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Pável Ágoston, a magyarországi szlovének első hi- 
 vatásos tudós kutatója születésének 130. évfor-

dulója adott alkalmat arra, hogy 2016. november 
23-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában 
emléknap szervezésével emlékezzünk a kiváló em-
ber és tudós munkásságára. Pável Ágoston az utolsó 
igazi polihisztorok egyike volt: tanárként, nyelvész-
ként, néprajzkutatóként, költőként és műfordítóként 
egyaránt maradandót alkotott. Nemcsak szűkebb 
közössége, a magyarországi szlovének számára, Vas 
megye szellemi életének egyik legkiemelkedőbb 
alakjaként a többségi társadalom által is elismert, 
máig ható kulturális értékeket teremtett.

Az emléknapot Ksenija Škrilec asszony, a Szlovén 
Köztársaság budapesti nagykövete, a régió ország-
gyűlési képviselői, illetve számos muravidéki s rába-
vidéki szlovén és magyar település vezetője mellett 
a hazai szlovén közösség nagy számban megjelent 
képviselői, valamint számos más hazai nemzetiség 
vezetői, szószólói is megtisztelték jelenlétükkel.

Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombuds-
manhelyettes, a rendezvény egyik fővédnöke kö-
szöntőjében Pável Ágoston életének és művének 
modern vonásait, máig ható tanulságait emelte ki. 
Olyan tudósként jellemezte, aki egyszerre volt lo-
kálpatrióta és európai gondolkodó; büszke szlovén 
gyökereire, de jó magyar hazafi, a hagyományok 
iránt elkötelezett, de az új kultúrák megismerésére 
is nyitott ember. A kis létszámú, de nemzetiségi kul-
turális autonómiáját büszkén megélő magyarorszá-
gi szlovénség méltóképpen ápolja és teljesíti ki ezt 
az örökséget. Az ombudsmanhelyettes ezek után az 
országos és a helyi média felelősségét hangsúlyozta 
abban, hogy a többségi társadalom számára is látha-
tóbbá tegyék a muravidéki szlovén nemzetiség érté-
keit és a határon átnyúló vidékfejlesztési projektek 
eredményeit, jó gyakorlatait.

Fülöp Attila nemzetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelős helyettes államtitkár ünnepi be-
szédében szintén a magyarországi szlovén közösség 
aktivitásának intenzitását hangsúlyozta. A stabil 
szlovén-magyar kapcsolatok, a két nép közötti ba-
ráti együttműködés előképeként értékelte a kettős 
identitás megélését Pável Ágoston munkásságában. 
Véleménye szerint a szlovén kulturális autonómia 

Emléknap a magyarországi szlovének első tudós 
kutatója, Pável Ágoston tiszteletére
A rendezvény fővédnökei: Kissné Köles Erika, az Országgyűlés szlovén nemzetiségi szószólója 

és Szalayné Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes
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példaszerű működése a helyi közösségek aktivitása 
mellett a stabil nemzetiségi jogszabályi kereteknek 
és az állam által biztosított növekvő összegű finan-
szírozásnak köszönhető.

Ezt követően Pável Ágoston lánya, dr. Simon End-
réné Pável Judit emlékezett édesapjára, az emberre 
és a tanárra, kiemelve családszeretetét, szülőföld-
jéhez és az egyszerű kétkezi dolgozó emberekhez 
fűződő mély kötődését, valamint humánus pedagó-
giai módszereit.

Székely András Bertalan nemzetiségkutató Pável 
Ágoston, a „hídépítő” címmel tartott előadást, mely-
ben hangsúlyozta, hogy a tudós nem csak a szlovén 
és magyar nép kultúrájának kölcsönös megismeré-
sét, megértését tartotta fontosnak. Horvát és szerb 
nyelvű műfordításaival az egész délszláv-magyar 
„szellemi jó viszony” ápolására törekedett.

Mukicsné Kozár Mária néprajzkutató Pável Ágos-
ton szellemi hagyatékát és a Vas megyei szlovén 
falvakban folytatott néprajzi kutatásait, Rágyanszki 

György, az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszéke dok-
torandusz hallgatója pedig Pável Ágoston nyelvé-
szeti munkásságát mutatta be.

A rendezvény zárásaként Kissné Köles Erika szlo-
vén nemzetiségi szószóló Pável Ágoston életművé-
nek szépirodalmi vonatkozásait értékelte. Előadá-
sában mindenki számára átélhetően, Pável Ágoston 
írásainak és költeményeinek segítségével idézte 
meg, milyen szépségeket és kihívásokat rejt „szlo-
vén lélekkel magyartanárnak lenni”, és hogyan ve-
zette el a kis faluból, paraszti szülőktől származó te-
hetséges gyermeket az olvasás szeretete a könyvek, 
a tudomány és a szépirodalom világába. Pável Ágos-
ton élete és életműve példaértékű lehet mindannyi-
unknak. Azt példázza, hogy miként lehet a szülő-
földhöz, a nemzetiségi gyökerekhez ragaszkodva a 
befogadó nemzet kultúráját is a legmagasabb szín-
vonalon művelni, és – Illyés Gyulával szólva – „két 
nép hű fiaként” valóban hidat építeni a nemzetek 
között.

A szlovének és a magyarok között egy stabil, fontos kapcsolat alakult ki, amely-
re a jövőben is számítunk – mondta Fülöp Attila, az EMMI egyházi, nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az 1946-ban el-
hunyt dr. Pável Ágoston tiszteletére rendezett emléknapon, Budapesten. 

A vend származású és anyanyelvű nyelvész, néprajzkutató, költő jó példa 
arra, hogyan lehet két identitást egyszerre megélni – emelte ki a helyettes ál-
lamtitkár. – Pável Ágostonnak ugyanúgy fájt Trianon tragédiája, s természetes 
volt számára, hogy a szlovén kultúra, nyelv és hagyomány érdekében magyar 
nyelvű tevékenységet folytasson.

Annak ellenére, hogy a szlovén a kisebb nemzetiségekhez tartozik, négy in-
tézményt is fenntart – tette hozzá Fülöp Attila. – Nemcsak a jogok biztosítása 
fontos, hanem hogy a nemzetiség valódi közösséget alkosson. Minél szélesebb 

körben meg kell mutatni 
a nemzetiségek társa-
dalmi jelenlétét – hang-
súlyozta a helyettes ál-
lamtitkár, rámutatva a 
2014 óta működő szószó-
lói intézményre, amely 
ezt a jelenlétet segíti, 
erősíti. A magyarországi 
szlovén nemzetiség éves 
támogatása – emlékez-
tetett rá – a 2010. évi 92 
millió forintról 2016-ra 
közel 240 millió forintra 
nőtt.

Fülöp Attila (EMMI) helyettes államtitkár ünnepi beszéde

Bajtai László felvételei
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Családi környezet
Manapság az embert főleg a környezetéhez való 
viszonyával mérik, értékelik. Figyelembe veszik te-
hetségét, szorgalmát, munkabírását, nyelvtudását, 
megbízhatóságát és szociális érzékét is. Apám kör-
nyezetében, neveltetésében és egész életében mind-
ezen értékeknek az Istenben való keresztény hit volt 
az alapja. Jellemzésekor tehát ezt a tulajdonságát 
sem lehet fi gyelmen kívül hagyni. Hazulról, gyer-
mekkorából hozta magával a föld és a család szere-
tetét, a tudás, a szorgalmas munka, fegyelem meg-
becsülését, a felnőtt ek tiszteletét, az elesett ek iránti 
együtt érzést, a mindenkori helytállás őserejét. Nagy 
szüksége is volt ezekre az erényekre, hiszen – amint 
később ő maga verselte meg tizenegy éves kori sor-
sát – „A szekérre feltett ék ládámat, egy ócska, öreg hasas 
láda volt, a sorsom és a sorsotok, tornácos udvarunkból 
örökre kikanyarodott ”. A tudásvágy kiragadta boldog 
gyermekkorából. Szentgott hárdról talán még haza-
mehetett  karácsonyra, de a szombathelyi gimnázi-
umból már aligha. Édesanyja leveleit csak budapesti 
egyetemista korából tudta megőrizni, pedig min-
denkor ezek voltak legdrágább kincsei. 

Krónikás írás Tordáról
Diplomája megszerzése után Erdélybe, Tordára, az 
akkor felépített  állami gimnáziumba helyezték. Pá-
lyakezdő fi atalként akármilyen jól is érezte magát a 
Visky Károllyal bérelt közös albérleti szobában, kö-
zel ezer kilométerre a szülőktől ma sem volna köny-
nyű elindulni. Nem fecsérelte el az idejét, gondosan 
készült az óráira (az iskola könyvtárosa is ő volt), 
vasárnaponként vagy egy-egy szabadnapjukon pe-
dig Viskyvel (akit Embernek hívott  ő, a Fiú) népraj-
zi gyűjtésekre ment, magyarok és románok közé. 
Doktori értekezésének megírása mellett , még arra is 

szakított  időt, hogy szerelmes irodalmárként, kézzel 
festett  „Krónikás Írást” készítsen kedvesének az Ara-
nyos-pataktól a Rába partjára. Ez a Krónika ma is 
a család féltett  kincse. 1913. december 13-án summa 
cum laude doktorált Budapesten az összehasonlító 
szláv nyelvészetből. Noha kitartóan kérte áthelye-
zését szülőföldje közelébe, ez csak az I. világháború 
után sikerült neki. Volt bátorsága sorra visszautasí-
tani olyan kinevezéseket, amelyek nem hozták visz-
sza legalább a Dunántúlra. 

Szombathelyen
1920-ban helyezték a vasi megyeszékhelyre. A szom-
bathelyi Állami Leánygimnázium tanáraként szinte 
lezárult életének küzdelmes ifj úsága, örökös ott hon-
talansága. Családot alapított , s révbe is ért volna, 
ha meg nem változik körülött e a világ. Szülőfaluja, 
Vashidegkút Jugoszlávia területére, szüleinek ott ho-
na Laafeld/Potrna Ausztriába került, ő viszont ked-
ves városában kezdhetett  új életet, mivel annak elle-
nére, hogy Budapestre hívták, végül – fi atal korára 
hivatkozva – mégis elesett  az egyetemi katedrától.

A már említett  első Emlékkönyvben dr. Banner Já-
nos professzor, a szegedi egyetem bölcsészet- és tör-
ténett udományi karának dékánja, személyes jó ba-
rátja így emlékezett  Pável Ágostonra („Pável Ágos-
ton, az ember”): Nagy karriert csinálhatott  volna… de 
ő itt  maradt vidéki középiskolai tanárnak, s éppen szláv 
nyelvismeretével, a régi szlovén-magyar kapcsolatok ku-
tatásával és az újabb szlovén írók magyar fordításával elő-
harcosa lett  annak a gondolatnak, amely a két nép között i 
örök barátságot igyekezett  létrehozni. Tudatosan állt ennek 
a célnak szolgálatába, nem múló percek, hangulatok hatása 
alatt , s azért volt ez a törekvése egyenes és becsületesen 
őszinte, mint ő maga. Jellemének szilárdsága – ezt val-
lom én is – ebben mutatkozott  meg igazán. Nem adta 
fel eszméit, nem törték össze a csalódások, küzdött  

S. Pável Judit  1

Pável Ágoston, az ember és tanár

1 Dr. Simon Endréné Pável Judit, Pável Ágoston leánya (Szombathely)
2 Fáy F. Ervin (szerk.) Pável Ágoston Emlékkönyv. Dunántúli Szemle. XI. Szombathely, 1949. január 1. 7-8. sz.

T
Tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik meghívtak és arra kértek, hogy édesapámról, Pável 
Ágostonról, az emberről és tanárról tartsak emlékezést! Szeretettel is köszöntöm őket s minden 
jelenlévőt, mert igazán barát az, aki egy hetven éve körünkből eltávozott tudósnak nem csak 
tudományos érdemeire, hanem mindennapi emberségére és egyéniségére is kíváncsi. Nekem 
– mint minden öregnek – jólesik az emlékezés. Minden alkalommal arra törekszem, hogy ne 
legyek nagyon szubjektív a szavaimmal, ezért most is sokat fogok idézni régi barátainak írása-
iból, de Apám verseiből is. Volt egy költő barátja, aki azt írta az 1949-ben kiadott, Pável Ágos-
tonról szóló első Emlékkönyvben 2, hogy a költeményeiből lehet igazán megismerni őt. Igen, a 
költők azt írják meg, amit átéreznek, ami mélyen érinti őket, hiszen feltárják a titkaikat – így 
mutatkoznak be.
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tovább fiatalos lelkesedéssel, ott és úgy, ahogyan éle-
tének körülményei azt lehetővé tették. 

Nagyon sok gyakorlati érzéket hozott magával a 
családjából. Tizennégy évi házasság után, amikor 
végre belefogott a családi ház építésébe, naponta 
ellenőrizte a munkálatokat, sőt változtatott is azon, 
amit nem látott hasznosnak. Megtervezte a kert be-
osztását, összeválogatta az elültetendő gyümölcs-
fákat, a maradék kövekből pedig gruppot készített. 
Közben fellelkesítette a tanítványait, hogy segítse-
nek neki a városi könyvtár rendbehozatalában.

Összeállította és 1925-ben kiadatta a mai Berzse-
nyi Könyvtár első 480 oldalas szakszerű Címjegyzé-
két. Barátai és tanítványai mindig azon csodálkoz-
tak, honnan veszi ezt az erőt, munkakedvet és mun-
kabírást. Szerintem olyan volt, mint a mitológiai hős, 
aki a földet érintve harcában mindig új erőre kapott. 
Mikor hazajött, első útja a kertbe vitte. Végignézte 
a fákat, bokrokat, felmérte a tennivalókat és csak 
azután jött be üdvözölni Anyámat. Kapott is néha 
szemrehányást („Kedvesebbek a fák, mint mi?”). 
Nem! Neki a kert volt a „föld”, amelyből az őserőt 
merítette. 

