prikladali ľuďom na boľavé miesto na tele.

V stoličných zápisniciach Tekovskej župy z rokov 1893 – 1895 sa 
spomínajú podobné praktiky aj v obci Maňa. Dokonca do dnešných 
čias sa zachovala aj zaklínacia formulka z Veľkej Máne, ktorú v po-
lovici 20. storočia zaznamenal Alexander Spesz vo svojej knihe. Zís-
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bádenskej kultúry v Gedre. V závere neskorej doby kamennej sa pre-
javujú vplyvy rôznych kultúrnych oblastí. Vplyvy z juhu z prostredia 
Karpatskej kotliny sa prejavili v osídlení kultúry Kosihy-Čaka. Je to 
obdobie zmien, ktoré predznamenali nastupujúcu dobu bronzovú. 
Pri záchranných prácach v Gedre v päťdesiatych rokoch minulého 
storočia sa zistili sídliskové jamy kultúry Kosihy-Čaka a osídlenie sa 
potvrdilo pri terénnych archeologických prieskumoch v osemdesia-
tych rokoch minulého storočia. 

Obdobie približne od roku 2300 pred n. l. do približne 750 rokov pred 
n. l. označujeme ako dobu bronzovú. Od roľníkov sa oddeľuje vrstva 
remeselníkov. Roľníci obrábajú pôdu, remeselníci vyrábajú z bronzu 
zbrane, šperky, ozdoby a iný prepychový tovar. V priestore Veľkej Máne 
je doložené osídlenie už v staršej dobe bronzovej. Povrchové zbery čre-
pov robené miestnymi obyvateľmi v tridsiatych rokoch minulého sto-
ročia naznačovali existenciu osady maďarovskej kultúry. Maďarovská 
kultúra (nazvaná podľa vtedajšieho názvu dnešnej obce Santovka) pat-
rí k najvýraznejším starobronzovým kultúram. Nálezy maďarovskej 
kultúry sa našli v lokalite Gedra. Objavili sa zlomky keramiky vo via-
cerých sídliskových jamách, tiež sa našli napríklad postrannica uzdy 
koňa z parohoviny, hlinená prenosná piecka, zlomky tkáčskych záva-
ží a praslenov dokazujúcich výrobu textílií. Nechýbali ani kusy dru-
hotne prepálenej hliny s odtlačkami – mazanice, pôvodne hlinený vý-
maz stien domov. Z obdobia záveru neskorej doby bronzovej a zo star-
šej doby železnej (halštatskej) sa zatiaľ sídliská v katastri obce zistiť ne-
podarilo. No o tom, že aj v tomto čase v tejto časti Požitavia žili ľudia, 
máme doklad priamo z Veľkej Máne. Pri výskume lokality „U Cigá-
ňov“ okrem iných nálezov preskúmal Blažej Benadik aj niekoľko hro-
bov z uvedených období. Päť z nich bolo kostrových, čo je samozrejme 
pri vtedajšom všeobecne používanom žiarovom pohrebnom ríte vý-
nimočné. Aj keď výbava hrobov sa v prijateľnejšej miere zachovala len 
u dvoch kostrových hrobov je zrejmé, že nejde o osídlenie vychádzajú-

Máne máme z tohto obdobia zatiaľ len ojedinelé nálezy črepov, hus-
té osídlenie regiónu dokazujú známe lengyelské lokality v okolitých 
obciach Trávnica, Vlkas, Mojzesovo a predovšetkým Žitavce. Južne od 
Žitaviec smerom na Veľkú Máňu sa leteckým prieskumom a geofyzi-
kálnymi metódami archeologického prieskumu podarilo nájsť veľký 
kruhový objekt, takzvaný rondel. Objav viacerých takýchto veľkých sta-
vieb patrí k najdôležitejším zisteniam slovenskej archeológie v posled-
ných desaťročiach. Podobné veľké stavby sa zistili postupne vo veľkej 
časti Európy. Vnútri týchto priekopami ohradených areálov obvykle 
nie sú sídliskové objekty. Predpokladá sa, že mali náboženský význam 
a vychádzajúc z rozmiestnenia vchodov sa v posledných rokoch pred-
pokladajú astronomické znalosti ich staviteľov (podobne ako pri kru-
hových stavbách z kameňa v Anglicku). Rondel medzi Žitavcami a Veľ-
kou Máňou patrí k veľkým stavbám, náročným na prácu. Areál opev-
ňuje šesť priekop a jeho vonkajší priemer je viac ako 130 metrov. Bolo 
to nepochybne dôležité kultové miesto celej oblasti. Na jeho stavbu 
bol potrebný veľký počet ľudí, ktorí sa v tej dobe nepodieľali na pro-
dukcii potravín a nástrojov. Donútiť obyvateľov, aby namiesto zabez-
pečovania prežitia seba a svojej rodiny stavali takéto veľké objekty, je 
možné iba veľmi silným mocenským alebo ideologickým tlakom. Po-
ukazuje to na existenciu vrstvy spoločnosti, ktorá už v mladšej a ne-
skorej dobe kamennej mala potrebné postavenie a vplyv. Zrejmé je, 
že život roľníkov v tejto dobe nebol jednoduchý. Neboli to však žiad-
ni nevedomí barbari, naopak vedeli veľmi dobre využiť možnosti po-
skytnuté prírodou a v mnohých smeroch dosahovali vysokú úroveň.

Najvýraznejšou kultúrou neskorej doby kamennej je bádenská kul-
túra. Začala sa formovať v polovici 4. tisícročia pred n. l. V tejto dobe 
nastali podstatné spoločenské zmeny, v poľnohospodárstve sa obja-
vuje používanie radla na skyprenie pôdy, predpokladá sa využívanie 
ťažnej sily dobytka. Zvýšila sa produkcia potravín, a to umožnilo pre-
žiť väčšiemu počtu ľudí. V katastri Veľkej Máne sa zistilo osídlenie 
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juhozápadné, južné a východné Slovensko pomerne husto osídlené 
keltskými kmeňmi. Početné osady boli najmä v povodí Nitry a Žita-
vy. Do tohto obdobia možno datovať počiatky pochovávania na poh-
rebisku vo Veľkej Máni.

Väčší výskum laténskej lokality v regióne sa uskutočnil len vo Veľ-
kej Máni. Nálezy predmetov v hroboch dokazujú vysokú úroveň hos-
podárstva Keltov v tomto regióne. Nádoby sú robené na rýchlo ro-
tujúcom hrnčiarskom kruhu, mimoriadne kvalitne vypálené. Počet-
né nálezy železných hrotov oštepov, nožov, mečov, reťazových opas-
kov či spôn dokladajú ovládanie tavby a spracovania železa. Niektoré 
nástroje, ako napríklad ovčiarske nožnice, kliešte, kladivá sa takmer 
v nezmenenom tvare používali do nedávna. Hroby v Máni sú väčši-
nou kostrové až v mladšom úseku pochovávania sa vyskytujú aj žia-
rové keltské hroby. Pri niektorých kostrových hroboch sa podarilo 
zistiť zvyšky drevenej výdrevy, robenej z hrabu, zo žiarových hrobov 
zvyšky uhlíkov z duba. V niektorých hroboch sa našli kôstky sliviek. 
To všetko nám dáva informáciu, aké dreviny rástli vo štvrtom až dru-
hom storočí pred n. l. v katastri Máne. Výrobu textílií dokladajú tkáč-
ske závažia a prasleny, ale aj zvyšky zachovaných tkaných látok z ode-
vov prichytených na zbraniach a šperkoch nebohých. Boli tkané z ľa-
nových vlákien a teda v druhom storočí pred n. l. sa v Mani pesto-
val aj ľan. V pomerne veľa hroboch sú pochovaní bojovníci vybavení 
železnými mečmi alebo nožmi. V niekoľkých hroboch sa našli tiež 
brúsiky obdĺžnikového tvaru na ostrenie. Vyrobené boli z domáce-
ho pieskovca alebo vápenca. 

Vo výbave hrobov sa prejavuje umelecké cítenie Keltov pri stvárne-
ní bronzových šperkov, spôn, náramkov, nánožných kruhov. Výzdo-
bu niektorých spôn robili ružovým korálom, relatívne časté sú skle-
nené náramky a perly. Nevieme zatiaľ ,či Kelti v našom prostredí ve-
deli vyrobiť sklo, pravdepodobne pochádza z podunajských dielní. Po-
chovávanie na pohrebisku v Mani sa končí v strednej dobe laténskej 

ce z domácich tradícií. Keramika z hrobov č. 22 a 34 skúmaného poh-
rebiska má analógie v oblasti rieky Tisza v severnom Maďarsku, naprí-
klad na pohrebisku v Mezöcsáte. Lokalita vo Veľkej Máni má dôleži-
té miesto. Zrejme lokalita „U Cigáňov“ si udržala tradíciu významné-
ho miesta aj v ďalších storočiach. Naznačujú to dva ďalšie hroby (č. 12  
a č. 17), ktoré sú žiarové. Sú zo staršej doby železnej, datované približ-
ne do 6. storočia pred n. l. Podľa zachovanej výbavy patria vekerzug-
skej kultúre, čo v podstate znamená rovnakých nomádskych jazdcov 
ako pri spomínaných mezöcsátskych hroboch zo záveru neskorej doby 
bronzovej. V obidvoch vekerzugských hroboch sa okrem keramiky za-
chovali zvyšky zbraní. V hrobe č. 12 železné nože a hrot oštepu, v hrobe 
č. 17 okrem železného noža tiež niekoľko bronzových trojbritých hro-
tov šípov a bronzové kovanie tulca. Teda je zrejmé, že v obidvoch prí-
padoch ide o hroby bojovníkov. 

Povedomie výnimočnosti miesta pochovávania zomrelých sa prav-
depodobne tradíciou zachovalo aj v nasledujúcich storočiach mlad-
šej doby železnej (laténskej). Dokladá to rozsiahle pohrebisko Keltov 
v skúmanej lokalite „Hliník“. Nálezy črepov a nádob, železných hrotov 
kopijí, mečov, spôn a iných predmetov boli z pieskoviska „U Cigáňov“ 
známe už od roku 1935 z prieskumov Vševlada Jozefa Gajdoša a učite-
ľa Pavla Gajdoša. Nálezy sa dostali do múzeí v Bratislave a v Martine. 
Význam lokality bol zrejmý, ale ničenie hrobov a sídliskových jám po-
kračovalo. Až v roku 1952 sa realizoval záchranný terénny výskum. Jeho 
vedením bol poverený archeológ Blažej Benadik. Výsledky výskumu 
boli natoľko zaujímavé, že práce pokračovali až do roku 1955. Celko-
ve bolo preskúmaných 109 hrobov z doby laténskej, 8 hrobov zo star-
šej doby železnej, o ktorých sme sa už zmienili, a vyše dvadsať stredo-
vekých hrobov. Hroby Keltov teda tvorili najväčšiu časť pochovaných.

Kelti boli prvým národom, sídliacim na Slovensku, ktorí pozná-
me aj po mene. Z neskorších správ sú známe aj niektoré kmeňové 
názvy – Bójov a Kotínov. V priebehu 4. – 3. storočia pred n. l. bolo 
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chal nad Žitavou, Kmeťovo a Hul. Prvé informácie o osídlení Mane na-
šimi slovanskými predkami sme zaznamenali už v 30. rokoch minu-
lého storočia, kedy boli pri zemných prácach nájdené slovanské čre-
py v priestore severne od obce medzi vtedajšou hradskou a Žitavou. 
Ich datovanie je, žiaľ, nepresné. Pobyt Slovanov v Mani je jednoznačne 
doložený od 9. storočia, teda v čase existencie prvého štátneho útva-
ru Slovanov na území dnešného Slovenska – Veľkej Moravy. Do tejto 
doby je nálezmi datovaný kostrový hrob. Našiel sa v lokalite „Gubov 
breh“ v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, keď tam pri vybera-
ní piesku porušili slovanské pohrebisko. Pracovníci Archeologického 
ústavu SAV z Nitry zachránili len vybavenie jedného hrobu – typickú 
nádobu a črepy z ďalších nádob a železný nožík. Niet pochýb, že hrob 
je súčasťou väčšieho slovanského pohrebiska. Husté osídlenie Požita-
via v tejto dobe dokladajú tiež slovanské sídliská a pohrebiská zistené 
v Kmeťove, Michale nad Žitavou, Mojzesove, Úľanoch nad Žitavou a Hule. 

Koncom 9. storočia prenikli na územie pri Dunaji staromaďarské ko-
čovné kmene a Veľká Morava zaniká. Južné oblasti Slovenska sa dostali 
pod vplyv maďarských kmeňových vodcov, severnejšie územia ovládali 
zrejme veľkomoravské magnátske rody. V druhej polovici 10. storočia, 
po porážke maďarských vojsk pri Augsburgu v roku 955 sa maďarské ko-
čovné kmene definitívne usadili na strednom Dunaji. Stali sa dôležitou 
vojenskou a politickou silou. V poslednej tretine 10. storočia sa postupne 
konštituoval feudálny uhorský štát pod vládou Štefana I. Príslušnosť zá-
padného Slovenska a teda aj Požitavia k Uhorsku spočiatku nebola jed-
noznačná. O územie Slovenska mali intenzívny záujem aj českí Přemys-
lovci a poľské knieža Boleslav Chrabrý. Až po roku 1018 sa stáva juhozá-
padné Slovensku definitívne súčasťou uhorského kráľovstva. Postupné 
začleňovanie celého Slovenska trvalo až do počiatku 12. storočia. V de-
jinách Slovenska patrí 10. a 11. storočie k veľmi pohnutým obdobiam. 

Obyvatelia Veľkej Máne pochovávali v 11. storočí svojich mŕtvych 
v lokalite „U Cigáňov“. V rámci archeologického výskumu už spo-

koncom 2. storočia pred n. l. Nálezy z keltského pohrebiska v Mani 
sa stali súčasťou historického bohatstva Slovenska. Už v roku 1952 
boli niektoré prvý raz vystavované na výstave v Nitre a odvtedy sú za-
stúpené v každej rozsiahlejšej výstave o dobe laténskej na Slovensku.

Z doby rímskej máme doklady o osídlení aj z katastra Mane a jej 
okolia. Lokality súvisia s pásom germánskych osád na Požitaví od Zla-
tých Moraviec po Dunaj. Z archeologických prieskumov vieme o síd-
liskách v katastri Hulu, Úľan nad Žitavou, Mojzesova, Michala nad Ži-
tavou, Žitaviec. V Mani je kvádske osídlenie zistené v lokalite „U Cigá-
ňov“ už v prvých dvoch storočiach nášho letopočtu. Výskum sa sústre-
dil na laténske pohrebisko, ale nálezy dokladajú aj barbarské sídlisko 
v susedstve. V susednej obci Trávnica sa údajne našli dve rímske min-
ce z konca 1. storočia n. l., ktoré dokladajú kontakty Kvádov z regiónu 
s rímskym prostredím. Osídlenie z mladšej doby rímskej bolo v Máni 
zistené v záhrade domu Jána Vlka. Pri kopaní pivnice sa v hĺbke cca  
1,5 m našli črepy z 2. a 3. storočia n. l. Do tejto doby patria aj rímske min-
ce uložené v múzeu v Zlatých Moravciach. Okolnosti nálezu týchto min-
cí však nie sú dostatočne známe a nie je jednoznačné, že sa našli v ka-
tastri Mane. Zaujímavosťou je predmet, ktorého účel nie je celkom zrej-
mý. Ide o menšiu pravidelnú hlinenú kocku s otvormi v strede každej 
steny. Otvory sa križujú presne v strede kocky, ich prierez, tvar, smero-
vanie je mimoriadne presné. To viedlo k domnienke, že v tomto prípa-
de nejde o hraciu kocku ale o predmet s praktickou funkciou, používa-
ný pri stavbách a meraniach. Kocka mohla slúžiť ako olovnica, ako hra-
nolček na stanovenie kolmíc a pod. Zo záveru doby rímskej a z doby sťa-
hovania národov, teda zo 4. – 5. storočia n. l. nemáme zatiaľ z Mane ná-
lezy. Krátkodobé osídlenie regiónu dokladá nález kostrového hrobu zo 
sťahovania národov v susednej obci Vlkas. Koncom 5. storočia a v 6. sto-
ročí sa na území Slovenska usadzujú prvé slovanské kmene.

Priamo z Mane zatiaľ nemáme nálezy, ale osídlenie regiónu už  
v 7. storočí dokladajú odkryté kostrové hroby v susedných obciach Mi-
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ľov Máne do roku 1237, hoci obec bola už vtedy určite dlhodobo osíd-
lená. Až v roku 1237 nastala situácia, keď bolo nutné riešiť pozemkové 
spory medzi usadlíkmi z Máne a z okolitých obcí. Dohoda o presune 
zeme v prospech Tomáša z rodu Iwancha (neskôr Ivanka) z obce Jovka 
sa uskutočnila a spísala pred členmi Nitrianskej kapituly (sídlili pri 
Nitrianskom biskupstve na hrade v Nitre). Tí o tom vyhotovili aj prí-
slušný písomný záznam na vypracovanej zvieracej koži – pergamene. 

V neskoršom období sa obec spomína v listine z roku 1249, kedy 
patrila do hlohoveckého komitátu. Uhorský kráľ Belo IV. daroval obec 
Ondrejovi, svojmu hlavnému taverníkovi, druhému Ivankovmu sy-
novi. Listina z roku 1256 potvrdila uvedenú donáciu a takto scelené 
majetky členov rodu Ivanka (predkovia rodu Forgáč) sa stali rozsiah-
lejšie a ich využitie bolo hospodárnejšie.

Ďalšie zmeny v katastri obce sú zaznamenané až v roku 1290. Za-
choval sa prvý záznam o zemi Aguch, dnes známej ako Agacs/Agač. 
Leží medzi Máňou, Mojzesovom a Úľanmi nad Žitavou. V tom čase 
ju obývali jobagióni, t. j. hradskí vojaci, ktorí vyberali od kupcov mýt-
ne a colné poplatky. 

V historickej spisbe sa uvádzajú aj fakty o Dolnej Gedre. V nej mal 
byť v rokoch 1252 – 1260 založený kláštor „bielych mníchov“, čiže tem-
plárov. Dolná Gedra sa ako possessio Gewderfys spomína roku 1430. 
Miestny kláštor bol zničený počas nepokojov v druhej polovici 15. 
storočia. Paulíni obývajúci kláštor odišli v roku 1512 do nového kláš-
tora, postaveného v Mariánskej Čeľadi pri Podhájskej.

Neskôr sa Maňa stáva majetkom „pána Váhu a Tatier“ – Matúša Čáka 
Trenčianskeho. Po jeho smrti v roku 1321 bola majetkom kráľa Karo-
la Róberta z rodu Anjou (1308 – 1342), koncom 14. storočia patrila krá-
ľovnej Márii (1385 – 1395). Kráľovná Mária svojou listinou z 26. februá-
ra 1386 dovolila, aby Blažej Forgáč a jeho potomkovia navždy využívali 
hrad a panstvo Gýmeš. Vytvoril sa tak základ rozsiahleho panstva, ovlá-
daného príslušníkmi tohto rodu až do 20. storočia. Už počas stredove-

mínaného pohrebiska z mladšej doby železnej bolo preskúmaných 
tiež vyše dvadsať stredovekých kostrových hrobov. Ide o časť väčšie-
ho pohrebiska. V hroboch bolo len málo nálezov. No staré pohanské 
zvyky sa predsa len ešte občas prejavili a jedna z kostier mala v ústach 
mincu zrejme na zaplatenie prievozníkovi pri ceste do ríše mŕtvych. 
Ide o arpádovskú mincu razenú v dobe vlády uhorského kráľa Ladi-
slava I. (1077 – 1095), ktorá spoľahlivo datuje dobu pochovávania na 
pohrebisku. Pri poľnej ceste medzi obcami Žitavce a Máňa bolo ob-
javené ďalšie pohrebisko z 11. storočia. Kostrové hroby datujú nálezy 
drobných šperkov (esovité náušnice, ihlice) v inventári hrobov. Možno 
povedať, že na týchto pohrebiskách sú pochovaní predkovia dnešných 
obyvateľov Mane a Žitaviec. Osídlenie katastra a regiónu sa samozrej-
me nekončilo v 12. storočí a lokality a nálezy spomínané v texte ne-
postihujú celý rozsah. Nepochybné je, že v katastri Mane sú pod ze-
mou ukryté ešte mnohé pamiatky zo všetkých období historického 
vývoja. A mnohé budú nájdené pri zemných prácach občanmi Máne 
so živým vzťahom k rodnej obci. Každý nález rozšíri naše poznanie 
o živote našich predkov, na ktorých môžeme byť oprávnene hrdí.

Stredovek (10. – 17. storočie)
Prvé písomné záznamy o Veľkej Máni pochádzajú z roku 1237, exis-
tencia dediny je zaznačená pojmom villa Mana. V roku 1249 aj k nej 
prislúchajúca zem, ako terra Manya ležiaca oproti rieke Žitava (flu-
vium Sytwa, neskôr Sytua). Rieka a obec sa uvádza tiež v roku 1256. 
K obci patrili aj usadlosti Malý Vlkas, majere Horná Gedra a Dolná 
Gedra a krátkodobejšie menšie osídlenie v polohe Agáč. 

Prečo sa Maňa objavuje v písomných dokumentoch až tak nesko-
ro keď iné, oveľa menej dôležité obce, sú známe už od 11. a 12. storo-
čia? Veď v danom priestore bolo starodávne osídlenie. Písomné sprá-
vy z uvedeného obdobia sú minimálne. Preto ani nepoznáme obyvate-
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Cisár Jozef I. (1705 – 1711) nariadil, aby sa jeho panstvo Forgáchov-
cov z dôvodu velezrady proti panovníkovi a štátu skonfiškovalo. No-
vým vlastníkom sa stala kráľovská komora. Časť majetku okolo roku 
1716 odkúpil od štátu za 50 000 rýnskych zlatých Juraj Paluška zo 
Zlatých Moraviec. Získal 14 obcí: Babindol, Čaradice, Čierne Kľača-
ny, Hosťovce, Choča, Chyzerovce, Klasov, Malé Kozmálovce, Martin 
nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou, Podhájska, Veľké Chyndice, Veľ-
ké Kozmálovce, Veľká Máňa, usadlosť Gödör (Gedra).

Z roku 1736 je známe privilégium o udelení mýta pre Jozefa Kolle-
ra vo Veľkej Máni (ŽT kongr., 1736, fasc. 2). Dňa 31. marca 1737 dostal 
Jozef Koller od kráľa Karola III. donáciu na majetok vo Veľkej Máni. 
Tým získal prímenie „de Nagymánya“. Kollerovci pochádzali z Tirol-
ska, v 16. storočí sa presídlili do Rakúska. Jozef Koller bol manželom 
Júlie Paluškovej zo Zlatých Moraviec, ktorá sa v zemianskom súpise 
z rokov 1754 – 1755 spomína ako vdova. Mali spolu 6 detí.

Ich syn František Xaver Koller, barón de Nagymánya, vyznamena-
ný krížom Rádu sv. Štefana, rytier zlatej ostrohy, skutočný tajný rad-
ca, tekovský župan v rokoch 1762 – 1765, ďalej tiež predseda dvornej 
zdravotnej komisie pre Illyrsko, bol dňa 24. februára 1772 povýšený 
do grófskeho stavu. Táto listina s podpisom Márie Terézie sa nachá-
dza v archíve mesta Bratislava. Ide o latinský rukopis na 16 perga-
menových listinách, 34 x 24 cm s maľovaným erbom na prvej strane 
v červenej zamatovej väzbe s bielymi a zelenými stuhami, na pozlá-
tenej tkaničke je vysunutá pečať v drevenej schránke. Nemal muž-
ského potomka, grófsky rod Kollerovcov z Veľkej Máne ním vymrel.

Ďalším majiteľom obce bol barón Mallonay, ktorý bol veľmi obľúbe-
ným pánom. Pôsobil ako sudca pri Stoličnom súde v Bratislave, je po-
chovaný v krypte miestneho kostola. Neskôr sa spomínajú ako majitelia 
máňanského veľkostatku gróf Bellegarde, barón Hirsch, Anton Ehren-
feld. Posledným majiteľom panstva do roku 1945 bol Gejza Főldváry. 

Rodina Kollerovcov sa pričinila o výstavbu panského sídla – kaštie-

ku patrilo doň 44 usadlostí. Takže sa považovalo za jedno z najväčších 
hradných panstiev na západnom Slovensku. Obchôdzku hraníc nové-
ho územia v roku 1386 zabezpečili členovia benediktínskeho opátstva 
v Hronskom Beňadiku a Nitrianskej kapituly. Veľká Máňa k tomuto 
panstvu patrila od roku 1386, minimálne až do roku 1709. 

Novovek a súčasnosť (17. – 20. storočie)
V 16. storočí územie Slovenska poznačil vpád Turkov. Po vyhratej bitke 
pri Moháči v auguste v roku 1526 sa tureckým vojskám otvorila možnosť 
obsadiť celé Uhorsko. Preto už v roku 1529 podnikli prvé nájazdy na sla-
bo opevnené osady, dediny, ničili domy a ľudí brali do otroctva. Takéto 
pustošenie sa intenzívnejšie konalo od roku 1530. Podľa rôznych prame-
ňov sa vie, že v roku 1531 bolo vo Veľkej  Máni z 25 poddanských usadlos-
tí vypálených 18. V roku 1533 sa obec ešte vykúpila od vyplienenia Tur-
kami tým, že im odovzdala menšie stádo dobytka. Po roku 1543 už však 
podliehala dvojitému zdaneniu. Dane sa poskytovali rímsko-nemecké-
mu cisárovi Ferdinandovi I., tiež tureckému sultánovi Sülejmanovi I.

V roku 1599 Turci vyplienili usadlosti. Z Máne odvliekli 21 ľudí, 
z ktorých štyroch starších chlapov sťali a ostatných živých vzali so se-
bou, ďalej ulúpili 47 kusov dobytka, jedného koňa, 35 kôz, 59 okov vína, 
7 meríc pšenice. Celá dedina mala 2 000 zlatých škody.

Roku 1600 bolo vo Veľkej Máni 22 zdanených domov (Súpis pa-
miatok... ). Po mieri pri ústí Žitavy (Žitavský mier) v roku 1606 sa jej 
zase zmocnili Turci. Tí si od predstaviteľov obce žiadali svoje náro-
ky aj v rokoch 1614, 1618. Podľa súpisu z roku 1634 im obec mala za-
platiť 65 dukátov. Ako ich poskytla, nie je známe. Cisárovi zaplatila 
iba 10, ale je jasné, že jeho úradníci žiadali viac. Obec Veľká Máňa je 
ešte v defteri z roku 1664 označená ako osídlená. 

Súpis Tekovskej stolice z roku 1696 dokladá, že obec už nebola pod 
panstvom Turkov, ale znovu v domíniu Forgáčovcov.
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Koslol Sedem-
bolestnej Panny 
Márie. 
Neznámy autor

Fotografia  
kaštieľa  
od neznámeho 
autora

den kopáč znamenal plochu, ktorú dokázal obrobiť robotník za je-
den deň. Z dorobeného vína (počet nie je známy) sa poskytol zeme-
pánovi a Cirkvi deviatok a desiatok (Kazimír 1986, 293).

Vinárstvo má na Veľkej Máni veľké tradície, prirodzené je, že vo 
vínnych pivniciach (hajloch) sa začali a končili mnohé miestne uda-
losti. Stará hora – to je to slávne miesto, by mohla donekonečna roz-
právať ľudské príbehy, vinárske tradície sa tam rokmi upevňova-
li a patrili k nim aj ľudové obyčaje – najmä piesňová tvorba. Mnohé 
piesne sa tam zatúlali z iných krajov, ale mnohé tam patria od pra-
dávna. Ako napríklad táto:
„Pálené vínečko, borovička, v tebe je vodičky polovička.
Ja ze teba platím striebrom, zlatom a ty ma zahodíš, gde je blato“

ľa (1748), ďalej kostola, školy (1746) a fary. Farnosť bola zriadená v roku 
1748, dovtedy bola dcérocirkvou farnosti v Trávnici. V novej farnosti 
sa už viedli matriky (Némethy, 1894). 

V rokoch 1754 – 1756 bol vo Veľkej Máni postavený barokovo-klasi-
cistický rímskokatolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie, ktorý 
konsekroval Ignác Koller, biskup veszprémsky, 26. septembra 1762. 

Z roku 1742 je uvedený most na Žitave, kde sa už v roku 1429 vyberalo 
mýto pri prechode z Tekovskej do Nitrianskej stolice. V roku 1746 sa spo-
mína v obci obchod. V Dolnej Gedre bol v rokoch 1736 – 1746 postavený 
mlyn, ktorý neskôr zanikol. Obnovený bol až na začiatku 19. storočia. 

Okolo roku 1763 sa založili vo Veľkej Máni nové vinice. O nich sa 
zachoval zápis z roku 1769. Mali rozlohu 245 kopáčov vinohradov. Je-



4140

na Máni SpoMínanie na učiteľa, zvyky, obyčaje a tradície dediny...

Budova starej 
školy 1748

Máňa na mape 
z roku 1782

V Dolnej Gedre sa v roku 1875 pri výrube lesa našli zvyšky kláštora, kon-
krétne zarastená pivnica. V rokoch 1878 – 1880 tu existoval aj starý hostinec. 

Vo Veľkej Máni vznikol roku 1888 dobrovoľný hasičský zbor. V roku 
1893 sa postavil nový mlyn z tehál. V tom istom roku však vznikol 
aj veľký požiar, následkom ktorého zhorel celý horný koniec obce.

Po predbežných poradách v osemdesiatych rokoch 19. storočia sa 
v roku 1890 začalo s výstavbou železničnej trate Šurany – Zlaté Morav-
ce. Trať dlhá 44 km a 643 m bola slávnostne odovzdaná do prevádzky 
7. septembra 1894. V katastri Veľkej Máne bola zriadená zástavka, na-
kladacia stanica s vážnicou (miesto, kde sa vážil tovar) a malé sklady. 
Tiež strážnica, v ktorej sa vydávali cestovné lístky. Mnohí ľudia z obce 
tak získali možnosť cestovať za prácou do vzdialenejšieho okolia.

Z roku 1782 pochádzajú mapy prvého vojenského mapovania (col. 
XI., sect. 13). Na mapovom liste Veľkej Máne je uvedené: štvrť až pol-
hodinu je k obciam Malý Vlkas, Malá Máňa, Ďarak (Kmeťovo), Gedra.

Aj v rokoch 1784 – 1787 sa v Uhorsku uskutočnilo sčítanie obyvateľstva. 
Pre Veľkú Máňu sa zaznamenali nasledujúce údaje: obec, majiteľom je 
gróf František Koller; má 61 domov, 79 rodín, 479 obyvateľov. Pracovné 
a sociálne postavenie mužov: 1 farár, 5 zemania, 9 občania, 27 sedliaci, 
28 dedičia sedliaka a občana, 67 želiari, 8 remeselníci a iní zamestnanci.

Devätnáste storočie prinieslo viacero trvalých spoločenských zmien. 
Vo všetkých obciach je zrejmý nárast počtu obyvateľov: Veľká Máňa 
mala roku 1828: 116 domov a 761 obyvateľov, v roku 1869 tam žilo 853 
ľudí, v roku 1880 až 1 015 ľudí a v roku 1890 to bolo 1 028 ľudí.
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Keď som išov do Komárna, prach sa za mňou prášev
keď som stúpev do kasární, celý som sa strápev.
Ten moj otec starý, žalostne plakali,
nemal som len dvadsať ročkov, keď ma odobrali
Regrútska z Veľ kej Máne 

Po prvej svetovej vojne sa mení štátne zriadenie, Rakúsko  – Uhor-
sko sa rozpadá a 28. októbra 1918 vzniká prvá Československá repub-
lika (zmena z monarchie na republiku). Tak sa znovu zmenila celá 
spoločenská situácia v obci. 

Roky 1936 – 1937 sú poznamenané aj v obci Veľká Máňa ruchom zvý-
šenej konjunktúry. Znižuje sa nezamestnanosť, zvyšujú sa minimálne 
zárobky. Zamestnanosť triedila občanov na tri skupiny, ktoré boli v obci 
ťažiskové. Roľníci boli pripútaní k pôde, deputátnici na veľkostatkoch 
boli celoroční zamestnanci a tretia skupina – domkári a sezónni poľ-
nohospodárski robotníci väčšinou odchádzali za prácou do Zemplína, 
do Bratislavy a na veľkostatky pri Vrábľoch. Časť robotníkov natrvalo 
pracovala hlavne v zahraničí – hlavne vo Francúzsku (Obecná kronika).

V tomto období prekvitá činnosť spolkov. V roku 1936 pracujú 
v obci tieto spolky a organizácie: Spolok vinohradníkov, Sedliacka 
jazda, Spolok cyklistov, Spolok urbárov, Spolok včelárov, Hasičský 
zbor, Miestna osvetová komisia.

V roku 1938 takzvaným viedenským verdiktom bolo rozhodnuté, že 
Slovensko odstúpi južné územia v prospech Maďarska. Hranica ma-
ďarskej okupácie pohltila i Veľkú Máňu. Hneď po okupácii sa v obci 
začala zhoršovať situácia v zásobovaní priemyselnými a potravinár-
skymi výrobkami. Občania tajne prechádzali hranice a chodili naku-
povať na Slovensko – do Nitry a Zlatých Moraviec. 

A to je chvíľa, keď sa v príbehu o Veľkej Máni objavuje učiteľ Jo-
zef Nitray...

Aj na začiatku 20. storočia pokračoval vo Veľkej Máni a okolí populačný 
rozkvet. Veľká Máňa mala roku 1900 už 1 131 obyvateľov, v roku 1910 až 1304. 

Rozvíjal sa aj miestny priemysel. V rokoch 1906 – 1915 bola vo Veľ-
kej Máni mliekareň, do ktorej mlieko dodávali aj okolité obce. V roku 
1905 postavili v Malej Máni továreň na škridlu, v roku 1907 tam vznik-
la spoločnosť na spracovanie hliny na výroby tehál. Vo Veľkej Máni sa 
v roku 1910 usadil mlynár Ján Ferenczy z Mojzesova a založil si tam 
svoj vodný mlyn. Obyvatelia oboch obcí boli aj naďalej zamestnaní 
hlavne v poľnohospodárskej výrobe. Veľká Máňa bola v roku 1911 zná-
ma pestovaním pšenice, jačmeňa, raže, kukurice, zemiakov, fazule, hra-
chu a cukrovej repy. Tiež chovom červeno-strakatého dobytka. Napriek 
poľnohospodárskej a malej remeselnej výrobe neboli spoločenské po-
mery miestnych ľudí dobré. Neraz zavládol hlad, chudoba. V rokoch 
1903 – 1916 bolo vo Veľkej Máni Úverové družstvo, ktoré slúžilo aj pre 
niektoré okolité obce. Potravinové družstvo sa tam založili v roku 1904.

V roku 1914 vypukla v celej Európe prvá svetová vojna. Muži museli 
ísť nedobrovoľne bojovať za mocenské záujmy cisára Františka Joze-
fa I. (1848 – 1916). Viacerí sa domov, ako tomu nasvedčuje pamätník 
v obci, už nevrátili. Aj oba veľkomáňanské mlyny mleli pre armádu. 
V mlynoch sa často nachádzali väčšie zásoby obilia a múky. Rekviro-
valo sa nenahlásené obilie a dobytok. V roku 1917 boli zrekvírované 
aj dva kostolné zvony, ktoré vojsko roztavilo na zbrane.

Z tohto obdobia sa zachovalo veľa piesní s regrútskou tematikou, 
ktoré vždy patrili k najkrajším a najosobitejším. Ak zvykneme hovo-
riť, že ľudová pieseň je vyjadrením osobných citov, tak práve pies-
ne s vojenskou tematikou sú veľmi silné. Pre Máňu má osobitný 
význam aj blízkosť kasární v Leviciach a najmä Komárne. Charakte-
ristickým tanečným prejavom sú verbungy – verbovalo sa často, jed-
notlivo a v skupinách. Odchod a príchod regrútov bol vždy dojíma-
vou udalosťou, patrili k nim odobierky, lúčenia s rodinou, milou, de-
dinou... A spievalo sa napríklad aj takto:
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na Máni

Pohľad na kaštieľ 
z veže kostola

Jozefa Šveca a Michala Ďuricu, zaistili, mučili a potom deportovali do 
koncentračného tábora v Nemecku, kde zahynuli. Občanov Židov z obce 
najprv odsúvali do internačných táborov v Maďarsku (Igmánd, Győr, Ko-
márom) a v prvej polovici roka 1944 ich sústredili v Nových Zámkoch, 
odkiaľ ich deportovali do koncentračných táborov a do plynových ko-
môr. Z Mane deportovali 14 Židov, po vojne sa vrátili len piati. Najväč-
šie perzekúcie páchali „nilaši“ (Maďari) koncom roka 1944 a začiatkom 
roka 1945, keď sa k okupovaným územiam blížili vojská sovietskej ar-
mády. Obec Veľká Máňa bola oslobodená 28. marca 1945 o 14.00 h. Po-
čas druhej svetovej vojny zahynulo 63 občanov obce. 

Majetok veľkostatkára Gejzu Főldváryho prešiel po skončení voj-
ny pod národnú správu. Bol skonfiškovaný, pôda sa rozparcelova-

Jozef Nitray, velkomáňanský učiteľ (1938 – 1961)
Ako nám je už známe, čerstvý absolvent Učiteľského ústavu v Levici-
ach, 23 ročný Jozef Nitray prišiel do Veľkej Máne 1. septembra 1938. 
V tomto roku odišla z obce správkyňa školy Margita Aldofová–Bočá-
ková, toto miesto dočasne do príchodu J. Nitrayho zastáva Ján Bako. 
Vzhľadom na svoju kvalifikáciu sa Jozef Nitray hneď stal riaditeľom 
školy. Potrebnú skúšku spôsobilosti vykonal v Budapešti v roku 1940. 
Po niečo vyše troch rokoch po nástupe do učiteľskej a súčasne i ria-
diteľskej praxe v Ľudovej škole vo Veľkej Máni bol povolaný v roku 
1942 do aktívnej vojenskej služby a v tom istom roku vykonával aj 
mimoriadnu vojenskú službu. V roku 1944 znovu narukoval a konal 
vojenskú službu osem mesiacov. Vzápätí v tom istom roku išiel na 
front, kde 23. apríla 1945, teda v záverečných fázach druhej svetovej 
vojny, padol do ruského zajatia, z ktorého sa vrátil až 12. marca 1946. 
Znova sa ujal svojej učiteľskej funkcie v Ľudovej škole vo Veľkej Máni. 

V čase okupácie v rokoch 1938 – 1945 bola situácia v škole veľmi 
napätá. Aj napriek tomu bola vyučovacím jazykom slovenčina. Pribu-
dol však nový nepopulárny, no povinný predmet – maďarčina. Všetky 
ostatné predmety vrátane náboženstva sa však učili po slovensky. V 
škole pôsobili totiž slovenskí učitelia, ktorí vedeli po maďarsky a vy-
učovali teda aj maďarčinu (Morvayová a Hrušovská). V dobe vykoná-
vania vojenskej služby Jozefa Nitraya, teda v rokoch 1942 – 1945, sa 
správkyňou školy stala Jolana Hrušovská. Okrem nej vyučovali Ján 
Bako s manželkou a Mária Morvayová, od roku 1943 aj Jozef Nitray. 
Na sklonku vojny v roku 1944 sa do budov školy nasťahovalo maďar-
ské vojsko (ustupujúce spolu s Nemcami), preto sa od decembra 1944 
nevyučovalo. Dva až tri mesiace v školskom roku 1944/1945 sa však 
žiakom uznali, ako keby absolvovali celý ročník. 

Ďalšia fašizácia horthyovského režimu na okupovanom území priná-
šala politické a rasové perzekúcie. Pri politických perzekúciach v roku 
1943 odhalili fašisti ilegálny odboj miestnych komunistov. Dvoch z nich, 
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Budova novej 
školy 1912 – 1948

Časť obce Dedina 
z roku 1953 
Neznámy autor

škola už bola dvojtriedna. V roku 1900 bola vo Veľkej Máni zriadená 
šesťročná rímsko-katolícka ľudová škola. Pretože počet žiakov sa ne-
ustále zvyšoval a vyučovanie šiestich ročníkov v dvoch triedach bolo 
neúnosné. V roku 1913 sa postavila ďalšia školská budova takzvaná 
Nová škola, kde sa nahádzali ďalšie dve triedy spolu s učiteľským by-
tom. Táto budova leží oproti Starej škole. Takéto boli pomery, keď sa 
Jozef Nitray v roku 1946 vrátil z ruského zajatia. 

