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 Útravaló a Dobronaki életképek a 20. század 
első feléből című könyvhöz

Dr. Kovács Attila „Dobronaki életképek a 20. század első feléből” című könyve utazásra hív bennün-
ket, éspedig Dobronak megélt útjának megismerésére, a kezdetektől a második világháború végéig.

Elmondható a kötetről, hogy a szerző egyéni és eredeti módon, ugyanakkor pedig sajátos megközelítés-
ben vizsgálja Szlovénia e része szélesebb közösségének sajátos jellegzetességeit és fejlődését. Sőt talán még 
azt is mondhatjuk, hogy az általa alkalmazott eszközökkel megkísérli új módon bemutatni az akkor még 
nem kisebbségi területnek számító térség történelmi folyamatait és fejlődését. Teszi mindezt elsősorban egy, 
a 20. század közepéig ívelő fotókrónika segítéségével. 

Meggyőződésem, hogy az Önök által lapozott mű nem csak hasznos, hanem egyfajta segítség is lehet 
mindazoknak, akik Szlovéniában a társadalmi sokszínűség jegyében élnek. Gondolok itt a tudományos 
közegre, amely a terjedelmes fotógyűjtemény által további összefüggéseket is kutathat, és új megállapítá-
sokra juthat.

A könyv a történelmi események megismeréséről és olyan tények felismeréséről szól, amelyek vala-
milyen formában meghatározták Szlovénia ezen részének kultúráját és életmódját. Néhány esetben a 
szerző a mai kérdésekre is a fotókon kereste a választ, mert szerinte ezek a válaszok nem mindig az írott 
anyagokban, hanem azokon a fényképeken találhatók, amelyek az itt élő emberek mindennapjait tükrözik, 
azokét, akik különböző módokon alkottak, megteremtve a különböző kultúrák együttélését abban a térség-
ben, amit Dobronaknak hívunk. 

Remélem, hogy a szerzőnek ezzel a művel sok ember szemét sikerül felnyitnia. Legyen ez egy igazi 
fotóobjektív Dobronak történetének még alaposabb leírásában, melyhez dr. Kovács Attila könyve megfelelő 
alapként szolgálhat. 

mag. Stanko Baluh,
a Szlovén Köztársaság Nemzetiségi Hivatalának igazgatója
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Posvetilo h knjigi z naslovom Podobe iz življenja 
Dobrovnika v prvi polovici 20. stoletja

Knjiga dr. Attile Kovácsa Podobe iz življenja Dobrovnika v prvi polovici 20. stoletja nas usmerja 
na pot živega in doživetega spomina na razvoj Dobrovnika od njegovega začetka pa vse do konca druge 
svetovne vojne.

Lahko rečemo, da se avtor omenjenega dela loteva na svež in izviren način, hkrati pa obravnava spe-
cifične značilnosti in razvoj širše skupnosti v tem delu Slovenije. Lahko celo rečemo, da na nek način skuša 
skozi vsakdanje življenje  prikazati zgodovinski tok dogajanja, povezanega z razvojem  manjšinskega 
ozemlja, ki v nekaterih delih knjige oz. obdobjih tega še ni pomenilo. Vse to pa pripelje, pretežno preko 
fotografskega prikaza, do sredine 20. stoletja.

Prepričan sem, da nam delo, ki je pred nami, ne bo samo v korist, ampak bo predvsem služilo tudi 
drugim ustreznim subjektom, ki se v Sloveniji srečujejo z raznolikostjo družbenih skupnosti. Pri tem pa 
imam v mislih tudi znanstveno sfero, ki lahko preko obsežnega fotografskega nabora pride do širših vse-
binskih sklopov in ugotovitev.

V pričujoči knjigi gre za zgodovinska spoznanja in prepoznavanja dejstev, ki so tako in drugače obli-
kovala kulturo in način življenja v tem delu Slovenije. Avtor je skušal poiskati nekatere sodobne odgovore 
preko fotografij, ki po njegovem niso zapisani v dokumentih, ampak so slikovni odsev vsakdanjosti ljudi, 
ki so ustvarjali na tisoče načinov in ustvarili sožitje različnih kultur v prostoru, ki se imenuje Dobrovnik.

Upam in si želim, da bi avtor s tem delom odprl oči mnogim in da je z njim postavil temelje za širšo 
opisno zgodovino Dobrovnika, za kar bo delo dr. Atille Kovácsa dobra podlaga.

mag. Stanko Baluh
direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti
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Bevezető
Gyermekkorom kedvenc olvasmányai közé tartoztak a képregények és ez a rajongás a mai 

napig megmaradt. Többek között ez a „képeskönyvek” iránt érzett vonzódásom is szerepet játszott 
abban a döntésemben, hogy a szülőfalum, Dobronak 20. századi történelmét feldolgozó munkámat 
a fényképek segítségével (is) mutassam be. Emellett természetesen más szempontok is szerepet 
játszottak elhatározásomban. A könyvet elsősorban Dobronak település lakóinak szántam, szánom 
és ebből kifolyólag igyekeztem olyan munkát készíteni, amellyel a falu lakossága minél könnyebben 
tud azonosulni. Ehhez a legegyszerűbb utat pedig pont a fényképes ábrázolás jelentette, mivel a 
fényképek a társadalom (esetünkben Dobronak lakossága) egyfajta tükörképei: családi, rokoni és 
egyéb kapcsolatokat tükröz, dokumentálja az életmód- és életformaváltozást, népi építészetet, nép-
szokásokat, jelentősebb eseményeket stb. Döntésemben az a számomra új szakmai kihívás is szere-
pet játszott, hogy a korábbi munkáimtól eltérően, ahol elsősorban levéltári és más írott forrásokra 
alapozva mutattam be az adott kutatási témámat, itt fényképekkel, azok elemzésével, valamint 
mélyinterjúkkal igyekeztem ezt megtenni.1 

A magyar fotóantropológia nagy alakja, Kunt Ernő, aki elsősorban a paraszti fotóhasználat 
kérdéseivel foglalkozott, írja egyik munkájában: „Minden fényképnek megvan a maga története. A 
története, amelyik kiegészíti a „nagy történelmet”, s a mindennapok történetére, eseményeire vonatkozó 
adatokat zárja magába.”2 Dobronak 20. század első felének történelmét bemutató munkámban el-
sősorban a település mindennapjait szerettem volna felvázolni, mivel ezek a „mindennapok” nem-
csak kiegészítik a „nagy történelmet”, hanem annak hatásait is bemutatják a mindennapi életre. A 
dobronaki fényképek (és képeslapok) segítségével szépen nyomon követhetőek a 20. század első 
felében végbement világtörténelmi események és más, kisebb térséget (országot, régiót, járást, kör-
zetet) érintő események hatásai a helyi történésekre.  

Viszont nem elég maga a fénykép, ha nem társul hozzá leírás, amely magáról a fotón látható 
eseményről, tárgyról, személyről stb. ad magyarázatot. Kunt Ernő a már említett munkájában erről 
a következőket írja, igaz, néprajzi összefüggésben: „A fényképi azonosítás ugyanis részletekbe menően 
azonosít, de csak azonosít. Míg a szöveges leírások általában egyúttal értelmeznek is. A fénykép a szöveges 
információkkal kiegészítve válik teljes adatforrássá.”3 Kunt Ernő megállapításai természetesen jelen 
kötetre is érvényesek. Nagyon sok szép és jó fotó ugyanis nem került a könyvbe, mivel hiányzott a 

1  Itt előre kell bocsátanom, hogy a fényképes kötet mellett készül egy, a település 20. századi történelmét a levéltári és egyéb 
más írott források alapján bemutató kötet is. Ezzel szeretném kiegészíteni a Dobronak 20. század első felének történelmét 
bemutató „képeskönyvet” és teljessé tenni a település történelmének bemutatását.     

2  Kunt Ernő: Néprajz és fotóantropológia. Ethnographia, 1987. XCVIII. 1. szám. 1. p. 
3 Kunt Ernő: Néprajz és fotóantropológia. Ethnographia, 1987. XCVIII. 1. szám. 7. p.
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képen láthatók magyarázata. És fordítva is igaz. Jó néhány, első látásra kevésbé izgalmas fénykép 
került a könyvbe, mivel a mélyinterjúk során kapott információkkal kiegészítve nagyon fontos 
adatforrássá váltak a képek.

A magyar nyelvterület parasztsága körében a fénykép a 19. század második felében, a 20. szá-
zad elején terjedt el. Ez akkor történt, amikor a zárt paraszti társadalom, a jellegzetes paraszti 
életmód, a hagyományok átalakultak, és mindinkább teret nyert a városi, polgári kultúra. „A ma-
gyar nyelvterület különböző táji, etnikai csoportjai – helyi történeti-társadalmi helyzetüktől függően – e 
folyamat különböző fokán vonták be a kultúrájukba a fotót.”4 Dobronak e folyamatba viszonylag ké-
sőn kapcsolódott be – ami természetesen összefügg a gazdasági fejlettséggel –, mivel a település-
ről az első fényképek, képeslapok a 20. század elejéről származnak. Ekkor, az 1900-as évek első 
éveiben készültek az első képeslapok a településről és 1904-ben készített 4 csodálatos fényképet 
Dobronakról a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, Bátky Zsigmond. Egyébként az első vi-
lágháborút megelőző időkből csak néhány magánrendelésre készült fényképet találtam kutatásaim 
során. Számuk az első világháború alatt kezd növekedni, amikor is elsősorban a frontra induló 
katonák fényképeszkednek le hozzátartozóikkal, ill. a fronton harcolók küldenek haza képeket. A 
lakosság körében a két világháború között terjedt el igazán a fénykép. Ekkor már nem csak a közeli 
nagyobb településekről (Alsólendva, Muraszombat) jött ki fényképész a faluba, hanem néhány 
módosabb helybeli is birtokolt fényképezőgépet és készített fényképeket. Közülük mindenképpen 
említésre szorul Franjo Štingl, aki az 1930-as években kereskedőként dolgozott Dobronakon és 
szabadidejében rengeteget fényképezett. Művészi fotói jó néhány dobronaki család hagyatékában 
megtalálhatók, de a településről a legnagyobb gyűjteményt fia, Štingl Silvester őrzi. Franjo Štingl 
fényképezési szenvedélyéből kifolyólag nemcsak a jeles napokat, ill. az emberélet fordulóit kapta 
lencsevégre, hanem a mindennapokat és az épületeket is (aratás, szénabetakarítás, lakások belső 
elrendezése, udvarok stb.). 

Ahogy arról már szóltam, a jelen kötetben a fényképek segítségével igyekeztem bemutatni 
Dob ro nak települést, népi kultúráját, lakóit stb. Ebből kifolyólag a könyvet 10 fejezetre bontottam, 
melyek a település életének többé-kevésbé valamennyi területét lefedik. Az első fejezetet a telepü-
lésről a 20. század első felében megjelenő képeslapoknak szántam. Összesen 11 képeslap került elő 
az említett időszakból. Ezek túlnyomó többsége a település legjellegzetesebb épületeit, a faluköz-
pontban lévő templomot, boltokat (Milhofer, szövetkezeti) orvoslakot, csendőrséget stb. ábrázol-
ják. A második fejezetben magát a települést, Dobronakot igyekeztem bemutatni. A fejezet első 
felében a település utcáit és környékét, elsősorban a szőlőhegyeket mutattam be, míg a második 

4 Kunt Ernő: Néprajz és fotóantropológia. Ethnographia, 1987. XCVIII. 1. szám. 20. p.
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részben a 20. század első feléből a falura jellemző népi építészetet. Ami az utcákat illeti, elsősorban 
a Fő utcáról és az Egyházvégről maradtak fenn fényképek, valamivel kevesebb a Patakszerről. Saj-
nos a tárgyalt időszakból nem találtam fényképet Fövégről és Tüskeszerről.5 Előkerült viszont egy 
fotó a Cigányszerről és néhány érdekes fénykép a dobronaki szőlőhegyekről. A népi építészetnél 
igyekeztem bemutatni az adott korszakra jellemző összes háztípust. Ebből kifolyólag részletesen 
prezentáltam a boronaházat, az első téglaházakat, a házakhoz tartozó udvart, kerekeskutat, de egy 
fotó erejéig bemutatásra került a „téglavetés” is. Eme rész igazi csemegéje egy jómódú dobronaki 
kereskedő család lakásbelsője. A nyolc fotóból álló sorozat különböző szemszögekből mutatja be a 
nappali-hálószoba és a konyha bútorzatát. 

A harmadik fejezetet tartalmilag három részre lehet bontani. Az első rész a dobronaki vendég-
lősöket és kereskedőket mutatja be. Természetesen adatok és fényképek hiányában nem sikerült 
az elemzett korban működő összes vendéglőst és kereskedőt bemutatni.6 Ugyanez a megállapítás 
érvényes a kisiparosokra is, hiszen a könyvben felvázolt 6 kisiparos-történet messzi nem fedi a 
településen működő közel 50 fős „iparostestületet”. Sokkal sikeresebb voltam viszont a településen 
működő kisüzemek bemutatásánál, mivel mindhárom kisüzemről – téglagyár, fűrésztelep és gőz-
malom - és az azokat alapító és működtető családokról sikerült úgy fényképeket, mint informáci-
ókat találni. 

A következő fejezet a falu hitéletét mutatja be, ill. a település legnépesebb vallási csoportja, a 
római katolikusok vallási mindennapjait. Az első néhány fotó Dobronak központjában található, 
Szent Jakab tiszteletére felszentelt római katolikus templomot ábrázolja kívülről és belülről. Külö-
nösen ez utóbbi fotók értékesek, mivel kevés olyan fénykép maradt fenn, amelyen a Pandur Lajos 
festőművész által 1914-ben kifestett templombelső látható. Néhány, a településen található szak-
rális kisemlék (kápolna, kereszt, szobor) is helyet kapott a könyvben. Közel tíz fénykép ad képet a 
20. század első felére jellemző első áldozási, bérmálási és úrnapi körmeneti szokásokról. Végezetül 
néhány fénykép a maribori és a szombathelyi püspökök dobronaki látogatásáról ad ízelítőt.

A soron következő ötödik fejezet a dobronaki iskolát, az iskola igazgatóit, a tanítókat, tanuló-
kat, tehát az oktatást mutatja be. A fotók, melyeken hol szlovén, hol magyar felirat virít az iskola 
épületén, jól tükrözik azokat a politikai változásokat, amelyek a települést érintették. A fénykép-
gyűjtés során észleltem, hogy az egyik legelterjedtebb képmotívum az osztálykép. Ezeken a fény-
képeken egy adott osztályt látogató iskolások fényképeszkedtek le tanítójukkal. Külön említésre 
méltók az óvodásokat ábrázoló fotók, mivel így konkrétan is igazolni lehet azt, hogy már a második 

5  Tüskeszer esetében némi magyarázattal szolgálhat az 1947-es óriási tűz, amikor a Tüskeszerben lévő házak a több napig 
tartó tűz martalékává váltak.  