Újra Banner János visszaemlékezését idézem: Lel-
két tükröző versein kívül legegyénibb alkotása a Dunán-
túli Szemle, mely a szerény kezdetektől nőtt hatalmas kul-
túrtényezővé, benne a tudomány minden ága megtalálta a 
maga helyét. Eleven, lüktető élet zajlott benne. A múlt és 
jelen keveredett lapjain a jövő szolgálatára. És ezt az eleven 
életet a szerény íróasztal mellett késő éjjeli órákig dolgozó 
szerkesztő irányította, akinek nemcsak a munkatársakról, 
de az anyagiakról is kellett gondoskodnia. A Szent Imre 
utcai családi ház nemcsak egy bensőséges, meleg családi 
életnek, hanem a Dunántúli Szemlének irányítója is volt 
és központja az írásaikkal idesereglő munkatársaknak, akik 
az ország minden részéből siettek együtt dolgozni a soha 
nem fáradó, mindig új terveket szövő szerkesztővel. Mint 
közéleti férfiú hasonlóképp fáradhatatlan volt. A tanári 
körtől a szakszervezetig, a várostól az egyházközségig, 
mindenütt ott volt. Nem is húzódhatott félre, mert tapasz-
talatára mindenütt szükség volt. Vannak emberek, akiknek 
hamarabb kell elégniük, mint azoknak, akik csak a maguk 
érdekeit nézik. Banner János sürgette legjobban Apám 
habilitációját az egyetemen, mert sajnálta, hogy tu-
dásának kincseit szíve szerint szórja szét, és még 
mindig nem saját tudományos pályafutásával törő-
dik, amelyen pedig szintén pótolhatatlan volt.

Írók, költők, tudósok a családi házban
A mi családi házunkban valóban mozgalmas élet 
zajlott. Apám minden szabad óráját, idejét a gimná-
ziumban és a múzeumban töltötte, ahol akkor még 
irodája sem volt, csak a könyvtár helyiségeiben tar-
tózkodott, dolgozott. A fővárosi „nagyfőnökök”, vi-
déki írók, kutatók mind ott keresték Apámat. Gyak-
ran toppant be velük egy óra után Anyámhoz azzal, 
hogy „hoztam egy kedves vendéget, Incikém”. Sze-
gény, sokszor restelkedett is közismert emberek előtt 
szerény ebédje miatt, de az egyszerűséget szüleim 

a szívélyességgel pótolták. Az író-olvasó találko-
zók, irodalmi délutánok előtt, vagy esetleg utánuk, 
hozzánk tért be Németh László, Illyés Gyula, Tamási 
Áron, s vele az erdélyi irodalmárok. Talán négyéves 
lehettem, amikor ölébe vett a nagyszakállú velemi 
régész, Miske Kálmán. Az volt a szokása, hogy állan-
dóan simogatta a szakállát. Ezt akkor nagyon megfi-
gyeltem, és az ölében átvettem ezt a feladatot, amin 
jót derültek a felnőttek. 

Weöres Sándor a szüleimnél töltött év után is gyak-
ran eljött hozzánk. Arra is rászedett, hogy írjak ver-
set ötévesen, amit aztán bele is vett A vers születése 
című dolgozatába. Első Hideg van című verseskötetét 
(melynek kiadásában Apámnak nagy szerepe volt) 
így dedikálta 1934. III. 24-én: „Pavel Guszti Bátyám-
nak, kedves nevelőmnek, akinek nagyon sokat köszönhe-
tek – második Apámnak”. A sokat emlegetett 1949-es 
Emlékkönyvben pedig így vallott Apámhoz fűződő 
kapcsolatáról: Őnála, az Ő lényének érlelő melegében 
írtam első komolyan vehető verseimet. Sosem felejtem el, 
egyszer azt ajánlotta, írjak verset a verítékről, minden 
emberi fáradozás, kudarc, diadal kísérőjéről, írjam meg 
a munka és veríték apoteózisát. A vers el is készült és a 
kéziratot így dedikáltam: Pável Ágostonnak, a Diadalmas 
Munka emberének. Halála után tíz évvel is szép vers-
ben emlékezett rá, újra ezekkel a szavakkal:

Diadalmas munka embere voltál,
kezed nyoma nem veszett el,
a percek, órák, napok és évek
rakott hajókként úsznak műveddel, 
de nem láthatom hajad ezüstjét,
szemed víz-kékjét, piros arcod,
tollad nem mozdul, tíz éve pihensz már,
munkád győzi tovább a harcot.

Majd ezzel a két sorral zárja versét: 

Szombathely földje csontodat rejti,
híredet soha el nem takarja.

Emberszeretet verseiben
Kölcsey Ferenc a Parainesisben ezt írja: Szeretni az 
emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetetlen fel-
tétele. Az emberiség egésze nem egyéb számtalan házné-
pekre oszlott nagy nemzetségnél, melynek mindegyik tag-
ja rokonunk, s szeretetünkre és szolgálatainkra egyformán 
számot tart. Ennél találóbb irodalmi meghatározást 
nem találtam még Apám – engem is magával ragadó 
– lelkesedésére, amellyel szombathelyi otthonunk-
ban bármely időben fogadta a bejelentetlen, ismerős, 
vagy ismeretlen „vend atyafiait”. Percek alatt talál-
tak valamilyen szomszédságos, komaságos, sógor-
ságos rokonságot és természetesen otthon érezhet-
ték magukat nálunk.

Apám talán legjellemzőbb tulajdonsága, ember-
szeretete a verseiben is megnyilatkozott. Diákkori 
verselgetése után több mint húsz év telt el daltala-
nul. S e hosszú hallgatás után – 87 évvel ezelőtt – 
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a nagy világgazdasági válság nyomora közepette, 
szorgalmas, dolgos szüleinek, szülőfalujának és a 
maga egyszerű, de szép gyermekkorának emlékei 
túlcsordultak a lelkén, így újra ömlött ajkáról-tollá-
ról a „dal”. A fejkendős Babicát én is olyannak láttam 
és ismertem, ahogyan Apám jellemezte: „Anyám! 
Szent robotos! Kapanyél mellett álmodó poéta! Sarlós 
nagyasszony! Kinek igázottan is ünnepet, Istent, életet, 
dalt harsog vidáman az ajkad.” Nekem is mindig tudott 
mesélni.

Először a helyi újságban jelentek meg versei: „A 
szegények hulló könnyeit számolom”, majd a „Próbáld 
meg egyszer, Testvér!” című költeményei, melynek so-
rai ma is megszívlelendők: 

Próbáltad-e már Testvér?
Nem fanyar arccal…,
Hanem magad szántából
megállani
egy hányódó, testvértelen vándor előtt,
és szólni
lágyan  csorgó szíves szavakkal:
 „Testvér!... Mi fáj?”
S szereteted hegesztő balzsamával
megfüröszteni teste-lelke poklos sebeit,
és megfoltozni rongyos tarisznyáját,
s még rongyosabb hitét Istenben-emberekben!

Megrázó, mélyen együttérző verset írt a „millió 
koldusokról”, a Perintparti kilakoltatottról, a mun-
kanélküliekről. Apám a tavasz közeledtén boldogan 

gyönyörködött az első virágokban, figyelte a fészek-
rakó madarakat, mégis elkeseredett a szíve, mert ezt 
írta versében:

Nem! Nem! Én többre várok a jégvirágos rács 
mögött!

Tavaszt várok a szemnek, szívnek, gondolatnak.
Ujjongó, hallelújás újjászületést
kenyérben, vérben, emberségben.
Tavaszt,
minden fészkéből kihullott madárnak
minden cselédnek, társtalan bogárnak,
meszeg zsellérnek, vattás palotásnak,
magyarnak, rácnak, győzőnek, igásnak,
minden atomnak, az egész világnak.

 
Látta és felismerte a sorsközösséget a körülöttünk 

élő népekkel, legjobban persze szlovén népével, 
ezért fordította oly szívesen, nagy átérzéssel Can-
kar műveit, novelláit, regényeit: a kisemmizett Jernej 
szolgalegényt, a Szegénysoron lakókat, az álmodozó, 
munkátlan Mihaszna Markót. Fordításaival olyan iro-
dalmi értékeket keresett, amelyekkel – reménye sze-
rint – a népek közti testvériséget építhette.

 
Az igaz tanár

A szombathelyi egyetem 2011-ben Gadányi Károly 
professzor, sorozatszerkesztő kiadásában megjelen-
tette „Az igaz tanár üzenete” című könyvet, amelyben 
Apám régi tanítványai vallomásait is felidézi. Isko-
lában engem sosem tanított, mégis tőle tanultam a 
legtöbbet, életében és műveiből a halála után. Mikor 
iskolába kezdtem járni, reggelente sosem engedett 
nyafizni, hanem mondott, vagy eldúdolt egy-egy 
versikét, vagy gyermekdalt, elterelte a figyelmemet, 
kedvre derített. Később mulatságosnak tűnő ver-
sekbe szedve megtanította a latin főnevek nemének 
meghatározásait. Mindig voltak hozzám illő elvárá-
sai, rám szólt, ha valakit megkritizáltam, főleg, ha 
leszóltam, ha feleslegesen használtam idegen szava-
kat, ha sokat pipiskedtem a tükör előtt, vagy feltű-
nően kacarásztam. Nem lehetett előtte válogatni, és 
befogott a könnyű kerti munkákba is. Áldott legyen 
érte! Nem tetszett neki zenerajongásom, és mindig a 
tanári pálya felé noszogatott. Azt mondta, hogy egy 
nő legszebb hivatása a gyerekeket szépre-jóra taníta-
ni. Szerette a gyermekeket, s nem csak a tehetsége-
seket. Gadányi Károly könyvében idézi a koncentrá-
ciós táborból hazatért régi tanítvány, Szemző Magda 
emlékezését az 1949-es Emlékkönyvből: Pável Ágos-
ton igaz ember volt. Nem leereszkedett hozzánk, hanem 
bennünket emelt fel a katedra magasába... az egyszerű em-
berséget, szinte gyermeki közvetlenséget szerettük és be-
csültük benne legjobban… távol állott tőle minden mester-
kéltség és hatáskeresés. Egyetlen szóvirágot, egyetlen üre-
sen kongó frázist nem hallottam tőle. Minden mondatának 
megvolt az aranyfedezete a szív kamráiban. Az évszázados 
hazugságokban elkoptatott szavak visszakapták zománcu-
kat, természetes jelentőségüket, mikor ajkára vette őket. 

Pável Ágoston (1886-1946)
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Szemző Magda hosszan leírta Apám tanítási 
módszerét, de én abból most csak azt emelem ki, 
ami szerintem jellemző emberi tulajdonsága volt: 
Módszerének titka csak évekkel később világosodott  meg 
előtt em: így csak magyar költő taníthatott  magyar költők-
ről, rokonlélek rokonlelkekről. Kerülhett ek ki az ország 
különféle iskoláiból diákok, akik összefüggőbben el tudták 
mondani az érett ségi tételeket, de olyanok nem, akik lelke-
sebb szeretett el szerett ék volna a magyar irodalmat, mint 
Pável Ágoston tanítványai… (Egyébként Szemző Mag-
da is magyartanár lett !) Pável Ágostonnak, a magyar 
szakos tanárnak Kölcseyn, Vörösmartyn, Adyn nevelt, tág 
látókörű nemzeti érzése természetes egységbe olvasztott a a 
vend szülőföld és a magyar haza szeretetét. Kiegyensúlyo-
zott , derűs egyénisége különben sem volt hajlamos a lelki 
összeütközésekre, sem a modern pszichológiában olyan so-
kat emlegetett  „komplexusokra”… Nem a külső fegyelem 
volt nála fontos, hanem az embernevelés. Egyáltalán nem 
ismerte az alá- és fölérendelést, csak a mellérendelést, és 
teljesen egyforma hangot használt, akár velünk beszélt ko-
molyan, akár az iskola altisztjével, akár kartársaival, akár 
a főigazgatóval, ahogy mindenkit pusztán emberi értéke 
szerint becsült. Minden fi atal tehetséget nevelt, gyen-
géd szeretett el. Lőcsei Péter megtalálta a szombathe-
lyi levéltárban Apám egyik levelét, amelyet Weöres 
Sándornak írt az 1930-as években: „… Minden érde-
kel, ami írói és emberi mivoltodra vonakozik. Stop! Emberi 
mivoltodra! Tudod, milyen nagyra tartom én ezt a részét 
is a költőnek. Egész emberré kell formálódnia a zseninek, 
akkor nem halnak el a pusztában igéi.”

Gadányi professzor értékes dokumentumként írja 
le a kötetben Apám 1941 októberében készült mura-
szombati érett ségi vizsgaelnöki jelentését: A vizsgá-
lat legfőbb célja az volt, hogy megállapítsuk, mennyi isme-
retet hoztak magukkal a jelöltek a volt jugoszláv gimnáziu-

mokéval közös tantárgyakból… A feleletek vend, szlovén, 
német, francia és kisebb részben magyar nyelven folytak. 
Az osztályzatok megállapítása után nyomban ki is hirdet-
tem az eredményt a jelöltek előtt . A jelöltek látható megin-
dultsággal fogadták szavaimat, majd egyikük néhány kere-
setlen szóval megköszönte a bizott ság jóindulatát. […] Az 
elnök megállapítja, hogy 22 igyekvő, szorgalmas és jóin-
dulatú fi ú kapta kézhez érett ségi bizonyítványát. A tanári 
kar a legnehezebb időkben is hivatása magaslatán állva 
vállalta tanítványaival a sorsközösséget, a sokszoros riadó, 
légitámadás és a változó politikai viszonyok, majd az ösz-
szeomlás napjaiban. Gadányi tanulmányából kitűnik, 
hogy Apám jó nevelői érzékkel volt megáldva. Soha-
sem bántott a, sértett e meg őket, csak jó szóval, meg-
győzéssel nevelt, vagy – amint az érett ségiztetés is 
tanúsítja – a nehéz helyzetek megoldásával segített e 
sorsuk alakulását. 

Befejezésül szeretném idézni Weöres Sándor 1932-
ben Apámhoz írt levelét: Az a pár hónap, amit Guszti 
Bátyámnál töltött em volt életem legértékesebb ideje. Akkor 
jegecesedett  ki a gondolkodásom, akkor kezdett  el nőni ben-
nem mindannak a csírája, amit azóta is gondoltam, tett em, 
írtam… Tulajdonképpen Guszti Bátyám indított a el éle-
tem lavináját: addig koravén, beteg gyerek voltam és akkor 
kezdtem egy új, épp életet élni. 1949-es emlékezésében 
pedig azt írta, hogy: Oh, milyen megértéssel, gyengéd-
séggel tudta felkarolni a fejlődő, bontakozó tehetségeket! 
Hódolat Pável Ágoston emlékének, hódolat mindazoknak 
az élőknek és holtaknak és ezután születőknek, akik nem a 
kész eredményből lakmároznak, hanem az éretlen, bonta-
kozó értéket ápolják mindent elfogadó szeretetükkel. Azok 
közt, akik kifejlődtek a tudomány, művészet, életszentség, 
vagy más humánum terén, aligha akad csak egy is, aki Pá-
vel Ágostonok nélkül útja elején össze ne roskadt volna.

