DONCSECZ [KOS
Küzmics István és Küzmics Miklós bibliafordításai
A magyarorsz{gi szlovén nyelvű irodalom a XVIII. sz{zadban
kezdett kibontakozni. A Muravidéken és a szentgotth{rdi
kistérségben
haszn{lt
nyelvv{ltozat{ról P{vel [goston írja,
hogy a szlovén egy nagyobb,
ön{llósult dialektusa, (P{vel [.:
Vend nyelvtan, 1942) melynek
irodalmi hagyom{nyai a XVI.
sz{zad közepére nyúlnak vissza.
Kibontakoz{sa azonban a XVIII.
sz{zad m{sodik felére esik és tart
1945-ig. A horv{t és szlov{k
nyelvekhez hasonlóan a szlovén
nyelvj{r{saiban is voltak különböző
sztenderdiz{ciós
és
irodalmi
kísérletek Karinti{ban, Krajn{ban, a
tengermelléken,
illetve
a
St{jervidéken, mígnem a ljubljanai
medence nyelvj{r{saira alapozódó
szlovén
írott
norma
{tvette
helyüket és a nyelvj{r{si irodalmak elhaltak. A Mura bal
oldal{n m{sként történt mindez, ahol magyar területen élő
szlovének sokkal ink{bb elz{rtak voltak. Ezen még az sem
segített, hogy a magyar kir{lys{got a XVI. sz{zadtól
birtokolt{k a Habsburgok, mert Magyarorsz{g nem v{lt
örökös tartom{nny{. R{ad{sul az 1990-es évek óta vannak
újabb irodalmi kísérletek ’muravidékiül’. S mindez két
személy érdeme, akik atyjai a muramenti szlovén
irodalomnak: Küzmics Istv{n és Miklós.
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Küzmics Istv{n (Števan Küzmič) a pozsonyi evangélikus
líceumban végezte a tanulm{nyait, ahol többek között görög
nyelven is tanult. 1755-ben került a Zala v{rmegyéhez tartozó
Surdra, ahol sok, az üldözések miatt kiv{ndorolt evangélikus
szlovén csal{d élt, ak{rcsak Somogyban.
A protest{ns vall{s a magyarorsz{gi szlovénok között a
XVI. közepén kezdett meggyökeresedni, ők a földesuraik révén
követték az új hitet, mert ezek a szlovének kiz{rólag kétkezi
jobb{gyok és szegény kisnemesek voltak, az értelmiségi rétegük
főként a paps{gból került ki. A reform{ció tanai szerint kezdtek
r{hangolódni az anyanyelv haszn{lat{ra, de még nem tudtak
saj{t nyelvükön alkotni könyveket, ezért prób{lt{k pótolni ezt
kaj-horv{t irodalommal, vagy a hozz{juk eljutó ún. középszlovén könyvekkel (Primož Trubar műveivel és a Dalmatin
Bibli{val).1