Po vojne sa začalo v škole vyučovať až 24. septembra 1945 pretože 
sa museli dať do poriadku všetky triedy po vojakoch. Správcom ško-
ly sa v rokoch 1945 – 1947 stal Ján Frlička, učiteľmi boli: jeho manžel-
ka Eva, ďalej Alžbeta Betincová, František Molnár, Margita Šlapko-
vá. Učiteľské rady postupne posilňovali Karol Ďurech, Helena a Albí-

la (viac ako 430 ha) medzi bývalých deputátnikov, sezónnych robot-
níkov a miestnych roľníkov. V rámci povojnovej rekonštrukcie obce 
sa opravili štyri zbúrané mosty na rieke Žitave, urobila sa elektrifi-
kácia obce a prvé verejné osvetlenie sa začalo montovať v roku 1948. 

Ľudová škola v tom období pozostávala zo štyroch učební: dve sa 
nachádzali v takzvanej Starej škole, ktorá bola umiestnená na pan-
skom pozemku v blízkosti kostola. Pôvodná budova, ktorú dal posta-
viť v roku 1748 gróf Ignác Koller, sa v roku 1838 zrútila, preto sa za-
čalo so stavbou novej školskej budovy a po jej dokončení v roku 1843 
sa začalo v nej vyučovať. Mala iba jednu triedu. Situácia si vyžiada-
la, aby sa k tejto škole pristavila ďalšia trieda a byt pre učiteľa. Bolo 
to v roku 1888. Súčasne sa zriadilo druhé učiteľské miesto, pretože 
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ňa, športové ihriská, obchodný dom, vybudoval sa verejný vodovod 
a plynofikácia obce. Veľká Máňa pomerne rozľahlá ako obec a s väč-
ším počtom obyvateľov ako susedné obce, si priam žiadala zriadiť 
strednú školu. Učiteľ Jozef Nitray si osvojil túto myšlienku, pretože 
sa zaujímal nielen o prácu s deťmi v škole, ale zoznamoval sa i s ro-
dičmi žiakov a spoznávaním života rodín sa dozvedel o ich rados-
tiach i starostiach, a teda o ich boľavom probléme, ktorý trápil naj-
mä rodičov nadaných detí – žiakov, pretože ak chceli ísť študovať, 
museli už po piatom ročníku dochádzať do gymnázia v Nových Zám-
koch, respektíve v Zlatých Moravciach alebo do meštianskej školy 
v Šuranoch. Včasné ranné vstávanie detí, finančné náklady, nesko-
rý návrat domov zo školy, v neposlednom rade i strach o život detí, 
veľmi sužovali trápili rodičov. Tieto ich starosti sa dotkli aj  učite-
ľa Jozefa Nitraya, boli teda i jeho starosťami, a keďže z jeho pova-
hy vyplývalo i veľké porozumenie k ľuďom – rodičom a najmä lás-
ka k deťom, začal konať. Spolu s vtedajším riaditeľom Ľudovej školy 
Dominikom Hrbatým a s predsedom miestneho národného výboru 
Štefanom Hentekom dospeli k názoru, že zriadenie strednej školy 
vo Veľkej Máni je nevyhnutné a veľmi by prospelo nielen veľkomá-
ňanskému obyvateľstvu, ale i ostatným okolitým obciam. Preto ten-
to problém prerokovali i s činiteľmi zainteresovaných obcí: okrem 
Veľkej Máne to boli obce Malá Máňa, Vlkas, Kmeťovo a Sv. Michal 
nad Žitavou, ktoré by mohli byť „priškolené“ po zriadení strednej 
školy vo Veľkej Máni. S touto myšlienkou sa nadšene stotožnili nie-
len riaditelia škôl okolitých zainteresovaných obcí, funkcionári ná-
rodných výborov, ale predovšetkým obyvatelia – najmä rodičia ško-
lopovinných detí v týchto obciach. 

Pre zriadenie strednej školy vo Veľkej Máni nestačil však iba sú-
hlas funkcionárov dotknutých obcí, ale prednostne bolo treba vyrie-
šiť umiestnenie školy, pretože existujúce štyri triedy v starej a novej 
škole sotva stačili pre päť tried Ľudovej školy. Obec Veľká Máňa 

na Daubnerové, Anna Rišková, Valéria Zakopčanová, Marta Hvorec-
ká a v auguste 1948 prišli ako učitelia do Veľkej Máne manželia Do-
minik a Margita Hrbatí.

Samozrejme povojnová Veľká Máňa prechádzala veľkými zmenani. 
Zásadnou bola kolektivizácia súkromného hospodárstva a pamätný 
je dátum 10. mája 1950, keď sa uskutočnila zakladajúca schôdza men-
šinového Jednotného roľníckeho družstva vo Veľkej Máni. Od roku 
1957 sa družstvo stalo celoobecným a v roku 1960 sa k nemu pričleni-
lo i poľnohospodárske družstvo Malá Maňa. Po zlúčení oboch druž-
stevných chotárov JRD začalo hospodáriť na výmere 1 649 hektárov 
poľnohospodárskej pôdy. V roku 1974 došlo k zlúčeniu samostatne 
hospodáriacich JRD Kmeťovo, Michal nad Žitavou, Trávnica a Maňa, 
čím vzniklo Združené JRD Úsvit so sídlom v Mani. Vytvorené boli tri 
samostatné výrobno-hospodárske strediská Maňa; Trávnica; Michal 
nad Žitavou a Kmeťovo. Spoločne obhospodarovali poľnohospodár-
sku pôdu s výmerou 4532 hektárov. Po roku 1989 sa začalo JRD roz-
drobovať, pôdu začali obrábať aj súkromníci, a tak postupne v roku 
2011 došlo k zániku JRD Úsvit Maňa. 

Verejnosprávnu a politickú činnosť v obci riadil od roku 1948 sa-
mostatný úrad Miestneho národného výboru a tým sa po 50 rokoch 
ukončila činnosť Notárskeho úradu v Žitavciach, ktorý prevádzal 
matričnú činnosť pre obec Veľká Máňa. Malá Máňa mala matriku 
v Michale nad Žitavou. V roku 1960 bola prevedená územná reorga-
nizácia v celom štáte. Okres Vráble bol zrušený a obe obce sa stali 
súčasťou okresu Nové Zámky. Ďalšie zmeny v živote obce prišli 28. 
februára 1962, kedy obce Veľká Máňa a Malá Máňa boli zlúčené do 
jednej obce Maňa. Bolo to dané uznesením Rady ONV Nové Zám-
ky č. 8/1961 z 3. novembra 1961. Po zlúčení obcí sa zmenila tvárnosť 
obce, vybudovali sa nové rodinné domy, nové asfaltové cesty, chod-
níky, verejné budovy – dom kultúry, domy smútku, železničná sta-
nica, zdravotné stredisko, materská škola, základná škola, telocvič-
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na Máni

Brigáda 
na okolí školy

úpravu dočasných priestorov strednej školy (v kaštieli) aspoň na ob-
dobie najbližších desať rokov, počítajúc do toho aj prípadné nájom-
né. Tieto záväzky sa potom preniesli do zápisnice z tohto zasadania 
DMSK. V nej sa uvádza, že v najbližšom školskom roku 1948/1949 
sa zaistí vyhovujúce umiestnenie dvoch tried, riaditeľne a kabinetu 
v kaštieli, odvolávajúc sa na ochotu Povereníctva zdravotníctva vy-
dať tieto miestnosti až do započatia adaptačných prác, ktoré sa majú 
začať v roku 1950. Pre prípad nepredvídaných ťažkostí obec Veľká 
Máňa vykoná aj adaptáciu budovy v dvore SNB . V zápisnici sa ďalej 
uvádza záväzok všetkých zainteresovaných obcí o dodávke zariadenia 
postupne až do úplného organizačného usporiadania školy. V ďal-
šom sa uvádza, že prenájom miestností v kaštieli je dohodnutý na 

nemala k dispozícii vhodné priestory až na skonfiškovaný kaštieľ 
bývalého majiteľa Gejzu Földváryho. Ten však nepatril obci, ale po 
konfiškácii ho prevzalo Povereníctvo zdravotníctva. Po rokovaní 
s Povereníctvom zdravotníctva a jeho ústretovým prístupom sa nú-
kala reálna šanca zriadiť učebne v tomto kaštieli. Druhou, nemenej 
dôležitou podmienkou zriadenia strednej školy bolo zabezpečenie 
dostatočného objemu financií. To znamenalo, že všetky počiatočné 
náklady, súvisiace s jej zriadením musia dotknuté obce hradiť samy. 
Preto prišlo k vzájomnej dohode medzi obcami o vzájomnej finanč-
nej i materiálnej pomoci. Táto dohoda sa uskutočnila aj napriek 
tomu, že po skončení druhej svetovej vojny obce veľkým majetkom 
nedisponovali. 

Po zabezpečení ústretového prísľubu Povereníctva zdravotníctva 
o uvoľnení priestorov na učebne v miestnom kaštieli, po dohode prí-
slušných obcí o poskytnutej finančnej a materiálnej pomoci, sa konalo 
na popud Jozefa Nitraya a Dominika Hrbatého na MNV Veľká Máňa 
dňa 26. júla 1948 zasadnutie desaťčlennej Dočasnej miestnej správ-
nej komisie (DMSK) za prítomnosti predsedu MNV Štefana Henteka.

Na tomto zasadnutí Jozef Nitray, vtedy ešte učiteľ na Národnej škole, 
oboznámil prítomných so zámerom zriadiť v obci Veľká Máňa stred-
nú školu s pôsobnosťou na okolité obce. Uviedol fakty o umiestnení 
školy v miestnom kaštieli, na čo dalo súhlas Povereníctvo zdravot-
níctva. Predložil tiež uznesenie predsedov MNV z obcí Veľká Máňa, 
Malá Máňa, Vlkas, Kmeťovo a Svätý Michal nad Žitavou z 2. júla 1948, 
v ktorom sa za prítomnosti školského inšpektora zo Zlatých Moraviec 
Jozefa Podolíka prítomní predsedovia zaviazali, že v prípade vzniku 
strednej školy dodajú potrebné vnútorné zariadenie školy postupne, 
ako sa budú aktivovať ďalšie triedy, až do úspešného, plného orga-
nizačného rozvoja školy. Uviedol tiež zásady pre návrhy na riadenie 
nových obvodných meštianskych škôl. Predseda DMSK Veľká Máňa 
sa zaviazal, že obec Veľká Máňa zaistí dobrovoľne na vlastné náklady 
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Budova kaštieľa 
z toho obdobia

Brigáda na stav-
be školy, učitelia 
Margita Jeseni-
čanová, Margita 
Sikeľová, Mária 
Černáková st., 
Eva Kočiová 
a stavbyvedúci 
Albert Timko

súhlasom Povereníctva školstva vied a umení v Bratislave povoľuje zria-
denie Strednej školy v obci Veľká Máňa s platnosťou od 1. februára 1949.“

Uvádza sa v nej tiež východiskový rozsah dvoch tried (prakticky 1. 
a 2. ročníka) a postup aktivizácie ďalších ročníkov 3. a 4. ročníka. Sys-
temizuje sa miesto riaditeľa na novovzniknutej škole definitívne a dve 
definitívne miesta odborných učiteľov, pričom ďalšie miesta budú 
systemizované postupne pri aktivovaní ďalších tried. Deti z obvodu 
obci Veľká Máňa, Malá Máňa, Vlkas, Kmeťovo a Svätý Michal nad Ži-
tavou, ktoré vyhovujú podmienkam na prijatie na strednú školu, sú 
povinné vzhľadom na ustanovenie zákona o strednej škole, chodiť 
do tejto školy. Vecný a osobný náklad na túto strednú školu sa bude 
uhrádzať zo štátnych prostriedkov, berúc pritom do úvahy záväzné 

najbližších desať rokov, a to do roku 1960, preto sa obec Veľká Máňa 
zaväzuje poskytnúť (darovať) vhodný pozemok v predpísanej výmere 
štátnej školskej správy pre novostavbu strednej školy v centre obce. 
Okrem toho sa tiež uvádza, že zainteresované obce prispejú na uve-
dený zámer (zriadenie strednej školy) v hotovosti sumou 60-tisíc 
Kčs, okrem toho poskytnú potrebný stavebný materiál (piesok, štrk, 
vápno) a vlastnými povozmi tento materiál dopravia na stavenisko. 
Presný opis tejto zápisnice sa vzápätí doručil nadriadenému škol-
skému inšpektorovi v Zlatých Moravciach.

V systemizačnej listine školy, zaslanej školským inšpektorom v Zla-
tých Moravciach 3. februára 1949 riaditeľstvu strednej školy vo Veľkej 
Máni sa uvádza: „Školský inšpektorát v Zlatých Moravciach s dodatočným 
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Treba podotknúť, že prvé dni a mesiace existencie tejto školy ne-
boli ľahké. Pre nedostatok vnútorného zariadenia, vyučovanie na 
strednej škole vo Veľkej Máni začalo až 17. februára 1949. Bola zria-
dená prvá a druhá trieda, umiestnené boli v miestnom kaštieli, a to 
prvá trieda vo veľkej sále a druhá trieda od sály vľavo v prvej veľkej 
miestnosti. Veľká sála kaštieľa pre veľké rozmery a nemožnosť vyku-
rovania na účely školy (triedy) veľmi nevyhovovala, druhá miestnosť 
áno. Tieto miestnosti predtým slúžili na kultúrne a osvetové ciele, 
ako divadlá a obecná knižnica. Popri existencii strednej školy, naďa-
lej v priestoroch „starej“ a „novej“ školy jestvovala aj Národná ško-
la s ročníkmi 1 – 5. Táto škola bola samostatná, fungovala nezávisle 
a mala vlastné vedenie, vlastných učiteľov. Takto existovala až do zlú-
čenia v školskom roku 1951/1952.

Po prvom zápise na Strednú školu, konanom dňa 1. februára 1949, 
sa otvorili dve triedy, ktoré združovali žiakov v obci Veľká Máňa, Malá 
Máňa, Kmeťovo, Michal nad Žitavou. Žiaci z Vlkasu, ktorí tiež mali 
patriť do obvodu Strednej školy vo Veľkej Máni, navštevovali v tom-
to školskom roku ešte Strednú školu v Húli a pre nedostatok miest-
ností v škole vo Veľkej Máni, mohli tento ročník ukončiť tam. 

V prvom roku, v skutočnosti až v druhom polroku školského roku 
1948/1949, do dvoch tried sa zapísalo 133 žiakov. Aj napriek enormne 
vysokému počtu žiakov v triedach, vyučovanie a hodnotenie (klasifi-
kácia) žiakov prebiehalo bez problémov.

Jozef Nitray riadil školu sám bez zástupcu. Až v školskom roku 
1951/1952, kedy došlo k zlúčeniu s Národnou školou bola zástupkyňa 
riaditeľa školy Marta Hvorecká, učiteľka v ročníkoch 1. – 5., v škol-
skom roku 1953/1954 bol zástupcom riaditeľa školy Otto Kadiera a od 
školskom roku 1954/1955 až do školského roku 1960/1961 vrátane bol 
zástupcom riaditeľa Dominik Hrbatý. 

Členovia učiteľského zboru sa od školského roku 1948/1949 až do 
školského roku 1960/1961 sa menili. Až do roku 1951/1952 ich počet 

prehlásenie zainteresovaných obcí na dobrovoľné plnenie pre akti-
vovanie školy. Obec Veľká Máňa sa postará o dočasné umiestnenie 
školy (10 rokov) v miestnom kaštieli. 

Súčasne školský inšpektorát zaviazal novovzniknuté riaditeľstvo 
školy urýchlene predložiť Povereníctvu školstva situačné plány bu-
dov s pôdorysnými plánmi učební, uznesenie o dobrovoľnej pomo-
ci pre otvorenie školy a aj pre budúcu novostavbu mimo obecného 
rozpočtu. Tieto požiadavky spolu s ďalšími riaditeľ strednej školy Jo-
zef Nitray promptne splnil. 

Po prvej systematizačnej listine ŠI Zlaté Moravce nasledovala dru-
há systematizačná listina, zaslaná novozriadeným školským inšpek-
torátom vo Vrábľoch 15. júna 1949. V nej sa potvrdzujú fakty uvede-
né v prvej systematizačnej listine. 

A 1. februára 1949 začala fungovať stredná škola vo Veľkej Máni 
pod vedením riaditeľa Jozefa Nitraya.

Zriadiť túto školu nebolo vôbec jednoduché, vyžiadalo si to obrov-
ské nasadenie, o to väčšie, že sa to konalo v povojnovom období, kedy 
sa celá republika zmietala v obrovských hospodárskych a politických 
turbulenciách (februárové udalosti 1948). Vďaka húževnatosti, orga-
nizačným schopnostiam, obrovskému pracovnému nasadeniu riadi-
teľa školy Jozefa Nitraya, sa to úspešne dovŕšilo.

Stredná škola vo Veľkej Máni, sústreďujúca školopovinné deti od 
šiesteho postupného ročníka aj z okolitých obcí Malá Máňa, Vlkas, 
Kmeťovo a Svätý Michal nad Žitavou začala oficiálne fungovať od 
1. februára 1949. Jej riaditeľom bol Jozef Nitray, ktorého horlivosti 
a húževnatosti možno predovšetkým ďakovať za jej vznik. Sám za-
ložil školskú kroniku, sám sa stal kronikárom. Kroniku viedol až 
do svojho odchodu z Veľkej Máne v roku 1961 s veľkým prehľadom. 
Strednú školu navštevovali žiaci po piatom ročníku ľudovej (národ-
nej) školy, evidovala triedy 1. – 4. resp. 6. – 9. a ich pobočky, ktoré sa 
zriaďovali podľa potreby, až kým škola nebola plne organizovaná. 
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Učiteľský zbor v školskom
 roku 1955 – 1956. Druhý rad: J. Toth, M

. Juhás, A. M
alíková, J. N

itray, M
.Sikeľová, 
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rosi, L. Černák. Prvý rad: M

. Tothová, M
. H

rbatá, E. M
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. Bakytová-N
itrayová, 

A. Skokanová, M
. Černáková, M

. Chlpíková

narastal, čo súviselo jednak so zriaďovaním ďalších tried na Stred-
nej škole a so spomenutým zlúčením oboch škôl v školskom roku 
1951/1952. Od tohto školského roku zlúčená škola niesla názov Jed-
notná deväťročná škola.

V období riaditeľovania Jozefa Nitraya sa na škole vystriedali uči-
telia Valéria Zakopčanová, Vilma Madajová, Viliam Rizman, Elena Ti-
náková., Anna Hederová, Mária Gunišová, Alojz Guniš, Ľudovít Slá-
deček, Otto Kadiera, Marta Bakytová, Eva Muržicová, Mária Komáro-
my, Jana Kyselová, Mária Kováčová, Dominik Hrbatý, Margita Hrba-
tá, Magda Boďová, Terézia Bodnárová, Vincent Kráľ, Marta Hvorec-
ká, Margita Jeseničová–Šlachtová, Anna Rišková, Jolana Václavová, 
Alžbeta Kováčová, Ján Tóth, Karol Havetta, Anna Vaculčiaková, Anna 
Studená, Mária Boldišová, Anna Čmáriková, Ján Horňáček, Ladislav 
Černák, Vincent Orosi, Anna Horová, Šarlota Švecová, Magita Chren-
ková, Michal Juhás, Anton Ďuriš, Eduard Čaniga, Alžbeta Malíková, 
Angela Skoikanová, Mária Černáková, Elena Mladá–Kunská, Margi-
ta Síkelová, Xaver Zradula, Anna Rózová, Rozália Macvaldová, Emil 
Nichta, Monika Chlpíková, Július Šteffek, Matilda Sládečková, Štefan 
Adam, Ľudmila Horníková, Mária Vašeková, Štefan Vašek, Anastázia 
Sláviková, Margita Jeseničanová, Irena Skladaná.

Okrem už spomenutého zlúčenia oboch škôl v školskom roku 
1951/1952 došlo behom tohto obdobia k ďalším organizačným zme-
nám: V školskom roku 1952/1953 (na jeho konci) došlo k reorganizácii 
školstva, spočívajúcej v tom, že v tomto školskom roku mohli popri 
žiakoch 9. triedy ukončiť školskú dochádzku aj žiaci ôsmich tried. 
Túto možnosť využilo celkom 54 žiakov. Žiaci, ktorí nevyužili túto 
možnosť, pokračovali v štúdiu na škole v školskom roku 1953/1954 
v tzv. „kurze“. Od tohto školského roku sa už škola menovala Osem-
ročná stredná škola. Tento stav trval až do školského roku 1960/1961, 
kedy sa znova uskutočnila reorganizácia školstva a opäť sa zriadila aj 
deviata trieda. Takto vznikla Základná deväťročná škola. 
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Zmeny v počtoch tried a žiakov nich boli spôsobené aj počtom žia-
kov priškolených obcí. V školskom roku 1949/1950 už Strednú školu 
vo Veľkej Máni navštevovali aj školopovinní žiaci z Vlkasu, počnúc 
školským rokom 1956/1957 už školu nenavštevovali žiaci z Michala 
nad Žitavou, a od školského roku 1960/1961 ani žiaci z Kmeťova, kto-
rí prešli do novozriadenej školy v Michale nad Žitavou, takže na ZDŠ 
vo Veľkej Máni zostali iba žiaci z Veľkej Máne, Malej Máne a z Vlkasu.

Priemerný počet žiakov v jednotlivých triedach sa menil v súvis-
losti so spomenutými vplyvmi a dosahoval hodnoty od 27,9 školské-
ho roku 1960/1961 do 66,5 školskom roku 1948/1949. S cieľavedo-
mým dopĺňaním učiteľov v jednotlivých školských rokoch, ktoré dr-
žal v rukách riaditeľ Jozef Nitray, súvisí aj celkový počet žiakov, pri-
padajúcich na jedného učiteľa: od 27,9 do extrémneho počtu 66,5 na 
začiatku existencie školy.

Vhodnou úpravou miestností v kaštieli, vyhadzovaním priečok, čím 
sa zväčšil priestor učební, pribúdali ďalšie triedy: v školskom roku 
1949/1950 pribudli dve ôsme triedy a v nasledovnom školskom roku 
1950/1951 pribudli aj dve triedy deviate, čím sa stala škola plne or-
ganizovaná. Zriadili sa súčasne vyhovujúce priestory pre riaditeľňu, 
zborovňu, rôzne kabinety. Bola to organizačne veľmi náročná prá-
ca, ale riaditeľ Jozef Nitray, ktorý všetky tieto práce osobne riadil, sa 
zhostil tejto úlohy vynikajúco. Prvým školníkom sa stal miestny ob-
čan Leonard Černák.

V prvom roku existencie školy vzniklo a začalo fungovať Združe-
nie rodičov a priateľov školy. Bolo oficiálne založené na prvej schôdz-
ke 20. februára 1949. Prvým predsedom ZRPŠ bol Ján Holka a členmi 
boli aj zástupcovia rodičov žiakov pridelených obcí. ZRPŠ, do ktorého 
bol plne zapojený aj učiteľský zbor, účinne pomáhal vedeniu školy pri 
riešení všetkých naliehavých problémov školy. Jeho prvoradým posla-
ním bolo vyhodnocovanie prospechu a správania žiakov. Pracovalo veľ-
mi aktívne počas celého pôsobenia Jozefa Nitraya ako riaditeľa školy. 
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Na sklonku školského roku 1950/1951, keď bola škola už plne orga-
nizovaná, na škole sa konali prvýkrát predpísané záverečné skúšky, 
ktorým sa podrobili žiaci štvrtých tried, končiaci školskú dochádzku. 
Komisionálne záverečné skúšky sa konali 8. – 9. júna 1951 písomné, 
11. – 16. júna ústne. Skúškam sa podrobilo celkom 53 žiakov, z toho 
27 žiakov ich zvládlo s vyznamenaním.

V školskom roku 1951/1952 bola zriadená tzv. Družina mládeže, 
v ktorej sa stravovalo ihneď po jej vzniku 60 žiakov. Stravníkmi boli 
postupne aj učitelia, ktorí sa predtým stravovali v jednotlivých do-
mácnostiach v obci. Okrem veľkej miestnosti, kde sa varilo a podá-
valo jedlo, mala družina k dispozícii dve ďalšie miestnosti na usklad-
nenie potravín. O úpravu priestorov pre DM a jej vybavenie sa pri-
činil riaditeľ Jozef Nitray. Prvou kuchárkou bola Alžbeta Sojková. 
Hlavnou kuchárkou sa vzápätí stala vychýrená Karolína Stachová 
(teta Lina). Družina mládeže bez problémov fungovala počas celého 
obdobia riaditeľovania Jozefa Nitraya. V tomto, aj v ďalších rokoch 
sa konali záverečné skúšky žiakov 9. ročníkov a od školského roku 
1952/1953 žiakov 8. ročníkov. 

Na začiatku školského roku 1952/1953 a to dňa 4. septembra 1952 
vypukol v škole požiar, ktorý vznikol z neopatrnosti školníka Leo-
narda Černáka. Požiarom vznikla škoda za 50 000 Kčs. Školník bol 
odsúdený na 1 rok odňatia slobody podmienečne. V školskom roku 
1955/1956 škola získala 100 ks nových lavíc do tried, ktorých dodáv-
ku vybavil riaditeľ Jozef Nitray. K výbave školy postupne pribúdali te-
lefón, školský rozhlas, televízor, ktorý bol sprístupnený aj občanom 
obce vo večerných hodinách (v domácnostiach ešte televízory neboli).

Školský rok 1960/1961 bol posledný, v ktorom školu viedol jej ria-
diteľ Jozef Nitray a kedy sa ešte učilo v prenajatých priestoroch miest-
neho kaštieľa. Počas existencie školy v kaštieli Jozef Nitray intenzív-
ne pracoval na zabezpečení vhodne umiestneného pozemku (v stre-
de obce) na výstavbu novej školy. Zabezpečil projektovú dokumen-

Absolventi Strednej školy vo Veľkej M
ani v roku 1946.
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Moje prvé stretnutie s pánom riaditeľom

Ako ma pán riaditeľ privítal... 
Aj po rokoch si spomínam na jeho ľudský prístup. Na odbore školstva vo Vráb-
ľoch ma informovali o voľnom mieste na Idruhom stupni v škole vo Veľkej 
Máni. V auguste sme sa s pánom riaditeľom stretli na dvore kaštieľa, tam 
sa v tom čase učilo. Milo ma prijal, poinformoval sa , ktoré predmety by som 
chcel vyučovať a už aj riešil praktické otázky. Nevedel som, kde budem bý-
vať, v zime treba kúriť, dochádzať som nemohol. Túto starosť osemnásťročné-
ho začínajúceho učiteľa, ktorého zhruba o rok čaká základná vojenská služ-
ba, pán riaditeľ Nitray okamžite vyriešil. V kaštieli bola na prvom poschodí 
priestranná zborovňa v tvare veľkého elka s vysokými keramickými kachľa-
mi. Túto časť oddelíme skriňami, z chodby budeme vchádzať do zborovne, 
v druhej časti budete bývať, tu vám dáme posteľ, stôl, vchod bude z vedľajšie-
ho kabinetu, niekdajšej Földváryho kúpeľne, teplo zabezpečia keramické kach-
le, ktoré cez deň naakumulujú dostatok tepla. Takto začal pre mňa prvý neza-
budnuteľný učiteľský rok s úžasnými deťmi z Veľkej a Malej Máne, Kmeťo-
va a Vlkasu. (Môj prvý učiteľský rok som spával v zborovni. L. Černák mi to 
závidel, mnohokrát sa tam vyspal aj on. Za odmenu mi vždy navaril slepého 
gulášu, raz pripravil aj raky, ktoré dal žiakom nachytať v Žitave.)
Ako ma dostal pán riaditeľ k divadlu... 
Divadelný krúžok sa zišiel večer v zborovni na prvú čítaciu skúšku. Vybrali 
si Kazíkovu hru Verona. Dlhšie čakali na mládenca, ktorý mal hrať Jaška, 
hlavnú mužskú postavu. Nechodil. Pán riaditeľ ma ohlásil, či by som im 
nemohol pomôcť pri čítaní zaskočiť neprítomného. Prečo nie. Čítacia skúš-
ka sa však skončila neočakávane. Navrhol mi, aby som si túto postavu aj 
zahral. Po večeroch bolo dosť voľného času, nakoniec som túto ponuku pri-
jal. Spoznal som ďalších ľudí a získal nové skúsenosti. S divadelnou hrou 
sme pochodili aj okolité obce, spomínam si na Malú Máňu, Žitavce, záver 
bol v okresnom meste Vráble. Myslím, že sme tam získali aj okresné ocene-
nie. Na vidiek sme sa prepravovali aj s kulisami traktorom. Bola to zaují-

táciu a dozeral priamo na stavbu novej budovy školy. Cieľu vybudo-
vať v obci Veľká Máňa novú školu venoval veľa svojho drahocenného 
času. Pod vedením stavbyvedúceho Alberta Timka bola škola dostava-
ná v roku 1961 a v školskom roku 1961/1962 sa v nej začalo vyučovať.

Paradoxne po vybudovaní tejto školy, na čom má nesporne najväč-
šiu zásluhu Jozef Nitray, bol premiestnený po prekonaní ťažkého in-
farktu, teda zo zdravotných dôvodov, do obce Šurianky, okres Nitra aj 
s manželkou Martou, do tamojšej dvojtriednej školy.

„Ak sa staneš učiteľom, vynalož všetko úsilie, aby žiaci spomínali na teba 
po celý život!“
„Nemôžem ťa naučiť ako sa stať múdrym, môžem ťa ubezpečiť, že studnič-
ku múdrosti nájdeš len vo vlastnej mysli.“
Benjamín Tinák: Putovanie za snom

Jozef Nitray, učiteľ, riaditeľ školy sa počas celého svojho pobytu 
na Národnej i Strednej škole vo Veľkej Máni usiloval byť nielen zho-
vievavým nadriadeným (riaditeľom), ale aj dobrým kolegom. Veľmi 
dobre si rozumel so svojimi učiteľmi a všetkým bol vzorom v sprá-
vani, rozhodovaní. Snažil sa nikomu neukrivdiť, naopak, v rôznych 
ťažkých situáciách každému poradiť, čím účinne stmelil celý kolek-
tív učiteľského zboru. S veľkým prehľadom ho riadne a včas dopĺ-
ňal v prípade odchodu učiteľov na vojenskú službu, respektíve učite-
liek na materskú dovolenku. Noví učitelia boli poväčšine mladí, čas-
to čerství absolventi pedagogických škôl, ktorým sa zvlášť venoval. 
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Výuka chémie 
(1954) 

ný zážitok. Rytmus piesní (poväčšine ľudových) často primäl žiakov 
i k tanečným krokom. Žiaci preto počúvali a vnímali hudbu ako niečo 
krásne, očarujúce, upokojujúce a svojím spevom prispeli k príťažlivos-
ti predmetu a na hodinách hudobnej výchovy sa teda bolo na čo tešiť. 

Ako ďalší prvok v teórii hudobnej výchovy vniesol oboznamovanie sa 
žiakov s hudobnými skladateľmi a ich dielami i s ľudovými piesňami.

Nie také veselé a príťažlivé to bolo na hodinách matematiky, arit-
metiky a geometrie. Niekedy, a to aj oprávnene sa žiaci strachovali, či 
si všetky aritmetické vzorce zafixovali do pamäti, pretože pán riadi-
teľ Nitray si pri skúšaní na ne zvlášť potrpel. No pretože dokázal pú-
tavou formou, niekedy aj názorne vysvetliť všetky úskalia matema-
tiky, nakoniec si mnohí žiaci matematiku obľúbili (tak, ako si obľú-

mavá skúsenosť s množstvom veselých príhod. V škole vytvoril pán riaditeľ 
prajnú atmosféru, dobre sa mi tam učilo, rád sa na Máňu vraciam. Mám 
na neho len dobré spomienky. (Na bývanie v zborovni a Černákove slepé 
guláše sa nedá zabudnúť.)
Štefan Adam

Jozef Nitray zabezpečil učiteľom diaľkové štúdium na doplnenie 
kvalifikácie, preto sa z nich po krátkom čase stali plnohodnotní čle-
novia zboru, obetavo napĺňajúci svoje poslanie. Voči svojim kolegom 
bol prísny, nekompromisne vyžadujúci plnenie pedagogických, škol-
ských, ale aj mimoškolských povinností. Každému kolegovi vštepil 
lásku k deťom, lebo bez nej by nebolo dobrého pedagóga. Okrem 
toho dbal na to, aby si každý dopĺňal svoje odborné vedomosti a tie-
to potom prenášal na žiakov. Zdôrazňoval každému, že práca učiteľa 
nie je povolaním, ale poslaním. Pri plnení tejto základnej úlohy – po-
slania učiteľa, podával riaditeľ školy Jozef Nitray každému pomoc-
nú ruku. Už príchodom do triedy pôsobil na žiakov dobrým a upo-
kojujúcim dojmom. Sám aj vyučoval, pokiaľ mu to riaditeľské po-
vinnosti dovoľovali. Učil matematiku, a pretože mal aj nevšedný hu-
dobný talent, vyučoval tiež hudobnú výchovu. Učil ako riaditeľ školy 
asi 12 hodín týždenne. Keďže hudobná výchova bola vtedy ponímaná 
iba ako hodina spevu, vniesol do tohto predmetu náročnejšie prvky, 
a to bezpodmienečné oboznámenie sa žiakov aj s hudobnou teóriou 
– hudobnými stupnicami, notami. Žiakom tieto stupnice a noty tro-
chu prekážali, ale prispôsobili sa, snažili sa ich ovládať. Okrem toho 
hodiny hudobnej výchovy obohatil aj tým, že nácvik piesní sprevá-
dzal aj hrou na husle, čím bola výučba tohto predmetu príťažlivejšia.

Jeho prístupom k tomuto predmetu sa stali hodiny hudobnej vý-
chovy veselé a úsmevné, veľmi populárne, a žiaci sa na ne nesmierne 
tešili, pretože keď sa v jeho rukách objavili nerozlučné husle a trie-
da sa naplnila krásnymi melódiami, bol to pre žiakov nezabudnuteľ-
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Hodina zemepisu 
(1954)

Hodno spomenúť ešte jeden predmet, ktorý pribudol vo vyučova-
com procese v školskom roku 1948/1949. Po utvrdení orientácie re-
publiky (po februárových udalostiach v roku 1948) po bezvýhradnom 
orientovaní sa na Sovietsky zväz, bol v tomto období zavedený ako 
povinný predmet ruský jazyk. Prvým učiteľom tohto nového pred-
metu na strednej škole sa stal práve Jozef Nitray. Niečo z ruštiny zrej-
me pochytil v ruskom zajatí, v škole pri výučbe ako samouk, pričom 
spolupracoval pri výučbe so samotnými žiakmi. 

Na vtedajšej národnej škole začala s vyučovaním ruštiny v 4. a v 5. 
ročníku učiteľka Marta Hvorecká, ktorá podobne tento jazyk vyučo-
vala v spolupráci so žiakmi. 

„Dlhé roky som strávil s vami v škole, priveľa úsilia som vynaložil, aby ste 
sa stali výhonkami mojich snov. Vzdelávanie mladých je ako zošľachtenie 
zeme ležiacej úhorom. Moja túžba vzdelávať vás bola prameňom, ktorým 
som napĺňal čaše vašej zvedavosti.
Benjamín Tinák: Putovanie za snom

Hoci sa v škole, pochopiteľne kládol najväčší dôraz na samotné vyu-
čovanie, predsa všetci učitelia museli žiakom venovať veľa času aj mimo 
vyučovania. Najaktívnejší z nich bol opäť riaditeľ školy Jozef Nitray.

Obdobie riaditeľovania Jozefa Nitraya bolo obdobím osláv rôznych 
významných udalostí výročí, nielen v rámci ČSR, ale aj v krajine náš-
mu ľudu vtedy povinne „najdrahšej“, v Sovietskom zväze. V tomto ob-
dobí bola populárna Pionierska organizácia (PO). Na škole bola za-
ložená 1. mája 1950. Mala vtedy 32 členov. Postupne sa počet členov 
tejto veľmi populárnej organizácie zvyšoval, a tak v školskom roku 
1951/1952 mala PO už 72 členov, v školskom roku 1954/1955 85 členov, 
v školskom roku 1955/1956 112 členov, rozdelených do šiestich oddie-
lov, každý oddiel mal dve skupiny. Skupinovým vedúcim bol vtedy 
Ladislav Černák – učiteľ, vedúci jednotlivých oddielov boli tiež uči-

bili učiteľa matematiky J. Nitraya) Všeobecne je známe, že matema-
tika, ako najťažší predmet na strednej škole medzi žiakmi vrcholne 
neobľúbený – žiaci sa pred hodinami matematiky priam trasú. Ne-
platilo to však o hodinách matematiky, keď tento vcelku nepopulár-
ny predmet učil Jozef Nitray. Mnohí, aj keď pochopiteľne nie všetci, 
sa aj na tento predmet v jeho podaní tešili. Vyučovanie matematiky 
začínal humorným poukázaním na (ne) vedomosti niektorých žia-
kov, až potom ich začal oboznamovať s novým učivom. Pri jeho vy-
svetľovaní sa im aj matematika zdala ľahká. O tom svedčí a fakt, že 
pri záverečných skúškach, na ktorých nechýbala matematika, prospe-
lo v školskom roku 1950/1951 až 51 percent skúšaných s vyznamena-
ním, ostatní prospeli s prospechom vyhovujúcim, nikto „neprepadol“. 
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Činnosť a aktivity žiakov boli v tomto období veľmi rozsiahle. Ak-
tivity žiakov rozumne usmerňoval a dirigoval riaditeľ školy Jozef Nit-
ray. Veľká láska k deťom ho zaviedla medzi žiakov i v čase mimo vy-
učovania. S deťmi si veľmi dobre rozumel, chápal ich potreby, ambí-
cie, rozvíjal ich prirodzené sklony, vlohy a podľa toho ich zadeľoval 
do realizácie jednotlivých aktivít. 

Ako vynikajúci hudobník a učiteľ hudobnej výchovy vedel vybrať 
talentovaných spevákov, ktorí sa potom pod jeho vedením pravidel-
ne schádzali a s ktorými nacvičil nespočetné množstvo zborových 
viachlasných piesní. Takto sa vytvorila spevácka skupina detí, škol-
ský spevokol, vystupujúci na každej oslave v obci a na speváckych sú-
ťažiach v okrese Vráble. Vhodné piesne citlivo vyberal: boli to poväč-
šine ľudové piesne, ktorých prednes pod jeho taktovkou zožal veľ-
ké úspechy. Spevokol sa neustále obmieňal a dopĺňal novými člen-
mi (starší končiaci školskú dochádzku totiž odchádzali), ktorí vhod-
ne zapadli do speváckeho kolektívu. 

Ďalšou jeho veľkou aktivitou, ktorej sa tiež venoval s láskou a s pl-
ným nasadením, bolo divadlo – dramatická činnosť. V tejto činnos-
ti z mnohých žiakov vytvoril divadelné talenty, neustále sa rozvíjajú-
ce nacvičovaním veľkého množstva mládežníckych hier. Mnohé hry 
boli zamerané na spomienkové oslavy na výrazné postavy sloven-
skej histórie. Takouto bola divadelná hra Za bohatierom, ktorá do-
dnes medzi občanmi v obci rezonuje a vyvoláva spomienky na bo-
hatiera generála M. R. Štefánika, na jeho život, prácu pre Slovensko 
i na jeho tragickú smrť. 

Do nácvikov mnohých divadelných hier, zapájal pochopiteľne i ko-
legov – učiteľov, a tak vznikla celá plejáda divadelných hier, ktoré s veľ-
kým úspechom predviedli žiaci školy. Z množstva žiackych predstavení 
hodno spomenúť divadelné hry: Stratil sa hlásnik Cibuľa, Soľ nad zlato, 
Dve Marienky, Zlatý kvet Tatranskej doliny, Zlatý kľúč a živá voda, Vyme-
nená princezná, Ples kvetín a iné. Najmladší žiaci s nadšením a dych-

telia, prípadne aj žiaci vyšších ročníkov. V školskom roku 1956/1957 
malo PO 142 členov, v školskom roku 1957/1958 už 190 členov, v škol-
skom roku 1959/1960 232 členov a v roku 1960/1961 248 členov. Vstup 
do Pionierskej organizácie bol síce podmienený predovšetkým dob-
rým prospechom žiaka, napriek tomu sa stala masovou a takmer po-
vinnou. Preto je zrejmý výrazný nárast počtu členov PO. 