Köszönöm a fi gyelmüket!

Pável Ágoston a leánygimnázium VI. osztályával a séi 
erdőben (1929. 09. 02.)

Pável Ágoston a reálgimnáziumi osztályával a 
németújvári várnál (1935)

(Az archív felvételek Pável Judit tulajdonában vannak.)

Látogasson el honlapunkra: www.nemzetisegek.hu
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Az eredetileg a politikatudomány és az 
etnoszociológia által alkotott kifejezés 
– „kettős kötődés” – a publicisztika révén 
lassan átszivárgott a művelt nagykö-
zönség szóhasználatába is. Azon sze-
mélyek és népcsoportok jellemzésére 
alkalmazzák, akik nemzeti, vallási 
vagy egyéb kisebbségként, egyrészt 
származásuk, nyelvi-kulturális örök-
ségük révén, tudatosan közösséget 
vállalnak egy vagy több határon túli 
néppel, esetleg más szociális csoport-
tal, ugyanakkor a politikai, gazdasági 
rea litás, a napi kapcsolatok a befogadó 
országukhoz kapcsolják őket. Pável 
Ágoston életművét korábban a leg-
különbözőbb szempontokból elemezték. Jómagam 
– tisz tában lévén az esetleges átfedések kockázatá-
val is – elő adásomban a fent körülírt hídszerep meg-
jelenési formáira, tényeire és társadalomlélektani 
nehézségeire összpontosítok.

Pávelt kortársai és az utókor egyaránt széles látó-
körű, sokoldalúan korszerű és európai elmének tar-
tották-tartják. Európaisága azonban nem párosult 
egyfajta szupranacionalista, kozmopolita alapállás-
sal: egyszerre volt ember, szlovén, ma gyarországi, 
kelet-közép-európai és egyetemes, példája ezért is 
érdemes a felmuta tásra. Szemléletének gyökereit 
már a szülői házban, szülőföldjének etnikai helyze-
tében megtaláljuk. Az Osztrák-Magyar Monarchiá-
nak „azon sarkában született, ahol a szlovén nyelv-
terület Regedénél a németekkel érintkezik. Nyelv-
járása a szlo vén nyelvnek legészakibb hajtása, sok 
régiséget őrzött meg; szülőfaluja pedig közel esik az 
ún. stájer-szlovén nyelvjárási vidékhez. Magyaror-
szághoz tartozása pedig külön nyelvi és kulturális 
állapotokat hozott létre – errefelé az idősebb nem-
zedék annak idején gyakran három nyelven is be-
szélt.”2 A regionális sorsközösség s az interetnikus 
kapcsolatok kérdése halála pillanatáig foglalkoztat-
ta. A követke zőkben először vázolom a délszláv né-
pekhez és a magyarsághoz való viszonyát, majd a 
kettő összehangolására tett erőfeszítéseit, s végül az 
ezekkel járó törvény szerű konfliktusait is.

A délszláv kultúrákért
Pável Ágoston, a tudós működésének tengelyében 
a szláv filológia állt. A szlavisz tikát tudományközi 
fogalomként értelmezvén, nemcsak a nyelvészet, 
irodalomtör ténet és néprajz, hanem a művelődés- és 
művészettörténet, továbbá a kulturális kapcsolatok 
vizsgálatát is e diszciplína részeként végezte. A ku-

tató, a költő-műfor dító, a könyvtár- és 
múzeumigazgató, a közéleti ember Pá-
vel munkásságában sok szor összefo-
nódik, nehezen szétválasztható.

Származásából adódóan életműve 
szlovén vonatkozásokban a leggazda-
gabb. Nyelvtudományi örökségként 
tartjuk számon a szülőfalu: Cankova/
Vashidegkút nyelvjárási hangtaná-
nak feltérképezését, az ottani irodalmi 
nyelv mozgalmainak és gyűjtésének a 
számbavételét. Ő az első, aki leírja és 
táji-néprajzi csoportokra osztja a ma-
gyarországi szlovén nyelvterületet, 
megállapítja e dialektus(ok) szabá lyait 
és törvényszerűségeit, ösztönzést adva 

ezzel az általános szláv nyelvészet és külön a szlo-
véniai szlavisztika számára is. Kéziratban maradt s 
kellőképp máig sem értékelt és feldolgozott hatalmas 
műve a másfél ezer oldal terjedelmű monográfia, „A 
hazai szlovén nyelv összehasonlító hang-, alak- és 
mondattana”, amely négy évtized kutatómunkáját 
összegzi.

A szlovén néprajz két nagyobb tanulmányt3 és 
több kisebb írást köszönhet Pávelnak. „Tárgyi-nép-
rajzi közleményei nem egyszerű néprajzi szakcikkek, 
hanem sok kedéllyel, humorral és melankóliával, 
táj- és emberszeretettel írt szépirodalmi alkotások, 
lírai útirajzok, vagy ha úgy tetszik élménybeszámo-
lók is egyben, ame lyeket a szerző néprajzi, s tegyük 
hozzá, nyelvtudósi érdeklődése színez sajátosan. […] 
…mintegy magától értetődő számára, hogy szótárba 
szedje egy-egy paraszti porta felszerelésének egész 
terminológiáját s ugyanakkor tájékoztatást nyújtson 
arról, mit jelentenek e paraszti műszavak, milyen 
tárgyakat, eljárásokat, műveleteket jelle meznek.”4 
Vilko Novakot, a ljubljanai egyetem néprajzi tanszé-
kének későbbi ve zetőjét is ő indította el az etnológia 
útján, sőt védőiratot szerkesztett az érdekében, ami-
kor azt a politikai légkör szükségessé tette.

A szlovén szellemi élet számos más képviselőjével 
is tartott fenn szakmai, baráti kapcsolatot. A nyel-
vészek közül Stanislav Škrabec, Franc Ramovš, vala-
mint a művészettörténész France Stelé rendszeres le-
velezésben álltak vele. Franc Šebjanič-csal, a későbbi 
közéleti emberrel 1941 januárjában, magyarországi 
tanul mányútja során került kapcsolatba. A Mura-
vidék vissza csatolása után nagy szere tettel karolta 
fel az ottani diákokat. Franc Kühar szobrászművész 
szabadlábra he lyezése és kiállítása ügyében is sokat 
tett. Ivan Jerič és Ivan Škafar papok számára – akik-
nek szlovénbarát tevékenységét a hivatalos szervek 
nem nézték jó szemmel – szintén segítséget nyújtott. 

Székely András Bertalan

Pável Ágoston, a „hídépítő” 1

Székely András Bertalan
Bajtai László felvétele
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A megyei múzeum igazgatójaként, 1943 októberé-
ben föl leltározta a „Prekmursko društvo v Murski 
Soboti” gyűjteményét. Nem engedett a hivatalnoki 
túlbuzgóságnak, amely az ottani anyag Szombat-
helyre hoza talát követelte – szállítási nehézségekre 
hivatkozva a községi elöljáróság gondjaira bízta.5 A 
humánum sárba tiprását azonban ő se mindig aka-
dályozhatta meg: „Vendvidéken, a Muraközben sze-
mem láttára küldték minden válogatás nélkül a pa-
pírmalomba a legértékesebb és pótolhatatlan mun-
kákat csak azért, mert szlovének és horvátok voltak. 
Elfordultam a barbár jelenettől, mert könny szökött 
a szemembe, s mert nem tudtam segíteni az ártatlan 
könyveken” – vallja egy helyütt.6

Bár a líra csúcsaira magyar nyelven hágott fel, első 
verseit anyanyelvén írta. A muravidéki nyelvjárás-
ban született költemények Sinek Martinek álnéven 
a Mura szombat környéki lapokban és kalendáriu-
mokban kaptak nyilvánosságot. Pável Ágoston úttö-
rő szerepet vállalt a szlovén népköltészet és próza-
irodalom hazai megismertetésében, ebbéli tényke-
désére még visszatérek.

Irodalomtudományi munkái már átvezetnek a 
többi délszláv nép kultúrkörébe. Értékes tanulmá-
nyokat tett közzé a Hunyadiak szerepéről a szlovén, 
a dalmát, a horvát, a szerb néphagyományban és iro-
dalomban, bár ezzel kapcsolatos 500 ol dalnyi szin-
tézise – harminc esztendő gyűjtésének az eredmé-
nye – ma is kéziratban lappang.7 Egy XVI. századi 
magyar széphistória – a Béla király és Bankó leánya 
című – délszláv forrásait szintén földolgozta. Az 
összehasonlító módszer követke zetes példája a ko-
rai, ám érett írása az Orpheusz-monda rokonairól a 
délszláv nép költészetben. A szóban forgó nyelveken 
magától értetődően megtanult. A Mura mentén hor-
vát népszokásokat és hiedelmeket gyűjtött, fordított 
a szerb népköltészetből. A bolgár parasztság realis-
ta ábrázolójának, Dimitrij Ivanov (írói álneve: Elin 
Pelin) műveit eredetiben olvasta, s lelkesült hangon 
tudósított róluk a Literatúrában. Éppen 350 oldalnyi 
délszláv balladaátültetését rendezte sajtó alá, ami-
kor elragadta a halál.

Magyar patriotizmusa
A délszláv nyelvek, irodalmak és népismeret gazda-
gítása mellett, Pável Ágoston a magyar művelődés 
történetébe is beírta nevét. Tanulmányait magyarul 
végezte a szentgott hárdi M. Kir. Állami Gimnázi-
umban, s szlovén anyanyelve ellenére már első kö-
zépiskolai évében osztályelső lett. Tanulmányait a 
szombathelyi pre montrei főgimnáziumba folytatta, 
ahol a magyar irodalom bűvkörébe került. Önkép-
zőköri szárny próbálgatása epigrammákkal, bal-
ladákkal, történelmi tárgyú elégiákkal, aesopusi 
mesékkel és tanulmányokkal indult.8 Mint bölcsész-
hallgató – korosztálya számott evő rétegéhez hason-
lóan – felismerte Ady zsenijét, szinte fejből tudta a 
költő első négy verseskötetének minden darabját.9 
Ady-kultuszát élete végéig megőrizte.

Vilko Novak szerint „természetes dolog, hogy 
lírájának magaslatait magyar nyelvű költé szetével 
érte el. Nem kell csodálkozni azon sem, hogy leg-
jobb írásai is magyar nyelven jelentek meg. Elvégre 
diákévei alatt és később is magyarul gon dolkodott, 
beszélt és olvasott.”10 Életében két önálló versesköte-
te jelent meg. A szépszámú kritikai visszhang Weöres 
Sándortól Radnótiig, Mórától Gazdag Erzsiig többek 
között kötetlen kötöttségét, színgazdag, szecessziós 
magyar nyelvét emelte ki. Versei víziók, „alig egy 
hajszál köti őket a megtapasztalható valósághoz: 
szóba nem rajzolható gondolatok, végletes érzések, 
emésztő vágyak, kínos kétségek, rett entő jövendölé-
sek. Líra – epikus távolságokkal! […] Csupa ellentét 
és összhang; belső feloldása az emberi végtelennek; 
sejtetése a bennünk kavargó lázadásoknak, összebé-
kítése az ellentéteknek, hogy gyönyörködni lehes-
sen bennük!” – így jel lemzi a költészetét talán leg-
alaposabb elemző tanulmány.11

A pedagógus Pável Ágoston nemzedékeket ne-
velt a magyar irodalom szeretetére és megbecsü-
lésére, „irodalomtanár volt, nemcsak foglalkozása 
szerint, hanem a szó legmagasabb értelmében.”12 A 
magyartanítás súlyának növelését szorgalmazta az 
időszerűségét vesztett latin ellenében. Államalkotó 
nemzetével való nagyfokú azo nosulását jól példáz-
za posztumusz megjelent módszertani írásaiból az 
alábbi részlet: „Lesújtóan szomorú tény európai tör-
ténetünk 11. századában, hogy nem tudunk eléggé 
magyarul. Márpedig magyari mivoltunknak legbi-
zonyítóbb igazo lása éppen az ősi, szeplőtlen, sajá-
tos ízű magyar nyelvűnk. Valljuk be bűntudattal és 
orcapirulással: egy ezredéven keresztül rengeteget 
elherdáltunk az ázsiai örök ségből, s nemegyszer 
vétkes hiúsággal és szolgalelkűséggel sütkéreztünk 
idegen tollak élettelen ragyogásában […] Mivé aszott 
főleg városi polgárságunk nyelve az ízes, fordulatos, 
a minden gondolatárnyalathoz készségesen simu-
ló és minden ízé ben magyarlelkű pázmányi vagy 
kuruci nyelvtől […] A magyarság nyelvi kincsé nek 
őrei és letéteményesei: az irodalom és az istenadta 
nép. De míg az írók művei lezárt állományú tárnák, 
addig a népnyelv folyton frissülő, ősi, bujkáló, mé-
lyen ágyazott erekből táplálkozó, pazar ragyogású 
kincsesbánya, mely valósággal kimeríthetetlen.”13 
Később híressé vált tanítványai közül elég talán, ha 
megemlítem Illyés Gyula, Gazdag Erzsi, Weöres Sán-
dor vagy a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert nevét.

Magyar hazaszeretete mélyen gyökerezik, szom-
bathelyi őrhelyét – bár módja lett volna rá – sohasem 
cserélte fel ljubljanai, zágrábi katedrákkal. Az érzé-
sek s a tettek mezején bizonyította a magyarsághoz 
fűződő rokonszenvét. Nyelvterületünk különböző 
tájaihoz kötődött: a Muravidékről származott, bács-
kai írókkal és folyó iratokkal tartott fenn kapcsola-
tot, a pöstyéni katonakórház volt első világháborús 
lábado zásainak színhelye. Erdélyhez különösen 
vonzódott: a székelyudvarhelyi gyalog ezrednél 
szolgált, a tordai gimnáziumban kezdte tanári pá-
lyafutását. Ezekről az évek ről nyilatkozta lánya, 
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miszerint szabadidejét „azonnal kihasználta arra, 
hogy ott gyűjtsön népi verseket, énekeket, szoká-
sokat, ruhát. Énnekem még a mai napig is van egy 
olyan főkötőm, amit apám valamikor fiatal katona 
korából hozott, s mint egy ereklyét őrizgette, mert 
olyan kedves volt számára.”14 A bécsi döntés után 
mozgalmat szervezett megyéjében Erdély magyar 
könyvvel való ellátására.15

A magyarságtudomány művelőjeként is számon 
tarthatjuk. Néprajzi-honisme reti szervező munkáját 
most nem részletezném,16 de hadd utaljak arra, hogy 
1940-ben például ő vezette a Táj- és Népkutató In-
tézet szalafői kutatótáborát, lökést adván ezzel a 
falukutatás nyugat-magyarországi fellendülésének 
s útnak indítva olyan későbbi szakembereket, mint 
Tálasi István vagy Kardos László. Saját magyar nép-
rajzi gyűjtései, múzeumszervező tevékenysége, az 
önkéntes gyűjtők hálózatának kiépítése s a Vasi 
Szemle tudományos hozadéka is alátámasztja hun-
garológiai je lentőségét.