6  Különösen a zsidó származású kereskedőkre és vendéglősökre érvényes ez a megállapítás – pl. Freyer, Milhofer stb. 
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világháború kitörése előtt volt óvodai nevelés a faluban. Az igazgatókat bemutató fényképek az ál-
landóságot tükrözik, mivel az igazgatói tisztséget 1892 és 1944 között csak három személy töltötte 
be. Ezzel szemben a dobronaki iskola tanítói gárdájából szemezgető képek viszont egy gyakran 
cserélődő tantestületről tájékoztatnak. 

A hatodik fejezet tartalmazza a legtöbb fényképet, szám szerint 34 képet. Ez nem vélet-
len, hiszen itt, ebben a fejezetben mutattam be a munkanapokat, ünnepnapokat és a szórako-
zást ábrázoló fényképeket. Egy fényképsorozatnak köszönhetően szépen nyomon tudjuk követ-
ni a gabonabetakarítást az aratástól egészen a cséplésig. Emellett ízelítőt kapunk a szüretelésből, 
disznóvágásból, fásításból stb. is. Az ünnepnapokat ábrázoló fényképek széles skáláján találunk a 
Drávai Bánság vezetője, a bán tiszteletére kivonuló falusiakat bemutató képet, visszacsatolási és 
karácsonyi ünnepséget, valamint „vásártéri” vásárt bemutató fotókat. A dobronakiak szórakozását, 
kikapcsolódását bemutató fényképek között olyan gyöngyszemeket is lehet találni, mint amilyen a 
„Kismalomban” szánkózó gyerekek, a muraközi Vučkovec fürdőben pihenő dobronaki lányok, vagy 
a maskurázó fiatalok a falu utcáin. 

A 20. század első felében két nagy világháború is végigsöpört a földkerekségen, melynek harc-
terein dobronakiak is harcoltak. A hetedik fejezetet az első és a második világháborúban részt vett 
dobronaki katonáknak szenteltem. Sikerült úgy összeválogatnom az első világháborús katonafo-
tókat, hogy az összes frontvonal, ahol a Monarchia seregei harcoltak, érintve legyen. Így kerültek 
bemutatásra az orosz, a szerb vagy déli és az isonzói (olasz) fronton harcoló dobronakiak. A máso-
dik világháborús fényképek érdekessége, hogy a magyarok alatt besorozott katonák mellett néhány 
fotó erejéig a hadifelszerelés és a faluban rekviráló katonák is bemutatásra kerültek. A két nagy 
háborúban megforduló dobronakiak mellett a két világháború között a királyi jugoszláv hadseregbe 
besorozott néhány falubeli is bemutatásra került. 

Dobronakot és lakosságát, a szélesebb térséghez hasonlóan jelentős mértékben érintette a ki-
vándorlás. Ennek állít emléket a nyolcadik fejezet. A kivándorlás első nagy hullámát, mely az első 
világháború előtt zajlott és az USA-t érintette, csak két fénykép prezentálja. Annál bőségesebb vi-
szont a második hullámban részt vett dobronakiakról ránk maradt fotódokumentáció. A két világ-
háború közötti időszakban, annak is első felében, a 20-as esztendőkben a kivándorlók Dél-Ameri-
kában kerestek munkát. Már a húszas évek végén, de még inkább a harmincas évek elején először 
Franciaország vált a kivándorlók célpontjává, majd a magára találó német gazdaság szippantotta 
fel a kivándorlókat. 

A kilencedik fejezet, mely a legkevesebb fényképpel bír, a település egyesületeit, ill. azok te-
vékenységét mutatja be. Közülük is külön ki kell emelni a legrégibb hagyományokkal rendelkező 
egyesületet, az Önkéntes Tűzoltó Egyletet. Annak ellenére, hogy írásos bizonyíték van arra nézve, 
hogy Dobronakon már az első Jugoszlávia idejében játszottak színdarabot, az első magyar nyelvű 

12



színdarabról fénykép csak a második világháború idejéből maradt ránk. A jugoszláv érából viszont 
egy szlovén színdarabról maradt ránk fotó, valamint a néhány évig működő tamburicaegyesületről. 

Az utolsó, tízedik fejezet mintegy zárásként az emberi élet sorsfordulóit mutatja be a szüle-
téstől az elhalálozásig. Különösen a gyermekkort és a házasságot bemutató képsorok gazdagok. 
Elsősorban ez utóbbi fordul elő nagyobb számban a dobronaki családok hagyatékában, ami érthető 
is, hiszen az emberi élet egyik fontos sorsfordulójáról van szó. Általában a násznéppel, ill. a közeli 
rokonokkal fényképeszkedtek, de került elő csak a házaspárt bemutató fotó is. Emellett nagy szám-
ban bukkantak elő családokat ábrázoló fotók, sokszor több generációt együtt bemutató felvételek is. 
Ezen fotók többsége általában a falu életében fontosabb szerepet betöltő családokat mutatnak. A 
legkevesebb fotó, érthető módon a temetésekről készült. Viszont a bemutatott három fotó nagyon 
jól érzékelteti az olvasóval a végtiszteletadás szokását. 

Mindegyik fejezet elé írtam egy, a fejezetben szereplő fényképeket nagy vonalakban bemutató 
rövid kis összefoglalót. Összesen 213 fénykép és 11 képeslap segítségével mutattam be Dobronak 
20. század első felének történelmét. Mindegyik fotóhoz szövegértelmezést kapcsoltam, így téve ért-
hetővé a fényképet és ezáltal a „nagy történelmet”. A fényképekhez társított szövegeket elsősorban 
a fényképek tulajdonosaival készített beszélgetések, ill. néhány idősebb falubelivel készült mélyin-
terjúk alapján állítottam össze. Néhány esetben viszont a fényképek értelmezéséhez Dobronakról 
és a szélesebb térségről írt könyveket, tanulmányokat is segítségül hívtam. 

Tisztáznom kell még néhány, a könyvben szereplő elnevezést és fogalmat. Az első rögtön a 
településnév. A falu egészen 1909-ig Dobronak néven szerepelt, ekkor azonban a nevét Lendva-
vásárhelyre magyarosították. Ez az állapot 1919-ig állott fenn, amikor is a szlovén Dob rovnik 
név vált hivatalossá, mivel a települést az SzHSz Királysághoz csatolták. A Muravidék Ma-
gyarországhoz történő visszacsatolását követően (1941. április 16-án) ismét a Lendvavásárhely 
elnevezés vált hivatalossá. Ez az állapot 1945 nyaráig tartott, amikor is Dobronak visszakerült 
a jugoszláv állam keretei közé. Mivel a Lendvavásárhely név nem honosodott meg a település 
lakói között, ezért a kötetben a magyar szövegrésznél a Dobronak kifejezést használom, míg a 
szlovénnél a Dobrovnikot. 

Magyarázatra szorulnak a munkában szereplő más településnevek is. Problémám elsősorban az 
1919-ben Jugoszláviához került, többségében szlovének vagy horvátok által lakott településekkel 
adódott. Itt a magyar nyelvű szövegben a dobronakiak által a mindennapokban használt verzi-
ót vettem alapul. Így pl. a szomszédos Strehovci település magyar változatánál nem a hivatalos 
Őrszentvid elnevezést használom, hanem a Dobronakon használt Strelecz verziót.    

A településnév mellett említésre szorulnak az utcanevek és szőlőhegynevek is. A dobronakiak 
által a mindennapi beszédben használt formában alkalmazom az utca- és a szőlőhegyneveket. Eb-
ből kifolyólag „Egyházvéget” és „Fövéget” használok, valamint „Fősühegyet” írok Felsőhegy helyett. 
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A szlovén szövegben is az utcák és a szőlőhegyek magyar neveit alkalmaztam elsősorban, mivel 
ezek szlovén elnevezései valójában a magyar elnevezések szlovén tükörfordításai.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazon magánszemélyeknek, családoknak, in-
tézményeknek, akik rendelkezésemre bocsátották fotógyűjteményük egy-egy darabját. Össze-
sen 42 magánszemélytől kaptam fényképet, akik túlnyomó többsége szlovéniai illetőségű. Egy-
egy fénykép és képeslap adományozója azonban Magyarországon vagy Ausztriában él. A közös 
mindannyiukban az, hogy Dobronakon élnek vagy éltek, esetleg a szüleik éltek Dobronakon. A 
magánszemélyek mellett még három intézmény adományozott fényképeket: Néprajzi Múzeum 
Budapest, Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a dobronaki Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület. Köszönet jár mindazon személyeknek is, akik információkkal láttak el 
és segítették értelmezni a képeken látottakat. Külön köszönet jár édesapámnak, Kovács István – 
Fricinek a fényképek gyűjtésénél és az azokhoz kapcsolódó információk beszerzésénél nyújtott 
segítségéért. Nem utolsó sorban köszönet jár feleségemnek, Ágnesnek, aki láthatatlan munkájával 
biztosította azt a nyugodt hátteret, amihez a kötet megírásához feltétlenül szükségem volt. 

E könyv nem készült volna el, ha nincs a Nemzetiségi Hivatal (Urad Vlade Republike Slovenije 
za narodnosti) projekttámogatása („Zgodovina Dobrovnika v 20. stoletju s posebnim poudarkom 
na življenju madžarske skupnosti in sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi in visokošolskimi 
institucijami na Madžarskem /mreže in oblike sodelovanja, kot podlaga za skupne projekte/” cím-
mel), a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Muraszombati Terü-
leti Múzeum (Pokrajinski muzej Murska Sobota) pénzügyi támogatása. E források biztosították a 
kutatás anyagi hátterét.

Dobronak, 2010. szeptember 23         Kovács Attila
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Uvod

Stripi so sodili med priljubljeno čtivo mojega otroštva in moje navdušenje nad njimi se je ohra-
nilo vse do danes. Pomembno vlogo pri odločitvi, da zgodovino svoje rojstne vasi, tj. Dobrovnika 
v 20. stoletju,  predstavim (tudi) s pomočjo fotografij, je med drugim imela tudi moja ljubezen do 
»slikanic«. Poleg tega so pri moji odločitvi imeli veliko vlogo tudi drugi vidiki. Knjigo sem namenil 
predvsem prebivalcem Dobrovnika, zato sem si prizadeval napisati delo, s katerim se bodo vaščani 
čim laže poistovetili. Najpreprostejšo pot do tega je predstavljalo upodabljanje s fotografijo, saj so 
fotografije neke vrste zrcalna slika družbe (v našem primeru prebivalcev Dobrovnika), odražajo 
namreč družinske, sorodstvene in druge vezi, dokumentirajo spremembe načina in oblike  življenja, 
ljudsko stavbarstvo, običaje, pomembnejše dogodke in drugo. Na mojo odločitev je vplival tudi nov 
strokovni izziv. Za razliko od mojih prejšnjih del, kjer sem posamezne raziskovalne teme predstavil 
predvsem na podlagi arhivskih in drugih pisnih virov, sem jih v tem primeru prikazal s fotografija-
mi, razlago fotografskega gradiva in globinskimi intervjuji.1 

Ernő Kunt, velika osebnost madžarske fotoantropologije, ki se je ukvarjal predvsem z vprašanji 
uporabnosti kmečkih fotografij, je v enem svojih del zapisal: „Vsaka fotografija ima svojo zgodbo. 
Zgodovino, ki dopolnjuje »veliko zgodovino« in vsebuje podatke o zgodbah in dogodkih iz vsakdanjega 
živ ljenja.”2 V svojem delu, ki prikazuje zgodovino Dobrovnika iz prve polovice 20. stoletja, sem 
v prvi vrsti želel prikazati naselje, kajti »vsakdanjiki« ne dopolnjujejo samo »velike zgodovine«, 
ampak prikazujejo  tudi njen vpliv na vsakdanje življenje. S pomočjo fotografij in razglednic  Do-
brovnika lahko spremljamo dogodke iz svetovne zgodovine, do katerih je prišlo v prvi polovici  20. 
stoletja in vplive drugih dogodkov, ki se nanašajo na manjša območja  (države, regije, okraji, okrož-
ja) in lokalne dogodke.     

Zgolj fotografija pa ne zadostuje, če ni ob njej opisa, razlage dogodka, predmetov, oseb itd. 
Ernő Kunt je v svojem, že omenjenem delu o tem zapisal naslednje, čeprav v zvezi z etnografijo: 
„Fotografska identifikacija namreč do potankosti identificira, a zgolj to. Medtem ko tekstovni opisi pra-
viloma hkrati tudi razlagajo. Popoln vir podatkov postane fotografija, ki je dopolnjena s tekstovnimi in-
formacijami.”3 Kuntove ugotovitve veljajo seveda tudi za to knjigo. Veliko lepih in dobrih fotografij 
namreč ni bilo mogoče predstaviti v knjigi, ker ni bilo razlage dogodka, prikazanega na fotografiji. 
Res pa je tudi obratno. Kar nekaj fotografij je našlo prostor v knjigi, čeprav na prvi pogled niso pre-

 1 Potrebno je omeniti, da se poleg publikacije s fotografijami pripravlja tudi publikacija, v kateri bo opisana zgodovina naselja 
v 20. stoletju na podlagi arhivskih in drugih pisnih virov. S tem bi želel dopolniti slikovno gradivo, ki prikazuje zgodovino 
Dobrovnika v prvi polovici 20. stoletja in zaokrožiti predstavitev zgodovine naselja.    

2 Kunt Ernő: Nép-rajz és foto-antropológia. Ethnographia, 1987. XCVIII. 1. szám. 1. p. 
3 Kunt Ernő: Nép-rajz és foto-antropológia. Ethnographia, 1987. XCVIII. 1. szám. 7. p.
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več zanimive, vendar so, dopolnjene z informacijami iz globinskih intervjujev, postale pomemben 
vir podatkov.  