Pionierska organizácia bola akýmsi spojovacím článkom medzi 
žiakmi a učiteľským zborom. Jej činnosť sa realizovala prostredníc-
tvom pionierskych schôdzok, ktoré sa konali podľa vopred vypraco-
vaného plánu. PO bola účinným pomocníkom školy v snahe vycho-
vať slušnú, vzdelanú, mladú generáciu, ktorá musela byť veľmi uve-
domelá, musela mať trvalé vedomosti a musela byť disciplinovaná. 
Výrazne pri tom PO pomáhali zvlášť mladí učitelia, oduševnení bu-
dovatelia. Prostredníctvom nich sa riadila činnosť tejto, vtedy na Veľ-
kej Máni veľmi populárnej organizácie. Väčšina žiakov si poklada-
la za česť byť jej členom. Veď všetky mimoškolské aktivity sa konali 
prostredníctvom Pionierskej organizácie. Jej členovia niesli v niekto-
rých prípadoch známky privilegovanosti. Napríklad ak niektorý vy-
znamenaný žiak nebol jej členom, nemal nárok a ani nedostal vec-
ný dar – poväčšine knihu – na konci školského roka. Ostatní výbor-
ní žiaci, členovia PO toto vecné ocenenie dostali. Už vtedy boli pri-
vilegovaní, privilegovanejší a najprivilegovanejší.

Pamätnými sa stali nástupy pionierov a hlásenia vedúcich jednot-
livých oddielov, resp. skupín pri jednotlivých akciách – oslavách. Pri-
pomínalo to akúsi polovojenskú organizáciu. Pionieri nosili červe-
né pionierske šatky uviazané zvláštnym spôsobom, ktorými sa odli-
šovali od ostatných žiakov. Niektorí so šatkou uviazanou na krku aj 
spávali. Aj takéto zvláštne časy sa žili na Veľkej Máni krátko po vojne 
a prevzatí moci komunistickou mašinériou. V počiatočných rokoch 
sa toto obdobie vnímalo ako prirodzené budovanie vlasti – propa-
ganda riadená sovietským vzorom pracovala predvídavo.
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Obdobie rokov 1946/1961 bolo obdobím veľkých spoločensko–po-
litických zmien. Táto doba zrodila mnohé politické udalosti, osob-
nosti, ktorých výročia sa v atmosfére „budovania socializmu“ museli 
povinne oslavovať a pripomínať. Na každú takúto udalosť bola ško-
la pod vedením riaditeľa Jozefa Nitrayho „povinná“ prispieť patrič-
ným kultúrnym programom, ktorý nepochybne spestril mnohokrát 
nezaujímavé a nudné opakujúce sa frázy úvodných prejavov. Vystú-
penia žiakov pod taktovkou J. Nitrayho sa riešili ako zaujímavé reci-
tácie, scénky a básne. 

V tejto súvislosti treba spomenúť aj ďalšie vydarené podujatia. Pat-
rili k nim každoročne sa opakujúce majálesy. Vyznačovali sa spon-
tánnymi výbuchmi radosti, veselosti a dobrej nálady. Odohrávali sa 
v atraktívnom prostredí peknej prírody na Starej hore, na miestach 
rozľahlejších slivášov pri studni. V čom spočívala atraktivita tých-
to majálesov? Boli to zaujímavé súťaže žiakov: Preteky vo vreciach, 
v nich boli súťažiaci zaviazaní a museli čo najrýchlejšie prekonať ur-
čenú vzdialenosť. Pohyby súťažiacich, uväznených vo vreciach, vyvo-
lávali salvy smiechu. 

Druhá súťaž spočívala v tom, že na vetvách stromov viseli lekváro-
vé koláče, v ktorých boli zapečené peniaze – korunové mince. Úlo-
hou súťažiacich, ktorí mali zaviazané ruky, bolo „prehrýzť“ sa k za-
pečenej minci v koláči, ktorý visel na povrázku vo výške úst súťažia-
cich. Odmenou im bola práve spomenutá minca. Bolo to smiechu 
pri pohľade na tváre detí zafúľané lekvárom. 

Po týchto súťažiach sa konali tance detí, ktoré ich učili učitelia. 
Bolo to veľmi milé, keď museli spolu tancovať dievča s chlapcom. 
Hanbliví chlapci sa zdráhali, chvíľu síce vydržali tancovať, ale vo chví-
li, keď ich učitelia stratili z dohľadu, hneď ufujazdili. Tieto scénky 
boli veľmi veselé. 

Po vystúpení detí majáles pokračoval veselicou dospelých rodi-
čov detí. Výber miesta, na ktorom sa konal majáles uskutočnil ria-

tivosťou sledovali tieto zväčša rozprávkové hry v naštudovaní žiakov 
vyšších ročníkov. Miloval názorné vyučovanie. Vytvoril veršované die-
lo O dvanástich mesiačikoch, verše zhudobnil, nacvičil tanečné prvky 
a pripravil charakteristické oblečenie pre predstaviteľa toho ktoré-
ho mesiaca. Zachovalo sa doslovné znenie tohto pásma. Takto si ná-
zornou hravou formou si mladší žiaci ľahko zapamätali názvy i cha-
rakteristiky jednotlivých mesiacov v roku. Tento materiál slúži ako 
učebná pomôcka dodnes. Obdobným názorným spôsobom priblížil 
žiakom tiež podobu a znaky jednotlivých známych stromov. Účin-
kujúci v tomto pásme držali vetvičky stromov, ktoré predstavovali. 
Ja som mesiac, mesiac august veselý,
všetko dávam do stodoly aj zmlátim.
Bude raži i pšenice jačmeňa,
by tešila sa máňanská dedina
Takto sa spievalo o mesiaci august

Ďalšou veľmi populárnou aktivitou, blížiacou sa jednak k hudob-
nej činnosti, ale i k činnosti dramatickej, bolo predvádzanie obľú-
bených častušiek. Texty týchto častušiek riaditeľ Jozef Nitray sám 
skladal, tvoril, zhudobnil, nacvičil a v prostredí kulís, ktoré vytvoril 
aj predvádzal širokému publiku. Častušky – prakticky malé hudob-
no-dramatické dielo sa kriticky dotýkali situácie v jednotlivých trie-
dach školy, spoznali sa v nich jednotliví učitelia. Boli tvorené sluš-
nou, neurážlivou formou a ich prejavom bol vždy humor, veselosť a 
pointa vyvolávajúca úsmev. 

Veľmi populárnymi sa v tom čase stali takzvané zborové recitá-
cie, ktoré boli tematicky zamerané. V čase, keď sa ešte oslavoval Deň 
matiek (v máji), vzniklo nezabudnuteľné recitačné dielo na motívy 
Martina Rázusa: Matka. V úprave Jozefa Nitraya toto dielo predsta-
vovalo vrchol jeho recitačnej tvorby. Mnohí vtedajší recitátori (dnes 
vyše 80-roční) si slová tejto recitačnej spomienky, venovanej mat-
kám, ešte pamätajú. 
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Zoznam žiakov. 
Školský rok 
1953/1954

diteľ školy Jozef Nitray, ktorý prostredie vinohradov a hajlochov na 
Starej hore zvlášť miloval, a preto majálesy realizované v jeho réžii 
umiestnil práve tam. 

Aktívna mimoškolská činnosť žiakov sa prejavovala v práci v po-
četných krúžkoch, ktoré sa na podnet riaditeľa Jozefa Nitraya zakla-
dali postupne, ako sa vytvárali vhodné podmienky na ich vznik. Prá-
ca v krúžkoch bola veľmi zaujímavá, pútavá a mnohí žiaci v nich do-
siahli pozoruhodné výsledky. 

Veľmi zaujímavou mimoškolskou činnosťou bolo nadviazanie druž-
by s inými školami. Žiaci si so svojimi kamarátmi v zahraničí inten-
zívne dopisovali (niektorí dodnes), niektorí sa vzájomne aj navštevo-
vali. Jedna takáto hromadná návšteva družobnej školy sa uskutočnila 
v roku 1950 do Třešte v Čechách. Bol to jeden z početných výletov, kto-
ré škola pod vedením riaditeľa každoročne organizovala. Žiaci pritom 
navštívili mnohé krásne kúty Slovenska a spoznávali tak svoju vlasť. 
Ešte v roku 1950 sa konali výlety do Zvolena, Banskej Bystrice a Nízkych 
Tatier. Najdlhší bol pamätný výlet do Vysokých Tatier, ktorý absolvo-
valo 67 žiakov 8. – 9. ročníka v dňoch 22. – 28. mája 1953 pod vedením 
riaditeľa Jozefa Nitraya a učiteľov Dominika Hrbatého a Otta Kadieru. 
Mnohí dodnes spomínajú na nezabudnuteľné turistické túry po Vyso-
kých Tatrách, ktoré podnikali zo Sliezskeho domu, kde boli ubytovaní. 

Ďalšie výlety sa organizovali v roku 1955 so žiakmi nižších ročníkov 
do Komárna a Sliača a so žiakmi vyšších ročníkov do Banskej Štiav-
nice, Na Počúvadlo a do Žiaru nad Hronom. Trojdňový masový výlet, 
na ktorom sa zúčastnilo 200 žiakov sa uskutočnil v marci 1957. Jeho 
cieľom bola Bratislava. V tom istom roku sa uskutočnil pre žiakov 
vyšších ročníkov zájazd na strojársku výstavbu do Brna. 

Veľmi propagovaným a populárnym sa stalo školské sporenie. Na 
podnet riaditeľa školy sa organizovalo vo všetkých triedach v každom 
školskom roku. Niektorí žiaci si nasporili pozoruhodné sumy. Z na-
sporených peňazí si žiaci hradili i náklady na výlety.
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Popri učiteľstve sa Jozef Nitray veľmi aktívne venoval svojmu druhé-
mu povolaniu – hre na organ. Sám pochádzal z rodiny učiteľa – hu-
dobníka organistu, bol teda aj doma vedený k láske k hudbe a vzhľa-
dom na svoj nevšedný hudobný talent sa sám stal vynikajúcim spe-
vákom, hudobníkom, ovládajúcim prakticky všetky hudobné nástro-
je. Najviac sa však venoval hre na husle, najmä na hodinách hudob-
nej výchovy v škole, prioritou však bola hra na kráľovskom hudob-
nom nástroji – organe. Po dohode s miestnym farárom sa stal orga-
nistom vo veľkomáňanskom Kostole Sedembolestnej Panny Márie. 
Hoci organ v kostole bol starý, dokázal aj tak z neho vyčariť velebné 
melódie chrámových piesní, ktoré ešte prikrášlil svojím tenorom – 
zvučným spevom. Starý organ si vyžadoval aj náročnú obsluhu – bolo 
treba ťahať mechy a tak vháňať potrebný vzduch do nástroja (orga-
na). Preto urobil týždenný rozpis z radov starších žiakov, ktorí mu-
seli chodiť podľa tohto rozvrhu ťahať mechy na organe pri jednot-
livých svätých omšiach. Bola to dosť namáhavá práca, mechy preto 
ťahala vždy dvojica chlapcov. Niekedy sa stalo, že chlapci prestali ťa-
hať mechy, či už z vyčerpania, niekedy však aj úmyselne, a potom sa 
kostolom rozliehal len spev organistu, no bez hudobného sprievo-
du. Vtedy sem–tam padla aj nejaká facka. 

Jeho láska k hudbe a spevu ho rýchlo doviedli k založeniu zboro-
vého spevokolu, zloženého a doplneného spomedzi mladých talen-
tovaných spevákov, ktorých fascinovala jeho virtuózna hra na organe. 
Vybrané piesne nacvičoval spravidla štvorhlasne. Nacvičoval predo-
všetkým chrámové piesne, ktorými sa prezentoval pri kostolných po-
božnostiach. Bol to skutočne veľký, nevšedný, umelecký zážitok, po-
čúvať v kostole jednak jeho hru na organe, ale najmä vystúpenia spe-
vokolu, velebných piesní znejúcich štvorhlasne. Bolo to niečo úžasné, 

V rámci zdravotnej starostlivosti zabezpečoval riaditeľ školy Jozef 
Nitray pre žiakov preventívne lekárske prehliadky u obvodného le-
kára a prehliadky chrupu u zubného technika. Na tieto prehliadky 
bol vypracovaný plán podľa tried, ktorý sa prísne dodržiaval. Liečba 
žiakov bola úplne zdarma. 

Riaditeľ školy účinne pomáhal rodičom žiakov a samotným žia-
kom, ktorí končili školskú dochádzku pri výbere školy pre ďalšie štú-
dium. Pomerne veľký počet nadaných žiakov, ktorých riaditeľ Nit-
ray zvlášť sledoval, sa dostali na gymnázium (neskôr Jedenásťročná 
stredná škola), respektíve na stredné odborné školy s maturitou rôz-
neho zamerania, kde absolventi veľkomáňanskej základnej školy do-
sahovali veľmi dobré výsledky. Aj ostatní žiaci sa uplatnili po absol-
vovaní takzvaných majstrovských, respektíve učňovských škôl v od-
bore, v ktorom sa vyučili.

„Žite preto, aby ste boli úspešní, nepodliehajte myšlienke, že sa Vám nedarí, 
že nič v živote nedosiahnete. Vaša skutočná hodnota spočíva vo Vašich túž-
bach a snoch, ktoré napĺňate svojou prácou. Svoj život som rozdrobil a za-
sial do vás vo viere úrody svojho i vášho zajtrajška.
Nesprávajme sa k sebe slušne len preto, že sa to sluší, ale preto, že slušnosť 
máme v krvi.
Je radosť prežívať dobro, ale trvalé šťastie získaš len vtedy, keď dobro vy-
tváraš aj pre iných.“
Benjamín Tinák: Putovanie za snom
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proti viere diabolský svet.
Žiadame kríž v školách, pri vojsku,
žiadame kríž v posledný čas.
Ref.
Náš Pán je Boh! V našich rodinách,
v duši našich milých detí.
Daj, Bože, daj, milosti hojnej,
tvoj Syn Boží, nech ich svätí.
Ref.

V našich mysliach rezonuje tiež ním nacvičená pieseň Mlaď naša 
verná...  Jeho vzťah k členom spevokolu dokumentuje aj to, že na-
príklad pri svadbe členky spevokolu zahral a zaspieval pri svadob-
nom obrade pieseň, ktorú si sama želala. Vo svojej hudobno-spe-
váckej činnosti sa nezameriaval iba výlučne na chrámové melódie, 
i keď tých bola pochopiteľne väčšina, ale nacvičil i mnoho ľudových 
či príležitostných piesní. Prezentoval sa nimi nielen na rôznych osla-
vách v obci, ale i na rôznych súťažiach. Známe je súťažné vystúpenie 
z roku 1943 v Leviciach, kde bola medzi piesne vsunutá zborová reci-
tácia Matka (M. Rázus). S týmto pásmom sa Veľkomáňania umiest-
nili na prvom mieste, a tak zúčastneným spevákom neprekážalo, že 
do Levíc išli na vozoch. 

Drina z ťahania mechov na starom organe sa pre žiakov skonči-
la vtedy, keď velkomáňanský rodák Ján Gajdoš, banskobystrický re-
genschori, zabezpečil zakúpenie nového organa (Organa Hradec Krá-
lové, výrobňa organov Krnov). Bolo to v roku 1953, ale vtedy sa už mu-
sel riaditeľ školy, dovtedy aj organista, rozlúčiť s jednou svojou váš-
ňou: buď byť učiteľom, alebo hrať v kostole na organe. Nemal na vý-
ber, nastolený pofebruárový režim ho prinútil vzdať sa hry na organ 
v kostole a venovať sa oficiálne učiteľstvu ako riaditeľ školy. Svoju 
srdcovú záležitosť – organ, však neopustil a do kostola chodil hrávať 
v noci, samozrejme, iba pre vlastné potešenie. 

krásne nezabudnuteľné, ľudia tento hudobno-spevácky prejav počú-
vali sústredene, nepohnute, takmer nedýchajúc. Táto krása umocni-
la dojem z omšovej pobožnosti. Pri príležitosti cirkevných sviatkov, 
konkrétne Vianoc, nacvičil so spevokolom súbor vianočných piesní, 
ktoré odzneli na polnočnej omši. Piesne boli nacvičené a spievané 
štvorhlasne, spestrené sólami mužov a žien. Nikto z pamätníkov ne-
môže zabudnúť na záverečnú pieseň polnočnej omše Narodil sa Kristus 
v Betleheme...  v podaní jeho zboru a samozrejme i všetkých veria-
cich. Táto pieseň rezonovala svojou mohutnosťou a majestátnosťou. 

Na Kvetnú nedeľu sa prezentoval s melodicky upravenou jedineč-
nou piesňou: Keď Ježiš Kristus vchádzal...  Nasledovali pašie, ktoré so 
zborom nacvičil a prezentoval sa nimi na Kvetnú nedeľu a na Veľký 
piatok. Sám pritom spieval evanjelistu. Nasledovala Veľká noc. Ne-
zabudnuteľne znela v jeho predvedení veľkonočná antifóna Regina 
coeli, laetare, Aleluja... Jeho zvučný prednes tejto piesne znie dodnes 
v ušiach pamätníkov. 

Organista Jozef Nitray si vo voľnom čase v kostole hrával na or-
gane často sám pre seba a pritom aj komponoval a spieval. Dodnes 
sa spieva pri rôznych slávnostných príležitostiach ním skompono-
vaná velebná pieseň Náš Pán je Boh..., ktorá má nielen krásnu meló-
diu, ale aj obsah: 
„Náš Pán je Boh! Ó, Matka Božia“,
tvoj ľud z hlbín k tebe volá:
Matka, pomôž, keď ty si s nami,
nevera nás neodolá.
REF.: Matka, žehnaj vodcom, aby ich ľud smelo obstál.
Náš Pán je Boh! On je nám Otcom!
Náš Pán je Boh! On je náš Kráľ!
Náš Pán je Boh! On nám je Otcom!
Náš Pán je Boh! On je náš Kráľ!
Náš Pán je Boh! Márne sa vzpiera,
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predstavil aj Jozef Nitray: stvárnil negatívnu postavu vraha.Pri príle-
žitosti výročia SNP uviedol hru Za frontom. Nasledovali hry z ľudové-
ho – dedinského prostredia: Dedinský krutáň, Keď mesiačik vyjde, Pani 
richtárka. Veľmi veľký úspech mali a trvalé spomienky zanechali hry 
Kubo a Divá Bára. V hre Kubo excelentný výkon podal Severín Sojka, 
herec krónerovského typu. V hre Divá Bára zase excelovali Otto Ka-
diera a Marta Bakytová-Nitrayová. Piesne spievané v hrách režiséra 
J. Nitraya a to Hej horička zelená v podaní Jána Gábriša a Pracujte vždy 
usilovne v podaní Marty Bakytovej-Nitrayovej si dodnes mnohí veľmi 
dobre pamätajú. Spevy boli v tomto prípade výnimočne sprevádzané 
skvelou cigánskou hudbou z Malej Máne – primáš Peter. Inak všetky 
ostatné hry hudobne sprevádzal hrou na husliach Jozef Nitray. Vsu-
nutím hudobných a speváckych kreácií do hier sa z nich stávali veľmi 
milé predstavenia, pripomínajúce operety. Osobitnú pozornosť si za-
slúžila hra Verona. Výborné herecké výkony ju predurčili na víťazstvo 
v okresnej súťaži vo Vrábľoch v roku 1959. Medzi posledné hry, ktoré 
vo Veľkej Máni Jozef Nitray režíroval patrili: Ženský zákon a Bičianka 
z doliny, ktorá bola jeho poslednou hrou. Uvedená bola v roku 1960. 
Všetky jeho režírované hry sa hrali vo veľkej sále miestneho kaštieľa, 
kde bolo umiestnené javisko. Vďaka obľúbenosti týchto hier, veľké-
mu diváckemu záujmu nielen vo Veľkej Máni, ale aj v okolitých ob-
ciach, divadelný súbor získal za predstavenia nemalý peňažný príjem. 
Z týchto peňazí sa kupovali kulisy, ktoré slúžia dodnes. 

Postavenie a práca učiteľov bola v dobe účinkovania Jozefa Nitraya 
ponímaná ako poslanie. Učiteľom sa prejavovala patričná úcta zo stra-
ny rodičov. Jozef Nitray nabádal svojich podriadených k vzájomnej 
úcte, vzájomnému rešpektovaniu a k priateľskému správaniu sa voči 
sebe. Obec Veľká Máňa stmeľovala zásluhou a pričinením riaditeľa 
školy Jozefa Nitraya učiteľov z celého vrábeľského okresu. Vyvrcho-
lením tejto spolupatričnosti učiteľov boli ich celookresné učiteľské 
plesy, konané vo fašiangovom období práve vo Veľkej Máni. Príprava 
učiteľov na ples, spomienky po ňom boli vítaným spestrením života 
učiteľov. K nim sa pridružilo veľa naviazaných priateľstiev. 

Tak ako k učiteľom, správal sa riaditeľ Jozef Nitray aj k rodičom 
žiakov. Pripravoval pre nich radostné chvíle, ktoré vyvrcholili v kaž-
doročne usporiadaných rodičovských zábavách a plesoch.

Nemožno nespomenúť ďalšiu veľkú vášeň Jozefa Nitraya, ktorou 
bola nesmierna láska k divadlu. Mal totiž všetky vlastnosti nielen 
dobrého režiséra, ale aj herca. Poznal ľudí, ich vlastnosti, vlohy, cítil 
lásku k divadlu, vedel spievať, virtuózne hrať na hudobných nástro-
joch, vedel aj pekne maľovať. Všetky tieto vlastnosti (danosti) v znač-
nej miere využíval pri nácviku a realizácii celej plejády divadelných 
hier. Teda nielen režíroval, ale bol aj hercom, spieval, hru sprevádzal 
krásnou hrou na husliach, tvoril a maľoval kulisy pre každé divadel-
né predstavenie. Rezultátom týchto jeho vlastností bola úspešne na-
cvičená divadelná hra. Jeho hry sa vyznačovali vysokou kvalitou a me-
dzi obecenstvom boli veľmi obľúbené. Treba podotknúť, že pomáhal 
rozvíjať talent každého vybraného herca. Hereckým adeptom vedel 
prideliť v jednotlivých divadelných hrách úlohu, ktorá im sadla, ta-
kpovediac „na telo“. Pre výber hercov mal teda zvláštny cit, ktorý ho 
málokedy sklamal. A tak sa pod jeho režisérskym vedením zrodili sa 
nasledovné divadelné hry. Prvou hrou z jeho dielne bola hra Hora 
volá. Nasledoval nezabudnuteľný, veľmi dojímavý Otče náš, po pred-
stavení ktorého nezostalo suché ani jedno oko divákov. V tejto hre sa 



Vľavo: Prví Veľmomanianskí maturanti. 
V strede: Veľká Máňa – vŕby pri starom, mŕtvom 
koryte Žitavy. Vpravo: Ukážky školských pečiatok.
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nista, dáva vďačná a mojim rodičom blízka osoba dodnes odslúžiť svätú 
omšu, a tak znovu počujem organ a s dojatím vnímam atmosféru toho is-
tého kostola, ktorý zostal v mojich spomienkach.
Zuzana Machatová-Nitrayová

Počas pôsobenia vo Veľkej Máni, či už ako organistu alebo ako uči-
teľ – riaditeľ školy bol Jozef Nitray nesporne dominantnou postavou 
v obci, pritom veľmi obľúbenou medzi občanmi. Charakteristický bol 
pre neho akýsi až potmehúdsky úsmev, ktorým upokojujúco pôsobil 
na každého. Ku každému bol láskavý, prístupný, ochotný pomôcť, vy-
riešiť aj najzložitejšie problémy. Bol veľmi cieľavedomý, na svojej ces-
te nepoznal prekážky, všetky sa mu darilo viac-menej úspešne preko-
návať. Prostredníctvom detí – žiakov spoznal všetkých rodičov, kaž-
dému poradil spôsob výchovy dieťaťa. Možno konštatovať, aj keď to 
znie príliš frázovito, že sa plne venoval riešeniu problémov, vedúcich 
k zlepšeniu života spoluobčanov. 

Nutné je pripomenúť, že obdobie, v ktorom pôsobil vo Veľkej Máni 
bolo veľmi hektické pre každého ťažké – aj pre neho: maďarská oku-
pácia, neistota v povojnovom období, udalosti po Februári 1948, ná-
sledná kolektivizácia poľnohospodárstva. Každá táto etapa bola veľmi 
ťažká, každá preverila jeho charakter a možno konštatovať, že v kaž-
dej obstál – vydržal. Aj keď mu bolo veľmi ťažko, nestrácal životný 
optimizmus, bol veselý, usmievavý. Treba však poznamenať, že pred-
sa mal len jeden neduh – bol totiž náruživý fajčiar. 

Osvetová práca v obci, ktorej sa ako z predchádzajúcich spomienok 
vyplýva, plne venoval, si vyžadovala človeka rozumného, rozhľadené-
ho, múdreho. A takýmto človekom Jozef Nitray aj nesporne bol. Plne 
u neho platilo príslovie: „Hlúpe vlasy opustia múdru hlavu“. Bol to-
tiž holohlavý, čo mu však pridávalo na príťažlivosti. Účinne pomá-
hal spolu s podriadenými učiteľmi, funkcionárom MNV aj miestne-
ho JRD najmä v administratívnych prácach. 

Máňa milovaná... 

Najviac spomienok na nášho oťka sa mi spája úplne prirodzene a intenzívne 
s miestom môjho najranejšieho detstva a to s Maňou. Toto miesto (v mojich 
spomienkach Veľká Máňa) a ľudia z Mane boli vždy veľmi citlivá téma, ani nie 
tak pre okolnosti, za ktorých ju musel opustiť. Miloval týchto ľudí a toto miesto. 
Jeho citlivé a zraniteľné srdce by ani neunieslo, aby sa tam po rokoch vracal, po-
treboval čas, aby sa utíšilo a príliš nejatrilo spomienkami. Takto približne som to 
vnímala už ako dieťa a pochopila oveľa neskôr. Moje spomienky spojené s Ma-
ňou sú útržkami z detstva stráveného tu do mojich ôsmich rokov. Tie, ktoré sú 
spojené s mojimi rodičmi, sa viažu najmä na nácviky divadelných hier a celú 
tú zvláštnu atmosféru spojenú s nimi, prebiehali v kaštieli, v ktorej sídlila ško-
la. Neskoré večerné príchody po nácvikoch do nášho učiteľského bytu vedľa fary, 
v teplom náručí môjho oťka sa mi vracajú v spomienkach často. 
Oťko sa priatelil s pánom farárom Ďungelom, a tak vďaka tomuto priateľ-
stvu a vzájomnej dôvere, v čase keď už nemohol verejne pôsobiť ako orga-
nista s jeho tichým súhlasom sadal za organ v opustenom kostole bez sved-
kov, často iba za mojej asistencie, a hral. Neviem, koľkokrát sa takto od-
vážil so mnou či sám vstúpiť do Božieho chrámu a hrať, mal to ako učiteľ 
a riaditeľ školy zakázané, ale hral a spieval v tom opustenom kostole tak 
nádherne... Nikdy som to nikomu nepovedala, pochopila som ako dieťa, že 
to je tajomstvo, ktoré nemám prezradiť. 
Možno v mojom detskom vnímaní mám niektoré momenty v spomienkach 
na Máňu skreslené, ale celkom iste viem, že tam prežil najkrajšie roky svoj-
ho života, i keď tak veľmi ovplyvnené ťažkou dobou počas vojny a potom 
po nej. Myslím, že tá stopa, ktorú obaja moji rodičia na Máni zanechali, 
je hlboká. Chápem, že generácie sa menia, ale dúfam, že ani plynúce roky 
túto stopu nezahladia. Maňania ma o tom presvedčili, keď po mnohých ro-
koch prišli dať posledné zbohom obom mojim rodičom. Som dojatá a vďač-
ná. Tým povedali a prejavili všetko...  V kostole, kde oťko hrával ako orga-
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Po príchode do Veľkej Máne mal síce Jozef Nitray zabezpečené 
bývanie, ale stravu nie. Čo sa týka stravovania, stravoval sa v rodine 
Ervína Bugára až do otvorenia školskej družiny. V tejto rodine si ho 
veľmi vážili a snažili sa mu aj touto formou spríjemniť pobyt v obci. 

Počas jeho pobytu vo Veľkej Máni sa k nemu nasťahoval na pre-
chodný čas jeho mladší brat Alexander. Bol vyučený hodinár. Bol to 
tiež človek dobrosrdečný, veselý a obľúbený. Stalo sa, že niektoré deti, 
ktoré mali nastúpiť do 1. ročníka si kládli podmienku dochádzky 
do školy len vtedy, keď ich bude učiť Šándor–Hodinka: takto ho to-
tiž volali. Prostredníctvom brata Jozefa sa Šándor Nitray veľmi zblí-
žil s miestnym farárom Ignácom Ďungelom. Tohto zasvätil do tajov 
opravovania hodín (opravil potom sám aj hodiny na kostolnej veži). 
Inak riaditeľ školy Jozef Nitray a miestny farár Ignác Ďungel boli aj 
veľkými priateľmi, navzájom sa navštevovali a riešili mnohé závažné 
problémy obce. Spájala ich spoločná starostlivosť o deti, láska k nim. 
O tom svedčí aj fakt, že brávali deti na rôzne prechádzky po príro-
de, najviac však v lete na rieku Žitavu (lokalita pred mlynom). Deti 
sa k nim priam hrnuli, obklopovali ich – aj vo vode, pretože pod ich 
starostlivým dohľadom sa všetky deti naučili dobre plávať. Tak sa sta-
lo, že medzi deťmi vo Veľkej Máni nebolo neplavcov.

Postava Jozefa Nitraya bola teda v rokoch jeho pôsobenia v obci ne-
zabudnuteľná, bol stredobodom medzi občanmi vo Veľkej Máni. Ne-
dalo sa popísať všetky jeho aktivity v obci, nedalo sa popísať všetko, čo 
pre Veľkú Máňu a jej obyvateľov vykonal. No aj tieto krátke spomien-
ky na neho majú byť vyjadrením veľkej vďaky za všetky jeho aktivity. 

Veľké pracovné zaneprázdnenie, veľa povinností pracovných, organi-
začných i občianskych, prakticky znemožnilo Jozefovi Nitrayovi založiť 
si včas rodinu. Zrazu však spozoroval, že sa takto, súc zavalený povinnos-
ťami, stal starým mládencom. Zistil, že je načase si založiť rodinu. Nie-
žeby zo strany slobodných vydaja chtivých dievok nebol o neho záujem, 
naopak, išli sa priam o neho pobiť. Žiadnej sa však nepodarilo dostať ho. 

Založil a s prehľadom viedol – spísal školskú kroniku, ktorá má 
veľkú výpovednú hodnotu a v istom čase písal aj obecnú kroniku. 

Takpovediac vo vlastnom pote sa staral o svoje živobytie. Mal pridele-
ný poľnohospodársky pozemok asi vo výmere dvoch hektárov takzvané 
organistové role. Cez žatvu ho bolo vidieť oblečeného v plátennej košeli 
a nohaviciach (gatiach) s kosou pracovať – žať na tomto pozemku. Z pri-
deleného pozemku nebolo ďaleko do vinohradov. Cez poludňajšiu pre-
stávku navštívil niektorý hajloch na Starej hore (tu sa vždy niekto našiel), 
dobre mu padlo vypiť si pár pohárikov vínka (hoci len oteláka), ktoré ho 
osviežilo. V každom hajlochu na Starej hore mal dvere otvorené, každý ho 
srdečne a úctivo privítal, po niekoľkých pohárikoch sa už ozýval jeho ľú-
bozvučný, pekný hlas. Rád spieval máňanské pesničky, často až roztopašne. 
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Marta Bakytová

V rámci nutného doplňovania počtov učiteľov, čo bolo vyvolané roz-
širovaním tried v škole, nastúpila v školskom roku 1950/1951 okrem 
ďalších na Strednú školu na Veľkej Máni mladá, šarmantná učiteľka 
Marta Bakytová. Zhodou okolností bola ubytovaná v rodine, v ktorej 
sa stravoval Jozef Nitray. 

Marta Bakytová sa narodila v roku 1927 v Nedanovciach, čo je obec 
medzi Topoľčanmi a Partizánskym. Plná očakávania, mladá, ambicióz-
na, šikovná učiteľka nastúpila teda na svoju pedagogickú dráhu prá-
ve vo Veľkej Máni. Okrem pedagogických vlôh sa u nej prejavili vlo-
hy k ručným prácam, vedela pekne spievať a v láske mala tiež divadlo. 
Preto niet divu, že sa do nej zahľadel jej nadriadený kolega, Jozef Nit-
ray, priam ho očarila. Netrvalo dlho a už v roku 1952 sa konala svadba 
medzi mladoženíchom Jozefom Nitrayom a nevestou Martou Baky-
tovou. Vekový rozdiel 12 rokov len upevnil ich vzájomné vzťahy a city.
Takto Jozef Nitray získal nielen vernú a milovanú manželku, ale aj veľ-
mi účinnú a obetavú pomocníčku v jeho všestrannej kultúrnej činnos-
ti, predovšetkým v spevokole a dramatických aktivitách. Vytvorili  akýsi 
rodinný tandem, a aj preto obdobie ich pôsobenia vo Veľkej Máni bolo 
také plodné na vznik nových a nových divadelných hier. Bola to totiž 
ich spoločná veľká záľuba. Vo všetkých spoločne nacvičených divadel-
ných predstaveniach bolo badať nové prvky, ktoré do nich vniesla svo-
jim sviežím prejavom práve Marta, manželka Jozefa Nitraya. V mno-
hých predstaveniach sama účinkovala a jej najmä spevácky prejav, a vô-
bec jej zjav, v týchto hrách bol priam očarujúci.

Aj v škole, medzi žiakmi bola veľmi obľúbená. Žiakov si získala 
svojím prístupom, pri vyučovaní vedela pútavo a zrozumiteľne vy-
svetľovať učivo. Bola síce na žiakov náročná, ale pritom spravodlivá.

Nezabudla ani na svoje rodisko. Ešte pred vydajom v roku 1952 
v rámci školského výletu zobrala žiakov 2. ročníka, ktorým bola vte-
dy triednou učiteľkou, do svojej rodnej obce Nedanovce. Tam sa žia-
ci oboznámili s peknou dedinou a tiež so svojimi rovesníkmi. Oby-
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Dievčenská taneč-
ná skupina z roku 
1953

S obľúbenou pani 
učiteľ kou Martou 
Bakytovou

Vierchovina, obľúbený Kazačok, Buľba a pod. Do tanečných prejavov 
vniesla nový, žiaduci veľmi populárny prvok: tanečníci, najmä diev-
čatá, boli oblečené v krásnych pestrofarebných krojoch, takže tento 
prvok dodával tanečným predstaveniam príťažlivosť.

Popri týchto činnostiach Mária Bakytová-Nitrayová nezanedbávala 
ani svoju ďalšiu záľubu – spev. Popri početných slovenských ľudových 
piesňach naučila žiakov aj vtedy populárne ruské piesne. K tým, na 
ktoré sa nedá nikdy zabudnúť patria najmä Kaťuša, Sulika, Smuglian-
ka, Po díkym stepjam Zabajkalja, Široká strana moja, rodnaja, Step da step 
krugoj, Oj Dnepro, Dnepro, Volga, Volga a iné, ktoré v mnohých starších 
občanoch (vtedy žiakoch) rezonujú dodnes a ktoré i doteraz radi spie-
vajú. Aktivity učiteľky Marty Bakytovej-Nitrayovej, jej zručnosti, kto-

vatelia Nedanoviec, pretože už vedeli o zámere svojej rodáčky vydať 
sa, vopred jej k sobášu zablahoželali. Okrem iného jej (samozrejme 
s istou dávkou miestneho humoru) priali: „Keď sa budeš vydávať, ako 
svadobný dar ti dám hrnček bez ucha, kočík bez kolies... “

Obľubu v škole si získala aj pútavou a najmä praktickou výučbou 
ručných prác. Na hodinách ručných prác, ale aj v rámci činnosti krúž-
ku šikovných rúk (viedla ho v 4. – 5. ročníku), najmä dievčatá naučila 
užitočnej činnosti – pleteniu (štrikovaniu), háčkovaniu a iným zruč-
nostiam. Nenašla sa ani jedna žiačka, ktorá by pletenie neovládala. 

K pohybovej aktivite viedla svojich zverencov aj nácvikom rôznych 
tancov. Založila tanečné krúžky starších dievčat, s ktorými nacviči-
la rôzne tanečné pásma. Nezabudnuteľné sú najmä Šatôčkový tanec, 
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Patrí vám vďaka

Je to náhoda, alebo vďačnosť učiteľom, ktorí venovali svoj voľný čas práci 
s ľuďmi, ktorým záležalo na kultúrnom a spoločenskom živote obce? Mys-
lím, že takým učiteľom patrí veľká vďaka. Pracovať hlavne s mladými ľuď-
mi, nadchýnať ich pre zachovanie dedičstva našich otcov i materí, pre krá-
su ľudových zvykov, piesní a tancov, pre pozdvihnutie mena obce, v ktorej 
človek žije, je práca ušľachtilá a krásna, lebo:

„Komukoľvek prospieť môžeš, prospievaj rád.
Ak sa dá, tak i celému svetu, lebo slúžiť a prospievať
je vlastnosťou pováh vznešených.“ 
(J. A. Komenský)

No a pre mňa boli takými moji bývalí učitelia Jozef Nitray s manželkou 
Martuškou Bakytovou-Nitrayovou .
Učiteľ Jozef Nitray už v roku 1943 dokázal nadchnúť veľkomáňanskú mlá-
dež pre krásu ľudovej a chrámovej piesne. Dá sa povedať, že vtedy ešte z ne-
vzdelaných mládencov a dievok vytvoril jedinečný spevokol, ktorým obhájil 
prvenstvo na Súťaži ľudovej piesne v Leviciach. Žiaľ, do ďalšej súťaže ne-
postúpili, lebo repertoár ich piesní neobsahoval ani jednu maďarskú pieseň. 
Spev znel vo štvorhlase, a to už o niečom hovorí!
Výnimočnosť jeho spevokolu vynikla hlavne v kostole počas významných 
sviatkov.

Keď spustil hru na organe a zaznel spev polnočnej svätej omše, piesne 
Kvetnej nedele Keď Ježiš Kristus vchádzal..., Pašie a ďalšie, bol to nád-
herný umelecký zážitok, bolo to pohladenie pre dušu. 

Prišli ďalšie roky, kedy pán učiteľ mohol iba tajne hrávať na organe. Hmlisto 
si spomínam, že som to jeho organovanie a prekrásny spev počúvala. Doteraz 
mi v ušiach znie jeho obľúbená, prekrásna pieseň Náš Pán je Boh. Jej meló-

ré naučila svojich žiakov, a ktorí ju ako učiteľku v tomto úspešne na-
sledovali, dali podnet aby sa škola nasmerovala k propagácii náro-
dopisu. Toto nasmerovanie pretrváva v škole dodnes, je v nej zriade-
ná národopisná expozícia. 

Spevy, tance a ľudové kroje, ktoré boli doménou Marty Bakytovej-
Nitrayovej našli tiež nasledovníčku, učiteľku Máriu Bednárovú, kto-
rá sa po dlhé roky venuje folklóru a založila Detský folklórny súbor 
Dolinka, neskôr folklórnu skupinu dospelých Dolina. Súbory fun-
gujú dodnes a dosahujú vynikajúce výsledky.



93

Spomínanie na učiteľa, zvyky, obyčaje a tradície dediny...

92

na Máni

Šťastný otec 
v roku 1958

dia, text a mohutnosť jeho hlasu počujem dodnes. Táto pieseň sa objavila iba 
v druhom vydaní Katolíckeho modlitebníka a spevníka, pod číslom 504/A, 
ktorý vydal Ústav sv. Cyrila a sv. Metoda v Ríme v roku 1990. Imprimatur 
k tomuto vydaniu dal Dominik Hrušovský, biskup pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí v Ríme, 8. decembra 1989.

Domnievam sa, že autorom piesne by mohol byť učiteľ Jozef Nitray a pro-
stredníctvom Dominika Hrušovského, nášho rodáka, sa dostala do spevníka. 

Keď prišla pani učiteľka Bakytová-Nitrayová učiť na Máňu, našla už 
pomerne vyspelú kultúrnu obec. Chopila sa iniciatívy a obohatila kultúrny 
život o tance a spevy. Položila základy na vyhľadávanie a stvárňovanie ľu-
dových zvykov, piesní a tancov z našej obce.

Keďže Nitrayovci museli v roku 1961 z Mane odísť, kultúrnej činnosti sme 
sa ujali my, jej mladé odchovankyne. Mňa osobne folklórna činnosť pani 
učiteľky Nitrayovej natoľko nadchla, že som veľmi túžila tancovať v neja-
kom veľkom folklórnom súbore. Podarilo sa mi necelé dva roky účinkovať 
vo Folklórnom súbore Zobor. Získané skúsenosti som neskôr využila v práci 
s deťmi a neskoršie s dospelými. Od roku 1966 až doteraz sa venujem Det-
skému folklórnemu súboru Dolinka a Folklórnej skupine Dolina.