1

Viri za zgodovino Prekmurja 1., 134.
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[m a közép-szlovén nyelvet a magyarorsz{giak mégsem
tudj{k meghonosítani az elmaradotts{guk miatt, amit tetéznek a
politikai hat{rok, s ezt m{r Küzmics Istv{n előtt is felismerték.
Ezért l{ttak keresztyénségük és nemzetiségük megtart{s{hoz
szükségesnek saj{t hazai szlovén nyelvük haszn{lat{t.
A XVI. és XVIII. sz{zad között az első kísérletek az ún.
tóts{gi
szlovének
nyelvén
kéziratos
énekeskönyvek
form{j{ban keletkeztek. A Tóts{g volt a szlovénok történelmi
régiója, amely azonban nem terjedt ki az egész területre, mert
eredetileg a győri püspök {ltal a középkorban alakított
egyh{zi kerület volt Vas v{rmegyében. 1715-ben, 1725-ben és
1747-ben m{r h{rom nyomtatott könyv kiad{s{ra kerül sor,
amelyek segítik az iskolai oktat{st is, ugyanis a népi tanítók
ezentúl hazai szlovén nyelven írt nyomtatott könyvből
könnyebben taníthatt{k az olvas{st-ír{st.
Küzmics Istv{n irodalmi p{lyafut{sa egy nagyon nehéz
időszakban keletkezett. B{r több nehéz időszaka is volt a
protest{nsoknak,
elég
csak
az
1687-es
eperjesi
vésztörvényszékről beszélni, de az 1732-es ellenreform{ciós
katonai hadj{rat volt az üldözések csúcspontja, ami a
szlovének somogyi kiv{ndorl{s{t okozta. Küzmics Istv{n a
pozsonyi líceum tan{raitól és természetesen híveitől nyert
t{mogat{st, előbbieknek elsősorban az luteranizmus
fenntart{sa volt a céljuk.2 Egyik p{rtfogója a tekintélyes
pozsonyi lelkész Samuel Wilhelm Serpilius volt, aki arra
szólítja fel, hogy ne szűnjön meg szolg{lni a magyarorsz{gi
szlovén népet, s a keresztyén hit megv{ltó ismeretét könyvek
ír{s{val segítse: ezért írjon tankönyvet, katekizmust, s egy
olyan könyvet, ahol a Szentír{s főbb kinyilatkoztat{sai
vannak. De a legfontosabb az Újszövetség lefordít{sa.

Življenska pot in pomen Števana Küzmiča kot evangeličanskega
duhovnika, 159.
2
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Küzmics úgy két évtizedes, {llhatatos munk{val fejezte
be ezt az igen jelentős művét, amely hangsúlyozottan nem
puszt{n a muravidéki szlovén, vagy szlovén irodalom, hanem
az egyetemes európai irodalom egy gyöngye, ahogy Dalmatin,
Luther M{rton és K{roli G{sp{r fordít{sai. Az Újszövetség, a
hazai szlovén nyelven Nouvi Z{kon, a legismertebb, minőségi
muravidéki műalkot{s.3 Egészen napjainkig óri{si érdeklődés
övezi és nagyon nagy hat{ssal van sokakra.
A könyvhöz tartozik az úgyszintén sokat emlegetett
Előszó (Predgovor), amely még most is vita t{rgy{t képezi,
vajon Küzmics Istv{n munk{ja ez is, avagy valaki m{sé. Ami
rendkívül szembeötlő az {ltala képviselt nézet, mert a Nouvi
Z{kont nem kiz{rólag a keresztyén vall{s tanít{s{ra sz{nja,
hanem a nemzeti fennmarad{st, s a nemzeti nyelv {pol{s{nak
z{log{t is l{tja benne. Az Előszót a soproni Torkos József
dedik{lta, a kor egyik nagyra becsült protest{ns teológusa, de
ez nem jelenti, hogy ő a szerző. Sz{mos vita sor{n
argument{ltak Küzmics és Torkos, meg m{sok mellett is.
Vilko Novak, a muravidéki irodalom legnagyobb kutatója
amellett tette le voks{t – ahogy én is ezt fogadom el –, hogy
Torkos és Küzmics közös műve. Ő megprób{lta meg{llapítani
mely részek kinek tulajdonítható. Az Előszó tizennyolc
paragrafusból {ll, kezdetben csak teológiai dolgokról, s a
Szentír{s erkölcsi hasznoss{g{ról beszél. A 8. paragrafusban
kerül előtérbe a nemzet és a nyelv; mivel a vil{g sokszínűsége
miatt nem erőltethetik a görögöt, a hébert, vagy a latint, mert
az isteni tanít{s megértésére ez nem szolg{l, hisz Jézus is
elrendelte az apostoloknak a népek tanít{s{t, s az égből érkező
l{ngnyelvek révén az apostolok a vil{g különböző nyelvein
kezdtek beszélni. A 13. paragrafus arra tér r{, hogyan
fordított{k Közép-Európ{ban a Szentír{st, itt pedig külön tesz

