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Na minulosť spravidla nazeráme cez skú-
senosť posledných rokov a  cez poznanie, 
ktoré sa od tejto nedávnej skúsenosti odvíja, 
čo je vždy skresľujúce. Ľudská i kolektívna 
pamäť sú mimoriadne selektívne a nespra-
vodlivé. To, čo by v nich malo zostať za-
chované, sa často stráca a naopak, zostáva 
to, čo si pamätať nie je vždy hodné. S úpad-
kom mnohých novohradských obcí sa po-
stupne stratilo z pamäti a povedomia to, čo 
bolo pre ne typické. Vytratil sa ich niekdajší 
význam a sláva. V Novohrade by sme našli 
viacero príkladov dedín, ktoré boli kedysi 
bohaté na obyvateľov, remeslá, osobitý 
výtvarný prejav, pozoruhodné osobnosti, 
príbehy tam žijúcich ľudí, na život v jeho 
každodennej podobe. Boli rázovité a origi-
nálne. Ábelová z  Novohradských vrchov je 
toho jedným z najvýraznejších príkladov.

Ábelová je obec, ktorou začínajú  lexi-
kóny, encyklopédie alebo slovníky sloven-
ských obcí a miest.1 V nich je to z dôvodu 
abecedného poradia. Ábelová si však po-
predné miesto medzi slovenskými obcami 
zaslúži aj prostredníctvom iných svojich 
špecifík a osobitostí, a to aj napriek tomu, 
že za posledné desaťročia sa mnohé zásad-
ne zmenilo. Ábelová bola v minulosti jed-
nou z  najväčších obcí slovenského Novo-
hradu a  súčasne jednou z najrázovitejších 
aj najznámejších.2 Bola známa v  širokom 
okolí. Stačilo niekoľko desaťročí nepriazni-
vého demografického vývoja a  hospodár-
skej stagnácie širšieho priestoru a vytratila 
sa z povedomia, a to aj v rámci Novohradu. 
Vytratila sa až tak, že toto jej niekdajšie 
postavenie nie je spätne jednoduché rekon-
štruovať. Je paradoxom, že to, čo bolo ke-
dysi bežné a výrazné, je dnes potrebné pre 

Slovensko a Slovákov nanovo objavovať, 
a nielen to, ale vôbec dokazovať.

Jej rázovitosť možno ešte stále demon-
štrovať množstvom pozoruhodných prí-
kladov a omnoho viac je takých, na ktoré 
sa už dávno zabudlo. Ábelová bola a stále 
je klenotom Novohradských vrchov. Ábelo-
vú, Ábelovú perlu Novohradu3 nachádzame 
v mnohých literárnych textoch, napokon aj 
Dáždnik svätého Petra v jednej z najznámej-
ších próz Kálmána Mikszátha z roku 1895 
putoval po rôznych miestach Slovenska, 
v tom čase Uhorska, a jedno z jeho zasta-
vení bolo práve v Ábelovej.4 Pre Mikszátha 
nebola Ábelová určite žiadnou neznámou. 
Narodil sa v novohradskej Sklabinej a jeho 
predkovia pôsobili ako evanjelickí kňazi 
práve v  priestore Novohradských vrchov. 
V  tom čase používali ešte priezvisko Mi-
xadt.5 Využitie Ábelovej v tejto jeho próze, 
okrem jej významu v dobe života spisovate-
ľa, mohlo byť aj ozvenou spomienok a roz-
právaní jeho predkov, ktorí v tomto priesto-
re žili a pôsobili. Vzájomná previazanosť 
rodín evanjelických farárov mala za násle-
dok, že väzby aj s odstupom času v tomto 
priestore Mikszáthovci ešte stále mali, ako 
to v  jednom rozhovore s  Leou Mrázovou 
uvádza Božena Slančíková Timrava: Bol 
krstným otcom jedného môjho príbuzného či 
známeho, ale ani odpovedi nedal na isté ich 
pozvanie, a tí chudáci ako sa ním chceli popý-
šiť už vopred.6 V tom čase už bol Mikszáth 
slávny spisovateľ. Mikszáthova zmienka 
o Ábelovej v Dáždniku svätého Petra je za-
ujímavou kuriozitou, rovnako ako zmienka 
o ňom v rozhovore s Timravou. 

Ábelovú preslávila práve Božena Slančí-
ková Timrava. Ábelová a Timrava tvoria 
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magické a neoddeliteľné spojenie. Do Ábe-
lovej z neďalekého Polichna sa k bratovi 
Bohušovi, evanjelickému farárovi, presťa-
hovala v roku 1909. V  Ábelovej prežila 
podstatnú časť svojho života až do roku 
1945. Ábelová, so svojimi fíliami Madač-
kou a  Nedelišťom, poskytovala dostatok 
námetov pre Timravine prózy.7 Tvoriť za-
čala počas života v Polichne, ale známou 
a veľkou spisovateľkou bola až počas ži-
vota v Ábelovej. Bola veľmi dobrou pozo-
rovateľkou a  to jej zostalo aj na sklonku 
jej literárnej činnosti. V rozhovore s Leou 
Mrázovou z roku 1937 uvádza: Ja rada ku-
kám z obloka. Čo človek všetko vidí. V Ábelo-
vej v nedeľu, to je celé mravenisko.8 V období 
jej života to ešte stále bolo mravenisko ľu-
dí, ale pre Timravu predovšetkým množ-
stvo životných príbehov, ľudských pováh 
a  vzťahov. Timrava neopisovala krásy 
Ábelovej, ani prírody a  krajiny na okolí, 
písala o  ľuďoch z  Novohradských vrchov, 
ktorí sa prostredníctvom nej dostávali vý-
raznejšie do povedomia Slovákov.9 

Najväčšia slovenská spisovateľka do 
Ábelovej lákala mnohých, ktorí sa snažili 
pochopiť jej dielo, a predovšetkým pocho-
piť, prečo sa zrodilo zdanlivo na periférii 
a  v  odľahlosti kdesi v Novohradských vr-
choch, a  časť z  neho práve vo vzdialenej 
Ábelovej. Pre mnohých však literárne dielo 
Boženy Slančíkovej Timravy, tohto osobité-
ho zjavu slovenskej literatúry, dávalo zmy-
sel, až keď sa začali zamýšľať nad prostre-
dím jej života, a až keď sa snažili pochopiť 
priestor, v  ktorom až na výnimky prežila 
temer celý svoj život. Hodno vidieť Timravin 
kraj. Nevolala by som ho Ábelovou, k  tomu 
biblickému prameňu pripojila by som Ábelov-
ská výšina. Z výšiny ábelovskej charakteristic-
ké je pozrieť spod tisíc vyprahnutých skál na 
Madačku, učupenú dedinku, ako sa valí na ňu 
skálie. Ako líže Ábelovej päty spod stá metrov. 
Na nej, na Ábelovej a Polichne bližšie k ne-
bu...10

V tomto priestore sa zrodilo a pôsobilo 
viacero zaujímavých osobností, ktoré by 
bolo možné považovať za pozoruhodné 

samorasty, podobne ako pozoruhodným 
samorastom typickým pre Novohrad bola 
aj Timrava.11 Ani jeden zo slovenských spiso-
vateľov nie je natoľko určovaným už hmot-
nou tvárnosťou svojho rodného kraja ako 
Timrava. Je to vrchársky kraj so skalnatým 
chotárom a skalnatými roličkami, s dubový-
mi a bukovými lesmi v diaľke, kraj úzkych 
údolí a krivoľakých ciest, kraj a pôda, s kto-
rými sa treba boriť.12 

„Sládkovičom tak ospievaný a  maliarmi 
zobrazovaný typ slovenského ľudu nežije len 
na samej Detve, neprestáva na zvolensko-no-
vohradskej hranici, ale rozkladá sa smerom 
východným i  na Vrchoch novohradských“, 
napísal Škultéty. To sa vzťahuje na Polichno 
i Ábelovú, kde Timrava žila v druhej polovici 
svojho tvorenia.13

Prostredníctvom Timravy a  jej próz sa 
Ábelová dostávala do širšieho povedomia 
i  mimo Novohradu. Dňa 23. septembra 
1938 Slovenský rozhlas, Bratislava odvy-
sielal rozprávanie Zlaty Dančovej o  jej 
návšteve v  obci pod názvom Z Timravy 
v Ábelovej.14 Bol to zároveň rok, z ktorého 
pochádza aj posledná Timravina próza Zá-
plava, ktorá sa odohráva v Ábelovej. Záu-
jem o ňu neochaboval. Skôr naopak. V ro-
ku 1942 vznikol filmový šot s tematikou jej 

Ukážka pôvodnej architektúry z Ábelovej. 
Foto: Ján Aláč, 2005.
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Letecký pohľad na Ábelovú počas presunu vojska 3. júna 1924.
Fotografiu poskytol Mirko Peťko.
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života a diela. V roku 1945 Timrava odišla 
žiť do Lučenca, kde v roku 1951 zomrela. 
Tvrdo privykali v Lučenci, viem, ponosovali 
sa, ako im chýbajú Ábelovci, lúky, hory.15 

Poctou Timrave, ale i svedectvom o jej 
živote a  tvorbe, je dodnes neprekonaný 
Sborník Timrava v  kritike a  spomienkach 
z roku 1958. Je tiež svedectvom o prostre-
dí jej života, napríklad v príspevkoch evan-
jelického farára z Ábelovej Adolfa Kusého 
V Ábelovej spomínajú na Timravu, Viliama 
Saktora Ábelová, Ábelová, a tiež viacerých 
autorov v  spoločnom príspevku Čriepky 
spomienok na Timravu v Ábelovej. Tých spo-
mienok na Ábelovú je v ňom omnoho viac. 
Poctou Timrave a Ábelovej je aj próza Ábe-
lovský dom Hany Ponickej (1922 Halič – 
2007 Banská Bystrica) z roku 1959, v kto-
rej autorka zhrnula svoje spomienky na 
Timravu a v ktorých sa vyznala so svojho 
vzťahu k nej. Ponickej vzťah k Timrave bol 
mimoriadne silný ako k žene, s ktorou ju 
spájala aj potreba boriť sa s neľahkým osu-
dom.16 Keď navštívila Timravin pamätný 
dom v Ábelovej 27. mája 1975, do knihy 
návštev napísala len: Po rokoch... Tieto dve 

slová naznačujú intímnosť a  precítenosť 
„opätovného stretnutia“. 

V  roku 1961 vznikol balet, niekedy 
označovaný aj ako ľudová spevohra, Ábe-
lovské dievky od Šimona Jurovského (1912 
Uľanka/ Banská Bystrica – 1963 Praha).17 
Text napísal František Rell (1913 Uhor-
ské – 2009 Bratislava) z rodu ábelovských 
Rellovcov podľa próz Boženy Slančíkovej 
Timravy. S  Timravou mal už skúsenosť. 
V období Slovenského štátu pripravil pre 
rozhlas ako člen Rozhlasovej dramatickej 
družiny dramatizáciu próz Páva a  neskôr 
i Chudobná rodina.18 

Tak, ako poskytovala Ábelová s  Ma-
dačkou a Nedelišťom dostatok príbehov 
a  námetov pre prózy Boženy Slančíko-
vej Timravy, a neskôr pre Dušana Krausa 
(1937 Martin – 2001 Bratislava), autora 
Ábelovských poviedok, Poslednej pošty Ábelo-
vá (1994), prózy Z Ábelovských dní (1997), 
poskytovala Ábelová zaujímavé exteriéry 
a  námety Timraviných diel aj pre filmá-
rov. Martin Ťapák v  Madačke a Nedelišti 
v  roku 1980 nakrúcal televíznu filmovú 
adaptáciu na motívy Timraviných próz, 

Drevenica zachovaná na Madačských lazoch. 
Foto: Ján Aláč, 2016.

Zvonica v Nedelišti postavená v roku 
1903. Foto: Ján Aláč, 2016.
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Katera. Film bol dokončený v  roku 1981. 
Vo filme vynikla v tom čase ešte zachovaná 
architektúra obcí a krajina, vrátane zacho-
vaných unikátnych historických krajinných 
štruktúr. O krátky čas sa na Ábelovú a Ma-
dačské lazy Martin Ťapák vrátil, aby tu na-
krútil časť filmu Zrelá mladosť z roku 1983, 
tu však už s tematikou zo života mladého 
Klementa Gottwalda.19 Aj Štefana Uhra pri-
viedlo nakrúcanie filmu zo života Boženy 
Slančíkovej Timravy Šiesta veta z roku 1986 
do Ábelovej. Nakrúcanie prebiehalo v lete 
roku 1985 a  tvorcovia filmu si prezreli aj 
Pamätný dom venovaný životu a dielu spi-
sovateľky. S pietou a potešením som prišiel na 
toto miesto ako predstaviteľ jej otca Slančíka, 
skláňajúc sa v  úcte pred jej osobnosťou. Elo 
Romančík.20 Svoj podpis tu zanechala aj 
predstaviteľka Boženy, maďarská herečka 
Erika Oszda. Ešte skôr boli v Ábelovej na-
krúcané filmové šoty s  tematikou života 
a  diela Boženy Slančíkovej Timravy, a  to 
v rokoch 1942, 1952 a 1967. 

Ábelovský repertoár ľudových piesní bol 
známy nielen v okolitých dedinách, a nie-
len v čisto slovenskom prostredí Novohra-
du. Zachovaných svedectiev o tom je mno-
ho. U  evanjelického kňaza v  Turom Poli 
Juraja Nathanela Petiana (1806 Polichno – 
1859 Turie Pole), v dobe svojho života naj-
charizmatickejšej a najuznávanejšej posta-
vy evanjelickej inteligencie novohradských 
vrchovských fár, sa pravidelne schádzala 
slovenská národne uvedomelá spoločnosť 
nielen z  Novohradu, Hontu, Zvolenskej 
stolice, ale i spoločnosť z  Banskej Štiav-
nice. Bežne sa tam zišlo osemdesiat či sto 
významných ľudí.21 Dialo sa tak spravidla  
5. septembra na meniny Nathanela Petiana. 
Odznievali zdravice na počesť domáceho 
pána a slovenského národa. Po ich odzne-
ní zaznievala, ako to zaznamenal štúrovský 
básnik a evanjelický farár Daniel Maróthy 
z Ľuboreči, obľúbená Ábelovská, pričom do 
poznámky uviedol, že to bol obľúbený hla-
hol do skoku v  horňom Novohrade. Mládež 
slovenská hneď skočila do nôh. Za tancom 
nasledoval zvučný spev našich národných 

piesní. Turie Pole bolo veľkou a rázovitou 
obcou, počtom obyvateľov väčšou než 
Ábelová, a napriek tomu tu boli populárne 
„ábelovské piesne“.22 Ján Bohumil Molnár 
(1839 Bystrička – 1934 Senné), najprv po-
mocný učiteľ v Dolných Strhároch, Turom 
Poli a neskôr riadny učiteľ v Suchom Brezo-
ve a najdlhšie v Sennom, si vo svojich spo-
mienkach zaznamenal, že 4. marca 1862  
v Balážskych Ďarmotách prví raz som bol 
veľkým pánom, lebo mi Ďarmotskí cigáni na 
môj rozkaz „Abelovskú“ zanôtili.23

Spisovateľka Elena Maróthy Šoltésová 
vo svojich spomienkach na detstvo v no-
vohradskej Ľuboreči spomína Joži báči-
ho Goldpergera, odvodzujúceho svoj rod 
od pánov zo Sachsensteinu pri Kremnici, 
ktorý keď mal čas, rád sa prekáral s nami,  
i zahral nám zavše na husliach, ktoré hádam 
v mladom, poetickejšom veku pestúval, neja-
kú skočnú ,jabelovskú’, a potešenie mu svie-
tilo z belasých očí, keď drobná čamrva okolo 
neho popustila sa do tanca.24 