Med kmetstvom na madžarskem jezikovnem območju se je fotografija razširila v drugi polovici 
19. in  prvi polovici 20. stoletja. To se je zgodilo takrat, ko so se zaprta kmečka družba, značilen 
kmečki način življenja in običaji spremenili in se je vse bolj začela uveljavljati mestna oz.  meščanska 
kultura. »Različne krajinske in etnične skupine na madžarskem jezikovnem območju so – odvisno od svo-
jega lokalno zgodovinsko-družbenega položaja – na različnih stopnjah tega procesa vključevale fotografijo 
v svojo kulturo.«4 Dobrovnik se je temu procesu priključil razmeroma pozno, kar je seveda povezano 
z gospodarsko razvitostjo, saj izvirajo prve fotografije in razglednice naselja iz začetka 20.  stoletja. 
V prvih letih po letu 1900 so bile izdelane prve razglednice naselja in leta 1904 je Zsigmond Bátky, 
sodelavec Madžarskega narodnega muzeja, posnel štiri čudovite fotografije Dobrovnika. Sicer pa 
sem iz obdobja pred prvo svetovno vojno med svojim raziskovanjem našel le nekaj fotografij, ki 
so bile izdelane po zasebnem naročilu. Njihovo število se je začelo povečevati med prvo svetovno 
vojno, ko so se s svojimi sorodniki fotografirali predvsem vojaki, ki so odhajali na fronto, oziroma 
ko so vojaki pošiljali fotografije s fronte domov. Fotografija se je med prebivalstvom zares razširila 
med obema svetovnima vojnama. V teh časih niso prihajali fotografirat samo fotografi iz bližnjih 
večjih naselij (Dolnja Lendava, Murska Sobota), ampak so imeli fotografske aparate tudi nekateri 
premožnejši vaščani. Med njimi je vsekakor treba omeniti Franja Štingla, ki je v tridesetih letih 20. 
stoletja delal v Dobrovniku kot trgovec in je v svojem prostem času veliko fotografiral. Njegove 
umetniške fotografije se nahajajo v zapuščini številnih dobrovniških družin, medtem ko največjo 
zbirko o Dobrovniku hrani njegov sin, Silvester Štingl. Franjo Štingl v svoji fotografski strasti ni 
fotografiral zgolj pomembnih dni oz. obletnic ljudi, ampak tudi vsakdanje življenje in zgradbe (že-
tev, spravilo sena, notranjo razporeditev stanovanj, dvorišča itd.). 

V tej knjigi sem si prizadeval, kot sem že omenil, predstaviti naselje Dobrovnik, njegovo ljud-
sko kulturo in prebivalce s fotografijami. Zato sem knjigo razdelil na deset poglavij, ki zajemajo več 
ali manj vsa področja iz življenja naselja. Prvo poglavje sem namenil razglednicam, ki so izšle v prvi 
polovici 20. stoletja. Iz omenjenega obdobja sem odkril 11 razglednic. Pretežna večina prikazuje 
najznačilnejše zgradbe v naselju, cerkev sredi vasi, trgovine (Milhoferjeva, zadružna), zdravnikovo 
ordinacijo in njegovo stanovanje, žandarmerijo itd. V drugem poglavju sem si prizadeval predstaviti 
zgolj naselje Dobrovnik. V prvi polovici poglavja sem predstavil ulice in okolico naselja, predvsem 
vinske gorice, v drugi polovici pa značilno ljudsko stavbarstvo iz prve polovice 20. stoletja. Ohrani-
le so se fotografije ulic, ki prikazujejo predvsem Glavno in Egyházvég (Cerkveno ulico), nekoliko 
manj je takih, ki prikazujejo predel Patakszer. Žal nisem našel fotografij, ki bi prikazovale Fövég in 

4 Kunt Ernő: Nép-rajz és foto-antropológia. Ethnographia, 1987. XCVIII. 1. szám. 20. p.
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Tüskeszer5 iz tega obdobja. Našla pa se je fotografija predela Cigányszer, ki so ga naseljevali Romi, 
in nekaj zanimivih slik dobrovniških vinogradov. Pri ljudskem stavbarstvu sem si prizadeval pred-
staviti vse tipe hiš, ki so bile značilne za tisto obdobje. Tako sem podrobno predstavil brunarice, 
prve opečnate hiše, hišno dvorišče, vodnjak na kolo, na eni fotografiji pa je prikazano tudi izdelo-
vanje opeke. Prava poslastica tega dela je notranjost stanovanja družine premožnega dobrovniškega 
trgovca. Serija osmih fotografij prikazuje pohištvo dnevne sobe-spalnice in kuhinje z različnih 
zornih kotov.  

Tretje poglavje se vsebinsko deli na tri dele. Prvi del prikazuje dobrovniške gostilničarje in 
trgovce. Zaradi pomanjkanja podatkov in fotografij mi ni uspelo predstaviti vseh gostilničarjev in 
trgovcev iz tega obdobja.6 Ista ugotovitev velja tudi za obrtnike, saj zgodovina šestih obrtnikov, 
omenjenih v knjigi, še zdaleč ne zajema okrog 50-članske obrtniške združbe. Veliko uspešnejši 
sem bil pri predstavitvi malih podjetij, ki so delovala v naselju, saj mi je uspelo najti fotografije in 
informacije o vseh treh, tj. opekarni, žagi in parnem mlinu, ter o družinah, ki so jih ustanovile in 
upravljale z njimi.     

Naslednje poglavje predstavlja versko življenje oz. verski vsakdan rimokatolikov kot najšte-
vilnejše verske skupine.  Prvih nekaj fotografij prikazuje zunanjost in notranjost katoliške cerkve, 
posvečene sv. Jakobu, ki se nahaja v središču naselja. Posebno dragocene so te fotografije, saj je ohra-
njenih le malo takih, na katerih bi bila prikazana notranjost cerkve, ki jo je leta 1914 naslikal slikar 
Lajos Pandur. V knjigi je svoje mesto našlo tudi nekaj sakralnih spomenikov (kapelica, križ, kip). 
Okrog deset fotografij prikazuje običaje pri prvem obhajilu, birmi in na telovo. Ob koncu pa nekaj 
fotografij prikazuje še obisk mariborskih in sombotelskih (Szombathely) škofov v Dobrovniku. 

V petem poglavju so predstavljeni dobrovniška šola, ravnatelji, učitelji in učenci, skratka šol-
stvo. Fotografije, na katerih je na šolski zgradbi viden zdaj slovenski zdaj madžarski napis, nazorno 
odražajo politične spremembe, ki so doletele tudi Dobrovnik. Pri zbiranju fotografij sem opazil, da 
je fotografiranje razredov eden najbolj razširjenih fotografskih motivov. Na teh fotografijah vidimo 
šolarje, ki so obiskovali posamezne razrede skupaj z učiteljem. Posebne omembe so vredne fotogra-
fije, ki prikazujejo otroke v vrtcu, saj je to konkretna potrditev, da je vzgoja v vrtcu potekala že pred 
izbruhom druge svetovne vojne. Fotografije, ki prikazujejo ravnatelje, odražajo permanentnost, saj 
so v letih med 1892 in 1944 le tri osebe opravljale ravnateljsko funkcijo. V nasprotju s tem pa foto-
grafije osnovnošolskega učiteljskega zbora kažejo na pogoste menjave učiteljev.   

Šesto poglavje vsebuje največ fotografij, in sicer 34. To ni naključje, saj sem v tem poglavju 
objavil fotografije, ki prikazujejo delavnike, praznike in zabavo. Seriji fotografij se lahko zahvalimo, 

5 Razlog  za to je do neke mere nekaj dni trajajoč  velikanski požar leta 1947, ki je uničil hiše v Tüskeszeru.
6 Ta ugotovitev velja predvsem za trgovce in gostilničarje židovskega porekla,  npr. Freyerja, Milhoferja itd.
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da lahko nazorno sledimo spravilu žita od žetve pa vse do mlačve. Poleg tega dobimo vpogled tudi 
v trgatev, koline, pogozdovanje itd. Na široki paleti fotografij, ki prikazujejo praznike, najdemo 
fotografije vaščanov, ki so se zbrali v čast bana Dravske banovine, slike s praznovanja ob ponovni 
priključitvi Dobrovnika Madžarski in slike božičnih praznovanj ter sejmov. Med slikami, ki prika-
zujejo zabavo in sprostitev Dobrovničanov, lahko vidimo tudi prave bisere, npr. fotografijo otrok, ki 
se sankajo v predelu vasi Kismalom,  fotografijo dobrovniških deklet na oddihu v kopališču Vučko-
vec v Medžimurju in maškarado na dobrovniških ulicah.        

V prvi polovici 20. stoletja sta po svetu pustošili dve veliki vojni vihri in na bojiščih so bili tudi 
Dobrovničani. Sedmo poglavje sem posvetil dobrovniškim vojakom, ki so se udeležili prve in druge 
svetovne vojne. Uspelo mi je zbrati fotografije vojakov iz prve svetovne vojne, in sicer z vseh fron-
tnih črt, na katerih so se bojevale vojske monarhije. Tako so predstavljeni Dobrovničani, ki so se 
bojevali na ruski, srbski ali balkanski ter na soški (italijanski) fronti. Zanimivost fotografij iz druge 
svetovne vojne je v tem, da so poleg vojakov, ki so bili vpoklicani »pod Madžari«, na nekaterih sli-
kah vidna tudi bojna oprema in tisti vojaki, ki so izvajali rekvizicijo na vasi. Poleg Dobrovničanov, 
ki so bili udeleženi v obeh velikih vojnah, so prikazani tudi nekateri vaščani, ki so bili med obema 
svetovnima vojnama vpoklicani v jugoslovansko kraljevo vojsko.         

Dobrovnik in njegovo prebivalstvo je, podobno kot širše območje, močno prizadelo izseljeva-
nje. Temu postavlja spomenik osmo poglavje. Prvi veliki val izseljevanja, ki se je odvijal pred prvo 
svetovno vojno in je bil usmerjen v ZDA, je predstavljen le na dveh fotografijah.  Veliko obsežnejša 
je ohranjena fotografska dokumentacija o Dobrovničanih, ki jih je zajel drugi val izseljevanja. V 
obdobju med obema vojnama, in sicer v prvi polovici oziroma v dvajsetih letih, so izseljenci iskali 
delo v Južni Ameriki.  Že ob koncu dvajsetih let, še posebej pa na začetku tridesetih, je postal glavni 
cilj izseljencev Francija, nato pa je emigrante posrkalo nemško gospodarstvo, ki si je v drugi polovici 
tridesetih let 20. stoletja že opomoglo.           

Deveto poglavje prikazuje društva v naselju oz. njihovo dejavnost in zajema najmanj fotografij. 
Med njimi je treba posebej  izpostaviti društvo z najdaljšo tradicijo, in sicer prostovoljno gasilsko 
društvo. Kljub temu da obstajajo pisni dokazi o tem, da so v Dobrovniku že v obdobju prve Jugosla-
vije uprizarjali madžarske gledališke predstave, pa je fotografija prve gledališke igre v madžarskem 
jeziku ohranjena šele iz časa druge svetovne vojne. Iz jugoslovanskega obdobja pa se je ohranila 
fotografija slovenske gledališke igre in tamburaškega društva, ki je delovalo nekaj let.   

Zadnje, tj. zaključno poglavje, prikazuje usodne prelomnice v človekovem življenju, in sicer 
od rojstva do smrti oz. od zibelke do groba. Posebno bogato je fotografsko gradivo, ki prikazuje 
otroštvo in poroke. Zlasti slednje je v večjem številu ohranjeno v zapuščini dobrovniških družin, kar 
je tudi razumljivo, saj gre za eno pomembnejših prelomnic v človekovem življenju.  V glavnem so 
se fotografirali s svati oz. z bližnjimi sorodniki, našle pa so se tudi fotografije, ki prikazujejo zgolj 
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zakonske pare. Poleg tega sem v večjem številu naletel na fotografije, ki prikazujejo samo družine, 
pogosto tudi posnetke, na katerih je več generacij skupaj. Večina teh fotografij prikazuje družine, ki 
so praviloma imele pomembnejšo vlogo v življenju vasi. 

Najmanj fotografij je bilo posnetih na pogrebih, kar je razumljivo, čeprav tri objavljene fotogra-
fije zelo nazorno prikazujejo izkazovanje spoštovanja do umrlih.      

Pred vsakim poglavjem sem napisal kratko razlago, ki v glavnih potezah predstavlja fotografije, 
prikazane v poglavju. Zgodovino Dobrovnika iz prve polovice 20. stoletja sem predstavil s pomočjo 
213 fotografij in 11 razglednic. Pri vsaki fotografiji  sem pripravil tudi razlago z namenom, da bodo 
fotografije, s tem pa tudi »velika zgodovina«, razumljivejše. Besedila, ki se nanašajo na fotografije, 
sem pripravil na podlagi pogovorov z lastniki fotografij in globinskih intervjujev z nekaterimi 
starejšimi vaščani. V nekaterih primerih pa sem se pri razlagi fotografij zatekel po pomoč tudi h 
knjigam in študijam o Dobrovniku in njegovem širšem območju.       

Razjasniti moram še nekaj poimenovanj in pojmov iz knjige, in sicer najprej ime naselja. Vas se 
je vse do leta 1909 imenovala madžarsko Dobronak, potem so ime pomadžarili in vas preimenovali 
v  Lendvavásárhely.  To ime seje uporabljalo je vse do leta 1919, ko je naselje dobilo uradno sloven-
sko ime Dobrovnik, ker je bilo priključeno Kraljevini SHS. Po ponovni priključitvi Prekmurja Ma-
džarski (16. aprila 1941) je uradno ime kraja spet postalo Lendvavásárhely. To je trajalo do poletja 
1945, ko je Dobrovnik ponovno prešel pod Jugoslavijo. Ker se ime Lendvavásárhely med prebivalci 
ni udomačilo, uporabljam v madžarskem besedilu ime Dobronak, v slovenskem pa Dobrovnik. 

Razložiti je treba tudi imena drugih naselij, ki so omenjena v knjigi. Težave sem imel predvsem 
z naselji, ki so leta 1919 prešla pod nadoblast Jugoslavije, njihovi prebivalci pa so bili večinoma 
Slovenci ali Hrvati. V tem primeru sem v madžarskem besedilu zapisal osnovno obliko, ki jo v 
vsakdanjem življenju uporabljajo tudi Dobrovničani. Tako npr. pri madžarski različici sosednega 
naselja Strehovci ne uporabljam uradnega poimenovanja Őrszentvid, ampak inačico Strelecz, ka-
kršno  uporabljajo v Dobrovniku.        

Poleg imen naselij je treba omeniti tudi imena ulic in vinskih goric. Imena ulic in vinskih goric 
namreč pišem v obliki, kakršno v vsakdanjem govoru uporabljajo krajani Dobrovnika.  Tako upora-
bljam  Egyházvég (Cerkvena ulica) in Fövég ter Fősühegy namesto Felsőhegy. Tudi v slovenskem 
besedilu uporabljam v večini primerov madžarska imena ulic in vinskih goric, saj so njihova sloven-
ska poimenovanja v resnici zrcalni prevodi madžarskih imen.   