Nitrayovci – patrí vám veľká vďaka za to, že Maňa sa stala centrom kul-
túrneho života na juhu Slovenska. Veď od roku 1989 sa tu pravidelne konajú 
Požitavské folklórne slávnosti ako nesúťažná prehliadka práce folklórnych 
súborov a skupín z celého Slovenska. 
Mária Bednárová

V živote manželov Nitrayovcov došlo ku dvom významným uda-
lostiam: 18. marca 1953 sa im narodila dcéra Zuzka a 29. apríla 1956 
sa im narodil syn Jožko. Aj keď im takto pribudli ďalšie príjemné po-
vinnosti, na ostatné povinnosti v obci, zamerané na kultúru a osve-
tu, vôbec nezabúdali. 

Azda najťažšie chvíle manželov Nitrayovcov nastali 5. mája 1960, 
keď musel Jozef Nitray pre dlhšie trvajúce bolesti odísť do nemoc-
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Máňa spieva, tancuje a spomína

Všestranne nadaný a obľúbený pán Korček, profesor gymnázia v Nitre, vo 
svojej knižke Janíkovská lúka z roku 1968 ,v ktorej zaznamenal ľudové 
piesne regiónu píše: 
„Pieseň je rečou ľudu, živého národa, vyjadrením jeho túžob, jeho splnených 
a nesplnených želaní. Pieseň znamená vrúcne vyjadrenie pocitov tam, kde je 
slovo málo – treba pridať kus srdca v melódii. Takto sa všedný život oslavuje 
vo vedomí ľudí takou formou, ktorá mu je zrozumiteľná a traduje sa, gene-
rácie si ju odovzdávajú ako nehynúce dedičstvo bôľov, radostí a nadšenia, 
lásky a nenávisti. Toto sú večné motívy i dnes nám blízke, z tejto národnej 
klenotnice čerpáme veľa síl, lepšie dokážeme poznávať radosť, mať bolesť, ľúbiť 
a neľúbiť, márne ľúbiť, rezignovať, to všetko sa deje i s ľudmi nášho storočia.“ 

Bohatstvo ľudovej tvorby, ktoré nám Veľká Máňa zanechala, si za-
slúži úctu, lásku a poctu. Keď porovnávame jej piesňové a tanečné 
dedičstvo, pociťujeme charakter typický pre človeka žijúceho na ro-
vine. Cítiť tu akúsi pripútanosť k pôde, vyrovnanosť. To však nezna-
mená, že obyvatelia nepoznali revoltu, neznamená to, že by sa títo 
ľudia nevedeli smiať, nevedeli žiť. Naopak, piesne čardášového cha-
rakteru svedčia o jeho temperamente – ale i tu cítiť clonu zádumči-
vosti. Pomalé čardáše sú vyjadrením osobitého charakteru. Prevahu 
má pieseň „novouhorská“ – citiť blízkosť Nitry, odkiaľ sa šírila pros-
tredníctvom cigánskych kapiel – v našom prípade cimbalovky z Ma-
lej Máne, a pravdepodobne mládencov, ktorí pieseň prinášali domov 
z vojenčiny – rukovalo sa do Komárna a Nových Zámkov. 

Veľmi pekný je lyrizmus, odhodlanie boriť sa s ťažkosťami, ale aj is-
krivý zmysel pre žart, optimizmus, prejav dobrej nálady v tvrdej prá-
ci. Aj na vojnu odchádzali mládenci s rezkou melódiou – a to mož-
no odchádzali navždy. Piesne sú stavané veľmi úsečne, realisticky, dej 

nice, kde mu diagnostikovali srdcový infarkt. V nemocnici ležal šesť 
týždňov. Bol práceneschopný 6 mesiacov, no už po troch mesiacoch, 
nedbajúc na možné následky, nastúpil do práce a otváral školský rok 
1960/1961. Počas choroby, ale i v čase rekonvalescencie sa o neho vzor-
ne starala jeho manželka Marta. 

Obaja manželia vyvíjali aj po tejto nešťastnej rodinnej udalosti ešte 
mnohé kultúrne aktivity, ale vzhľadom na zdravotný stav Jozefa Nit-
raya, ešte stále riaditeľa školy, museli sa rozlúčiť s novostavbou štr-
násťtriednej školy, ktorú práve dali do prevádzkya odísť do dvojtried-
nej školy v Šuriankach, okres Nitra. 
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mali v krčme mládenci. Opakovací žiaci mali gajdoša, ktorý hral v pastier-
ni. Gajdoš, obecný pastier, dostal od každého tanečníka ríteš, koláč. Menšie 
deti tancovali pri citere, volali ich posmešne citeráši. Pred rokom 1920 ešte 
aj mládenci tancovali niekedy pri gajdošovi – na pastierskom dvore. Nie-
kedy sa tancovalo aj pri rozťahovacej harmonike.“ 

Tanečné zvyky sa sústreďujú na vyhradené tance – hustú, čardáš, 
kačingato (podobný mazurke). Najbežnejším tanečným dievčenským 
prejavom bolo dievčenské koleso veľmi jednoduché – garazdička je 
tu typickou sprievodnou piesňou. Párový tanec sa na Veľkej Máni 
volala Hustá, tanečníci používali predovšetkým motívy krútenia, vy-
nikal najmä muž, ktorý striedal rôzne pohybové prvky, zatiaľ čo žena 
sa jednoducho točila. Čardáš sa tancoval veľmi jednoduchý, tempo 
sprievodných piesní sa takmer nemenilo. Dôležitým tancom je pre-
dovšetkým mužský verbung, pri ktorom muži divoko mávali rukami, 
muzika hrala veľmi dôrazne a tempo sa držalo bez gradácie.

Pre Veľkú Máňu je typické, že tancovať začínali už deti a v páro-
vom prejave už dokonca vo veku od 8 rokov. Dôvodom je údajne čas-
tý výskyt zábav, ktorých začiatok bol stanovený na skorú piatu hodi-
nu a do ôsmej večer sa tak mohli vyblázniť aj deti.

Tanečné a spevácke prejavy sa menia podľa ročných období a ich zá-
kladom sú rôzne životné situácie a obyčaje, ktoré sú pre Veľkú Máňu 
typické. Popri nich sú milou spomienkou piesne počas dievčenských 
hier – heličky, keď sa dievčatá postavili do dvoch radov, najčastejšie 
na kostolnom brehu a vyberali si z radov tú pravú. Z tohto obdobia 
sa zachoval aj osobitý nápev (pôvodom z dolnej zeme?):
„Čo vi stete dievočini, drága moja, či solija, či procesti, ku piroša, vivólia
A mi steme drága Anelu, drága moja, či solija, či procesti, ku piroša, vivólia.“

Bohaté sú dievčenské piesňové formy počas zbierania zeliniek, 
čarovania a dievčenské hry, končiace sa kolesovým tancom. Veľká 
Máňa je rôznorodým, pestrým a na svoje obyčaje láskavým regiónom 
s typickými prvkami tekovskej oblasti.

piesní je zhustený bez epizód, piesne majú jasnú výpovednú štylizá-
ciu. Monológ sa strieda s dialógom. V piesňach sú časté trioly, ko-
runky, cítiť voľnosť záverov.

Z piesňovej tvorby sa nám objavnými zdajú byť najmä A tam dole 
pod tým tichým Dunajom – pieseň zo zbierky Gajdoša zaznamenaná 
na hudobnom cédečku Na kopečku balzamovom (2013, TON STUDIO 
Rajchman) a pieseň „Pálené, vínečko, borovička“. (to isté cédečko). Sa-
motní Veľkomáňania považujú za svoju aj pieseň Svieti jasný mesiac, 
ale i ďaľšie. Spievalo sa hrdo, s dušou, z plného hrdla, dramaticky. 
Zachovala sa napríklad spomienka, keď celá dedina čakala v miest-
nom dome kultúry na začiatok divadla, iba chlapi chýbali. A zrazu sa 
z veľkým spevom dohrnulo vari 20 chlapov, spievali ako jeden. Na 
„toto divadlo“ si spomínajú prostredníctvom spomienok dodnes. 

Mnoho piesní ostalo zaznamenaných vďaka levickým kasárňam 
a vojakom, ktorí prinášali nové piesne z boja. Samozrejmým zdro-
jom piesňovej tvorby je Stará hora a jej hajlochy. V obci sa zachova-
lo mnoho svadobných, žatevných, dievčenských a regrútskych pies-
ní. K zachovaniu pôvodného piesňového materiálu veľkou mierou 
prispel Ján Gajdoš – banskobystrický regenschori a člen piaristic-
kého rádu (1903 – 1980) autor Zbierky ľudových piesní z Veľkej Máne. 

Zábavy, svadby sa niesli okázale, spievali muži, ženy sa sústreďova-
li na odobierky a čepčenie, spoločne potom otvárali brány nevesty. 
Spievanie počas zábavy, bolo pre dobré mravy výsadou mužov – mož-
no preto bolo na Veľkej Máni tak veľa dobrých mužských spevákov.

Bytostná blízkosť Žitavy dáva tušiť najpoužívanejší hudobný ná-
stroj – píšťalu, písomné zdroje naznačujú dôležitosť gájd – v obecnej 
kronike z roku 1934 sa píše:
„Zábavy pred rokom 1890 mávali deti v škole Deň sv. Blažeja, kedy sa za-
bávali a tancovali v škole pri gajdošovi. Hody, fašiangy a svadba sa ne-
zaobišli bez tanečnej zábavy, na ktorej hrávali cigáni s kapelou v tradič-
nom zložení. Pred rokom 1920 na fašiangy bývali tri tanečné zábavy. Jednu 
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Chlapci na znak prijatia za mládenca musia vypiť pint – mierku 
páleného až do dna! 
„Ale je ostrá! A čo ste mysleli, že je to mamku cecať!“

A poštípu ich – Aby sa stali mládencami musia škaredo zahrešiť: 
„Bodaj ťa hus pečená kopla!
„Kedže ste splnili šecki náležitosti pintu, ste prijatí do mládeneckého stavu. 
Čil odozdajte krsným po dve cigare a starším mládencom pálenku, a móžte 
volať svoje krsné do tanca a začať svoj prvý mládenecký tanec!“

Chlapci: „Muzika! Kačingato!“ (Kačingato tanec podobný mazur-
ke). Po dotancovaní za začne pravá zabava Gazda: Čardáš ! 
Zasadev som čerešničku v humne
/dá mi pán Boh vona sa mi ujme/
/Keď začala čerešnička rodiť/
/začav som ja k mojej milej chodiť/
/Prišov som k nej vona ešte spala/
/boškav som hu, aby hore stala/
/Boškav som hu na obidve líčka/
/stavaj hore, sivá holubička/

Fašaneg ukončí kostolník o polnoci – zabúcha na dvere, vojde 
k richtárovi a vyhlási:
„Koniec fašangu! Je tu popolec! Začína škaradá streda!“

Zábava sa končí a všetci odchádzajú. Počas odchodu sa chlapci 
a dievčence doberajú, kto má na škaradú stredu sviatok. Na rozlúčku 
si však zaspievajú tú poslednú, výsostne máňanskú pesničku – lebo 
do Veľkej noci je ďaleko... 

Oslava fašangu, Turíc a Veľkej noci
Fašaneg je obdobím neviazaných zábav, prejedania a pitia. Na Veľkej 
Máni dával bubeník v tomto čase na známosť celej dedine:
„Na známosť sa dáva všeckým mládencom, dievkám a starším z ľudu, že neská 
večer bude fašangová muzika. Na muzike budú pasuvať mladých chlapcov, kerí 
vystali z opakovacej školy za mládencov. Pint sa bude konať u pána richtára.“ 
Z náhodného rozhovoru okoloidúcich žien... 
„Utekajme sa teda aj mi richtuvať na muziku, mládenci sa už schádzajú – 
aj my ženy pome sa pristrojiť, šak sa fašangy ! Chystá sa veľká hostina, aj 
brava zabili a koláče v peci pečú. A koho budú dvíhať ? Ja som počula, že 
richtárovho Janka. A druhých nebudú ? Tuším ešte Miša Fučovho. A ten je 
už mládenec ? Čil ho stará kočíkala.“

O takto to asi mohlo u pána richtára vyzerať:
Ako prvé tancujú dievčatá „Ej idú hrať, idú hrať, pome že sa richtuvať...“ 

Po dotancovaní si chlapci rozkážu: „Muzika! Valčík! „ Mladí chlapci sa po-
náhľajú zobrať si dievča do tanca, starší ich odsotia „Vy počkajte! Ešte ste 
neni mládenci!“

Po skončení valčíka začína PINT – vedie ho mládenecký gazda, palič-
kou zabúcha: 

„A čil ja, mládenecký gazda – z poverenia starších mládencov vyhlasu-
jem Pint čiže pasuvanie chlapcov, kerí vystali z opakovacej školy do mlá-
deneckého stavu.“

Gazda kontroluje mládencov, či sú ochotní zaplatiť pint pálenky pre star-
ších mládencov a dve hrubé cigary pre krsných. 

„Za krsného si vyberám Marcela a za krsnú Hanku – učila ma tancuvať.“
„Ja si vyberám Tomáša a za krsnú Veroniku – to je moja rodina.“

(Krstní zdvihnú mládenca do výšky a otočia sa s ním okolo osi.)
Gazda položí paličku na plece chlapcovi: 
„Pasujem ťa do mládeneckého stavu. To obnáša, že na muzike móžeš aj 

staršie dievky volať tancuvať, ďalej s krsným na ohlady chodiť, s mláden-
cami v krčme piť“ (položia ho na zem).
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Dievčenský  
kolesový  
z Veľ kej Máne – 
Garazdička

Dievčenská 
skupina 
z roku 1953

tancujú a spievajú. Idú z horného konca Veľkej Máne na dolný až k Ži-
tave. Tu ju oplakávaním vyzlečú zo šiat a tancujú okolo nej a spievajú:
Do Žitavy, do bariny, nech tam trpí za sve viny
/aby za ňu netrpeli ešte iní, ešte iní/
„Morena, Morena kde ťa pochováme
Pred mlynom v Žitave tam ťa utopíme“
„Ale najprv hu zapálme !“
Morenu zapália a hodia do Žitavy.

Veľkonočné sviatky sú na Veľkej Máni spojené s mnohými zvykmi. 
Na Kvetnú nedeľu chodievajú dievčence spievať s ozdobenou vŕbou. 
Na Zelený štvrtok si chodia dievčence česať vlasy pod zelenú vŕbu 

Svieti jasný mesiac nad máňansky les
po ňom sa prechodí mnoho dievčeniec
/To je cesta široká, smutná dlhá hlboká,
po nej sa prechodí moja frajerka/

Nastal čas veľkého pôstu. Toto obdobie sa prelína s obradmi na-
šich predkov, ktoré sa stali zvykom súvisiacim najmä s očakávaný-
mi zmenami v prírode. Jedným z nich je vynášanie a topenie More-
ny – symbolické vynesenie zimy z dediny, čím sa mal umožniť prí-
chod jari a možno aj zbaviť sa moru. Vynášanie Moreny sa najčastej-
šie dialo na Smrtnú nedeľu.

Morenu – figurínu ženy, zhotovenú zo slamy, oblečenú do najkraj-
ších ženských šiat nesie najstaršie dievča, ostatné dievčatá okolo nej 
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Je to pieseň, ktorú v malých obmenách textov a melódie poznáme 
z rôznych regiónov Slovenska, ale všade sa spieva s veľkou chuťou: 
Široko-ďalako v talianskej zemi
/tam mi odpočíva moje potešení/
Keby ja vedela talianský chonníček
/vyhladala by ja milého hrobíček/
Milý moj, frajer moj, kde je hrobíček tvoj
/Ohlás sa mi, kde si, poznám ťa po hlasi/
Vitaj milá vitaj v talianskej zemi
/jako si ma našla medzi kameňami/

No, a ako sa lúčili? Ako inak spevom, možno i touto:
Keď som išov cez máňanský chonníček,
keď som išov cez máňanský chonníček,
stratev som tam vyšívaný ručníček.
Za ručníčkom vyšívaným banujem,
za ručničkom vyšívaným banujem,
za dievčaťom, za falošným nebudem... 

Svadobné zvyky
Zaujímavé a pestré boli svadobné zvyky. Máňanské veselie má svo-
ju zvláštnu, špecifickú atmosféru. Zachovali sa nám napríklad druž-
bovské vinše, odobierka nevesty od rodičov, vyvádzanie nevesty spo-
za stola a čepčenie nevesty. Veľmi zaujímavé bolo dianie i na druhý 
deň na veselí – po svadobnej noci. Do dnešných čias sa Máňania pý-
šia svojimi svadobnými tradíciami pri každej možnej príležitosti. 

Cestou zo sobáša veselani spievajú:
Už ideme zo sobášu,
/ej, nalej družba oldomášu./
Nalej, nalej plnú mierku,

a prosia: „Vrba, vrba, daj mi vlasy , nech narastú na tri pásy.“ A prosia 
aj za dobrého muža: „Vrba, vrba, daj mi muža, červeného jako ruža, 
a bieleho jako kvet a dobrého jako med.“

Na Veľký piatok okrem uctenia si kríža je zvykom umývať si tvár 
v potoku na pamiatku prechodu Ježiša cez potok Cedron.
Dievčatá recitujú... 
Vodička svatá, vodička cistá,
čo si omyla nohy Ježiša Krista,
daj, aby sme svieži a cistí boli,
Ježiša Krista nasleduvali.

Na Veľkú nedeľu (po zmŕtvychvstaní) sa zaužívala mužská procesia. 
Chlapi včasráno, ešte do rannej omše, prejdú s procesiou celú dedinu 
a ohlasujú zmŕtvychvstalého Krista. Procesiou sa vydajú po dedine 
a spevom veľkonočných piesní oznamujú zmŕtvychvstanie Ježiša Kris-
ta. Na čele sprievodu nesú mládenci sošku zmŕtvychvstalého Ježiša, 
kostolné zástavy a muži sa striedajú pri nesení veľkého kríža. Proce-
sia sa končí v kostole a všetci sa zúčastnia na „chlapskej“ svätej omši 

Spievajú:
O, Kriste večná tebe chvála, prápor tvoj slávnostne veje
Moc tvá smrť víťazne premohla, my tiež plní sme nádeje
/Nech znie, že Kristu naveky, česť, chvála i vrúcne vďaky/
Aleluje, aleluja, aleluja

Na Veľkonočný pondelok sú polievačky. Mládenci chodia polievať 
dievčence vodou a voňavkami, šibanie sa v obci nezachovalo. V nedáv-
nej minulosti sa však zábava neobišla bez sprievodu rodičov. Všetko 
sa zabávalo pod prísnym zrakom materí. Cez prestávky si mládenci 
mohli ísť vypiť do krčmy, dievky však museli ostať v sále. Dlhú chvíľu 
– a také boli neraz, lebo chlapci sa ľúbili pozabudnúť – si krátili ko-
lesovým tancom zvaným Garazdička.

Obľúbenou piesňou v tom čase bola mládenecká Široko-ďaleko, kto-
rú si už „posilnení“ rozkázali pred cigánskou muzikou z Malej Máne. 
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Nielen od sobáša, lež aj od ohlášky
ej, aby nerobila, ej, nijaké prekážky.

Veselani pýtajú svadobnú polievku:
„Vysoké jelličky, ešte vyššie jelly, ej, dajte nám polievku, ej, lebo by 

sme jelli.“
Na stoly už nesú svadobnú polievku. Nesie ju družba s dužicami 

so slovami:
„Tu sa nese polievočka, je v nej kohút aj sliepočka. Chutné dlhé rezance, drob-
ky z husi melence. Pozor dajte na kostičky, na rebierka na nožičky, by vám 
v hrlle neostali a paru vám nezapchali. Budete hu potrebuvať a pri tan-
ci odfukuvať. Len si dobre pochutnajte a vy, milí páni muzikanti, „hrajte“ 
Jedz Anička jedz polievku, 
ej, aby´s mala na rok dievku.
Na rok dievku, o dva syna, 
ej, aby´s mala dievku syna.

Podávanie slepačieho mäsa:
„Táto sliepka veľmi masná, bola veľmi roztopašná. Keď letela dole z pán-
tu urobila veľkú šantu. Vyletela do kuchyne, stella zrno od gazdinej. Keby 
jej gazdina nebola dala, bola by jej hrnce, misky potrepala. Hrnce, mise aj 
ranglice, také mala besné srdce. Mala vona aj kurence aj to boli také šten-
ce. Vyletela k susedovi, tam zbadala bób cukrový. Len jeden sa jej zesť po-
darev, aj ten sa jej v hrlle zastavev. Neveríte? Okoštujte, uvidíte.“
Spev: „Čečina, čečina... “

Nese sa torta, koláče... žartovne: 
„Nesem vám volačo, ale neviem čo, či je to koža a či múka, len čo som vi-
dev, sypali mi do klobúka. Zdá sa mi, že sa to z koňa zuby. Okoštujte, nech 
sa vám lúbi.“
Spev: „Jaká je to pekná ruža...“

Dubové mäso, lipový chren... žartovne: 
„Velactení páni hosti, nenesem vám žianne kosti, lež dubové mäso a lipo-
vý chren, strúhav som ho celý deň. Keť bude družičkám od chrenu do pla-

/ej, aby´s mala na rok dievku./
Na rok dievku o dva syna.
/ej, aby´s mala dievku, syna./

Pred dverami ich čaká kuchárka s medom: 
„Aby ste sladký život mali jako tento med v pohári. Keť nestete 

mnoho kolísať, naučte sa cez sklo med lízať.“
Veselani spievajú:

„Nestem cukru, ani medu, 
ej, lebo ja mám mladú ženu.
Lepša jenna mladá žena, 
ej, jak sto holdov vinohrada.“

Nastáva veselý, uvítaci obrad s vienkom na tanieri:
Žena: „Mladý zať ! Tu je tvojej nevesty vienok zelený. Zober si ho, 

veď je len pre teba prichystaný.“
Ten berie vienok, tanier padá na zem a rozbije sa!
Žena: „Tu je metla a lopatka. Do roboty sa friško dajte, všetky čre-

py pozbierajte, aby vám šťastie neuletelo!“
Zametajú, zametajú, ale nezbedníci im to všetko rozmetajú. Keď sú 

konečne všetky črepy na poriadku pozbierané svadobná družina spieva:
Otvárajte dvere, novotná rodina,
ej, z ďalaka ideme,
ej,veru nám je zima.
Pusteže nás puste, aspom cez čeluste,
ej, keť nás nepustíte,
ej, zvalíme čeluste.

No a  je to tu – pred dverami ich zastavia mládenci s reťazou 
cez dvere a pýtajú výkupné, ženích vyjednáva, nakoniec dohodnu-
tú čiastku zaplatí do širáka a veselani môžu vstúpiť – samozrejme 
(ako inak) so spevom:
Čera bola naša a neská je vaša,
ej, lebo Janko zaplatev, ej, neska od sobáša.
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Všetci Veselani spievajú: V Káne galilejskej... 
„Mesiaš prišov na svet pravdivý
a prorok zácny velkýma divy.
Medzi inýma zázraky robev víno z vody taky,
v Káne Galilejskej na svadbe nebeckej.

Začína sa vyberanie do vienka, počas ktorého sa vyberá do taniera 
od všetkých zúčastnených a spieva sa pieseň:
Keť som išov cez tie hory, cez hájiček zelený,
postretov som švárne dievča, malo vienok zelený.
Začav som sa vypytuvať, skade dievča skade si,
a vona mi povedala, že je smutná jakási.

Družica poďakuje za dary:
„Dakujeme vám za tie dary, šak ste si to len požičali. Keť budete svojich 
synov ženiti, alebo céry vydávati, vona sa vám to statočne prinavráti. A čil 
nevesta chystaj fertušku, abys mala do roka syna, alebo cérušku „

Nasleduje sólový tanec s nevestou a ženíchom na pieseň: 
Čo sa stalo na Máni v dedine.
Umývanie rúk – družba hovorí:
„Moji milí pani hosti, aj vy milé panenky a ženičky, čo tu sedíte jako družič-
ky, pálené a vínečko popíjate, ništ zlého pred sebou nemáte. Svadobný otec 
a mať vám odkazujú, aby ste sa cisto držali, v tejto vodičke si ruky umy-
li a týmto ručníčkom si ich utreli. Potom vyvádzania mladej nevesty spoza 
stola a čepenia sa zúčasnili.“ 

Počas umývania sa spieva
Čo to za holúbkov... 

Vyvádzanie spoza stola 
Všetci veselani sedia za stolom, okrem družbu a družíc. Ženy vstanú 
od stola a idú pred mladú nevestu. Spievajú:
„Poďme ženy, poďme k čepu, ej, nech konope čerti trepú.
Konope sa dotrepané, ej, dievča neni začepené.“

ču, dám im zahrať nech sa vyskáču. Jeli ženám a neveste slza vypanne, ni-
komu to nebude nápadné, lebo ešte sme neslýchali, aby nevesta a ženy na 
veselí neplakali.“
Spev: „Mojej milej dvore... “

Nastáva chvíľa pre kuchárku. Družba privádza kuchárku so zavia-
zanou rukou a hovorí: 
„Nesem kašu pre tvár vašu, medom omastenú, cukrom posypanú. Keť hu 
kuchárka varila, celú ruku si obarila a rukávce spálila. Ak móžte, tak hu 
grajcarom, dvoma napomóžte, aby bolesť necítila a nové rukavce si kúpila.“

Veselani spievajú:
A tej našej kucharce,
ej, a tej našej kucharce,
/zhoreli jej rukávce./
A to také s fodráma,
ej, a to také s fodráma,
/vyšívané s draťváma./
Tak hu chlapci rád mali,
ej, tak hu chlapci rád mali,
/na ne sa jej skladali./
Kerý grajcar, kerý dva,
ej, kerý grajcar, kerý dva,
/mladoženích dvadsaťdva./

Víno... 
To je úloha pre družičky – prinášajú krčahy plné máňanského veltlí-
nu a rizligu, jedna z nich upozorňuje družbu:
„Pane družba milostivý, buď že ku mne dobrotivý. Vypočuj ty moje slová, 
keré moja duša chová. V Káne Galilejskej na svadbe nebeckej nastav velký 
nedostatok vína. – Aj tu sa flašky prázne a ty držíš samé kázne. Ustavične 
meleš, táraš a o veselanov sa nestaráš. Preto ťa je napomínam, bys  donie-
sov vína dosti, aby bolo do sýtosti.“
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Družba tretí krát prosí: 
„A ja prosím, lebo mosím, najprv pána starejšieho a potom celú svadobnú 
ríšu, či mi je slobodno mladú nevestu spoza stola vyviesť.“

Starejší mu dá tretiu hádanku:
„Slobodno, ak uhádneš túto hádanku: Čo znamenajú tie tri sviece, ktoré 
držíš v ruke?“

Družba:
„Tie tri sviece, ktoré držím v ruke znamenajú tri Božské osoby: 

Otec! (sfúkne prvú sviečku), Syn! (sfúkne druhú sviečku) a Duch 
svatý! (sfúkne poslednú sviečku).

Starejší:
„Uhádov si, preto móžeš mladú nevestu spoza stola vyviesť!“

Počas tretej slohy družba vyvádza mladú nevestu spoza stola – ne-
vesta prechádza cez stôl a spievajú. 
Pochodev som štyri čiastky sveta,
nenašov som krajšieho dievčaťa.
Ani krajšiu, ani robotnejšiu,
jako si ty, má milá.

Čepenie
Družba privedie mladú nevestu do stredu a posadí ju na stoličku. 
Družba chodí okolo nej a pýta sa jej: 
„Chodev som po horách, po dolinách, až som prišóv k studienke cistej, pri kerej 
stála panenka cistá. Pýtav som sa jej, či si dá vienok sňať alebo hlávku sťať.“

Nevesta: 
„Hlávku sťať.“

Družba: 
Chodev som po horách, po dolinách, až som prišóv k studienke cistej, pri kerej 
stála panenka cistá. Pýtav som sa jej, či si dá vienok sňať alebo hlávku sťať.“

Nevesta: 
„Hlávku sťať.“

Prichádza družba s družicami. V ľavej ruke medzi prstami drží tri 
horiace sviečky, v pravej ruke má družbovskú paličku, ktorou trikrát 
zabúcha o zem a prosí starejšeho:
„A ja prosím, lebo mosím, najprv pána starejšieho a potom celú svadobnú 
ríšu, či mi je slobodno mladú nevestu spoza stola vyviesť?“

 
„Slobodno, ak uhádneš túto hádanku: Prečo bov Adam najšťastnejší muž 
na svete?“

Družba (rozmýšľa a povie): 
„Lebo mav najkrajšiu ženu na svete.“

Starejší:
„Neuhádov si – lebo nemav svokru.“

Družice idú okolo družbu a spievajú:
„Po prvý raz na kolená padám,
svatú Annu za patrónku žiadam,
aby tomu slniečko svietilo,
kerého ja rada mám.“

Družba druhý raz zabúcha paličkou a znova prosí: 
„A ja prosím, lebo mosím, najprv pána starejšieho a potom celú svadobnú 
ríšu, či mi je slobodno mladú nevestu spoza stola stola vyviesť?“

Starejší:
„Slobodno, ak uhádneš túto hádanku: Čo si myslí kohút, keď uteká za sliepkou?“

Družba: 
„No, že hu dohoní…“

Starejší: 
„Neuhádov si – dohoní, keď ho sliepka dočká…“

Družice idú okolo družbu a spievajú:
„Po druhý raz na kolená padám,
svatú Annu za patrónku žiadam,
aby tomu slniečko svietilo,
kerého ja rada mám“.
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Svečí, svečí lebo mosí,
/ej, lebo Jankov prsteň nosí./

Jedna zo žien vyzve mamu mladej nevesty, aby sa prišla rozlúčiť so 
svojou dcérkou a odprevadila ju do novej hospody. Lúčia sa spevom: 
Po doline tichý vetrík povieva,
už sa cérka od mamičky odberá.
Odberá sa od mamičky, od svojej,
že už ide do hospody, do novej.
Ešte sa vás, mamka moja, spýtať mám,
či ja ešte tejto noci tu spať mám.
Nie, céruška, nie céruška, nie so mnou,
koho si si vyvolila, ten s tebov.

Družica ide pre ženícha, privedie ho k neveste a už sú spolu – tan-
cujú. Spieva sa:
A ja som si vyvolila z ruží kvet,
milší mi je mój najmilší jak ten svet.
A ja som si vyvolila, vyvolila ružičku,
pre kerú stem opusiť svú mamičku.

Nevesta odopne ženíchovi pierko.
Žena sa pýta ženícha: 

„No, Janko, pozri jaká je?“
Ženích:

„Pekná bola jako nevesta, ale čil je krajšá, lebo je moja žena.“
Mladý pár sa odoberie na svadobnú noc. Vyvádzanie nevesty spoza 

stola a čepenie je posledným obradom máňanského veselia, po kto-
rom veselania spievajú a tancujú do bieleho rána a niekedy – takmer 
vždy – aj dlhšie. Veď cigánska muzika ešte nie je opilá a musia hrať, 
keď im gádžo platí na cimbal... Samozrejme, že mládenci – huncú-
ti – pripravili mladomanželom rôzne pestvá, napríklad vybrali z po-
stele dosku, aby sa im posteľ polámala. Mladí ešte ani dobre oči ne-
zažmúrili a veselani ich už budia... .

Družba tretí raz opakuje to isté: 
Chodev som po horách, po dolinách, až som prišóv k studienke cistej, pri kerej 
stála panenka cistá. Pýtav som sa jej, či si dá vienok sňať alebo hlávku sťať.“

Nevesta dovolí: 
„Vienok sňať!“

Ženy pristúpia k neveste, dávajú jej dolu vienok a spievajú:
Dole, dole mój vienoček zelený,
nebudeš už na mej hlávke nosený, nosený.
A to čecko pre šuhajka švárneho,
jemu neni v celom svete rovného, rovného.

Keď jej dajú dolu vienok (partu) vezme si ho družba a nastokne ho 
na družbovskú paličku. Družičky sa snažia vienok uchytiť a pri tom 
tancujú a spievajú: 
Parta moja, parta, zelený veniec,
už je tebe, dievča ostatný koniec.
Stratila som partu, nemóžem hu nájsť,
našóv mi hu družba, nesťe mi hu dať.
A ja, Vás, pán družba, a ja Vás prosím,
dajte mi tú partu, rada hu nosím.
Keby si ty partu rada nosila,
veru by si družbu krajšie prosila.
Ej, družba, družba, švárny mládenec,
dajže mi ty naspák zelený veniec.

Keď dotancujú, družba si vyvolí jednu družičku, ktorej dá vienok 
na hlavu, a hovorí:
„Ja som za tento vienok bojuvav a šťaslivo som ho aj vybojuvav, aby som 
ho jennej družičke na hlavu dav.“

Ženy počas družbovského tanca nevestu začepia. Keď je začepená 
ukážu ju veselanom so spevom:
Pozrime sa zoči-voči,
/ej, či Aničke čepiec svečí./
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Veselani: 
Ach, Anička, jak si spala,
/hej, či ťa blška neštípala/
Štípala ma niže pupka,
/hej, hladala tam svojho mutka/

Mara: „Čo tak vyspevujete, šak sa ešte ani nepilo.“
Krsná: „Ale piť sa bude, čepené sa bude lievať. Ale najprv dáme 

mládencom!“
Ondrej: „Nuž, tetka, dajte za jeden.“
Krsná mu naleje, mládenec vypije a hovorí: „Ej, tetka, ale píše!“
Naleje druhému: „Ale aj je ostré…“ neleje tretiemu: „Ale reže, tet-

ka…“
Krsný: „Stará, a mne nenaleješ?“
Krsná: „A jako by to bolo, keby som tebe nenaliala?
Krsný: „Stará, šak je to voda!“
Krsná: „A čo si si myslev, že ti dám pálené? Čil tak spievaj, jako si 

čerá vyspevuvav: Pálené, vínečko, borovička…“
Krsný: „A ja ti zaspievam inakšú. Rozkáže si: 

„Sedem tých radostí, žena opilá“
pójdeme sa vyzvedať, gde sa napila:
U Fromera prvý raz,
a u Jóchla druhý raz,
išla vella Gulgáňa, vypila si zas.
Vypila si troštišku, päťlitrovú flaštičku,
po járku sa válala, na pálené volala:
Pálené, pálené, buď pochválené:
Pálené, pálené, sedem razy varené,
cez sponník je cedené.
Pálené, pálené, buď pochválené
Pálené, pálené, keby ťa nebolo,
/veru by na svete, korhélov nebolo/

Na druhý deň na veselí…
Na druhý deň ráno dvaja „družbovci“ chodili po všetkých veselanoch 
a pozývali ich k obedu. Pri obede mladá nevesta s mladým zaťom po-
dávali „čepené“ a museli veselanov obsluhovať. Po obede sa celá sva-
dobná družina s mladomanželmi vybrala do rodičovského domu 
mladej nevesty. Chlapi niesli v rukách fľaše s vínom, na ktorých boli 
zavesené „riečičky“ (mriežkový koláč). Cestou sa spievalo, tancovalo, 
ponúkalo sa víno a hádzali sa riečičky ľuďom, prizerajúcim sa na ve-
selanov. Bola to veľká udalosť, na nohách bola celá dedina. V dome 
u mladej nevesty ich všetci netrpezlivo vyčakávali. Pani široká „čo 
na trlici prišla,“ chystala si fľašku s vodou, že bude podávať „čepené“ 

Mara: „Čo to chystáš?“
Pani široká: „Čepené pre môjho starého.“ Včera sa taký napev, že ani 

klučku na dverách nenamatav. Ponáhľajme sa, lebo už idú veselani“. 
Veselani vedú mladý pár a spievajú dvojzmyselné piesne.

Ach, Anička, zle s nami, zle s nami,
zlámala sa postieľka pod nami.
/Zlámala sa postieľka, šej-haj aj doska,
gde budeme, Anička, spať neska?/
Mám ja brata stolára, stolára,
spraví posteľ dorána, dorána.
/Mám ja sestru maliarku, šej-haj, maliarku,
vymaľuje postieľku za chvílku. 

Krsná: „No, Anička, jako si spala tejto noci – či ťa blška neštípala?“
Nevesta: „Ale krstná mama?!
Krsná: „Dievka moja, len sa nehanbi. Keď som sa ja vydávala, ští-

pala jak besná…“
Krsná spieva:

„Čo sa mi dnes v noci stalo...“
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Spev:
„Keď si ty kováč, teda ma opáč, podkuj ma.
A keď to nevieš a nerozumieš, nechaj ma!“

Chlapi podkúvajú ženu, všetci kričia: „Vyprobuvať!“
Žena: „Kríva!“ Berte si mladšú!“
Chlapi a chlapci podkúvajú dievča, ostatné dievčence ju ovievajú 

zásterkami. Družina opäť kričí: „Vyprobuvať!“ 
Tie máňanské dievky,
tie si vedú hrdo,
/také nohy majú,
také nohy majú
jako staré brdo./
Ten masárov syn,
nespala by s ním,
/velké zuby má,
velké zuby má,
pohrýzov by ma./
Fajku za sárou,
širák nad hlavou,
/ručník tarkavý,
ručník tarkavý,
Jano soplavý./

Ako vždy na Veľkej Máni, musíme sa nakoniec rozlúčiť po niekoľ-
kých dňoch spoločnej zábavy pesničkou:
Pome domov pome, nerada nás vidia,
ej, s práznyma pohári, ej, okolo nás chodia
Už nám tolko nedávajte,
/ej na zajtra nám nehávajte!/
Zajtra prídeme plachty prať,
/ej, aby ste nám mali čo dať!/
Dobré zdravie tomu domu,

Prvý korhel som ja,
a druhý mój kmotor,
/oplakali by sme ten gedriansky kotol./
Nasleduje veľkomáňanský posvadobný obrad Holenie drevenou britvou: 

Žena oblečená v pracovnej zástere, v ruke má drevenú britvu, hrn-
ček a „štetku“, strúhadlo (benátske zrkadlo) a okuliare bez skla... 
„Keď ste nás tak dobre počastovali, my vás teraz oholíme.“

Búcha britvou na hrnček a hovorí: „Dáva sa na známosť širokej verej-
nosti, že do našej dediny prišli chýreční holiči až zo Švícár. Kdo má záujem 
o holenie, nech sa zverí do ich rúk.“

Na stoličku posadia starejšieho a začnú ho holiť. 
Spievajú:

Kázav sa jej oholiť a nemala britvy,
celý bov zababraný a ty, Mara, utri!

Nasleduje ostrá vymena názorov, možno i takáto:
Žena hovorí chlapovi: „Na veselie príde a neoholený.“
Žena holí, dobre nepočuje a druhý chlap sa jej pýta: „Tetka, kde ste 

zali tú britvu?“
Žena: „Jáj, mój, zlatý, to je švícár-britva!“
Muž: „Tetka!“ tetka! 
Žena sa tvári, že nepočuje
Muž skríkne: „Tetka! Ale aj je hluchá! Tetka!“
Žena: „No čo je, čo steš? Nevyrušuj ma, keď holím, ešte ho podrežem!“ 
Muž: „Tetka, a bere?“
Žena: „Bere, bere, ale nie šecko.“
Muž: „Tetka, a neháva?“
Žena: „Neháva, neháva, ale nie šecko!“
Muž: „Tetka, aby ste nazabulli na tú pomádru.“ (smradľavá voňavka)
Ďalšia žena: „Čil sa kukni do toho benátskeho zrkalla…“ (struhadlo)
Chlap, ktorého holili: „Keď ste nás tak dobre oholili, my vás teda pod-

kujeme!“
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kuláša. A práve prichádza – a nie je sám. Sú za ním čerti, ale tých sa 
nebojme, lebo za nimi idú anjeli.

