
Dobrý deň, kolegovia. 

Do tejto práce som išiel s malou dušičkou, a s obavou či ma to bude baviť – tráviť čas za počítačom 

a prepisovať matriky? Nemal som jasnú predstavu o tom čo mi to môže dať. Uvedomoval som si rozsiahlosť 

práce a keďže mi dolná zem prirástla k srdcu, tak som chcel vlastne pomôcť. Pracoval som predtým na knihe 

„Pitvarošské nárečie“ a viem ako mi každá čo i len malá pomoc od niekoho iného dobre padla. 

Začal som so zápisom krstov. Pri otvorení skenov z matrík som sa najprv zľakol, že to bude veľmi ťažké 

správne prečítať a zapísať. Pýtal som sa pána Kmeťa, kto by mi mohol pomôcť, poradiť? Otvoril mi stránku 

členov kolektívu a povedal len jednu strohú vetu. „Tu sú ľudia ich čísla telefónov a emailové adresy a títo 

vám pomôžu“. Mal pravdu, prvého som oslovil známeho Jarka Poliaka a keď mi bleskovo prečítal pre mňa 

ťažko identifikovateľné priezviská, padla mi sánka. Dokonca pri mene Áchim mi povedal, že istý Andráš 

Áchim, bol politikom a dokonca bol napadnutý svojim rivalom Endrem Žilinským a zastrelení. Milo ma 

prekvapili jeho vedomosti a len tak pre seba som si povedal, že možno táto práca aj mne prinesie rozšírenie 

obzoru môjho poznania. 

Dá sa povedať, že dnes už celkom plynulo čítam staré maďarské matriky. Na okraj však asi toľko, že keď 

počujem o tom, že niektorí z nás prepisujú latinsky písané matriky, tak im ani trochu nezávidím.  

Táto práca je pre mňa určitým užitočným vyplnením môjho voľného času. Napĺňa ma aj emóciami 

a potešením. Pri zapisovaní krstov, mám dobrý pocit, z toho keď vidím koľko detí sa rodilo. Naopak mi 

niekedy príde aj ľúto, že až príliš veľa z nich zomrelo. Zamýšľam sa aj nad prácou farárov a postupne som si 

aj niektorých obľúbil. Napríklad taký Gusztáv Szeberényi, pôvodom to bol Gustáv Seberíni z Adamovských 

Kochanoviec. Meno si musel pomaďarčiť, ako i do matriky musel písať po maďarsky. Je úsmevné keď 

natrafíme na zápis čiastočne v Slovenčine a čiastočne v Maďarčine. Napr. Ďurkov György - dve ď rôzne 

napísané. Rovnako aj Linder Karol to sem-tam používa napr.: Lúšťik Mihály a Žíroš Judit. Je to milé a my 

môžeme rozmýšľať nad tým prečo to robia. Každý máme na to svoje vysvetlenie – ja si myslím, že predsa 

ešte nikde v ich podvedomí driemal slovenský duch. Linder navyše pre urýchlenie práce používa aj pomlčku 

nad hláskou – čo znamená že tam idú za sebou dve rovnaké hlásky (Juliana, Susana s pomlčkou nad n, 

znamená Julianna, Susanna). Tiež úsmevné však kým zdvihnem pero a urobím nad n pomlčku, tak skôr 

napíšem druhé n. Takže takéto postrehy pri tejto práci sú dôkazom toho, že v mojom veku je to dobrá 

forma cibrenia si svojho myslenia.  

Teraz už tri týždne párujem záznamy v regióne (patrí tam aj Pitvaroš – rodná obec mojich rodičov a ich 

predkov). Toto si vyžaduje už viacej sústredenia a aj väčšie zapojenie fantázie. Našťastie mám dobrého 

patróna – pani Betku Valachovičovú. Na druhej strane sa v matrike stretávam s menami mne známymi 

a tým je to o to zaujímavejšie. Ak keď je z toho niekedy priam detektívka, keď sa však výsledok z pátrania 

podarí, prichádza aj pocit radosti z práce.  

Ešte v závere chcem povedať, že klobúk dolu pred prácou inžiniera Kmeťa. Urobiť tento program mu 

zabralo nielen veľa času, ale aj myslenia. To že to robí pri svojej práci je naozaj obdivuhodné. Viem o čom 

hovorím, lebo aj ja som sa určitý čas tomu venoval. S programom sa musí stále žiť a vždy sa nájde niečo, čo 

sa dá vylepšiť.         

Všetkých vás touto cestou pozdravujem a prejem vám silné zdravie a veľa síl v ďalšej práci. 

Štefan Mikuš – váš kolega.     