Ján Bienik pri charakteristike Ábelovej 
uvádza, že ľud zaoberá sa najviac roľníc-
tvom, chovom statku a oviec, je bystrý a vtip-
ný. V spisoch aj v beletrii našej spisovateľky 
Timravy často nachádzame opis a  stručný 
nákres tunajších zvykov a  obyčajov. A  tam, 
kde počuť krásny hlboký hlas fujary valacha, 
iste nájde sa i  spevu dosť, o čom je i chýrne 
príslovie: nože tú jabelovskú“. Ešte z detského 
veku si pamätám, uvádza Bienik, na zvláštnu 
pieseň: „čajda na Jabelovú, čajda na Budinú, 
jesta tam jedna rybyzajka (?) s čiernyma oči-
ma“, ktorá má milý, príjemný nápev.25 

Folklórny materiál, či už v  podobe 
piesní, povestí, alebo balád, nachádzame 
u  mnohých autorov, napríklad aj u  Já-
na Kollára v  jeho Národných spievankách, 
ktorému písanou zbierkou z Novohradskej 
stolice prispela Amália Petianová, dcéra 
Gabriela Petiana, v rokoch 1783 až 1821 
evanjelického farára z  Ábelovej, podob-
ne ako aj jej brat Šalamún Dobromír Pe-
tian, ktorý dokonca prispel tromi husto 
písanými zväzočkami vrátane najstaroby-
lejších piesní, hier a  tiež  rozprávkami.26 

Ján Aláč
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K  nedoceneným zberateľom ľudovej slo-
vesnosti a najmä piesní Novohradu a No-
vohradských vrchov patrili aj evanjelický 
farár, ale i hudobný skladateľ Michal La-
ciak st. a jeho syn, evanjelický farár a tiež 
skladateľ Emil Bohuslav Laciak.27 Nimi 
zaznamenané piesne sú spravidla spätne 
označované jednoducho len ako Novo-
hradské. 

Tomuto priestoru a jeho piesňam vzdal 
poctu v jednom zo svojich textov pod ná-
zvom Primitivismus novohradských vrchů 
aj Karol Plicka. Přišel jsem vlastne za jeho 
písní. (...) Jeho písně jsou většinou našemu 
uchu nezvyklé, nové, drsné i příkré, ale v ori-
ginalitě silné. (...) Ale nejen hudba, i  jeho 
projevy výtvarné jakoby ztratili dobu.28 Nie-
ktoré Piesne vrchovské z rukopisnej zbierky 
Karola Plicku sa stali súčasťou Slovenských 
spevov Vítězslava Nováka.29 

Dvadsiate a predovšetkým tridsiate roky 
20. storočia boli z hľadiska presahu Ábelo-
vej navonok najsilnejšie. Vizuálne podoby 
Ábelovej s  Madačkou a Nedelišťom, ale 
i  ďalšími dedinami zaujali už spomenu-
tého Karola Plicku. Jeho fotografie Žena 
z Ábelovej, Gajdoš z Nedelišťa, či fotografia 
Oráča, gazdu či vrchovca z Novohradu, nie-
kedy lokalizovaného do Madačky,30 alebo 
fotografie typických novohradských ľudo-
vých náhrobníkov z druhej polovice dvad-
siatych rokov 20. storočia z Ábelovej, Ma-
dačky a Nedelišťa sa dostávali do periodík 
a na stránky publikácií. Niekoľko záberov 
z týchto troch obcí Karol Plicka využil aj 
vo svojom legendárnom filme Zem spieva 
z roku 1933. Viaceré z týchto fotografií sú 
súčasťou reprezentatívnych fotografických 
publikácií Karola Plicku. Nebol jediným. 
Z rokov 1935 – 1938 je aj olejomaľba Diev-
ča v Ábelovej od Jana Čumpelíka.31 

V  druhej polovici tridsiatych rokov  
20. storočia Ábelová reprezentovala bohat-
stvo Novohradu a  spolu s ďalšími rázovi-
tými obcami Detvou, Heľpou, Šumiacom, 
Telgártom, Čiernym Balogom, Ľubieto-
vou aj bohatstvo slovenského folklóru 
ako takého na Národopisných slávnostiach 

stredoslovenských, ktoré usporadúvala Náro-
dohospodárska župa stredoslovenská v spolu-
práci s viacerými spolkami ako Orol, Živena, 
katolíckymi skautmi, Slovenským cudzinec-
kým zväzom a  ďalšími. Ábelová mala na 
týchto slávnostiach, ktoré boli usporadú-
vané na Sliači, účasť už na prvom ročníku 
v roku 1934. 

Druhý ročník sa uskutočnil v nedeľu  
21. júla 1935. Opäť ich organizovala Náro-
dohospodárska župa stredoslovenská, teraz 
však už aj za účasti Ústredia regionálnej 
propagácie Československa spolu s  inými 
organizáciami pod protektorátom ministra 
zdravotníctva (vzhľadom na miesto kona-
nia – Štátne kúpele Sliač) a  za čestného 
predsedníctva prezidenta krajiny Sloven-
skej a jeho zástupcu Jozefa Országha. Od  
21. do 24. júla bola súčasťou slávností 
aj výstava ľudového priemyslu z  Detvy 
v hoteli Palace. Na podujatí sa zúčastnilo 
viac než 10  000 návštevníkov, vrátane 
cudzincov – kúpeľných hostí.32 V  popo-
ludňajších hodinách vystúpili Ábelovčania 

Ukážka tvorby ľudových kamenárov v Ábelovej. 
Foto. Ján Aláč, 2016.
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s  tematikou vajanských ohňov, čo malo 
mimoriadny úspech.33 Azda i  preto boli 
Ábelovčania s rovnakou témou vystúpenia 
súčasťou aj III. ročníka, ktorý sa uskutoč-
nil 25. júla 1937. Okrem národopisných 
slávností bola súčasťou programu opäť aj 
výstava ľudového priemyslu stredného 
Slovenska. Už v  článkoch informujúcich 
s  predstihom o  konaní podujatia sa uvá-
dzalo, že: Najkrajšie dievčenské kroje uvidí 
návštevník pri vystúpení obce Ábelovej z No-
vohradu. Ich Vajanský tanec, predvádzaný 
v  predvečer Jána Krstiteľa, nazvaný podľa 
Boha slnka Vajana, demonštruje mythic-
ký svetový názor našich predkov z  dôb po-
hanských. Pri tanci pália sa ohne, cez ktoré 
preskakujú mládenci a  vydajachtivé dievča-
tá.34 Cieľom týchto riadkov bolo upútanie 
a  prilákanie návštevníkov a vystúpenie 
Ábelovej malo opäť veľký ohlas. Ábelová, 
vajanské ohne. Keď prichádzali šuhaji z Ábe-
lovej a za nimi chutné dievčatá, zacítili sme 
niečo zo zbojníckej romantiky. Preskakujú 
ohne každý so svojou a  potom zase tancu-
jú, spievajú a  zase drobčia. A  s  nimi tisíce 
ľudí im luská do taktu, tisíce nôh poskakuje 
a nebolo by treba mnoho, aby sme sa všetci 
schytili. Z  tisícich hrdiel lenže sa nestrhne: 
„Toho roku vojna bude, načo tebe žena bu-
de!“35 Autor týchto riadkov nechtiac akoby 
predznamenal nasledovný vývoj. Kompli-
kovaná medzinárodná situácia mala za ná-
sledok aj koniec konania ďalších ročníkov 
Národopisných slávností na Sliači. 

Ábelová inšpirovala aj vynikajúceho 
a  dodnes nedoceneného ľudového rez-
bára Pavla Hudeca (1928 – 1986) z  Dol-
nej Strehovej. Okrem hôrnych chlapcov  
a „Detvancov“ mal v obľube aj motív ábe-
lovských žien alebo dievčat. V rámci súbo-
ru jeho prác, nachádzajúcom sa v zbierko-
vom fonde Novohradského múzea a  galérie 
v Lučenci36, sa nachádzajú aj plastika Hra-
bačka – Ábelovské dievča z roku 1968 a reliéf 
Ábelovská dievka. Všetky plastiky a  reliéf 
boli vyrezané z lipového dreva. 

V Ábelovej, Madačke, ale i Nedelišti, po-
dobne ako v niekoľkých ďalších dedinách 

Novohradských vrchov, hroby evanjelikov 
a. v. označovali bohato zdobené a  tvaro-
vané ľudové kamenné náhrobníky a  tiež 
tvarované a  zdobené drevené náhrobné 
dosky. V týchto troch dedinách nachádza-
me súbežne koncom 19. storočia a v  pr-
vých desaťročiach 20. storočia niekoľko 
zaujímavých podôb ľudových drevených 

Ján Aláč
Ábelová, klenot Novohradských vrchov

Reliéf „Ábelovské dievča“. Ako základná 
predloha rezbárovi Pavlovi Hudecovi 
pravdepodobne  poslúžila fotografia Karola 
Plicku zachytávajúca ženu z Ábelovej s krčahom 
z druhej polovice dvadsiatych rokov 20. storočia. 
Zbierkový fond Novohradského múzea a galérie 
v Lučenci. Foto: Ján Aláč, 2019.
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a  kamenných náhrobníkov. Do kame-
ňa boli ľudovými tvorcami náhrobníkov 
prenesené podoby oltárov evanjelických 
kostolov. Nachádzame na nich motívy 
charakteristické len pre tento typ náhrob-
níkov a priestor, v ktorom vznikali: motív 
ciferníka hodín zaznamenávajúceho čas 
úmrtia, ale i bez ručičiek; na náhrobníky 
prenesené hlavičky serafínov z oltárov kos-
tolov; motív chrobáka; rozety; hviezdicové 
motívy; bohatú rastlinnú ornamentiku; ale 
napríklad aj pozoruhodnú snahu o realis-
tické zobrazenie do kameňa vytesaných 
podobizní dvoch zosnulých sestričiek.37 

Bohato zdobené ľudové podoby náhrob-
níkov sa v spojitosti s charakterom ľudovej 
architektúry a  prírodným prostredím po-
dieľali na archaickosti pôsobenia vizuálnej 
stránky priestoru. Charakter tohto priestoru 
v publikácii Ľudová architektúra na Sloven-
sku z roku 1958 načrtol aj Jozef Vydra: (...) 
Táto vedľa Čičmian najstarobylejšia časť Slo-
venska so skoro pohanskými pieskovcovými 
pomníkmi na cintorínoch, s mužmi v širokých 
nohaviciach a s kečkami, v porovnaní s kto-
rými ôsmi žijúci Detvanci s kečkami vyzerali 
v  roku 1925 ako oblečení podľa najnovšej 
módy, skoro úplne zmizla vplyvom nových 
opatrení pre povznesenie tohto kraja. Aspoň 
jedna dedina z nich mala byť zachránená ako 
rezervácia starobylej výroby, odevnej a staveb-
nej kultúry.38

Nestalo sa tak a  v  posledných desaťro-
čiach v Novohrade i v Ábelovej mnohé za-
niklo. Napriek tomu má Ábelová, vrátane 
Madačky a Nedelišťa, stále svojho genia loci. 
Stále sú tu zachované príklady pôvodnej ar-
chitektúry. Krajina si na mnohých miestach 
zachovala svoj pôvodný charakter, vráta-
ne zachovaných historických krajinných 
štruktúr. Stále je čo v Ábelovej objavovať. 
Z tohto priestoru vzišli, tu sa narodili alebo 
pôsobili aj mimoriadne pozoruhodné osob-
nosti, ktoré prerástli rozmer Novohradu. 
To všetko, ale i históriu, kultúru či príro-
du a mnoho ďalších špecifík Ábelovej, ale 
i Madačky a Nedelišťa, má predstaviť pri-
pravovaná monografia venovaná tejto obci.
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