3

Predgovor. Nouvi Z{kon, 90.
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említést a horv{tok és a szlovének kísérleteire. Vilko Novak
gondolja úgy, hogy a 13. paragrafust teljes mértékben Istv{n
munk{ja: Antun Dalmatint, illetve Primož Trubart és Jurij
Dalmatint említi e sorokban, mind-mind a Biblia nagy fordítói.
Megemlíti még Michał Francel sz{szorsz{gi szorb írót, aki 1706ban adta ki a szorb Újtestamentumot. Ő róla nyilv{n a pozsonyi
tanulm{nyai alatt hallhatott (de a wittenbergben tanuló szlovén
protest{ns di{koknak kellett ismerniük a szorbokat m{r
kor{bban), de Trubart és Dalmatint m{r otthonról ismerte. Ezt
megelőzően kijelenti, hogy Vas, Somogy és Zala szl{v lakói is
éppúgy szlovének, mint az örökös tartom{nyok népe, de
természetesen az akkori szok{soknak megfelelően az ókori
vand{lokban l{tja őseiket. Jogos és megalapozott teh{t Novak
{llít{sa a 13. paragrafust illetően, hisz Istv{n ismerhette e
tényeket legjobban, szemben Torkos még a magyarorsz{gi
szlovén nyelvet sem beszélte, ő munk{ja az Előszó vall{si
dolgokkal
foglalkozó
paragrafusaiban
lehet.
Tov{bbi
stílusjegyeket is kimutattak, de nem tulajdonítja senki Istv{nnak
a 14. paragrafust, melyről a véleményem az, hogy az ebben
elhangzó dolgok is tőle sz{rmaznak. Teh{t, Küzmics leszögezi
vil{gosan, miszerint a tóts{giak és somogyiak is szlovén
nemzetiségűek, de arra a meggyőződésre jut, hogy egy
saj{tosabb nyelvet beszélnek, így nem vehetik {t a Trubar-féle
szlovén irodalmi nyelvet, amely mindössze krajnai szlovén. A
magyarorsz{gi szlovén nyelv sz{mos idegen elemet őriz, de
ugyanakkor még sz{mos saj{toss{ga van, s tal{n Küzmicsnek
sokkal jobban tetszett. Ugyan, honnan ismerhette ezeket dolgokat
a krajnai és magyarorsz{gi nyelvet illetően Torkos?
Küzmics b{r hangsúlyozta a saj{t szlovén nyelve
jelentőségét, {m nem azon volt, hogy t{gítsa a szakadékot a kettő
között. Megprób{lt közeledni a szlovén irodalmi nyelv felé, mert
az m{ra nyilv{nvaló, hogy a Dalmatin Bibli{t haszn{lta a Nouvi
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Z{kon fordít{s{n{l.4 Dalmatintól {tvett sz{mos terminológust, de
olykor egy-egy teljes mondatot is, de Dalmatintól és Trubartól
m{r az énekeskönyvekben is írtak {t szövegeket. Fontos még a
kaj-horv{t nyelv hat{sa is, ezt nyilv{nvalónak ítéli Ivan
Kukuljević illírista horv{t politikus és író is. Küzmics tal{n a kaj
nyelvet is a szlovén nyelv részének tekintette, ahogy akkoriban
sokan, mert maguk a kaj írók is úgy nevezték nyelvüket egy
időben, hogy szlovenzki jezik. A kaj nyelvnek különösen a
muraközi dialektusa rendkívüli mértékben hasonlít ma is a
muravidéki nyelvre. A magyarorsz{gi szlovénok épp azért
nevezték nyelvüket szt{ri szlovenszki jezik-nek, mert úgy vélték,
régebbi az ő nyelvük, mint a kaj-horv{t. Óri{si hasonlós{gokat
fedezhetünk fel a hazai szlovén és kaj vall{si szövegekben
(péld{ul az énekeskönyvek forr{sai is sokszor kaj nyelvűek
voltak), ami azonban nem jelenti, hogy a kaj nyelvből vették {t
ezt a szlovének, de, minthogy rengeteg kifejezést, szót és nevet
azonosan haszn{lnak, feltételezhető, hogy a kaj befoly{solta a
muravidéki irodalom alakul{s{t. Küzmics Istv{n l{tva a sok-sok
azonoss{got, {tvette ezeket a maga fordít{s{ba is.5 Nem
valószínű sz{momra, hogy kiz{rólag véletlen műve ez a sok
egyezés.
Küzmics nyelve elsősorban a saj{t délnyugatmuravidéki (ravenskói) nyelvj{r{s{ra alapul, de a felsőmuravidéki (goričkói) nyelvj{r{s is ötvöződik benne, mert az
evangélikus pléb{ni{k többsége a Tóts{g északi részén feküdt.
Az ou kettőshangzók haszn{lata tipikusan a ravenskói
nyelvj{r{s jellemzője. A személy- és helységnevek, valamint
sz{mos bibliai kifejezés, vagy terminológus sz{rmazik a
magyar nyelvből, így a Jezuš Kristuš, Barabaš, Pilatuš,
Jeružalem, Šion, stb. ezeket ma is megőrizte a muravidéki.

