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Szlovén-magyar múzeumpedagógia

A Szentgotthárd környéki szlovének életmódja

A kiállítás a múzeumpedagógiai program témáihoz 
kapcsolódó tárgyakat mutat be a népi táplálkozás, a 
népi építészet, a népviselet, a népi gyermekjátékok 
és a népzene köréből. Bevezetőként a múzeum név-
adójának, Pável Ágostonnak a vidékhez kötődő egyik 
kutatása – a rigók befogását célzó rigászat – tárgyi 
emlékeit, valamint az alapító Gáspár Károly gyűjtésé-
nek jellegzetes tárgyait láthatjuk. A rábavidéki szlo-
véneket idénymunkára és kivándorlásra kényszeríte# ék 
lakóhelyük mostoha körülményei. Ezt jelképezi a 
kiállításban egy vászonzsák, amelyben a szlovének 
a búzában kapo#  keresetüket hozták haza az idény-
munkáról. A kivándorlásra utal egy francia gőzha-
jó-társaság kalapra tűzö#  cédulája. A szegénység és 
az o# hontól való távollét mia#  nem volt a vasi szlové-
neknek díszes népviseletük. A fehér vászonból készült 
öltözetet a XX. század elején a polgárosodo#  ruhá-
zat válto# a fel. Mindezek az első teremben láthatók. 
Ugyani#  egy hajdinahántolót is találunk. A hajdina 
– a szegények gabonája – liszt és kása formájában 
jelentős szerepet játszo#  a rábavidéki szlovének 
táplálkozásában. A népi táplálkozás munkaeszkö-
zeit, tároláshoz, sütéshez, főzéshez és étkezéshez 
használt edényeit a foglalkoztató helyiség bal oldali 
vitrinjeiben – a konyhába és a kamrába bepillantva 
– láthatjuk. E terem másik oldalán a népi építészet 
és lakásbelső tárul elénk. A harmadik helyiségben 
a múzeumpedagógiai program további témái – a 
népzene és népi gyermekjátékok melle#  – a népszokások 
tárgyai és a lenfeldolgozás munkaeszközei találhatók. I#  
áll egy tüzelőpadka rekonstrukciója is, amely Pável 
Ágoston tanulmánya alapján készült. E teremben a 
múzeumpedagógiai foglalkozás segédeszköze a „fe-
kete doboz”, amit eddigi kipróbálói csak tapogatónak 
neveztek; valamint két érintőképernyős számítógép 
nyújt további információkat. A kiállítás szövegei szlo-
vén és magyar nyelvűek. A tárgyak megnevezései rábavi-
déki szlovén nyelvjárásban vannak feltüntetve. 

A kiállítást Ljudmila Novak, a ljubljanai határon 
túli szlovének tárca nélküli miniszter asszonya és 
Harangozó Bertalan, Vas megyei kormánymegbízo#  
nyito# ák meg 2012. március 2-án. 

A múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz a 
projekt partnerek – a három múzeumban található 
tárgyak felhasználásával – munkafüzetet, memó-
riajátékot és interaktív CD-t készíte# ek. A múze-
umpedagógiai segédeszközöket a szentgo# hárdi, 

muraszombati és lendvai múzeumban, valamint a 
szombathelyi Vasi Múzeumfalu szlovén házában 
használják majd a szlovén és a magyar gyerekek. A 
program, a kulturális örökségre alapozva felkínálja 
két irodalmi nyelv (a magyar és a szlovén) s két nyelvjárás 
(a Lendva környéki hetési magyar, illetve a rábavidéki 
szlovén) megismerését. 

A kiadványokat nemcsak az általános- és közép-
iskolásoknak, a szüleiknek és a pedagógusoknak 
ajánljuk, hanem mindazoknak, akik szeretnék el-
sajátítani a magyar vagy a szlovén nyelv, valamint 
a rábavidéki szlovén s a hetési magyar nyelvjárás 
alapszókincsét.

A munkafüzet négy nyelvi változatban, hat 
témakörben, három nehézségi fokozatú felada-
tokkal készült. Az interaktív CD  a témákat tárgyaló 
hosszabb szövegeket, több információt, illusztrációt, 
feladatot és játékot tartalmaz. A hang- és a képeff ek-
tusok célja a szavak kiejtése, a népdalok,  a népzene, 
a néptánc és a játékok bemutatása. A memóriakártya 
képeiben a gyerekek felismerik a múzeumi tárgya-
kat és mindegyik nyelvi változatban megtanulják 
a megnevezését. A párok keresésével emlékezőké-
pességüket is fejlesztik.  Mindegyik eszköz hat té-
makört dolgoz fel: múzeumok és múzeumi tárgyak, 
népi építészet, népi táplálkozás, népviselet, népzene 
és népi gyermekjátékok. A gyerekek – akik a jövő-
ben a kultúrák közö# i párbeszéd közvetítői lesznek 
– játékosan ismerkednek meg egymás nyelvével és 
kulturális örökségével

A szentgo# hárdi, a muraszombati és a lendvai 
múzeum közös projektjének záróeseménye június-
ban egy négynapos tábor volt, amelyben a szlovén és a 
magyar gyerekek először használták a múzeumpe-
dagógiai segédeszközöket a szombathelyi Vasi Mú-
zeumfaluban, Szentgo# hárdon, Lendván és Mura-
szombatban. Júliusban kétnyelvű konferencia zajlo#  
és kiadták a kétnyelvű kézikönyvet is. A kiállításnak, 
a pedagógusoknak szerveze#  workshopoknak, a tá-
borban kipróbált oktatási segédeszközöknek nagy 
sikere volt a tanárok és a tanulók körében. Reméljük, 
hogy a pályázat által előírt öt éven túl is lesz irántuk 
érdeklődés. „A megélt táj” projekt a rábavidéki szlo-
vén nemzetiség és a lendvavidéki magyar nemzeti-
ség együ# működésének is jó példája. 

M. K. M. 

A
A BARÁTSÁG 2011. évi első számában bemutattuk a magyarországi szlovének tárgyi emlékeit őrző intézményeket. Az írás-
ban említett uniós támogatás segítségével 2012. július 31-ig befejeződött a szentgotthárdi Pável Ágoston Múzeum bővítése és 
felújítása, elkészült az új állandó kiállítás. A lendvai, muraszombati és szombathelyi néprajzkutatók két nyelven és két nyelvjá-
rásban összeállították a múzeumpedagógiai oktatási segédeszközöket (munkafüzet, memória kártya és interaktív CD).