Dialóg do ktorého sa neskôr zapoja všetky deti pesničkou:
Mikuláš: Pochválen Pán Ježiš Kristus – Na veky Amen.
Katka: Mikuláško svätý, odkiaľ si počatý?
Mikuláš: Z neba hore.
Katka: Kde máš role?
Mikuláš: Až tam dole.
Katka: Kto ti ore?
Mikuláš: Sviňa pyskom.
Katka: Kto poháňa?
Mikuláš: Vlk bičiskom.
Katka: A čo v tej krošni máš, ukáž?
Mikuláš: Nebuď zvedavá! Vieš sa modliť Otčenáš?
Katka: Mikulášku môj milý, daj mi muža v tej chvíli. Jaký bude, taký bude, 
len nech navždy mojim bude.
Mikuláš: No, to bolo pekné, ty sa iste do roka vydáš. A ty, Marka, čo si želáš ?
Marka: Mikulášku, bratku vezmi si ty Katku, čo ti bude varievati šošo-
vičku sladkú.
Mikuláš: Aj to bolo pekné. Vidím tu detičky!
Deti ja som Mikuláš, modlite sa Otčenáš. Zlým ďeťom nesiem korbáče, 
dobrým orechy a koláče. Dobré ste boli detičky? Poslúchali ste svojich ro-
dičov? Viete aj spievať?
Deti: Áno. (spievajú pesničku)
Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlidbičku, zlož tú svoju plnú 
nošku, daj nám z tvojich darov trošku. Či koníčka medového, či koláčka 
makového, veď ty strýčku Mikuláš, mnoho dobrých vecí máš.
Mikuláš: „Deti, pekne ste spievali aj ste sa dobre modlili, preto si zaslú-
žite darčeky a večer si nezabudnite dať večer do okna vyčistené topánky.“

Po Mikulášovi prichádza Lucia – pochádza zo Syrakúz. Podľa le-

/ej, gde sme mali dobrú vólu!/
Dobré zdravie tej materi,
/ej, kerá chová pekné céry!/
Pekné céry na vydanie,
/ej, a mládencov na ženenie!/

Keď sa vyšantili v rodičovskom dome mladej nevesty, celá svadob-
ná družina sa odobrala do domu mladého zaťa a tam sa znova zabá-
valo a šantilo. Takáto zábava, šantenie, prekáranie trvalo až do ne-
skorého večera. Pri rozchádzaní sa najbližší svadobčania dohodli, že 
na tretí deň sa budú „plachty prať“ (upratovať, vynášať lavice, poži-
čané riady vracať a všetko vínom a páleným zapíjať a dojedať čo po 
svadbe zostalo.) 

Vianočné zvyky 
Veľkomáňanské vianočné ľudové zvyky, zachované folklórnou sku-
pinou Dolina, sú obzvlášť bohaté. Predvianočná nálada sa začína už 
sviatkom sv. Kataríny, ktorá zaväzuje tance a iné radovánky. Od pol-
noci 25. novembra sa začína advent, t. j. očakávanie príchodu Ježiša. 
Dlhé zimné večery si ľudia krátili páraním peria, predaním a viaza-
ním proveseliek. Na sv. Ondreja chodili dievčatá triasť slivky. Každá 
pri tom mala svoju prosbu, ktorú jej mal sv. Ondrej splniť. Napríklad:
Slivka, slivka, trasem ťa, sv. Ondrej, prosím ťa, daj mi, sv. Ondrej znať, 
o koľko rokov sa budem vydávať. 
Slivka, slivka, trasem ťa, sv. Ondrej, prosím ťa, daj mi, sv. Ondrej znať, z ke-
rej strany budem muža mať.
Slivka, slivka, trasem ťa, sv. Ondrej, prosím ťa, daj mi, sv. Ondrej znať, akým 
menom budem muža mať. 
Slivka, slivka, trasem ťa, sv. Ondrej, prosím ťa, daj mi, sv. Ondrej prisniti, 
s kým budem pri oltári státi.

Čas letí ako bláznivý, nedávno bolo sv. Ondreja a dnes je už sv. Mi-
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zomrie. Nasledujú jablká. Jedno jabĺčko sa rozdelí medzi všetkých 
členov rodiny, pritom sa hovorí: „Keď ťa bude vodiť, spomeň si na 
tých, s ktorými si sedel pri štedrovečernom stole, a nájdeš cestu do-
mov!“ Po ovocí sa podáva fazuľová polievka, vyprážaná ryba so zemia-
kovým šalátom, makové pupáčiky. Podáva sa víno z domácej úrody. 
Po večeri poďakujú za všetky dary, ktoré z Božej štedrosti požívali. 
Rodina sa odoberie k vianočnému stromčeku, kde si prezrú darče-
ky od najbližších.

Nesmieme zabudnúť na dievčatá, ktoré si v tomto čase rozprá-
vajú svoje tajomstvá čarovania. Zvykom je, že celá rodina ide o pol-
noci do kostola na polnočnú svätú omšu – utierňu. Ponáhľajme sa 
s nimi a spievajme:
Už vyšla hviezda v kraji Judskom, nám sa zjavila, 
bo krásna panna syna svojho svetu zrodila
/O, poďme tam, o, poďme tam, bo král sa narodil/
Už vyšla hviezda spása svetu tomu, preto plesajme
a Bohu svojmu navyššiemu slávu vzdávajme
/O, spievajme a plesajme, bo Kráľa sa narodil/

Na Veľkej Máni je zvykom v tomto čase spievať oslavný hymnus Ple-
sajte všetci ľudia, ako oslavnú pieseň k narodenému Ježiškovi, tomu, 
ktorý skrz prorokov bol predpovedaný, poďme sa mu klaňať, pastie-
ri spievať a hrať, kráľovia klaňať jak pánu svojemu. A vy vladári sveta, 
poďte sa podívať a malého Ježiška berte si za príklad.

Máňania zdedili po učiteľovi Jozefovi Nitrayovi jeho Polnočnú 
omšu, ktorú s nimi nacvičil a spieval v kostole s cirkevným zborom. 
Po rokoch ju folklórna skupina Dolina predviedla širokej verej-
nosti a zaznamenala ju vo vlastnom prevedení na céde. Originalitu 
diela potvrdili viedenskí organisti a v roku 2012 ju v novom spra-
covaní majstra Štefana Molotu nahrali nitrianske folklórne súbory. 
Záznamy sú trvalou pamiatkou na minulé časy a zdrojom inšpirácie 
budúcich generácií.

gendy jej vnútili pohanského ženícha, ktorého očarili jej krásne oči. 
Lucia sa za neho nechcela vydať a situáciu riešila tým, že si oči vylú-
pila a na miske poslala svojmu obdivovateľovi. Panna Mária ju za to 
odmenila novými, ešte krajšími. No a v predvečer Lucie chodia na 
Veľkej Máni mladé dievčatá oblečené v bielom rúchu, zahalené bie-
lym závojom, s husacím krídlom a vareškou v ruke. Navštevujú kaž-
dý dom, odháňajú zlých duchov, krídlom vymetajú pavučiny, va-
reškou bijú zlých ľudí.

Vianoce prišli...  Vianočná nálada sa začína Štedrým dňom – sviat-
kom Adama a Evy.

V rodinách zo všetkých zvykov najvýraznejšie pretrvávajú vianočné 
zvyky. Štedrý deň sa vyznačuje prísnym pôstom a prípravou večere. 
Vianoce sa začínajú pri svetle sviečky spoločnou modlitbou, po kto-
rej nasleduje vinš, ktorým „hlava rodiny“ vinšuje celej rodine Šted-
rý večer, Krista Pána narodenie: 
„Vzdajme Bohu česť a chválu, že sa nám dav dožiť týchto slávnych sviat-
kov. Neská Adama a Evy, zajtra Krista Pána narodenie, aby vám dav Pán 
Boh, zdravie, šťastie, hojné Božské požehnanie a po smrti Kráľovstvo ne-
becké obsiahnuť. Amen“.

Mama vezme svätenú vodu a krížikom žehná:
„Bože žehnaj tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti budeme požívati! 

Otec vezme štyri orechy a do každého kúta miestnosti hodí jeden 
orech a hovorí:

„Moje milé štyri kúty, nemám vás čím obdariti, len týmto skrom-
ným darčekom – zdravím, šťastím, hojným božským požehnaním.“

Potom nasleduje slávnostná večera, ktorá je podobná ako v minu-
losti: ako prvé sa jedia oblátky s medom a cesnakom, pričom sa kaž-
dému členovi rodiny urobí medom krížik na čelo. Potom nasledujú 
orechy a ovocie. Každý si zoberie po jednom orechu a podľa povery 
skúma, aký bude jeho zdravotný stav v nasledujúcom roku. V minu-
losti verili, že kto nájde nezdravý alebo prázdny orech, ten do roka 
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Nárečie

Obec Veľká Máňa patrí ku stredoslovenskému nárečiu. Nárečie je ná-
rečím Požitavskej doliny.

Hlavnými znakmi sú stredoslovenské a spisovné dvojhlásky ia, ie, 
iu. Podobné nárečie má obec Valzáz, Ďorok, Fíš, Svätý Michal, Vaj-
ka. Nárečie Húlu, Fedýmešu, Izdegu, Dolného Ohaja, Rendvy a Sen-
če vyznačuje sa dlhým „é“ miesto stredoslovenského „ie“, napríklad: 
vém spévať (viem spievať). Nárečie týchto obcí tvorí akýsi prechod 
medzi nárečím stredoslovenským a západoslovenským. Nárečie Čer-
níka, Komjatíc patrí už k západnému. Charakterizuje ho „í“ miesto 
stredoslovenského ie: vím spívať (viem spievať). U nás „l“ v príčas-
tí minulom činnom vyslovuje sa jako u (u je hláska medzi „u“ a „v“). 
Napríklad: robeu (robil), peu (pil), kreu (kryl). U sa vyslovuje aj v slo-
vách: pou (pol), pourok (polrok), pounoc (polnoc). Zámeno osob-
né on, ona, ono znie: von, vona, vono. Hovorí sa: voni sa dobrí ludie 
miesto oni sú dobrí ľudia. Sloveso byť v záporu znie: ňeni som, ňeňi 
si, ňeni, ňeňi sme miesto spisovného nie som. „Ä“ vyslovuje sa ako 
čisté „a“ v slovách: devať, devadesát, padesát, hovado a zase jako čisté 
„e“ v slovách: messo (mäso), peta (päta), peť (päť). Prvý pád množné-
ho čísla od mien: Čech, leňoch, znie: Češi, leňoši, miesto spisovného: 
Česi, leňosi. V slove „prv“ znie slabikotvorné r a vyslovuje sa: „prú“. 
Užíva sa iba týchto priechodíkových tvarov: klačiačky, stojačky, idúč-
ky. Neurčitok chcieť znie sťeť a časuje sa: sťem, sťeš, sťe, sťeme, sťeťe, 
sťú. Sťi! Sťiťe! Sťeu, sťela, sťelo. Vyslovujeme: srdco, líco, pleco, vajco. 
Rozkazovací spôsob znie: núc, núcťe (= núť, núťe), hoc, hocťe (hoď, 
hoďte) posac, pasacťe (= posaď, posaďte), plac, placťe (= plať, plaťte). 
Miesto spisovného ľan užíva sa len. Kmeňová samohláska pri sklo-
ňovaní nevypadáva, ale sa zachováva pri slovách len a lev. Skloňuje 
sa: 1. len, lev, 2. lena, leva, 3. lenu, levovi, atď. Miesto spisovného slo-

Ďalším zaužívaným zvykom je, že 1. januára chodia chlapci a chla-
pi vinšovať Nový rok. Hovorí sa: 
„Kto na Nový rok veľa rozpráva, bude veľa rozprávať po celý rok. A kto má 
akú náladu na Nový rok, takú vraj bude mať po celý rok!“
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ny. Hovorí sa: ložica (lyžica), čakálňa (čakáreň). Hojne sa užíva infi-
nitívu zosilňujúceho význam slovesa určitého ako ľúbiť neľúbiť, ale 
zato zjedol. Vyslovuje sa: daromný (dorobný), krema (okrem), hadbáb 
(hodváb). Skupina -dl-, -tl-, v slovesách: bidlo, šidlo, bradlo, jedlo, ka-
didlo, krýdlo, mydlo, jedla, viedla a podobne, vyslovuje sa ako dvoji-
té -ll-. Skupina -dn-, -bn- v slovesách: hodný, hladný, chodník, jed-
na, jednať, sadnúť, spadnúť, smädný, studňa, vyslovuje sa jako dvojité 
-nn-. Hovorí sa: núťer (dnu), patružlien (petržlen), meďveď (medveď), 
zelezo (železo), strieblo (striebro), krčica (krtica), krčačinec (krtinec), 
čučať (čušať), čnosť (snosť), čerep (črep), čerevo (črevo), ďinka (dyňka), 
jatelina (ďatelina), burbunďia (burgyňa), zasek (zase), naozajský (sku-
točný), mosím (musím). Jednotný akuzatív ukazovacieho, osobné-
ho zámena ženského rodu znie „hu“ miesto „ju“. (Obecná kronika)

Dialekt nárečia vo Veľkej Mani
Najnápadnejším najcharakteristickejším nárečovým prvkom bola 

koncovka minulého času (mužského rodu): al – au (v) príklady: písal 
– písau, čítal – čítau, hádzal – hádzau, utekal – utakau, el, il – eu (v) se-
del – sedeu, vedel – vedeu, zvonil – zvoneu, krútil – krúteu, ol – ou (v) 

– zdochol – zdochou, kradol – kradou, výnimky: šiel – isóu, na-
šiel – našóu, prišiel – prišóu, vyšiel – vyšóu. Ďalším prvkom bolo 
vynechávanie „d“ v spojení: dl – ll napr.: padlo mydlo vedľa umýva-
dla – vyslovovalo sa: pallo myllo vella umývalla, zosadlo lietadlo, od-
padlo mu krídlo – vyslovovalo sa: zosallo lietallo, odpallo mu kríl-
lo, divadlo – divallo, vidly – villy, dn – nn (pred tvrdou samohláskou)

– spodný – sponný, posledný – poslenný, dn – ňň (pred mäkkou 
samohláskou) na dne – naňňe, tri dni – tri ňňi, žd – d (pred mäkkou 
samohláskou) týždeň – týdeň, chc – sť 

– chcieť – sťeť, vynechávanie „i“ v dvohláske ie (v neurčitku slovies) 
vidieť – videť, smrdieť – smrdeť 

va voš užíva sa šva a skloňuje sa: šva, švy, šve, švu, šve, švou. Množ-
né číslo je: švy. Miesto proti hovorí sa proci, naproci. Z prídavného 
mena tvaru menného rád, rada, rado, radi, rady užíva sa len ženského 
tvaru rada, a to pre všetky rody a čísla, napríklad: rada sa zabávame, 
dieťa rada počúva. Mužského tvaru „rád“ sa užíva v ojedinelých prí-
padoch, ako: „Čo bys rád?“ Hovoríme: odtál – potál (odtiaľ – potiaľ), 
kaďe – taďe (kadiaľ – tadiaľ). Starí ľudia pánom onikajú, napríklad: 
budú taký dobrý, pán notár a vystavia mi rodný list. Mládež a mla-
dí ľudia už každému zásadne vykajú, na príklad: „Kde idete, pán uči-
teľ?“ Miesto číslovky dvaja,traja, užíva sa: dvá, triá. V niektorých slo-
vách, kde v spisovnej slovenčine je spoluhláska jedna, u nás sa vy-
slovuje zdvojene: messo (mäso), koženný (kožený), drevenný (dreve-
ný), slamenný (slamený). Prípona – ný vyslovuje sa mäkko u týchto 
prídavných mien: preňňí, preňňnia, preňňie (= predný, -á, -é), vrchňí 
(vrchný), doľní (dolný), horňí (horný) streňňí (stredný), ostaňí (ostat-
ný). Kmeňotvorná prípona – ova – zneje – uva – u slovies ako kupu-
vať, králuvať, opakuvať, bojuvať, tancuvať, kuvať, snuvať, spisuvať. Vy-
slovuje sa gdo, volagdo, ledagdo, ňigdo. Zámeno ktorý znie kerý a zlo-
ženiny: ňiekerý, volakerý, ňikerý. Prvý pád množného čísla znie slu-
hovci (sluhovia), sudcovci (sudcovia), švagrovci (švagrovia), synovci 
(synovia). Vyslovujeme voják (vojak) a zahrada (záhrada). Búra, veče-
ra, zora a žiara má na rozdiel od spisovnej slovenčiny v genitíve sin-
guláru koncovku ij: ničenie búrij, vôňa večerij, východ zorij, jasnosť 
žiarij. Hovoríme ňehať (nechať), čil (včuľ), obuj (obuv), to bou bou sr-
ditý (nie: bolo srdité) psisko, bou to vysoký vojačisko (nie: bolo vyso-
ké vojačisko), veľký vetrisko, veľká misisko, hoci v spisovnej sloven-
čine všetky tieto slová sú stredného rodu. Hovoríme týďeň (týždeň), 
týďenný, anďel (anjel), evanďelium, v kotli, v mrázi, na vozi (správne 
je: v kotle, mráze, na voze), cesnak (česnak), prezo mňa (bezo mňa), 
ko mňe (ku mne) ve meno Otca (v mene), plemano, semano, ťemano, 
vymeno. Hojne sa užíva slovenských foriem: ja reku a neúreku krás-
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Kroj

Pred rokom 1880 muži nosili dlhé vlasy, bradu a fúzy si holili. Mladé 
ženy nosili v prvých rokoch po vydaji na hlave prehodenú bielu od-
ievačku, ženský kabátik z modrého súkna sa nazýval reklík. Bohatšie 
ženy nosili mentieku miesto reklíka. Muži nosili nohavice ušité z či-
novati, boli to takzvané kukuričnáky. Košele sa šili len z konopného 
plátna ako aj duchny a vankúše. Halenu nosievali len muži jak v zime, 
tak v lete. Pred rokom 1925 nosil sa u nás rázovitý kroj. Cez leto mlá-
denci a muži nosili pekne urámené široké gate, bielu košeľu aj laj-
blík v podobe dnešnej vesty. Cez zimu zase nosili pekné vyšnôrova-
né nohavice a čižmy s vykrojenými sárami. Dievky a ženy cez leto no-
sili rukávce. Mladé ženy nosili vrchné čepce, vyzdobené zlatými vý-
šivkami. Mali ich natiahnuté na grguliach. Grguľa sa skladala z ma-
lého asi dlaň veľkého obdĺžnika, vyrobeného z dreva a obtiahnutého 
plátnom. Na jednej strane mal drevený obdĺžnik malé rohy. Grguľa 
sa priväzovala na temeno hlavy, na ňu sa natiahol čepiec. V roku 1935 
sa namiesto grgúľ nosili kontle. Dlhou stužkou sa obkrútili vlasy vo 
dva vrkoče. Tieto sa stočili okolo a pripevnili sa drôtenými sponka-
mi. Na kontel sa natiahol čepiec. 

Mladá nevesta mávala na hlave partu. Parta sa skladala z bieleho 
voskovaného venca a množstva ružičiek. Pred rokom 1920 sa parta 
skladala zo širokých červených stužiek, ktoré zakrývali mladej ne-
veste celú hlavu a splývali jej dolu až po plecia. Mladý zať nosil oko-
lo klobúka širokú vyšívanú stužku a od roku 1930 sa prizdoboval aj 
voskovým pierkom s bielou mašličkou na prsiach. (Obecná kronika)

K najstarším odevom, ktorý sa nosil asi pred 100 – 150 rokmi bol 
konopný kroj – svojpomocne ušitý z konopného plátna, ktorý si ľu-
dia individuálne pripravili z konope. Semeno konope zasiali, trhali, 
do snopkov viazali, v rieke Žitave zamáčali, na jej brehu sušili, doma 

V dávnejšej minulosti sa k neurčitku slovesa pridávalo archaické 
„i“ (čechizmus) čítať – čítati, písať – písati, hovoriť – hovoriti, pad-
núť – pannúti.

Veľkomáňanské nárečie robilo tvrdším nerešpektovanie mäkkého 
ľ – vyslovovalo sa tvrdo – l.

– hladieť – hladeť, Paľko – Palko, koľaj – kolaj. V strednom rode 
koncovka – ce sa vyslovovala ako – co vajce – vajco, srdce – srdco. Vy-
slovovalo sa: dc – cc , srdce – srcce (o).
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Veľ komáňanský 
sviatočný kroj 
z roku 1943

skladaná, sklady nezožehlené, vložené do širokého sedla zdobené-
ho z jednej strany vloženými farebnými zúbkami a z druhej strany 
farebným paspolierom. Spodok a boky zástery boli tiež zúbkované 
a spevnené šnúrkou.
•	Konopná sukňa – spodník. Do širokého sedla vložená nadrobno 
poskladaná sukňa, zhotovená z konopného plátna. Sedlo vzadu zdo-
bené krížikovou výšivkou – ozdobnou abecedou, ktorá predstavova-
la iniciálky mena a priezviska majiteľky. Upevňovala sa ručne zhoto-
venou šnúrkou. Spočiatku slúžila ako vrchné oblečenie pre najchu-
dobnejších, neskôr ako spodná bielizeň. Vo sviatok si ženy obliekali 
aj 3 – 5 sukieň, vrchná sukňa bola okrem prírodného zafarbenia far-
bená aj namodro alebo dobordova.

na trlici trepali, na zeleznici česali, na kolovrate priadli, na zvíjačkách 
zvíjali, na snuvákoch snuvali a na krosnách tkali. Z hotového plátna 
odev ušili – košele, gate, spodníky, rukávce, zásterky posteľné plachty, 
uteráky, valadienky; z klkov (odpad z česaných konôp) upradených nití 
utkali plátno, z ktorého šili vrecia, popolnice, koberce a iné úžitkové veci.

Mužský kroj
Mužské oblečenie tvorili:

•	široké konopné gate, v páse upevnené ručne krútenou šnúrkou, 
navlečenou v tunelčeku, vzadu bohato naskladané, vpredu hladké, 
spodok nohavíc bol vystrapkaný. Pravá a ľavá nohavica bola spojená 
v rozkroku širokým štvorcom – klinom.
•	konopná košeľa so stojatým golierikom, na pleciach nadrobno na-
skladaná, rukávy stiahnuté do manžetky. Manžetka, golierik a plecia 
boli zdobené bielym vyšívaným vzorom.
•	Čierna vesta, štepovaná čiernymi niťami; širák prizdobený mušká-
tom alebo rozmarínom; lýtkové čižmy a karmažínový alebo vyšívaný 
ručníček, zasunutý za pásom sa nosili iba vo sviatok.

V zime sa nosili čierne súkenné nohavice z kupovaného súkna, pod-
šité flanelom, vpredu a na bokoch zdobené našitými čiernymi šnúr-
kami sa zasúvali do „lýtkových“ čižiem s vysokými sárami. V zime sa 
nosila „vizetka“ z čierneho hrubého plátna. Odev sa zhotovoval svoj-
pomocne, iba súkenné nohavice, vesty a kabáty šili krajčíri. 

Ženský kroj
Ženský kroj – farbársky

•	Zhotovený z kupovaného fabrického – farbárskeho fialového plátna. 
•	Sukňa – nadrobno naskladaná, sklady zožehlené.
•	Zástera – (futka) bola z toho istého plátna, bohato nadrobno na-
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vý čepiec. Pod čepcom sa nosila grgula, kontel, chochola a rohy. Vlasy 
boli zapletené do vrkoča, ktorý bol vzadu zatočený do uzla – chocho-
le, spevnenej hornodlami. Okolo chochole sa obtočila grguľa (zvinuté 
plátno do valca), na to sa priložili drevené rohy (doštička vystrúhaná 
do rohov), aby čepiec bol pekne pravidelne tvarovaný. Na takto upra-
venú hlavu sa dával spodný čepiec vzadu, stiahnutý šnúrkou, prekrí-
ženou a hore vyviazanou. Na spodný čepiec sa dával vrchný rohový 
čepiec, takisto vzadu stiahnutý šnúrkou, zasunutou pod čepiec a pri-
zdobený bielou naskladanou, šúpolkami vystuženou stuhou.

Morálka prikazovala vydatým ženám nosiť na hlave ručník (šat-
ku). Tak, ako podliehal móde vývoj máňanských krojov, tak móde 
podliehali aj ručníky. K farbárskemu kroju sa nosili hadbabné (hod-
vábné) ručníky so širokými strapcami, neskoršie takzvané halapíno-
vé, žinírové, tablové, levické a kašmírové. Niektoré staršie ženy no-
sia ručníky dodnes.

Od konca prvej svetovej vojny oblečenie nevesty pozostávalo z čier-
nej hatlasovej sukne, blúzky a zástery. Hlavu zdobila krásna biela par-
ta, bohato zdobená bielymi stužkami, vrchná stužka bola vyšívaná. Cez 
prsia sa pripínal rozmarín, krk zdobili biele päťradové korálky. Na no-
hách nosili biele pančuchy, obuté čierne sandále. Po 2. svetovej vojne 
menila sa farba oblečenia na bledé pastelové farby, ktoré vystriedala 
biela farba. Partu nahradil biely venček, stužky nahradil biely tylový 
závoj, ktorý siahal neveste po dĺžku šiat. Venček bol prizdobený zele-
ným asparágusom na znak čistoty nevesty. Neodmysliteľným dopln-
kom oblečenia bol vyšívaný ručníček, modlitebná knižka a pátričky.

Ženích nosil čierny sviatočný oblek. Na hlave mal klobúk zdobe-
ný vyšívanou stužkou a ozdobený rozmarínom. Na ľavej strane ka-
báta mal pripäté biele pierko, z ktorého viseli biele úzke stužky. Na 
nohách nosili čierne lýtkové čižmy.

Oblečenie detí v útlom veku bolo rovnaké pre chlapcov aj dievčatá; 
chodili v šatočkách šitých na prsník. Oblečenie pre väčších chlapcov 

•	Rukávce – gaťové a golierkové
•	Gaťové – ušité z plátna utkaného z konopných a bavlnených nití, 
vzory vytkávané červeným, modrým alebo čiernym hodvábom – vzo-
rom lipky, hviezdičky, dupel, ružičky. Okolo krku nadrobno naskla-
dané a vpredu uviazané šnúrkou; rukávy bohato vytkávané máňan-
skými vzormi, nad lakťom nestiahnuté – voľné, ukončené háčkova-
nou čipkou
•	Golierkové – ušité z toho istého materiálu. Zhotovované tým istým 
spôsobom ako gaťové rukávce s tým rozdielom, že rukávy neboli vy-
tkávané, ale iba nad lakťom stiahnuté do golierika, ktorý bol bohato 
vyšívaný a ukončený háčkovanou čipkou.
•	Konopné rukávce postupne nahradili – rukávce vyrobené z fab-
rického jemného bieleho plátna, rukávy boli bohato vyšívané bie-
lym hodvábom vzorom kolesovým a vajcovým. Na rukávce sa oblie-
kal kašmírový pruclík. 

Po prvej svetovej vojne sa ženský kroj menil pod vplyvom výroby 
nových materiálov – atlas, vyšívaný zamat, kašmír (delín – bielej ale-
bo béžovej farby, zdobený kvetinovými motívmi).

Rukávce nahradili blúzky – lipiťky, ktoré boli bohato zdobené kraj-
kou (betídom). Krajka bola väčšinou čierna alebo takej istej farby ako 
bola látka. Ženy nosili na sukni čiernu hatlasovú zásteru, dolu zdobe-
nú betídom; dievky bielu šlingovanú zásteru a za pásom vyšívaný ruč-
níček. Cez prsia sa uväzoval krížny ručník – farbársky , šáfolový, alebo 
biely šlingovaný, ktorý bol ručne vyšívaný kolesovým, vajcovým ale-
bo lámaným vzorom. Šlingovaný ručník si vyšívala slobodná dievčina 
aj niekoľko rokov, tvoril súčasť jej svadobnej výbavy. V zime ženy no-
sili trtlovú garalížkovú (korálkovú) kacabajku (krátky bavlnený kabá-
tik vzadu pod pásom vystužený do trtla). Neskôr kacabajky vystriedali 
veľké vlnené ručníky a pandrláky. Najčastejšie boli čiernej, bielej a bé-
žovej farby. K farbárskemu kroju vo sviatok nosila vydatá žena roho-
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Detské hry

Pred prvou svetovou vojnou a počas éry buržoáznej predmníchov-
skej republiky v obci nepracoval žiadny telovýchovný alebo športo-
vý klub. Každý druh športu ako sánkovanie, šmýkanie (korčuľovanie 
takmer nepoznať) sa prevádzal živelne. Futbal zaviedli iba študenti, cez 
leto bola sezóna kúpania. Deti sa každodenne chodili s husami kú-
pať na Žitavu. V obci boli tri kolkárne, jedna pri Potravinovom druž-
stve, druhá u Jóklla a tretia v krčme v Hornej Gedre u Zimmermanna. 

Hry a zábavy detí a mládeže 
Medzi mladými chlapcami v obci prebiehali veľmi často potýčky, vy-
usťujúce až do bitky medzi jednotlivými skupinami chlapcov. Tieto 
bitky sa uskutočňovali medzi nimi podľa bydliska – medzi Dedin-
čanmi a Uličanmi, neskôr sa do potýčiek zapojili aj Domovinčiari. 
Bežnými zbraňami boli kamene, palice a najmä neodmysliteľné pra-
ky – šlajdre. Takmer povinnou výzbrojou každého „bojovníka“ bolo 
vlastniť a stále pri sebe nosiť vo vrecku šlajder a patričné množstvo 
nábojov – kameňov. Tieto „zbrane” každý nosil neustále so sebou, aj 
do školy k nevôli učiteľov. Po bitkách, ktoré sa skončili striedavými 
víťazstvami jednotlivých skupín, prišlo k zmiereniu a pokračovalo 
sa v rôznych hrách.

Športové aktivity
Okrem tradičných športových hier, najmä futbalu, sa aj starší mláden-
ci, alebo ženáči venovali kolkom. V obci boli vybudované dve funkčné 
kolkárne na nádvorí jednotlivých pohostinstiev – krčiem: v Dedine 
a u Šafárika. V priestoroch týchto kolkární bolo veľmi rušno, kolky 
sa hrali najmä v nedeľu popoludní. Súboje kolkárov boli veľmi vzru-

vystriedali krátke nohavice na traky. Oblečenie pre väčšie dievčatá sa 
prispôsobovalo dospelým. Dievčence sa česali na záhradku, hyndu, 
na vrkoč alebo dva vrkoče. Vo sviatok nebol vrkoč zapletený do konca, 
nad zostávajúcou časťou – šticou – sa viazala stužka. Po druhej sveto-
vej vojne sa začal meniť hladký účes vlasov na vlnkový. Vlnky sa do-
siahli pripínaním čípesov (štipcov) na temeno hlavy. Vlnky sa volali 
caky. Postupne sa dĺžka vlasov strihaním skracovala a vplyvom elek-
trických a chemických prípravkov modernizovala.
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faňa. Keď hráč, ktorý „zrážal“, umiestnil picika do kruhu, prípadne 
keď sa picik pritom dotkol lafane umiestnenej v strede kruhu, tak 
„zrazil“ a strany sa vymenili. Stali sa dosť často sporné prípady, keď 
picik postál presne na obvodovej čiare kruhu. Vtedy sa „vyorávalo“. 
Lafaňou sa „oralo“ po tejto čiare: keď sa picik pri vyorávaní ocitol 
v kruhu, bol pokus úspešný. Keď však dolný hráč, ktorý „zrážal“, ne-
umiestnil picika do kruhu, tak horný hráč išiel „semerovať“. Seme-
rovanie spočívalo v tom, že lafaňou sa uderilo na hociktorý zahrote-
ný koniec picika a potom letiaceho ho bolo treba odraziť čo najďalej 
od kruhu. Toto sa opakovalo trikrát. Prvý úder a následný odraz sa 
volal „semer“, druhý „bis“ a tretí „ter“. Z miesta, kde picik pristál po 
treťom údere, semerujúci odhadol vzdialenosť od kruhu v krokoch 
a potom túto vzdialenosť odkrokoval. Počet krokov znamenal počet 
bodov. Keď krokom (pochodom) odhadnutú vzdialenosť nedosiahol, 
nepočítali sa žiadne body, keď bolo krokov viac, počítalo sa iba po-
čet bodov v odhade. Toto skóre sa zapisovalo. Nasledoval potom ďal-
ší hráč v odrážaní, pričom horní sa v tomto odrážaní striedali. Na 
koniec hry sa spočítalo skóre, získané tou ktorou skupinou, víťazom 
bola skupina s vyšším skóre.

Táto hra si vyžadovala pomerne veľký priestor. Obyčajne sa hrá-
valo na kostolnom brehu (od kostola k vtedajšej pošte – dnes je na 
tom mieste kultúrny dom). Keď sa hrávalo na ceste v dedine, často 
sa stávalo, že picik pri odrážaní, prípadne semerovaní trafil a roz-
bil okno. To sa neobišlo bez nadávok poškodeného a pochopiteľne, 
hra sa skončila.

Veľmi zaujímavou hrou s loptou a lafaňou bola pomerne nároč-
ná hra na „liberátra“. Hráči sa tiež vylosovali do dvoch skupín a rie-
kankou sa stanovilo, ktorá zo skupín (najlepšie štvorčlenných) bude 
hore a ktorá dole. Jeden z dolných zvaný liberátor „nadhadzoval“ 
na odrazenie loptu (najlepšie tenisku) hornému hráčovi, ktorý sa 
ju snažil odraziť čo najďalej pomedzi dolných rozostavaných hrá-

šujúce – napínavé a boli skutočnou spoločenskou udalosťou. Medzi 
najlepších a najaktívnejších kolkárov patrili bratia Severín a Imrich 
(Imro) Bednárovci. Kolkárne boli vybudované z dreva: doskové man-
tinely, odrazisko a tlmiče za kolkami. Obsluhu pre kolkárov zabez-
pečovali menší chlapci, za čo dostávali od víťazov jednotlivých šnúr 
patričné odmeny. Kolkáreň pri krčme u Šafárika (neskôr u Ruda) fun-
govala oveľa dlhšie ako kolkáreň pri krčme v Dedine.

K prejavu detskej radosti nesporne patria rôzne náročné i menej 
náročné hry. V čase neexistencie televízie, počítačov a internetu sa 
všetky deti bez výnimky venovali pestrej palete rôznych hier, vyko-
návaných prevažne vonku v prírode.

Medzi najznámejšie a veľmi obľúbené hry patrila hra „na picika“. 
K hre boli potrebné predmety:

· picik, čo bol na oboch koncoch zašpicatený asi 15 cm dlhý kolík
· lafaňa – odrážacia, cca 40 cm dlhá pevná doska, prispôsobená 

na uchopenie rukou. Mala šírku 8 – 10 cm. Mohol to byť aj hocija-
ký papek tejto dĺžky.

Na picika sa hrávali chlapci, výnimočne aj dievčatá. Deti sa rozde-
lili do dvoch skupín: v každej boli 3 – 4 deti (mohli byť aj dve). Sku-
piny sa vyžrebovali a formou nejakej známej riekanky sa stanovilo, 
ktorá skupina bude na začiatku „hore“ a ktorá „dole“. Skupina „hore“ 
sa postavila do vopred nakresleného kruhu, obyčajne v mäkšej pôde 
vyrytého lafaňou s priemerom asi 2,5 – 3 m. Skupina „dole“ sa ro-
zostavila v rôznych vzdialenostiach od kruhu v smere, ktorým de-
ti picik lafaňou odrážali. Úlohou detí „dole“ bolo buď chytiť odra-
zeného picika, alebo prekaziť mu, aby sa nedostal veľmi ďaleko od 
kruhu. Keď niekedy hráč „dole“ chytil ešte letiaceho picika, súperi 
si jednoducho vymenili strany. Tí, čo boli dole, išli hore a naopak. 
Keď picika nechytili, tak hráč, ktorý ho dole zastavil, respektíve kto-
rý bol k nemu najbližšie, mal povinnosť „zrážať“, teda namieriť pi-
cika tak, aby pristál vnútri kruhu. V strede kruhu bola položená la-
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„Ide, ide, ide, ide Francúz. Keď Francúz netrafil loptou rozpŕchnutých 
ostatných hráčov, vypadol z hry. Takto sa hra opakovala až dovtedy, 
kým v hre nezostali poslední dvaja hráči. Medzi nimi sa potom roz-
hodlo o celkovom víťazovi.

Veľmi veselou hrou, ktorú hrávali chlapci aj dievčatá, bola hra na 
„Smrdáka“. Tá sa mohla hrávať na mieste, kde rástli stromy v rôznej 
vzdialenosti od seba. Na povel sa deti rozbehnú k vyznačeným stro-
mom a každé sa chytí jedného stromu. Hra spočíva v tom, že stro-
mov je o jeden menej, ako hrajúcich sa detí. Hráč, ktorému sa žiad-
ny strom neujde, sa nazýva Smrdák. Potom si hráči medzi sebou vy-
mieňajú stromy, prebehujú od jedného k druhému. Keď však Smr-
dák, ktorý je tiež aktívne zapojený do hry, dobehne k niektorému stro-
mu prv než tí, ktorí medzi stromami prebehujú, prestáva byť Smr-
dákom a stáva sa ním ten, kto zostal bez stromu. Takto sa postupne 
všetci hráči môžu stať Smrdákom (ale nemusia). Hra prináša so se-
bou veľa komických, smiešnych situácií. Hrávala sa obyčajne pri Ži-
tave pod vŕbami (dostatok stromov).

Mnoho herných variácií poskytuje hra na „gramorky“ (guľky). Všet-
ky druhy hier sa hrajú s vypálenými pestrofarebnými guľkami (gra-
morkami) s priemerom 1 – 1,5 cm. Medzi najviac hrané hry na gra-
morky patrí obetovanie. Jeden z hráčov umiestni (obetuje) svoju gra-
morku asi do vzdialenosti 5 krokov od súperov (1 – 2 – 3 – ďalší hrá-
či). Tí sa snažia z tejto vzdialenosti svoje gramorky umiestniť čo naj-
bližšie ku gramorke obetovaného. Obetovaný je chytený v prípade, že 
gramorka niektorého zo súperov buď narazí na jeho gramorku, ale-
bo sa umiestni v rozpätí do jednej „piade“. Dĺžka piade je individu-
álna u každého hráča – je to rozpätie prsta na ruke (na jednej strane 
palec, na druhej ktorýkoľvek prst, najčastejšie prstenník). V takomto 
prípade sa gramorka obetovaného stáva vlastníctvom súpera (toho, 
čo ju „chytil“). V prípade, že ani jeden zo súperov gramorku obeto-
vaného nechytí, teda nedosiahne patričnú vzdialenosť na dĺžku pia-

čov. Hneď po odrazení sa ďalší alebo viacerí z horných hráčov pus-
til utekať smerom dolu a dostať sa k cieľu – k vopred stanovenému 
bodu – „méte“. Keď ho niektorí z dolných hráčov zachytenou loptou 
pri tomto behu k méte zasiahol, strany sa vymenili. Inak sa pri od-
rážaní méty striedali horní hráči dovtedy, kým sa dolným nepoda-
rilo niektorého z nich trafiť. Veľkým úspechom bolo, keď sa niekto-
rému hornému hráčovi podarilo nielen pribehnúť k méte, ale sa aj 
vrátiť späť – hore. Pri zvlášť vydarenom údere sa snažili obehať métu 
aj viacerí z horných hráčov. Táto hra nápadne pripomína americkú 
profesionálnu hru baseball (bejzbal). Na hre sa zúčastňovali zväčša 
chlapci. Často sa hrávalo až do zotmenia. Miestom hry boli poväčši-
ne lúky a pasienky na dolnom konci dediny – za pastierňou (bytom 
Melichara Sirčeka).

Po druhej svetovej vojne sa deti často hrávali na „Rusa a na Srba“. 
Hráči (chlapci) sa pomenovali podľa národností (Rus, Srb, Slovák, Po-
liak, Chorvát, Francúz, Bosniak, Nemec, Japonec, atď.). Potom sa ro-
zostavili po obvode kruhu, načrtnutého do zeme s priemerom asi 2 
metre. V strede kruhu bola položená lopta (najlepšie teniska, ale boli 
aj lopty špongiové). Jeden z hráčov, nezúčastnených priamo na hre 
bol vyvolávač, ktorý si musel robiť poznámky o vyradených hráčoch. 
Keď boli hráči rozostavení po obvode kruhu, vyvolávač vyzýval: „Ide, 
ide, ide, ide Rus (alebo iná národnosť). Všetci hráči sa rozpŕchli čo 
najďalej od kruhu, iba vyvolaný hráč sa rýchlo zmocnil lopty v stre-
de kruhu a snažil sa ňou trafiť niektorého z rozutekaných spoluhrá-
čov. Keď sa mu to podarilo, trafený hráč išiel na šajbu. Šajba spočíva-
la v tom, že postihnutý hráč sa postavil k stene (múru), preto sa táto 
hra hrávala tiež za pastierňou. Vyvolávač volá: „Na Šajbu ho dá Slo-
vák“. Tento vyvolaný zo vzdialenosti asi 10 krokov sa snažil potom 
loptou trafiť šajbovaného. Keď trafil, trafený z hry vypadol, keď ne-
trafil, išiel na šajbu on. Potom sa zostávajúci hráči opäť rozostavali 
po obvode kruhu, v ktorého strede bola lopta. Vyvolávač opäť volal: 
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(mohlo ich byť jedným zásahom aj viac), stala sa vyrazená gramorka 
jeho vlastníctvom. Keď nevyrazil žiadnu, tak svoju gramorku umiest-
nil vedľa ostatných na čiaru. Keď sa zdalo, že hra je veľmi zdĺhavá, 
určila sa jedna gramorka približne v strede čiary ako „kráľ“. Kto ho 
zrazil, stal sa majiteľom všetkých gramoriek umiestnených na čiare.