4
5

Dalmatin in jezik prekmurskih pisateljev, 189.-190.
Izbor prekmurskega slovstva, 51.
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Küzmics görög nyelvből fordította a Nouvi Z{kont, amint ezt
a címben is közli. A görög fordít{st a –cs-re, -si-re végződő
hat{rozói igenevek (gerundiumok) mutatj{k egyértelműen.
Gyakoriak még n{la a –si végződésű melléknévi igenevek,
amelyekre tal{lhatunk péld{t a freisingi nyelvemlékekben, a
szlovén nyelv legrégibb feljegyzéseiben is, mert a muravidéki
nyelv megőrzött ilyen archaikus szlovén saj{toss{gokat.
Küzmics Istv{n bibliafordít{sa volt az, ami megvetette
az itteni szlovén irodalom alapj{t, tudjuk ugyanis, hogy ez a
könyv bővelkedik a szavakban, ebben megörökítődik így a
nyelv. Küzmics Istv{nnak a tisztelete Szlovéni{ban olyan
nagy, mint Primož Trubaré, de legink{bb a Muravidéken van
hatalmas tisztelet ir{nta. Ő a legismertebb, legtöbbet
emlegetett szerzője
a
muravidéki
irodalomnak,
Ugyanúgy a surdiak
is hatalmas becsben
tartj{k emlékét mind
a mai napig, hisz a
magyar
evangélikusokért is
küzdött.
Ugyanebben
az
időben kibontakozik a katolikus magyarorsz{gi szlovén
irodalom, r{ad{sul néh{ny évvel a Nouvi Z{kon kiad{sa ut{n.
Ezidőt{jt valamennyi magyarorsz{gi nemzetiség kultur{lis élete
vir{gzott, mert a p{rtfogóik között magyar főurak és egyh{zi
főméltós{gok is voltak.6 Ezek közé tartozik Szily J{nos, a
szombathelyi püspökség első feje. A katolikus irodalom a
szombathelyi püspökségnek köszönheti létét. Az új püspökség

