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Merašice, náš domov

Bývali sme v Merašiciach v topoľčianskom okrese, malej slovenskej dedine 
s asi 700 obyvateľmi. Bola to dedina ako každá iná, celý spoločenský život sa 
odohrával v jednom hostinci a jednom rímskokatolíckom kostole. otec do 
hostinca chodieval, aby si vypočul miestne novinky. noviny neboli k dispo‑
zícii, k informáciám sa človek najlepšie dostal pri pive alebo poháriku slivo‑
vice. krčmár Varga zvyčajne posedával a popíjal so zákazníkmi, kým jeho 
žena zastávala všetku prácu. občas sa tam objavil niekto, kto mal cez dedinu 
cestu, a skvelá pani hostinská Vargová ho hneď počastovala jedlom. Pokiaľ 
si pamätám, hostinec bol otvorený neustále, nemal žiadne otváracie hodiny 
a dvere sa nikdy nezamykali. kto šiel okolo, zaskočil dnu na pohárik a pár 
slov. otec hovorieval: „aj kone sa už naučili zastať pred krčmou.“

novinky a klebety sa získavali aj od miestneho farára. Bol to dobrý pria‑
teľ našej rodiny, rodičia s ním radi hrávali karty. najzaujímavejšou budovou 
v dedine bol starý kostol s jednoduchým gotickým interiérom, ktorého his‑
tória siahala až do roku 1397. kto sa blížil do Merašíc, už z diaľky ako prvú 
zbadal kostolnú vežu. Farár Harangozó bol nízky, územčistý muž, u suse‑
dov veľmi obľúbený pre svoju láskavosť a dobročinnosť – a sklon neodmiet‑
nuť pohárik či dva. Býval v neveľkom dome pri kostole so svojou sestrou 
Margitou, ktorá mu robila gazdinú aj sekretárku. Popri farských povinnos‑
tiach vyučoval aj náboženstvo na miestnej škole. ako Maďar mal radosť, že 
moji vzdelaní rodičia s ním hovoria v jeho vlastnom jazyku. najviac práce 
mal, prirodzene, v nedeľu, keď za zvukov kostolných zvonov prichádzali na 
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omšu dedinčania oblečení vo svojich najlepších šatách. Po nej sa muži pobra‑
li v skupinkách do krčmy a ženy domov variť obed.

obchod mojich starých rodičov bol široko‑ďaleko jediným poriadnym 
miestom, kde sa dalo nakúpiť. Vlastne to bola iba malá miestnosť s pultom, 
ktorý oddeľoval verejnú časť od malej obývacej časti vzadu. Bol to obchod 
so zmiešaným tovarom, predávalo sa v ňom všetko od múky a cukru, cez 
ihly a nite, až po papier, lep a čokoľvek, čo mohla usilovná gazdiná potre‑
bovať na zabezpečenie čistoty v domácnosti. komu bolo treba niečo viac, 
napríklad nový oblek či pár topánok, musel sa vybrať autobusom – chodil 
raz denne – do najbližšieho mesta. Dodnes mám v pamäti, ako bol každý 
jeden druh tovaru zapísaný a mal svoje presné miesto. V obchode vždy vlá‑
dla čistota; prach, či už skutočný alebo domnelý, sa vymietal niekoľko ráz za 
deň. ak sa náhodou stalo, a stávalo sa to iba zriedka, že nejaký tovar bol vy‑
predaný, starý otec – volali sme ho opapa – zákazníkovi slávnostne prisľú‑
bil, že ho okamžite objedná a bude ho mať pripravený v najbližších dňoch. 
opapa ani na chvíľu nezľavil z profesionality a všetkých, ktorí k nemu cho‑
dili nakupovať, oslovoval ich priezviskom bez ohľadu na vek a postavenie. 
neformálneho či dôverného tónu by sa uňho nik nedočkal. Účelnosť, s akou 
opapa viedol obchod, dokonale odrážala jeho charakter. 

Hoci bol pomerne prísny, mali sme ho veľmi radi. S bratom Mikim sme za 
ním chodili do obchodu, lebo sme vedeli, že od neho – ako úplatok, aby sme 
ho nevyrušovali – dostaneme sladkosti, nikdy nie viac než jeden či dva kúsky 
pre každého. Vždy sa obliekal od hlavy po päty do čierneho, čierny klobúk, 
čierne fúzy. Striktne pristupoval nielen k vedeniu obchodu, ale aj k záležitos‑
tiam viery. Raz za pár týždňov k nám chodieval šochet, mäsiar židovskej ko‑
munity, aby nám kóšer spôsobom pozabíjal kurence a kravy. Sabatová večera 
sa v piatok večer nezačala, kým si k stolu ako prvý nesadol opapa. S Mikim 
sme vždy sekali dobrotu, lebo sme jednoducho museli. Žiadne hádky či ja‑
šenie, svoju energiu sme sústreďovali na modlitby a jedlo. od stola sme ne‑
smeli odísť, kým sme všetko nedojedli, a aj potom sme si najskôr museli od 
opapu vyžiadať dovolenie. 