Kettős hűségben
A kétféle kultúrkör szolgálata térben és időben nem 
elszigetelten, hanem egyidejű leg zajlik Pável mun-
kásságában. Németh László „tejtestvériség” gon-
dolatával egy becsengően azt vallotta, hogy a Duna 
menti népeknek a sorsközösség vállalásával, az érté-
kek feltárásával el kell jutniuk a kölcsönös kézszorí-
tásig. Trianon után Magyarországon maradva, életét 
a délszláv–magyar szellemi jó viszony, a kulturális 
kap csolatok kutatásának és építésének szentelte. 
Mennyire időtálló több mint félévszá zados megál-
lapítása: „Nem ismerjük egymást eléggé. Ez érdek-
telenségre, hűvös nemtörődömségre, sőt fölényes, 
de oktalan lekicsinylésre vezet. Nálunk egykettőre 
Balkánt, ott lent pedig Ázsiát emlegetnek. S ez nem 
jól van így. Meg vagyok győ ződve, hogy a jóhisze-
mű megismerés megbecsülést, s a megbecsülés leg-
alábbis rokonszenvet szülne. Vallásaink alapvető 
tanainál fogva többre is volnánk köte lezve egymás 
iránt.”17

A népi kölcsönhatások az etnológus Pávelt kez-
dettől fogva érdekelték. „E tudo mányszak művelése 
során vált ugyanis Pável Ágostonban tudatossá az a 
tény, hogy a kultúra, amelyben nép és nép egymás 
mellett él, ezernyi szállal szövődik össze és népi jel-
legzetességei, etnikus sajátságai ellenére az emberi-
ség évezredes erőfeszíté seinek közösen leszűrt ered-
ménye.”18 Az anyagi kultúra átkölcsönzéseit őrségi 
és vendvidéki tárgyú tanulmányaiban, szülőföldje 
dialektusának magyar kölcsönsza vait nyelvésze-
ti munkáiban tárta fel. Folyóirata, a Vasi (később: 
Dunántúli) Szemle eleve interetnikus-interkultu-
rális célkitűzésekkel indult, hisz a megye területén 
a magyar, a horvát, a német s a szlovén nyelvelem 
találkozik. Beemelte a köztudatba, hogy „minden 
népnek, minden népcsoportnak vannak ősi, tehát 
nagyon értékes nyelvi, kulturális hagyományai […] 
a művészetek és a tudományok tekintetében nem 

számítanak a határok és a nyelvi különbségek […] 
Össze kell gyűjteni ezek nek a kis néptöredékeknek 
a maguk sajátosan egyéni hagyományait. Ezeket a 
Vasi Szemlében és másutt közre kell adni. Merthogy 
szerinte az egész európai kultúra nem más, mint 
egy nagy mozaik, ami a sok-sok népcsoport és nép 
kultúrájából tevődik össze.”19

Hídépítő ténykedése az irodalom vonalán is ered-
ményes volt. A Bankó leányáról szóló széphistória 
délszláv párhuzamainak feltáró munkálatairól már 
szóltam. Fel ismeri, hogy a Hunyadiak, különösen 
Mátyás király alakja, kiváló összekötő ka pocs s jel-
kép népeink tudatában, hisz mind a délszláv, mind a 
magyar néphagyo mány és irodalom máig elevenen 
élteti. Műfordításai közül kiemelkednek a szlovén 
népdal-, ballada- és románc-átültetések20, valamint a 
legnagyobb ottani író, Ivan Cankar fő műveinek hoz-
záférhetővé tétele a hazai olvasóközönség számára. 
Meg írta a szlovén irodalom kis tükrét a kezdetek-
től földijéig, Miško Kranjecig.21 Nagy tanulmányban 
összegezte a ma gyar-szlovén történeti és kulturális 
kölcsönhatásokat, amely két nyelven is kötetbe ke-
rült.22

A megismerés-megismertetés – mint biztos híd-
pillér – céljából felbecsülhetetlen szervező munkát 
végzett. 1925-ben létrehozta a megyei-városi könyv-
tár hazai és hazai vonatkozású szláv gyűjteményét, 
mivel „Szombathely könyvtára, a közeli szlovén 
nyelvterület és a nyugat-magyarországi nyelvszige-
tek közvetlen szomszéd sága miatt, a legalkalmasabb 
a sok tekintetben érdekes kultúrtanulságokat és köl-
csönös vonatkozásokat tartalmazó munkáknak a 
gyűjtésére és őrzésére.”23 Évek szívós munkájával 
beszerezte azokat a szlovén könyveket, folyóirato-
kat, amelyek ma is féltett kincsei a Berzsenyi Dániel 
Megyei Könyvtárnak. Végső soron ezzel vetette meg 
alapjait a szlovéniai magyarság s a magyarországi 
szlovének anyanyelvű olvasnivalóval történő ellá-
tását célzó, ma már több évtizedes könyvtári csere-
kapcsolatnak is.

Pável kultúraközvetítő munkássága az 1935-1944 
közötti években csúcsosodott ki, éspedig a ter-
mészet- és társadalomtudományos, helytörténeti 
folyóira tában, a Vasi Szemlében. Hasonlóan hazai és 
Kárpát-medencei magyar nyelvű sajtónk mai állapo-
tához, a hídverő orgánumok táji munkamegosztása 
azokban az években is létezett. Így például amíg a 
fővárosi Tanú és Apolló a szomszédok mindegyi-
kének szellemi életére ablakot nyitott, addig a sza-
badkai Kalangya szerb, a ko lozsvári Erdélyi Helikon 
a román és a szász, a kassai Magyar Írás a szlovák 
műve lődés irányadó jelenségeire figyelt. A Vasi 
Szemle – földrajzi fekvéséből adódóan – a szlovén és 
horvát kultúra nyomon követésére vállalkozott. Az 
apró kulturális hírektől a terjedelmes komparatisz-
tikai (összehasonlító irodalomtudományi – a szerk.) 
tanulmányokig mindennek teret adott, ami érde-
kelhette olvasóközönségét a szomszéd civilizációk 
terméséből. Érte kező prózája és versei révén Pável 
maga is folyamatosan jelen volt a szlovén és horvát 
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tömegtájé koztatásban. Műfordításai, szláv filológiai 
közlései más hazai folyóiratokban is betöltötték kul-
túraközvetítő szerepkörüket.

Véleményem szerint leginkább a szloveno-hunga-
rológia és a hungaro-szlovenológia elnevezés fedi azt a 
szerteágazó elméleti és gyakorlati munkát, amit e te-
rületen kifejtett. S hogy milyen eredményesen, bizo-
nyíték arra, hogy „Hungarica in Slovenia” rovatának 
hatására Vilko Novak a határ túloldalán „Slovenica 
na Madžarskem” és „Slovenica med Madžari” cím-
mel indított rovatokat a ljubljanai Slovenec és Dom 
in Svet c. folyóiratokban. Novak műfordításainak – 
pl. a Tine Debeljakkal közös Tragédia-átültetésének – 
dokumentálható ösztönzője Pável Ágoston volt.

Legfőbb célként a jugoszláv-magyar közeledés, 
lebegett a szeme előtt. „Amíg a kultúra össze nem 
hoz bennünket, addig a barátságos együttélésre való 
minden törekvés reménytelen és hiábavaló lesz” – 
szögezte le.24 Mindenkit tárt karokkal fogadott, aki 
Jugosz lá viából felkereste, s itthonról természetsze-
rűleg fordul tak hozzá mindazok, akik kulturális 
vagy tudományos kapcsolatot kerestek Jugoszlá-
viával. Nagy bizakodással tekintett a néhány évig 
valóban fejlődő államközi kapcsolatokra – erre az 
időre esett kinevezése a szegedi egyetemre, ahol a 
délszláv nyelvek magántanára lett. Az 1941. áprilisi 
tragikus események keserű kijózanodása után 1943-
tól ismét megélénkültek az ország s egyben Pável 
délszláv kapcsolatai.

Kettős kötődését talán Pável Judit fejezi ki a leg-
érzékletesebben: „Sorsközössé get érzett a falu népé-
vel; a Szombathelyen kilakoltatott munkáscsaláddal 
ugyanúgy, mint a szegénysoron élő Cankar család-
dal; Jernej szolgalegénnyel ugyanúgy, mint a szent-
háromság-szobor körül őgyelgő munkanélküliekkel 
[…] Szombathely elrejtett kincseit éppen úgy felku-
tatta, éppen olyan szeretettel írt róluk, mint amilyen 
örömmel akarta megmenteni Cankar szülőházát a 
romba dőléstől.”25

Kognitív disszonancia
A kisebbségi lét, különösen, ha tudatos hídverő 
szándékkal párosul, sehol, semmi kor nem mentes a 
feszültségektől, konfliktushelyzetektől. Különösen 
így volt ez a két világháború közötti Kelet-Közép-Eu-
rópában, ahol – a korábbi állapotok visszájára fordí-
tásával – több mint 3 milliónyi magyar került nem-
zetiségi sorba, a jogfosztottság állapotába. A hazai 
politikát és a közvéleményt a revízió gondolata és a 
sovén indulatok itatták át, ilyen társadalmi miliőben 
értékelhetjük igazán Pável Ágoston életművét.

A modern szociálpszichológia – Festinger nyo-
mán – kognitív (megismerési) disszonanciának ne-
vezi az egyén beállítódása és a viselkedése közötti 
meg nem egyezést. Az ismeretek, vélemények, meg-
győződések környezetünkről, másokról és önma-
gunkról csak ritkán kerülhetnek teljes összhangba 
cselekedeteinkkel. Az inkonzisztencia mérséklése 
két úton lehetséges. Egyrészt, ha valakit olyasminek 

a kijelentésére vagy megtételére ösztönöznek, ami 
ellentétes voltaképpeni attitűdjé vel, igyekszik mó-
dosítani vagy elleplezni a beállítódását oly módon, 
hogy az kon szonánssá váljék kijelentésének vagy 
tettének a megismerési elemével. Ugyanak kor gon-
doljunk csak a hatás-ellenhatás fizikai törvényére 
– minél nagyobb valaki vel szemben a nyomás ab-
ban az irányban, hogy a voltaképpeni attitűdjével 
ellen tétes viselkedést tanúsítson, annál kevésbé fog 
megváltozni a beállítódása.26 Pável munkásságában 
mindkét feloldási módra találunk példákat.

Hídépítő törekvései a meg nem értés, a bizalmat-
lanság, a gyanakvás légkörében kerültek napirend-
re, bár – mint utaltam rá –, határon innen és túl, nem 
volt egyedül a dunai patriotizmusával. Szlovén nem-
zetisége és anyanemzeti kötődése sohasem vált két-
ségessé számára, ugyanakkor példás állampolgár-
sági hűséggel kötelezte el magát a magyar kultúra 
értékei mellett, teremtett virágzó művelődési életet 
Szom bathelyen. „Nehezen tudják elképzelni mások, 
mit jelentett számára, aki becsülettel szlovén szár-
mazásúnak érezte magát, az állandó gyanúsítgatás, 
a tőle elvárt hurrámagyarkodás. Pedig többet alko-
tott a magyarság számára, mint sokan mások. Mint 
igazi demokrata és humanista, fájdalommal érezte 
az állandó lenézést, gyűlöl séget, nemtörődömséget 
minden oldalon. A testvériség, a mély emberiesség 
volt az ideálja. E meggyőződéséből származott ál-
landó munkálkodása a magyar–délszláv kapcsola-
tok érdekében” – mondta róla Vilko Novak.27

A disszonancia első típusú feloldási módja volt 
nála például az a tény, hogy sa ját személye háttérbe 
szorításával sokszor „megbújt” a Vasi Szemle vagy 
a múze umbarát egyesület cégére mögött. Bár egész 
életét a szlovén kultúra vonzásában töltötte, gyerme-
keinek már nem adta tovább anyanyelvét. Gazdag 
Erzsi számol be róla, hogy a határ egyik oldalán túl-
ságosan szlovén, odaát túlságosan magyarnak tar-
tották.28 A kompromisszumos harmóniahiány-mér-
séklési kísérletei közé sorol nám a visszacsatolás 
után dialektusban írott nyelvtankönyvét – amely 
miatt pedig a Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesülettel is összetűzésbe került –, az ottani ta-
nítók részére vezetett magyar nyelvtanfolyamait és 
a számukra összeállított kis magyar irodalomtörté-
netét. Barátja, Székely László költő, Pável mélységes 
huma nizmusát is egyfajta konszonanciakeresésként 
értelmezi: „Bármennyire beleolvad is a magyar élet-
be, sohasem akarja megtagadni a szláv bölcsőt; lel-
kének megosz tottságát, a magyarsága és szlávsága 
közt megnyíló örvényt az általános embersze retettel 
igyekszik eltakarni és áthidalni.”29

Attitűdjének megerősítését is lemérhetjük viszont 
azon a jellemszilárdságon, ahogy ragaszkodott 
szlovén mivoltához. A társaságban szemére hányt 
pánszláv érzelem miatt 1935-ben lovagias ügybe ke-
veredett a város kultúrtanácsnokával. A személyét 
délszlávként ért támadásokat követően sem volt haj-
landó a szlovén tudó sokkal, művészekkel fennállt 
szoros kapcsolatán lazítani.30 Amikor a harmincas 
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évek derekán a fajvédő sajtó névmagyarosításra 
szólította fel, dacból még a vesszőt is elhagyta ve-
zetéknevéről. A két ország időleges közeledésekor 
világosan látta az ügy „hiénáit” is: „Érzem, hogy 
eljött a mi időnk. Nem szenvedünk hiába az eszmé-
ért. Ugyanakkor szomorú szívvel tapasztalom, hogy 
a semmirekellők máris gyüle keznek a konjunktú-
ra-zsákok körül és lesben állva várják, mikor csap-
hatnak le a zsákmányra. Sokan vannak az olyan rik-
kancsok, akik korábban másra esküdtek, most pedig 
már a legújabb álarccal az arcukon állják körül az új 
szentélyt.”31