6

Magyarorsz{g Képes Története, 107.
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Zala v{rmegyét is ir{nyította, így lassacsk{n egy egyh{zigazgat{si egységbe vonta a szlovénokat, mely területet kezdték
Vendvidéknek (Slovenska krajina) nevezni. Szily egy vizit{ciós
útj{n tal{lkozott Felsőlendv{n sz{mos szlovén pappal, mint
Küzmics Miklós (Mikloš Küzmič) kancsóci esperes-pléb{nossal.
Küzmics elmondta Szilynek, hogy nincs semmi anyanyelven írt
könyve a katolikus szlovénoknak, legfeljebb kaj horv{tul,
szemben az evangélikusokn{l m{r az Újszövetség is le van
fordítva. Szilynek elsődleges célja a katolikus vall{s megerősítése
volt és ezt abban l{tta, ha erősíti az anyanyelvi oktat{st a
templomokban és a népi iskol{kban. Amint az kiderül leveleiből,
hogy a nemes lelkű püspök valóban szívén viselte az
egyh{zmegye horv{t, német és szlovén kisebbségének ügyét,
amely katolikus vall{s tanainak terjesztését és erősítését szolg{lja,
épp emiatt p{rtolta anyagiakkal és erkölcsileg is Küzmics Miklóst.
Küzmics Miklósnak m{r 1776-ban voltak kész művei7, de
t{mogat{s hi{ny{ban nem tudta megjelentetni. Hét könyvet írt
összesen, de legjelentősebbnek rövid bibliafordít{sa és
im{ds{goskönyve sz{mít. A Szvéti evangyeliomi (Szent
evangéliumok) c. műve 1780-ban került kiad{sra. Nikola
Krajačević kaj-horv{t Szveti evangeliomi alapj{n készülhetett,8
amely a négy evangélium részletein kívül tartalmaz im{ds{gokat
és néh{ny verset is. A címét és felépítését tekintve kísértetiesen
nagy a hasonlós{g, mindketten fel is tüntetik pontosan mikor,
melyik vas{rnap, vagy egyh{zi ünnepen kell felolvasni a
templomban. A kaj irodalomból Küzmics m{s könyveinél is
merített, egy 1777 novemberében írt levélben is besz{mol a
püspöknek, hogy hagyatkozik a horv{t forr{sokra, minthogy
ezeket a könyveket régóta haszn{lj{k a szlovén papok is, viszont

Se je Mikloš Küzmič v svojem prevodu Evangyeliomov res naslanjal
na Štefana Küzmiča? 534.
8 Izbor prekmurskega slovstva, 60.
7
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most nagy szükség van anyanyelven írt könyvekre.9 Hi{nyukat a
horv{t irodalom sem tudja pótolni, mert nem egyezik egészen a
hazai szlovén nyelvvel.

Küzmics Miklósnak alapul szolg{ltak az evangélikus
írók művei és különösen a Nouvi Z{kon. 10 Ezek haszn{lat{nak
gyakorlati okai lehettek, mert az evangélikusoknak m{r voltak
tapasztalataik az irodalom terén. M{srészt Miklós tudta, hogy
a Tóts{g különböző helyein beszélnek saj{tos nyelvj{r{sokat,
melyek természetesen nem mutatnak akkora eltérést, mint
m{s szlovén nyelvj{r{sok. De Miklós egyesíteni akarta e
nyelvj{r{sok tulajdons{gait, épp ezért figyelemmel kísérte a
ravenskói-goričkói nyelvj{r{sban írt Nouvi Z{kont, sőt a korai
időszakban keletkezett h{rom evangélikus nyomtatott
könyvet, amelyek közül kettő kiz{rólag ravenskói
nyelvj{r{sban íródott. Segítségére voltak a papt{rsai, akik a

Pomen Szilyjevega Škofijskega odloka iz leta 1780 za zgodovino
Prekmurja, 49.
10 Slovenski bibliografski leksikon, 41.
9
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vidék különböző szegletéből sz{rmaztak: Muray Ferenc
permisei (r{bamenti) születésű vízlendvai pléb{nos, az
egykori nevelője, Hüll J{nos pecsaróczi születésű pap, aki
Nedélicz{n, a Dolinskó vidéken szolg{lt, vagy Gaber Mih{ly
Küzmics gyerekkori bar{tja, aki Marty{ncz papja volt.11 Anton
Vratuša, aki Küzmics Miklós szülőfaluj{ból sz{rmazik és aktív
kutatója az író életének, úgy véli, hogy a Nouvi Z{kon b{r
befoly{solta Miklóst a Szvéti evangyeliomi megír{s{ban, de
nem m{solta azt. [tvette a görög hat{rozói igeneveket, {m
Miklós nyelvezete Vratuša szerint jóval tiszt{bb, sz{mos
idegen kifejezéstől mentesebb a Nouvi Z{konn{l és több hazai
szlovén szót és kifejezést tartalmaz. 12 Küzmics Miklós főként a
latin Vulgat{t kísérte figyelemmel a külső forr{sok közül,
latinul tanult a győri szemin{riumban is, úgyhogy a Szvéti
evangyeliomi
ön{lló munk{nak
mondható.
Vannak
vélemények mindkét Küzmicsről, hogy még nagyobb
dolgokat tettek, vagy akartak tenni, feltételezik Istv{nn{l az
Ószövetség fordít{s{t, Miklósn{l pedig azt, hogy a teljes
katolikus Biblia fordít{s{val is prób{lkozott, amelyhez még
tov{bbi latin, kaj és magyar forr{sokat keresett, de ezek
mellett nem {ll mérvadó bizonyíték. Még Küzmics Miklós
helyzete sem volt könnyű, ak{rcsak Istv{nné: szegény falusi
pléb{nosnak sz{mított, akinek a pléb{ni{j{hoz közel húsz
település tartozott összesen. Az ígért anyagi t{mogat{s is
sokszor késett és a maga kenyerének megkeresésével is
törődnie kellett, sőt őt is fenyegette külső veszély. II. József a
kalapos kir{ly, aki ugyan felvil{gosult uralkodó volt, de céljait
úgy akarta elérni, hogy „egységessé” kív{nta tenni a

Pomen Szilyjevega Škofijskega odloka iz leta 1780 za zgodovino
Prekmurja, 49.
12 Se je Mikloš Küzmič v svojem prevodu Evangyeliomov res
naslanjal na Štefana Küzmiča? 535.
11
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Habsburg Birodalmat erőszakos németesítéssel. József
korm{nyzata akad{lyozni törekedett, sőt később m{r nyíltan
tiltotta az anyanyelvi oktat{s kibontakoz{s{t, valamint azt ő
p{rtoló a jozefinist{k is {llandóan {sk{lódtak Szily J{nos és
Küzmics Miklós ellen. Miklós is hatalmas fenyegetettségnek
volt kitéve13, mint ahogy annak idején Istv{n, ennek ellenére
1796-ig folytatta irodalmi munk{j{t. Tanulm{nyozta a trubari
és dalmatini könyveket, {m kevéssé hagyatkozott r{juk, sőt ő
is úgy ítélte szükségtelen {tvenni ezt a nyelvet.
1783-ben került kiad{sra a muravidéki irodalom m{sodik
legjelentősebb műve a Kniga molitvena (Im{ds{goskönyv).
Alapj{ul Krajačević Molitvena knyi’zicza c. munk{ja
szolg{lhatott, amely szintén ismert volt a tóts{gi katolikusok
közt. Jelentőségét ennek is lehet európai szinten mérni m{r az idő
t{vlat{ból; ez mindennapi olvasm{ny volt az emberek sz{m{ra, a
nép még a templomba is mag{val vitte, s mintegy huszonhétszer
adt{k ki. A XX. sz{zadi kiadv{nyok m{r rendszerint Molitvena
kniga nevet haszn{lnak és ma is megvannak sz{mos csal{dn{l a
Muravidéken és a R{bamentén. Megjegyzem a pusztul{suk
folyamatos, nem kiz{rólag azért, mert elkallódnak az emberek
kezében, sok esetben a tulajdonos{val együtt teszik a koporsóba
az imakönyvét. Miklós eleinte nem bízott abban, hogy képes lesz
össze{llítani ezt az imakönyvet és kis híj{n abbahagyta volna a
szerkesztését, de Szilynek h{la végül sorkerült a megjelenésre. A
Kniga molitven{nak nem csup{n vall{si, vagy erkölcsnemesítő
fontoss{ga van, mert Miklós készített a szlovén népiskol{k
sz{m{ra tankönyvet is, {mb{tor nem mindegyik iskola jutott
tankönyvhöz, így a tanítók úgy oldott{k meg ennek hi{ny{t,
hogy m{sik nyomtatott könyvet haszn{ltak fel az olvas{s
tanít{s{ra és gyakran a Kniga molitvena volt kéznél.
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A Miklós {ltal megteremtett katolikus szlovén irodalom
a legkiterjedtebb, az rendelkezik a legtöbb kiadv{nnyal. [m
neve nem puszt{n ezért vetekszik Istv{néval, hanem mert
Miklóssal indult el a mindink{bb fokozódó megjelenése a
muravidéki nyelvű irodalmi termékeknek.
A muravidéki irodalom viszont együttesen köszönhető
a két Küzmicsnek, mert a Biblia fordít{sa egy külön vari{ns{n
a szlovén nyelvnek rendkívüli behat{ssal bírt m{r akkor is, és
még a többi nyelvj{r{si irodalom megszűnt, a Mura és a R{ba
között a két író művei révén fennmaradhatott. Nagyon sokat
jelent az a tény, amit Jožef Smej, maribori segédpüspök
mondott nemrég: ha Küzmics Istv{n előbb született volna,
mint Trubar, a szlovén irodalmi nyelv most minden bizonnyal
a muravidéki nyelv lenne. A muravidéki nyelv írói vagy
Istv{nra, vagy Miklósra hagyatkozva alakított{k munk{ik
nyelvezetét, közben {tvették saj{t nyelvj{r{suk saj{toss{gait is,
így bővítve az irodalmi nyelvet és megörökítve a muravidékit.
De a legtöbb író az idők sor{n mindig is prób{lt közeledni a
szlovén irodalmi nyelv felé, elsősorban úgy, hogy szavakat
vett {t, viszont sosem tudt{k teljesen egyesíteni a muravidéki
irodalmi nyelvet a közép-szlovén írott nyelvvel. Utóbb m{r
ragaszkodni kezdtek a hozz{ és nem akart{k feladni, ennek
szellemében pedig prób{ltak bizonyos mértékű autonómi{t
szerezni Szlovéni{n, vagy Magyarorsz{gon belül a
Muravidéknek, hogy a helyi region{lis nyelv haszn{lata
tov{bbra is lehetővé v{ljék.14 Az evangélikus egyh{z és az új
vall{snak sz{mító pünkösdi egyh{z a Muravidéken haszn{lja
liturgikus célokra a muravidékit, a katolikusok közül egyedül
a magyarorsz{gi szlovének teszik ezt.