Starká, omama, bola pravým opakom svojho manžela, výzorom i spô‑
sobmi. on vysoký a štíhly, ona malá a kyprá. Hrubé vrstvy šiat zahaľujúce 
jej nedokonalé tvary si chránila nariasenou zásterou, ktorú nosila každý deň. 



Mala husté, vlnité vlasy farby striebra a pod bradou lalok, čo sa jej pri robote 
pohojdával. Pamätám si na ňu už len ako na staršiu, aspoň šesťdesiatročnú 
ženu, neprestajne však niečo robila. Starala sa o domácnosť, varila a piek‑
la, a keď šiel opapa po tovar, zastupovala ho v obchode. Z ich deviatich detí 
žil v Merašiciach iba môj otec, čo malo za následok, že omama nás s Mikim 
– k nevôli našej matky – rozmaznávala, najmä makovými a tvarohovými 
buchtami, džemovými či jablkovými koláčmi a inými dobrotami, čo práve 
napiekla. niekedy som k nej zašiel iba preto, aby som sa díval, ako pečie raž‑
ný chlieb, typický dedinský pokrm veľkosti menšieho kolesa od voza. Vždy 
upiekla dva bochníky, vystačili na niekoľko týždňov. keď mala menej práce, 
rozprávala mi rozprávky o Červenej čiapočke a Jankovi a Marienke.

Matka zastávala liberálnejšie názory a synagógu navštevovala iba vo 
sviatky. Často nám k jedlu pridala niečo, čo nebolo kóšer, salámu alebo sla‑
ninu, a kázala nám ukryť to pred opapom. Verila, že počas studených, ne‑
vľúdnych zimných mesiacov majú deti jesť tučné jedlá. keďže som bol v jedle 
prieberčivý, často ma trápila nádcha alebo infekcie uší. Pri stole ma moja 
úbohá matka zakaždým celý čas presviedčala, aby som zjedol zeleninu. Jej 
prosby som odmietal z hlúpych, pre dieťa iste typických dôvodov: „Špenát 
jesť nebudem, určite by som z neho celý ozelenel.“

Manželstvo mojich rodičov bolo vopred dohodnuté – kým, neviem –, 
ale bol to šťastný zväzok. Svadba sa konala 26. októbra 1930, ženích mal 28, 
nevesta o päť rokov menej. Medové týždne strávili v Benátkach. na tie časy 
to bolo čosi nevídané. Domnievam sa, že cestu dostali ako svadobný dar od 
Šajmovičovcov, matkinej rodiny. Všetci mali úspešné kariéry, ešte aj matki‑
na sestra Margo bola zubná technička a dokonca mala vlastnú súkromnú 
prax, čo vtedy vôbec nebolo bežné. ani príbuzní z otcovej strany sa nedali 
zahanbiť, bol medzi nimi chirurg, architekt, vedúci kancelárie. otec vyštu‑
doval obchod a poľnohospodárstvo na nemeckej vysokej škole na Slovensku, 
hovoril niekoľkými jazykmi, no nikdy neprejavil záujem budovať „ozajstnú“ 
kariéru. keď sa opapa rozhodol, že na hospodárenie je už pristarý a otvo‑
ril si obchod, otec po ňom hospodárstvo ochotne prevzal. a tak sa stalo, že 
mestské dievča z dobre situovanej rodiny sa vydalo za hospodára a prišlo bý‑
vať do malej dedinky. Dalo sa preto očakávať, že zo začiatku to nebude mať 
jednoduché; mame chvíľu trvalo, kým si zvykla na nový život, ale napokon 
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si našla svoje miesto. Prispelo k tomu azda aj to, že s otcom mali veľa spoloč‑
ného. obaja boli vášniví čitatelia a milovali hudbu, najmä operu. Večery sa 
vtedy často trávili pri rádiu, jedinom zdroji zábavy, ale rodičia žili aj spolo‑
čensky, otec mal vždy množstvo priateľov z rôznych kruhov. nikdy sa pred 
nami nehádali. občas sme si všimli, že sa niekoľko dní nerozprávajú, no ne‑
stávalo sa to často. 