A sovinizmust, az üres szólamokat mindig is el-
kerülte, környezetét is ez irányba befolyásolta. Mint 
egyik tanítványa visszaemlékezéséből tudjuk, „ter-
mészetes köz vetlenséggel emlegette a maga vend 
paraszti származását, ahogy soha a két háború közti 
évek divatos jelszavait a szájára nem vette, s egyetlen 
fajról, egyetlen nemzet ről, egyetlen társadalmi osz-
tályról lekicsinyléssel, becsmérléssel nem nyilatko-
zott.32 Hogy a disszonancia folyamatos felhalmo-
zódása milyen súlyú elhatározá sokhoz vezethet, 
hadd utaljak arra a ritkán hangoztatott tényre, hogy 
1945-ben Pável már a Szlovéniába való végleges átte-
lepülés gondolatával is foglal kozott.33

Mindkét népe számára azonban a megvalósulás 
jelenti a maradandó példát. Megcáfolhatatlan reali-
tás, hogy „a magyar és szlovén nép között kialakult 
jószom szédi viszony, számtalan szállal szövődő kul-
turális kapocs létrehozásában – amit ma már szinte 
természetesnek tartunk –, az első testvéri kéznyúj-
tás Pável Ágoston munkásságában található meg. 
Munkássága nemcsak a vasi határok mentén, ha-
nem országos mértékben is jelentős.”34
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Pável Ágoston szellemi hagyatékát archívumok és 
publikációk őrzik, ezeket pedig három bibliográfia 
dolgozta fel (1949, 1967, 1986).1 A Tilcsikné Pásztor 
Ágnes által 1986-ban szerkesztett önálló kötet Pável 
Ágoston munkáit négy nagyobb műfaji csoportba 
sorolja, az elsőt pedig további hatba.

1. Tudományos munkák, tanulmányok, cikkek (132 té-
tel)
1.1 Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok 
(36 tétel)
1.2 Néprajzi munkák (20 tétel)
1.3 Kultúrpolitikai írások (könyvtárügy, kultúr-
egyesület, szerkesztői tevékenység – 37 tétel)
1.4 Írások a magyar-délszláv kulturális kapcso-
latok köréből (6 tétel)
1.5 Életrajzok, megemlékezések, emlékünnep-
ségek (23 tétel)
1.6 Vegyes témájú munkák (10 tétel)

2. Szépirodalmi művek és kritikák (19 tétel)
3. Műfordítások (31 tétel)
4. Könyvismertetések (48 tétel)

A legtöbb tételt a könyvismertetések, kultúrpoliti-
kai írások, valamint a nyelv- és irodalomtudományi 
tanulmányok fejezetei tartalmazzák. Pável Ágoston 
magyarul írt, de többnyire a szlovén kultúráról.

Közreadott és közreadatlan kéziratai Szombathelyen 
a Pável családnál, a Savaria Egyetemi Központ Pá-
vel Ágoston Emlékszobájában, a Savaria Múzeum 
Néprajzi Adattárában, a Berzsenyi Dániel Könyvtár-
ban és Budapesten a Néprajzi Múzeum Ethnológiai 
Adattárában találhatók meg. A szombathelyi családi 
házban leánya, Pável Judit gondozza édesapja hagya-
tékát: tanulmányainak, fordításainak kéziratait, első 
nyomtatott megjelenéseit, levelezéseket, fényképe-
ket és egyéb emlékeket. Többek között Ivan Cankar 
szlovén író Jernej szolgalegény és az ő igazsága című 
regénye fordításának kéziratát. A könyvet 1937-ben 
Pável Sebesi Erzsébetnek ajánlotta, aki később Gaz-
dag Erzsi néven lett híres magyar költő. 

A szombathelyi egyetem Pável Ágoston Emlékszo-
bájában látható Pável íróasztala és könyvszekrénye, 
tanulmányai az eredeti folyóiratokban, néhány 
könyv a könyvtárából és fő műve, a Vend (hazai szlo-
vén) nyelvtan eredeti kézirata. Ez 1942-ben készült, 
de csak 2013-ban jelent meg nyomtatásban.2 

Pável Ágoston 1920-ban került Szombathelyre. 
1926. január 1-jén megnyitotta a Vasvármegyei Múze-
um könyvtárát. 1928. április 1-jén átvette a néprajzi tár 
őrzését, szeptembertől pedig a múzeum igazgatóhe-

lyettese lett. A Savaria Múzeum Néprajzi Adattára 23 
tételben őrzi kéziratait: 11 tétel publikációinak kéz-
zel vagy írógéppel írt kézirata; 8 tételben a gyűjtőút-
jain, tanulmányaihoz készült feljegyzések, iroda-
lomjegyzékek találhatók; 4 kézirata pedig kiadásra 
vár. A Mátyás mondák bibliográfiája (K-142) tétel pél-
dául körülbelül 150 db 9x12 cm nagyságú cédulát 
tartalmaz. A Mátyás török fogságban (Kralj Matjaž v 
turški ječi) ballada fordításához készített jegyzeté-
nek cédulája is ebben található, mely szerint „Má-
tyásnak egy felesége sem került török fogságba. Beatriceről 
azonban feljegyezték (Mailath: Geschichte der Magyaren 
III. 69. l.), hogy mikor Dalmácián át Magyarország felé 
utazott, nagyon félt az ezen területen akkortájt portyázó 
török martalócoktól (1475. év). Remegve töltötte éjszakáit 
a füstölgő, véres romok között, amelyek közül alig pár órája 
távoztak a portyázó pogányok. Minduntalan holttestekbe 
botlottak az esküvőre készülő utasok. Csak a Dráván túl 
érezhették magukat biztonságban.”

Pável Ágoston fordításai a szlovén, horvát és szerb 
népköltészetből, a szlovén szépirodalomból, vala-
mint irodalomtörténeti tanulmányai a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Kiadó és a Szombathelyi Szlo-
vén Önkormányzat közös gondozásában, legutóbb 
2016-ban, születésének 130. évfordulójára jelentek 
meg.3

M. Kozár Mária 

Pável Ágoston szellemi hagyatéka és néprajzi 
kutatásai a Vas megyei szlovén falvakban

Mukicsné Kozár Mária

Bajtai László felvétele

A három bibliográfia

A szerző felvétele
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Pável Ágoston nagyobb terjedelmű kiadatlan kéz-
irataiból kettőt a Savaria Múzeum őriz (A vend nyelv 
magyar kölcsönszavai. Magyar nyelvészeti szakdolgo-
zat. Budapest 1908 (?), Orosz nyelvtan. Szombathely 
1944-45), egyet pedig a Berzsenyi Dániel Könyvtár 
(Perun, a szláv mennydörgős isten. Szombathely, é. n.) 

A néprajzkutató Pável 1928 és 1946 között a történeti 
Vas vármegye több mint száz településén gyűjtött tár-
gyakat. Ezek többsége kerámia, bábsütő és kékfestő 
minta, a többi a táplálkozás, építkezés, díszítőművé-
szet, földművelés, állattenyésztés, madarászat esz-
köze, illetve gyermekjáték. A Savaria Múzeum fotó-
tárában közel kétszáz fényképe található meg. 

Kutatásai a Vas megyei szlovén falvakban
Pável Ágoston két tanulmányában foglalkozott a 
Vas megyei szlovén falvakkal. Az egyikben a nyílt-
tűzhelyű konyhákról, a másikban a rigászásról írt. 
A Nyílttűzhelyű konyhák a hazai szlovénoknál című 
írását saját fényképei és rajzai gazdagítják. Ez Vilko 
Novak szlovén fordításában 1931-ben Ljubljanában 
is megjelent.4 A magyar-latin szakos tanár néprajzi 
tanulmányának, fényképeinek és rajzainak tudomá-
nyos értékét bizonyítja, hogy Bátky Zsigmond A ma-
gyarság néprajza I. kötetébe átvette a Pável Ágoston 
által rajzolt rábatótfalui konyha alaprajzát, valamint 
egy apátistvánfalvi kemence keresztmetszeti rajzát.5 
Az előbbit Pável így mutatta be: „A padló dögönyözött, 
de egyenetlen agyag. A tűzhely a konyhának központja s 
egyúttal legvilágosabb helye; világosságát a nyitott ajtón 
kívül az ajtó melletti ablakocskán át kapja… A jobb ol-
dalon levő lakószoba fala felé azonban a tűzhely jócskán 
kiszélesedik, s ebben a sarokban van a mindennapi tűz-
rakás helye, melyet egy mélyedés jelez, hamuval, üszkös 
zsarátnokkal, fazéktartó vasvázzal s egy-két körös-körül 
a hamuba állított fazékkal… A tűzhely közepetáján nyílik 
a kenyérsütő kemencébe vezető nyújtott félköralakú lyuk, 
többnyire egy fogantyús vaslemezzel lezárva.” A szlové-

nek konyháiról szóló tanulmány nemcsak néprajzi, 
hanem nyelvészeti szempontból is értékes. Pável fel-
jegyezte a konyhaeszközök és berendezések helyi el-
nevezését, s megadta magyar, „osztrák-szlovén” és 
német jelentését. Például így „solenka: sótartó; osztr.-
szlov.: solénka = das Salzfass.” Helytörténeti adatai 
olyan pontosak, hogy azokban az egyes falvak lakói 
elődeikre vagy falubelijük elődeire ismernek ma is. 
Az adatközlők háznevét is feljegyezte, a sok azonos 
vezetéknevű lakost csak így lehet megkülönböztet-
ni. Orfaluban például Kolman Antal (Tomáršini), Ho-
lec Anna (Šafarni), Raker János (Léjstarstjé) és Mesics 
Ferenc (Kmétostjé) konyháját látogatta meg. 

Pável Ágoston néprajzi tanulmányainak tudomá-
nyos szakszövegét lírai útleírások szövik át:

„Mosolygó őszi verőfényben ballagok a Szentgotthárd-
ról Rábatótfalu felé kanyargó országúton. Kétfelől szelíd 
lankák, a középen húzódó hosszanti völgyben a Rába ezüs-
tös szalaga kígyózik. Jobb kézről a távolban a stájer Alpe-
sek csúcsai integetnek felém…

Rábatótfaluból Apátistvánfalvára kocogtam, majd na-
ponkint más-más faluba mentem hosszabb-rövidebb tanul-
mányútra, mert az elhanyagolt hegyek között még gazdag 
nyelvi, etnográfiai és népköltészeti kincsek lappanganak.” 
(Nyílttűzhelyű konyhák…)

A II. világháború idején Apátistvánfalva, Orfalu, 
Permise, Ritkaháza és Újbalázsfalva szlovén telepü-
léseken, valamint Farkasfán és az őrségi Szalafőn a 
téli hónapokban lépesvesszőkkel vadásztak a feny-
vesrigókra. A borókabogyóval táplálkozó énekes 
madarak az „úrinép” csemegéjének számítottak. A 
rigászok „evvel a foglalkozással szépecskén segíte-
nek magukon” – írta Pável. A tanulmányban „nyel-
vészeti és ethnographiai érdekből” magyarul és apát-
istvánfalvi szlovén nyelvjárásban rögzítette a rigászás 
előkészületeit s egész menetét. 

Az Őrségről Pável Ágoston írta az első ismeret-
terjesztő cikket. 1936-ban a Vasi Szemlében Őrségi 
képek címmel jelent meg. A Néprajzi Múzeum mun-

katársával Gönyey Sándorral az 
évben, a „nagyhét utolsó napjai-
ban” Szentgotthárdtól Szalafőn át 
Őriszentpéterig „kószálva” fény-
képeztek és gyűjtöttek adatokat 
elsősorban a vidék építkezéséről. 
Szalafőn egy kerített ház keltette 
fel érdeklődésüket: „Szalafő tipikus 
szeres település. Az egyes szerek va-
lóságos külön falvak. A kerített házak 
legeredetibb típusát Zsoldos János 132. 
sz. házán tanulmányozhattuk. Négy 
oldalról be volt építve, s így menedé-
kül szolgálhatott az erdő vadjai s a be-
tyárok ellen. A negyedik oldal kapus 
szárnyát lebontották. Három oldalról 
kerített ház azonban, főleg a Pityer- és 

Pável eredeti íróasztala és könyvszekrénye a Pável 
Ágoston Emlékszobában
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a Felsőszeren még akad.”6 Az említett ház ma a Szalafő 
Pityer-szeri Népi Műemlékegyüttes részeként láto-
gatható. A szombathelyi Vasi Múzeumbarát Egylet 
és a Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület tag-
jai 2011 óta minden év virágvasárnapján Pável-túrát 
szerveznek az Őrségi képek nyomán. Első alkalom-
mal – Pávelékhez hasonlóan – megalkudtak egy 
„keszeg fuvarossal” is, azóta azonban gyalogosan 
járják be Szentgotthárd környékét.

A 130 éve született és 70 éve elhunyt Pável Ágos-
ton sokoldalú tevékenységével sokunk példaképe. A 
Vas megyei szlovén falvakban végzett néprajzi mun-
kássága, s teljes szellemi hagyatéka ma is értékes 
forrása a magyar és a szlovén kutatóknak.

Jegyzetek:
1 Emlékkönyv 1949; Előadások gyűjteménye 1967; Tilcsikné 

Pásztor Ágnes 1986
2 Pavel 2013
3 Gadányi-Pável-Kozár 2016
4 Pável 1927, 1931, 1942
5 Bátky 1941, 168.
6 Pável 1936

Irodalom:
Bátky Zsigmond, Győrffy István, Viski Károly: A 

magyarság néprajza. Budapest 1941
Fáy F. Ervin (szerk.) Pável Ágoston-Emlékkönyv. Dunántúli 

Szemle. XI. Szombathely, 1949. január 1. 7-8. sz. 59-64.

Gadányi Károly, S. Pável Judit, M. Kozár Mária (szerk.): 
Sorsközösség az irodalomban. Pável Ágoston fordítói 
munkássága tükrében. Születésének 130. évfordulója 
tiszteletére. Bibliotheca Slavica Savariensis. Tomus XV. 
Szombathely, 2016.