Nagy Vil{g, 2007. október 781. Stranke v Prekmurju med obema
vojnama, 59.
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A kalandos utat bej{rt muravidéki nyelvet többször
tiltott{k a történelem folyam{n, a II. vil{gh{ború ut{n rövid
időre h{ttérbe is szorult, napjainkban pedig írók és
értelmiségiek is foglalkoznak a revitaliz{ciój{val. Feri
Lainščekot említhetném a fontosabb írók között, aki rangos
Prešeren díjat kapott m{r. Vlado Kreslin népszerű énekes,
dalszerző aki szintén {ll{st foglal a saj{tos muravidéki
identit{s mellett, melynek alapja a muravidéki nyelv
természetesen. Branko Pintarič aki vidéki színj{tszó
t{rsas{gokat szervez, azt mondta egy interjúban a muravidéki
sz{m{ra effektíven is nyelv.15 Evald Flisar b{r nem ír
muravidékiül, csak angolul és szlovénul, azt mondja
elképzelhetetlen, hogy a muravidékiek ne így beszéljenek
egym{ssal, ak{rhol legyenek. Sz{m{ra is több ez, mint egy
egyszerű nyelvj{r{s.16 A Murski Val nevű r{diónak is vannak
rendszeresen ad{sai muravidékiül, Magyarorsz{gról pedig a
Porabje és a Porabski koledar a legfontosabb kultiv{torok, de a
Slovenski utrinki nemzetiségi műsor ad{sainak komment{rjai
is r{bavidéki nyelvj{r{sban szólnak.

15
16

Zame prekmurščina ni narečje, temveč jezik, Večer 2008. július 22.
Nagy Vil{g, 2007. október 833.-834.
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