naša slúžka Mariška matku zbožňovala – boli ako najlepšie priateľky. 
Mariška bola rímskokatolíckeho vyznania, s mužom, ktorý pracoval pre istú 
nemeckú rodinu, mali šesť detí. Matku odbremenila od prania a žehlenia 
a tá sa mohla naplno venovať vareniu a pečeniu. 

neboli sme jediní, čo mali v dedine slúžku. V Merašiciach žilo niekoľko 
zámožných rodín a dedinčania z rôznych dôvodov považovali za bohatých 
aj nás. Prvým dôvodom bol náš obchod, druhým 120 hektárov hospodár‑
stva môjho otca, na ktorom zamestnával päť miestnych chlapov, a tretím náš 
dom, väčší než iné. Domy v okolí boli bielené vápnom a hlinené, zatiaľ čo náš 
bol bielený vápnom, ale postavený z tehál. ani moja matka sa neobliekala do 
farebných sukní a šatiek ako iné ženy. nosila šaty nenápadnejších farieb, jej 
štýl bol o čosi úhľadnejší. aj otec sa odlišoval od iných mužov – vždy no‑
sil kravatu. Mal aj stodvadsaťpäťku motorku, náš jediný prepych. Veľmi rád 
som sa vozieval usadený na nádrži a díval sa, ako ľudia otáčajú hlavy, keď nás 
počujú prichádzať.

Po žatve otec každú zarobenú korunu vložil do banky a tam zostala, až 
kým nevyvstala skutočná potreba na jej minutie. Všetko, čo sme doma jed‑
li, pochádzalo z nášho hospodárstva: maslo, džemy, syr, chlieb a pečivo. 
Počas horúcich liet matka vyrábala vlastnú zmrzlinu. Pripravovala aj likéry 
– v kotle uvarila čerstvé ovocie a naliala ho do sklených fliaš. Príbuzní, ktorí 
nás prišli navštíviť, si tak mohli vybrať z hruškového, slivkového a čerešňové‑
ho likéru, dokonca aj pálenku. Vďaka matke a starej matke bola naša rodina 
sebestačná. To znamenalo, že v dome sme nikdy nedržali peniaze v hotovos‑
ti. ani slúžku zrejme nevyplácali peniazmi; jej plácou mohli byť potraviny, 
čo dostávala od matky.

Je teda pravda, že sme mali všetko, čo sme potrebovali, ale tak veľa toho 
zasa nebolo. V dome bola iba jedna spálňa, Miki preto spával na malej po‑
hovke v obývačke a ja konča rodičovskej postele. Síce sme mali kvalitnú 



posteľnú bielizeň a nepochybne skvelé taniere, poháre, príbory a iné ozdob‑
né predmety od Rosenthala, to všetko však rodičia nadobudli ako svadobné 
dary. a raz ročne ma brávali do mesta na nákup nových šiat.

Hoci my sami sme sa za boháčov nepovažovali, od miestnych ľudí nás aj 
napriek extrovertnej povahe môjho otca delila neviditeľná spoločenská ba‑
riéra. Starého otca nazývali starý pánko, starú mamu stará pani, mama bola 
mladá pani a otec zas mladý pánko.

Merašice som miloval. Bola to sebestačná dedina, tak ako jej obyvatelia. 
okrem hostinca a kostola v nej bola aj škola a množstvo remeselných živ‑
ností. Tesár Perutka, ktorý mi vyrobil lyže a sane, dokázal zmajstrovať čo‑
koľvek, od elegantnej skrinky po pevné koleso do ťažkého voza. Meno ková‑
ča si už nepamätám, ale bavilo ma sledovať ho pri práci, keď ohýbal železo, 
ani čo by pracoval s cestom. Pán Poláček bol mechanikom, pracoval pri par‑
ných strojoch prenajímaných na žatvu. autá boli v dedine stále vzácnosťou, 
ale vyznal sa aj v tých. Chvalabohu vedel opraviť aj vodné pumpy, pretože 
v Merašiciach boli v tom čase iba tri studne. Remeslo vykonávali stále tie isté 
rodiny, dedilo sa z generácie na generáciu. ak sa chcel remeslu vyučiť syn 
z inej rodiny, musel ísť do trojročného učenia, ktoré nebolo lacné. Peňazí ne‑
bolo nazvyš, rodina si takú vec musela dôkladne premyslieť. 

iní remeselníci zas do dediny prichádzali v rámci putovania za prácou: 
sklenári, brusiči nožníc a nožov, drotári. V tých časoch sa nič nevyhadzovalo, 
všetko sa opravovalo a brúsilo. Moji rodičia týmto remeselníkom vždy preja‑
vovali pohostinstvo, matka ich nakŕmila a otec nechal prespať v stodole.

okrem obrábania pôdy sa v Merašiciach úspešne podnikalo ešte v jed‑
nom odvetví – výrobe pálenej tehly pre stavebný priemysel. Miestnu tehelňu 
vlastnili a riadili dvaja nemci, páni Ploich a Schultheis. Vďaka plynulej zna‑
losti nemčiny s nimi otec dobre vychádzal, ako napokon takmer s každým 
v dedine.

našu dedinku som považoval za idylickú vždy, no najmä v lete, keď 
k nám z mesta prichádzali na dovolenku bratanci a sesternice. Vtedy som 
sa cítil ako v raji. Mama nám nosila kopčeky zmrzliny vlastnej výroby pria‑
mo do altánku v záhrade za domom. Do malej, drevenej stavby s okrúhlym 
stolom a lavičkou sa zmestilo akurát osem natešených detí. ak nám zmrzli‑
na nestačila, mohli sme sa najesť pestrej ponuky ovocia – stačilo natiahnuť 
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ruku a natrhať si čerešní, hrozna či egrešov. V jeseni sme zas oberali jablká 
zo spodných konárov jablone. 

nekonečné hodiny sme strávili aj v miestnom potoku, kúpali sme sa 
a chytali ryby. Domov sme sa vracali s dlaňami plnými drobných rybičiek 
a už od dverí sme vzrušene volali na moju mamu: „Upečte nám tieto ryby, 
chceme ich mať na večeru.“

Letá bývali teplé, behával som bosý, iba na veľmi horúcom slnku som si 
musel dávať pozor, pretože ak som dostal úpal, bolela ma hlava a nemohol 
som ísť von. keď som práve nehral futbal ani nelovil ryby na večeru, rád som 
chodil s otcom na polia kontrolovať úrodu. Potom som zostal motať sa pri 
pastierovi kráv. ako majiteľovmu synovi mi z vetvičiek vŕb, čo sa po oboch 
brehoch skláňali nad potok, vyrezával píšťalky. 

V lete boli dedina a jej okolie zaplavené kvetmi najrôznejších druhov a fa‑
rieb, ich čarovná vôňa napĺňala vzduch a vábila včely a iný hmyz. na tú opoj‑
nú vôňu nikdy nezabudnem, prenikala mi do nosa úplne všade. Mojím obľú‑
beným obdobím roka bol čas žatvy. My deti, spravidla polonahé, sme sa pod 
modrou oblohou rozbehli do polí a dívali sa, ako pracujú velikánske, hlučné 
parné stroje, skvelá vymoženosť v porovnaní s koňom a pluhom.

aj zima však mala čo ponúknuť – sneh. Strašne veľa snehu. Padal už od 
novembra a odrezal nás od okolia, po zasnežených cestách nejazdili autobu‑
sy ani autá. Už ako malý chlapec som vnímal zimnú tíšinu. Sneh utlmoval 
všetok hluk, pod bielou perinou bol svet oveľa pokojnejší. Cez deň nastal od‑
mäk, ale v noci znovu primrzlo a ráno zdobili okraje striech cencúle. Mama 
mi dala u tesára vyrobiť pekné sánky, väčšie, než mali iní. S Mikim nás vzala 
na kopec pri kostole, tam sme všetci nasadli a nasledovala úžasná jazda dolu 
svahom.

So zimou sa, pochopiteľne, spájali aj Vianoce. niežeby sme ich doma slá‑
vili; mali sme svoj vlastný sviatok, chanuku, Sviatok svetiel. Chanuka sa začí‑
na ešte pred 25. decembrom a trvá osem dní. na pamiatku zasvätenia chrá‑
mu v 2. storočí pred n. l. sa každý večer na chanukiji zapaľuje o jednu svieč‑
ku viac. To nám však nebránilo, aby sme sa s Mikim s potešením nepripá‑
jali k vianočným oslavám našich susedov. Muži z dediny sa prezliekali za 
svätého Mikuláša a nosili pred dvere darčeky. na Štedrý večer sme si aj my, 
tak ako deti zo susedstva, vyčistili čižmy a vyložili ich do okna. keď sme sa 



ráno zobudili, ako zázrakom sme ich našli naplnené sladkosťami a drobný‑
mi hračkami. 

V tých dňoch plných radosti bol život takmer dokonalý, ale nemalo to tak 
zostať nadlho. ak nás už predtým ľudia prijímali nejednoznačne, či pre naše 
„bohatstvo“, prísnosť a odmeranosť starého otca, alebo skutočnosť, že niek‑
torí z nich pracovali pre môjho otca, tieto pocity náhle ešte viac rozdúchalo 
čosi, čo predstavovalo azda najväčší rozdiel medzi nami a našimi susedmi – 
naša viera.
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