Krajevszky Gizella: Pável Ágoston élete és munkássága 
1886-1946. Bibliográfia. Pável dr. Ágoston. Előadások 
gyűjteménye az 1966. május 27-én megtartott Murska 
Sobota-i symposionról és az 1966. augusztus 27-én 
megtartott szombathelyi symposionról. = Avgust dr. 
Pavel. Zbirka predavanj s simpozija v M. Soboti 27. maja 
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Szombathely-Murska Sobota 1967, 107-127.

Pavel, Avgust: Prekmurska slovenska slovnica = Vend 
nyelvtan; prevedla Marija Bajzek Lukač; uredil Marko 
Jesenšek. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za 
slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 
2013 (Zora 100)

Pável Ágoston: Nyílttűzhelyű konyhák a hazai 
szlovénoknál. A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi 
Tárának Értesítője. Budapest 1927, 4. sz. 129-144.

Pavel, Avgust: Odprta ognjišča v kuhinjah rabskih 
Slovencev. Etnolog 4. Ljubljana 1931. 125-145.

Pável Ágoston: Őrségi képek. Vasi Szemle, 1936. 5-6. sz. 
318-338.

Pável Ágoston: Rigászás a Vendvidéken és az Őrségben. A 
Néprajzi Múzeum Értesítője. Budapest 1942, 2. sz. 141-
163.

Tilcsikné Pásztor Ágnes (szerk.), Pável Ágoston. Vasi 
életrajzi bibliográfiák XIX. Szombathely, 1986.

Pavel, Avgust: Prekmurska slovenska slovnica. 
Vend nyelvtan (Zora 100). Szerk.: Jesenšek, 

Marko. Ford.: BaJzek lukač, Marija, Bielsko Biała, 
Budapest, Kansas, Maribor, Praha, Mednarodna 

založba Oddelka za slovanske jezike in 
književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v 

Mariboru, 2013, 474 oldal

Pável Ágoston 1911-ben a budapesti  
 Királyi Magyar Tudomány Egye-

temen magyar-latin szakos diplomát 
szerzett, de négy évig orosz és három 
évig szerbhorvát filológiát is hallgatott. 
1913-ban ugyanitt doktorált szláv nyelvtudomány-
ból. E téren folytatott munkásságát közel egy évszá-

zadon keresztül csak részleteiben is-
merhettük. Első terjedelmesebb nyelv-
tudományi munkáját, A vashidegkuti 
szlovén nyelvjárás hangtanát a Magyar 
Tudományos Akadémia 1909-ben adta 
ki, magyar nyelven írt Vend nyelvtaná-
nak kézirata pedig csak 2013-ban jelent 
meg a Maribori Egyetem Zora könyv-
sorozatában.

Pável nyelvészeti kutatásainak kö-
zéppontjában anyanyelve, modern ter- 
minust használva a muravidéki szlo-
vén nyelvjárás állt. A muravidéki szlo-

vének nyelvét a magyar szakirodalom korábban 
gyakran vendként említette, melynek többnyire po-

Rágyanszki György

Pável Ágoston Vend nyelvtana

Rágyanszki György
Bajtai László felvétele

A szerző az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szláv 
nyelvtudomány doktori program doktorandusza.
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litikai okai voltak. Erre példa Mikola Sándor vend 
elmélete, aminek lényege az, hogy a vend népcso-
port a kelta törzsek egyik leszármazottja. Mikola is 
elismeri, hogy a vendek szláv nyelvet beszélnek, de 
arra külön nyelvként, nem pedig szlovén nyelvjárás-
ként tekint: „Mindezek a felsorolt adatok kétségbe-
vonhatatlanul igazolják, hogy a vend népben az ő 
különálló »vend« fajiságának tudata kezdettől fogva 
élénken élt és soha el nem veszett”. Mikola Sándor 
elméletének ellentmond az a tény, hogy a muravidé-
ki szlovének anyanyelvükön mindig is szlovénnek 
nevezték magukat.

Pável Ágoston nem volt híve Mikola Sándor vend 
elméletének. A mai szlovén nyelvészekhez hasonló-
an ő is megkülönböztette a szlovén irodalmi nyelv 
központi és muravidéki változatát. Egyes írásaiban 
idegenkedett a központi szlovén nyelvi hatásoktól, 
de ő maga is használta a központi szlovén irodal-
mi nyelvet, s műfordítóként sem saját nyelvjárásá-
ból fordított. A második világháború eseményeinek 
hatására azonban szükségessé vált, hogy elkészítse 
Vend nyelvtanát. Ennek 1942-es kézirata előszavából 
tudhatjuk, hogy A vashidegkuti szlovén nyelvjá-
rás hangtanának megírása után egyből hozzáfogott 
nyelvtanának megírásához, melyet a muravidéki 
szlovén nyelvjárások összehasonlító nyelvtana igé-
nyével készített el. „Szakembereknek szánt, nagy 
összehasonlító nyelvtanra gondoltam, amely vala-
mennyi nyelvjárás összes változatait magában fog-
lalta volna. Sikerült is az anyagot 1916 végére ki-
elégítő teljességgel összegyűjtenem és rendeznem. 
Kiadására azonban – a megnehezedett viszonyok 
miatt – már nem kerülhetett sor, s a vaskos kéziratot 
íróasztalom legmélyére száműztem. Itt hevert közel 
30 esztendeig. Jelen nyelvtanom ennek az anyag-
nak iskolai és gyakorlati célokból megbízás alapján 
készült vázlatos kivonata.” A Vend nyelvtan 1942-es 
iskolai változata a Vendvidéki Magyar Közművelő-
dési Egyesület javaslatára készült, miután 1941. ápri-
lis 16-tól a Muravidék újból magyar fennhatóság alá 
került. Lukácsné Bajzek Mária kutatásaiból tudhatjuk, 
hogy Pável nem ekkor javasolta először a muravidé-
ki szlovén nyelv használatát a közoktatásban. Már 
1918-ban levelet írt Jászi Oszkár tárca nélküli nem-
zetiségi miniszternek, melyben felkínálta segítségét 
a muravidéki oktatás megszervezésében [Lukácsné 
Bajzek 2016: 417-418]. A muraszombati tanügyi ki-
rendeltség Pável átdolgozott nyelvtanához recen-
zenseket is felkért: Antauer Jenőt, Mikola Sándort, 
valamint az evangélikus és a katolikus egyház egy-
egy képviselőjét. Csak Antauer Jenő bírálata maradt 
fenn, a többiről nincsenek adataink. A fennmaradt 
forrásokból még annyit tudhatunk, hogy a kézirat 
1943-ban megérkezett a minisztériumba, de kinyom-
tatásra már nem került. [Lukácsné Bajzek 2013: 393].

A 2013-as maribori kiadás nemcsak azért számí-
tott jelentős tudományos eseménynek, mert magyar 
és szlovén nyelven végre elérhetővé tette Pável nyelv-
tanát, hanem azért is, mert az eredeti magyar kézirat 
és a szlovén fordítás mellett a kiadvány mellékleté-

ben több szlovén nyelvű tanulmány is helyet kapott. 
Lukácsné Bajzek Mária – aki egyben a nyelvtan szlo-
vén fordítója is – a kézirat történetét dolgozta fel meg-
írásától a fordítás elkészítéséig. Pável Ágoston lánya, 
Pável Judit visszaemlékezéséből megtudhatjuk, hogy 
apja a két világháború között is publikálhatott volna 
a muravidéki szlovén nyelvjárásokról, de mivel nem 
értett egyet az őt felkérő Mikola Sándor vend elmé-
letével, a nyelvtan kéziratát inkább az íróasztalában 
hagyta. A melléklet további tanulmányaiban Marc 
L. Greenberg a muravidéki szlovén nyelv hangtanát 
elemezte szláv és délszláv kontextusban. Martina 
Orožen a muravidéki szlovén irodalmi nyelv történe-
tét dolgozta fel, amely Küzmics István 1771-es mura-
vidéki szlovén Újszövetség-fordításával kezdődött. 
Marko Jesenšek részletesen bemutatta Pável nyelvé-
szeti munkásságát, majd megállapította: „Pável egy 
nyelvjárási és az elvárások alapján normatív „vend” 
nyelvtant akart írni, de e cím mögé a muravidéki 
(irodalmi) szlovén leíró (nyelvjárási és részben törté-
neti) nyelvtanát rejtette el”. [Jesenšek 2013: 452]

Pável Ágoston nyelvtana nem egy oktatási célok-
ból összeállított nyelvtan, hanem tudományos igé-
nyességgel megírt munka. Ahogy arra már Jesenšek 
is utalt, a Vend nyelvtan nem hagyományos normatív 
nyelvtan. Pável nem követ mindig preskriptív (elő-
író, elrendelő – a szerk.) elveket a muravidéki nyelv-
járások különböző alakjainak leírásakor. A nyelvtan 
egyes részeinek magyar-szlovén komparatív (viszo-
nyító, viszonylagos – a szerk.) jellege is lehet. Sajátos 
a nyelvtan ortográfiája, ugyanis Pável megőrizte a 
muravidéki írók XIX. századi magyar helyesírását, 
melynek magyarázata lehet a Tanügyi Tanács külső 
nyomása. A Vend nyelvtant szlovénül nem beszélő 
muravidéki tanároknak szánták, de Pável nyelvésze-
ti terminológiája ennek ellenére kétnyelvű.

A magyar hatás mellett meg kell említeni, hogy a 
nyelvtan megírása során a szerző szlovén forrásokat 
is használt. Marko Jesenšek a nyelvtan szerkezeté-
nek és terminológiájának alapján kimutatta, hogy 
Pável ismerte a dr. Jakob Sket által szerkesztett 1911-
es Anton Janežič-féle középiskolai nyelvtant és An-
ton Breznik 1934-es kiadású középiskolai nyelvtanát 
is. A Vend nyelvtanra leginkább a Janežič–Sket-féle 
nyelvtan történeti szemlélete hatott, Brezniktől Pá-
vel főleg a korszak újnak számító nyelvészeti ered-
ményeit vette át (hangképző szervek leírása és rajza, 
mondattani kérdések, téma-réma viszony). [Jesenšek 
2015: 327-333]

Pável Ágoston Vend nyelvtanának 2013-as maribo-
ri kiadása nemcsak a szlovén nyelvészek számára hi-
ánypótló munka. A nyelvtan és a mellékletben közölt 
szaktanulmányok a történészek és a kisebbségkuta-
tók számára is fontos források a muravidéki szlovén 
nyelv megkésett kodifikációs kísérletéről. Pável rend-
kívül szerényen és önkritikusan írt nyelvtanáról. 
Nem állította, hogy tökéletes nyelvtant alkotott, de 
munkájának tökéletesítésére nem is volt szükség, mi-
vel a második világháború után már nem volt tovább 
igény a muravidéki szlovén nyelv kodifikálására.
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Nem tudom, hálás, avagy hálátlan do-
log egy konferencia utolsó előadójának 
lenni. Különösen akkor, amikor egy 
rendkívül sokoldalú, valódi polihisz-
tor bemutatását saját gyermeke, alko-
tótevékenysége, munkássága méltatá-
sát kutatók tették meg előttem. Magam 
nem kutattam, de megszerettem az 
embert, a tanárt, a költőt, a műfordí-
tót. Különösen szépirodalmi kötődései 
hatottak rám sajátosan. Pável Ágoston 
gazdag életpályájáról az itt jelenlévők 
közül sokan sok mindent ismertek ed-
dig is. Tudok-e újat mondani? – aggasz-
tott a kérdés heteken át. Nem könnyű a témaválasz-
tásom. Belehelyezkedést feltételez egy százharminc 
éve született és évtizedeken át rendkívül tevékeny 
ember lelkületébe. Belehelyezkedést kíván a tőle 
megismert irodalmi művek üzeneteibe, az általa 
közvetített szépirodalmi alkotások, elemző ítéletek 
belső tartalmaiba. Népe, nemzete irodalmának az 
általa fordításra nagyon megfontoltan kiválasztott, a 
magyar olvasóközönség számára így átadott művek 
hatásaiba.

Szabad-e ezt inkább bensőséges és kevésbé tár-
gyilagos megközelítéssel megtennem? 

Pável Ágoston és a szépirodalom kapcsolata lelki 
alkatom és hivatásom, irodalomtanári pályám okán 
áll közel hozzám. Talán azért is, mert gyermekéveim 
egy Rába-vidéki szlovén faluban, Felsőszölnökön tel-
tek, gyalogosan is csak mintegy napi járóföldre Pável 
szülőfalujától.  Az ő gyerekkorához képest az évtize-
dek során persze sokat változott a világ, a Rába-vi-
dék múlt századi erőteljes elzártsága, mondhatni 
átjárhatatlansága mégis sok mindent konzervált. A 
mi életünk már sokkal könnyebb volt, de a megma-

radásért való harc, a szegényen termő, 
sovány földdel viaskodó kisparaszti 
sors, a munka és megélhetés érdekében 
elvándorlók búcsúzása az én életemet 
is megérintette még. Átérzem, érzem, 
milyen szlovén lélekkel elhivatott és 
mélyen elkötelezett magyartanárnak 
lenni, a gyermeki személyiség, a tehet-
ség kibontakoztatásáért élni, vagy mi-
ért szép Ady Endréért rajongani. 

Pável Ágoston az olvasás, az iroda-
lom iránti szeretetét otthon, édesanyja 
ösztönzése alapozta meg. A könyvek 
voltak gazdag tudástára megszerzésé-

nek forrásai. Lehetőség az eleve elrendelten nehéz 
sors felváltására, egy más minőségű életformára. Út 
a szlovén–magyar–osztrák hármas határ szerény kis 
falusi világából az iskolák, a tudomány felé.

Pável Ágoston szentgotthárdi kisdiákként a ha-
zai szlovén – vagy az általa is használt elnevezéssel 
vend – nyelv mellett elmélyítette magyarnyelv-tu-
dását, így szombathelyi premontrei főgimnáziumi 
tanulmányai során irodalomszeretete egyre erősebb 
lett, ami egyetemistaként már nem csupán időtöltő 
érdeklődése lett, de tudományos alapokra helyezett 
tevékenysége is. 