Bolo pravidlom, že na začiatku jari len čo sa trocha vyčasilo, bola 
plná dedina chlapcov naháňajúcich sa za gramorkami. Bežné hline-
né vypálené a farebné veľmi pestré guľky – gramorky sa za lacný pe-
niaz (pár halierov) dali kúpiť v miestnych obchodoch. Najobľúbenej-
šou bola predajňa u Frölichov, tam sa predávali najkvalitnejšie a naj-
krajšie gramorky. Mimo hlinených gramoriek sa vyskytovali (v oveľa 
menšej miere) aj gramorky z iných materiálov: sklené, železné, koste-
né. Tieto sa mimoriadne cenili. Prekvital výmenný obchod: za jednu 
takúto gramorku sa dávalo aj niekoľko desiatok gramoriek hlinených.

Vo vrecku každého chlapca sa teda už zavčasu na jar ozýval hrkot 
veľkého množstva gramoriek, pochopiteľne nosili sa aj do školy. Ani 
počas vyučovania sa gramorkám nedal pokoj – v chlapčenských lavi-
ciach sa hralo pár-nepár. Aj cez prestávky sa naháňali gramorky. Všet-
ko to sa nepáčilo učiteľom, ale nemohli si pomôcť, medzi chlapcami 
prepukla gramorkománia.

Starší chlapci sa dosť často hrávali hru s peniazmi – mincami s ná-
zvom „pod čiar“. Vytýčila sa rovná čiara a asi zo vzdialenosti 4 – 5 kro-
kov jednotliví hráči hádzali mince (rovnaké) tak, aby minca pristá-
la čo najbližšie k vytýčenej čiare (nie za ňou). Keď všetci umiestni-
li svoju mincu, stanovilo sa poradie: najlepší bol ten, ktorého minca 
pristála najbližšie pri čiare. Ten potom zobral všetky mince, pohrkal 
ich a vyhodil do vzduchu. Mince po dopade zaujali dve polohy. Hore 
bolo písmeno, teda „minc“, alebo hlava „kop“ – tie si nechal, vyhral 
ich. Zostávajúce mince pozbieral potom druhý v poradí a proces sa 
opakoval dovtedy, kým všetky mince nenašli svojho majiteľa. Potom 
sa hra opakovala. Namiesto vytýčenej čiary sa často používala aj ste-

de, má príležitosť obetovaný hádzať svoju gramorku k súperovým 
postaveniam. Tu má značné šance chytiť gramorky súperov, preto-
že tie nie sú spravidla umiestnené ďaleko. Všetky chytené gramor-
ky súperov sa stávajú jeho vlastníctvom. V prípade neúspechu v ho-
ciktorom prípade je na ťahu súper. Nová hra sa začína pri zlikvido-
vaní všetkých gramoriek. Obetovaným je v tomto prípade ďalší hráč, 
spravidla ten, ktorý bol prvý chytený. Táto hra sa môže hrať praktic-
ky všade, kde majú gramorky zaručenú možnosť pohybu.

Ďalším variantom gramorkovej hry je hra „na kráľa“. Hra sa môže 
uskutočniť iba na rovnom povrchu, najlepšie na vyhladenom betóne. 
Preto sa hrávala na vybetónovaných chodníkoch, najviac pred skle-
pom. Princíp hry: gramorkou sa nakreslila kružnica s priemerom 25 
– 30 cm. Do stredu kružnice sa umiestnila gramorka, tzv. kráľ, pod-
ľa možnosti výrazne odlišná (farbou) od ostatných. Hráči postupne 
umiestňujú svoje gramorky po obvode nakreslenej kružnice – počet 
umiestnených gramoriek je závislý od počtu hráčov. Zásadne každý 
hráč musí umiestniť rovnaký počet gramoriek. Potom hráči vo vyžre-
bovanom poradí gúľajú svoje gramorky zo vzdialenosti 4 – 5 krokov 
smerom na gramorkový kruh. V prípade, že je hráč úspešný a poda-
rí sa mu z kruhu vyraziť nejaké gramorky (musia byť vyrazené mimo 
kruhu), stávajú sa jeho vlastníctvom. Ak kruh minie, respektíve nevy-
razí žiadnu gramorku mimo kruhu, tak sa jeho neúspešná gramor-
ka umiestni medzi ostatné na voľné miesto na obvode kruhu. Ak sa 
hráčovi podarí vyraziť „kráľa“, teda gramorku umiestnenú v strede 
kruhu a tá sa ocitne mimo kruhu, všetky gramorky sa stávajú majet-
kom tohto úspešného hráča. Hra sa potom opakuje.

Ešte jedna hra na gramorky sa často hrávala, a to na „vyrážačku“. 
Na vhodnom, najlepšie rovnom mieste sa nakreslila rovná čiara a na 
tú hráči postupne umiestňovali svoje gramorky asi vo vzdialenosti 
cca 1,5 m na vytvorený súvislý rad gramoriek na čiare. Ak sa hráčovi 
podarilo priamym zásahom vyraziť niektorú gramorku mimo čiaru 
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dicu, prekotev handrliak handrlicu, keď si ju prekotil, nech si hu zbie-
ra a svoje handričky do koša dáva.”

Na posledné slovo sa snažili silno udrieť. Karty si robili deti zo 
starých výkresov A4. Rozdelili ich na štyri časti. Na čistú stranu na-
kreslili hodnotu karty.

Aj napriek spomenutej pestrej palete rôznych hier, ktoré zaberali 
veľký podiel voľného času detí, predsa zostal čas na realizáciu hádam 
najpopulárnejšej chlapčenskej hry, futbalu. Spočiatku futbalovú loptu 
nahrádzala zaguľatená ponožka, vypchatá handrami – štrimfla. Sku-
točná futbalová lopta sa objavila oveľa neskôr – to už boli vybudované 
ozajstné ihriská. Futbal sa hrával na akomkoľvek voľnom priestranstve, 
aj medzi stromami, ktoré neprekážali. Tak sa hrávalo pod vŕbami pri 
Žitave, provizórne aj vylajnované ihrisko si chlapci vybudovali oko-
lo sv. Jána Nepomuckého na konci dediny a tiež za kňazovou pajtou.

V lete bolo veľmi obľúbené kúpanie v Žitave. Najlepšie miesto na 
kúpanie bolo pred mlynom. Tam sa nachádzalo najnebezpečnejšie 
miesto, takzvaná konská jama. Menšie deti sa kúpavali v malej jame, 
dievčatá v dievskej jame. Kúpavalo sa tiež na Hamarke, za mlynom, 
v zákutiach Žitavy, takzvaných kútoch pri Malej Máni. Cez zimu bola 
obľúbená sánkovačka. Sánky boli pochopiteľne podomácky vyrobe-
né. Najčastejšie sa sánkovalo dolu kostolným vrchom, na Kalvárii, 
na vŕškoch pri škôlke.

Chlapci vytvárali rôzne partie, ktoré sa lokalizovali podľa jednot-
livých častí obce. Tak vznikla partia dedinčiarov, uličanov, domovin-
čiarov. Tieto partie zvádzali medzi sebou neľútostné boje – bitky, na-
vzájom si ničili vybudované skrýše, alebo iné objekty na hranie. Ob-
ľúbenou zbraňou pri týchto potýčkach boli rôzne palice, ale najmä 
vlastnoručne vyrobené praky – šlajdre.

Veľká škoda je, že spomenuté opísané hry upadli do zabudnu-
tia – dnešné deti o nich buď vôbec nepočuli, alebo majú o nich iba 
hmlistú predstavu. 

na – čia minca pristála najbližšie pri stene, ten vyhrával. Najčastejšie 
sa hrávalo na sklepskom dvore. Existovalo veľa ďalších hier, s ktorý-
mi sa zabávali chlapci, napríklad „na zaháňanú“ s loptou. Priesto-
rom na túto hru bola cesta v celej dedine.

Aj dievčatá sa hrali svoje špecifické hry. Typická bola hra s loptou, kto-
rá sa udierala o stenu rôznymi spôsobmi: dlaňami, päsťami, hlavou, obra-
tom, pričom každým spôsobom sa lopta od steny mala odraziť desaťkrát. 
Najrýchlejšia, ktorá dokázala loptu odraziť od steny každým spôsobom 
čo najskôr, vyhrávala. Inak hry dievčat spočívali väčšinou v spievaní rôz-
nych vtedy známych piesní. Niektoré tieto hry prevzal súčasný folklórny 
súbor Dolinka a veľmi úspešne ich uvádza: Heličky, Zelinky.

Veľká väčšina hier sa mohla konať iba vonku. Okrem už opísaných 
to bola obľúbená schovávačka, váľanie sudov, naháňačka, škôlka, z kto-
rých sa deti niektoré sporadicky hrávajú dodnes. Okrem toho niekto-
ré hry sa mohli hrávať aj vnútri – v izbe, napríklad slepá baba, zálo-
hy, letí-letí a rôzne, dnes už deťom neznáme kartové hry, napríklad 
na vojnu, na kráľa – Birdáša.

Zaujímavá bola hra Na Birdáša – kartová hra, riekankou: „Volíme 
pána kráľa Birdáša”, sa vyčítaním vyvolil „kráľ a Birdáš”. Obe posta-
vy mali pri hre privilegované postavenie – boli vedúcimi hry. Bir-
dáš vyzval do hry slovami: „Hore cepy, dedo slepý, pán kráľ dopredu, 
trupseliaci za nima”. Hru začína kráľ vyhodením prvej karty. Tomu, 
kto mal najmenej bodov, bol vymeraný trest. Birdáš oznámil kráľovi:

B: Pán kráľ, žaloba. 
K: Aká?
B: Tu sa nachádzajú takí, ktorý chodili po horách po dolách, pre-

pili si majetky a zostala im holá riť. Čo sa im za to dá? (Kráľ vymeral 
trest – obyčajne telesný.)

K: Dáme mu „Zabrndu” .
Trestaný si musel dať spolu všetkých päť prstov. Birdáš mu na ne 

mierne udieral palicou, pričom odriekal: „Zabrndu, zabrndi, za hrn-



Vľavo hore: Veľká Máňa – konský a kravský záprah 
(1953). Vľavo dole: Rodný dom arcibiskupa  

Mons. Dominika Hrušovského. Na fotografii jeho 
rodičia Tomáš a Mária. Vpravo: Náš slávny rodák 

arcibiskup Mons. Dominik Hrušovský s novokňazom.
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ných. Vypočuli si veľa hanlivých slov a poznámok o sebe, o nemožnos-
ti stýkať sa s dievčatami spoza kostola (tie boli považované za bohatšie). 
Spomínaná štvorčlenná skupina mládencov si zaumienila odplatiť sa 
tým ženám, ktoré boli pri ich hanlivom ohováraní najaktívnejšie – boli 
to ženy, bývajúce v ulici Za kostolom. Inšpirovaní filmom, rozhodli sa 
tieto ženy poriadne vystrašiť. Neskoro večer, keď predpokladali návrat 
týchto žien z páračiek domov, počkali na ne pred kostolom. S priam 
profesionálnou zručnosťou zinscenovali nebožtíka (mŕtvolu). Na pali-
ciach boli nastoknuté čižmy, všetko bolo zahalené bielou plachtou – aj 
predstaviteľ tejto mŕtvoly. Keď videli, že sa ženy približujú ku kostolu, 
začal pohybovať „nohami” mŕtvoly, čím vyvolal veľký strach a zdesenie 
približujúcich sa žien. Jedna okamžite „zobrala nohy na plecia”, obrá-
tila sa a utekala celá vystrašená naspäť do Dediny. Druhá však od stra-
chu stratila vedomie, zamdlela a spadla na zem. Zachraňovať ju pribe-
hol tam sa práve nachádzajúci strážnik objektov – farských maštalí. Mlá-
denci, keď videli, čo spôsobili, nemeškali, zbalili rekvizity a utiekli dolu 
Kalváriou až do dedinských humien. Následky tohto činu mohli byť až 
tragické: zamdletá žena totiž trpela srdcovou chorobou. Túto skutoč-
nosť si uvedomili aj „páchatelia”, ovšem aj napriek následnému vyšet-
rovaniu okrskárom – žandárom (PK) sa k činu nepriznali, takže niko-
mu sa nič nedokázalo. Až po rokoch sa k činu priznali. Malo to za ná-
sledok dlhotrvajúci – dlhoročný hnev postihnutých žien – prejavila sa 
v nich veľká nevraživosť a nenávisť voči týmto mládencom.

Pri páraní peria mládenci vyvádzali tiež rôzne huncútstva. Me-
dzi obľúbené patrilo vpúšťanie živých vtákov (vrabcov) do miestnos-
ti, v ktorej sa páralo perie.

Obľúbenou „zábavkou” mládencov boli tiež výmeny dvierok pri 
vchodoch do domu. Pri každých dverách bývala opretá lopata. Mlá-
denci poznášali tieto lopaty spred dverí, sústredili ich naprostred de-
diny a postavili ich do „kozlíka”, čo spolu aj so zámenou dvierok spô-
sobilo u majiteľov na druhý deň ráno značný chaos a hnev. 

Driapačky

Aj zimné obdobie, keď sa nemohli uskutočňovať práce na poliach, ľu-
dia prežívali aktívne. Muži si pripravovali poľnohospodárske nára-
die na jarné práce, vykonávali ich údržbu, konzervovali ich. Okrem 
toho to bolo obdobie vhodné na vozenie hnoja na polia. Tiež sa pri-
pravovali na žatevné práce – plietli povriesla z ražnej slamy na via-
zanie snopov obilia, prípadne menšie – takzvané povriesla z kuku-
ričného šúpolia na viazanie viniča. Popritom sa starali o dobytok, do 
mlyna chodili mlieť obilie na múku a podobne.

Ženy boli poväčšine zamestnané domácimi prácami. Okrem toho 
v mnohých domácnostiach priadli nite z konope, z ktorých vzápä-
tí tkaním vyrábali plátno (na oblečenie, uteráky). Neodmysliteľnou 
činnosťou cez dlhé zimné večery boli takzvané „páračky” (driapačky) 
peria. Takmer v každej domácnosti sa počas niekoľkých večerov ziš-
lo viacero (aj 10 – 15) žien pri tejto práci. Po ukončení (po driapaní 
všetkého peria) bolo hojné pohostenie pre všetky ženy, ktoré sa zú-
častnili páračkách – takzvaných „šikšígrach”.

Počas párania peria, pochopiteľne, reč nestála. Všetkým ženám sa 
rozviazali jazyky – stále bolo o čom hovoriť. Spomínali sa rôzne prího-
dy, ktoré sa stali v dedine, aj viaceré až fantastické (neuveriteľné) prí-
hody, strašidlá, démoni... Najväčšiu záľubu však mali ženy v klebetách, 
v čom sa priam vyžívali. Nenechali ani jednu „suchú nitku” najmä na 
mládencoch a dievčatách. Bohatšie ženy dali okato najavo svoju ne-
vôľu, keď sa ich dcéra stretávala s niektorým z chudobnejších mláden-
cov. Mládenci so záľubou chodili pod okná domu, v ktorom sa dria-
palo, počúvať tieto klebety. A veru, mnohokrát sa dozvedeli aj o sebe.

Skupina štyroch mládencov z Uličky (FJ, JČ, RK, RB) takto načúvala 
klebetám pri páračkách v Dedine. Mládenci z Uličky boli považovaní za 
chudobnejších a v očiach zámožnejších (bohatších) žien aj za menejcen-
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agnuštek – prívesok so svätým
aksament – semiš
ancúk – uniforma, oblek
apatieka – lekáreň
aronový prút – gladiola
baburiatka – bahniatka (vŕbové jahňady)
báči – ujo, starší pán
bagáž – cestovná batožina
bavúze – fúzy
bečka – nádoba na spracovanie hrozna
beza – orgován
blomba – plomba (zubná)
bomba – tlaková nádoba na stlačený plyn
bombarďáky – ženské teplé spodné prádlo (najmä v minulosti)
botoše – zimná obuv hlavne v minulosti
box – krém na topánky
budilár – peňaženka
bukrieta – kytica
burbundia – repa
burčák – práve skvasený mušt (vinohr.)
capák – odrastenejšie dieťa
cárok – oddelený box pre zvieratá v maštali
ceduľka – kartička ružencového tajomstva
cica – mačka, ale aj kožušina na golieri
cingáč – zvonček
cipzár – zips
cólštok – lámací drevený meter
cintle – zápalky

A

B

C

Vľavo hore: Veľká Máňa – birmovka z roku 1931.
Vpravo hore: Posviacka okresnej hasičskej zástavy 

vo Veľkomanianskom kostole (1931). Dole: Dobrovoľný 
hasičský zbor (1931).
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git – tmel (napr. na zasklievanie okien)
gramafón – gramofón
góla – bocian
gombovec – jedlo (slivkové gombovce – gule)
graca – veľká motyka
gramorky – hlinené guličky na hranie
gunár – samec husi
gurtňa – popruhy na sťahovanie nábytku
habaďúra – chyták, pasca, nástraha
hadbáb – hodváb
hajloch – viničný domček
hanšlók – sirný knôt vo vinárstve
haspra – závora na dvere (hlavne na hospodárskych budovách)
hasičák – hasiaci prístroj, tiež hasičské auto
hátižák – plecniak
hever – zdvihák
hinda – hojdačka
hintov – parádny konský koč
hovnocuc – fekálne vozidlo
hozuntrógle – traky na nohavice
hudica – udica (ryb.)
humno – hospodársky dvor
hundšróf – skrutka do dreva
hurka – jaternica
chábrdie – krík s bielymi kvetmi a silne zapáchajúcimi čiernymi plodmi
jáger – horár
jamenica – príručná pivnička pri kuchyni v starých sedliackych domoch
járek – rigol popri ceste
jarica – mladá sliepka, mládka
kabáč – pagáč
kabina – bývalá kultúrna miestnosť v obci

cukrové – zákusky
cverna – niť
čapáš – poľná cesta v chotári obce
čárda – bývalé pohostinstvo v Malej Máni
čepené – pálenka, podávaná mladomanželmi na druhý deň po svadbe
čukoláda – čokoláda
čukoty – ženské spodné prádlo
čušky – halušky (prílohové)
dlácko – stolárske dláto
dochtor – lekár
dokonávka – zásnuby
drapéria – druh záclony
drdol – druh ženského účesu
duchna – perina
eroplán – lietadlo
farál – farár, kňaz
fijók – zásuvka (stolová)
firhanok – záclona
firnajz – riedidlo do farieb (acetón)
foršňa – hrubšia doska
fotela – kreslo na sedenie
frizúra – účes
funduš – pozemok pri dome, záhrada, stavebný pozemok
fusakle – ponožky
futa – zástera
galata – nádoba na masť
gágor – hrdlo
gánok – dlhá zasklenená chodba na starších domoch
garalíže – korálky
garička – obrúčka
gips – sadra

H

CH
J

K

Č

D

E
F

G
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lavór – nádoba na umývanie
legátka – stolička
lemeš – jazyk, ale aj časť pluhu
levča – železná postranica na sedliackom voze
líčiť – maľovať steny
lichva – dobytok
límec – golier
lipiťka – blúzka
lokeš – jedlo, placka zo zemiakového cesta
luft – vzduch
majer – poľnohospodársky dvor, ale aj areál JRD
mamuse – zimná obuv hlavne v minulosti 
mandalínka – pásavka zemiaková
mašina – lokomotíva, vlak
mašina (šijacia) – šijací stroj
matka – matka, ale aj matica
mazať – maľovať
mincier – závesná váha hlavne na trhoviskách
mumus – mumps, príušnice (detská choroba)
muzika – tanečná zábava
nadievák – prístroj na plnenie jaterníc a klobás
nálepok – podstienok
nátelník – tielko
neónka – lampa pouličného osvetlenia
nochet – necht
obar – zabíjačková polievka
obšajtník – muž nedobrej povesti, dotieravec
oddanica – snúbenica
oplatka – hostia (v kostole)
oringle – náušnice
ošítka – slamený košík pri pečení chleba

kakaš – kohút
kalovať – polievanie hlinenej podlahy vodou
kandeláber – stĺp na verejné osvetlenie najmä na železnici
kandlička – konvička (na mlieko)
karta – pohľadnica
kasňa – skriňa
kelkíš – pôstne jedlo z naklíčenej pšenice
klčovnica – svadobná zábava, ale aj sekací nástroj
klonka – klietka bez dna na odchov hydiny, prípadne králikov
komediáš – pracovník lunaparku
kombinačka – ženské kombiné
konduktor – sprievodca vo vlaku 
koperda – obálka (poštová)
korheľ – opilec, pijan
koza – zviera, ale aj murárska lešenárska stojka
kozel – stoh slamy
kraksňa – stará opotrebovaná vec
kramla – skoba
krielik – miništrant
krhla – kanva na polievanie, ale aj chemický postrekovač
krštenie – krstiny
krumpľa – zemiak
kukker – ďalekohľad
kútnica – žena tesne po pôrode
kvadra – tvárnica (stavebná)
kvašák – kvasená uhorka
kvôčka – nasadená sliepka na liahnutie vajec
kýbel – vedro
lafaňa, lafanka – drevená raketa na hraniel
lajblík – vesta
lajsňa – bočná doska na posteli
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raketľa – vianočná prskavka
rampáš – už prekvasený mušt (vinohr.)
ránšpla – rašpľa, pilník
rasťa – rasca
remeň – remeň, ale aj opasok
ridikel – dámska kabelka
riečica – sito
rizek – rezeň
roletňa – roleta
rožtek – rohlík (pečivo)
ručníček – vreckovka
ručník – ženská šatka na hlavu
saťor – nákupná taška starších žien
sersám – náradie
sieťka – sieťovka, sieťová taška, ale aj proti drobnému hmyzu
sirka – zápalka
sklep – obchod
sladké pálené – upravená domáca pálenka (medovaním)
slíže – rezance
smolovka – asfaltová cesta
sňah – sneh
sós – paradajková omáčka
steláž – regál
strožok – slamou naplnený matrac na spanie
styk – nástroj na vypichovanie buriny
susák – drevená skriňa na múku
svatka, svat – rodičia manžela, manželky z pohľadu rodičov partnera
syr – syr, ale aj tvaroh
šamlík, šameľ – drevený stolček na sedenie
šarháň – blatník (väčšinou na bicykli)
šerbel – nočník

pajta – stodola
pálené – pálenka (prevažne domáce)
pandrllák – hrubá, vlnená šatka na hlavu
pántok – veľká sekera na dlhej rúčke
parazól – dáždnik
pásak – pásový traktor
pastva – pasca na myši
pavúz – drevená žrď, ktorá sa používala pri vození sena
pátričky – ruženec
pelendrek – cukrovinka, ale aj obušok
penecír – vreckový nožík
picik – detská hra s drevenou raketou a vystrúhaným kolíkom
piglajs – žehlička
písmo – list, dopis
plnka – náplň do jedál a zákuskov, ale aj náplň guľôčkového pera
plajbas – ceruzka
pluštek – ručná plečka, alebo plečka za traktor, pluh
plyňák – plynový sporák
počta – pošta ako inštitúcia
pokrovec – deka, ale aj koberec
pomie – pomyje (žrádlo pre prasce)
poncinár – porcelán
pondva – nepremokavá plachta
popolnica – nádoba na odpad, ale aj štvorrohá plachta na zelinu
portviš – zmeták
prešburšt – tlačenka
pucovať, pulírovať – čistiť, upratovať
pudla – pult v obchode
pusták – vodný skok v potoku
putňa – drevená nádoba na odnos hrozna pri oberaní
rároha – nepotrebná vec
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šekvička – prírodná pomôcka na ťahanie vína, vyrobená z tekvice
terkele – vylisované šupky hrozna
tešla – tesárska sekera
tinta – atrament
lampač – reproduktor miestneho rozhlasu
toalet – stojace zrkadlo s odkladacím priestorom v spálni
točka – drevený vypúšťací ventil na vínový sud
trachtár – lievik
transport – sporák na pevné palivo
tringelt – všimné za službu
truhla – pre zomrelého, ale aj komoda
trúnok – pijatika
tunka – nádoba na spracovanie ovocia
valadienka – utierka na riad
veraje – dverová zárubňa
varačka, varaca – varecha
varta – stráž
vercajch – náradie
veselie – svadba
villanka – baterka (lampáš)
voňačka, parfín – voňavka, toaletná voda
výpustek – prístavba na konci rodinného domu (na skladovanie rôznych vecí)
zákrstie – sakristia v kostole
zaváranina – kompót
žobrácka kaša – zabíjačková kaša s krúpami a krvou
žobráčnica – oddelená predsieň v kostole
žochtár – nádoba na dojenie mlieka
žufaňa – naberačka
a mnoho ďalších ... 

šiafik – v minulosti nádoba na umývanie riadu
šiaľ – šál
šialka – šálka
šiater – šiator, stan
šivačka – ihla
šíf – loď, čln
škvarelina, škvarenina – praženica
šlajér – závoj (svadobný)
šoršboršt – Alpa (francovka)
špaleta – úprava okolo okien (staveb.)
špitál – nemocnica
šporhelt – sporák
špric – striekačka
šróbuvák – skrutkovač
šróf – skrutka
štácia – stanica (železničná)
štangľa – kus železa, ale aj salámy
šteblík – rebríková priečka
štokovec – poschodový dom
štokrlík – stolička na sedenie bez operadla
štranok – konopné lano
štreka – železnica
štrekár – pracovník na železnici
štrinfle – pančuchy
štupeľ – zátka
šublera – posuvné meradlo
šúľance – jedlo zo zemiakového cesta, hrubšie rezance
šúš – tortová oblátka
šáčky – fúriky
šeglík – kvetináč
šeja – čaj
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Spevník

K zachovaniu pôvodného piesňového materiálu veľkou mierou prispe-
li najmä:
Ján Gajdoš – banskobystrický regenschori člen piaristického rádu 
(1903 – 1980), autor Zbierky ľudových piesní z Veľkej Máne. 
Mária Bednárová – učiteľka na Základnej škole v Mani, vedúca osob-
nosť DFS Dolina a Dolinka, žiačka učiteľa Jozefa Nitraya 
Ľumila Horníková – učiteľka na Základnej škole v Mani
Rudolf Bugár – aktivátor verejného života a žiak učiteľa Jozefa Nitraya
a Členovia Dedinskej folklórnej skupiny Dolina a Detského 
folkorneho súboru Dolinka

Osobnosti

Každá obec si spomína na svojich rodákov, resp. obyvateľov, ktorí 
v minulosti pre občanov obce urobili niečo výnimočné, pozoruhod-
né alebo svojou činnosťou obec preslávili. 

Veľká Máňa takéto osobnosti má, spomenieme aspoň niektoré: 

František Xaver Koller 
stoličný hodnostár, zemepán, žil v 18. storočí

Vševlad Jozef Gajdoš (1907 – 1978) 
doktor filozofie,kňaz, františkán, preslávil svoje rodisko ako vynikajúci kni-
hovedec, historik, pedagóg

Július Špaňár (1917 – 2007) 
univerzitný profesor, klasický filológ, prekladateľ

Benjamin Tinák, MuDr. (1930 – 2008)
lekár, spisovateľ

Pavel Gajdoš (1914 – 1994) 
generál in memoriam, politický komisár 2. paradesantnej brigády, operujú-
cej pred koncom druhej svetovej vojny v oblasti Krpáčova 

V neposlednom rade medzi osobnosti, ktoré sa mimoriadnou mie-
rou zaslúžili o rozvoj obce patrí Jozef Nitray (8. 2. 1915 – 27. 5. 1982)
miestny učiteľ, riaditeľ školy, organista, organizátor kultúrneho života pô-
sobiaci na Veľkej Máni v rokoch 1938 – 1961 
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A ked’ odobrali (regrútska)

Mária Bednárová 
Mária Bujdáková

Vlasta Levická
Veronika Trungelová 

Mária Bujdáková 

SPEVNÍK ĽUDOVÉ PIESNE Z MANE

 Ach,  A - ňič - ka  zle  s na - mi,  zle  s na - mi,

 zlá - ma - la  sa  po - sťiel - ka  pod  na - mi,

 zlá - ma - la  sa  po - sťiel - ka,  šej, haj,  aj  dos - ka,

 ďe  bu - ďe - me  A - ňič - ka  spať  ňes - ká.

1. Ach, Aňička zle s nami, zle s nami,
zlámala sa posťielka pod nami,
zlámala sa posťielka, šej,haj, aj doska,
ďe buďeme Aňička spať ňeská,
zlámala sa posťielka, šej,haj, aj doska,
ďe buďeme Aňička spať ňeská.

2. Mám ja brata stolára, stolára,
spraví posťeľ do rána, do rána,
mám ja sestru maľiarku, šej, haj, maľiarku,
vimaľuje posťielku za chvílku,
mám ja sestru maľiarku, šej, haj, maľiarku,
vimaľuje posťielku za chvílku.

Rubato

 A ked’ o - do - bra - li  su  -  se - dov - ho Jan - ka

 hor - ko za - pla - ka - li je - ho slad - ká mam - ka.

1. A ked’ odobrali susedovho Janka,
horko zaplakali jeho sladkd mamka.

2. Ňeplačte mamička, že ja buďem vojak,
ale vi zaplačťe, gdo vás buďe chovať.

3. Chovaťi mam buďe najmlačí bratríček,
a ja mosím jesťi vojanskí chlebíček.

4. Vojanskí chlebíček ten je málo slaní,
a ja si ho solím svojíma slzami.

Ach, Aňička zle s nami (veselánská, po svatbe)
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 Ach,  skle - ňič - ka  skle - ňe - ná  dob - ré  vín - ko  sťe - ba,

 Bo - že,  po - ťeš  skle - ná - ra,  ke - rí  ro - bev  ťe - ba.

Ach, skleňička skleňená (veselánska, za stolom)

Mária Bednárová 
Mária Bujdáková

1. Ach, skleňička skleňená dobré vínko sťeba,
Bože, poťeš sklenára, kerí robev ťeba.

2. Vidúchav ťa veľikú mi sme tomu raďi,
napime sa, napime, páňi kamaráďi.

3. Čože je to za skleňičku pri tej veľkej maľičká,
tá veľiká to je samec a tá malá samička.

Martin Molnár

 A - ňi  bi  som  to - mu  sve - tu  ňe - ve - ri - la,

 a - ňi  bi  som  to - mu  sve - tu  ňe - ve - ri - la, že - bi  mla - dím 

 ľu - ďom  lás - ka  uš - ko - ďi - la.

Aňi bi som tomu svetu ňeverila (pri muzike)

1. Aňi bi som tomu svetu ňeverila,
aňi bi som tomu svetu ňeverila,
žebi mladím ľuďom láska uškoďila.

2. Ale čil už verím, sama o sebe vím,
ale čil už verím, sama o sebe vím,
od velkého žialu všaďe smutná choďím,

3. Od velkého žialu, od velkého trudu,
od velkého žialu, od velkého trudu, 
bodaj mi robili ňeská večer truhlu,

4. Ňeská večer truhlu, zajtra ráno jamu,
ňeská večer truhlu, zajtra ráno jamu,
bi ma pochovali jak pocťivú pannu,

5. Pocťivú panenku štiria chlapci ňesú,
pocťivú panenku štiria chlapci ňesú,
a tú ňepocťivú na tragači vlečú.
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Apolónia Hoťková Mária Bednárová 
Mária Bujdáková
Vlasta Levická
Veronika Trungelová 

Rubato

 Čie - že  je  to  jar - né  žit - ko  pod  ho - ra - ma,  pod  ho - ra - ma.

Čieže je to jarné žitko (žartovná)

1. Čieže je to jarné žitko pod horama, pod horama,
vibili ho vrané koňe podkovama, podkovama,

2. Zeľená je pohanvočka zeľená je, zeľená je,
trháže ju moja milá, voňavá je, voňavá je.

 Až  tam  ho - re  pri  beš - ňo - ve, 

 tam  jed - na  že - na  mu - ža  na - bi - la,

 a  mes - to  met - ľi  s ňím  za - me - ta - la.

Až tam hore (pri práci)

1. Až tam hore pri bešňove,
čo sa stalo jednon dome,
tam jedna žena muža nabila,
a mesto metľi s ňím zametala.

2. Rano  staňem, umiješ ma, 
nato pekňe učešeš ma,
šťasľivé ráno vinšuvať mi máš,
a ešťe nato pekňe pobozkáš.

 čo  sa  sta - lo jed - non  do - me,
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Martin Molnár

Čo sa stalo na Maňi (veselánska „do vienka“)

 Čo  sa  sta - lo  na  Ma - ňi  ďe - ďi - ňe,

 po  pov  no - ci  o  jed - nej  ho - ďi - ňe,  po  pov  no - ci  o  jed - nej  ho

 ďi - ňe,  čo  sa  sta - lo  na  Ma - ňi  ďe - ďi - ňe.

1. Čo sa stalo na Maňi v ďeďiňe,
čo sa stalo na Maňi v ďeďiňe,
po pov noci o jednej hoďiňe,
po pov noci o jednej hoďiňe,
čo sa stalo na Maňi v ďeďiňe,
po pov noci o jednej hoďiňe,
po pov noci o jednej hoďiňe.

2. Išla jenna panenka cez vodu,
išla jenna panenka cez vodu,
prišla vona o svoju slobodu,
prišla vona o svoju slobodu,
išla jenna panenka cez vodu,
prišla vona o svoju slobodu,
prišla vona o svoju slobodu.

3. Vi husári, ďe sťe koňe pásli,
vi husári, ďe sťe koňe pásli,
či sťe moju slobodu ňenašli,
či sťe moju slobodu ňenašli,
vi husári, ďe sťe koňe pásli,
či sťe moju slobodu ňenašli,
či sťe moju slobodu ňenašli.

4. Ňenajišli, ale sme viďeli,
ňenajišli, ale sme viďeli,
tvoj vienoček pláva po Dunaji,
tvoj vienoček pláva po Dunaji,
ňenajišli, ale sme viďeli,
tvoj vienoček pláva po Dunaji,
tvoj vienoček pláva po Dunaji.

Rubato

 Či - či  be - li  ha - ja,  i - šla  mať  do  há - ja,

 Na - tr - há  tam  kvie - ťa,  ob - sy - pe  si  die - ťa,

 Či - či  be - li  ha - ja,  i - šla  mať  do  há - ja.

Čičikaj, belíkaj (na priadkach)

Či beli haja, išla mať do hája,
Natrhá tam kvieťa, obsype si dieťa.
Čičikaj, belíkaj, na psotu privikaj,
Psota je veliká, nemáme chlebíka.

Mária Bednárová
Jana Abrmanová
Mária Bujdáková 
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Martin Molnár

1. Čo sa stalo jennej žene,
stratila si sponník v sene.
/: Keď ho našla, zasmiala sa,
že si nový sponník našla. :/

2. V sobotu sa vydávala
a v nedeľu chlapca mala,
/: ešte sa aj radovala, 
že sa pekne zachovala. :/

 Čo  sa  sta - lo  jen - nej  že - ne,

 stra - ti - la  si  spon - ník  v  se - ne.

 Keď  ho  naš - la,  za - smia - la  sa,

 že  si  no - vý  spon - ník  naš - la. 

Jana Abrmanová

 Čo  sa  mi  tej  no - ci  sta - lo,  vo - la - čo  ma  po - má - ta - lo,

 má - tav  ma  to  ten  moj  muž,  a - bi  mu  ja  da - la  už.

Čo sa mi tej noci stalo (veselánska, ráno po svadbe)

1. Čo sa mi tej noci stalo,
volačo ma pomátalo,
mátav ma to ten moj muž,
abi mu ja dala už,
mátav ma to ten moj muž,
abi mu ja dala už.

2. A ja som mu povedala, 
abi dočkav až do rána,
že mu ráno rada dám,
inakší frištuk ňemám,
že mu ráno rada dám,
inakší frištuk ňemám.

3. A keď začalo svitaťi,
začav ma moj muž mátaťi,
staň žeňička hore už,
dajže mi ten frištuk už,
staň žeňička hore už,
dajže mi ten frištuk už.

4. Ach, kebi inše ňerobila,
cukor jella, kávu pila,
tak ja bi ťi dávala,
od večera do rána,
tak ja bi ťi dávala,
od večera do rána.

Čo sa stalo jennej žene… (na priadkach)
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Martin Molnár

Čo vi  sťeťe (hra detí)

 Čo  vi  sťe -ť e  die - vo - či - ny,  drá - ga  mo - ja,  či  so - li - ja, 

 či  pro - ces - ti  ku  pi - ro - ša,  vy - vo - li - a.

1. Čo vi sťeťe dievočiny,
drága moja, či solija, či procesti
ku piroša, vyvolia.

2. A my sťeme draga Anelu,
draga moja, či solija, či procesti
ku piroša, vyvolia.

Mária Bujdáková

Čo to za holúbov (veselánska za stolom)

 Čo  to  za  ho - lú - bov  za  vrch  sto - lom  se - ďia,

 smut - ňe  po - ze - ra - jú,  má - lo  pi - jú,  je - ďia,

1. Čo to za holúbov za vrch stolom seďia,
smutňe pozerajú, málo pijú, jeďia,
smutňe pozerajú, málo pijú, jeďia.

2. Ňežel ti Aňička, ňežel toho sveta,
Pán Boh ťi posiela anďeľíka z ňeba,
Pán Boh ťi posiela anďeľíka z ňeba.

3. Anďeľíka z ňeba, takzvaného muža,
ľebo si ti bola bohu milá ruža,
ľebo si ti bola bohu milá ruža.
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1. Ďivé húski, ďivé, 
ďivé húski, ďivé, 
visoko leťíťe,
ďaleko viďíťe.

2. Či sťe ňeviďeli,
či sťe ňeviďeli,
mojeho milého,
mojeho milého.

3. Viďeli, viďeli,
viďeli, viďeli,
ale ňe živého,
ale ňe živého.

4. Na chotári leží, 
na chotári leží,
šabla vella ňeho,
šabla vella ňeho.

5. A tá šabla, šabla,
a tá šabla, šabla,
celá je krvavá,
celá je krvavá.

6. Umíva hu milá,
umíva hu milá,
svojíma slzama,
svojíma slzama.

Mária Bednárová
jana Abrmanová
Mária Bujdáková 
Vlasta Levická

Divé huski divé (na priadkach)

Rubato

 Ďi - vé  hús - ki,  ďi - vé,  ďi - vé  hús - ki,  ďi - vé, 

 vi - so - ko  le - ťí - ťe,  ďa - le - ko  vi - ďí - ťe.

 Dáž - ďik  pr - ší,  vet - rík  ve - je ze - le - nej  bre - zi - ňe,

 po - vedz  mi  ti  mo - ja  mi - lá,  či  ma  ľú - biš,  či  ňie,

 a  ja  bi  ťi  po - ve - da - la,  ti  bi  si  ma  skla - mav,

 ňe - ďa - le - ko  stav  vo - jan - skí  ti  bi  si  ma  ňe - hav.

Mária Bednárová 
Jana Abrmanová

Mária Bujdáková
Vlasta Levická

Dážďik prší (regrútska)

2. Potom, potom, potom, potom, potom buďeš moja,
až sa v našej vrelej peci drevo zazelená,
až sa v našej vrelej peci drevo zazelená,
potom, potom, potom, potom, potom buďeš moja.

3. A milá sa doložila rozumu svojeho,
naložila do tej peci dreva zeleného,
pri pec stala, zadriemala, spala až do rána,
ráno stala, povedala, že hu bolí hlava.

4. Keď ťa mala hlava boleť, mala si hovoriť,
bov bi išov pre doktora, bi ťa prišov hojiť,
doktor hojí, hlava bolí, bolesť ňeprestáva,
to pre ťeba, ti beťáru, že som s ťebou spala.
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Mária Bednárová
Mária Bujdáková 
Vlasta Levická
Veronika Trungelová

1. Dobre bolo Gubovi, Gubovi zakáv bol mladí,
preskakovav búčki, búčki, aj staré kladi,
len to zle urobev, že sa ňeožeňev,
ten Kubo starí, zakáv bov mladí.

 Do - bre  bo - lo  Gu - bo - vi,  Gu - bo - vi -  za - káv  bol  mla - dí,

 len  to  zle  u - ro - bev,  že  sa  ňe - o - že - ňev,

 ten  Ku - bo  sta - rí,  za - káv  bov  mla - dí.

