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együtt élő szlovén honfitársaink 
sük IT!eg egymásban a hiteleset, """u''""'~'" 
lönböztet származása, neveltetése. 

m''gy·anJK. A hazát, a nemz;;::te:r. 

VtZ'iHnh_ 
dőfté!cie'l, ktTQtj~ 

""''~''"~"' akíke! rncgküo 

vagy választott gyermekei. Például a sziovének. E 

A MAGYARORSZAGISZLOVÉN NÉPTÖREDÉK* SZÓRVANY* 

A magyar állam területén a 10. századi őshonosnak isme-
rik d a kutatók, nyugaton a szlovéneket. a szi.ovaK<JKitL 

többség.-:. a 17. és J 8. században relepedett i a fe a területeken. amelyek a török 
telenedtek. Az Osztrák-Magyar Monarchián beii.H (!867-1918) a Magyzr Királyság 45.5 %~ot kitevő nem magyar 
lakossággal (1910)- többnemzetiségű volt. 

A.:: elsO után a magyarországi nemzeti kisebbségek száma erősen csökkent. s a csökkenés a második 
világháború folytatódott. Az eisö esetben a trianoni békeszerzödés (I 920) mian. múltán pedig a 
kitelepítés és iakosságcsere. valamint az önké!1tes elvándorlás miatt.A többséze ma a Vas 
megyei Szentgotthárdon!A1ona.frer. a hozzácsatolt a hat környezi községben: 
FelsőszöinökiGornji Senik, A1sószölnökJDofrtji Senik. Szakonyfalu!Sakalovci. ApátistvánfalvaíStevanovci, 
Orfalu/Andovci, Kérvöigy!Verica-Ritkarovci éL 

A Szentgotth.árd környéki szlovén falvak 

Ezen kívül Szombathe!yen, Mosonmagyaróvárott, Budapesten és szétszórtan Magyarország egész területén 
laknak' még sziovének. Számuk Magyaroszágon 5000 fő. 

A magyarországi sziovének etnikailag a Szlovén Köztársaságban, az osztrák Kar.intiábz.n* és Stájerországban*, az 
olaszországi határmenti tartományokban, ilietve szerte a viiágon élő hárommiHiónyi szlovénséghez tartoznak. 

*lásd a Fogalomtárban a könyv végén 
+a szlovén betíik kiejtése: S-s, f-es, Z-zs 
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A határon túli szlovének 

SL~m~or:;,d,d 

(Mona,!n; 

A SZLOVÉN NÉP EREDETE 

A sziáv népek nyel-,..·e az indoeurópai nagy nyeiv·csaiádhoz tartozik. A mai sziáv népek a korai középkorbar;_ közös ős
szláv nyelvet beszélő. három indoeurópai törzs -a sziávok, antok, venétek- leszármazottai. Őshazájuk a K:Moátoktól 
északra és a Balti-tengertől délre. nagyjából a Visztula folyó tájékán volt. - i 

A mai déli szlávok {horvátok, szerbek, montenegróiak, makedónok, bolgárok) a 6. és a 7. század folyamán v1índo
roltak a Ba!kánra. A szlovének ősei 550 körül érkeztek arra a területre, ahol a sziovén etnikum* ma is él SzicVéniá
ban, és a határain átnyúió területeken. 

A SZLOVÉNEK LETELEPEDÉSE MAGYARORSZÁGON 

A mai Vas megyei szlovének elődei- a Rába és a Dráva közötti vidéken- a 6. század második feléhen az a,.Jarok
kai együtt telepedtek ie. A 8. században ez a vidék a frankok uralma alá került, akik az avarokat elűzték és a 9. siázad-
·ban Karantániából* az. ő he!vükre is szlovéneket telepítettek. , 

A vidék lakói a század ~ásodik felében PriOina (847-861) és Kocel (861-874) alsó-pannóniai sziáv fejede1em,ségé
nek alattvalói voltak. 

A KERESZTÉNYSÉG FELVÉTELE 

A Rába és a Mura között élő sziovéneket elsőben Nagy Károly salzburgi püspökei kezdték keresztény hitre zérfteni a 8. 
s:ázadban. A hittérítés Pribina és Kocel uralkodásának idején (9. század) is folytatódott. H. Adorján pápa 869-ben' Me
todot*, a szlávok apostolát nevezte ki a pannóniai sziávok érsekévé. 

"A hitre a s::Jovének nem eg)'·szerre, egy hittérítő által, hanem több alkalommal, több pap ranítása!által 
tértek :it ... papokat kért a salzburgi püspöktől, akik a szlovén lakosságat keresztény hitre oktatzák és m~gke-
res::.telték. Ezek a s~lovéneknek szlovénül prédikáltak a keresztény i-gazságról, és ezért apostoli ténykedésük nyomfín-az 
egyszerű emberek töbhsége keresztény lett ... Pribina fia Kocel is jó, gondoskodó ura volt az itteni szlovéneknek ... a 
Rába és lviura köz.r lakó szlovénekhe::. eljárt télen vadászni. Itt még sok pogány volt, akiknek több feleségük volt, 1

1
ezért 

nem a kereszténységet. Ezeket szép szóval tér! tette a keresztény hitre, akik pedig már előbb katolikusok leuek, 
azokat bátorítoaa és megerősftette hitükóen ... Első katolikus templomaink kicsik voltak és fából épiiltek, 
mivel voll a hívő. az ács és a pénz ... Domoboko n álltak ... vagy a falun kivül, hogy a tűzvésztől védve legyer.ek ... 
-~ nag:von/égi .:_empfomok kör alakúak vollak, jelképezve az ember földi szenvedéseinek koronáját, illetve koszoniját." 
{ Kosszcs JOZSeJ 1 

EZERÉVESSZÓ 

Ebből a korból őrizte meg a szájhagyomány a ,,mrski =gyűlöletes, utálatos" szót a vasi sziovén nyelv járásban. A 
legrégibb szlovén, ún. ll. Freising! nyelvemlékben szerepeL 
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"Ha Csfink nem esett volna b{inbe, akkor örökké ifi voLna A::.én vessük t?! ezeket a g_vűlöletes ördögi cseLekedete-
ket éspedig: a bálványimádást, felebarátaink n:igaima::.ásáz, a lO[JáSI, gyilkolás!, parázr..álkoáást, az megszegé-
sét.. ,. 

A bűnről és bünhődésíől szóló prédikáeiét való:-::úr:űieg a Karamániából a 9. századbar; Aisó-Pannóniába 
szlovének hozták magukkal, s Metód és tanítványai ;s ho.sználták . .--\ vasi szlovének elődei a 'Vl<ewa-rantn';on",JOK 

kációjából ismenék meg, s adták tovább, őrizték meg a m.s_l napig ezt a több <n int ezer éves sz ó;: - a 
utálatos,. állandó szóösszetételben. 

A MAGYAROKÉS A SZLA VOK ELSŐ TALÁLKOZÁSA 

A magyarok méga-Kárpát-medencébe érkezésük előtt to.Lálkoztak Cirinel és lvletóddaL a szlávok apostobiv2.L A Cirill 

élete0~ Eő!:!n~f0·-~~,ín~_g:ennd: rsez,~:·Pinn,t!amtaei~,Ik,:',_~--~~kac'~r5.n-... roj;;a(itöaek a farkasokként üvöltő mag_varok, meg akarván ölni őt. 
u.:..~" ,_, ~ "_ , ,_ 5 ··u.~ v .._ csupán F .. -}'rie eleisoni kiáltotr, mert már befejezze 

az ájtatosság or_ 
-A magyarak sct,m1J911re vevén őt, isteni parancsra !ecsilia,oodrak, és dKezdtek el6!te hajlongani. s bölcs intelmeit 

meghallgatván, engedték egés::. kiséretével · 
I'vietórl életéről ~zótó legenda is mege;nifti 864 őszé;J a Duna középső folyásánál a szláv apostolnak egy 

fejedel-emmel való találkozását. aki tisztelettel -és beszélt vele. Amikor elbúcsúztak. megcsókolt2., 
megajándékozt2., és ezt mondta: "Emlékezz meg ;is:_Ieletre mélló atyám, imáidban mindenkor. ·· 

A Me'\ G YAR HONFOGLALAS 

Szio·,:ének a határvédő sáv 
(gyep:űeive) területén 

A Kárpát-medencében 896-ban letelepedett magyarok kUiönböző népeket találtak itt. Az alsó-pannóniai szlávok nagy 
része már az ~Á..rpád-kor végérebeolvadt a magyarságba. 

Kisebb részük a nyugati határ,/édő sáv { gyepűelve J :erülerér-e szorult, s több mint egy évezrede- őslakosként
folyamatosan egyli.tt éi a magyarsággaL A mai V a._<; megyei szlovének e p-annóniai sz!ávok utódai. 

SZLÁ V/SZLOVÉN JÖVEVÉNYSZA V AK A MAGYARRAN 

A honfoglalómagyaroka Kárpát-medencében a földm{h-elés tárgyában az ilt élő sz1ávoktól,_köztük a szlovénektól több_ 
mint 500 szláv/szlovén szót átvettek Például: brana = borona, gereblye, jászol, 
kokolj - konkoly, kasa= kasz~, len = len, lopala = Iapát, slh-·a= mcs 
kovács, sreda= szerda, éetrtek= csütörtök, pete/c= péntek, pekel= pokol stb. 

MEGYÉKÉSEGYHÁZMEGYÉK 

A nyugati határ menti védősáv (gyepűelve) a Rába és a Mura között magyar fennhatóság alá tartozott ugya11, de csak a 11. 
század végén került Vas és Zala vármegyékhez (!091) 0 iiletve a zágrábi (l094) és győri (í l 76) püspökséghez~ 
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A tóts3gi esperesség 

A Vas vármegyében élő, s a győri tartozó szlovén 

~~~;~n~-~~ lakott vid~~v~~~~:~s.!g~aagyarok vagy :g:e~~:~~ ,~Ó~~~=~:: 
hivtak minden népet, később csak azokat, akik magukat szlovének
nek nevezték: a Vas és Zala megvei sz,lovénekeL z fdső-magva:.-országi 
~zíovákokat. a l 6. század végéig a szlavónai horvátokat is. 

AZ ELSŐ OKLEVELES ADATOK 

Szentgotthárd (lvfono.úef) első okeveles említése a cisztercita* apátság alapitásának évével (1183) esik egybf. III 
Béla azzal a céllal alapított in apátságot, hogy a szerzetesek a rükán lakott határ menti védősávot megműveljék es eh~ 
hez mt.mkaerőt tekpít~enek ide. A már itt élő és betelepített sziovén lakosság az apát~ág majotjaiból hozta létre azdkat a 
szlovén településeke:, me1yek ·szentgotthárd környékén a mai napig megvannak. ! 

A tnai Szentgotthárd környéki szlovénfalvak első okleveles említése- a szentgotthárd! cisztercita apátság, a 
és a Batthyány nJ.gyb!nokos csaiád jobbágyfalvaiként-a 13~16. század közé esik. 

} 1.~~ -·,.,{'··· 

' 

"'-, 

Az első okieveles adatok 

Rábatótfalut 1221-ben (a:.: Aranybulla előtt egy 
Sclavorumként jegyezték feL Ekkor kezdték meg Jákon a 
tor építését (befejezték 1256~ban). 

Szakonyfalu (Zakonfolua) és (Apát)Istvánfalva 
! 350~ben haHa t először magáróL abban az évben, amikor Nagv 
Aranybutlát megerős[tette. 

A 14. századtói ismeretes a felsőszölnöki- Keresztelő Szt. Jánosról 
elnevezett- keresztelói kápoln<! 0 377), Felső- és Alsószölnök (1.378), 
illetve Ivánfalva (ma a felsőszölnöki János-hegy), Ritkaháza és: Per
mise (1387), első em H tése. Ekkor díszítelte freskóival a 
lések templomait~ köztük velemérit (1378) 
R.adkeshurgból származó Aquila János. 

Orfalut (!538) és (Új)Balázsfalvát (l 552) a S;:;ent Liga 
íásának, illetve az egri vár ostromának évében említik először .az 
lek. 

REFOR.t"VIÁCIÓ 

A l 6 - 17. században a reformáció tanait a Rába és a Mura között élő szlovének földesurai is megismerték. s fgy _jgl;c 
bá0vaiknak is át kellett térniük az új, kálvinista, ilietve evangélikus vallásra. Érdekességként megemlíthetjük, hogy ez 
utóbbi felekezet a muravidéki szlovénekné} maradt meg. ("Cuius regio, eius religio":::: Akié a föld. azé a vallás) . 

. .Szalm /vfik.lós lV!argit elnyerte a szentgotthárdi ciszterci apátság kegyúri jogát és alattvalóinak 
is rérjenek át az ő (lutheránus) hitére ... Egyes préáikátorok Luther szerint hi-rdették 

az leginkább német követőkre találtak; ezért vallásukat német vallásnak nevezték. lvfás prédi-
Kálvin tanai s::.erint hirdették a:: úrvacsora .s::..entségét; ezért azt mondták rájuk, ma-

" ( Kossies jó;__:·;e_f) 
~~, .. ,",,,<;;~", híveinek gyülekezetei a feLsőszölnöki, a do1inci és szentgotthárdi templomokbm~ vol~ 

számára az új vallás az írás-olvasás anyanyelven történő elsajátításának Iehetőségét jelen~ 
-;e'"''""""'~" környéki sziovén gyerekek oktatásáról az első adataink az !627. évi egyh.áz.látogatási jeg_v::.ő-
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minden 
Ezen kfviil a me:;tern.ek mind 

ken_vérre! 

A SZENTGOTTHARDI CSATA 

A törökök a Rába és a I\1ura között élő szlovének közdében :1 ~-efot ;"":Jáci ó kezdetévei 
lbrahim nagyvezir 1600. október 20~án foglaita ei N2.gykz.rüzsfl. a legközelebbi 
nyán egy kanizsai török csapat betön Fe!sőszölnökre. A:tól kezdve nemcsak fi-iiC:P,,",,";.,d_-

hanem a törököknek is adóztak z. fa] u jobbágyai. 
Az 1664-es szentgotthárdi csatában a törökök Alsó~zöinökig haco!tak. A szlovének, Batthyány ;"''""ov"ik~m 

desett harcosok -remetkezésénél segédkeztek. A szentgotthárdi csata emléke ~ mondák formájában -
vasi sziovéneknéL 

.,Amikor a -török csata volt. annyi halou volt, hogy még a Rúba vize sem tudott 
Azóta a Rábának medrét ma is Holt R.ábának hívják A S::.en:gotthárd .és R~'lwuiriá!u 
szélrfn nagy a török lovasok ne nu'gl•'lmadm 
ser-eger. A:: a másikon 
helyett vér folyt. .. 

MENEKÜLÉS SOMOGYBA 

Nagykanizsa elfoglalása után sok katolikus vallású szlovén menekült Somogy megyébe. 

az 

Taranyban néhány idős ember ma is beszél .:<zlovénüL .s őrzi hagyományos 
kultúráját. 

A somogyi sz!ovének lakhelyei 

ELLENREFOR~ÁCIÓ 

A 17. század végén a Szentootthárd környéki szlovén jobbágyok többsége földesuraival (Batthyány Ádám, Nádasdy 
Ferenc és Péter) együtt visszatén a katolikus hitre. Az evangéli-kusoktól visszavették a temolomokat. 
toraikat és eltízték. A szentgotthárdl cisztercita apátsági templom felszentelésévei egyidőben egy 
kápolna épült Alsós::.ölnökön ( 1764). 
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AZ ELSŐ NYOMTATOTT KÖNYV 

(!681) határ::;~~~~~::,:n;;it~~~t~:z;:l:~:ttu;,t::::;,\~:a~:!~~~:~~~~n::u~:r::k0ájt~~-
, ~ . . -~vang.éE_~u5',C:k fVe'}ie~csóh~!-' ~ somogy~i.ak S~~df"~z_ ::t?_zta.~~ • , . . r 1

1 ~ ". 
val:asos KonyveK Kwsa-;at es u.asznatatat engede1yezte1c ,~..;.ZIGotajt, 1, .. 5-oe-n Keletkeze~t az elso 

;;~z;b~~~~~:~~~;,;v~%~:~a;}'~:i ~:~:;hi;~:~::::~~~~~ Kis katekizmusa (Maii Katechismus .. Halle, í 715), mtly az 

KÜZMICS ISTVAN (1723-1779) 

evangélikus s~lovének iegjel.ent!fsebb írója. Feisőbb iskoláit Sopronban, Győrött és Pozsonyba,n vé
két artikulár!s -hd y ér: :'/emt:scsón (i 75 i-! 755) és Surdon (1755- i 779) v oh -lelkipásztor és tanító. 

NOUVI 

ZAK ON 
A!. l 

TE!>TAMEXTmf 
GOSZPOOK.& l!itUlGA 

JEZl:SA KRISZT'.3SA 
%l>.AJ Q'I'IIYICS 

::G'lCSKOGA NA SZTÁi.l 
lSZLO'<'"~JU:U::.oa.;uo'DU --

NAV 
(_-..;~ 1 E k ~.j<..SI 

~·1:-l<ll,-..,! l~.\ :-l'r.O~· 

~:~~f~~~gp6E~ 
?oulq: uaferi ::0:=-o ·f.zpocWb.li 

MOLITEV 

PEJSZE N. 
=--~>Ooj ~:"'' ,,., ...... ! ......... 

Katekizmusokat és ábécéskönyveket frt és görpgből 
lefordította az Újszövetséget (Nauvi zákort ali 
testamentom, Halle !77!). Előszavában ~ amely 

~~Itur~!is és ~-etr~z<;~-~s~~~ ,~z~~~ont~ kü~öf~ö~~~ 
Je~ento"'- a tobb. K.ozott Iö) IL " ...... ~, akt q.:.. :...;1 

szövetségnek e szent Szlovén könyvét olvasod, a te 
anyanyelveden vagy valarw olv_asni fogadj adj 
hálát ístenednek az ő jóságáért ... a könyvet bedig 
- melv az ezüstnél és aranynál is drágább kincs -
ezen a~nyelvenjól értsd meg, és a Ő akarata s~erint 
cselekedj." 

A SZOMBATHEL YI PÜSPÖKSÉG 

lviária Terézia szombathelyi székheHyei i 77/-ben új egyházmegyét alapított, s ezzel egyházigazgatásilag egyesítette 
a magyarországi katolikus szlovéneket. Ekkor keletkezett a "Vendvídék" (Slovenska krajina) elnevezés, mely a törté
neti Vas és Zalamegye katoiikus szlovén hfveit tömörítette egyházi keretbe, új esperességi kerületbe. (Beletartozott az 
addig,. Tótságnak'. nevezett Vas megyei szlovének áltai lakott vidék is.) 

Vendvidék.íSlovenska krajina 

- _ - mai hat.:ir 
=. = o:-.ztrák-magyar határ (!920 előlt} 
-~a győri és a zágrábi egyházmegye határa (I 777 e!őtt) 
- Tótság/Sloven~ka okrogiina (!777 előtt) Vasvármegyében 
... Vendvidék!Slovenska krajina (l 777 után) Va:-- és Zalavármegyében 

(Szombathelyi Egyházmegye) 

(A magyarországi szakirodalomban a szlovép.eket 
gyakran "vendeknek" nevezik. A "vend" elnevezés rlémet 
eredetil (windisch), német terüieten élő szlávokat jel9it. A 
Rába és Mura közötti történeti Va<; és Zala meg-ye terÜletét 
egvkor németül beszélő frankok lakták. A helyükre .érke
zett szlovéneket a magyarok ezért nevezték "vende'knek, 
vendus-tótoknak, vendsz.lovéneknek", vidéküket pedig 
"Vendvidéknek", amely megjelölés nem volt pejorat:ív. A 
magyarországi szlovének magukat és nyelvüket szl~vén· 
nek nevezik, vidékükre, I920 előtt, a Szlovénvidék 
Slovenska krajina, S!ovensk.a okrog!ina elnevezést 

1
hasz-

náiták.J l 

Az első püspök - Szily János (1777-1799) - egyházmegyéje szlovén hfvőit felkarolta. 
Apátistvánfalván templomot -építtetett {i776-!780), mívei az itteni és a környező falvak hívei előtte a 
kethely~ pléb~biához tartoztak. Küzmics Mikiós plébánost kinevezte a sz!ovének esperesévé és az általa írt sz~ovér! 
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ny elvű 
.egészen 

kü;.d;:a_ Küzmics Miklós kö:1y-v·ei az esyi (:c-,:,_..,~gh-c;_ 
kötelező tankönyvek voltak. 

KÜZMICS ~HKLÓS (1737-1804) 

A katolikus r;zjovének legjefcntffsebb fr(i_,.i{L ;:t ,zJovét< c"Mc"'·'"v""' 

csak :tévrokona. l Németből sz!ové~;re- ~s 

kétnyelvű tankönyvét ABC kni;:sica na nw·odni soul fu:<s;ek -
köny,.:ecske Budán. 1790-'ben jelent meg, benne az első sziovén-magyar szótárraL 

A JOBBAGYOK ÉLETE 

a 18. század végéről vannak adats.ink. Az 
menn:<'JS<cgtieg számba vette azon a földeket, 

államnak adózott. szlovének a 
"'''""'" 1 ,,,,.,,,,,,. volteL 

;s 

napot 
vagy 

fe!ének ne
lDClliL~&Il...li!l&cSlliillo· A robotba 

bele. Az 
úrbérren-dezé~kot -pana~zkodtak. hogy 
;;:zerzetesek minde!] évben romlot:: bort ad-
nak ei nekik. ,~~ a falvakban 

hat hónapig 
boraib:t. :\:lmd a hat faluban ter

méketlenek voltak .a szántóföldek, rossz 
a legelők. Kaszálók ~s az erdők. 

miatt ~ok földet parlagon 
Alsós::.ölnökön a ternplom 

Kö;csey Ferenc Hlmm1~za megsztile
évében (i 823) fáhól épült harang

tornyot állítottak fel Orfaluban. Ritkahá;.án pedig abban az évben. amikor Ar.:my Jánost a l\1agy<:u- Tudományos Aka
démia főtitkárává váhlsztották (i 865). 

KÁNTORKÖNYVEK 

Az evangélikus és. katolikus papok által frt és nyomtatásban megjelent könyvek nem jutottak el mtnden szlovén otthon
ba, rninden tanítóhoz sem. Az ún. kántortanítók. akik nemcsak tanf:ottak. hanem a rem pl omban az í;;;tentisztdetek-

Hírmondó 
rom.ban a 

A !9. 

ké::.::.el fel is 
keleti<e2:ett (amikor a; 

felsőszölnöki tanító kámorkönyve is. 

KOSSICS JÓZSEF (lí88-1867) 

vész., történés::. és népraj:kutaió is. 
1817- bővítették templommá az a•sos:winOiKi 

életet. 
verseket kértek a Pesti l'ilfag_var S:Jnhá:: m''"" '"""'·"" 

Kossies József is megírta (ll ve'.""''"'' 
fordftást is 

karoiikus és evangéli-

indul meg 

Od Pesta példa v-;emite / vs.:a 
niÓ5;:f.On-r prejk Dunája l Z vést e 

Cosz.poda.1 -l Da or.í·::li.csko gor:r:.ejtae l Gledáfi:::cse bas ::.r:ouve.- l Sz.ralnitn 
k-Pesti. l /'laj Prisavec:: na::.vejscsáva l De la vass ZrnJ}Snas::Ii. 
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"''*1 >f ti« fl>M·~"""' 
i~! ! ·1!\01>:"''"" 

i 
Magyar- V rak! l hogy iziben -felfu.jhassátok l az Ország Szin.Q.ázot 

l áHandos hiddaL l hogy a jövevény hirdesse l a ti leh:etősségeteknek remek 

ASZLOVÉNEK ÉS 1848 

Az 164SM49. évi szabadság-harc idején a Rába és a l\.1era közön élő szlovén katoli·kus lelkészek és híveik a kato~ikus 
Habsbu:rg()kat támogatták. Az evangélikusok pedig az evangélikus Kossuth Lajost s ezzel Ivlagyarország elsza
kadását a Habsburgoktól, a protestantizmus dienségeitőL 

A sziovén etnikai terület a Habsburg hirodalom ban 

Kardos János hodosi -evangé~ikus 
lelkész a kato1ikus szlovén kisebbs6gen 
belül kialak..:lt evangélikus kisebpség 
fennmaradásának zálogát abban látja!, ha 
1848-ban támogatja Kossuth Lajo~t és 
a kiegyezés korának magyarosítól tö-
rekvéseit. _i_ 

Az evangélikus sz1ovének e4-után 
nyelvüket a legkonzervatívabb formaban 
használták a templomban és az iskoi~ban, 
hogy elhatárolják katolikus föl-citJeik 
nyelvétói és a szlovén irodalmi nyelvtfL 

. , vend eknek, 

A Kardost követő evangélikus Ieriké
szek és híveik a 19. század végén arra a 
meggyőződésre jutottak, hogy evangéli~ 
kus vallásukat csak úgy gyakorolh:ltják 
tovább, ha a magyarak kivánsáfára 

vendszlovéneknek" vallják magukat, vagy be olvadnak a magyarságba . 

KARDOS JÁNOS (1861-1875) 

Evangélikus lelkipásztor, tanító és író Bécsben végezte a teológiát, majd Rodoson élt és dolgozott. Egyházi -és 
könyveket frt és fordított. Kardos János foráftoita elsőként szlovénre .>1wgyar irók és költők műveit (Petőfi, 
Jókai, Kisfalud_v, Vörösmarty stb.), többek között Vörösmarty Mihály Szózatát: 

Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, oh magyar, 
Bölcsőd az s majdan sírod is, 
Mel!y ápol s eltakar. 

A nagy viiágon e kívül 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy verjen sors keze: 
Itt élned, halnod kell. 

Dornovini nevkleknyeno 
Boj oh Vogrin, podan! 
V mas zibe! i ednauk g rob, 

;mrvan vuszpan. 

Z vön n.vé ne ga vecs za té be 
I'v!es::,ta na rom szvejti; 
V trdnom milom sors i ti je 
Tü z.siveti. mrejti. (rész1et) 

A SZAZADFORDULÓ 

Madách Imre Az ember tragédiája ősbemutatójának évében (1833) Rábatótfaluban egy tűzvész által okC?zott tra~édia 
(leégett a fél falu) emlékére Szent Flóritínnak szentelt kápolnát állitottakfeL - l 

A magyar honfoglalás 1000. évfordulója. a miHennium körüli években épüitek Szentgotthárd gyárai, melyek aikőr
nyékbeli szlovéneknek is munkát adtak: a dohánygyár (1894), az óra- és kaszagyár (i 896) és a selyemgyár (1899). '1 

MAGYAROSÍT ÁS! TÖREKVÉSEK 

· ·-~ · k' · -- ., '''b l v· 'b '8?0. i1 
-, Magyarorszagon l/':12-ben tantargy. ent nevezettek az 1S.l'C01aK an a magyar nye vet. as megye en 1 ~ -ban a ~PI~-

vány. 1825-ben állandó bizottság létesült a magyar nyelv kiterjesztésére. Bőle András püspök 1842-től az addig latin 
nyeiven vezetett any·akönyveket magyar nyelven kérte. 

A kiegyezés ( 1867) után az Osztrák-Magyar :tv1onarchia magyar részében a hivatalos nyelv a magyar lett. A szlbvén 
nyeívet a Rába és a Mura közötti vidéken azontúl csak a családban és a templomban használhatták. 
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S::lobodne RejcsUSzabad Szavak {1916-1920) és az Amerikanszki Szlovenczov 
0.921~1954). Az Amerikából hazatértek itthon íöldet vásárolwk. felújították házukat. 
j2._~.:anák. 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ 

A Szentgotthárd körny~ki szlovének magyar katonaként vettek részt az első világháborúban. SoKan megsebesültek 
néhányan meg is haltak. Nekik Apátistvánfalván, Alsószölnökön és Rábatótfaluban. emlékművet állítottak. 
Szvétecz Ernőről utcát neveztek el Rábatótfa1uban. Drávecz írását 1974-ben 
rr.eg. A katonák és az otthon maradt rokonok bánatukat néjJdz,lolcba 
isonzói frontra emlékeztet. ahol az Osztrák~Magyar Nl<Jmu-ciom 
is voltak: 

Dekle ide nutri v püngrad, 
gé so rauZce vsefeié. 

Edno prim!e, paj s' go vtrgne, 
samo Stinglic vkraj pisti. 

Té si delde pra v premisii, 
S-terga fanta rajSa ma~ 
Za Sinjek ga primli, 
k seb' ga stisni, 
ne püsti ga na taljanski front. 

Cakaj ti taljanska fara, 
vej ti mi pokazemo. 

Kak se more polenta pecti, 
vej ti mi pokazemo. 

S kruglami ti osolimo, 
s Stükom ti jo naCnemo. 

a leány a virágoskerrbe, 
sokféle virág van. 

és leszakft. 
dobja el. 

Akkor a leányjól meggondolja, 

csak te olas::; falu, 
megmutatjuk neked. 

kell kukoricamálél sütni, 
megmutatjuk neked. 

Az első világháború után a Rába és a Mura közOtt tfz hónap alatt hatszor változott az államhataiom. A Károlyi
kormány (i918-l9i9) a Vas és Zala megyei sz1ovéneknek lviagyarország határain belül kulturális autonómiát igért 
,.Mura meg:ye" megalakításávaL Aszlovén-elsősorban katolikus -lakosság az anyaországgal akart egyesülni. 
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TRiA~~ON"' 

!S.-n<g<>tthi--c 

~ 
A Párizs meil-etti Trianon kastélyban - 1920. június 4-én - 'aiáírt 
békeszerződés a Szerb--Horvát---Sziovén -Királyság &;; a ivíagy<ir Ki
rályság közötti határokat is véglegesítette .. V as megyében a Rábk és a 
!vfura víz-...ráia.">ztóját je-lölte ki határvonaluL Így Szen1:gotrárd 

~·..; SLLOVi;:N RAB,/1.-VtDiiK 
l !SLOV!::NSl:::O ?OltABJC 

;;: ___ .,..~·-· ......... 

~· 

·kén kilen: sziovén fa!u lakossága továbbra is l\{ag·vaJmr·s~:áO'<On 
maradt nemzeti kisebbségkénL (Alsószölnök. 
Felsőszölnök, Orfalu, Permise. Rábatótfalu, Rirkaf:uiza. :)z<IkG>llYTaiu 
és [;'jbaüízsfalva. Újbalázsfalvát Apátistvánfalvához. 
Szentgotthárdhoz csatolták, Perrrüsét és Ritkaház_át Kétvölgy 
egyesítették.így lett mára a kilenc községbői haL) 

~~"'---'d, 

Trianon nyomán a ,.Vendvidéknek"' (S!overrska krajina) 
terület két részre szakadt a szlovéniai I\1urántúl-ra 
magyarországi Rába-vidékre (Porabje), 
magyarországi sz1ovénség történetében. 

~ 
A trianoni/mai: határ 

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 
l 

A k6t viiághát;~r~;.~~;~~~ ~;;;:;é~z~el;~~e:~~;;~!~t~~d~ak~~;;:~h~~~i~~;; f0-:~~b;~~.:~a;~haá~;:k:~~~~áv~d~~i~~~ 
Az Irteni lc.-,'Jokban sz1ovén nvdvjárásban kezdett verseket .írni a korszak legjelentősebb hazai szlovén sZemé-

Pável A.gost~n. - l 

PÁVELÁGOSTON (1886-1946) 

Az d.ső hivatásos hazai szlovén tudós. aki néprajzkutató, nyelvész, irodalomtörténész, muzeológus és köh:J volt 
egyszemélyber~. Első néprajzi értekezésében éppen a Szentgotthárd környéki szlovén falvak tipikus tűzhelv
berendezését és lakásku1túráiát mutatta be (Nyüttíizhelyíf konyhák a hazai szlovénoknál i 927) . . A fenvőrisró lépp~ 
fozását e falvak szlovén nyelvjárásában és magyarul jegyezte le a -legapróbb részietekig (Rigászás a l/endvidéken lés az 
Őrségben 1942). Tudományos egyéb-ként anyanyelvének- saját kifejezésével "a hazai szlovén" 
vizsgálutával ind<.llt (A s::.!ovén nyelvjárás hangtana !909). Majd délszláv-magyar ÖS>:zelhason.iító 
lomTörténeti közleményeket is publikált. lviagyar környezetben - Szombathe1yen - élve vágyott szülőföldje iráni, s a 
mesterségesen emelt határok értelmet!enségét versben is kifejezte: 

S ki érú meg, ki érzi, hogy 
országhatárokon vigyázó oszlopok csak 
egymásfelé kívánkozó 
testvérek és embertestvérek 
kinyújtott, esdő, dermedt karjai?! 
Ki méri fel e végtelen keservet, 
elszakított testvérek bánatát?! 

T<.wítványa - Illyés Gyula - .,két nép hü fiának" nevezte Pável Agostont. aki személyiségében össze tudta e~yez
tetni a szlovén származástudatot és a magyar patriotizmust. * Egyik kritikusa szerint Páve1 műfordftá..;;a ny ománi úgy 

meg a szlovén népköitészeti és irodalmi alkotások magyarul, mintha magyarul íródtak volna. l 

~;~-;~t i~. Ebbőt~~-i~~~~te~~~~·:~~:t~: legnagyobb szlovén író I van Cankar Jernej szolgalf!gény igazsága cfm{í ~isre-

" - En m~g azt mondom, bíró, hogy nem ítélt sem az emberi, sem az isteni igazság szerint! Vagy találl azt 
rendelte az Ur, hogy mihaszna léhűtő hemperegjen a~on az ágyon amelyet én vetettem meg és gon.do~tam 
negyven kemény esztendeig? Vagy azt parancsolta az Ur, hogy Jernej forduljon fel az országút árkában) ho
lott szép házat, meleg hajlékot épített magának? Üsse fel a könyvét: nem tudok olvasni, de szeretném,leg
alább messziró1 látni azokat a fekete betűket, amelyek így rendelkeznek! Mutassa meg! Kívánesi vagyok an
nak a könyvnek még a kötésére, még a fekete szegélyére is! És vajon az áH-e benne megírva: dolgoztál,- v~red
de! verejtékeztél, hogy magasra szökkent a búza szára, hogy a zsíros fű csak ú.gy :roskadozott -kövérség~tó1, 
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most pedig, hogy. vén és teheteden lettél, hogy nincs benned csöppnyi vér többé, meHyel trágyázhatnád a ba
rázdát, most takarodj!.u Mondja meg, az áH-e ott megírva, hogy Jernej, miután megtöltötte a hombár-okat -és 
kamrákat, vegy-e nyakába a világot, h.án.yódjék falurói falura, küszöbtől küszöbig, ernhereknek és kutvákn:ak 
bosszúságára, 'hogy Isten nevében kenyérhéj-alamizsnáért rimánkodjék? Erre feleljen! És magyaráz;a meg 
még azt is, mitévő legyek most a munkárnmal, merre menjek vele? A földbe van heásva éppen egy ölnyire: 
Hogyan ássarn ki' onnan? Hogyan kössem batyumba, hogyan n~gyem a hátamra? Az én szétguruit negyven 
é vern eL .. hogyan szedjem .össze, hogyan morzsolgassam-majszolgassam őket hátralevő napjaim során a kály
hasutban? Itt van a cókmókom! ·Csak a fehérnemiírn s az ünneplő ruhám van benne! Negyven évL. Vegye 
számba,-és olvassa meg jóL Hány hét és hány óra az! ... Az én eszem már lassan forog; csak annyi hét és csak 
annyi nap-e az a negyven esztendő, ·hogy ezze! a -cókmókkal 'hő ven meg vo ina fizetve? Egy ünneplő gún _y a és 
egy vászoning? 
Igfizságos fizetség-e ez negyven verejtéll:{es, robotos esztendőmért? ... Mondja bár egyetlen, egy fia szóval: 
n Ugy van! Ez a batyu gazdag fizetség, igazságos bér!~' És én hinni fogom, hogy bíró áH előttem, akit az Isten 
kii!dött." 

A Mc.iSODIK VILAGHABORÚ 

Akárcsak az elsőben, a második világháborúban is a szlovén férfiak. A második 
háborúban elesett szlovérr katonák nevét az első viiáeioál:;orús eml,ékrnűvel<re csak az i 990-es években f{hatták 
Fel.Sőszölnökön ekkor áHítottak -emléket a két háború eiecseJttelqeinek. 

Erről a háborúról is szó1nak népdalok. 

Lubca iubezniva. 
ti si meni kriva, 
da jaz morem bit soldák~ 

V n to j ruskoj dolini. 
fanti kak mantami:ki. 
se za nas vojskuieio. 

Vu tom Crnom dini. 
da jaz niC ne vidim, 
dara kmgla pri!etejla. 

Kru<>la priletei!a. 
v srcé mi zletej!a. 
srcé mi ie ranila. 

Srcé mi rani!a. 
ali daj ne tnorem, 
stanoti veC gor. 

Kedves s:::_erdmem. 
te 1.·agy a hibás. 
hogy katanának kell lennem. 

Ebben a feleere ÍÜStben, 
nem látiam 
mikor röpü!t agolvó. 

n1egsebezre szJvemet, __ 

lvfegsehezre s::_[vemet, 
nern tudok, 

többé. 

A többségében németiakta Alsószölnökön. felsőszölnöki fiókkal, 1940-ben Volksbund* szervezet is alakult. lviivel 
jól jövedelmező munkát ígértek Németországban. a Volksbundba a szlovének is beléptek_ Ám a német hadseregbe 
1944. október elején bevonult férfiak még zsoldjukat sem kapták rneg. 

A "VEND KÉRDÉS" FELELEVENÍTÉSE 

Jugoszlávia megtámadásakor (l 94 L IV. 6.) Magyarország is '""'''"u•zottr~Jtt~iiJJez. Jutalmul visszakapta Trianonban a 
Szerbiához csatol~ Bácskát. a horvátországi Baranyát és f.-'1uraközr, a szlovéniai Iviurántúlt. 

A Murántúl lakosságának szerették volna bebizonyítani. ők nem szlovének, hanem vendek, és a keltáktól 
erednek. A "vend nem szlovén" eiméietet a trianoni találta ki a murántúli származású, 
élő IVIikola Sándor matematika- és fizikatanár A múltja címmel írt könyvében. Ezt az elméteter 
ta fel a magyar politika azt hivén., hogy ezzel a lviurántúl visszacsarolásáért. 

A párizsi békekonferencia a második világháború után nem váli:oztatta meg i\1agyarország trianoní határait. A 
Murántúl továbbra is a jugoszláviai Szlovéniában maradt, a Szentgotthárd környéki sz!ovén faivak pedig 
Magyarországo n. 

FÖLDOSZTÁS 

A Szentgotthárd környéki sz!ovén fa! vakban a termőfö!d kétharmada I 945 után is magántulajdonban maradt A 
vidéken csak egyetien volt- a cisztercita szeczetesek szentgotthárdi és környékbeli birtoka. A 35 földigén;'-
lő család közül csak 29 földet. 
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KITELEPÍTÉSEK ÉS ELV..\NDORLÁSOK 

A háborü utáni ~vekbe-;:1 {i 946-~ 956) a kötelező és az élelmiszerjegy-rendszer 2. vasi szlovt1Deket 
helyzet miatt 1949 1960 között a lakosság 28 százaléka elhagyta Qj sz.lo-

vén falvakat. A szlovén családokat pedig hortoOágyi munkatáborokba telepfierték 1953 

e~~~~~~~ei;e~.O kilométeres távolságig. Részbeh -ezért .is több 

1956 és 

Forradalmi ne:-:1 Yolt~k a vidéken, de az beisejéből odaözönlött menekültáradat 2. SzentgoFhárd 
szlo>.:én i~ e:nberek százait sodorta i 

szlovének számára a Ko\etó mőszak a sZigorított hatáf\édelem. a va~filg-
góny"" !dószaka Az é-; JGgoszlav Datált maga~ szogesdrót-:.__erftéssel és spec1áhs :-akéta riáSZ~Ó:-:-:ndszerrei ~Jár~ak 
le 

A :nag)lli01SZ2.g1 ~z·o'-'ens~g po!~tlka1-é.rdekképv1se1etét 1947 és 1990 kozott a bu-dapesu székhelyű IvlagJaror zági 
Délsz!ávok Demokratikus Sz-óvetsége lát::a ei, me;yr.ek J 972 től szlovén előadóJa ls voit Szentgotthard1 szék tel){; 

szlovét1 ~zei<c1ó l98ö-I970 kozot~ mukodott A Szevetség hetúapja a Narodne Novme/LjudSkl ilst- 1970 -és l-99 ko
zott .. z. na.fe S[(n ene c címmel ~zi o,. én oldalt iS kozolt. Az évente k_.:_adott kozos horvá:, sz'-\:-b es 

~~l~~~::~~~~~ál~~~~j~~~o~b-~ ~iQgyar ~~~~~ ~~\~~iv~~:;~~tŐ~~g:lslő9~;-á~~j:~l~;~~~k:~~:~~i~~~e~v~l~;~~~~i s:1:~: 
jele~~~l~t~~~~~~~báe;~t kivé·ve minden községben van műveiődési ház, melyek az ötvenes-hatvanas években ép~itek. 
Ritkaházát Kivéve minden és Szentgotthárdon is van könyvtár, és azokban szlovén nydvű könyvek is' van-

~.fegye.i. Könyvtár 1974 óta csere útián szerzi be a szlovén könyveket a 
szom.bati Tan;._t}mányi Könyvtártói Apátistvánfa}ván 1975-1982 között falumúzeum volt. Szentgotthárdon óra 
látogatható a Pável Ágoston :rvlúzeurn, me1y az eovetlen szlcvén múzeum Magvarországon. 

-~~z 1950-es évektől fokvzatosan bevezették a nyelvoktató típusú anyanye1vi oktatást az óvodákban, áitalánosJ:isko-
lákban, Tanítókat és tanárokat a szombathelyi Tanárképző Főiskolán, valamint a Ljubljanai Eg.~,etem 

:-;zlo·v·én kultúrát iskolai báb-, tánccsoport és énekkar, felnőtt énekkar, zenekar. tánccsopo,rt és 
A Szentgotthárd környéki szlovének oktatási és kuiturális intézményei évtizedek óta szoros 

a szomszédos Murántúi hasonló intézményeiveL 

AZ UTOLSÓ SZLOVÉN PAP 

Az utolsó szlovén N ••• ~~myéki sz~ovének vallásukat ,any~ny:?lvükön ;::s_ak ritkár1_ g~akorolhfl.tj~k: 
Kühár János fél át orKooott v. sz!ovenek lelke. anvanve1ve es onmdata relett a nvolc ~zentgoUhard 

szlovén faluban. Halála óta magyarul miséznek a szlovén .egYházközségekben. Csak Felső;zölnökön 'ffilsézik 
i 993 óta í van Cwnplin plébános a szomszédos szlovénia.i Martiniéből heti egy alkalommal. ! 

SZLOVÉNEK A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN 

A rendszerváltás után a lebontása. illetve az 1992-ben megnyilt Feisőszölnök-Martinje határátkelő 
rnegszüntette a Szentgotthárd szlovén falvak elszigeteltségét. Megalakult első önálló kulturális szervezel:ük a 
Magyaroszági Szlovének Szövetsége (!990), amely önálló kétheti lapot ad ki Porabje/Rába-vidék (1991) címmbL A 
heti 25 rádióadások mellett. 1992 ősze óta kéthetente jeientkez.ik a Magyar Televízióban a 25 perces szbvén 

(Sfnvenski LUrinki/Sz1ovén mozaikok). A magyarországi szlovének politikai képvise1etét a 
önkorm<'inyzata, illetve az Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 
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GAZDALKODAS 

szlovének földművelésre alkalmas i:e;·üíeteket mocsarak lecsapolásával és erdők 
Az irtás és hazaszállították a -....-astagabb 

bei:es:zárrto::ták a földbe, melyet a tuskók körül 
3-4 évig pihentették Az irtásokon Ke:tm:ez:ce": 

.n)rvánwe!er>ül.é.<é·k és ezen belül a házcsoportok. (Ezekró1 későbtJ szó). A szlovén falvakban - akárcsak 
ségben ~ bakhátra szántanak a sok eső miatt_ A kb. két méier széles bakhátak között barázdá..k vezetik le a 

szö~~~t~:~~:!~~t~fu~da:-~]:~ ~~~~:~~~0~z~é5g~:~~-~~~n~~;~~:b~~~~7:~~~td;:n~a:n ~:~::i~~:~l;i;~~~;;;~~; 
termesztenek. de csak saiát szükséo-letre. A f0-Id meg!D.űvelésére többnyire ma is igás állatokat, főként teheneket 
maznak. 

Az állattartásnak a földművdést szerepe Yan (trágyázás és igavonás). IstáHózó állattartás 
szarvasmarhát és lovat tartanak. Fejős- és állatként a tehén a legelterjedtebb. 

A tájék jellegzetes terményei az l 960-as évekig a hajdina~ a muhar és a köles. A közönséges hajdínát 
esculentum) emberi táplálkozásra és méhiegel6nek. a tatár pohánkát (lat. F tataricumj pedig .állati tal:anná:oflrrak 
vetették A muhart, illetve rókafarkú köi-est (lat. Setaria i:alica) és a kölest (lat. Panicum miliaceum) a naJar:oa.rruL 
hasontóan- famozsárban vagy keményfa korengpárral dolgozó kézi malommal ~ kásává bántolták 

A hámolt kölesbőL muharból kását főztek tejjel, vagy káposztával és babbal 
Kemencébe;. is sürötték és töltöttek vele hurkát. A tejes köleskása a lakodalmak ~lrner~adha
tatbn éte~ e. a termtken~'/ség jelképe, volt. 

A hajdina őszi méhle:Ieiő is volt. Tavasszal vándoroltatták a méheket. A 
rozsszalmából és fűzfavesszéből font. leginkább harang alakú méhkasokat az 

lábakra állítva tar~ák. Eső é._.;; hideg ellen szaimakévével 
a lépból kemencébe vagy a tűzhelyre tett fazékban 

évekig Alsószölnök és Rábatótfalu Kn'ete,;e'leL 

körében, jövedelem-klegészítésként ismert volt a rigászás. 

Hajdina- és köleshántoló 

kenték. A kb. 25 cm hosszú. 
tartották 

Turdus pilaris L.) télen fogták lépesvesszőveL A ~ gyantával _flke
sar·aiJr;k!<ér fagyöngyből, mázatlan cserépfazékban főzték. s hántolt nyfrfapálqákra 

végükön felheYÚ:ett szöggel kilyukasztott pálcákat csizmaszárból készült tokb~i 

A madarász az erdő közelében feláliftotL fiatal kivágott gyertyánfára helyezte 
a iépesvesszó'ket. Erre a rigá'>zófára akasztotta fel a szárazrigókat, köréje pedig 
kalitkában a csalogató élő rigókat, akik énekükkel a többi rigót lépre csalták. A 
fenyőrigókat saját maguk nem fogyasztották, hanem nagyobb városokban (Pápa, 
Győc Budapest. Szemgotthárd, l'vluraszombat, Radgona) értékesítették azokat. 

Aszlovének népi kultúrájából eredő, régi mágikus szokáshagvománv, hogy a bő 
termés érdekében a húsvétvasárnapi ebéd atán a búza- és roz.o;;;földekre, a mező 

sarkára virágva'->árnapl szemelt barkátu1;:.nek .és imádko7J7ak. 
végén a kötöző az 

'u''~"·"!''~ i kötött,. Apátistvánfal ván pedig egy kis sávot kaszá
végér:, amit Szent Péter szakállának (svéroga Petra 

brada) neveztek. 
Mindkét eset a szelleménekfe!c~jánlotl eg_vkori áldozat, amellyel jóindulatát szerették volna megnyerni, hogy a 

következő évben is termés legven. 
1 

_h.~ rossz termőföld, a túlnépes~dés és az elhelyezkedésí gondok következtében a Szentgotthárd környéki szlovén f~lvak 
lakosságának része tzva~ztól őszig idénymunkára (summás munkára) k.P....nyszerült. A .lli- és 12_. században kaszálni_. 
aratni és a szomszéd megyékbe is eljártak_ Az első világháború e1őtt ausztriai építkezésekre és magyarortzági 
nWJOI~o,coapr~taK !dénymunkára (répakapálásra. aratásra, cséplésre). Az aratók például rovásfán tartották nyilván járandó

ségként 

bot volt. amelyen bevésett vonalkákkal és keresztekkei jelölték a gabonakeresztek számát. Egy 1905-ből 
"'"'oswrnorKI aratórovásfán péidáui minden tizedik keresztet x jellel jelöltek. Ezeket kapták az aratók fizet

A két világháború között. fóKént a harmincas években, Vas Somogy, Baranya és Fejér megye uradalmi marormn;an 
Tavass::,al répát és kukoricát kapáflak, nyáron araltak és csépeltek, ősszel pedig cukorrépát és 

keresték rr.eg a csa!údok a télirevalót. de tavasszal ei kellett mennílik kenveret keresni. A két világh~ború 
mán is, a szentgotrhárdi munkalehetőségek ~ein-

ara~~~;,j;~;~~~e~~~7~~~~~ft~~~~1;j-~C!~ j!:-r2;f~'~:~\ns:J~~~; 
(Dombóvár, Csepreg. Sbpte). 
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KÉZl\.fŰIPAR ÉS HÁZIIPAR 

f\ kézműipar a gazdálkodás mel!ett 
fazekasokat és takácsokat találunk, 

között Ch)Zta.Losof.:. kádárok, ko vácsok 
7.súpolóK és kú~.fúrók is dolgoztak. 

Az első világháború előtt ~ 
te\lékenvs''~ a f;zekasság volt 2. Sz,enttrnrth.écci 
i:'eisöszc>lni)kcm céhtik is volt a 
mények a mosáshoz használt nJ.gy páruedények volt2k. 

Páru (pároló) edény 

ny.Wrüz;,et.yen használt edények kfvül mázatlanok és á[s::Jzés nélküliek voltak 
A többit a1szn;1snnéhöi készült ecsetteL hfgított földfe..<.;tékkel színes Ir:ázzal festeE-

ték. Az ornan;_en!ika az edénven vonalas. ze<·Jme<r<K<<<o fésús dfszíté:;, hul
és edény t>eremérL lámvonal, kör. körbefutó ujjbenyomásos 

rózsa, rozmaring és tulipán. 

A tejesköcsögökön gyakran 
találkozunk a rontáseiháritó, 

mágikus jelle! 
a karColt vagy festett kereszttel 

A fazekasok először gabonáért és babért 
rokon és a f<2lvakat járva árdták őkeL :\"éme]~, ik 
ká!yhát is készített. 

falvakbar. főkg 
A kér világhábo

bugnárok és lakarosoi~. 

.Bugyiga {vizes; korsó 

az edén:;,'ekeL. majd •":ásá
fazckas kályhacsempéket és 

A fazekasság meHett a legelterjedtebb kézműves tevékenység a szövés volt. melynek során fenfonálból készítettek 
vásznat. A iegegyszerübb szövőszerszárn a madzagszövő tábla volt, amellyel az otthon dolgoztak. 

A vásznat férfi takácsok -szövőszéken szőtték. A legvastagabb vászonból és varrtak. a véko-
nyabból lepedőket és terítőket, a pamuttal kevert vá~zonból pedig törülközőkeL ruhákar és készítettek. ,,_,_ 
lenfonalat az /1-._ föidbó1 klnyűtt lenről szárítás után leválasztották ;::_ bugáját 
Szárát áztatták, fésülték. A c~omóba kötött lenrostokból 
vel fonalat fontak. rendezték, gombolyúóvai gomboíyagokat A "'""'hnh;""nkhól 
szőtte a takács a vásznat. 

.~ 
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Guzsaly és rokka .Gombolyító 

A háziipar keretében az emberek saját szükségletilkre önállóan vo:.gy hozzáértőbb falubeli segítségével számos hisz
nálati tárgya t készítenek. A vesszőbó1, szalmából-és ·kukoricacsuhébó1 kötött és font tárgyak az otthoni és a mezei 
munka, a tárolás és a teherhordás eszközei. A fából készüit szerszámok jav1tása a férfiak téli elfoglaltsága. elkészíté-
sükre ügyesebb kezű embert kérn-ek meg. A két világháború között téglát is égettek otthon. ! 

A tökmagolaj sajtoiása a szomszédok és a rokonok társas munkája. A héjától megszabadított (kiköpesztett) tökniag
ból az apátistvánfalvi és felsőszölnöki olajütőben sajtolnak olajat. A tökmagolajat bab-, burgonya-, káposzra-, 
fejessaláta stb. ízesftésre használják, és kocsonyára, !Hetve disznósajtra is öntenek belőle. ! 

Tökmagolaj sajtoló 

A tökmagköpesztés téli esték közös munkája és szórakozása volt. Munka közben 
beszélgettek, énekeitek az ernberde a fiatalok számára ped!g ismerkedési alkaloill i_s 
volt Az olajütést vízkereszttől József-napig végzik a szomszédok vagy rokonok sbn-
tén közösen. (Egv kiló tökmagból 4 dl olaj 1esz.) 

1 

Az otthoni és a mezei munka, a tárolás és a teherhordás hází.ípar keretében készült 
eszközeit rozsszalmából, fűzfavesszőből és kukoricacsuhéból kdtik vagy fonják; A 
szaimából készült edénveket ún. spiráltechnikával kötik, ami az ősi kerámia edén}'ek 
készítésének módjára e~iékeztet A szalmafonatokat fűzfavesszővel tekerik át fCé
szftmények: szakajtó a kenyér kelesztéséhez, tárolásához, véka a gabona. fa stb. sz.ÁIH
tásához. vetőkosár a gabona vetéséhez. kópic a gabona és a hüvelyesek tárolására, 

rnéhkas, ed~nyalál,ét. . , . , , . ~ , . ,. . . l _..", 
A mezet termenyek, gyümölcs es az alomwvd nordasara hasznalt kosarakat,· ru, 

zsákokés tennények szállítására a1kaimas nagy kocsikasokat fűzfavesszó0ó1 fonjá~. 

i 8 

A fehér, hántolt '-.ressz0bó! ~t 

;SaraL an:;elyet festettek is. 
Cek/{(;rek, 

való fonását 
magyaroktól 

kukoricaz:suhébá-.1 
asoczony·oK. az c!múít évt:zedben. <: 

Kocsikas kázitéséhez 
csak egyéves fűzfavessző használható. 

A TYÚKÁSZ 

A tyúkász a második előtt és alatt zojás felvásárlásával és énékesfiésével 'vc;'"'·"vm•·•· 
m~gje!ent mlnden faluban el kiáltotta magát: ,J..-aubi-laub?' 

három fiUért adott (akkor l liter tej ára 6-9 fiHér 
iHetve teherautóvaJ száHftotta_ Szalma 

r.akta ~<\ tyúkász a tojást a szomszédos 
Ar: gliában 

TELEPÜLÉS ÉS ÉPÍTKEZÉS 

Rfb2.tótfalu, Alsószölnök, Szakanyfalu útmenti telepüiések. A házak az utak_ utcá_J.:: me! lett áH nak. A szórványtelepü-

iéseknél -- :e::~~ii;~~~~!!!;~Ef:~:~~~~~~~~;~:!~~l~~;~;~~1~~:~~~~~;ii~i:~;~;:~~~~r:~ :~i~~~ 
portn,;zk .neve van, többségük a birtok első tulajdonosának ne\·ét viseli. ez a család kihalt v2.gy a rokon 
családok száma csökken. a házcsoport annak a csaiádnak a nevét veszi át, több háza van ott .. .D.,_ szíovér: 
falvakban azenban az egyes házak, illetve családok is háznevet (iino imé) A család kihalásával a házneveket 
a nem rokon tulajdonos is örökli. ~~ lakók egymást háznevükön ismerik, 

A magyarországi szlovének a 19. század végéig fából építkeztek. 
padlót döngölték, a tetőt zsúppal fedték. A csonkakonty alatt a deszkao!·omz.ator néhol 

"'•'ao.tcwccal'o., s fehérre meszelték. Kfvül a fal a!só réSzét széles sötét sávvai 

kezdtek eheijedni .. ~,__ 
díszítették A falaka~ 
Tégiából már a 12. 

is kezdtek épí~kezni, de tömeges elterjedése csak a 20. század harmincas éveire tehető_ A legtöbb új házat 
,-\noer1Ka.bo! hazatértek építették a két világháború között. Az 1960 -70-es é'-/ek óta egységes tfpuster\' szerint épít-

keznek. 

Föidfah~ lakóház boronafatú gazdasági épülettel 

ahova a nyitott tornácról léptek, balra 
füstöskonyhává alakult, miután másik uc<v:'n"Jvl 

tek eléje. A füstöskonyha kémény nélküli helyiség amelyben 
a mennyezetbe vágott kisméretű nyfláson át távozott. A 

sütéskor és a kemence tüzelésekor tartózkodott. A család a 
írás szerint még 13 n_viluűzhelyes-kemencésjüstöskonyhás ház volt a sziovén falvakban.) 
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iakóh<olviséeet je1em. benne 
és a szarvas 

h2:l!ass2:ony csak 
össze-



Vll<I~!ltan•oru végéig elsősorban árpakúálx1!, kukor!cábó1 és babbóL iHetve 
egytálételeket ettek, de táp-lálkozásukb">l gyakoriak vokak a ká..->a-, a káposzta- és 

t.'-'-nyaé'.:t::lek, a ::.ok i isztes és tejes étet i;.;.. 
A második viiágháború előtt munb:mapokon. reggel pépet, délben gánicá:. siilt krumpl~t ette-k teiiiL A 

rizór~üt é.s ::::.z c.zsonnát kin-t a mezőn fogyz.sztották eL Nagyobb munkáK: va.six~ is ü~r~;nap~ko;, ~tlédre 
kvcsL k3.eosztát. húsételt és máiét ettek. Péntekenként tészta kerűlt az asztalr.::.. . . . . .. • . T 

Kenyer:~~~~~~t,}l~~!,~f~:~~~~;1E;;:::~2~~;~:~:~:~;;:~:z~~x~10;~:;;:~;~~;,~} ~2~:~:~1~~~ 
kamrában. kenvé:rartón tárolták i 

tak rposzri!injek). A ke~~:~~e~~:~~~:' ~';;t~s~~~~~:k :~:x::~:~~l~~br~)~:·~~;e~:dták. ~;~~~z~:~~;a;~~~~=kJ~~,: 
felvetttk, HTegcsókolták és megették. A közmondás szerint ,,A köd ' 

Búza-, kukorica- és hajdinalisztból készűltek a pépek, gánicák pedíg a }evesbe főzött 
és a vízben kifőzött tészták, valamint a sült lepénykenyér. béles. perec, ~·éte~. !Hetve a zsírban kisütött fánk. 

Az eresztett pép ( mo-énik) úgy készül, hogy a kukoric2.- vagy búzalisztet leforrázzák tejjel vagy vízzel, belekeyerik 
a tejbe, majd felforralják ReggeEre fogyasztjáL 

.'-l. dödölle (dödele} hámozott. vízben péppé főtt, tőrt b:trgonyábóL kevés liszttel sürftett, hagymás 
zS:rban éteL Ebédre vagy vacsorára ették, nyers vagy aludt 

igaunitje) készülhet hajdina- és kukorica!isztbőL illetve A lisztet a forr?.sban 
összekeve1jük és a masszát főzőkanállal vagy kanállal KJS.Za;gg<ltjliK 

búza-. kukorica- és hajdinalisztbőL A kukoríca és készitik. A kukoricamáléba 
2.!mát is resze1hetnek. Reggelire é~ ebédre fogyasztják 

Péntekenként általában kifőtt tésztákat esznek, mákkal, dióvai, túróval meghintve. A burgonyagombócok* és 
b<Jrgonya metéltet pedig morzsávai vagy m~'ikkal fogyasztották. Tészta~zűréshez az !960-as évekig cserép tésztaszűrőt 

A lepénykenyér vékonyra nyújtott, erjesztetlen sült tészta (gibice). T
1/ízzel vagy te:_Liei lefor;:ázva, tejföllel le~ntve 

mákkal és cukorral megszórva fogyasztják (mákos guba). : 
béles (pogaCe, ::.aur..ik) kerek kovásztalan sült tészta. amely lehet répávcü. 2.lmával, tökmaggal tölt-ött vagy töltet

len. Háromszög alakban szeletelik fel és ebédre fogyasztják, főként böjt idejér:. 
A perec kerek. búzalisztből ké~zült kenyérféie, melynek közepén lyuk van. Lehet fonott is. Minden lakoma és na-

gyobb munka szertartásos étkezé_<.;én megtaiálható. 
1 

A rétest és a kalácsot elsősorban é,.<; ősszel, nagyobb munkák vagy nagyebb ünnepek alkalmával fogyasz-
répával, káposztávaL cseresznyével vagy túróval töltötték. A kelt kal~csot 

tökmaggaL : 
és ősszel fri:-s zöldségbőL télen és tavasszal pedig s<::.vanyú kápos::;tá.ból és répából főznek A 

di,tznótc>ron. nagyobb munkáknál és ünnepeken ái!cmdó éteL 
almaecettel és fökmagolajjCll készüinek madársaiátábóL fejes saiátából, uborkábóL főtt balhból, 

ilietve főtt bab és savanvú káposzta keverékébőL 
Az italokközüla vÍzen kÍ"vü! leggyakrabban házilag készített gyengébb (oikoió) és jobb {most) minőségű 

IO! ittak Ha ecetnek használták. 
A század végi hanyatiása óta csak kevés bort készítenek. A pálinkát almából. körtéből és 

vagy csak ~zilvábó! égetik. Aratáskor és csépléskor házi sör! is főztek pörkölt árpából és. vadkomlóbóL 
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AZ ÖLTÖZKÖDÉS 

Házi szövésű lenvászonból a 20. száz2d elejéig készU~tek n..:h:ik. Az 

A férfi nadrág szára széles. rojtos volt, a felett hfmzésseL Lenvászon anya-
gát fekerére_ barnára és zöldre is festették. (A festéket ko;·omDól. a barnát és 
zöidet pedig fakéregből ésAevélből főzték.) Az ing is h:ízivászonból készült. Széle:; 
ujjai csuklónál gomboiódtak, az ing elöl és hátul húzott \·olt, alul pedíg betűrték a nz:.d-
ragba 

A kötény a női és férfi viselet része 
század első felében az férfiak sötétkék (fél-

is. A női ünnepi kötény nagy masnira kötve. -~-Z 

Ünnepi viselet 

A 20_ század dső feléig a 
hajukat, s végére piros szalagat 
alatt 

választékot fésültek a haj ukba. a fiatalabbak pedig simán hát~·a fésülködtek. A 
Apátistvántalván a két világháború ·közötti fé:tjes asszonyok kendőjük aiatt ien:vá:szc•nb·61 

fó'kötőt hordtak. A kendő lehetett fej- vagy vállkendő. A fejkendő a szlovéneknéi a hagyományos 

asszonyok középen 

i 9. század első felében -télen és n váron e2v-két rőfnvi hossz;ú kendőt, a második Ídében tarka selvemkendőt. a 2.0_. sza
zad első íelében pedig tarka kas"m.írkenddt viseltek~ Az első világháborúig csak a assz.onjok hordt~k kendőt. s 
alatta főkötÖL A két '-'iiágháború között 12 éves koruktól a lányok is hordhattak 
egy vagy két csomóra, egy vagy két masnira kötötték. Nyáron tarkóra kötötték_ terítették. Vállken-
dóKént a 12- században abroszfék lepedőL a 2{}. században pedig színes gyapjú terítenek mag;.ik-
ra. A vállkendőt a kardigán és a kabát csak a második világháború után váltotta feL 

A nők a zsebkendőt ünneonaookon. temetéskor. misére menet a kezükben hordták. Az i 970~es évekig a pénzüKe: 
is zsebkendéDe kötötték. ~ -

ünnelmclpon kalapot hordtak Szakanyfaluban virágot, tölgyfaleveiet vagy szfnes tollat tűztek melléje_ z:. 

regruták és a dfszes bokrétát. 
Az első a kislányok és kisfiúk hat éves korukig hosszú 
Cipőt az évekig mindenki csak télen és házon kivül hordott. """'·'"''v' 

házban pedig mindig. 
Aszlovének nem hímezték gazdagon rüháíkat, mivel Odénymunka miatt) sem idejtik sem pénzük nem volt hozzá. 

A fehér lenvászon r.adrágok szárát a rojt felett a női ujjasokat, törülközőket, asztalterítőket és zsebkendélcet azsúruzd.s
saí. szálvonással díszftették. A zsebkendőket kereszEszemcs öltéssei és managrammal is. Az 1960-70-es évekber; az 
asszonyok falvédőket is hfmeztek keresztszemesés láncö!téssel. 

Nagymosáshoz párukádat használtak. A nagy fakádat cserépedénye lenvászon terítővel takarták le_ 
hamut tettek. -Ezt öntözték forró vízzel napjában többször. A alján Iévő Iyukon engedték le a vizet, 2mit 
hamura öntöttek. A kimosott ruhát, ágyneműt a patakban vagy a tákában (mesterséges, esővízgyűjtő tó) még 
ték és mosólapickával sulykolták 

A vasalás eszközei a mángorló és a vasaló voltak. Az ágyneműt és a törülközőket az I 960-as évekig mángodóval 
simították, vagyis hidegen vasalták. A .ruhákat fa fogantyús, vastalpú vasalóval me/egen vasahák. Ezek szenes vagy 
vasbetétes vasalók voltak. melyeket a tűzhely lapján melegftettek feL 

CSALÁD, ROKONS.ÁG, TÁRSADALOM 

A magyarországi sziovén -családokban több generáció is él együtt. de ez nem az úgynevezett ,,7_adruga" (naS!vcsalád). 
amelyet a ,sziovén nép csak a koraközépkorban ismert. 

A rokonság má-"lodízig (második unokatestvérig) számít közelinek, a harmad-. negyedfztől már távoli a 
amit már nem tartanak. Ha a keresztszülők nem vérrokonok, akkor nem számítanak igazi rokonnak. A 
szlovéneknéi hangsúlyosabb az egyoldalú, anyaági leszármazás számontartása. A legfontosabb. rokonok cr:. an"va nőtest-
vérei. 

A sziovének névadási szokására jellemző, hogy az 
ra;w,ivcfnvneve is van. A leggyakoribb vezetéknevek: Bajzek, 

2 i 

vezetékneve. keresztneve !neliet: 
Sulics, Skcper, lvfukics, Ropos. Csuk. 



i 
fjur;csecz., !Herkü, Domirer. Holec;_, Császár. A keresztnevek között a leggyakoribl:.ak a .Hária es az 

u Já::>ct a Fef-enc. 
/-:..z ernberek háznevükön ismerik, nevezik és szó-lftják egymást. A ragadványnevet va·Iamilyen tulajdonság alapján 

;;:apj<:Í;.,;_ é-s ~e-hetneK becézőek, nevet.-;égesek -":agy sértőele Az utóbbiakat csak a megnevezett távo-llétében hasznáUák. 

JA TÉK OK 

A pöFgr:uy{ii a varrócérna faorsójábó1 készítették. A kar1onból kivágott emberke kezét, lábát cérnával rmJz~:anaK. 
ftúk bo-d:::fasf:'Jot és 1?uskát faragtak maguknak. A szabadban labdával, agyaggolyócskákkal játszottak és h4ióc·sk<i:r.ak. 

A NAPTÁRI ÉVSZOKÁSAI 

A ~z!ovéneknél december 6~án nem Mikuiások járták a házakat, hanem ijesztgető aíakok (miklc.uSke, norcL bohoctje). 
?vlikulásjáráskor idősebb legények és nős férfiak öltöztek rongyos, kifordított bundába és nadrágba, derekukm hosszú 
iáncot kötöttek. arct;kat á!arcca! fedték eL Korommal beken t -kezükben· fűzfavesszőből font korbácsot tartottak Este 
ke~·::sték fel azohH a házakat, aho! tökmagköpesztés vagy toBfosztás volt. Láncaikkal zörögtek és a lányokat kergették. 
A rossz gye_rekeket megverték, a jókat dióval és cukorral ajándékozták meg. 

Luca napján tilos a::. asszonyoknak varrniuk és fonniuk, csak férfi kalappal a fején jöhet a házhoz nő vagy 
különben a tyúkok netT: tojnának a következő évben. Leülniük sem szabad, mert sok kotlós lenne. A férfiaknak 

keHett hozniuk é:. kántálással bőséget kivánniuk a következő évre, mint a !ucázóknak. A iucázók 9-
Hármasával jártak házrói házra a tyúkok -és más állatok, valamint az em~rek zermékenységéirz 
tűzrevaló fával vagy szalmacsomóval léptek be. ott ietérdelve mondták el köszömőiüket eg'y· 

kíséretében. - , - ----

kokodák, aj va§i kokouSi reuko djájec znanséjo, kak po pouti karnénj e. VaSa iia aj reuko pénes má, keuko 
na nébi, ',/cie krave aj teuko mlejka dájo, keuko voáé geste v Rábi. vaS sin aj táSega má kak ird. é4r pa 

cecke, kak JJéé!" 1 

"Kotkodák, kotkodák, annyi tojást tojjanak a tyúkjaik, amennyi kavics van az úton, annyi pénzük legyen, 
mint égen a csillag, teheui.iknek annyi teje legyen, mint a Rábában a víz, a fiuknak akkora legyen a mi~odá-
ja, mint a nyomórúd, a lányuknak akkora legyen a meHe, mint a kemence!" l 

tojást és kaptak. A tűzifával (Rábatótfaluban) december 24-én (karácsony böjtjén) perecet sür$tte-k, 
égették el. : 
alakjai a lucalakoskodók is. December 13. előestéjén a Vas megyei szlovén otthonokat két

burkoit. asszony vagy leány kereste fel. Arcukra fehér harisnyát húztak. Fehér kesztyűs kezUk
meszes fazekat vagy kannát tartottak. Amikor bel~ptek a házba, mindenkit be akartak meszel~i. A 

irnádkozniuk kellett_ különben a Lucák elvitték volna őket. Bort vagy páEnkát kaptak, amit sza1maszál1al 

l 
A titokzatos erők segítségével ezen a napon a jövendőbeli férjjel kapcsolatban lehet jósolni, s az időjóslásn~k is 

jelentős volt. Az asszonyok hagymakaiendáriumot készítettek. Tizenkét hagymalevelet megsóztak, mind~gyik 
jelképezett. Amelyikben elo1vadt a só, arra a hónapra a következő évben sok esőt jósoitak. Elen a 

ei készíteni a férfiak a lucaszéket is. amit karácsony böjtjéig fejeztek be. Ha szenteste az éjféli düsén 
rá. úrfelmut<.:.táskor látták. hogy a faluban ki a boszorkány. Az az asszony, aki visszafele néz. 

A Luca név nem volt kedvdt ezen a vidéken. Ezzel a névvel csúfolták az asszonyokat (stára Licija= vén Luca!}. 
A szlovének a betlehemezést a magyaroktó! tanulták eL Felsőszölnökön mondandójukat és a Mennyhől az a.~gyai 

cfmCí éneket le _is fordították szlovénre. Apátistvánfal ván- az eidélyi magyarokhoz hasonlóan- álarcot is hordtak. 
. i 

Z néba je pri.Seu 
dóli k Yam ángeu, 
pastirje, pastirje! 
V Betlehem naj bi 
Sli ino vídli, 
dejtece, dejtece. 

l'v! ennyből az angyal 
lejött hoz.záwk, 
pásztorok, pászwrok! 
Hogy Betlehembe 
sietve menvén, 
lássátok, lássátok. 

A karácsony böjtjét (december 24.) böjtöléssel töltötték. Ebédre bablevest, tökmaggal töltött bélest, főtt 
szih·ác körtét és almát ettek. Közben c.: asztai alatt boróka és tölgyfaágar égettek kii!önböző magvak és ekevas 
Az ajLókm és az ablakokat örökzöld ágakkal dfszftették (Szakonyfalu). Ezen a napon asszonvok nem Jöhettek a házhoz. 
mert sz;::rencsérlenséget okoztak voi na. Ez ellen úgy védekeztek, hogy a szomszédság féifi tagjai korán reggel k~lcsö
nösen ki5s::.bntötték eg_vmás családját. 

Az újévköszöntők: újév napján kom reggel verses köszönrőt mondanak, korbácsolnak és v[zze! 
Felsőszö!nökön a ki:-;fiúk és férfiak hideg vízbe mártott fenyőággal hintik meg, a többi faluban fonott korbácCsal 
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meg'' a iány.okat és az ass-zonyokat. A köszönt6"''ei 
..Zdravi boj te. j~~ffki boj re, v ezon nouvon leli:' Doszc 
,,Egészségesek, frissek legyenek ez új esztendóben: 
lelki üdvösséget~" 

Vízkereszt (januá;: 6.) 
e!hunymL Adománygyűjtés 

A háromkirá!viárás 
ták. A kántdlók vf~kereszt napján 
köntöst öltöttek. amelyeket madzaggal átkötöttek. 
papírszalagok is díszítettek. Kezükben bozra tű-:/ir: 
ban má-r ismert - sz!ovéD. dalt a háromkirályokróL 
memek a házba_ ahol ajándékot (pénzt) kértek és 
ban, és a hamarosan átvette mmd a szlovén, 

A é~ a háromkirályjárás rés~E-el'/h 
köszöntötték A kántálás szokásrit az első -._·íiás:hátx.~rii 
háromkirályjárást kislányok csak Szakony.faluban ~·égezrék. 

A farsang a-v{zkere:>:zt és a "''·"'""y•uMcuu közé eső időszak_ UtoLsó napján~ hús-

FaSenek és Lén ka 

f 
l 

hagyókedden, régen a szlovének maskarába öltöztek. a so-
mogyi sziovének 
rája a Farsang 
veget íStük) horD, amely a földből 
cal taka1ja eí. Kiforóíton beke.csbe vagy 
papfr- v2.gy te ti1szzaagokar -..rarr. 
utóbbiba .egy kilyukasztott fakanálból és harisnyából álL A Fa:--

<1.kinek a másikban cekker 
az ajándékokat: 

harmonikás kísért. miközben 
magasra erneit ugrándoznak. nagyra nőjön a len és vastagra a répa 
(Több iiyen páros \e~z részt a rönkhúzáson 

Húshagyókedden ke!lett mákot vetni. férges. >.·ahunint ültetni való kukoricát morzsolní. hogv a var-
j~k meg ne egyék. Este az öregek és a mennek, hogy vastag ré pá ért és magas lenért tánc'óÍjanak. 

E~félkor be kell fejezni a mulatságot. ::',·K·f~hz~.'.:,ai'·eo·-~~~6be öltözött "Hamvazófehérkék~' (Papanice = Hamvazószer-
dak) mindenkit bekentek korommaL ~ :;- _,_"._. -:::: ~: 

A 20. század közepéig a magyarországi szloYének 
hamvazószerda kö_zött senki sem házasodik 
ret1dezniük. A rönkhúzás az eráőben 
egyéb alakoskodók kiséretében a faluba 
nyoknak kell húzniuk. Rajta menvasszonvnak és \Őie~én·vm:k 
köt elárverezik. A pénzt báka és ; költsé;ekre 
szokást a Vas meg)rei szlovének és '--' 
ben volt Orfalu ban, majd ezt követte a rábatótfal ui. 

Nagyszombaton máglyák. tüzek égnek este a dombokon_ A 
gitáron játszanak, énekelnek és tréfálkeznak az emberek. előtt a 
durrogtattak, és az idősebbek is összegyűltek a és a nagyobb fiúk pie:ncobozloan 
karbidgázzal durrogtatnak A zaj ke! té.'-> mágikus a tél, a gonosz szeHernek elűzésére. 

Húsvétvasárnap reggel élelmet (sonkát, perecet) vittek a templomba szentelésre. Ebéd után mágikus 
eijárásra került sor. A gabonaföld minden tűztek virágvasárnap megszentelt barkát miközben bő termé-
sért fohászkodtak és jégverés ellen kértek oltalmat. tennésért karácsony böjtjén és fv:íárk napján ls fohászkod-
nak a gabonaföldeknél a négy égtáj irányában) A hímes tojással aiándékozták meg keresztgyerekeikeL A 
Szentgo!thárd környéki szlovének hímes tojásaikat geometrikus, stilizált és naturális motfv~~okkal díszí-
tették. Osrégi a mágikus kereszt és a svasztika. A főbh motívumok szerint a sziovén hfmes toiások: gerehlvések. 
level-esek, sz[vesek és tulipánosak J • 

Szent György napján Rábatótfaluban az ablakokba és zöldeHő és virágzó ágakat ttízdeltek. a trágy8.-
dombra pedig nyírfát áHftottak. fgv védekeztek a ellen. 

Májusfát a előtt idŐ"Ícben a fák tisztdetére állítottak. A ~c>c.>.c>cn"'"" 
a szerelem, a és a vidámság jelképe lett. A 

a lányoknak és a kocsmák e1é. Az erdőben kiválasztottak l 5-2C 
eketalígáva! szállítottak e!. A törzsét lehántották, a 
3!-én vagy június i-én döntötték Je. A fenyőfából 



' Pilnkösd napján az iskolas fi Cik és lányok az l 930-as évekig a réten ünnepelték a ün-nepeket. Korán r~g-

gel kihajt;~:~~r)a~s~i~~:~~~tc\ a~~~;:~~:k ~~á~s:,~;;;~~~t~ ~J~t~0!~~t:~ie;~%o~~~~~niuk :z~~~;::t~-::: h~;~s:~1e~ 
1eg)'e>.eK l 

~ . A nyá:·~ natJfo:·du:~t- Sze~t~ván na~j~t- a.sziovének !s tűz~ú~...,táss~l ~s --~űzugrá~sal ~nnepelték meg.~Aki:_;nlg-
ennten 1ang, meg z:bo-a.n zz evben megnazílsoaott. A szermt ~zent1vaneJen - akarcsaK szenteste- hallani 1e et 
az állatok beszél-getését. Ehhez 2z embemek, tudtár. csodatévő páfránymagot ·kell magánál tartania. 

l\'lindenszentek napján és tört tökmaggal töltött bélest és vizet készítettek éjjelre az asztalra az ősök ha 2.-

térő lelkecskéinek_ E célra a is vásáro!t::k egyujjnyi széles kalácsot (hájligeStricli). i 

AZ EMBERI ÉLET FORDULÓI l

l 

l 

Az újszülö:ttre fürderéskor el5sz3r pár vfzzd keresztet hinreuek, ami keresztelésnek számított hírtelen ha4la 

esetén. Fürdetés után a fiút nő! szokny~;e~e~. hogy ;~f:u~~~e::;1v0a~:!~i ~~~:~:::~ták megtéveszteni a gonosz szd~e-

,m.__ .-.m_ ' . 
l!! l;\ l;\ ~ .,.____..- ilii l ll bt t· .,1 /i 

~- lll . . . ·jj 
\~ 
~ 

Talpas böl:cső 

l 
A csecsemő talpas vagy állványes böksó'ben (zibala) alud~, amelyet hár'}!lli 

UJjnyi vastag pólyakötővei kötöttek át. A szem verés, a frász és a lidérc ártaim~i
tól Különféle rontáselhárító eljárásokkal védték. Rábarótfaiuban az újsztilbtt 
elszáradt köldökét a zöld rétre dobták, hogy a gyermek gyorsa.rr és egészsége~en 
nőjön fd, rrünt a HL l 

A leánynézés Miklós napján törtém, arnikor a legény három almát kíJáh 
vá!asztottjának, mondván: "Aranyozza be az életünket!". Ha a leány eifoga~tz. 
az almát.~ ez azt jelentette, hogy-beleegyezett a házasságba. Ezután mehet.;t~ a 
legény leánykéró'be ieendő esküvői tanújával vagy tanúivaL l 

Az eljegyzésre a iegény egy perecet és egyhter bort vitt magávaL A menyasszonynak egy marék pénzt szórtlaz 
ölébe és kezet fogtak. Ezzel és a perec. valamint bor közös elfogyasztásával erősítették meg a szerződést, amit a fe
ány~éréskor kötöttek_ A második ~.t<:ihirdetés után a menyasszony keresztanyjával vagy bérmakeresztanyjával,_ iH~e ve 
egyrk idősebb nőrokonával jár ajándékot gyűjteni ( podaráj odi) házról házra az egyházközség összes falujában. A 
második világháborli előtt lent és tojást, majd tojást és pénzt kaptak, ma csak pénzt kapnak. A két világhá~ rú 
között botra kötött fehér vagy tarka kendőbe, majd cekkerbe gyűjtötték az ajándékokat A lenszöszt azután a menyaSz
szony megfonta és a takácshoz vitte, amiből vásznat szőtt a leendő háztartás számára. A tojást a lakodalomb;q.n hasz~ál
ták fel vagy eiadták <l szentgotthárdi piacon. Eredetileg a szokás céljagazdasági gondok enyhítése volt, ma közösséfet 
összetartó szerepe van. : 

~vőfély (z~~áC, drüiban) a~ v~f~lykön:.v ~u~?r?s szö ... vegével_hívta.:U~g a vendé~eket a !akod~lo~ba. __ Kalapját rfz
manng, aszpm·agusz vagy paprnllragokbo! -keszuit ookreta {konna) caszttette. Kezeben szmes {f-eher. kek rozsaszm) 
szalagokkal dfszített tüskés boto~. a végén fagömbbe1 vagy virágcsokorral és szines szalagokkat tarka kendéKkel 
díszített tüskés vőfélybotot tartott. ~t.A súnes szalagokat a házaknál kötötték a botra. 

A vőfély oldalán két kulacs egyikben bor volt, a másikban kása, mellyel az úton és a házban kfnálgatt2htz 
.embereket. Az első világháború pisztolya is volt. amellyel annyi lövést adott le a ház előtt, ahány vendéget hfv1ak 
onnan a lakodalomba. Az első világháború előtt a i akodalom először a 1nenyasszony, majd a vőlegény házánál ,zajlOtt. 
Szegényebbeknél csak az egyiküknél, s .nz éjféli vacsora száz tojásból, kemencében sült rántotta (cvrtina) volt, mel).rer 
kuglóf, fánk. rétes és perec követett i 

A 19. század végén Felsőszölnökön és környékén még szokás volt, hogy a temetéskor az asszonyok szövege$en 
siratták el férjüket fiukat. a lányok pedig anyjukat. A sirató szövegéből megtudható, mi voi t a feladata a gazbá-
nak, fiának és az a családi mtmkamegosztásban: l 

". .. Mihez kezdünk most, hogy élünk majd? Ki teremti elő nekünk a kenyeret, ki szántja fel a Iöldjeinket, 
ki fog vetni, ki fogja lekaszálni a rétet, ki fog szép nadrágot hordani, ki szerez szövet nadrágot; ki kel fel *o
rán_, ki keiti a családot; ki tapossa !e a 'harmatot; ki szerzi be nekem a fát, ki fuvarozza haza a tűleveleket; ki 
tartja rendben a disznóinkat, ki veszi meg ó'ket; ki fogja a marháinkat, teheneinket fésülni, etetni; ki fogja 
felnevelni a gyerekeket; öltözte-tni; ki fog engem etetni; ki fog nekünk szecskát vágni .... " 

1 

A sirató végén az özvegy köszönetet mondott a temetés résztvevőinek, hogy fé1jét elkísérték utolsó útjára és niin-
denkit meghívotr a halotti terr<::.. , , 

A 20. század elejéig csak a tehetősebbek, később már mások is áHítottak fa, öntöttvas vagy kő sírjeleket. lAz 
öntőttvas kereszteket feketére és ezüstre festették, feszü1ettd, Máriával és angyalokkai díszítették Az elhunyt nbve 

ovális táblára került. A kő síremlékekre szívet, feszületet vagy keresztet véstek vagy rajzoltak. Ha1 az 
legény vagy leány voit. akkor rozmaringot. Néhány süjden fénykép is van. Az 1960-as évekig a legttbb 

A temet~~i:~~~ ~ft~~~~u~~~~~~:~~~1~~~t - a harangütést a magyarországi szlovének is ismerték, ami szlovén sajá~os
A harangütők a templomtoronyban két harangnak a széléhez ütögették annak nyelvét felváltva, a harmadi~kal 

egyenletesen h~lrangoztak. Az 1960-as évekig csak a módosabbak rendeltek hamno-ütést (kionckanje) temetés~or. 
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l 

a2 l2IQ-es éveKben n:ár maJdnem míndenki. A nyolcvanas é--;ekben a ~zokás kihaft. 
ha-rangozni. 

NÉPHIT 

:rvEnt Európa leg"!!.agyobb reszen, a magyarországi szlo'.cén falvakban ;s hittek háznak 

~!:i~~~~:a ~:;~:::s~~e;~~~;~l~~~e~~á8z~~~;~ó aó:~; :~~~:~~~:j;~~b~: !:~~~i megölte. 6 is l~';:~~~lt: vagy el-
pusztultak az állatai. A szláv néphagyományban a ugyanis az -Ősök lelkének a n1egtestesítőj-e. ezért nem 
szabad megölni. Aszlovének különbséget tesznek a fkaia; és a hfm (káC) kfgyó közört. -~ hírr::kigyó fején ko~ 
ronát viseL !:fa fürdik~ leteszi. s aki ellopja, gazdag lesz. 

A magyarországi szlovének a viHámiás és mennydörgés istenének nevét a szláv rnitoiógiából a .Jecsapott a 
Parün" (belecsaoott c villám= Parünje váaro) kifejeZésben és a kövirózsa elr.evezésébei1 rparünovo pérge = Per:.1n 
tolla, lat. Sempervivum tectorum) őrizték meg. Ezt a növényl a tartották. beié a villám. 

A sorstündérek (sojenice, rojenice) női démonok. akik a sorsát. Hármasban 
jeknnek rr~g az aszta! alatt, ameiyre egy egész kenyer~t és eg; pohár vizet keH 
vagy haHhatja Óket~ csak a koldusok és a szolgák EmlékUket népmesék is őrzik. 

"Amikor az asszony gyermeket szü.l, a sorstündérek eldÖntik, mHyen sorsa lesz a g:iermeknek. 
IVfiközben az asszony várta gyermekét, jött egy koldus, aki talán maga az Úr volt, és azt mondta: 
- Tegyetek az asztaka egy egész kenyeret és egy pohár viz-et! 
Amikor a gyermek megszületett, az ördög kopogtatott az ablakon, és mondta: 
-Adjátok ki nekem! 
A kenyér meg-I-elépett az asztalról az ablakba, és megszólalt: 
-;- Amikor annyit szenvedsz, mint én, akkor megkapod tól em, eióbb nem! 
Igy a gyermeknek az ördög nem árthatott. 
Ezért, ha az asSzonyok gyermeket szülnek, tegyenek egy kalács kenyeret és egy pohár vizet az: asztalra, 
me:rt akkor a sorstündérek nem jósolhatnak rossz sorsot a gyermeknek.. 
Csakhogy az asszonyok elfelejtették már, hogy így kel! cselekedniük." 

A lidérc az embert éjjel álmában 
kulcslyukon keresztül jw: be, és a 
Ezért lehet eike:-getni ~--c"'i"'c"'c~. -"'-'""
megduzzadt a meHe és tej 
skiSnjávaj szoota meg. Ez 
pipát vagy cigarettát tettek. A 
faszénnel három keresztet rajzoltak. 
lidérc. 

A boszorkányok és varázslók ( Cara!ice, 
akik az. em,iJere,:nek 
változnak, de galambbá soha. Ha valaki boszor-

. el kell mennie 
Ott agyon kell ütnie és meg 

majd minden csontját háromszor le kell nyal nia. 

olyan helyre. ahol a 
nyúznia egy fekte 

Sorstündérek 

A garabonciás (érne Saule diják) n boszorkányokhoz hasonióan az ördög
gel cimborált, vihart és jégesőt csinált, káros tevékenységét meg kellett akadá
lyozni. Ha egy házhoz betért. kellett kínálni. A garabonciások - a néphit 

szerint- olyan diákok voltak. akik túl sokat tanultak és ezért m''"z.avarc>dt<lk. 

A szemverés nézésseL szóvai való rontás, illetve annak asszony vagy férfi) 
tudottszemmel verni (zvöréiti), akit az éáesanyja hárOm nagypénteken szopmtott. A szemverése ellen 
úgy védték a gyerekeket, hogy az ajtó elé keresztbetett seprít aiá kihűlt parazsat raktak, !Hetve vastárggyal érintették 
meg a gyerekeL 

A frász (starjé) az újszülött vagy gyerek ijedségtől kapott fejfájása. amit János napon szentelt bornü hintert kereszt
tel gyógyftottak 

Mindegyik szlovén községben található néhány, iskolai füzetekbe kézzel másolt jövendőmondó SzibiHa-könyv. 
Ebben Szibilla (Sibila) a világ vége előtti napokróL az amíkri;;:.ztus eljöveteléről, az ítélet eiőtt bekövetkező cso-
dákról jövendőL A jövendölés annyira népszerű volt, hogy úgy idéztek belőlemint a (Szibilla könyv vagy 
Mihalda, Saba királ_vnője, a Xlll. Szibilla jövendölése. l'lémetből szlovénre fordfr.otta Gáspár Alajos Felsőszölnökön. 
Lefrva 1884 évben, Szabalin Lujzli.) 

A jóslásra legkedvezőbb napok a Luca napja és 
előestéjén például a lányoknak férfi alsónadrágot kellett 
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a péntek és a hónap D
a pár11ájuk alá. hogy a !ÖVe!lclóoeíij!ükkel awJOLlJ"''""-



FOLKLÓR 

~~i1~~m ;"'~:~~~~s~é~~~~?;: !~~~!.~l~~~a:z:~;Z'rn~~;~~~:·~:~:s~t~l~~!~~;~;,g:;~é{i~z,:.:t~-(~~;;~:1~~~ 
-tökmagköpesztés stb.). A dallamban a dúros hangnem a domináló. A szlovén népdaiok többnyire két~ vagy hárOm~ 

~:~!::~~:, ~~é~~~n~~~~ ~~:~~·ir:~!~~~~~~:~~b ~;:~~~~~~~1 ~ziovén jellegzetesség. A ·lakodalmi és kántáló éne~ek, 
A néptáncokat ma csak az idősebbek és a néptánc-esDportok táncolják Osztrák er-edetűek a stájeris és az 

ájnccvajdráj, a Rejzka é...;; Rozinka pedig társastánc jeUegü. 1 

és Ö;e;!~7o~~:!f,e~t~~~r~~~~:~s~~~~!~::d~~~l~~~~!~~~J~ik,e:!lt~~~~~ts~!~~:::::k~~~~~!~{~i;J~~á;~sg ö~e:~~:~~~ 
képekben megjelenő Ordögök. gonosz boszorká>tyok és varázs!ók, vérszomjas sárkányok és rablók. A magyar mesékbó1 
átvették a ,. még ma is éinek. ha nem haltak··· befejező formulát Megtalálhatók a nemzetközi rnotívumok is: a~ 
; 7--;:s. ~9-es é a .. l~-,es sz~~ok. a , . , 1egkis~bb fiú_~~gh,atározó)ele~tősé?e, ~s hogy c~~~ a har.madik próf:il-
Kozas SiKeres. A tunaermesekoen a cse;eKmenyt .._:arazseszkozok es -tenneszetteletti eroK mozga~aK, ame! y ek megmen-
tik és sikerre viszik a hőst. l 

A népi imák közül az egész Európában elterjedt. a Jézus szenvedésérői szóló ,~Arany Miatyánk7
' változatai a ~a

gyarországi Szlovének körében is ismertek (Jm..a Jézus szenveáéseiről). Az ima evangéliumi jelenetek és népdalok mptl-
vumaibói keletkezett. · 

A közmondások elsősorban az kapcsolatosak. Az ernberek megfigyelték a nap, a hold. a csillagok 4tá-
sát valamint az áBatok és növénye-k a különböző időjárási jelenségeket meghatározott napokon vagy lév-
szakokb2.n, hogy tudják, mikor a fegkedvezOob az időjárás a mezei munkához. A megfigyeléseket közmondáso'f-ba 
tömörítették, például: l 

Ka maii traven pokrmi, tisro ::-elki traven ze j. {Amit március megtermel, április megeszi.) 
Vidava meg{a krüJovi gédec. (A Vid-nap! köd megeszi a kenyeret.) 
KakSi je v ü::; en, boi ié ali post. tak..fe de le to. {Amilyen a húsYét, karácsony és a böjt, olyan lesz az év.} 
Késna grmanca, ráni glád. (Késői dörgés, koi"ai éhség.) 

1 

A népművészet köréből jeHemzőek 2.2 Ü'.regfesnnények. álarcok, vésett díszítésű ácsolt ládák, kanáltartók. keirá
miaedények. jármok, rokkák, fonort edények, papfrvírágok stb. A mai napig fennmaradt néhány hagyományos motí~fm 
a. húsvéti hímes tojások díszítésénéL , 

i 

INTERETNIKUS KAPCSOLATOK 

A Sze!ltgotthárd környéki szlovének a környező népek közüi a magyarokkal voltak a legszorosabb kapcso:iatbhn, 
hiszen több mint ezer éve élnek velük együtt. Közös kulturális elemeket elsősorban az anyagi kultúrában fedezhe~nk 
feL mivel azt elsősorban a törréneti körülmények határozzák meg. Így például: a szaros települést(ous~ a 

ew?m.~n·vns lakóházak és épületek, az emeletes gabona- és élelemtárló építmény (kástu), a pannon nyer~g-
geometrikus 

A történeti Vas megye magyar és szlovén lakossága egyaránt ismerte a hajdinát, és a hántoláshoz használt moz.sa
rat, ké::_imalmot és a kása ételek készftését. V ás zonneműek alapanyagához pedig inkább lent termesztettek, mint ken
dert. 

Az azonosság és kiHönbözőSég legszembetűnőbb a l2_. századi viseletben volL A foJklórban kevesebb az azOijOS 

elem, mivel a szellemi kultúra inkább kötódik az etnikumhoz. A legtöbb közös vonást a szlovén és a magyar népmesf.k
ben fedezhe~űk fel, bár ezek a motfvumok a többi európai nép meséiben is megtalálhatók. 

Az egymás szomszédságában élő szlovének és magyarak népi ktütúrájában megtalálható interetnikus elemek ndn-
csak a közös földrajzi, történeti környezetből, hanem a közös európai kultúrából is fakadnak. 1 
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FOGALOMTÁR 

Artikuiáris helyek.= azok a magyarországi községek, az !68 L é'<i XXVI. törvénycikk /JTt1ku!13s) szer-int a 
protestánsok -isten tiszteletüket szabadon gyakorolhatták. csak az l 790f i. évi XXV törb!te d. 
Ciszterciták = szerzetes rend, Szent Benedek rendiének ~'i.ga. Szent Róbert aJapftoua Citeaubar:. \1a-
gyarországra IH. Bé1a hívta óKet. Rendi öltözetük szfne 
Etnikum= gör. ethnosz, nép 

~~~~=:~a==a u~=~~:~;~t~~~~~i~~~;;~~::g~~g~~0h~~~o~;~~~.u~fr~,~:::~::;~:~ mest~rséges o1szágvédő hdrsh. 

Karintia = tartománv a mai Ausztriában 
Krajnai szlovének ~osz-trák történeti tartományban élő sziovének 
Metód =Cirillel együtt a sziávok aposto!a, a szláv fdsbeJiség és ist<ontiszteietek vo! t 
Néptöredék =egy m:is áHamban (pL Sz1ovéniában) többségben élő ;~éphez rari:ozó meiy <::.politikai határon 
közvetienül érintkezik az anyaországgal 
P~triotizmus =a politikai közösséggel és a hozzá tartozó területtel, a hazával '.'ai ó érzelmi 
Stájerország = ~ .... fagyarország nyugati szomszédja, sz!ovének és nérnetek !akta tartomán) a birodalomban 
1918-ig, utána német része Ausztria. szlovén része Szlovénia tartománva [ett 
Szórvány = kisebb-nigyobb csoportokban megtalálható egész Ylagya;oíszág tcrüie~én 
Trianon = az ds6 világháborút lezáró Párizs környéki béketárgyaiások szfntere, a versailles-i Kis-Trianon palotában 
írták alá a Magyarországgal kötött békeszerződést { 1920) 
Vasfüggöny = Nyugat-Európa és a volt szacialista országok között húzódó drót kerítés, határzár z.z einevezés alapja. 
Ezzel jelképezik a személyek szabad utazását és az eszmék .szabad án.;.mlását oolitikai 
Volksbund =a Magyarországi Németek Népi Szövetsége (1938-1945) A nácí A után megszlínt. 
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