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A magyarországi szlovéneknek tárgyi emlékeit in-
tézményesen egy múzeum, egy tájház és egy boro-
nafalú füstösház őrzi. A szentgo" hárdi Pável Ágos-
ton Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum, 
valamint a szombathelyi Vasi Múzeumfaluban álló 
szlovén ház a Vas megyei Múzeumok Igazgatósága 
keretében és Vas megye Önkormányzata Közgyűlé-
se fenntartásában működik. A Szlovén Tájházat az 
Országos Szlovén Önkormányzat (az OSZÖ) 2009-
ben alapíto" a és – Kühár Emlékház néven – 2010. 
szeptember 11-én nyito" a meg ünnepélyesen a 
felsőszölnöki régi paplakban. Mindhárom intéz-
mény célja a magyarországi szlovénség történelmi, 
egyháztörténeti, néprajzi és egyéb sajátos kulturális 
értékeinek gyűjtése, mentése, őrzése-tárolása, gon-
dozása, kiállítása, illetve bemutatása. Egymás mun-
káját támogatva, kölcsönösen kiegészítve igyekez-
nek megfelelni az elvárásoknak. A nyitva tartási időt 
egyeztetik, s a másik intézmény kiállításait is ajánl-
ják a látogatóknak. (A felsőszölnöki Szlovén Tájház 
keddi, csütörtöki és szombati napokon 12.11 és 16.00, 
a szentgo" hárdi múzeum pedig keddtől szombatig 
11.00 és 15.00 óra közö"  látogatható.) A tájház rész-
ben uniós támogatásból jö"  létre, a múzeum pedig 
most újul meg uniós forrásokból. (Most ideiglene-
sen, az átalakítás végéig nem fogad látogatókat.)

A Pável Ágoston Múzeum

Szentgo" hárdon 1983-ban az úgyneveze"  „Stájer-
házban” nyílt meg a Helytörténeti és Nemzetiségi 
Múzeum, amely 1986-tól az első magyarországi szlo-
vén tudós nevét felvéve Pável Ágoston Helytörténeti 

és Szlovén Nemzetiségi Múzeumként működik to-
vább. Az 1970-es évek közepén a környék szlovén 
falvaiban Gáspár Károly szlovén nemzetiségű tanító, 
iskolaigazgató és felesége, Margit néni közel ötszáz 
néprajzi tárgyat – méhészeti, konyhafelszerelési- és 
munkaeszközöket – gyűjtö"  össze. Mindezt azzal a 
céllal ajándékozták a városnak, hogy az alapítson 
múzeumot, amelyben nemcsak a helybeliek, hanem 
a Szentgo" hárdra látogatók is megtekinthetik eze-
ket a szlovén népművészeti és népi iparművészeti 
emlékeket. 

A múzeumnak a közelmúltig három állandó kiál-
lítása volt, amelyek a szentgo! hárdi sírleletet, a Szent-
go! hárd környéki szlovéneket és a Délnyugat-Dunántúl 
fazekasságát muta" ák be. 2010 júliusában az átala-
kítások mia"  előbb a földszinti két kiállítást, majd 
novemberben az emeletit is lebonto" ák. A Szent-
go" hárd környéki szlovéneket bemutató kiállításról 
szlovén és magyar feliratozású CD készült, amelyet 
a múzeumban árusíto" ak. A gyűjteményben jelen-
leg 1400 tárgyat tartanak nyilván, ebből a kiállítá-
sokon kétszáz volt látható. Ezerkétszáz darabot a 
műtárgyraktárban tároltak, s 2009 júniusától az 
úgyneveze"  látványraktárban ezeket a látogatók is 
megismerhe" ék. A legnagyobb raktári tárgycsopor-
tot a Gáspár-gyűjtemény kerámiaedényei alkotják. E 
gyűjteményből valók azok a szentképek is, amelyek-
ből most több szintén látható. Nagyszámú a szent-
go" hárdi Fénusz dinasztia kádárszerszámainak 
gyűjteménye, valamint a dr. Máthé Endre által a mú-
zeumnak ajándékozo"  kovácsszerszám-együ" es is. 
Az előbbi kétszáz, az utóbbi kétszázötven darabból 
áll. Külön fi ókokban tároljuk a kelméket: a ruházatot 
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és lakástextilt. A műtárgyakat az üveggel véde"  pol-
cokon tárgycsoportokként helyezték el, s nagyrészt 
kétnyelvű – magyar-szlovén – feliratokkal lá" ák el. 
Néhány tárgyra külön is felhívják a fi gyelmet. 

A látványraktár megnyitóján jelente" ék be, hogy 
– a muraszombati és a lendvai múzeummal közösen 
kidolgozo"  – „A megélt táj” című projek" el sikere-
sen szerepeltek a Szlovénia-Magyarország Operatív 
Program 2007-2013 elnevezésű uniós pályázaton. A 
projekt keretében elsősorban a Szentgo" hárd kör-
nyéki falvakban és a szomszédos Szlovéniában, a 
Muravidéken élő magyar gyerekek számára készül 
múzeumpedagógiai program, amelybe a helyi ma-
gyar és szlovén tanulók is bekapcsolódhatnak majd.  
A gyermekek így CD, munkafüzet és memóriajáték 
segítségével játékosan ismerkedhetnek meg egymás 
nyelvével és kulturális örökségé-
vel. A vidék bemutatása, a népek 
és nyelvek, a múzeum és a múzeu-
mi tárgyak, a népi építészet, a nép-
viselet, a népi táplálkozás sajátos-
ságai, a népzene s a népi játékok is 
részei a programnak. 