Dobre bolo Gubovi (vianočná koleda)

Mária Bednárová 

Do Žitavy do bariny (na Smrtnú nedeľu)

 Do  Ži - ta - vi  do  ba - ri - ni,  ňech  tam  tr - pí  za  své  vi - ni,

 a - bi  za  ňu  ňe - tr - pe - li, 

 e - šťe  i - ní,  e - šťe  i - ní.

1. Do Žitavi do barini, ňech tam trpí za své vini,
abi za ňu ňetrpeli, ešťe iní, ešťe iní.
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Jana Abrmanová

Ej, kováč, kováč (veselánská „maškary“)

Mária Bednárová 
Jana Abrmanová

Mária  Bujdáková

Ej, fijala, fijala (pri muzike „kolesový tanec“)

 Ej,  ko - váč,  ko - váč,  ľe - bo  ma  o - páč,  pod - kuj  ma, 

Ej, kováč, kováč, ľebo ma opáč, podkuj ma,
a keď to ňevieš a ňerozumieš, ňehaj ma.

 Ej,  fi - ja - la,  fi - ja - la,  bo - daj  bi  sa  u - ja - la,

 bo - daj  bi  ma  mam - ka,  bo - daj  bi 

 ma  mam - ka,  na  je - seň  vi - da - la.

1. Ej, fijala, fijala, bodaj bi sa ujala,
bodaj bi ma mamka, bodaj bi ma mamka, na jeseň vidala.

2. Ej, na jeseň vidala a na jar pochovala,
do tej čiernej zemi, do tej čiernej zemi, bar aj do ňeďeľi.

3. Ej, idú hrať, idú hrať, poďmeže sa richtuvať, 
keď ňemám frajera, keď ňemám frajera s kím buďem tancuvať.

1. Ej, kebi ho ja mala, len takého jak palec,
ňezmeškala bi ja, ňezmeškala bi ja aňi jeden taňec.

 a  keď  to  ňe - vieš  a  ňe - ro - zu - mieš,  ňe - haj  ma.
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1. Gazda náš, gazda náš, dajže nám oldomáš,
hej, dajže nám ho z láski, zbierali sme kláski.

2. Zbierali sme kláski od kraja do konca,
uvili sme veňiec pre nášho gazdovca.

3. Bože nám požehnaj, všetko nám dobre daj,
daj zdravia, aj chleba, šak nám viac ňetreba.

Mária Bednárová
Mária Bujdáková 
Vlasta Levická
Veronika Trungelová

 Gaz - da  náš,  gaz - da  náš,  daj - že  nám  ol - do - máš,

 hej,  daj - že  nám  ho z  lás - ki,  zbie - ra - li  sme  klás - ki.

Gazda náš, gazda náš (dožinková)

 Fa - šan - gy,  Tu - ri - ce,  Vel - ká  noc  i - de,

 kto  ne - má  ko - žuš - ka  zi - ma  mu  bu - de.

1. Fašangy, Turice, Velká noc ide,
kto nemá kožuška zima mu bude.

2. Ja nemám kožuška, len sa tak trasem,
dajte mi slaniny, nech sa vypasem.

3. Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
komára zabili, slaninu majú.

Fašangy, Turice (fašiangová)
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Mária Bednárová
Mária Bujdáková 
Vlasta Levická
Veronika Trungelová

1. Hojné požehnaňie vám ňesieme,
šťasťie, zdravie, pokoj vinšujeme,
zďaleka iďeme, novinu ňesieme,
vám povieme.

2. Boli sme v Betleme tejto noci,
viďeli sme ďieťa z Božej moci,
Jozef ho kolembá, Mária mu spieva,
bez pomoci.

Rubato

 Hoj - né  po - žeh - na - ňie  vám  ňe - sie - me,  zďa - le - ka 

 i - ďe - me,  no - vi - nu  ňe - sie - me,  vám  po - vie - me.

Hojné požehnaňie (vianočná koleda)Garazdička, garazda (pri muzike „kolesový tanec“)

1. Garazďička, garazďička, garazda,
už tá cesta rozmarínom zarastá,
po kerej som g mojej miľej choďievav,
vo dňe v noci zo slzama polievav.

2. Kebi ja bov o tom veďev, že je tak,
že je naša verná láska naopak, 
bov bi som sa skračej cesti navráťev,
bov bi som ťi za pocťivosť zaplaťev.

 Ga - raz - ďič - ka,  ga - raz - ďič - ka,  ga - raz - da,

 už  tá  ces - ta  roz - ma - rí - nom  za - ras - tá,

 po  ke - rej  som  g  mo - jej  mi - ľej  cho - ďie - vav.

 vo  dňe  no - ci  zo  sl - za - ma  po - lie - vav.

Mária Bednárová 
Mária Bujdáková 

 šťas - ťie,  zdra - vie,  po - koj  vin - šu - je - me,
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Chodila líška („pri tanci“)

1. Choďila líška po háji,
a jager za ňou po kraji,
strelev na líšku, zabev Marišku,
Mariška leží na vŕšku.

2. Z Mariški virástli tri ruže,
žiaden ich otrhnúť ňemôže,
jedna je biela, druhá červená,
a treťá na žlto rozkvitá.

3. Ten gdo sťe ružičku ovoňať,
ten mosí všetko zaňehať,
otca, mamičku, brata aj sestričku,
pre jednu voňavú ružičku.

Mária Bednárová
Jana Abrmanová
Mária Bujdáková 
Vlasta Levická

 Cho - ďi - la  líš - ka  po  há - ji,

 a  ja - ger  za  ňou  po  kra - ji,

 stre - lev  na  líš - ku,  za - bev  Ma - riš - ku,

 Ma - riš - ka  le - ží  na  vŕš - ku.

Hore chlapci (vyčítanka)

SPEVNÍK
—

1. Hore chlapci nohavice,
preskakujme šibeňice,
preskočím si aj tri razi,
gdo je chlap ten ňepokazí,
preskočím si aj tri razi,
gdo je chlap ten ňepokazí.

 Ho - re  chlap - ci  no - ha - vi - ce,

 pre - ska - kuj - me  ši - be - ňi - ce,

 pres - ko - čím  si  aj  tri  ra - zí.

 gdo  je  chlap  ten  ňe - po - ka - zí.

Mária Bednárová 
Vlasta Levická

Veronika Trungelová 
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Išlo ďievča na jahodi (po večeroch)

Rubato

 I - šlo  ďiev - ča  na  ja - ho - di,

 ma - lo  ša - ti  no - vej  mó - di,

 priš - lo  k  rie - ke  smut - ňe  stá - lo,

 bie - li  ruč - ňík  vi - ší - va - lo.

Išlo ďievča na jahodi,
malo šati novej módi,
prišlo k rieke smutňe stálo,
bieli ručňík višívalo.

Mladí prievoňík ju víta,
kďeže iďes sa jej píta,
išla bi ja na jahodi,
ale ňeviem cez tie vodi.

Kebi sa ja brodom brala,
veru bi sa zamáčala,
prievoz ňemám čím zaplaťiť,
mosím sa ja domov vráťiť.

Mária Bednárová
Jana Abrmanová
Mária Bujdáková 

Mária Bednárová 
Vlasta Levická

Veronika Trungelová  I - cťe  hús - ki  riad - kom,  po - le - jem  vás  liat - kom,

 a  gu - ná - ra  me - dom,  a - bi  do - bre  vie - dov.

Icťe húski (vyčítanka)

1. Icťe húski riadkom, 
polejem vás liatkom,
a gunára medom, 
abi dobre viedov.
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Jožo, božo kapsa (vyčítanka)

1. Jožo, božo kapsa, 
predav koňa za psa,
Éva, béva, 
palla s chlieva,
rozbila misku, 
dostala po pisku,
Anča, baranča, 
stupila do vajca,
vajco sa jej puklo, 
do zadku jej streklo.

 Jo - žo,  bo - žo  kap - sa,  pre - dav  ko - ňa  za  psa,

 É - va,  bé - va,  pal - la  s  chlie - va,

 roz - bi - la  mis - ku,  do - sta - la  po  pis - ku,

 An - ča,  ba - ran - ča,  stu - pi - la  do  vaj - ca,

 vaj - co  sa  jej  puk - lo,  do  zad - ku  jej  strek - lo.

Mária Bujdáková

Jaká je to pekná ruža (veselánská, na druhý deň)

Mária Bednárová 
Jana Abrmanová

Mária Bujdáková

1. Jaká je to pekná ruža,
keď pobošká žena muža,
ešťe krajšia, šej, haj, fijalvočka,
keď pobošká frajervočka.

2. Mňe sa také ďievča páči, 
keré konope zamáči,
mňe sa také ďievča páči, 
sukňički si hore vikasuje,
biele nožki ukazuje.

3. Višla na pec a ja za ňu,
spadla z pece a ja na ňu,
sukňički si hore vikasala,
biele nožki ukázala.

 Ja - ká  je  to  pek - ná  ru - ža,

 keď  po - boš - ká  že - na  mu - ža,

 e - šťe  kraj - šia,  šej,  haj,  fi - jal - voč - ka,

 keď  po - boš - ká  fra - jer - voč - ka.
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 Keď  som  i - šov  cez  ma - ňan - skú  lúč - ku,

 po - stre - tov  som  svo - ju  fra - je - reč - ku,

 jak  sa  má - vaš  fra - je - reč - ka  mo - ja,

 ej,  čos´ ro - bi - la,  keď  som  ne - bov  do - ma.

Mária Bednárová
Jana Abrmanová 
Mária Bujdáková
Vlasta Levická

Keď som išov cez máňanskú lúčku (regrútska)

 Ka - ma - rát - ki  mo - je  pek - ňe  ma  pri - stroj - ťe,

 môj  ze - le - ní  ven - ček  na  hla - vu  mi  daj - ťe.

Mária Bednárová  

Kamarátki moje (veselánská pri strojení nevesty)

1. Kamarátki moje pekňe ma pristrojťe,
môj zelení venček na hlavu mi dajťe.

2. Kamarátki moje pomôžťe mi plakať,
ej, už ma ňemosíťe, medzi seba čakať.

3. Dobre si rozmisli, aj si dobre rozváž,
jako buďeš plakať, keď pojďeš na sobáš.

1. Keď som išov cez maňanskú lúčku,
postretov som svoju frajerečku,
jak sa mávaš frajerečka moja,
ej, čos´robila, keď som nebov doma.

2. Vona svoju rúčku mi podala,
boskav som hu, žalosňe plakala,
boskav som hu na obidve líčka,
ej, prečo plačeš sivá holubička.

3. Prečo bi som milí ňeplakala,
keď mi tvoja maťi odkázala,
ak sa vráťiš z vojni do civilu,
ej, že si ti ma ňevezňeš za ženu.

4. Ňever milá, to sa len klebeti,
staré babi ňemajú roboti,
staré babi roboti ňemajú,
ej, len nás mladích vždi ohovárajú.
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1. Keď som bola malá, malučičká malá,
ňeveďela som sa vicikaťi sama, vicikaťi sama.

2. Teraz keď som velká, chvala pánu Bohu,
zdvihňem sukňe hore, ošťím celú nohu, ošťím celú nohu.

Mária Bednárová 

 Keď  som  bo - la  ma - lá,  ma - lu - čič - ká  ma - lá,

 ňe - ve - ďe - la  som  sa  vi - ci - ka - ťi  sa - ma, 

 vi - ci - ka - ťi  sa - ma.

Keď som bola malá (veselánská na druhý deň)

1. Keď som išov cez tri hori, cez hájiček zelení,
postretov som švárne ďievča malo vienok zelení.

2. Začav som sa vipituvať skaďe ďievča, skaďe si,
a ona mi povedala, že je smutná jakási.

3. Začav som sa s ňou zhovárať až do rána bieleho,
keď začalo rozvidňievať, išov som preč od ňeho.

Rubato

 Keď  som  i - šov  cez  tri  ho - ri, 

 cez  há - ji - ček  ze - le - ní,

 po - stre - tov  som  švár - ne  ďiev - ča 

 ma - lo  vie - nok  ze - le - ní.

Keď som išov cez tri hori (veselánská pri prevážaní nevesty)

Mária Bednárová 
Jana Abrmanová

Mária Bujdáková

SPEVNÍK
—
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Mária Bednárová 
Vlasta Levická
Veronika Trungelová 

1. Keď som išov do Komárna, prach sa za mňou prášev,
keď som vstúpev do kasárňi, celí som sa strápev,
ten moj oťec starí, žalosňe plakali,
hej, ňemav som len dvacať ročkov, keď ma odobrali.

2. Tí maňanskí úradovia tvrdého srďiečka,
záviďeli mi frajerku, dali mi koňíčka,
po ulici choďia na Jaňíčka broja,
hej, poď Jaňíčko na málo von, tvá milá ťa volá.

3. Načo bi ma moja milá, načo bi ma volala,
však sa ona včera večer so mnou zhovárala,
ja som jej povedav, že sa buďem žeňiť,
hej, aj tak mojou mosíš biťi, ňech čo budú robiť.

Rubato

 Keď  som  i - šov  do  Ko - már - na,  prach  sa  za  mňou  prá - šev, 

 ten  moj  o - ťec  sta - rí,  ža - los - ňe  pla - ka - li,  hej, 

 ňe - mav  som  len  dva - cať  roč - kov,  keď  ma  o - do - bra - li.

Keď som išov do Komárna (regrútska)

1. Keď som sa ja vidávala, bov to svet
mala som ja sukienečku samí kvet,
ale sa mi sukienečka zodrala,
ďe bov kvietok, samá ďiera ostala.

 Keď  som  sa  ja  vi - dá - va - la,  bov  to  svet 

 a - le  sa  mi  su - kie - neč - ka  zo - dra - la,

 ďe  bov  kvie - tok  sa - má  ďie - ra  o - sta - la.

Keď som sa ja vidávala (veselánská za stolom)

Mária Bednárová 
Mária Bujdáková

Vlasta Levická
Veronika Trungelová 

 ma - la  som  ja  su - kie - neč - ku  sa - mí  kvet,  keď  som  vstú - pev  do  ka - sár - ňi,  ce - lí  som  sa  strá - pev,
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Kvetná neďeľa ( jarná)

1. Keď som rukuvav, moja mamka zviskla,
za mňou plakala susedova lichva,
aj ten mladí bujačik,
hej, buďe s ťeba Janko pekní vojačik.

2. Pekní vojak z ňeho buďe,
šablu v ruke nosiť buďe,
a ja švárna Aňička,
hej, počkám ťa ja moj Jaňíčko do ročka.

3. Prví ročik čakať buďem,
a na druhí volať buďem,
a na treťí Aňička,
hej, buďeš moja velmo pekná žeňička.

 Keď  som  ru - ku - vav,  mo - ja  mam - ka  zvis - kla, 

 aj  ten  mla - dí  bu - ja - čik,  hej,  bu - ďe

 s  ťe - ba  Jan - ko  pek - ní  vo - ja - čik.

Mária Bednárová 
Vlasta Levická

Veronika Trungelová 

Keď som rukuvav (regrútska)

1. Kvetná ňeďela, gďe si klúče
poďela, 
dala som, dala svatému Jánu, 
abi odomikav trávu zelenú.
Tráva zeľená više koľená, 
tráva zeľená više koľená,
seďí baba v koši, 

za vajíčka prosí, 
dajťe mi, dajťe,
malované vajce, 
lebo keď mi ňedáťe, 
ňebudú vám husi gágať, 
aňi sliepki kotkodákať, 
aňi malé ďeťi spávať.

 

 Kvet - ná  ňe - ďe - la,  gďe  si  klú - če  po - ďe - la,  da - la  som,  da - la 

 sva - té - mu  Já - nu,  a - bi  o - do - mi - kav  trá - vu  ze - le - nú.

 Trá - va  ze - ľe - ná  vi - še  ko - ľe - ná,  trá - va  ze - ľe - ná  vi - še  ko - ľe - ná,

 se - ďí  ba - ba  ko - ši,  za  va - jíč - ka  pro - sí,  daj - ťe  mi,  daj - ťe,

 ma - lo - va - né  vaj - ce,  le - bo  keď  mi  ňe - dá - ťe,  ňe - bu - dú  vám  hu - si 

 gá - gať,  a - ňi  sliep - ki  kot - ko - dá - kať,  a - ňi  ma - lé  ďe - ťi

Mária Bednárová
Vlasta Levická
Veronika Trungelová

 za  mňou  pla - ka - la  su - se - do - va  lich - va,
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2. Keď som ňebohatá, ňech som ňebohatá, hore háj,
keď som ňebohatá, ňech som ňebohatá, hore háj,
zato si ja veďem jak bohatích seďem, naozaj.

3. Viella som si, viella, jak z ťisíca jenna, hore háj,
viella som si, viella, jak z ťisíca jenna, hore háj,
z visokej stoľički na ňízku som salla, naozaj.

4. Viberala som si medzi mláďencami, hore háj,
viberala som si medzi mláďencami, hore háj,
jako na taňieri medzi maĺinami, naozaj.

5. Vibrala som si ja maľinu kiselú, hore háj,
vibrala som si ja maľinu kiselú, hore háj,
nigdo ma nevidev odtedaj veselú naozaj.

Rubato 

 Ľe - ťe - la,  ľe - ťe - la  hús - ka  i - lo - va - tá,  ho - re  háj,

 ľe - ťe - la,  ľe - ťe - la  hús - ka  i - lo - va - tá,  ho - re  háj,

 vše - ci  ĺu - ďia  vra - via,  že  som  ňe - bo - ha - tá,  na - o - zaj.

Mária Bednárová 

Ľeťela, ľeťela húska ilovatá (veselánská za stolom)Letí vrana (vyčítanka)

1. Leťí vrana nad záhradou, rozťahuje plášť,
povedzže mi moja milá, kolko ďeťí máš?
Ťisíc!
jenno bis´ mi mohla daťi, 
bez kerého možeš biťi,
sama jeďiná, 
sama jeďiná, 
sud vína vipila,
krajec chleba zella, 
a vraňe sa dostala.

 Le - ťí  vra - na  nad  zá - hra - dou,  roz - ťa - hu - je  plášť,

 po - vedz - že  mi  mo - ja  mi - lá,  kol - ko  ďe - ťí  máš?  Ťisíc!

 en - no  bi´s  mi  moh - la  da - ťi,  bez  ke - ré - ho  mo - žeš  bi - ťi,

 sa - ma  je - ďi - ná,  sa - ma  je - ďi - ná,  sud  ví - na  vi - pi - la,

 kra - jec  chle - ba  zel - la,  a  vra - ňe  sa  do - sta - la.

Mária Bednárová 
Vlasta Levická

Veronika Trungelová 
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Mav som jennu frajerečku (na zábave)

1. Mav som seďem grajcárov, grajcárov,
nosiv som ich milá,ľlititom, za sárou.

2. Tri som prepiv šťiri mám, šťiri mám,
čo ťi moja milá, ľititom, kúpiť mám.

3. Kúpiv som jej goráľe, goráľe,
nosila ich ľitom, ľititom na báľe.

4. Kúpiv som jej fertušku, fertušku,
nosila ju ľitom, ľititom na brušku.

5. Kúpiv som je zrkadlo, zrkadlo,
voľagďe jej ľitom, ľititom vipadlo.

6.Či v kostoľe, či v tanci, či v tanci,
aľe jej ho ľitom, ľititom, chlapci najšľi.

7. Gdo ho našiel ňech ho má, ňech ho má,
ňech sa doňho ľitom, ľititom pozerá.

 

 Mav  som  se - ďem  graj - cá - rov,  graj - cá - rov,

 no - siv  som  ich  mi - lá, ľi - ti - tom,  za  sá - rou.

Apolónia Hoťková

Mav som seďem grajcárov (pri práci)

1. Mav som jennu frajerečku, slúžila fare,
ňesmev som k ňej choďievavať len medzi dvere,
a ja som k ňej choďievav, čižmi v ruke nosievav,
polahúčki, poťichúčki, na ňu zavolav.

Rubato

 Mav  som  jen - nu  fra - je - reč - ku,  slú - ži - la  fa - re,

 a  ja  som  ňej  cho - ďie - vav, 

 čiž - mi  ru - ke  no - sie - vav,

 po - la - hú - čki,  po - ťi - chú - čki,  na  ňu  za - vo -  lav.

Mária Bujdáková
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Mesiáš prišiel 

1. Mesiáš prišiel na svet pravdivý
a prorok vzácny velkýma divy.
Medzi inýma zázraky, robil z vody víno taky,
v Káne Galilejskej na svadbe nebeckej.

2. Veľké veselie v Káne strojené,
Pána Ježiša na ňom sprosené.
I učedelníkov jeho by poznali Pána svého
v Káne Galilejskej na svadbe nebeckej.

3. Jellá, pokrmu, všeho dosť mali,
čo im len koľvek hrllá žiadali.
Iné veci, vše zbavilo, len vína sa nedostalo
v Káne Galilejskej na svadbe nebeckej.

 Me - si - áš  pri - šiel  na  svet  prav - di - vý

 a  pro - rok  vzác - ny  vel - ký - ma  di - vy.

 Me - dzi  i - ný - ma  záz - ra - ky,  ro - bil  vo - dy  ví - no  ta - ky,

 Ká - ne  Ga - li - lejs - kej  na  svad - be  ne - bec - kej.

4. Panna Mária jak to zvedela,
hneď nedostatku vína prosila.
Prosila Syna svojeho, by učinev z vody víno
v Káne Galilejskej na svadbe nebeckej.

5. Pán Ježiš ráčil ozdobiť hody,
kázav do džbánov nanosiť vody.
Hody, hody, slávne hody, učinev Pán víno z vody
v Káne Galilejskej na svadbe nebeckej.

6. Panna Mária jak to zvedela,
pohárik vína naliať si dala.
Víno, víno, dobré víno, nigdys tak dobré nebolo
v Káne Galilejskej na svadbe nebeckej.

7. Peter apoštol natočil flašku
a Jakub velký plnú kandličku.
Víno, víno, dobré víno, nigdys tak dobré nebolo
v Káne Galilejskej na svadbe nebeckej.

8. Skrz narodenie božieho Syna,
daj, Pane, naliať dobrého vína.
A po tejto šťastnej smrti daj pohár vína vypiti
v Královstve nebeckom až na veky amen.
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Mária Bujdáková 

SPEVNÍK ĽUDOVÉ PIESNE Z MANE

Mária Bednárová 
Vlasta Levická

Veronika Trungelová 

Morenvočka, morena (na Smrtnú nedeľu)

1. Morenvočka, morena, 
čo to s ťebou vistrájajú,
keď ťa tako vinášajú, jajajajajajajaj,
položťe hu sem na tragle,
ňech hu teda nariekame, 
morenvočka, morena.

2. Na hlavu jej čepiec dali,
čipkou ručňík omotali,
jajajajajajajaj,
duplom rukávce vytkali,
merinoví pruclík dali,
morenvočka, morena.

3. Hankin spoňňík oblečení,
zásťerou je prichiťení,
jajajajajajajaj,
keď mesiačik svieťiť buďe,
to tvoj prví družba buďe,
morenvočka, morena.

4. Už ťi končí zimná sláva,
už tvoj úrad dokonáva,
jajajajajajajaj,
nuž teda si hu zoberťe,
dva, tri verše zaspievajťe,
do Žitavi, do barini,
jajajajajajajaj.

Rubato

 Mo - ren - voč - ka,  mo - re - na,  čo  to  ťe - bou  vi - strá - ja - jú,

 keď  ťa  ta - ko  vi - ná - ša - jú,  ja - ja - ja - ja - ja - ja - jaj

Načo som sa tak mladá vidala (veselánská na druhý deň)

1. Načo som sa tak mladá vidala,
zo mňa vždi veselá panna bola,
za to som sa aj, šej, haj, pekňe nosila,
za švárnima chlaci pozerala.

2. Moje oči vždi veselé boľi,
kaďe išľi šaďe sa ľen smiaľi.

 Na - čo  som  sa  tak  mla - dá  vi - da - la,

 zo  mňa  vždi  ve - se - lá  pan - na  bo - la,

 za  to  som  sa  aj,  šej,  haj,  pek - ňe  no - si - la,

 za  švár - ni - ma  chlap - ci  po - ze - ra - la.

Mária Bujdáková
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Mária Bednárová 
Mária Bujdáková

Vlasta Levická
Veronika Trungelová 

SPEVNÍK ĽUDOVÉ PIESNE Z MANE

Na tej Máňi tekvice (regrútska)

1. Na tej Maňi rekvírujú ťekvice,
ďerečaňi čudujú sa velice,
kižmaňaňi, šej, haj, žiannu starosť ňemajú,
že ťekvice máňančanom poberú.

 Na  tej  Ma - ňi  rek - ví - ru - jú  ťek - vi - ce,

 ďe - re - ča - ňi  ču - du - jú  sa  ve - li - ce,

 kiž - ma - ňa - ňi,  šej,  haj,  žian - nu  sta - rosť  ňe - ma - jú,

 že  ťek - vi - ce  má - ňan - ča - nom  po - be - rú.

Mária Bednárová
Mária Bujdáková

Vlasta Levická
Veronika Trungelová 

Ňemáme, čo robiť, už sme porobili,
buďeme sa gúľať, ej, z dlhej do ďeďini.

 Ňe - má - me,  čo  ro - biť,  už  sme  po - ro - bi - li,

 bu - ďe - me  sa  gú - ľať,  ej,  dl - hej 

 do  ďe - ďi - ni,  ni.

Mária Bednárová 
Jana  Abrmanová
Mária Bujdáková
Vlasta Levická

Ňemáme, čo robiť (na priadkach)
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SPEVNÍK

Mária Bednárová 
Vlasta Levická

Veronika Trungelová 

1. Ňeplač ďievča, ňeplač, 
kúpime ťi klepkáč,
keď naplačeš plní, 
kúpime ťi druhí,
keď pôjďeme na baňu, 
kúpime ťi klepaňu.

 Ňe - plač  ďiev - ča,  ňe - plač,  kú - pi - me  ťi  klep - káč,

 keď  na - pla - češ  pl - ní,  kú - pi - me  ťi  dru - hí, 

Ňeplač ďievča (vyčítanka)

1. Opilé je ňebo, opiľí svet,
triezveho človeka v ňom veru ňiet,
ešťe aj tie skali v hlave majú,
že nohi striezvemu podkladajú.

 O - pi - lé  je  ňe - bo,  o - pi - ľí  svet,

 eš - ťe  aj  tie  ska - li  hla - ve  ma - jú,

 že  no - hi  strie - zve - mu  pod - kla - da - jú.

Mária Bednárová 

Opilé je ňebo (veselánská na druhý deň)

 keď  pôj - ďe - me  na  baňu,  kú - pi - me  ťi  klepa - ňu.
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Mária Bednárová 

1. Otvárajťe dvere novotná roďina,
ej, zďalaka iďeme, ej, veru nám je zima.

2. Tá stará Balalka po povaľi chodí, 
ej, zhladáva ližice, ej, že buďe mať hodi.

3. Ňebuďe mať hodi, buďe mať veselie,
ej, stroji sina žeňiť, ej, okolo jeseňe.

4. Pusťe že nás, pusťe, aspoň cez čelusťe
ej, keď nás ňepusťíťe, ej, zvalíme čelusťe.

5. Dajťe že nám dajťe, za ližičku medu,
ej, veď vám mi veďeme, ej, ňevesťičku mladú.

6. Visoké jelľički ešťe višie jelľi,
ej, dajťe nám poľievku, ej, ľebo bi sme jelľi.

7. Jella bi poľievku, aľe je horúca,
ej, ľúbila bi chlapcov, ej, veď som nato súca.

Rubato

 Ot - vá - raj - ťe  dve - re  no - vot - ná  ro - ďi - na,

 ej,  zďa - la - ka  i - ďe - me,  ej,  ve - ru  nám  je  zi - ma.

Otvárajťe dvere (veselánská pri prevážaní nevesty)

Oženev som sa, aľe ňie dobre,
zav som si ja ženu mladú, čo robiť ňevie.

Večer ňie spať, ráno ňie stať, 
ach bože moj, prebože moj, poď mi pomáhať.

Rubato

 O - že - nev  som  sa,  a - ľe  ňie  dob - re,

 zav  som  si  ja  že - nu  mla - dú,  čo  ro - biť  ňe - vie.

Oženev som sa (veselánská za stolom)

Mária Bednárová  
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Mária Bednárová
Jana Abrmanová 

Mária Bujdáková

Pálené, pálené, kebi ťa nebolo,
veru bi na svete korhelov nebolo.

Prví korhel som ja a druhí moj kmotor,
oplakali bi sme ten máňanski kostol.

Rubato

 Pá - le - né,  pá - le - né,  ke - bi  ťa  ne - bo - lo,

 ve - ru  bi  na  sve - te  kor - he - lov  ne - bo - lo,  bo - lo.

Pálené, pálené (veselánská za stolom)

Rubato

 Par - ta  mo - ja,  par - ta,  ze - ľe - ní  ve - ňiec,

 už  je  ťe - be  ďiev - ča  os - tat - ní  ko - ňiec.

1. Parta moja, parta, zeľení veňiec,
už je ťebe ďievča ostatní koňiec.

2. Straťila som partu, ňemožem ju nájsť,
našov mi ju družba, ňesťe mi ju dať.

3. A ja vás pán družba, a ja vás prosím,
dajťe mi tú partu, rada hu nosím.

4. Kebi si ti partu rada nosila,
veru bi si družbu krajšie prosila.

5. Ej, družba, družba švárni mláďeňec,
dajže mi ti naspak zelení veňiec.

Mária Bednárová 
Jana Abrmanová
Mária Bujdáková

Parta moja (veselánská, čepčenie nevesty)
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Pálené, vínečko, borovička (veselánská, za stolom)

1. Pálené, vínečko, borovička,
v ťebe je voďički polovička,
ja za ťeba plaťím striebrom, zlatom,
a ti ma zahoďíš, kďe je blato.

2. Rozmajrín zelení jako tráva,
už ma ten moj miľí zaneháva,
zaňehaj, zaňehaj, urob jak sťeš,
odo mňa pekňejšú ňedostaňeš.

3. Ach, ten náš pán farár milosťiví,
dali mi obrášťek, ale živí,
keď ho dám do knižki, nemestí sa 
keď ho dám do truhli zadusí sa,
lahne do posteli a ja k nemu, 
von mi dá hubičku a ja jemu.

Mária Bednárová
Mária Bujdáková 

Rubato

 Pá - le - né,  ví - neč - ko,  bo - ro - vi - čka,

 v ťe - be  je  vo - ďi - čki  po - lo - vi - čka,

 ja  za  ťe - ba  pla - ťím  strieb - rom,  zla - tom,

 a  ti  ma  za - ho - ďíš,  kďe  je  bla - to.

1. Pasťe sa húski, pasťe, 
dokál vám tráva rasťe,
keď sa ňebuďeťe pásť, 
ňebuďe vám aňi tráva rásť.

 Pas - ťe  sa  hús - ki,  pas - ťe,  do - kál  vám  trá - va  ras -  ťe,

 keď  sa  ňe - bu - ďe - ťe  pásť,  ňe - bu - ďe  vám  a - ňi  trá - va  rásť.

Pasťe sa húski, pasťe (pri pasení husí)

Mária Bednárová 
Vlasta Levická
Veronika Trungelová 
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Mária Bednárová 
Jana Abrrmanová
Mária Bujdáková 

1. Pije, pije na kolaji táča,
švárne ďievča konope zamáča,
švárne ďievča konope zamáča.

2. Pije, pije na kolaji druhé,
abi boli povesenka dlhé,
abi boli povesenka dlhé.

3. Pije, pije na kolaji treťé,
abi boli povesenka ťenké,
abi boli povesenka ťenké.

4. Pije, pije na kolaji štvrté,
abi boli povesenka žlté,
abi boli povesenka žlté.

Rubato

 Pi - je,  pi - je  na  ko - la - ji  tá - ča,

 švár - ne  ďiev - ča  ko - no - pe  za - má - ča,

 švár - ne  ďiev - ča  ko - no - pe  za - má - ča.

Pije, pije na kolaji táča (na priadkach)

1. Pime chlapci, pime víno,
ňech tá voda ťeče mimo,
keď sa vínka napijeme,
voďičke sa umijeme.

2. Ňech mi ňehovorí žiaden,
abi išov zo šenku ven,
potom pojďem zo šenku ven,
keď zaplaťím, čo som dĺžen.

3. Šenkárovi za holbičku,
mojej milej za hubičku,
potom pojďem zo šenku ven,
keď zaplaťím, čo som dĺžen.

Rubato

 Pi - me  chlap - ci,  pi - me  ví - no,  keď  sa 
 

 vín - ka  na - pi - je - me,  vo - ďič - ke  sa  u - mi - je - me.

Mária Bednárová 
Jana Abrrmanová
Mária Bujdáková 

Pime chlapci (veselánská za stolom)

 ňech  tá  vo - da  ťe - če  mi - mo,
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Mária Bednárová

Píšťala, píšťala, vikrúcala koze piski, 
na rohu vimetala komoru, 
v tej komore metla,
a Aňička bubeňíčka vimetala z ďeťma.

 Píš - ťa - la,  píš - ťa - la,  vi - krú - ca - la  ko - ze  pis - ki,  na  ro - hu 

 vi - me - ta - la  ko - mo - ru,  v tej  ko - mo - re  met - la,

 a  A - ňi - čka  bu - be - ňí - čka  vi - me - ta - la  z ďeť - ma.

Píšťala, píšťala (vyčítanka)

1. Píšťalenka pískaj, 
za tri roki vŕzgaj,
keď ňebuďeš pískať, 
bachňem ťa o šíp, 
buďe z ťeba košík, 
bachňem ťa o kostvol, 
buďe z ťeba apoštol.

 Píš - ťa - len - ka  pís - kaj,  za  tri  ro - ki  vŕz - gaj,

 keď  ňe - bu - ďeš  pís - kať,  bach - ňem  ťa  o  šíp,  bu - ďe  ťe - ba 

 ko - šík,  bach - ňem  ťa  o  kos - tvol,  bu - ďe  z ťe - ba  a - poš - tol.

Mária Bednárová 
Vlasta Levická
Veronika Trungelová 

Píšťalenka pískaj (pri pasení husí)
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Mária Bednárová 
Mária Bujdáková

Vlasta Levická
Veronika Trungelová 

SPEVNÍK ĽUDOVÉ PIESNE Z MANE

Mária Bednárová 
Mária Bujdáková

Vlasta Levická
Veronika Trungelová 

1. Plesajťe všeci ľuďia, už je naroďení,
ten ktorí skrz prorokov, bol predpovedaní,
anjeli zaspievajťe, pasťieri hrajťe mu,
kráľovia klaňajťe sa,jak pánu svojemu.

2. Rúčki má roztvorené, celí svet chce objať, 
nuž poďme sa mu k jasliam, všeci vižalovať,
anjeli zaspievajťe, pasťieri hrajťe mu,
kráľovia  klaňajťe sa, jak pánu svojemu.

3. Aj vi vladári sveta, poťe sa poďívať,
a malého Ježiška, berťe si za príklad,
anjeli zaspievajťe, pasťieri hrajťe mu,
kráľovia  klaňajťe sa, jak pánu svojemu.

Rubato

 Ple - saj - ťe  vše - ci  ľu - ďia,  už  je  na - ro - ďe - ní, 

 an - je - li  za - spie - vaj - ťe,  pa - sťie - ri  hraj - ťe  mu,

 krá - ľo - via  kla - ňaj - ťe  sa,  jak  pá - nu  svo - je - mu.

Plesajte všetci ľudia (vianočná koleda) Po doľiňe ťichí vetrík povieva (veselánská odobierka nevesty)

1. Po doľiňe ťichí vetrík povieva,
uš sa cérka od mamički odberá,
odberá sa, odberá sa od mamički od svojej,
že už iďe do hospodi do novej.

2. Ešťe sa vás mamka moja spítať mám,
či ja ešťe tejto noci tu spať mám,
ňie céruška, ňie céruška, ňie céruška, ňie so mnou,
koho si si vivoľila ten s ťebou.

3. A ja som si vivoľila z ruži kvet,
milší mi je moj najmilší jak ten svet,
a ja som si vivoľila, vivoľila ružičku,
pre kerú sťem opusťiť svú mamičku.

Rubato

 Po  do - ľi - ňe  ťi - chí  vet - rík  po - vie - va,

 uš  sa  cér - ka  od  ma - mi - čki  od - be - rá,

 od - be - rá  sa,  od - be - rá  sa  od  ma - mi - čki  od  svo - jej,

 že  už  i - ďe  do  hos - po - di  do  no - vej.

Mária Bujdáková

 ten  kto - rí  skrz  pro - ro - kov,  bol  pred - po - ve - da - ní,
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Mária Bednárová 
Vlasta Levická

Veronika Trungelová 

Popásať, napásať (pri pasení husí)

 Po - pá - sať,  na - pá - sať,  ba - tôž - ki  na - tria - sať,

 keď  vám  bu - ďe  má - lo,  prí - ďe - ťe  zas 

 rá - no,  prí - ďe - ťe  zas  rá - no.

1. Popásať, napásať, 
batôžki natriasať,
keď vám buďe málo, 
príďeťe zas ráno, 
príďeťe zas ráno.

2. Popásať, napásať, 
batôžki natriasať,
a keď vám buďe moc,
ňehajťe si na noc,
ňehajťe si na noc.

1. Pome ta, pome ta, gďe to svetlo horí,
pome ta, pome ta, gďe to svetlo horí,
tam je moja milá azda nám otvorí.

2. Otvor milá, otvor, už som dávno ňebol,
otvor milá, otvor, už som dávno ňebol,
už som vaše dvierka otvárať zabudol.

3. Keď si ti zabudol, dvierka otváraťi,
keď si ti zabudol, dvierka otváraťi,
ja som sa zabulla s ťebou zhováraťi.

Rubato

 Po - me  ta,  po - me  ta,  gďe  to  svet - lo  ho - rí,

 po - me  ta,  po - me  ta,  gďe  to  svet - lo  ho - rí,

 tam  je  mo - ja  mi - lá  az - da  nám  ot - vo - rí,  ot - vo - rí.

Mária Bednárová 
Jana Abrmanová
Mária Bujdáková
Vlasta Levická

Pome ta, pome ta (na priadkach)
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Mária Bednárová 
Jana Abrmanová

Mária Bujdáková

Po prví raz na koľená padám (veselánská pred čepčením)

Rubato

 Po  pr - ví  raz  na  ko - ľe - ná  pa - dám,

 sva - tú  An - nu  za  pa - trón - ku  žia - dam,  a - bi  to - mu 

 sl - nieč - ko  svie - ťi - lo,  ke - ré - ho  ja  ra - da  mám.

1. Po prví raz na koľená padám,
svatú Annu za patrónku žiadam, 
abi tomu slniečko svieťilo, kerého ja rada mám.

2. Po druhí raz na koľená padám,
svatú Annu za patrónku žiadam,
abi tomu slniečko svieťilo, kerého ja rada mám.

3. Pochoďev som štiri čiaski sveta,
ňenašov som krajšieho ďievčaťa,
aňi krajšiu, aňi robotňejšiu, jako si ti má milá.

Mária Bednárová
Jana Abrmanová 
Mária Bujdáková
Vlasta Levická

1. Povedzme si mi ďievčence, povedzme,
kerou cestou na zelini pojďeme,
mi pôjďeme zavčas rána z ďeďini,
do hlbokej, do hlbokej lešťini,
mi pôjďeme zavčas rána z ďeďini,
do hlbokej, do hlbokej lešťini.

2. Ti hlboká, ti hlboká lešťina,
a ja švárna, a ja švárna ďievčina,
uvila som pekní vienok zelení,
ten mi moju mladú hlávku ozdobí,
uvila som pekní vienok zelení,
ten mi moju mladú hlávku ozdobí.

 Po - vedz - me  si  mi  ďiev - čen - ce,  po - vedz - me,

 mi  pôj - ďe - me  za - včas  rá - na  z ďe - ďi - ni,

 do  hl - bo - kej,  do  hl - bo - kej  le - šťi - ni.

Povedzme si mi ďievčence (na priadkach)
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Mária Bednárová 
Jana Abrmanová

Mária Bujdáková
Vlasta Levická

Pradzme, pradzme pradulienki (na priadkach)

Rubato

 Pradz - me,  pradz - me  pra - du - lien - ki,  poj - ďe - me  do - mov, 

 rich - tá - ro - va  hr - dá  ďiev - ka  naj - viac  na - pria - lla,

 po - šli - me  jej  pre  mi - lé - ho,  ňech  sa  po - ďí - va.

1. Pradzme, pradzme pradulienki, pojďeme domov,
kerá najviac napraďieťe doložťe na moj,
richtárova hrdá ďievka najviac naprialla,
pošlime jej pre milého, ňech sa poďíva.