Ez idő tájt láttak napvilágot első költői zsengéi ven-
dül/szlovénul a Novine és a Marijin list című lapok-
ban, s magyarul a Muraszombat és Vidéke oldalain. 
Pável lírájában meghatározó mértékben választotta 
a magyart, mai ismereteim szerint vend anyanyel-
vén mindössze kilenc verset hagyományozott ránk. 
Ezek már bizonyítékai annak, hogy a szorgalmas 
ifjú a költészethez is kapott bizonyos talentumokat. 

Minden, a szépirodalomban alkotó ember akarat-
lanul is lel magának mintákat. Pávelt a kor magyar 

Kissné Köles Erika 

Szépirodalmi érdeklődés Pável Ágoston 
életművében

Kissné Köles Erika szlovén 
parlamenti szószóló

Bajtai László felvétele
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irodalmában Ady Endre 1906-tól évente megjelenő 
kötetei merész hangú újdonságukkal, sokoldalú és 
sokatmondó költői tematikájukkal ejtették rabul. Az 
Adyt jellemző frissen újszerű lírából a komor hang 
ugyan nem vált Pável sajátjává, de a mintegy húsz év 
elmúltával napvilágra került kötetében több helyütt 
eluralkodik. Adyéhoz képest az ő élete a hétközna-
pok sokoldalú küzdelmeivel, értékeivel és érdemei-
vel volt bőségesen átitatott. Érzékenysége tapaszta-
lati úton érlelt. A szűkös mindennapok keserűségeit 
megélt egyszerű emberek sorsa iránti fogékonyság, 
a vidék hétköznapi csodáinak megrendült tisztele-
te és élményei is őszinte csengéssel szólalnak meg 
munkáiban. Mindenütt együtt jelentkezik az em-
ber, az emberi társadalom és a természet hármasa. 
A szlovén–magyar–osztrák határszéli világ meg-
kapó szépsége – benne felnőtt életének színterei, így 
Szombathely és környéke is –, valamint az emberi 
környezettel megélt, vagy a történelmi-társadalmi 
helyzet miatt lelkében dúló viaskodások formálód-
tak benne verssé.

Gyakorta lobogó képei éppen ennek az érzelmi 
túlfűtöttségének köszönhetők. Adyról elhihetjük, 
hogy „versei képnek vértelenek, de gondolatnak 
sosem üresek”. Pável érzéseinek és gondolatainak 
megjelenítésében a képi megformáltság más figyel-
met kapott. A látványelemek több helyütt nagy ha-
tást kiváltó látomásos tablókba csúsztak. Különösen 
jellemző ez az egyre elidegenedőbb, érzések nélküli 
világ, a jövővel szembeni kétségek kifejeződésében. 
A költő lélekgazdagsága, a véghetetlen szeretet ked-
vesei, otthoni környezete, a szépség tiszta értékei 
iránt, életigenlése és életféltése szimbolikus képeket 
nyit ki az olvasó számára is. A figyelő szem és fül a 
nem közvetlen utalásokat is ki tudja bontani.

Nem célom a költemények irodalomelméleti fejte-
getése, de vonzódásom a költészethez nem engedi, 
hogy Pável Ágoston két önálló verseskötetével ne 
foglalkozzam kicsit többet. A teljesség igénye nélkül 
irányítom ezek üzeneteire a figyelmet.  Mert „Ez a 
leghívebb portré róla, aki verseit veszi elő, vele ma-
gával beszélget, az ő szellemét idézi, az ő jóságánál 
melegszik” – olvasható a Vasi Szemle Pável Ágoston-
ra emlékező, harminc éve megjelent kiadványában.

A Nemzedékek kiadásában 1933-ban jelent meg 
a Szombathelyen nyomtatott „Vak völgy ölén így zso-
lozsmázok” című kötet. Ez Pável Ágoston hatvan köl-
teményét tartalmazza. Egy vezérvers, vagy ha úgy 
tetszik programadó ars poetica nyitja a kötetet, s a 
többi művét pedig hat versciklusba rendezte. A cím 
nehéz nyelvi szerkezetével, de dallamos hangzásá-
val is szándéka lehetett a szerzőnek: imaénekeket 
mutat fel a földi élet nehézségeivel megküzdeni 
kénytelen ember számára.

Ne cifrázd a szót! – hangzik a nyitány címében 
elutasítva a „szép hazugságok színes szőttesét”, 
mondván, „A régi nóta fáradt kordéknak lomha 
döcögése”. Helyette „új hajnalokon új, merész útú 
vonatokat”, „zúgó görgeteget” parancsol költészeté-
nek – és másokénak is. Több nyugatos költő hitval-

lása, Ady (Góg és Magóg fia vagyok én; Új vizeken 
járok; Hunn, új legenda) és Babits Mihály (In Hora-
tium) is megidéződik ebben az elsősorban nyílt és 
őszinte hangot, újszerű költőiséget követelő versben. 

A ciklusokba rendezés, a fegyelmezett kompozí-
ció nem a kor elvárásait, sokkal inkább a rendezett 
gondolkodású és fegyelmezett embert példázza. A 
verssorok és versszakok rapszodikusan váltakozó 
hosszúsága ugyanakkor a belső türelmetlenség s 
feszültség kifejeződése, ahogyan az erőteljes vers-
nyitányok, szófordulatok, a kérdések, a felszólító, 
felkiáltó mondattartalmak használata is.

Egy-két ciklust a bennük foglalt üzenetekkel rész-
letesebben bemutatok. 

A Dermesztő századom címűben egy félrevert ha-
rang valóban „dermesztő” kongását vélem hallani 
a világ lelkiismerete felett. Tartalmaiban a vágyak 
és lehetőségek kettőssége, az elnyűtt napok kata-
kombás hitű apostolvárása, a szeretet hiánya, gyű-
lölködés, a megbocsátani nem tudás, reménytelen 
hitehagyottság, szégyen és bűntudat, vagy bizonyos 
felmérhetetlen, végtelen keserűség íródik itt versbe. 
A záró költemény, Székely Lászlónak ajánlva, az Is-
ten-tenyér pereméről a középkorba tett időutazással 
„csodát sóvárgó vágyban fölfehérlik” a lehetne más a 
világ gondolata, de csak a „tapogatva keresek valamit, 
mi kihullt a Mából” józansága marad. Hit, egymásra 
figyelés, emberszeretet és az alkotás szabadsága a 
varázsszavak – az üdvösségszerző cselekvésekből 
lett fogalmak –, nélkülük csupa seb a világ.

A második ciklus tematikája más. Hangulata 
lágyabb, világa itt-ott egy áttetsző tündérálom képeit 
villantja meg, aztán hirtelen megborzad az álom és 
valóság közt tátongó szakadék látványától. A múlt-
ból felsejlik a Régi sarjuk illata, a szerény lehetőségű, 
de harmonikus élet, a körbeölelő meghittség. 

A ciklus egészét itt is ajánlással adja át. Idézem: 
„Apámnak és Anyámnak, két mezítlábas, nagylelkű élet-
vándoroknak, kiknek tarisznyájából sosem fogyott ki a 
madárlátta Isten-kenyér s a hűsítő balzsamolaj; akik szí-
vük szerint boldog poéták voltak, mint az ég madarai.” Ha 
eztán egy szót sem írt volna, e sorok minden vallo-
másnál szebbek! Csodás egyszerűséggel kimondott 
szeretet-vallomás a szülőknek! Feltűnnek a gyermek-
kori képek, a gyermekévek ünnepnapi fehér csend-
je, melléjük értékszembesítő személyiségrajz szegő-
dik, egy számvetés, melyben a húszévi daltalanság 
is hangot kap. A ciklus harmadik helyén a Hűség-
gel megvert embertársaim! áll, mely a szülőföldhöz, 
a Vendvidékhez, Cankovához, a szülőfaluhoz (ma-
gyar nevén Vashidegkúthoz) ragaszkodás őszinte, 
egyúttal fájdalmas kitárulkozása. A kettős kötődés 
minden gazdagsága és nehézsége is ott rejtőzik a so-
raiban. 

Aztán köszönet szól az anya, az „örökzöld hitű, 
szent robotos nagyasszony” mesebeli zengő kincseiért. 
„Most is káprázik a szemem, ha a zegzugos élet csodáid 
fényes partjaira vet” – mondja az odaadó gyermek a 
felnőtt ember költőhangján. A mesemondó anya em-
léke ébred Anyánk mesélt az erdőszélen című versében. 
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Örök óvó, tiszta emberségre, értékteremtő tettekre, 
lobogásra késztető tekintete más költeményben is 
felsejlik (Így csak az anyák tudnak nézni). 

De megidéződik az apa alakjának görcsös kere-
sése a múlt útjain, egy emberöltő távlatából, és vele 
szülőföldünk, a szlovén Rába-vidéki Rábatótfalu 
idilli, ám láthatóan is szegénységet árasztó képe Az 
apám járt itt egykoronban. 

Honvágy és gyermekkori önmagának tett ígére-
tei egyszerre rohanják meg Szentgotthárdon járva 
egy gyermekzsivaj hatására, minek nyomán a cik-
lusnak címet adó, és azt záró vers, a Régi sarjuk illata 
született.

Elsuhanó évek emlékképei, a jelenkori munkás 
hétköznapok, a Lyukas-sátoros, mostoha élet, a hol-
nap világa, nappal és éjszaka, öröm és bánat, A halál 
zsolozsmái képezik a közbülső ciklusok témáit. 

„Tehozzád szálljon, Asszonyom, ez ének, ki lépni tudsz 
a szívem ütemére” – szól az Énekek éneke A szerelem 
zsolozsmái ciklus zárásában. Az ajánlást itt feleségé-
nek írta: „itt minden az Övé, s hogy régi vergődéseim, 
új lázaim és nyugtalanságaim mindig csak Őt keresték”. 
A sorsolt Asszony iránti, sosem lankadó szeretet, a 
hűséges és odaadó társ mellett érzett biztonság érlel-
te a ciklus kilenc versét. „Itt minden a Tiéd! Igen! Én 
egyszer mindenemet Neked adtam! S most semmim, talán 
még árnyékom sincsen! S mégsem cserélném el e boldogsá-
got semmi kápráztató királyi kincsen!” – szól a vallomás 
e ciklus szerintem legmeghatározóbb alkotásában.

Az élet legszebb, örök jelképét járják körül A kenyér 
zsolozsmái. Fájdalmak, törődés, az ínségtől megváltás 
szabadító várakozása, szegények hulló könnyeinek 
számlálása képezik a verstémákat. A szegénysori 
emberek örök éhezésének kínja pusztító tudat. Mi-
ért, hogy a körülzsolozsmázott kenyérből nem része-
sül egyaránt minden ember? Miért, hogy a kenyérte-
len, katlanos városvégeken hiába várják sóvárogva 
a mindennapi kenyeret?! A nyitott kérdésre csak a 
remény felel a kötet utolsó versének sugallatában: 
„Tavaszt várok a szemnek, szívnek, gondolatnak, Ujjongó, 
hallelujás újjászületést kenyérben, vérben, emberségben.” 
Márpedig aki vár, az nem adta föl a reményt.

Pável Ágoston ötven esztendős volt, amikor meg-
jelent öt versciklust magában foglaló második önálló 
verseskötete, a Felgyújtott erdő. A könyv a nyitó köl-
temény címét viseli. A versbe zárt roppant látomás 
alapjául szolgáló elpusztított erdő a tudatlanságból 
és rosszakaratból táplálkozó gonosz erőkkel szem-
ben kirobbant dühöt köti meg. Pokoli, zagyva zűr-
zavarról szól benne, garázda szélviharról. A lángoló 
erdő a parázsló emberi világ veszélyeztetett voltára 
hívja fel a figyelmet. A költő őrálló, a hagyományos 
próféta szerepet veszi fel azzal, hogy őrtornyában új 
csodák elé kongatja a harangot, vészharangot. Ady 
„Az élet él és élni akar” – mondatával rokon gon-
dolkodású ez a szerep, elutasítása millió, saját korá-
ban megjelenő gonoszságnak. Várása annak, hogy a 
harangkongás, az emberiesség kiáltása elhallatszik 
odáig, ahonnan a világunk nyitott kérdéseire vá-
laszt remélhetünk.

Szívemhez legközelebb Láthatatlan gyökerek című 
ciklusa került. A lélek legmélyéről fakadó érzés, a 
minden valóságba – a városi életbe és a tudomány 
világába – merüléssel szemben is a szülőföldhöz 
való ragaszkodás a legerősebb: „Mert minden hajszál-
gyökerem ott kinn rekedt a zsályás pamlagon, a kakukk-
füves, csízes völgyeken”. Az emberi életet súlyos, de 
ingatag határkövek jelzik. Az eredet azonban sosem 
inog meg, az értéktelített alaptermészet sem, amiben 
nincs megalkuvás és türelmetlen tusakodás, viszont 
szeretet, törődés és emberség van benne. Ezt erősíti 
meg a felsőcsatári hegyek között a csend és magány, 
már-már árvaság-érzésben született Valaki rám üzent. 
A gyermekkor emlékképei, a család gyámolító köze-
ge, az életbe indulás és indíttatás az ember életének 
biztos pontjai, a személyiség érlelői. 

A kötet további ciklusaiban, a Napbanéző sugarak, 
Madárfüttyös terebélyek, Morajlik, zúg a tenger, Dider-
gő zuzmarás avar címei alatt az önkeresés, Istenke-
resés, hazavágyás, a százcsírájú élet körforgás-sze-
rű elemei kelnek életre Az évmilliók országútjain járó 
ezerszárnyú ember költeményeiben. Élethelyszínek, 
helyzetek, úton járó társak jönnek vele a művekben, 
ezért tetszenek nekem olyannak, mintha egy beszél-
getést hallgatnék. 

Pável Ágoston a szépirodalommal tanárként is 
szoros kapcsolatban élt. Nem tudom, van-e adat arra 
vonatkozóan, hány középiskolás diák itta szavait, 
amint a költőóriások lírájáról, a nagy írók prózai 
munkáiról beszélt. Vallotta és hangoztatta: „Egész 
magyar nyelvi oktatásunknak alapja, sőt bizonyos érte-
lemben végső célja az olvasmány, amely állandóan sar-
jadzó anyagával a művelt ember számára a tanulásnak, 
művelődésnek, ismeretszerzésnek, erkölcsi okulásnak, 
hazafias gondolkodásnak, egészséges érzelmi és jellembeli 
gondolkodásnak kimeríthetetlen kincsesbányája” – amit 
én is hiszek, bár a mai, elektronikától és világhálótól 
függő világunkban konzervatívnak hatok vele.