A Pável Ágoston Múzeum átépí-
tése során foglalkoztató helyiséget 
alakítanak ki, s a múzeum épüle-
te is bővül. Fogadótér, lépcsőház, 
vizesblokkok, irodák és konyha 
épülnek, illetve kerül felújításra. 
Készül már az új állandó kiállítás 
is a magyarországi szlovénekről. 
A népi építésze" el az érdeklődők 
a szombathelyi Vasi Múzeumfa-
lu szlovén füstösházában ismer-
kedhetnek meg. A boronafalú 
ház egy Felsőszölnökön lebonto"  
XIX. századi, eredeti épület rekon-
strukciójaként, az Országos Szlo-

vén Önkormányzat és a szlovéniai 
Határon Túli Szlovének Hivatala 
anyagi támogatásával 2002-ben 
jö"  létre. A szlovén ház azóta a 
szlovének háza is. A szombathelyi 
szlovének tavasztól őszig i"  tart-
ják a rendezvényeiket.

Kühár Emlékház 

Az Országos Szlovén Önkormány-
zat Felsőszölnökön abban a régi 
plébániaépületben hozta létre a 
Szlovén Tájházat, amelyben a XIX. 
században  Kossics József plébá-
nos, néprajzi és helytörténeti kuta-
tó lako" . Kühár Emlékháznak az 
utolsó lakójáról, Kühár János szlo-
vén plébánosról nevezték el, aki 
ötven évig élt i" , ápolva a lakosság 
szlovén anyanyelvét, erősítetve a 
nemzetiségi tudatot.

A tájház ma is a szlovén anyanyelv ápolásának, 
az identitás megőrzésének intézménye. Népisme-
reti foglalkozásokat és táborokat szerveznek i"  az 
iskolások számára. Az udvari vendégházat a ma-
gyarországi szlovének történelmét, néprajzát vizs-
gáló hazai és anyaországi kutatók használhatják. A 
padláson kialakíto"  „hálózsákos” szállási lehetőség 
gyermek- és i% úsági táborok megrendezésére kínál 
lehetőséget, amelyeken a hazai és anyaországi gye-
rekek közösen vehetnek részt. 

A felsőszölnöki régi paplakot az OSZÖ saját erő-
ből, a Miniszterelnöki Hivatal támogatása, valamint 
uniós pályázati forrás felhasználásával vásárolta 
meg, rendezte be. (Az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap, az ERFA, a Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együ" működési Program 2007-2013 kereté-
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ben, a „Szomszéd a szomszédhoz” elnevezésű projekt 
részeként nyújto"  pénzügyi támogatást.) A lakóház-
ban és a volt istállóban megnyílt egyháztörténeti és a 
néprajzi kiállítást a Vas megyei Múzeumok Igazgató-
sága munkatársai rendezték. 

Helyreállítva látható Kühár János plébániahivata-
la, hálószobája és ebédlője. A legnagyobb szobából, 
amely az egyházközségi tagok gyűlésterme volt, 
most kiállítótér le" . Öt üvegszekrényben és lapos 
tárlóban a szlovén falvak egyháztörténete tárul a lá-
togató elé. Az oktatást és hitoktatást, az ünnepeket, 
a templomot és templomi szolgálatot, az egyházat 
és igazgatást, a szakrális tárgyakat és régi miseru-
hákat, valamint a plébániai könyvtárak érdekes 
példányait mutatják be. A régi iratok nemcsak a plé-
bániák, hanem a szlovén falvak lakóinak életéről is 
tanúskodnak.

Az apátistvánfalvi plébániáról származik egy 
nagy tábla, amelyen Krisztus szenvedésének eszkö-
zeit láthatjuk. A fehér párnára helyeze"  töviskoronát 
az újmisés szertartásán használták, amely szintén 
Krisztus szenvedésére utal. A szentmisén a három 
kánontáblát az 1970-es évekig használták az oltáron. 

Kétszáz év ala"  több mint hetven plébános és 
káplán szolgált Felső- és Alsószölnökön, valamint 
Apátistvánfalván. Az elhunytak közül – a már em-
líte"  Kossics Józsefen és Kühár Jánoson túl – ki-

emelkedő tevékenységet végze"  Borovnyák József, 
Szakovics József és dr. Lenarsich Imre. A lelkipász-
torok a szlovén nyelv fennmaradására törekedtek. 
Ennek bizonyítékai a kiállításon a szlovén templomi 
énekek kéziratos ko" ái Apátistvánfalváról, az ima-
könyvek szlovén imákkal és énekekkel, a szlovén 
hi" ankönyv, valamint a Marĳ in list szlovén egyházi 
lap. A plébániai iratok és könyvek külön kutatószo-
bában várják az érdeklődőket.

Az egykori istállóban a gazdálkodás eszközei 
– szekér, járom, eke, borona, szélrosta, szecskavágó, 
hajdiván (két félkörös ívben meghajlíto" , vékony hu-
sángra kifeszíte"  háló, amely széna- és szalmaszál-
lításra szolgált – a szerk.), és más hasonlók – tekint-
hetők meg. Olyan nagyméretű tárgyak is, amelyeket 
a szentgo" hárdi Pável Múzeumban helyhiány mia"  
nem lehet bemutatni. 

A szentgo" hárdi múzeum és a Kühár Emlékház 
kiállításai kiegészítik egymást. Együ"  lá" atják, ho-
gyan éltek és dolgoztak az elődök. Mindkét intéz-
mény arra fi gyelmeztet, hogy a szlovén kultúra s a 
szlovén anyanyelv kiemelkedő értékek, amelyeket 
nem szabad veszni hagyni, elfelejteni. A múzeum, 
a füstösház és tájház komoly segítséget jelenthet ab-
ban, hogy ezt a fi atalabb nemzedékek is átérezzék, 
meg- és felismerhessék. 

M. Kozár Mária

Újmisés töviskoronája a kiállításban a szerző felvételei