1. Pred bučkom za bučkom, 
stojí milá s klobúčkom,
s klobúčkom slamením, 
na stranu položením.

2. Seďí šuhaj v trávňičku,
píta od ňej hubičku,
vona mu povedá, 
že sa mu bočkať ňedá.

3. Čo bi luďia vraveli,
kebi nás tak viďeli,
jeden bosk to je dosť,
to nám stačí pre radosť.

 Pred  buč - kom  za  buč - kom,  sto - jí  mi - lá  s klo - búč - kom,

 s klo - búč - kom  sla - me - ním,  na  stra - nu  po - lo - že - ním,  lo - že - ním.

Pred bučkom za bučkom (na priadkach)

Mária Bednárová 
Jana Abrmanová
Mária Bujdáková
Vlasta Levická

 ke - rá  naj - viac  na - pra - ďie - ťe  do - lož - ťe  na  moj,
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Pred domom, za domom (pri muzike)

Mária Bednárová
Jana Abrmanová 

Mária Bujdáková
Vlasta Levická

 Pred  do - mom,  za  do - mom  zá - hrad - ka  ma - lá,

 pí - ta - la  sa  mam - ka,  či  ja  lú - bim  Jan - ka, 

 Jan - ka,  Ja - ňíč - ka,  Jan - ka,  ko - vá - ča.

1. Pred domom, za domom záhradka malá,
pítala sa mamka, či ja lúbim Janka, 
Janka, Jaňíčka, Janka, kováča.

2. Ňesťem, ňebuďem, ňeňi mi k vôli,
kováč velmo búcha, pri ňom bi ohluchla
ňesťem, ňebuďem, ňeňi mi k vôli.

3. Pred domom, za domom záhradka malá,
pítala sa mamka, či ja lúbim Janka, 
Janka, Jaňíčka, Janka, mlinára.

4. Ňesťem, ňebuďem, ňeňi mi k vôli,
mlinárova múka po liňici fúka,
ňesťem, ňebuďem, ňeňi mi k vôli.

5. Pred domom, za domom záhradka malá,
pítala sa mamka, či ja lúbim Janka, 
Janka, Jaňíčka, Janka, žobráka.

6. To sťem, to buďem, to mi je k vôli,
žobrák dobre žobre, ženu chová dobre,
to sťem, to buďem, Janka, žobráka.
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Pred kostolom biely dom… („pri muzike“)

 Pred  kos - to - lom  bie - li  dom,  pred  kos - to - lom  

 ši - ni - bi - ry - by  za - br - daj,

1. Pred kostolom bieli dom,
pred kostolom šnibrdaj-šnip-šňap, 
šinibi-ryby zabrdaj, bieli dom, 
pekné dievča býva v ňom, 
pekné dievča šnibrdaj-šnip-šňap, 
šinibi-ryby zabrdaj, býva v ňom. 

2. Keby mi ho steli dať,
keby mi ho šnibrdaj-šnip-šňap, 
šinibi-ryby zabrdaj, steli dať, 
vedev by ho miluvať,
vedev by ho šnibrdaj-šnip-šňap,
šinibi-ryby zabrdaj, miluvať.

3. Ale mi ho nedajú, 
ale mi ho šnibrdaj-šnip-šňap, 
šinibi-ryby zabrdaj, nedajú. 
Nech si ho len nehajú, 
nech si ho len šnibrdaj-šnip-šňap, 
šinibi-ryby zabrdaj, nehajú.

1. Pred farou je mostek, pred farou je mostek, pred farou je mostek,
prehíba sa, prehíba sa.

2. Pod ňím jaťeľinka, pod ňím jaťeľinka, pod ňím jaťeľinka,
zelená sa, zelená sa.

3. Jaťeľinka drobná, jaťeľinka drobná, jaťeľinka drobná,
ňekosená, ňekosená.

4. Už je moja milá, už je moja milá, už je moja milá, 
odveďená, odveďená.

5. Gdo mi hu odviedov, gdo mi hu odviedov, gdo mi hu odviedov,
ňech si hu má, ňech si hu má.

6. Len ňech hu predo mňou, len ňech hu predo mnou, len ňech hu 
predo mňou, ňeobíma, ňeobíma.

Pred farou je mostek (veselánská pri muzike)

Mária Bednárová
Jana Abrmanová 

Mária Bujdáková  Pred  fa - rou  je  mos - tek,  pred  fa - rou  je  mos - tek,  pred  fa - rou  je 

 mos - tek,  pre - hí - ba  sa,  pre - hí - ba sa.
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Prekrásna je tá panská záhrada (hocikedy)

1. Prekrásna je tá panská záhrada, ešťe krajší pánski dvor,
šiel taďe Jaňíček, straťil tam ručňíček, pekní višívaní bol.

2.Ach, mamička peknú céru máťe, prišiel som ju navšťíviť,
dva rvočki minuli sme sa ňeviďeli, prišiel som ju poťešiť.

Rubato

 Pre - krás - na  je  tá  pan - ská  zá - hra - da,

 eš - ťe  kraj - ší  pán - ski  dvor,

 šiel  ta - ďe  Ja - ňí - ček,  stra - ťil  tam  ruč - ňí - ček, 

 pek - ní  vi - ší -  va - ní  bol.

Mária Bednárová
Jana Abrmanová
Mária Bujdáková 

Pred našim sa domom lipka puká, 
v zelenom hájičku kukučka kuká.
Kolko mi ročkov dáš kým pojdem na sobáš, 
povedz, keď znáš.

 Pred  na - šim  sa  do - mom  lip - ka  pu - ká, 

 v ze - le - nom  há - jič - ku  ku - kuč - ka  ku - ká.

 Kol - ko  mi  roč - kov  dáš  kým  poj - dem  na  so - báš,  po - vedz,  keď   znáš.

 

Pred našim sa domom (pred sobášom)
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Pri Žitave ruža kvitňe („pri muzike“)

Mária Bednárová

1. Pri Žitave ruža kvitňe, ja ju trhať ňebuďem,
zamilovav som si ďievča, ale už viac ňebuďem,
milovala som ho verňe v srci som ho nosila,
pokím som sa dozveďela, že von k inej choďieva.

2. Iďe milí po ulici, má ručňíček na boku,
kamarát mu ukazuje, že je milá v obloku,
ňeukazuj, ňeukazuj, velmi ma rozhňevala,
čerá večer bov som u ňej, iného milovala.

 Pri  Ži - ta - ve ru - ža  kvit - ňe,  ja  ju  tr - hať  ňe - bu - ďem,

 za - mi - lo - vav  som  si  ďiev - ča,  a - le  už  viac  ňe - bu - ďem,

 mi - lo - va - la  som  ho  ver - ňe  v sr - ci  som  ho  no - si - la,

 po - kím  som  sa  doz - ve - ďe - la,  že  von  k i - nej  cho - ďie - va.

Prišov on k nám, ja ho ňeznám, 
začav ma mikaťi, spodňíki dvíhaťi, ja si ňedám.

Počkaj milá obanuješ, ešťe ma aj volať buďeš,
buďeš ma volaťi, hubičku dávaťi, ja ňepríďem.

 Pri - šov  on  k nám,  ja  ho  ňez - nám,  za - čav  ma 

 mi - ka - ťi,  spod - ňí - ki  dví - ha - ťi,  ja  si  ňe - dám.

Prišov von k nám (pri tanci „mikaná“)

Mária Bednárová 
Jana Abrmanová

Mária Bujdáková
Vlasta Levická
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Rozmarín, rozmarín (za stolom)Radosná novina (vianočná koleda)

Martin Molnár

 Roz - ma - rín,  roz - ma - rín,  ze - le - ný  roz - ma - rín,

 roz - ma - rín,  roz - ma - rín,  ze - le - ný  roz - ma - rín,

 a  ja  sa  ti  diev - ča,  še - ja  ho - ja,  ja - ja

 a  ja  sa  ti  diev - ča  do  ne - ho  vo - va - lím.

1. Rozmarín, rozmarín, zelený rozmarín
a ja sa ti dievča, šeja hoja, jaja
a ja sa ti dievča do neho vovalím.

2. Voval sa mi voval, len mi ho nepolám
také pierko ti dám, čeja hoja, jaja
také pierko ti dám, čo je honné toliar.2. Pozri, pozri Izaiáš, proroku boží,

čo si dávno prorokuval už v jasliach leží,
už proroctvo viplňené, s čistej panni naroďené,
ďieťa prekrásne, všem luďom vzácne, 
už proroctvo viplňené, s čistej panni naroďené,
ďieťa prekrásne, všem luďom vzácne.

Rubato

 Ra - dos - ná  no - vi - na  bo - la  zja - ve - ná, 

 Ki - ri - e  e - lej - son,  Ki - ri - e  e - lej - son,

 Kris - ťe  e - lej - son,  Ki - rie  e - lej - son,

 Ki - ri - e  e - lej - son

Mária Bednárová 
Mária Bujdáková

Vlasta Levická
Veronika Trungelová 

 Pa - nen - ka  Má - ri - a,  že  po - ro - ďi - la,
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Seďem tích radosťí (veselánská za stolom)

1. Seďem tích radosťí, žena opilá,
pojďeme sa opítať, kďe sa napila,
u Fromera prvý raz a u Jóchla druhý raz,
išla vella Gulgáňa vipila si zas,
vipila si trošťičku, peťlitrovú flašťičku, 
po jarku sa válala, na pálené volala,
pálené, pálené, buď pochválené,
pálené, pálené, seďem razi varené,
cez sponník je seďené, pálené, pálené, buď pochválené.

2. Pálené, pálené, kebi ťa nebolo,
veru bi na sveťe korhelov nebolo,
veru bi na sveťe korhelov nebolo.

3. Prví korhel som ja a druhí moj kmotor,
oplakali bi sme ten máňanskí kotol,
oplakali bi sme ten máňanskí kotol.

Rubato

 Se - ďem  tích  ra - dos - ťí,  že - na  o - pi - lá, 
 

 u  Fro - me - ra  pr - vý  raz  a  u  Jó - chla  dru - hý  raz,

 i - šla  vel - la  Gul - gá - ňa  vi - pi - la  si  zas,

 vi - pi - la  si  tro - šťič - ku,  peť - lit - ro - vú  flaš - ťič - ku, 

 po  jar - ku  sa  vá - la - la,  na  pá - le - né  vo - la - la,

 pá - le - né,  pá - le - né,  buď  poch - vá - le - né,

 pá - le - né,  pá - le - né,  se - ďem  ra - zi  va - re - né,

 cez  spon - ník  je  se - ďe - né,  pá - le - né,  pá - le - né,  buď  po - chvá - le - né.

Mária Bujdáková

 poj - ďe - me  o - pí - tať,  kďe  sa  na - pi - la,
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Mária Bednárová 
Mária Bujdáková

Vlasta Levická
Veronika Trungelová 

Sem, sem, poťe sem (vianočná koleda)

Mária Bednárová 
Jana Abrmanová
Mária Bujdáková
Vlasta Levická

1. Snujeme, snujeme, ťenké aj zrebné,
ťenké na košele, na vrecia zrebené.

2. Ešťe mi ostalo polovice klbka,
aj to si omotám okolo pupka.

3. Ešťe mi ostalo polovice ňiťki,
aj to si omotám okolo riťki.

4. Tkala som, tkala som, plátno tkala som,
červením, bielením, modrím harasom.

5. Ešťe mi ostalo polovice ňiťki,
aj to si omotám okolo riťki.

 Snu - je - me,  snu - je - me,  ťen - ké  aj  zreb - né,

 ťen - ké  na  ko - še - le,  na  vre - cia  zrebe - né.

Snujeme, snujeme (na priadkach)

2. Pasťieri ňemeškali, 
čo mali sebou vzali,
pacholiatku, jezuliatku,
pacholiatku, jezuliatku.

3. Dari mu podávali, 
pobožne sa klaňali,
pacholiatku, jezuliatku,
pacholiatku, jezuliatku.

4. Mi ti v obeť, srcia dáme,
s anjelmi ťi zaspievame,
vitaj Ježiško náš, vitaj Spasiťel náš, 
ti si náš Mesiáš,
vitaj Ježiško náš, vitaj Spasiťel náš, 
ti si náš Mesiáš.

 Sem,  sem,  po - ťe  sem  vi  pas - ťie - ro - via,

 že  sa  na - ro - ďi - lo  ďie - ťa,  z pan - ni  čis - tej  a - ko  kvie - ťa,

 v mes - ťe  Bet - le - me,  le - ží  na  sla - me.

 Pa - a - sťie - ri  ňe - meš - ka - li,  čo___  ma - li  se - bou  vza - li,

 pa - cho - liat - ku,  je - zu - liat - ku,

 a  ra - duj - ťe  sa  ľud - skí  si - no - via,
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Mária Bednárová 
Jana Abrmanová
Mária Bujdáková

2. Frajerečka moja, čos´ taká bledá,
šak si ti bívala pekná červená,
očká má zakalené a líčka velmo bledé,
povec mi má milá, čo škoďí ťebe.

3. V zelenom hájičku na samom kraji,
postretla milého na vranom koňi,
gďe si sa tu milí zav, čos´ma verňe miluvav,
a s tej velkej láski si ma zaňehav.

4. Ja som ťa zaňehav pre lucké reči,
ňesmev som miluvať tvé čierne oči,
a ja som sa ťi ďívav, keď ťa iní obímav,
a s tej vernej láski som ťa zaňehav.

Rubato

 Svie - ťi  jas - ní  me - siac  nad  ma - ňan - skí  les,

 to  je  ces - ta  ši - ro - ká,  smut - ná,  dl - há,  hl - bo - ká,

 po  ňej  sa  pre - cho - dí  mo - ja  fra - jer - ka.

Svieťi jasní mesiac (po večeroch)

1. Šťasťie, zdravie, pokoj svetí, vinšujeme vám,
najprv pánu hospodáru, potom všetkím vám,
zďaleka k vám iďeme, novinu vám ňesieme,
čo sa stalo prihoďilo v mesťe Betleme.

2. Naroďev sa chlapček malí, posiela nás k vám,
abi sťe mu ňiečo dali, zaňiesť mu to mám,
chlebík ten už ňechce brať, bo ho nakŕmila mať,
račej tolár, lebo dukát, ráčťe mu poslať.

3. Prosím pekňe, odbavťe nás, ňieto času stáť,
treba nám ho do  Betlema ísť ho kolísať,
on je velmi bohatí, všetkích šťedro odplaťí,
uložťe si k ňemu poklad tam sa ňestraťí.

 Šťas - ťie,  zdra - vie,  po - koj  sve - tí,  vin - šu - je - me  vám,

 zďa - le - ka k  vám  i - ďe - me,  no - vi - nu  vám  ňe - sie - me,

 čo  sa  sta - lo  pri - ho - ďi - lo v  me - sťe  Bet - le - me.

Šťasťie, zdravie (vianočná koleda)

Mária Bednárová 
Mária Bujdáková

Vlasta Levická
Veronika Trungelová 

 naj - prv  pá - nu  ho - spo - dá - ru,  po - tom  všet - kím  vám,  po  ňom  sa  pre - chá - dza  mno - ho  diev - če - ňiec
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Mária Bujdáková 

1. Tancuval tlstí s tlstou, 
v komore pod kapustou,
mačka im gajduvala, 
drevené gajdi mala.

2. Šošovička, hrášok, fazulka,
gďe sťe boli ťetka Zuzulka,
bola som ja na voďičku,
buďem variť šošovičku.

 Tan - cu - val  tls - tí  s tls - tou,  v ko - mo - re  pod  ka - pus - tou,

 ma - čka  im  gaj - du - va - la,  dre - ve - né  gaj - di  ma - la.

Tancuval tlstí s tlstou (na priadkach)

1. Svieťi mesiac nad naším humienkom,
stojí miľí pod naším okienkom,
pusťiťe ma moja mamka k ňemu,
moje srce dávno patrí jemu.

2. Cérka moja mladá si miluvať,
dosť máš času čepiec ovazuvať,
cérka moja zatál ťi kvitňe svet,
zakál choďia chlapci s prozbami trieť.

3. A keď ťa aj do pazúr dostaňe,
biť ťa buďe zakál ňeustaňe,
mamka moja veď aj vás bijaľi,
a preca sťe otca rada maľi.

Rubato

 Svie - ťi  me - siac  nad - na - ším  hu - mien - kom,

 sto - jí  mi - ľí  pod  na - ším  o - kien - kom,

 pu - sťi - ťe  ma  mo - ja  mam - ka  k ňe - mu,

 mo - je  sr - ce  dáv - no  pat - rí  je - mu.

Mária Bednárová 
Jana Abrmanová

Mária Bujdáková

Svieťi mesiac nad našim humienkom (po večeroch)



243242

SPEVNÍK ĽUDOVÉ PIESNE Z MANE

1. Ten masárov sin, 
ňespala bi s ňím,
velké zubi má, velké zubi má, 
pohrízol bi ma.

2. Fajku za sárou,
širák nad hlavou,
ručňík tarkaví, ručňík tarkaví,
Jano soplaví.

 Ten  ma - sá - rov  sin,  ňe - spa - la  bi  s ňím,

 vel - ké  zu - bi  má,  vel - ké  zu - bi  má,  po - hrí - zol  bi  ma.

Mária Bednárová
Jana Abrmanová 

Mária Bujdáková

Ten masárov sin (veselánská na druhý deň) Toto je ten chodňík (regrútska)

1. Toto je ten chodňík 
cez tie vinohradi,
kerím choďievávam, kerím choďievávam 
k milej na vohladi.

2. Toto je ten čisťec, čo milá trhala,
mosím jej ho vráťiť, mosím jej ho vráťiť abi ňeplakala.

Spevácka skupina

 To - to  je  ten  chod - ňík 

 cez  tie  vi - no - hra - di,

 ke - rím  cho - ďie - vá - vam,  ke - rím  cho - ďie - vá - vam 

 k mi - lej  na  vo - hla - di,  di.
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Spevácka skupina

Už iďeme zo sobášu (veselánská pred domom)

 Už  i - ďe - me  zo  so - bá - šu, 

 ej,  na - lej  druž - ba  ol - do - má - šu,  má - šu.

1. Už iďeme zo sobášu, 
ej, nalej družba oldomášu,
ej, nalej družba oldomášu.

2. Nalej, nalej plnú mierku,
ej, abys´ mala na rok ďievku,
ej, abys´ mala na rok ďievku.

3. Na rok ďievku, o dva sina,
ej, abys´ mala ďievku, sina, 
ej, abys´ mala ďievku, sina.

4. Jedz Aňička, jedz poľievku, 
ej, abys´ mala na rok ďievku,
ej, abys´ mala na rok ďievku.

5. Ňesťem cukru, aňi medu,
ej, len ňech ja mám mladú ženu,
ej, len ňech ja mám mladú ženu.

6. Lepšia jenna mladá žena, 
ej, jak sto holdov vinohrada,
ej, jak sto holdov vinohrada.

1. Trepeme, trepeme, konope trepeme, hore háj,
trepeme, trepeme, konope trepeme, hore háj,
keď ich dotrepeme tak ich očešeme, naozaj,
trepeme, trepeme, konope trepeme, hore háj,
keď ich dotrepeme tak ich očešeme, naozaj.

2. Česala, česala, konope česala, hore háj,
česala, česala, konope česala, hore háj,
konopienka ťenká horko zaplakala, naozaj,
česala, česala, konope česala, hore háj,
konopienka ťenká horko zaplakala, naozaj.

 Tre - pe - me,  tre - pe - me,  ko - no - pe  tre - pe - me,  ho - re  háj,

 Tre - pe - me,  tre - pe - me,  ko - no - pe  tre - pe - me,  ho - re  háj,

 keď  ich  do - tre - pe - me  tak  ich  o - če - še - me,  na - o - zaj.

Mária Bednárová
Jana Abrmanová 

Mária Bujdáková
Vlasta Levická

Trepeme, trepeme (na priadkach)
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2. Už mi vičítaľi stodvacať 
patrónov,
už mi vičítaľi stodvacať patrónov,
ňečakaj má milá viacej z vojni 
domov.

3. Ňebuďeš mi chistať na širáčik 
pierka,
ňebuďeš mi chistať na širáčik 
pierka,
ňebuďeš zatvárať viacej za mnou 
dvierka

5. Keď ma ňezabijú v javorovej 
hore,
keď ma ňezabijú v javorovej hore,
tak ma ňezabijú v mojej milej 
dvore.

6. Keď ma ňezabijú na vojňe 
vojaci,
keď ma ňezabijú na vojňe vojaci,
tak ma ňezabijú mláďenci.

Mária Bujdáková 

Uš sa mi na čiapke (regrútska)

Rubato

 Už  sa  mi  na  čiap - ke  gom - bí - ček  ko - ľem - be,

 Už  sa  mi  na  čiap - ke  gom - bí - ček  ko - ľem - be,

 už  mi  je  mi - lá  má,  už  mi  je  po  žen - be

Už jeseň iďe (pri práci)

2. Už nám ňebudú viac rozkazuvať,
aňi začasú ráno zobúdzať,
aňi nože nám tupé ňedajú,
ráno staňem, oblečem sa, sa ma 
pítajú.

3. Céruška moja, gďe si mi bola,
keď si na hodi doma ňebola, 
bola som, bola v Rudľjanskom Poli,
ach, mamička, mamka moja hláv-
ka ma bolí.

4. Rudľjanské Pole je velké mesto,
tam je mláďencov aj više dvesto,
ňielen mláďencov, lež aj panenki,
čo tím naším gavalierom boli fra-
jerki.

5. Frajerki boli, aj ich rád mali,
a nás pred ňima ohovárali,
a mi maňanské smutné ďievčence,
boli sme tam opusťené v tom ší-
rom sveťe.

Rubato

 Už  jes - eň  i - ďe,  do - mov  pôj - ďe - me,

 bur - bun - dian - ski  riad  o - dov - zdá - va - me,

 bur - bun - dian - ski  riad  o - dov - zdá - va - me,

 na - šim  pá - nom  aj  gaz - dov - com  za - ďa - ku - je - me.

Mária Bednárová 
jana  Abrmanová
Mária Bujdáková

4. Mašíruj, mašíruj, Pán Boh ťi 
pomáhaj,
mašíruj, mašíruj, Pán Boh ťi 
pomáhaj,
keď ťa ňezabijú, domov sa ponáhlaj.
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Mária Bednárová
Jana Abrmanová 
Mária Bujdáková

2. Lúbi sa mi, lúbi sa mi, bo čierne oči má,
lúbi sa mi, bo čierne oči má,
hádam sa mi, hádama s ami to ďievča klamať dá.

3. Ale ďievča, ale ďievča rozumu dosť malo,
ale ďievča rozumu dosť malo,
vono sa mi, vono sa mi oklamať ňedalo.

4. Pre miláčka, za miláčka krok bi ňespravilo,
pre miláčka krok bi ňespravilo,
a za jeho kamaráta Dunaj preskočilo.

5. Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj aj to šíre more,
Dunaj, Dunaj aj to šíre more,
to pre ťeba, to pre ťeba poťešeňie moje.

 V na - šom  dvo - re,  v naš om  dvo - re  ras - ťie  tr - no - sliv - ka,

 v na - šom  dvo - re  ras - ťie  tr - no - sliv - ka, 

 lú - bi  sa  mi, l ú - bi  sa  mi,  tá  mo - ja  fra - jer - ka.

V našom dvore rastie trnoslivka (regrútska)

SPEVNÍK
—

 V mo - jej  mi - lej  dvo - re,  v mo - jej  mil - ej 

 dvo - re,  sto - ja  dva  vra - né  ko - ňe, 

 o - ral  na  ňich,  o - ral  na  ňich 

 ten  pre - krás - ni  Ja - ňí - ček,  čo  pre - o - ral, 

 čo  pre - o - ral  mo - jej  mi - lej  chod - ňí - ček. 

Mária Bednárová 
Mária Bujdáková

1. V mojej milej dvore, v mojej milej dvore, stoja dva vrané koňe,
ňigdo na ňich, šej, haj, ňigdo na ňich, šej, haj, ňigdo na ňich ňeore,
oral na ňich, oral na ňich ten prekrásni Jaňíček, 
čo preoral, čo preoral mojej milej chodňíček. 

2. Ešťe von len, ešťe von len prvú brázdu vioral,
a na svoju milú a na svoju milú prežalosňe zavolal,
zbohom ostaň moja milá ja už viacej ňepríďem,
zajtra ráno, skoro ráno za vojačka odíďem. 

 ňig - do  na  ňich,  šej,  haj,  ňig - do  na  ňich, 

 šej,  haj,  ňig - do  na  ňich  ňe - o - re,
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Zasiala som bažaličku (na priadkach)

1. Zasiala som bažaličku, zasiala,
keď sa naša verná láska začala,
ešťe aňi bažalička ňezišla,
už sa naša verná láska rozišla,
ešťe aňi bažalička ňevzišla,
už sa naša verná láska rozišla.

2. Zvalla ruža uvadov jej aj koreň, 
zaňehav ma včera večer moj frajer,
zaňehav ma ja ňebuďem banuvať,
račej buďem Pánu Bohu ďakuvať,
zaňehav ma ja ňebuďem banuvať,
račej buďem Pánu Bohu ďakuvať.

Mária Bednárová
Jana Abrmanová 
Mária Bujdáková
Vlasta Levická

Rubato

 Za - sia - la  som  ba - ža - lič - ku,  za - sia - la,

 keď  sa  na - ša  ver - ná lás - ka  za - ča - la,

 e - šťe  a - ňi  ba - ža - lič - ka  ňe - zi - šla,

 už  sa  na - ša  ver - ná  lás - ka  ro - zi - šla.

Vidala mamka vidala céru (pred čepčením veselánská)

1. Vidala mamka, vidala céru do cudzej krajini,
prikázala jej, nakázala jej, abi ňeprišla k ňej.

2. A ja vám mamka, mamička, mamka, a ja vám priľeťím,
aj vám priľeťím, aj vám zaľeťím, sadňem  na záhradku.

3. Keď buďeš maťi petružľien siaťi, buďeš ma viháňať,
ej, hešu, hešu, ftáčku jarabí pokuceš ľaľiu.

4. Keď ju po kuce, ňech ju pokuce, šak som ju ja siala,
ja som ju siala, aj poľievala po mňe sa ujala.

5. Dobre vám mamka, mamička, mamka pri mojom apkovi,
ale mňe beda, beda, prebeda, pri cudzom chlapovi.

SPEVNÍK
—

Mária Bednárová 
Mária Bujdáková

Rubato

 Vi - da - la  mam - ka,  vi - da - la  cé - ru 

 do  cu - dzej  kra - ji - ni,

 pri - ká - za - la  jej,  na - ká - za - la  jej, 

 a - bi  ňe - pri - šla  k ňej.
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Mária Bednárová
Jana Abrmanová 
Mária Bujdáková
Vlasta Levická

Zelinka malá (pri zbere zeliniek)

Rubato

 Ze - lin - ka  ma - lá,  ke - bi  ťa  zna - la,

 ňe - jen - né - mu  šu - ha - jo - vi,  bi  ťa  tr - ha - la

1. Zelinka malá, kebi ťa znala,
ňejennému šuhajovi, bi ťa trhala,
ňejednému šuhajovi, bi ťa trhala.

2. Zelinka malá, daj sa mi poznať,
buďem si ja svoje líčka, prekom maluvať,
buďem si ja svoje líčka, prekom maluvať.

1. Zasiali sme konope 
narásli nám visoké,
ej, konopa, konopa,  
buďe s ťebou robota,
ej, konopa, konopa, 
buďe s ťebou robota.

2. Od kostola do mlina,
malovaná dolina,
gdo dolinu maluvav,
švárne ďievča miluvav,
gdo dolinu maluvav,
švárne ďievča miluvav.

3. Ó, ti svatá konopija,
nadarmo si netrpela,
trhali ťa, máčali,
a pichlavo česali,
trhali ťa, máčali,
a pichlavo česali.

4. Na snuvákoch snuvali,
a na krosnách vitkali,
abi naše ďievčence,
mali pekné rukávce,
abi naše ďievčence,
mali pekné rukávce.

 Za - sia - li  sme  ko - no - pe  na - rás - li  nám  vi - so - ké,

 ej,  ko - no - pa,  ko - no - pa,  bu - ďe  s ťe - bou  ro - bo - ta,

Zasiali sme konope (na priadkach)

Mária Bednárová 
Mária Bujdáková

Vlasta Levická
Veronika Trungelová 
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Tajomstvo Veľkej Máne

V októbri 2012 mi pani učiteľka Ľudmila Horníková pošepla svoje 
tajné želanie – napísať spomienky na prácu môjho otca Jozef Nitraya 
a moju mamičku Martu Nitrayovú-Bakytovú. Vtedy som súhlasil 
s prísľubom všestrannej pomoci a podpory. Na začiatku roka 2013 – 
už po vydarenom projekte Polnočnej omše z Veľkej Máne, pripomenul 
som pani učiteľke jej želanie – a na konci marca som mal v rukách 
nahrávku piesňových podkladov, fotografie a texty spomienok. Na-
hrávania sa okrem pani učiteľky Márie Bednárovej (duše maňanské-
ho folklóru), pani Trungelovej (knihovníčke a organizačnej vedúcej 
miestnych folklórnych súborov), pána Bugára (autora textu o pôsobení 
môjho otca) zúčastnili členovia DFSk Melanka Vašeková, Vlasta Le-
vická, Daniela Jakubíková, Melánka Kajabová, Jana Abrmanová, Marta 
Hrušovská, Veronika Trungelová, Mária Bujdáková, Jozef Boďo, Pavel 
Trstianský, Vladimír Ernihold.

Napriek tomu, že piesne už boli vďaka pani učiteľke Bednárovej 
dávnejšie spracované do ucelených spevníkov, nahrávka bola dôležitou 
inšpiráciou na zachovanie nárečových výrazov a prístupov spevákov. 
V tom čase som mal za sebou už niekoľko inšpiratívnych stretnutí 
s majstrom Štefanom Molotom, ktorý ma usmernil a vydláždil nám 
úvodnú cestu k vytvoreniu tajomného zdroja veľkomáňanských pies-
ňových prejavov. 

Zámer spracovania malej knižnej publikácie a zaznamenania pies-
ňových materiálov sa postupne od myšlienky menil na reálny obraz, 
a tak som mohol poprosiť majstra Štefana Molotu, aby sa stal garan-
tom spracovania piesňových podkladov, autorom a realizátorom. 
S veľkou radosťou som prijal kladnú odpoveď. Po dvoch týždňoch 
a niekoľkých konzultáciách sme od majstra dostali základné spevácke 
linky, dohodli sme hráčske a spevácke obsadenie, vytvorili sme časo-

1. Žalo ďievča, žalo trávu, 
žalo ďievča, žalo trávu, 
ňeďaľeko Temešváru,
ňeďaľeko Temešváru.

2. Keď nažalo naviazalo,
keď nažalo naviazalo, 
na šuhaja zavolalo,
na šuhaja zavolalo.

3. Šuhaj, šuhaj z druhej strani,
šuhaj, šuhaj z druhej strani, 
poď mi dvíhať batoch trávi,
poď mi dvíhať batoch trávi.

4. Ňech ťi dvíha oťiec, maťi,
ňech ťi dvíha oťiec, maťi, 
ňechceľi ťa za mňa daťi,
ňechceľi ťa za mňa daťi.

5. Ešťe si ľen húski pásla,
ej, ešťe si ľen húski pásla, 
už si v mojom srci rásla,
už si v mojom srci rásla.

6. Ešťe ťa ľen koľenbaľi,
ej, ešťe ťa ľen koľenbaľi 
už ťa za mňa sľubovaľi,
už ťa za mňa sľubovaľi.

 Ža - lo  ďiev - ča,  ža - lo  trá - vu,  ža - lo  ďiev - ča, 

 ža - lo  trá - vu,  ňe - ďa - ľe - ko  Te - meš - vá - ru.

Žalo ďievča, žalo trávu (pri práci)

Apolónia Hoťková
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sprostredkovateľmi tradícií a atmosféry Veľkej Máne. Dúfame, že sa 
vám spôsob hudobného spracovania i interpretácie páči. Ak vás osud 
na Máňu povedie, spomeňte si na jej tajomstvo a na tieto riadky... 

V pokornej úcte ku všetkým, ktorí sa zúčastnili na projekte.

Jozef Nitray mladší

Slovenské ľudové piesne z Veľkej Máne

Piesňové podklady spracované a nahrávané na základe láskavého súhlasu 
členov DFSk Dolina Máňa

NA KOPEČKU BALZAMOVOM

Námet a produkcia: Jozef Nitray
Výber piesní a hudobné spracovanie: Štefan Molota
Nahrávané 29 a 30. júna 2013 v TON Studiu Rajchman Dolní Bojanovice

Hudobná réžia: Štefan Molota
Zvuková réžia: Petr Prokop
Mastering: Petr Prokop
CD vydalo: TON STUDIO Rajchman
Grafický design: Pergamen s.r.o.

Hrá Ľudová hudba pod vedením Štafana Molotu zložení:
Primaš Štefan Molota 
Druhé husle Viliam Didiaš 
Cimbal Martin Budinský 
Viola 1 Milan Hronček 
Viola 2 Slavomír Šurina 
Kontrabas Milan Gonda 

vú schému. Ostalo iba rozhodnutie o mieste nahrávania. Na základe 
mojich osobných skúseností a dobrých referencií sme vybrali TON 
štúdio pána Rajchmana na Morave, pár kilometrov od Holíča (tento 
písomný vstup píšem deň po návrate z dvojdňového nahrávania, som 
ešte plný emócií a zvláštnych pocitov, ale zároveň viem – urobili sme 
veľa pre dobrý výsledok).

Nasledovalo obdobie speváckych skúšok a stretnutí s kapelou. Zvolili 
sme základné zloženie cimbalovej muziky – prim, druhé husle, viola, 
kontrabas a cimbal. Muzikanti sú overení z mnohých projektov maj-
stra Molotu, niet pochýb – vybrali sme to najlepšie. Spevácke skupiny 
tvorí ženská spevácka skupina Vranky z Nitry so svojimi sólistkami 
pod starostlivým vedením pani Margity Jágerovej – spevácky základ 
z projektu Polnočnej omše z Veľkej Máne. Mužský part budú zastrešo-
vať páni z príležitostného zoskupenia s názvom Havrani, spoľahliví 
speváci z Polnočnej omše.

Postupnými krokmi napredujeme k nahrávaniu – stalo sa tak 29. 
a 30. júna, pracovnú atmosféru so zvukárom Petrom Prokopom na 
chvíľku zmeníme na prostredie pivnice Vinárskeho domu v Dubňa-
noch. Patrí rodine klarinetistu pána Kopečka. Jeho syn – cimbalista, 
je žiakom nášho Martina Budinského, učiteľa na hudobnom konzer-
vatóriu a cimbalového virtuóza. Máme si čo povedať – zodpovednosť 
je však silnejšia a myseľ je už skôr v témach nahrávania na nasledovný 
deň. Pre istotu si ešte všetko, čo sa v ten deň prihodilo, tvorivo pre-
diskutujeme pri bielom a červenom víne (ako sa neskôr dozvedáme 
starostovom) v malom Dubňanskom  penzióne... 

Výsledkom je cédé, ktoré možno práve počúvate. Prosím, myslite 
pritom na Veľkomáňanov a ich život, tradície, radosti a bolesti. Na ich 
dedinu, polia a vinohrady, na Starú horu. Myslite na učiteľov, ktorým 
sú toto cédé a kniha zvlášť venované, myslite na našu slovenskú zem, 
na predkov, na naše tradície.

My, ktorí sme sa na nahrávaní v akejkoľvek úlohe zúčastnili, sme iba 
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12. Ja som mesiac 1:32 / Spieva SSk Havrani 
13. Gazda náš 2:02 / Spievajú SSk Vranky a Havrani 

Piesne zo Starej hory 
14. Rozmajrín zelený, suchá tráva... Pálené, vínečko, borovička 4:35
/ Spievajú Margita Jágerová a Jozef Nitray 
15. Ach, sklenička sklenená 2:00 / Spieva Jozef Nitray a SSk Havrani 
16. Pime, chlapci, pime víno 1:38 / Spieva Jozef Nitray 

Piesne žartovné 
17. Čo sa mi tej noci stalo 1:20 / Spieva Margita Jágerová a SSk Vranky 
18. Čo sa stalo jennej žene 1:47 / Spievajú SSk Havrani a Vranky 

Piesne regrútske 
19. Keď som išov do Komárna 3:15 / Spieva Jozef Nitray 
20. Ešte raz prejdeme 2:35 / Spieva SSk Havrani 

Piesne svadobné
21. Otvárajte dvere 1:43 / Spievaju SSk Vranky a Havrani 
22. Čo to za holúbky 1:28 / Spieva SSk Vranky 
23. Načo som sa tak mladá vydala 1:57 / Spieva Margita Jágerová 
a SSk Vranky 

Piesne vianočné
24. Svätý, svätý Ježiško 2:41 / Pieseň z veľkomáňanskej Polnočnej omše 
Spieva Margita Jágerová a SSk Vranky 
25. Vitaj nám Ježiško 2:27 / Oslavná pieseň narodenia Ježiša Krista 
spieva SSk Vranky 
 
Total time: 56:14

Spievajú
Ženská spevácka skupina Vranky pod vedením Margity Jágerovej:
Margita Jágerová, Jana Ambrózová, Jana Tencerová, Blanka Filipová, 
Katarína Töröková, Miroslava Bujňáková, Jana Zákopčanová, Lucia 
Bakaiová, Michaela Ďuračková, Linda Štulajterová, Anna Šmehilová 
Mužská spevácka skupina: Jozef Nitray, Ján Krajanec-Slaninkár, Ro-
man Dzúrik, Július Šatura, Viliam Chrenko, Štefan Civáň, Juraj Štr-
kolec, Patrik Földeši 
Spev sólo:
Margita Jágerová, Jana Tencerová, Ján Krajanec-Slaninkár, Jozef Nitray

PORADIE PIESNÍ 

Piesne diečenské 
1. Povedzme si my dievčence 1:07 / Spieva SSk Vranky 
2. Zelinka malá 1:38 / Spieva Jana Tencerová 
3. Lubo, lubo, lubovníček 0:15 / Recitatív SSk Vranky 
4. Utekala líška 0:48 / Spieva SSk Vranky 

Piesne ľúbostné 
5. Svieti jasný mesiac 4:30 / Spieva Jozef Nitray 
6. Až tam dole pod tým tichým Dunajom 4:23 / Spieva Margita Jágerová 
7. Mav som jennu frajerečku 1:46 / Spieva SSk Havrani 
8. Na kopečku balzamovom 2:54 / Spieva Ján Krajanec-Slaninkár 
a SSk Havrani 
9. Svieti mesiac 4:15 / Spieva Margita Jágerová a SSk Vranky 
10. Garazdička, garazdička, garazda 2:13 / Spieva SSk Havrani 

Piesne žatevné 
11. Čieže je to jarné žitko 1:23 / Spievaju SSk Vranky a Havrani 



260

na Máni

Použitá literatúra:

Bednárová, M.: Piesne z Veľkej Máne, Regionálne piesne, Doplnok 
k vyučovaniu hudobnej výchovy, Základná škola Maňa, 1976
Bugár, R.: Spomienky na učiteľa Jozefa Nitraya, rukopis Maňa, 2013
Hunka, J.: Dejiny Mane od prvej písomnej zmienky v roku 1237 až po 
rok 1918, (rukopis – interný dokument obce Maňa), 2012 
Kronika obce Maňa
Kujovský, R.: Počiatky osídlenia obce Maňa, (rukopis – interný do-
kument obce Maňa), 2011
Tinák, B.: Putovanie za snom, Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2004
Trungelová, V.: Mikrogeografická charakteristika katastrálneho úze-
mia obce Maňa (ročníková práca), 2003

Obsah

Úvod  .......................................................................................................................................9
Moja cesta .......................................................................................................................15
Môj život ..........................................................................................................................16
Veľká Máňa, dedina v lone Žitavy ....................................................25
Moje prvé stretnutie s pánom riaditeľom ............................63
Učiteľovo poslanie ................................................................................................75
Máňa milovaná...  .................................................................................................82
Patrí Vám vďaka .....................................................................................................91
Máňa spieva, tancuje a spomína .......................................................95
Nárečie ............................................................................................................................ 121
Kroj ..................................................................................................................................... 125
Detské hry....................................................................................................................131
Driapačky ..........................................................................142
Nárečový slovníček ...........................................................................................145
Osobnosti .....................................................................................................................154
Ľudové piesne z Mane..................................................................................157
Tajomstvo Veľkej Máne ..............................................................................255
Na kopečku balzamovom  ...................................................................... 257
Použitá literatúra ............................................................................................. 260



Vľavo hore: Veľká Máňa – svadobný sprievod 
z kostola (1962). Vľavo dole: Dievčenská tanečná 

skupina z roku 1953. Vpravo: Vinohradnícky lis – preš 
a hajlochy na Starej hore.
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