Pável tanított, ösztönzött iskolán kívül is. Néhány 
évig házában élt a kisdiák Weöres Sándor, a XX. szá-
zadi magyar líra kiváló művelője, aki így emlékezik 
mentorára: „A költészet hozott össze bennünket, engem, a 
16 éves tacskót, meghívott, hogy lakjam nála, átadta legké-
nyelmesebb szobáját és íróasztalát. Ettől kezdve rengeteget 
olvasgattunk, beszélgettünk együtt. Őnála, az Ő lényének 
érlelő melegében írtam első komolyan vehető verseimet.”  
És ekképpen: „Azok között, akik kifejlődtek a tudomány, 
a művészet, életszentség, vagy más humánum terén: alig-
ha akad csak egy is, aki Pável Ágostonok nélkül útja leg-
elején össze ne roskadt volna.” Gazdag Erzsi József At-
tila-díjas szombathelyi költőnő is legjobb barátjának 
és a legnagyszerűbb embernek vallotta. Európainak, 
aki megtartotta hűségét a szlovén nemzethez. És 
magyarságához is. Mert Pável Ágoston származása, 
élete, sorsa és tudós gondolkodása révén több mint 
egy évszázada felismerte a kettős identitástudatban 
rejlő lényeget, hogy nem meghasonlás, hanem belső 
többlet az individuum számára. Életének, létbizton-
ságának alapérzése az anyanyelvhez, anyanemzet-
hez ragaszkodás, ugyanakkor az otthont adó ország, 
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s annak nyelve, kultúrája, népe iránti tisztelet és 
szolgálat volt, miként a két haza értékeinek tudás-
sal, munkával történő erősítése is. A nemzetiségi lét 
alapvetése ez, a kis nemzetiségek megmaradásának 
feltétele.

A teljesség igényétől eltekintve, csak a legismer-
tebb magyar kapcsolatait, barátait, tudóstársait ho-
zom szóba. Illyés Gyula magyar költőt, írót, esszéis-
tát, és irodalomszervezőt, aki Dombóváron még 
gimnáziumi diákként ismerte meg Pávelt, és akitől 
a mindenki által ismert jelzős szerkezet, a „Két nép 
hű fia” származik. Móra Ferenc írót, zsurnalisztát, 
muzeológust, Mécs László, Sík Sándor, Székely Lász-
ló, Káldi János és Kassai Lóránt költőket-írókat. (A 
mai előadásokban hallhattunk szlovéniai tudós ba-
rátairól is.)

Pável Ágoston irodalomközvetítő- és népszerűsítő sze-
repe a szlovén – és részben további délszláv: szerb és 
horvát – irodalmi alkotások fordításában, a szlovén 
irodalom, ugyan rövid, de hiánypótló magyar nyel-
vű összefoglalójában is jelentős a magyar olvasók, 
a magyar irodalomtudósok számára. A szomszédos 
szláv népek irodalmának közvetítése ugyanis nem 
csupán hiánypótló, de tiszteletadás is az anyaország 
nagy alakjainak. Az anyanemzet tagjaitól származó 
írott szó művészetének megismertetése méltó maga-
tartás és követendő példa. 

A délszláv népek irodalma iránti érdeklődése, e 
téren felhalmozott megalapozott ismeretei, tudása 
például Az Orfeusz-monda rokonai a délszláv népköl-
tészetben, A Bankó leányairól szóló széphistória délszláv 
gyökerei, A Hunyadiak a délszláv népköltészetben vagy 
a Mátyás király és a szlovének című tanulmányokban 
is jól bizonyítható. Nyilván lennének avatott tudói 
annak, hogy milyen szerepet vállalt magára műfor-
dítói tevékenységével. Én csupán néhány gondolat 
erejéig időzöm e témakörnél, mely Pável Ágoston 
teljes életpályájában nagy jelentőségű. Engem a for-
dítások művészi nyelvhasználata ragadott magával. 
A vers vagy ballada, mely úgy hallik magyar for-
dításban is, mintha Pável a magyar nyelvvel szüle-
tett volna, s ahhoz gyermeki hűséggel, tisztelettel, 
tökéletes igényességgel ragaszkodó, jó tollú – a mű-
fajok sajátos elemeit kiválóan használó – irodalmár, 
és nem műfordító lett volna. Ha az általa magyarra 
ültetett népballadák egyikét-másikát cím- és eredet 
megjelölés nélkül adnám akár avatott olvasó kezé-
be, csak a téma s a műben feltűnő nevek jelezhetnék 
más kultúrából eredő voltukat.

Pável Ágoston fordításában szlovén népballadák 
és hősi énekek sora vált ismertté a magyar olvasók 
számára. Ilyenek a Lepa Vida (Szép Vida), Mlada  Zora 
(Fiatal Zora),  Marjetica ino Trdoglav (Marjetica és Tr-
doglav),  Pegam in Lambergar (Pegam és Lambergar), 
Marko in Turki (Marko és a törökök),  Smrt Kralja Mat-
jaža (Mátyás király halála), Kralj Matjaž in Alenčica 
(Mátyás király és Alenka/Alenčica).

Szívesen fordított szerb és horvát népköltészeti 
alkotásokból is. A műfordítások a tökéletesen meg-
alapozott nyelvtudás mellett a költői képességek és 

sok-sok kutatás, olvasás eredményei. Ezek elolvasá-
sa a műélvezet mellett ma is előhívja belőlünk az el-
mélyült, számtalan munkaórát igénylő kutatás iránti 
tiszteletet is. 

Szólnom kell még a szlovén realista regény és a 
szlovén prózairodalom máig legjelentősebb írója-
ként is ismert Ivan Cankar műveinek közvetítéséről. 
Pável Ágoston érzékenysége a szegény és elnyomott 
sorban élők iránt és saját népének sorsa miatt válo-
gatott kiváló érzékkel a szlovén szerző munkáiból a 
magyar olvasóknak. A Jernej szolgalegény és az ő igaz-
sága című Cankar-mű a kisemmizett emberek ön-
tudatra ébredésének példázatával erőt sugároz. Kis 
nép kis emberei is tehetnek világra szólót. 

A Mihaszna Márkó és Mátyás király Cankar ese-
tében, de Pável Ágostonnál is betetőzése a szlovén 
nép körében a magyar királyról született gazdag 
népköltészeti hagyatéknak. Mátyás királyról szíve-
sen mondják, hogy a legfontosabb, amit a szlovének 
a magyaroktól kaptak.

Történelmi háttér Mátyás király és a fekete sereg 
szerepe a szlovén nép XV. századi sorsának alaku-
lásában. Hunyadi Mátyás eredményesen lépett fel 
a török erőkkel szemben, rendet tett a nép körében 
csak elutasításra, gyűlöletre méltó III. Frigyes he-
lyett. Bécstől a tengerig kiszorította a minden kese-
rűség és nélkülözés forrását megtestesítő Habsburg 
hatalmat.

A szlovén néphit szerint Mátyás nem halt meg, 
hanem fekete seregével együtt a Peca-Planina hegy 
mélyén alszik. Egy legendás aranymadár szavára 
egyszer majd megnyílik a hegy, és Mátyás a sere-
gével meghozza az Igazság aranykorát. E legenda 
képezi a Mihaszna Márkó álmában játszódó tör-
ténet alapját is, amit magyar nyelven Pável közve-
títésével élvezhet az olvasó. Fordítása kiváló írói 
megoldásokkal és magyar nyelvi leleményekkel is 
gazdagította a tartalmat, csodálatosan adva vissza 
a vágyat, miszerint „Ha visszatér Mátyás kora, bol-
dog lesz a paraszt sora”. (Mátyás mítosza és szlovén 
irodalmi megjelenése egyébként akár egy egész tu-
dományos tanácskozást betöltő értekezés-sorozat 
témája lehetne.) 

A (Na klancu) A szegénysoron című Cankar-re-
gényben a szerző saját életélményeinek bemutatásá-
val a városi peremkerületekre, a faluszélre, de min-
denképpen a megélhetés keskeny küszöbére szorult, 
támogatás nélkül tengődő, e sorsba – vagy a belőle 
kitörni vágyásba – belerokkant embereket ábrázolja. 
Harcok és kudarcok feszülnek egymásnak, ahogy 
életünkben is sokszor, sok helyütt. 

„Nem ismerjük egymást eléggé. Ez érdektelenségre, 
hűvös nemtörődömségre, sőt fölényes, de oktalan leki-
csinylésre vezet” – mondta Pável Ágoston, azt hang-
súlyozva, hogy más, esetünkben szomszédos népek 
irodalmi értékeit megismertetni egyet jelent azon 
kultúrák és értékek megismertetésével, amit képvi-
selnek. „A jóhiszemű megismerés megbecsülést, s a meg-
becsülés legalább is rokonszenvet szül” – sommázza a 
műfordítás mint értékközvetítés lényegét. 
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Mai emléknapunk céljával is egybecseng ez az 
elvárás. Megismertetni és megismerni, ismerni egy-
mást. Ha ebből csak egy kis morzsányit is sikerült 
megvalósítanunk, előbbre léptünk. Főhajtás volt 
a mai nap Pável Ágoston értékes emberi és alko-
tói élete előtt. Megtisztelő számunkra, különösen 
számomra, hogy távoli szülőföldemről ily sokan 
méltónak találták az elképzelést, és jelenlétükkel 
megtisztelték Pável Ágoston emlékét, de egyúttal a 
szervezők munkáját is.

Köszönöm az Alapvető Jogok Biztosának Hiva-
tala munkáját, külön tisztelettel megköszönve dr. 
Szalayné dr. Sándor Erzsébetnek, a Magyarországon 
élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos-
helyettesnek a lehetőséget és a helyszín biztosítását. 
Köszönöm az előadóknak, dr. Simon Endréné Pável 
Judit néninek, hogy személyesen megtisztelte em-
léknapunkat, és előadásával közelebb hozta édesap-
ja emlékét a jelenlévő hallgatósághoz. Az Országos 
Szlovén Önkormányzat és Hivatala segítségét abban, 

hogy a szlovén Rába-vidékről az érdeklődőket Buda-
pestre szállították. A Magyarországi Szlovének Szö-
vetségének a szentgotthárdi Nemzetközi Művészte-
lepen készült képek és kiadványok kölcsönzését a 
kiállításra, az MSZSZ szlovén nyugdíjas tánccsoport-
jának a népviseletet, Doncsecz Ferencné, Ilus néninek 
és Doncsecz Józsefné, Ilonának a kézműves munká-
kat. Cankova polgármesterének a Pável Ágostonról 
szóló anyagokat, köteteket, képeket, Sohár Károlynak 
és a TOSO Kft-nek a molinók elkészítését. Az Orszá-
gos Idegennyelvű Könyvtárnak és az Országgyűlés 
Könyvtárának a Pável Ágostonnal kapcsolatos iro-
dalmi forrásanyagok kölcsönadását, a média képvi-
selőinek a kép- és hangfelvétel elkészítését.

„A nagy szellemek iránti tartozásaikat sohasem 
róhatják le egészen nemzeteik.” Dolgozzunk közö-
sen azon, hogy a múlt jeles alakjaival, példaképe-
inkkel kapcsolatos tartozásainkat, minél szélesebb 
körben történő megismertetésükkel róhassuk le!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

A holokauszt nemzetközi emléknapja
Az ENSZ közgyűlése 2005-ben egyhangú határozatával az auschwitzi haláltábor 1945-ös felszabadításának napját, január 
27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította.

A náci Németország a zsidóság megsemmisítésére irányuló programjáról, a „végső megoldásról” már 1942 január-
jában határozott. A holokauszt során az európai zsidó közösségek tagjainak nagy része mártírhalált halt, az áldozatok 
száma 5 és 6 millió közé tehető, körülbelül egytizedük Magyarországról származott. A zsidó áldozatok mellett a kon-
centrációs táborokban és a helyi pogromok során kivégzett európai romák száma is legalább ötszázezer főre tehető. A 
holokausztnak mintegy félmillió, más kisebbségi csoporthoz tartozó áldozata is volt: megsemmisítésre ítélték ember-
társaink tömegeit szexuális orientációjuk vagy nemi identitásuk miatt, de azért is, mert a náci ideológia szerint el nem 
fogadható fogyatékossággal éltek. Az első gázkamrákat Auschwitzban és az 1942-ben létrehozott birkenaui táborban 
építették fel, ahol aztán 1943 márciusában négy krematórium üzembe helyezésével kezdődött meg a tömeges nép-
irtás. Hozzávetőlegesen 1,3 millió főre tehető a táborkomplexumba deportáltak száma, akik közül 1,1 millió volt zsidó 
származású. Az elhurcolt áldozatok embertelen, tervszerű meggyilkolása csak 1944 késő őszén ért véget. 1945 elején 
a szovjet csapatok közeledésekor a foglyokat gyalogmenetben megindították nyugatra, körülbelül 7500 végsőkig le-
gyengült fogoly, többségükben nők és gyerekek maradtak a táborban.

A korábbi ombudsmanok, majd az átalakult alapjogvédelmi rendszerben az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi 
biztoshelyettes a holokauszt kapcsán rendre megemlékeztek a holokauszt zsidó, roma, fogyatékossággal élő, és LMBT 
közösségekhez tartozó áldozatairól, továbbá emlékeztettek a holokauszthoz vezető összetett társadalmi-szociálpszi-
chológiai folyamatokra, az emberi és társadalmi bűnökre, és következetesen figyelmeztettek arra, hogy az antiszemitiz-
mus, rasszizmus, homofóbia és xenofóbia veszélyeztetik társadalmunk megfelelő működését. A fentiek folytatása nem 
pusztán hivatali hagyomány, de erkölcsi kötelezettség és emberi meggyőződés is számunkra. A kirekesztő, megbélyeg-
ző, emberi méltóságot sértő magatartások ellen mindannyiunknak kötelességünk fellépni.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a holokauszt áldozataira való emlékezéssel, a történtek pontos dokumentálásá-
val, és az események emberi jogi megközelítésű oktatásával a fiatalabb generációknak olyan értékrendet közvetítsünk, 
amelyben központi szerepet játszik a tolerancia, az alapvető jogok és a demokratikus értékek tisztelete. Feladatunk 
megerősíteni a felnövő generációk elköteleződését aziránt, hogy soha ne ismétlődhessenek meg a második világhábo-
rú embertelen és tragikus eseményei.

Székely László, az alapvető jogok biztosa
Szalayné Sándor Erzsébet, az alapvető jogok biztosának 

a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes


