
A szlovének tárgyi emlékei Szengotthárdon

Szentgotthárdon a Hunyadi út ó. szám
alatti úgynevezett,,stáier ház" épúleté-
nek átalakításáVal (mely egykor a Kasza,
gyár osztrák munkásainak szállása volt)
1983- április 29-én nyílt meg a Helytörté,
neti és Nemzetiségi Múzeum- Létesíté-
sérő1 1982 szeptemberében sZületett
döntés, a település alapításának 800,
évfordulója és a városi rangra emelése
kapcsán,

A múzeum létrehozásának gondolata a
szlovén nemzetiségű Gáspár Károly nyu-
galmazott általános iskolai igazgatótól
származik, aki még életében felajánlotta
gyűjteményét egy SzentgottháIdon
létesítendő múzeum számára, l982,ben
bekövetkezett halálakor özvegye és csa-
ládia a közel ó00 tárgyból álló gyűjteményből 46l-et
átadott a ]eendő múzeum számára, Ezek többsége
(242 db) kerámia volt. A többit a lenfeldolgozás szer-
számai, illetve konyhai eszközök és lakóház berende-
zések tették ki. A tárgyakat Gáspár Károly és felesége
1975-76-ban eyűitötte össze a Szentgotthátd környéki
szlovén falvakban,

A szentgotthárdi múzeum épületének átalakítását
1982-83-ban, az akkori vár1si tanács Végezte, a gyűite-
mények feldolgozását és a kiállítások megrendezését
a yas Megvei Múzeutnok Igazgatósóga vállalta.

KétSZer két éVen át (l98a-l98ó és l989-1991 között)
dolgozott a múzeumban Hirnök Ka:taljn szakonyfalui
származású szlovén nemzetiségű népraizkutató, aki
Ljubljanában szerzett diplomát, magiszteri és doktori
tudományos fokozatot. l99l-ben házasságkötése mi-
att Vált meg az intézménytől. A múZeum azóta hely-
ben dolgozó szakalkalmazott nélkül működik, Irányí,
tását KOzár MáIia megbízott múzeumvezető a Savaria
MúZeum Népra jzi osztáiyáról látia el, A múZeum nyit-
Va tartását éS üZemeltetéSét - szlovén nemzetjségű -
nyugdíjas teremőrök végzik, akik egyben a Szlovéniá-
ból érkező csoportok tárlatvezetői is.

A Vidék sZülöttének és kutatóiának, Pável Ágoston-
nak a nevét l98ó-ban - születésének l00. évfordu]ó-
ján .* vette fel a múzeum, A Pável Ágoston Múzeum
ugy anis Magl1arlrszág eqqetlen szlovón múzeuma.

A múzeum épületében három állandó kiállítás ta-
láIhaíó:,,Délnyugat-Dunántúl íazeftassága" és,,A szentO1tt-

hárd körnqéki szlovének" című népraizi, történeti,népraiZi
kiállítás, valaminí ,,A szentgotthárdi s(rlelet" című régé-
szeti kiállítás, A másik terem időszaki kiálIításoknak
ad helyet, Ezek megrendezését a Magyarországi Szlo-
vének Szövetsége és az Országos Szlovén Önkor-
mánylat is támogalia anyagilag,

Az elmúlt tizennyolc év alatt köze] húsz időszaki ki-
állítáSt rendeztünk, A múzeum gyűjteményéből ren-
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dezett kiállítások eliutottak Magyarország más telepü-
léseire és szlovéniába is,

Ez a gyűjtemény az átadás óla csak szerény mérték-
ben gyarapodott, mivel az alagsorban kialakított rak-
tár megtelt, s a rendelkezésre álló anyagi eszközök is
igen szerények,

Fennállásának l5, évfordulója alkalmábó] a múzeum
épületének korszerűsítését a szentgotthárdi önkor
mányzat iS támogatta. l99ó-ban a gáZfűtéSre való átté-
rés, l998,ban pedig a belső korszerűsítés finanszírozá-
sához járult hozzá. A,z ország más vidékeiről, Európa kü,
lönböző országaiból és a tengerentúlról idelátogatók
továbbra is a VároS ,,gyöngyszemének" nevezhetik a Stá-
ier-házban ]évő múzeumot és annak kjá]iításait. Meqnai-
tása óta Maqaararszliq l05 telepüIéséró1, Európa )8 országdbóI,

valamint |rlgéióból, AusztróIiából, Y,anadábóI, Kínából, Amei-
ktiból és lzraelbű is érhuteft látlqatók a núwumba.

A következő években a városi önkormányzat anyagi
támogatásával és pályázatok révén, valamint a Vas Me-
gyei Múzeumok lgazgatósága szakmai segítségével sze,
retnénk a múzeum te]kén felá]lítani egy kovács- és egy
kádárműhelyt, A szomszédságban található Kaszagyár
területén pedig a 2002-ben századik szü]etésnapját ün-
neplő munkagépet - a farkasftalapácsol szeretnénk bemu-
tatni, Az egyetlen rné7 élő szakmunkás, aki a kaszaszéle-
sítő működését ismeri, szlovén nemzetiségű,

A Magyarországi Szlovének Szövetsége és az Orszá-
gos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat támogatásáva1
minden szlovén telepü]ésen egy kis kamara-kiállítás-
ban kívánjuk bemutatni a falu történeti és népraiz1
jellegzet-.sségeit, Felsőszölnökön és Apátistvánfalván
az á]talános iskolában látható egy kis kiá]]ítás a far-
sangi és egyéb ünnepekhez kötődő alahoshod,ásróI-

Felsőszölnökön, a Pável Múzeum a régi paplakban
rendezett egy egaháztörténeti állandó kiállítást, amely a
vidék szlovén lelkészeinek ál]ít emiéket.
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