Ob koncu bi se želel zahvaliti vsem zasebnikom, družinam in ustanovam, ki so mi dali na raz-
polago svoje fotografske zbirke. Fotografije sem dobil od 42 zasebnikov, katerih pretežna večina živi 
v Sloveniji. En darovalec fotografije in razglednice živi na Madžarskem, eden pa v Avstriji.  Skupno 
jim je, da živijo ali pa so živeli v Dobrovniku oziroma so v Dobrovniku živeli njihovi predniki. Poleg 
zasebnikov so fotografije darovale tudi tri ustanove, in sicer  Narodopisni muzej iz Budimpešte, 
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Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Dobrovnik in Prostovoljno gasilsko društvo 
Dobrovnik.  Zahvaljujem se tudi vsem tistim, ki so mi posredovali informacije in mi pomagali pri 
razumevanju vsebine fotografij. Zahvaljujem se tudi svojemu očetu Istvánu Kovácsu - Friciju 
za pomoč, ki mi jo je nudil pri zbiranju fotografij in informacij v zvezi z njimi. Ne nazadnje pa se 
zahvaljujem  tudi ženi Ágnes, ki mi  je s svojim nevidnim delom zagotavljala mirno delovno okolje, 
ki sem ga brezpogojno potreboval pri pisanju knjige.

Te knjige pa ne bi mogel napisati brez pomoči Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti 
pri projektu z naslovom »Zgodovina Dobrovnika v 20. stoletju s posebnim poudarkom na življenju 
madžarske skupnosti in sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi in visokošolskimi institucijami 
na Madžarskem /mreže in oblike sodelovanja kot podlaga za skupne projekte« in finančne pomoči 
Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik ter Pokrajinskega muzeja Murska 
Sobota. Ta finančna sredstva so mi zagotovila materialne  pogoje za raziskave. 

Dobrovnik, 23. september 2010         Attila Kovács  
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I. Képeslapok Dobronakról a 20. század első feléből

Az elemzett időszakban Dobronakról a rendelkezésre álló adatok alapján összesen 11 képeslap 
készült, melyek három nagy csoportra oszthatók: az Osztrák–Magyar Monarchia, a királyi Jugo-
szlávia és a második világháború alatt, a magyar fennhatóság alatt megjelenő képeslapokra. Az 
Osztrák–Magyar Monarchia idejében öt képeslap jelent meg a településről (I/1, I/2, I/3, I/4, I/5), 
az első Jugoszláviában szintén öt (I/6, I/7, I/8, I/9, I/10), míg a Horthy-időszakból egy képeslapról 
tudunk (I/11). 

A tizenegy képeslap közül tíz viszonylag jó minőségű képeket mutat a településről. Egy ké-
peslap viszont, mely az első Jugoszlávia idejében készült a településről, gyenge minőségű papírra 
lett nyomtatva, és ez a tény a képminőségen is meglátszik (1/9). Az 1/1-es sorszám alatt vezetett 
képeslap nagy valószínűséggel a településről készült legrégebbi felvételt is jelenti egyben. 

A falut bemutató képeslapok klasszikusnak mondható képeket közölnek a településről. Gya-
kori motívum a templom előtti Fő tér magával a plébániatemplommal. A legtöbbször használt 
motívumok között azonban a dobronaki utcák, utcarészletek szerepelnek. Közülük is kettőt, a Fő 
utcát és az Egyházvéget mutatják be előszeretettel. E két utcáról a jugoszláv éra alatt nagyon jó 
minőségű képeslapok készültek, melyeken az utcák nevei is fel vannak tüntetve (I/6, I/7, I/8). A 
képek érdekessége, hogy mindegyiken rengeteg gyerek látható, ami nagyon jól tükrözi a település 
akkori népességviszonyait. A két világháború között Dobronak túlnépesedett település volt, ahon-
nan sokan vándoroltak külföldre a jobb megélhetés végett. A képeslapokon a település egyik meg-
határozó kereskedőcsaládja, a Milhofer testvérek boltja háromszor is szerepel (I/1, I/5, I/11), míg a 
nagy „vetélytárs”, a Keresztény Fogyasztási Szövetkezet épülete a benne működő bolttal négyszer 
(I/2, I/3, I/4, I/10). 

A képeslapokon olvasható település-elnevezésekből nagyon jól nyomon követhetők a politikai 
változások is: a Monarchia idejében készült öt képeslap közül az első kettőn még Dobronak néven 
szerepel a falu, míg a másik három képeslapon a magyarosítást követően már Lendvavásárhelyként. 
A két világháború között a szlovén Dobrovnik elnevezés volt a hivatalos, 1941-től 1945-ig pedig 
újra Lendvavásárhely lett a település neve.    
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I. Razglednice Dobrovnika v prvi polovici 20. stoletja

Na podlagi trenutno dostopnih podatkov je v analiziranem obdobju nastalo 11 razglednic o 
Dobrovniku, ki jih lahko razdelimo v tri večje skupine: na razglednice iz obdobja avstro-ogrske 
monarhije,  na razglednice iz Kraljevine Jugoslavije in razglednice iz obdobja madžarske oblasti 
med drugo svetovno vojno. V času avstro-ogrske monarhije je bilo objavljenih pet razglednic o 
naselju (I/1, I/2, I/3, I/4 in I/5). v prvi Jugoslaviji prav tako pet (I/6, I/7, I/8, I/9, I/10), iz časa 
Horthyjeve vladavine pa imamo na razpolago le eno (I/11). 

Na desetih karticah so prikazane dokaj kvalitetne slike naselja, ena iz obdobja prve Jugoslavije 
pa je bila natisnjena na slabšem papirju, zato so tudi fotografije manj kvalitetne (I/9). Razglednica 
pod zaporedno številko I/1 je najverjetneje hkrati tudi najstarejši posnetek naselja. 

Razglednice prikazujejo t. i. klasične podobe naselja. Pogost motiv sta župnijska cerkev in 
Glavni trg pred njo, najpogosteje uporabljen pa dobrovniške ulice ali njihovi deli, predvsem Glavna 
ulica in Egyházvég (Cerkvena ulica). V obdobju Jugoslavije so nastale zelo kvalitetne razglednice 
omenjenih ulic, na katerih so navedena tudi njihova imena (I/6, I/7, I/8). Zanimivost vsake fo-
tografije je množica otrok, kar zelo dobro prikazuje takratno naseljenost vasi. Dobrovnik je med 
obema vojnama bil prenaseljen, zato se je v iskanju boljšega življenja veliko ljudi izselilo v tujino. Na 
razglednicah je kar trikrat prikazana trgovina bratov Milhofer, ki sta bila člana ene pomembnejših 
dobrovniških trgovskih družin (I/1, I/5, I/11), zgradba njihovega največjega tekmeca, krščanske 
potrošniške zadruge, s trgovino pa celo štirikrat (I/2, I/3, I/4, I/10). 

Na podlagi različnih poimenovanj naselja na razglednicah lahko dokaj natančno sledimo tudi 
takratnim političnim spremembam, od petih razglednic iz obdobja monarhije je vas na prvih dveh 
imenovana še Dobrovnik (Dobronak), na preostalih treh pa je zapisano že pomadžarjeno ime Len-
dvavásárhely. Med obema vojnama je bil uradni naziv naselja slovenska inačica Dobrovnik, od 1941 
do 1945 pa ponovno Lendvavásárhely. 
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•   •  •  { I/1 }  •  •  •

•   •  •  { I/2 }  •  •  •

Dobronak központja a századforduló tájékán, háttérben a Milhofer testvérek boltjával.
Središče Dobrovnika ob prelomu stoletja, v ozadju trgovina bratov Milhofer

A dobronaki plébániatemplom a 20. század első 
éveiben, valamint a településen működő 

Keresztény Fogyasztási Szövetkezet épülete a tagok sokaságával.
Župnijska cerkev v Dobrovniku z začetka 20. stoletja in zgradba 

krščanske potrošniške zadruge z množico članov
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Dobronak (Lendvavásárhely) nevezetes épületei 1910 körül egy kiszínezett képeslapon.
Znamenite zgradbe v Dobrovniku (Lendvavásárhely) 
iz obdobja okrog leta 1910 na pobarvani razglednici

•   •  •  { I/3 }  •  •  •

•   •  •  { I/4 }  •  •  •

A Fő utca és az Egyházvég, valamint a Keresztény Fogyasztási 
Szövetkezet épülete az első világháború előtti években.

Glavna ulica in Egyházvég ter stavba krščanske potrošniške 
zadruge v letih pred prvo svetovno vojno
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Dobronaki (Lendvavásárhely) utcák és nevezetes épületek a 20. század első évtizedében.
Dobrovniške (Lendvavásárhely) ulice in znamenitejše zgradbe v prvem desetletju 20. stoletja

A két világháború között készült képeslap az Egyházvégről, háttérben 
a település központjában található templom tornyával.

 Razglednica iz obdobja med obema vojnama s sliko 
Egyházvéga in  cerkvenim zvonikom v ozadju

•   •  •  { I/5 }  •  •  •

•   •  •  { I/6 }  •  •  •
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A dobronaki Fő utca egy szakasza a királyi Jugoszlávia idejében.
Del Glavne ulice v Dobrovniku v obdobju Kraljevine Jugoslavije

•   •  •  { I/7 }  •  •  •

•   •  •  { I/8 }  •  •  •

A Patakszer alsó, déli részének egy szakasza a 20. század első felében. 
Del spodnjega južnega dela Patakszera v prvi polovici 20. stoletja
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•   •  •  { I/9 }  •  •  • •   •  •  { I/10 }  •  •  •

Dobronak központi tere a kereszttel és az Egyházvég 
egy szakasza a második világháború előtti időkből. 

Glavni dobrovniški trg s križem in del Egyházvéga iz 
obdobja pred drugo svetovno vojno

Képeslap az 1920-as évek végéről: a felső képen Szeredy Pál 
boltja, míg az alsón a falu központja látható. 

Razglednica s konca 20-ih let, na zgornji je trgovina 
Pála Szeredyja, na spodnji pa središče vasi
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•   •  •  { I/11 }  •  •  •

Képeslap Dobronakról (Lendvavásárhelyről) a második világháború idejéből.
Razglednica Dobrovnika (Lendvavásárhely) iz obdobja druge svetovne vojne



II. Utcák, házak, pincék

Gönczi Ferenc az 1914-ben megjelent „Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének ösz-
szevontabb ismertetése” című munkájában a következő utcákat sorolja fel Dobronaknál: Tüskeszer, 
Patakszer, Egyházvég, Fővig. Nem említi viszont a Fő utcát, holott már akkor is voltak ott házak. 

Dobronak legelegánsabb utcájává a 20. század első felében avanzsált a Fő utca, amikor is a már 
meglévő téglaépületek mellé (iskola, Toplak és Doma kocsmák, Milhofer vegyeskereskedés stb.) 
egy sor új téglaház épült. A legtöbb fennmaradt fénykép a Fő utcát és az Egyházvéget ábrázolja 
az ott található családi házakkal, boltokkal, vendéglőkkel (II/1, II/4-től II/7-ig, valamint a II/9). 
Ennek ellenére a falu lakosságának többsége zsúpfedeles boronaházakban lakott (II/1, II/2). Külö-
nösen a Tüskeszerre voltak jellemzőek a boronatechnikával készült zsúpfedeles házak, melyek épí-
tése során fenyő-, illetve tölgygerendákat fektettek egymásra. A házak az utca mentén két sorban, 
meglehetősen szorosan sorakoztak egymás mellett. Elsősorban két lakóháztípus köszönt vissza a 
fényképekről. Az egyik az úgynevezett egyvégbe épített vagy soros ház, ahol a helyiségek, azaz a 
szoba, a konyha, a kamra, az istálló és a pajta egymást követték. A sor legvégén voltak a disznóólak. 
E típusnál, mely a legrégebb építési formának számít, a házak frontjukkal, illetve homlokzatukkal 
néztek az utcára (II/1, II/2, II/11). Szintén a homlokzatukkal néztek az utcára a hajlított házak is 
(II/16, II/17). Ezzel szemben a 20. század első felében épülő téglaházak többsége párhuzamosan 
épült az utcára (II/1, II/18, II/19). 

A 19–20. század fordulója óta épült téglaházaknál a szoba és a konyha térben és funkcionálisan 
is elkülönült. A jó minőségű alapanyagokból készült bútorok a kényelem mellett mutatósak is vol-
tak (II/27-től II/31-ig). A konyhai eszközök, edények tárolására konyhaszekrény, polcos stelázsi, 
kredenc, falra erősíthető fűszertartó szolgált (II/32, II/33).  

Majdnem minden dobronaki családnak volt szőlője, és a legtöbbnek közülük pincéje is a három 
nagy dobronaki hegyen: a Fősühegyen, a Borshegyen és a Paphegyen, ez utóbbin volt a plébánia 
szőlője is (II/14). A hazaiak mellett sok tornisai és renkóci gazda is birtokolt szőlőt és pincét, el-
sősorban a Fősühegyen (II/15). 
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II. Ulice, hiše in kleti 

Ferenc Gönczi je v knjigi z naslovom Podroben prikaz ljudi in pokrajin Göcsej in Hetés (Göcsej 
s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése), objavljeni leta 1914, pri naselju  
Dobrovnik naštel naslednje ulice: Tüskeszer, Patakszer, Egyházvég in Fővig. Ne omenja pa Glavne 
ulice, čeprav je v tistem obdobju tudi tam stalo že nekaj hiš. 

Glavna ulica je v prvi polovici 20. stoletja, ko je poleg že obstoječih opečnatih zgradb (šola, 
Toplakova in Domajeva gostilna, trgovina bratov Milhofer itd.) v njej zrasla še vrsta novih opeč-
natih hiš, postala najelegantnejša ulica v Dobrovniku. Največ ohranjenih fotografij prikazuje prav 
Glavno ulico in Egyházvég (Cerkvena ulica) s tamkajšnjimi družinskimi hišami, trgovinami in 
gostilnami (II/1, od II/4 do II/7 in II/9). Kljub temu je večina vaščanov še vedno živela v hišah 
iz tramov, pokritih s slamo (II/1, II/2). Hiše s slamnato streho, grajene iz tesanih tramov, so bile 
značilne predvsem za Tüskeszer. Pri gradnji so uporabljali smrekove ali hrastove tramove, ki so jih 
polagali enega na drugega. Hiše so v dveh vrstah stale ob ulici, stisnjene tesno druga ob drugo. Na 
fotografijah lahko vidimo predvsem dva tipa hiš. Ene so hiše, v katerih so si soba, kuhinja, shram-
ba, hlev in skedenj sledili drug za drugim, na koncu pa so bili svinjaki. Pri tem tipu, ki je veljal za 
najstarejšo obliko gradnje, je pročelje hiš gledalo na ulico (II/1, II/2, II/11). Tudi hiše s tlorisom v 
obliki L so bile s pročeljem obrnjene proti ulici (II/16, II/17), zato pa je bila večina opečnatih hiš 
iz prve polovice 20. stoletja zgrajena vzporedno z njo (II/1, II/18 in II/19). 

Pri opečnatih hišah na prelomu 19. in  20. stoletja sta se prostornina in funkcionalnost sobe in 
kuhinje ločili. Pohištvo iz kvalitetnih materialov je bilo udobno in hkrati dekorativno (od II/27 do 
II-/31). Za shranjevanje kuhinjskih pripomočkov in posode so uporabljali kuhinjske omare, police, 
kredence, stenska stojala za začimbe in podobno (II/32, II/33). 

Skoraj vsaka dobrovniška družina je na katerem od  treh gričev, tj. na  Fősühegyu, Borshegyu in 
Paphegyu, imela tudi vinograd z vinsko kletjo. Na Paphegyu je bil tudi župnijski vinograd (II/14). 
Na Fősühegyu je vinograde in klet posedovalo veliko gospodarjev iz Turnišča in Renkovcev (II/15). 
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Az egyik legrégebben készült fénykép Dobronakról: 
1904-ből származik és az Egyházvég látható rajta.

Ena najstarejših fotografij  Dobrovnika je nastala leta 1904 in prikazuje Egyházvég.   

A Patakszer a századforduló táján, előtérben a Bakonaki-patakon átívelő börüvel.
Patakszer ob prelomu stoletja, v ospredju potok Bukovnica z brvjo 

•   •  •  { II/1 }  •  •  •

•   •  •  { II/2 }  •  •  •
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•   •  •  { II/3 }  •  •  •

•   •  •  { II/4 }  •  •  •

Dobronak panorámája a Fősühegyről nézve a 20. század derekán.
Pogled na Dobrovnik s Fősühegya  sredi 20. stoletja 

Dobronak központja a templommal, a Toplak kocsmával és a Milhofer-házzal.
Središče Dobrovnika s cerkvijo, Toplakovo gostilno in Milhoferjevo hišo
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A Fő utca középső szakasza az 1930-as években keletről nyugatra nézve. 
Srednji del Glavne ulice v 30-ih letih, gledano z vzhoda proti zahodu

Dobronak Fő utcája, bal oldalon az iskola 
épületével 1936 nyarán.

Glavna dobrovniška ulica s šolo 
na levi strani, poleti 1936 

A Fő utca középső szakasza 
az 1930-as évek második felében.

Osrednji del Glavne ulice 
v drugi polovici 30-ih let

•   •  •  { II/5 }  •  •  •

•   •  •  { II/6 }  •  •  • •   •  •  { II/7 }  •  •  •
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Az Egyházvég egy augusztusi késő délutánon.  
Egyházvég nekega poznega avgustovskega popoldneva 

A „Posta út” Dobronakra bevezető szakasza télen, balra a paplakkal, jobbra a Vasártér egy részével.
Poštna cesta na začetku Dobrovnika pozimi, z župniščem na levi in delom Vásártéra na desni strani    

•   •  •  { II/8 }  •  •  •

•   •  •  { II/9 }  •  •  •
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A Szent János-híd az 1930-as évek végén.
Most sv. Janeza ob koncu 30-ih let 

Az Egyházvég középső szakasza 
a „Völgyi káváskúttal” 1942 nyarán. 
Srednji del Egyházvéga z ograjenim 
Völgyijevim vodnjakom poleti 1942

A Patakszer a kiszáradt Bakonaki-
patakkal és a rajta átívelő „Somogyi 

börüvel” 1942 nyarán. 
Patakszer z usahlim potokom Bukovnico 

in Somogyijevo brvjo poleti 1942

•   •  •  { II/10 }  •  •  • •   •  •  { II/11 }  •  •  •

•   •  •  { II/12 }  •  •  • •   •  •  { II/13 }  •  •  •

A Tüskeszer végén található Cigányszer 
az 1940-es évek első felében.

Romsko naselje (Cigányszer) na koncu 
Tüskeszera v prvi polovici 40-ih let
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A dobronaki plébánia szőlőbirtoka a Paphegyen az 1930-as 
évek második felében, háttérben a plébánia emeletes pincéjével.

Vinograd dobrovniške župnije na Paphegyu v drugi polovici 
30-ih let, v ozadju nadstropna župnijska vinska klet

•   •  •  { II/14 }  •  •  • •   •  •  { II/15 }  •  •  •

Tavaszi idill a Fősühegyen.
Spomladanska idila na Fősühegyu

Egy hajlított, vagy kukorított dobronaki zsúpfedeles boronaház 1904-ből.
V pravem kotu prelomljena dobrovniška, s slamo krita hiša iz debelih tesanih tramov leta 1904 

•   •  •  { II/16 }  •  •  •
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•   •  •  { II/17 }  •  •  •

•   •  •  { II/18 }  •  •  •

Egy hajlított, vagy kukorított ház belső udvara 1904-ből.
Notranje dvorišče v pravem kotu prelomljene hiše iz leta 1904 

Egy téglaház, mely a századforduló környékén 
épült – a Penker-ház az Egyházvégben. 

Opečnata hiša, zgrajena na prelomu stoletja, 
last družine Penker v Egyházvégu  
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•   •  •  { II/19 }  •  •  •

•   •  •  { II/21 }  •  •  • •   •  •  { II/22 }  •  •  •

A Nagy családnak az 1920-as évek végén 
épült téglaháza a Fő utcán.

Opečnata hiša družine Nagy na Glavni 
ulici, zgrajena ob koncu 20-ih let 

•   •  •  { II/20 }  •  •  •

Kerekes kút egy dobronaki ház udvarán. 
Vodnjak na dvorišču dobrovniške hiše   

A Nagy család házának belső udvara.
Notranje dvorišče pri hiši družine Nagy

A Nagy család házának baromfiudvara az 1930-as években.
Dvorišče za perutnino pri hiši družine Nagy v 30-ih letih   
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A téglagyár-tulajdonos Zsitek család háza építés közben…
Hiša družine Zsitek, lastnice opekarne, med gradnjo … 

… és készen.
… in po njej  

•   •  •  { II/23 }  •  •  •

•   •  •  { II/24 }  •  •  •
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Téglavetők népes csoportja a Tüskeszertől keletre lévő, a patakig nyúló réteken.
Številčna skupina opekarjev na travniku ob potoku, vzhodno od Tüskeszera

•   •  •  { II/27 }  •  •  •

Vasárnap délutáni idill egy dobronaki 
kereskedőcsaládnál.

Nedeljska idila v eni od dobrovniških 
trgovskih družin

Az eszmecserék helye a szobákban: a kerek asztal.
Prostor za pogovore, okrogla miza v sobi

•   •  •  { II/26 }  •  •  •

•   •  •  { II/25 }  •  •  •
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Ruhásszekrények, közöttük a nélkülözhetetlen 
Singer varrógép.

Omare in nepogrešljiv šivalni stroj Singer 

A pihenés fontos kelléke volt a kanapé.
Kanape, pomemben kos pohištva, namenjen počitku

A hálószoba legfontosabb bútordarabja, a hitvesi ágy.
Zakonska postelja, najpomembnejši 

kos spalničnega pohištva 

Pipereasztal nagy tükörrel.
Toaletna mizica z velikim ogledalom

•   •  •  { II/28 }  •  •  •

•   •  •  { II/ 30 }  •  •  •

•   •  •  { II/29 }  •  •  •

•   •  •  { II/31 }  •  •  •
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•   •  •  { II/32 }  •  •  •

•   •  •  { II/33 }  •  •  •

Ünnepi díszben a konyha.
Praznično okrašena kuhinja   

A konyha elmaradhatatlan tartozéka, a kredenc.
Kredenca, nepogrešljiv del kuhinjskega pohištva 



III. Kereskedelem, vendéglátás, kisüzemek, kisiparosok

Dobronak mint egykori mezőváros két országos jelentőségű vásárral egy kisrégió központja 
volt, ami többek között a kereskedelmi és vendéglátóipari kínálat mellett a kisiparosok és a kisüze-
mek számán is meglátszott. 

Dobronakon a 20. század első felében nagy számban tevékenykedtek iparosok és kézművesek 
(III/23-tól III/28-ig), közülük külön ki kell emelni a fazekasokat. A gerencsérek által használt 
nyersanyagra alapozva hozta létre 1911-ben Zsitek Ferenc a téglagyárat (III/15, III/16), mely-
nek szakembergárdája Olaszországból, Friuli tartományból érkezett (III/17). Az első világháborút 
követően alapította meg Toplak Ferenc apja, Toplak János vendéglőjének udvarán a fűrésztelepet 
(III/18, III/19, III/20), míg a harmadik jelentős kisüzem a településen Horváth Elek nevéhez 
fűződik (III/22). Horváth Elek, aki vagyonát kereskedelemmel alapozta meg, a harmincas évek 
derekán gőzmalomépítésbe fogott, amit röviddel később az olajütő követett (III/21). 

Dobronak legrégibb boltjai közé tartozott a zsidó származású Milhofer család üzlete, mely a 
település központjában, a templom előtti téren volt (III/13). A harmincas években rövid időre az 
üzlethelyiséget kiadták Benčik Marijának, majd őt követően Štingl Franjo bérelte huzamosabb 
ideig a boltot (III/14). Az épület másik részében viszont Darvas Péter mészárszéke működött. 
Darvas mellett még Rous Josip is üzemeltetett mészárszéket a településen (III/12). A Monarchia 
idejéből datálható Berden Kálmán vegyeskereskedése, amely a Milhofer-ház szomszédságában fe-
küdt, de már az Egyházvégben (III/6). Az 1920-as évek derekán épült a Fő utcán Gerencsér József 
vas- és vegyesáru-kereskedése (III/4, III/5). A mellette található épületben egy ideig Molnár Ist-
ván kalaposműhelye és üzlete volt, majd a Leonhard testvérek nyitottak ugyanott pékséget (III/7, 
III/8). A gyönyörű épületben egyébként még a Monarchia idejében Lovenyák Vince üzemeltetett 
fodrász- és borbélyműhelyt (III/3). 

Dobronakon ez idő tájt több vendéglő is működött. A település központjában helyezkedett el 
Toplak János vendéglője. A Fő utcán, nem messze a Toplak vendéglőtől volt található a Zsitek-féle 
vendéglő, melyet a harmincas évek derekán Soós Lajos vett bérbe (III/9, III/10, III/11). Szintén 
a Fő utcán, a Zsitek kocsmával szemben üzemeltetett vendéglőt és mészárszéket a Doma család 
(III/1, III/2).  
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III. Trgovina, gostinstvo, manjša podjetja in obrtniki 

Dobrovnik, nekdanji trg z dvema pomembnima letnima sejmoma, je bil središče manjše regije, 
kar se je poleg trgovske in gostinske ponudbe odražalo tudi na številu obrtnikov in manjših podjetij. 

V prvi polovici 20. stoletja so v naselju delovali številni obrtniki in rokodelci (od III/23 do 
III/28), od katerih moramo posebej omeniti zlasti lončarje. Leta 1911 je na surovini (glina), ki so 
jo uporabljali lončarji, temeljila ustanovitev opekarne Ferenca Zsitka (III/15, III/16), v kateri je za-
poslil strokovnjake iz italijanske province Friuli (III/17). Po prvi svetovni vojni je Ferenc Toplak na 
dvorišču očetove gostilne ( Janez Toplak) postavil žago (III/18, III/19, III/20), tretje pomembnejše 
podjetje pa je ustanovil Elek Horváth (III/22). Ta je večji del svojega premoženja ustvaril s trgovi-
no, v tridesetih letih pa je začel še graditi parni mlin, kateremu je kmalu sledila še oljarna (III/21).  

Med najstarejše trgovine v Dobrovniku je spadala prodajalna Milhoferjeve družine, ki je bila 
židovskega rodu. Nahajala se je na trgu pred cerkvijo v središču naselja (III/13). V tridesetih letih 
jo je za kratek čas najela Marija Benčik, za njo pa še Franjo Štingl (III/14). V drugem delu zgradbe 
je bila mesnica Pétra Darvasa. Poleg Darvasa je imel mesnico v Dobrovniku še Josip Rous (III/12). 
Trgovina z mešanim blagom Kálmána Berdena je delovala že v obdobju monarhije, nahajala pa se 
je v Egyházvégu (Cerkvena ulica), v neposredni bližini Milhoferjeve hiše (III/4). Trgovina z že-
leznino in mešanim blagom Józsefa Gerencsérja ( Josip Gerenčer) na Glavni ulici je bila zgrajena 
sredi dvajsetih let (III/4, III/5), v sosednji zgradbi pa je nekaj časa imel svojo delavnico in proda-
jalno tudi klobučar István Molnár. Po njegovi prezgodnji smrti sta brata Leonhard v omenjenih 
prostorih odprla pekarno (III/7, III/8). V tej prelepi zgradbi sta v obdobju monarhije delovala tudi 
frizerstvo in brivnica Vinceta Lovenyáka (III/3).  

V obravnavanem obdobju je v Dobrovniku bilo več gostiln. V središču naselja je stal lokal Já-
nosa Toplaka, na Glavni ulici Zsitkova gostilna, ki jo je v tridesetih letih najel Lajos Soós (III/9, 
III/10, III/11). Tako kot gostilna Zsitek sta se tudi gostišče in mesnica družine Doma (III/1, III/2) 
nahajali na Glavni ulici. 
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•   •  •  { III/1 }  •  •  •

•   •  •  { III/2 }  •  •  •

Doma Ferencz vendéglője a Fő utcán a „boldog békeidőkben”.
Gostilna Ferencza Doma na Glavni ulici za časa avstro-ogrske monarhije

A nemesi származású Doma család három generációja. 
Tri generacije plemiške družine Doma 



•   •  •  { III/4 }  •  •  •
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•   •  •  { III/3 }  •  •  •

Lovenyák Vince fodrász- és borbélyműhelye 
a Fő utcán a Monarchia idejében. 

Frizerstvo in brivnica Vinceta Lovenyáka 
na Glavni ulici v obdobju monarhije  

Gerencsér József, a felesége, Mária, illetve fiuk, 
József az 1930-as években dobronaki 

üzletük pitvarán.
József Gerencsér, soproga Mária in sin József v 30-ih 

letih na verandi trgovine v Dobrovniku 
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•   •  •  { III/5 }  •  •  •

•   •  •  { III/6 }  •  •  •

Berden Kálmán vegyeskereskedése a Hack-féle házban 1940-ben. 
Trgovina z mešanim blagom Kálmána Berdena v Hackovi hiši leta 1940 

Gerencsér József vaskereskedése és Molnár István 
kalaposüzlete a Fő utcán az 1920-as évek derekán. 

Trgovina z železnino in mešanim blagom Józsefa Gerencsérja (Josip Gerenčer) in 
prodajalna klobukov Istvána Molnárja na Glavni ulici v drugi polovici 20-ih let
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•   •  •  { III/9 }  •  •  •

•   •  •  { III/7 }  •  •  • •   •  •  { III/8 }  •  •  •

•   •  •  { III/10 }  •  •  •

Leonhard Josip dobronaki 
pékmester portréja.

Josip Leonhard, dobrovniški 
pekovski mojster 

Itt a friss pékáru! – a Leonhard-féle pékség bejárata 
előtt pózolók kezükben a frissen sült finomságokkal.

Sveže pecivo! (Ljudje pred Leonhardovo pekarno 
s svežimi pekovskimi izdelki)

Soós Lajos vendéglős vadásztrófeákkal 
valahol a dobronaki határban. 

Gostilničar Lajos Soós z lovskimi trofejami 
nekje v okolici Dobrovnika   

Soós Lajos kocsmájának 
bejárata a Fő utcáról.

Vhod v gostilno Lajosa Soósa 
z Glavne ulice 
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Biliárdozó urak Soós Lajos kocsmájában 
egy szombati napon 

1937 szeptemberében.    
Gospodje pri igranju biljarda v gostilni 

Lajosa Soósa neke sobote septembra 1937      

Rous Josip mészárszéke a Fő utcán 
egy 1936-ból származó fotón.

Mesnica Josipa Rousa na Glavni ulici leta 1936  

Štingl Franjo vegyeskereskedése, valamint Darvas Péter 
mészárszéke a Milhofer-házban az 1930-as évek második felében.     

Trgovina z mešanim blagom Franja Štingla  in mesnica 
Pétra Darvasa v Milhoferjevi hiši v drugi polovici 30-ih let

A Milhofer-házban vegyeskereskedést 
üzemeltető Štingl Franjo a harmincas 

évek második felében.
Franjo Štingl, lastnik trgovine z mešanim 

blagom v Milhoferjevi hiši, v drugi 
polovici  30-ih let

•   •  •  { III/11 }  •  •  • •   •  •  { III/12 }  •  •  •

•   •  •  { III/14 }  •  •  ••   •  •  { III/13 }  •  •  •
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•   •  •  { III/15 }  •  •  • •   •  •  { III/16 }  •  •  •

A dobronaki téglagyár valamikor 
az 1910-es évek végén. 

Dobrovniška opekarna ob koncu 
prvega desetletja 20. stoletja

A dobronaki téglagyár alapítója, Zsitek Ferenc. 
Ustanovitelj dobrovniške opekarne Ferenc Zsitek
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•   •  •  { III/17 }  •  •  •

•   •  •  { III/18 }  •  •  •

A dobronaki téglagyár dolgozói egy 1924-ben készült fényképen.  
Delavci opekarne v Dobrovniku na fotografiji iz leta 1924

A Toplak család által működtetett „gáter” a két világháború 
között, az előtérben a dolgozók egy csoportja.

Žaga družine Toplak med obema vojnama s skupino delavcev v ospredju
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•   •  •  { III/19 }  •  •  •

•   •  •  { III/20 }  •  •  • •   •  •  { III/21 }  •  •  •

A Grazból hozatott fűrész a dobronaki telepen.
Žaga, pripeljana iz Gradca, v dobrovniškem obratu 

Horváth Elek olajütőjének 
tatarozása 1936 nyarán.

Nadzidava oljarne 
Eleka Horvátha poleti 1936

A fűrésztelep vezetője, 
Toplak Ferenc.

Ferenc Toplak, upravnik žage



Kereskedelem, vendéglátás, kisüzemek, kisiparosok • Trgovina, gostinstvo, manjša podjetja in obrtniki 

54

•   •  •  { III/22 }  •  •  •

•   •  •  { III/24 }  •  •  ••   •  •  { III/23 }  •  •  •

A kereskedő, majd gőzmalom-tulajdonos Horváth házaspár, Elek és Teréz.
Elek in Teréz Horváth, trgovca in lastnika parnega mlina  

Dongákból készült torony egy 
dobronaki ház udvarán 1942-ben.

Stolp iz dog na dvorišču neke 
dobrovniške hiše leta 1942 Bojnec István dobronaki 

pintér legénykorában.
István Bojnec, dobrovniški 

sodar v mladih letih
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•   •  •  { III/25 }  •  •  •

•   •  •  { III/27 }  •  •  • •   •  •  { III/28 }  •  •  •

•   •  •  { III/26 }  •  •  •

Toplak József asztalosmester feleségével, 
Annával és fiával, Istvánnal. 

Mizar József Toplak s soprogo Anno 
in sinom Istvánom

Bürmen (Kühar) Lajos szabómester 
egy 1930-as években készült fotón.

Krojač Lajos (Kühar) Bürmen 
na fotografiji iz 30-ih let 

Ošlaj Jožef szabómester vadonatúj 
kerékpárjával pózol a fényképésznek.

Krojač Jožef Ošlaj s svojim novim kolesom

Gönc Pál géplakatos 
tűzoltóparancsnoki 

egyenruhában 
az 1930-as években.

Strojni ključavničar Pál Gönc 
v uniformi poveljnika gasilcev 

v 30-ih letih 



IV. Hitélet 

A település képét és központját meghatározza a római katolikus plébániatemplom. A ma is 
meglévő templomot 1794–96 között építtette a templom kegyura, Esterházy herceg, részben az 
egyház és a hívők segítségével. További nagyobb építkezésekre a 19. század végén, a 20. század 
elején került sor, amikor is megépült a jelenlegi „fáraház” és a gazdasági épületek. A templomról 
és a fáraházáról több régi fotó is fennmaradt (IV/1, IV/2, IV/3), de képeslapokon is előszeretettel 
tüntették fel a Szent Jakabról elnevezett plébániatemplomot és a templom előtti teret. A templom 
belsejéről is maradtak fenn fotók, amelyeken látni lehet Pandur Lajos alsólendvai festőművész ki-
váló munkáját (IV/4, IV/5). 

A településen és a település határában több szakrális kisemlék – kereszt, kápolna, szobor – 
jelezte a dobronaki nép vallásos buzgalmát. A faluban és környékén található hét kereszt közül 
a fényképeken és képeslapokon a templom előtti téren található kereszt szerepel a legtöbbször. 
Az egyik legfiatalabb keresztről, a Tüskeszerben található Darvas-keresztről viszont az avatás al-
kalmából készült egy kép (IV/9). A szakrális kisemlékek között kell megemlíteni a Vid-kúti és a 
temetői kápolnát (IV/6, IV/7), valamint a Nepomuki Szent János-szobrot (IV/8). Jeles egyházi 
ünnepek mellett ( Jakab-búcsú július 25-én és körtebúcsú augusztus elején) fontos egyházközségi 
eseménynek számított az elsőáldozás és a bérmálkozás. A társadalmi szempontból is meghatározó 
eseményről sok fénykép fennmaradt (IV/10-től IV/15-ig), de itt említhetjük meg a „Katolikus 
Leánykört” is (IV/16). A keresztjáró napokon a falu lakossága körmenettel vonult a feszületekhez. 
A legnagyobb prosekcio az Úrnapi volt, amikor is a templomból indult a körmenet, és az útvonal 
mentén felállított négy sátorban rövid szertartásokat is tartottak (IV/17, IV/18). 

Szintén fontos vallási eseménynek számított, ha a települést magas rangú egyházi személyek 
látogatták meg. A harmincas évek derekán a maribori püspök látogatását örökítette meg a fényké-
pezőgép (IV/19), míg 1941-ben és 1942-ben a szombathelyi püspök vizitációját (IV/20 és IV/21). 

A múltban számos egyházi személy került ki Dobronakról, az általunk elemzett időszakban 
viszont csak egy falubeliről van tudomásunk, aki az egyházi pályát választotta (IV/22). 
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IV. Versko življenje    

Podobo naselja in njegovo središče občutno zaznamuje predvsem rimskokatoliška župnijska 
cerkev. Med leti 1794 in 1796 jo je s pomočjo cerkve in vernikov dal zgraditi patron župnije, knez 
Esterházy. Do nadaljnjih velikih gradbenih del je prišlo ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, ko so 
dogradili še današnje župnišče in gospodarska poslopja. Do današnjih dni se je ohranilo veliko sta-
rih fotografij (IV/1, IV/2, IV/3) o cerkvi in župnišču, poleg tega pa sta cerkev sv. Jakoba in cerkveni 
trg bila tudi zelo priljubljen motiv na razglednicah. Obstajajo tudi fotografije notranjosti, ki pričajo 
o izrednem delu dolnjelendavskega slikarja Lajosa Pandurja (IV/4, IV/5). 

V naselju in okolici je bilo več manjših sakralnih spomenikov, tj. križev, kapelic in kipov, ki so 
pričali o pobožnosti tukajšnjih prebivalcev. Tako je v vasi in njeni okolici bilo kar sedem križev, na 
fotografijah in razglednicah pa je največkrat upodobljen križ na trgu pred cerkvijo. Darvasev križ 
v Tüskeszeru, eden najmlajših križev, je prikazan na fotografiji, ki je nastala ob njegovi posvetitvi 
(IV/9), omeniti pa moramo tudi kapelo sv. Vida (IV/6) in kapelo na pokopališču (IV/7) ter kip sv. 
Janeza Nepomuka (IV/8). Poleg znamenitejših cerkvenih praznikov ( Jakobovo proščenje 25. julija 
in »körtebúcsú« na začetku avgusta) sta imela izreden pomen tudi prvo obhajilo in birma. S teh, 
tudi z družbenih vidikov zelo pomembnih dogodkov, so se ohranile številne fotografije (od IV/10 
do IV/15), tu pa lahko omenimo tudi Katoliški dekliški krog (IV/16). Ob dnevih križevega pota so 
se prebivalci zbrali v procesiji in družno obiskovali križe. Največja procesija je bila na telovo, ko je 
množica vernikov krenila od cerkve, med potjo pa so se v štirih šotorih opravljali tudi kratki verski 
obredi (IV/17, IV/18). 

Za pomemben cerkveni dogodek je veljal tudi obisk visokega cerkvenega dostojanstvenika. V 
tridesetih letih je tako ovekovečen obisk mariborskega (IV/19), leta 1941 in 1942 pa še sombotel-
skega škofa (IV/20 in IV/21).   

V preteklosti so izšle iz Dobrovnika številne cerkvene osebnosti, v omenjenem obdobju pa 
imamo podatke le o eni (IV/22).
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A Szent Jakab templom 
az 1930-as években.  

Cerkev sv. Jakoba v 30-ih letih     

A dobronaki fáraháza kora 
hajnalban a Vásártérről nézve.
Dobrovniško župnišče zgodaj 

zjutraj iz smeri Vásártéra

Miséről kijövő emberek a templom előtt 1937-ben.
Verniki po maši pred cerkvijo leta 1937 

•   •  •  { IV/1 }  •  •  •

•   •  •  { IV/3 }  •  •  •

•   •  •  { IV/2 }  •  •  •
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A dobronaki Szent Jakab templom belseje a hívek sokaságával.
Notranjost dobrovniške cerkve sv. Jakoba z množico vernikov 

A híveket a szószékről megszólító plébános 
egy Úrnapi körmenet alkalmából 
valamikor az 1930-as években. 
Župnik na prižnici ob telovski 

procesiji nekje v 30-ih letih

•   •  •  { IV/4 }  •  •  •

•   •  •  { IV/6 }  •  •  •

•   •  •  { IV/5 }  •  •  •

•   •  •  { IV/7 }  •  •  •

Kirándulók egy csoportja a Vid-kúti kápolnánál.
Izletniki pri kapeli ob Vidovem izviru 

Az egykori temetőkápolna 
az 1940-es évek első felében.
Nekdanja pokopališka kapela 

v prvi polovici 40-ih let
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Nepomuki Szent János szobra 
a Bakonaki-patak partján.

Kip sv. Janeza Nepomuka na obrežju 
potoka Bukovnica

A Darvas-kereszt szentelése Tüskeszerben 1933-ban.
Posvetitev Darvasevega križa v Tüskeszeru leta 1933

•   •  •  { IV/8 }  •  •  •

•   •  •  { IV/9 }  •  •  •



Hitélet • Versko življenje

61

Elsőáldozó lányok 1930 áprilisában a dobronaki paplak előtt.
Dekleta pri prvem obhajilu aprila 1930 pred dobrovniškim župniščem

Elsőáldozó fiúk 1930 áprilisában a dobronaki paplak előtt.
Prvoobhajanci aprila 1930 pred dobrovniškim župniščem 

•   •  •  { IV/10 }  •  •  •

•   •  •  { IV/11 }  •  •  •
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A bérmálási koszorút kötők egy csoportja 1930 nyarán.
Pletenje birmanskega venca poleti 1930 

Az 1936-ban elsőáldozó fiúk Lejko Štefan plébánossal.
Prvoobhajanci leta 1936 z župnikom Štefanom Lejkom

•   •  •  { IV/12 }  •  •  •

•   •  •  { IV/13 }  •  •  •
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A dobronaki plébánia elsőáldozói 1942-ben a templom udvarán.
Prvoobhajanci dobrovniške župnije na cerkvenem dvorišču leta 1942

Kis János plébános az elsőáldozók körében 1944 nyarán.
Župnik János Kis med prvoobhajanci poleti 1944

•   •  •  { IV/14 }  •  •  •

•   •  •  { IV/15 }  •  •  •
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A dobronaki „Katolikus Leánykör” tagjai Hosszú József káplánnal az 1942. évi bérmáláskor.
Dobrovniški Katoliški dekliški krog s kaplanom Józsefom Hosszújem pri birmi leta 1942

Úrnapi körmenetben résztvevő hívek sokasága a „boldog békeidőkben”. 
Skupina vernikov v telovski procesiji v času avstro-ogrske monarhije

•   •  •  { IV/16 }  •  •  •

•   •  •  { IV/17 }  •  •  •
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Úrnapi körmenet résztvevői visszatérőben a templomhoz 
valamikor az 1930-as években.

Telovska procesija na poti k cerkvi v 30-ih letih

A maribori püspök, Tomažič Ivan Jožef 
látogatása Dobronakon 1936 tavaszán.

Obisk mariborskega škofa Ivana Jožefa Tomažiča 
v Dobrovniku spomladi 1936

•   •  •  { IV/18 }  •  •  •

•   •  •  { IV/19 }  •  •  •
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Az 1942-es bérmálkozás alkalmából 
a fáraház udvarán készült fénykép, 
középen a szombathelyi püspökkel, 

Grősz Józseffel.
Birma leta 1942, na sredini je 
sombotelski škof József Grősz 

A szombathelyi püspök, Grősz József 
a hívek körében 1941-es látogatása alkalmából.

Sombotelski škof József Grősz 
z verniki med obiskom leta 1941  

•   •  •  { IV/20 }  •  •  •

•   •  •  { IV/21 }  •  •  •
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Schwester Longina, avagy Komoróczi Rozália, 
dobronaki származású apáca.

»Schwester« Longina oz. Rozália Komoróczi, 
redovnica iz Dobrovnika

•   •  •  { IV/22 }  •  •  •



V. Oktatás 

Dobronakon a rendszeres oktatás 1856-ban kezdődött el, amikor is új iskola épült két tante-
remmel, tanító- és kántorlakással, valamint egy szobával a segédtanító számára. Több mint száz 
évig, 1962-ig ez az épület adott otthont az iskolának (V/1, V/2). 

A népes diákságot már a Monarchia idejében is megörökítették (V/3), de a legtöbb fotó az első 
jugoszláv állam korából származik (V/4-től V/10-ig). Elsősorban az iskola udvarán készültek cso-
portos képek, ahol az egyes tagozatok tanulóit örökítette meg a fényképezőgép. Érdekességszámba 
megy viszont az V/7-es fénykép, amikor is egy háromnapos kirándulásra induló iskoláscsoportot 
kaptak lencsevégre az alsólendvai vasútállomáson. 

A tanulókat megörökítő fényképeken a tanítók is láthatók. Többek között ennek is köszön-
hetően maradtak fenn képi emlékek a tanári karról. Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből csak 
Turza János kántortanítóról, az iskola igazgatójáról van fénykép (V/13). A jugoszláv hatalomátvé-
telt követően a dobronaki iskola igazgatója Preininger János lett, aki egészen az 1941-es visszacsa-
tolásig töltötte be e tisztséget (V/14). Vele egy időben kezdett el tanítani a dobronaki származású 
Kranjec (Doma) Gizella. Ő magyarul tanította a tanulókat az alsóbb tagozatokban, de a 30-as 
években elköltözött a faluból (V/17). 

Ekkor már egyre több szlovén származású tanító és tanítónő érkezett Dobronakra, aminek kö-
vetkeztében az 1938/39-es tanévben teljesen megszűnt a magyar nyelvű oktatás. A tanítók többsé-
ge csak rövid ideig maradt a településen (V/16), néhányan viszont hosszabb ideig kitartottak, mint 
például Babič Jožef (V/6, V/7). Sok szlovén származású tanító az olasz fasizmus elől menekülve 
került Dobronakra (V/18). 

A II. világháború alatt újra magyar nyelven folyt az oktatás, a szlovén tanítókat magyarok 
váltották fel. Az új iskolaigazgató a Csáktornyára áthelyezett Preininger János helyett vitéz Turza 
Antal lett (V/15), 1944-ben bekövetkezett halála után pedig Döbrentey Juliska.

Az elemzett időszakban Dobronakon óvoda is működött. A harmincas évek végén, a jugoszlá-
vok alatt Slovenska Bistricáról származó nővérek működtették az intézményt (V/11), amit 1942-
ben, már magyar uralom alatt újra indítottak (V/12). 
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V. Šolstvo  

V Dobrovniku se je redni pouk začel leta 1856 z izgradnjo nove šole z dvema učilnicama, sta-
novanjem za učitelja in kantorja ter sobo za pomožnega učitelja. Šola je v tej zgradbi delovala več 
kot sto let, in sicer do leta 1962 (V/1, V/2). 

Številne učence so na fotografijah ovekovečili že za časa monarhije (V/3), največ slik pa je na-
stalo v obdobju prve jugoslovanske države (od V/4 do V/10). Posamezni razredi so se pred objek-
tiv največkrat postavili na šolskem dvorišču. Posebnost je fotografija št. V/7, ki prikazuje skupino 
učencev na dolnjelendavski železniški postaji pred odhodom na tridnevni izlet. 

Na slikah, ki prikazuje učence posameznih razredov, so zmeraj prisotni tudi učitelji, kar je 
tudi eden od razlogov, da je o učiteljskem zboru ohranjenega zelo veliko slikovnega materiala. Iz 
obdobja avstro-ogrske monarhije je ohranjena samo fotografija ravnatelja Jánosa Turze (V/13). Po 
nastopu jugoslovanske oblasti je mesto ravnatelja dobrovniške šole prevzel János Preininger, ki je 
na tem položaju ostal vse do leta 1941 (V/14). Istočasno je v  šoli začela poučevati tudi domačinka 
Gizella (Doma) Kranjec, ki je nižje razrede poučevala v madžarskem jeziku, a se je v tridesetih letih 
odselila iz vasi (V/17).  

V tem času je v Dobrovnik prihajalo vedno več slovenskih učiteljev in učiteljic, zaradi česar so 
v letih 1938/39 pouk v madžarskem jeziku popolnoma ukinili. Večina od njih je v vasi ostala sicer 
le kratek čas (V/16), nekateri pa so, kot recimo Jožef Babič, na tem mestu vztrajali daljše obdobje 
(V/6, V/7). V Dobrovniku je poučevalo veliko učiteljev s Primorske, kar je bila posledica pritiska 
italijanskega fašizma na slovenske učitelje (V/18). 

Med drugo svetovno vojno je pouk znova potekal v madžarskem jeziku in slovenske učitelje 
so zamenjali madžarski. V Čakovec premeščenega Jánosa Preiningerja je na mestu ravnatelja šole 
zamenjal vitez Antal Turza (V/15), po njegovi smrti pa je položaj prevzela Juliska Döbrentey. 

V obravnavanem obdobju je v Dobrovniku deloval tudi vrtec. Pod jugoslovansko oblastjo, in 
sicer ob koncu tridesetih let, so vrtec vodile sestre oz. redovnice iz Slovenske Bistrice (V/11). V času 
madžarske oblasti je vrtec ponovno zaživel oziroma bil odprt leta 1942 (V/12). 
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•   •  •  { V/1 }  •  •  •

•   •  •  { V/2 }  •  •  •

A dobronaki iskola épülete a második világháború éveiben, 
„Magyar Királyi Állami Elemi Népiskola” felirattal.

Dobrovniška  šola med drugo svetovno vojno z napisom 
»Magyar Királyi Állami Elemi Népiskola« (Madžarska 

kraljeva državna osnovna šola)   

A dobronaki iskola épülete 1936-ban, 
„Osnovna šola” (Elemi iskola) felirattal.   

Dobrovniška  šola leta 1936 z napisom »Osnovna šola«
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•   •  •  { V/3 }  •  •  •

•   •  •  { V/4 }  •  •  •

A dobronaki kisiskolások egy 1910 körül készült fényképen.
Dobrovniški šolarji okrog leta 1910  

A dobronaki iskolások egy csoportja Preininger János igazgatóval 1925-ben.
Skupina dobrovniških šolarjev z ravnateljem Jánosem Preiningerjem leta 1925  
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•   •  •  { V/5 }  •  •  •

•   •  •  { V/6 }  •  •  •

Kranjec (Doma) Gizella tanítónő az alsó tagozatos magyar iskolásokkal 1934-ben. 
Učiteljica Gizella (Doma) Kranjec z učenci nižjih razredov

z madžarskim učnim jezikom leta 1934    

A dobronaki iskola felső tagozatos diákjai Preininger János 
iskolaigazgatóval és Babič Jožef tanítóval az 1930-as évek elején. 

Učenci višjih razredov dobrovniške šole z ravnateljem Jánosem Preiningerjem 
in učiteljem Jožefom Babičem na začetku 30-ih let  
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•   •  •  { V/7 }  •  •  •

•   •  •  { V/8 }  •  •  •

Kirándulásra készülő dobronaki iskolások 
1935 júniusában az alsólendvai 

vasútállomáson.  
Dobrovniški učenci pred izletom junija 

1935 na dolnjelendavski železniški postaji  

Alsó tagozatos tanulók, középen Lejko Štefan plébános, 
Kranjec (Doma) Gizella tanítónő és Preininger János igazgató.

Učenci nižjih razredov in župnik Štefan Lejko, učiteljica 
Gizella (Doma) Kranjec in ravnatelj János Preininger
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A dobronaki kisiskolások hóvirággal a kezükben 1935 
kora tavaszán a Szent Jakab templom előtt.

Dobrovniški šolarji s šopki zvončkov pred cerkvijo sv. Jakoba zgodaj spomladi 1935

A szlovén tannyelvű alsó tagozatos iskolások tanítónőjükkel, 
Kruk Slavicával egy 1936-ban készült fotón.

Učenci nižjih razredov s slovenskim učnim jezikom z učiteljico Slavico Kruk leta 1936 

•   •  •  { V/9 }  •  •  •

•   •  •  { V/10 }  •  •  •
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A dobronaki óvodások egy csoportja 
a régi Jugoszláviában, 1940-ben.

Skupina otrok iz dobrovniškega vrtca 
leta 1940, v obdobju prve Jugoslavije

A dobronaki óvodások egy csoportja 1943-ban.
Skupina iz dobrovniškega vrtca leta 1943

•   •  •  { V/11 }  •  •  •

•   •  •  { V/12 }  •  •  •
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Turza János, a dobronaki iskola igazgatója feleségével, 
Doma Máriával a századforduló tájékán készült fotón.

Ravnatelj János Turza s soprogo Mário Doma 
na prelomu stoletja 

A jugoszláv időszak iskolaigazgatója, Preininger János 
feleségével és gyermekeivel egy 1935-ben készült fotón. 

János Preininger, ravnatelj v obdobju prve Jugoslavije, s soprogo in otroki leta 1935

•   •  •  { V/13 }  •  •  •

•   •  •  { V/14 }  •  •  •
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Vitéz Turza Antal, a dobronaki iskola 
igazgatója a második világháború alatt.

Vitez Antal Turza, ravnatelj dobrovniške 
šole med drugo svetovno vojno

Hárman a tanítói karból 1935-ben.
Trije člani učiteljskega zbora leta 1935

•   •  •  { V/15 }  •  •  • •   •  •  { V/16 }  •  •  •

•   •  •  { V/17 }  •  •  •

 Kranjec (Doma) Gizella tanítónő férjével, Kranjec Vinkóval, illetve 
gyermekeik, Andrej és Angela az 1930-as évek második felében.  
Učiteljica Gizella (Doma) Kranjec z možem Vinkom Kranjcem 

in otrokoma Andrejem in Angelo v drugi polovici 30-ih let  



Oktatás • Šolstvo

78

A tengermellékről származó Sancin Antonija, 
azaz Tončka tanítónő 1930 körül.

Učiteljica Antonija Sancin oz. Tončka, 
po poreklu s Primorske, v začetku 30-ih let

•   •  •  { V/18 }  •  •  •



Oktatás • Šolstvo

79

A kranji származású Kruk Slavica, 
aki 1935 és 1938 között volt 
a dobronaki iskola tanítónője.

Učiteljica Slavica Kruk iz Kranja 
je v Dobrovniku poučevala med leti 

1935 in 1938.

•   •  •  { V/19 }  •  •  •



VI. Hétköznapok – ünnepnapok

Az esztendő legnagyobb részét a dobronaki emberek mezőgazdasági munkával töltötték a két 
világháború közötti időszakban. Elsősorban az aratással kapcsolatos munkálatokat örökítették meg 
előszeretettel. A kézi aratásról készült két fotó, az egyiken csak a kaszás látható (VI/3), míg a másik 
képen a kaszás mellett a kötélvető, a marokszedő és a kötöző, vagyis az egész aratócsapat látható 
(VI/2). A cséplésről is maradtak fenn fotók. A képeken a munkálatban közreműködők apraja-
nagyja látható, amint a cséplőgépnél és az azt hajtó gőzgépnél dolgoznak (VI/4, VI/5). Szállításra 
kétfajta szekeret használtak, a rakoncásat és a lőcsöset (VI/6, VI/7). A földeken és a ház körüli 
tennivalók mellett a szőlőben végzendő munkákról is készültek képek, elsősorban a szüretelésről 
(VI/13, VI/14 és VI/15). Ritkaságszámba menő fotók a VI/8 és a VI/9. Az elsőn a dobronaki köz-
birtokossági faiskola keretén belül végrehajtott facsemete-ültetésen résztvevő személyek láthatók, 
míg a másikon egy fedező ló vagy „monyas”. A VI/11 és a VI/12 fotón állami tisztségviselők látha-
tók: jugoszláv csendőrök és egy levélkézbesítő a magyar időszakból. 

Viszonylag kevés fotó készült a különböző ünnepekről. Három fotó egyházi ünnepekhez kö-
tődik (Karácsonyhoz és Mikulás napjához – VI/18, VI/19 és VI/20), míg három fotónak politikai 
színezete van. A VI/16-os kép 1935-ben a Drávai Bánság bánjának látogatása, míg a másik kettő 
fotó a visszacsatolási ünnep alkalmából készült az 1940-es évek első felében (VI/21 és VI/22). 
Nagyon érdekes fotó a VI/17-es, mely vásárnap alkalmából készült a Vásártéren, és egy körhintát 
mutat.   

A munkával telt mindennapok mellett a dobronakiak találtak időt a szórakozásra és a mula-
tozásra is. A mulatozásra a legalkalmasabbak a falu határában lévő szőlőhegyek voltak az ott lévő 
pincékkel (VI/23-tól VI/26-ig). Komoly hagyománya volt Dobronakon a farsangi maskurázásnak, 
melyről két fotó is fennmaradt az elemzett időszakban (VI/27 és VI/28). A téli örömökről, a szán-
kózásról is maradt fenn fotó (VI/29), valamint a nyári fürdőzésről (VI/30, VI/31).  

A harmincas években egyre több személy engedhette meg magának a kerékpárt, az évtized 
végére már minden „valamire való legénynek” volt kerékpárja (VI/32). Motorkerékpárra azonban 
csak a legmódosabbaknak tellett (VI/33). Eseményszámba ment, ha gépkocsi jelent meg a telepü-
lésen (VI/34). 
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VI. Delavniki – prazniki 

V obdobju med obema vojnama so prebivalci Dobrovnika večji del leta preživeli med opravlja-
njem kmečkih del. Najljubše teme za fotografije so bila opravila ob žetvi. Tako sta nastali tudi sliki, 
ki prikazujeta ročno žetev, na eni (VI/3) je kosec, na drugi (VI/2) pa polagalec vrvi, pobiralec in 
vezalec oz. celotna žetvena ekipa. Tudi o mlačvi je na razpolago nekaj fotografij, ki prikazujejo staro 
in mlado med delom pri mlatilnici in parnem stroju (VI/4, VI/5). Za prevažanje so uporabljali dve 
vrsti vozov, t. i. »lőcsös« in »rakoncás« vozove (VI/6, VI/7). Razen opravil na polju in okrog hiše 
so pogosto fotografirali tudi delo in dogajanje v vinogradu, zlasti trgatev (V/13, VI/14 in VI/15). 
Dragoceni sta predvsem fotografiji VI/8 in VI/9. Prva prikazuje skupino ljudi med pogozdova-
njem, ki je bilo organizirano v drevesnici urbarialne skupnosti, druga pa plemenskega konja. Na 
slikah VI/11 in VI/12 so državni uradniki, in sicer  jugoslovanski orožniki in pismonoša iz obdobja 
madžarske oblasti. 

Razmeroma manj fotografij prikazuje različne praznike. Od teh so tri povezane s cerkvenimi 
prazniki (božič in miklavževo prikazujejo številke VI/18, VI/19 in VI/20), tri pa so političnega 
značaja. Slika VI/16 prikazuje obisk bana Dravske banovine leta 1935, ostali dve pa sta nastali ob 
praznovanju ponovne priključitve Madžarski v začetku štiridesetih let (VI/21 in VI/22). Zelo za-
nimiva je slika VI/17, ki je nastala na Vásártéru (Sejmišče) in prikazuje vrtiljak.       

Ob delu pa so vaščani našli čas tudi za zabavo. Najprimernejši kraj za to so bili vinogradi z vin-
skimi kletmi (od VI/23 do VI/26). V Dobrovniku je imelo močno tradicijo tudi pustovanje,  ki je 
prikazano na dveh fotografijah (VI/27 in VI/28). O zimskem veselju oz.  sankanju priča fotografija 
VI/29, o vročih poletjih in kopanju pa sliki VI/30 in VI/31.    

V tridesetih letih 20. stoletja si je lahko vedno več ljudi omislilo kolesa. Do konca desetletja so 
jih imeli že skoraj vsi »količkaj vredni mladeniči« (VI/32). Motorna kolesa pa so si lahko privoščili 
le najpremožnejši (VI/33). Pomemben dogodek je bil tudi takrat, ko se je v vasi pojavil kakšen 
avtomobil (VI/34). 
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Kaszakalapálás egy dobronaki 
parasztporta udvarán az 1930-as 

évek második felében. 
Klepanje kose na nekem 

kmečkem dvorišču 
v Dobrovniku v drugi polovici 30-ih let

Javában folyik az aratás a dobronaki határban az 1930-as évek második felében.
Žetev v okolici Dobrovnika v drugi polovici 30-ih let

•   •  •  { VI/1 }  •  •  •

•   •  •  { VI/2 }  •  •  •
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Egy kis pihenő a nagy munka szünetében 
– Trajber János aratás közben.

Kratek počitek med delom, 
János Trajber med žetvijo  

Fütyül a gőzgép – zajlik a cséplés a Sabján család udvarán az 1920-as években. 
Sopihanje parnega stroja, mlačev na dvorišču družine Sabján v 20-ih letih

•   •  •  { VI/3 }  •  •  •

•   •  •  { VI/4 }  •  •  •
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Cséplés egy dobronaki parasztportán az 1930-as évek derekán. 
Mlačev na nekem kmečkem dvorišču 

v Dobrovniku sredi 30-ih let

A korszak jellegzetes fuvarozóeszköze, 
a tehenes szekér indulásra készen.

Značilno prevozno sredstvo v tistem 
obdobju, voz s kravjo vprego 

pred odhodom

Hazafelé tart a kaszálóról 
a fűvel megrakott tehenes szekér.

Voz s kravjo vprego, naložen 
s travo, na poti domov

A közbirtokossági erdőben fásítás közben 
megpihenő dobronakiak 1939-ben.

Dobrovničani med počitkom pri 
pogozdovanju v gozdu urbarialne 

skupnosti leta 1939

•   •  •  { VI/7 }  •  •  • •   •  •  { VI/8 }  •  •  •

•   •  •  { VI/6 }  •  •  ••   •  •  { VI/5 }  •  •  •
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•   •  •  { VI/9 }  •  •  •

A fövégi Horváth Ferenc fedező lóval, vagy 
„monyassal” valamikor az 1930-as években. 

Ferenc Horváth iz Fövéga s plemenskim konjem nekje v 30-ih letih  

Disznóvágás a Szent János-hídnál lévő 
vágóhídon az 1930-as évek 

második felében.  
Koline v klavnici pri mostu sv. Janeza 

v drugi polovici 30-ih let

•   •  •  { VI/10 }  •  •  •

•   •  •  { VI/12 }  •  •  •

Torma Lajos levélkihordó 
az 1940-es évek első felében. 

Pismonoša Lajos Torma 
v prvi polovici 40-ih let

Dobronakon szolgáló jugoszláv csendőrök az 1930-as években.
Jugoslovanski orožniki v Dobrovniku v 30-ih letih

•   •  •  { VI/11 }  •  •  •
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Szőlőt fattyúzó emberek pihenője 
a Fősühegyen, a „Kákoli” dűlőben.

Odstranjevalci divjih poganjkov med počitkom 
v vinogradu v Fősühegyu, v predelu Kákoli   

Egy kis pihenő munka közben: szüretelők 
a Fősühegyen 1940 körül. 

Kratek počitek med delom, brači na Fősühegyu okrog leta 1940 

•   •  •  { VI/13 }  •  •  •

•   •  •  { VI/14 }  •  •  •
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Beérett az egész éves munka gyümölcse.
Celoletno delo je obrodilo sadove.  

A Drávai Bánság bánját váró tömeg 1935-ben a templom előtti 
téren, előtérben a díszsorfalat álló tűzoltókkal. 

Množica v pričakovanju bana Dravske banovine leta 1935 na 
trgu pred cerkvijo, v ospredju gasilska častna straža

•   •  •  { VI/15 }  •  •  •

•   •  •  { VI/16 }  •  •  •
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„Kézi erővel” működő ringlispíl, vagy 
más néven körhinta a Vásártéren 

az 1930-as évek derekán.  
»Ringišpil« oz. vrtiljak na ročni pogon 

na Vásártéru sredi 30-ih let

A Mikulástól kapott ajándékokkal 
lefényképeszkedő dobronaki gyerekek.  

Dobrovniški otroci z Miklavževimi darili

Karácsonyi idill: Štingl Silvester 
édesanyjával, Kruk Slavicával a gazdagon 

feldíszített karácsonyfa előtt.
Božična idila, Silvester Štingl 
z materjo Slavico Kruk pred 

bogato okrašeno božično jelko    

•   •  •  { VI/17 }  •  •  •

•   •  •  { VI/19 }  •  •  •

•   •  •  { VI/18 }  •  •  •
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A negyedik osztályos tanulók karácsonyi színdarabja 1935 decemberében.
Božična predstava četrtošolcev decembra 1935

•   •  •  { VI/20 }  •  •  •

•   •  •  { VI/21 }  •  •  • •   •  •  { VI/22 }  •  •  •

A Magyarországhoz való visszacsatolást 
ünneplő fiatalok 1941. április 16-án. 

Mladina ob praznovanju ponovne 
priključitve Madžarski, 16. aprila 1941  

Horváth (Elek) Marika magyar viseletben 
1943-ban a visszacsatolás 

ünnepe alkalmából.  
Marika (Elek) Horváth v madžarski 

noši med praznovanjem ponovne 
priključitve Madžarski leta 1943
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Vasárnap délutáni mulatozás a Fősühegyen Horváth Elek pincéjénél.
Nedeljsko veseljačenje na Fősühegyu pri kleti Eleka Horvátha 

Dobronaki fiatalok egy csoportja az egyik szőlőhegyen az 1930-as években.
Dobrovniška  mladina v goricah v 30-ih letih

•   •  •  { VI/23 }  •  •  •

•   •  •  { VI/24 }  •  •  •
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•   •  •  { VI/25 }  •  •  • •   •  •  { VI/26 }  •  •  •

•   •  •  { VI/27 }  •  •  •

A Fősühegyen borozgató Nagy, Štingl és 
Hampammer család tagjai 1942-ben.
Družine Nagy, Štingl in Hampammer 
v vinogradu na Fősűhegyu leta 1942  

Toplak János vendéglős szűkebb családi körben egy 
vasárnap délután a bakonaki szőlőhegyen.

Gostilničar János Toplak v ožjem družinskem krogu 
v nedeljo popoldan v goricah v Bukovnici

Dobronaki maskurák 1934-ben a Fő utcán 
Csuka István kovácsműhelye előtt.

Maškare pred kovačijo Istvána Csuke na Glavni ulici leta 1934 
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Szépen kiöltözött maskurák egy dobronaki ház udvarán 1939-ben.
Lepo oblečene maškare na dvorišču dobrovniške hiše leta 1939

•   •  •  { VI/28 }  •  •  •

A téli örömök legfelkapottabb helyszíne, a 
Kismalom a második világháború alatt.

Kismalom, najljubši kraj za zimske 
norčije med drugo svetovno vojno

•   •  •  { VI/29 }  •  •  •
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•   •  •  { VI/30 }  •  •  •

•   •  •  { VI/31 }  •  •  •

Útban a muraközi Vučkovec fürdőjébe 1943 augusztusában.
Na poti v kopališče Vučkovec v Medžimurju avgusta 1943

  A vučkoveci fürdőben szórakozó fiatalok 
egy forró nyári napon 1943 augusztusában.

Mladi v kopališču Vučkovec nekega vročega avgustovskega poletnega dne leta 1943
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Dobronakon a 20. század első felének legelterjedtebb 
közlekedési eszköze a kerékpár volt.

Kolo, najbolj razširjeno prevozno sredstvo v prvi polovici 20. stoletja v Dobrovniku

Csak nagyon kevesen engedhették meg 
maguknak a motorkerékpárt a faluban. 

Motorno kolo so si lahko privoščili 
le redki posamezniki v vasi.

•   •  •  { VI/32 }  •  •  •

•   •  •  { VI/33 }  •  •  •
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Ritka látvány Dobronak főterén a két 
világháború közötti időkből: személygépkocsi.

Osebni avtomobil, med obema vojnama 
zelo redek prizor v Dobrovniku  

•   •  •  { VI/34 }  •  •  •



VII. Katonaélet 

A 20. század első felében végbement politikai változások nagyon jól követhetők a dobronaki 
katonaképeken is. A legrégebbről fennmaradt katonafotók az első világháborúhoz kötődnek. Mint 
a K.u.K.-hadsereg (Kaiserlich und Königlich – Császári és Királyi) katonái a dobronaki legények 
az első nagy világégés összes jelentősebb harcterén megfordultak. Volt, aki az orosz hadjáratban 
(keleti fronton) vett részt (VII/1-től VII/4-ig), míg megint mások az Isonzó mentén (VII/5, 
VII/9), valamint a szerb fronton harcoltak (VII/7). E fotók többsége a harctéren készült, általában 
fegyverben. Az első világháborúban megfordult dobronakiak közül 30-an nem tértek vissza, örök 
álmukat idegen földben alusszák (VII/7-től VII/9-ig).

A két világháború közötti időszakban a dobronaki legények a jugoszláv királyi hadseregben 
szolgáltak. Legtöbbjüket Szerbiába, Macedóniába vagy az ország más távoli vidékeire vitték el ka-
tonának (VII/13-tól VII/18-ig). Több fénykép is fennmaradt ebből az időszakból, többsége beállí-
tott fénykép, mely vagy a laktanyában vagy a műteremben készült (VII/12, VII/14 és VII/17). Két 
katonai kép viszont itthon, Dobronakon készült, a katonai szabadságolás alatt (VII/11, VII/15). 
Dobronakról tudomásunk szerint senki nem futott be jelentősebb katonai karriert, viszont egy 
dobronaki hölgy férje Péter király adjutánsa volt és tábornoki rangig vitte (VII/10). 

A visszacsatolást követően a magyar honvédségbe sorozták be a dobronaki hadköteleseket, 
nagyon sokan közülük a frontot is megjárták (VII/24, VII/27, VII/28). Nemcsak a szolgálatot tel-
jesítő katonákról, hanem a regrutákról is készültek fényképek. Az 1942-ben, 1943-ban és 1944-ben 
a sorozáson részt vevő regrutákról maradtak fenn képek (VII/19-től VII/22-ig). Sokan közülük, 
pontosan 22 személy nem tért haza a háborúból. A harci eseményekből a hátország is kivette a 
részét, többek között a különböző beszolgáltatások révén. A VII/23-as fotó a beszolgáltatást felü-
gyelő, illetve a rekvirálást végrehajtó katonákat és civil személyeket ábrázolja a Borshegyen. 
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VII. Vojaško življenje

O velikih političnih spremembah v prvi polovici 20. stoletja pričajo tudi vojaške fotografije. 
Najstarejše vojaške fotografije se navezujejo na prvo svetovno vojno. Dobrovniški mladeniči so kot 
vojaki cesarsko-kraljeve vojske (K. und K. /Kaiserlich und Königlich/Császári és Királyi) sodelovali 
na vseh večjih bojiščih prve svetovne vojne. Nekateri so bili na ruski (vzhodni) fronti (od VII/1 
do VII/4), drugi so se bojevali ob reki Soči (VII/5, VII/9) ali pa na srbski fronti (VII/7). Večina 
fotografij je nastala na bojiščih. V prvi svetovni vojni je padlo 30 dobrovniških vojakov, ki  počivajo 
v tuji zemlji (od VII/7 do VII/9). 

V obdobju med obema vojnama so dobrovniški mladeniči služili vojaški rok v jugoslovanski 
kraljevi vojski. Večino so poslali v Srbijo, Makedonijo ali v druge oddaljene kraje v državi (od VII/13 
do VII/18). Iz tega obdobja so se ohranile številne slike, večina med njimi je nastala v vojašnicah ali 
ateljejih (VII/12, VII/14 in VII/17). Dve vojaški sliki sta bili posneti doma, v Dobrovniku, in sicer 
med vojaškim dopustom (VII/11, VII/15). Po dosegljivih podatkih pomembnejše vojaške kariere 
ni naredil noben domačin, razen soproga ene od dobrovniških žena, ta je namreč bil adjutant kralja 
Petra in je dosegel čin generala (VII/10).  

Po priključitvi so dobrovniške vojaške obveznike vpoklicali v madžarsko vojsko. Številni med 
njimi so se borili na frontah (VII/24, VII/27, VII/28). Tudi o rekrutih obstaja kar nekaj fotografij, 
in sicer o rekrutih letnikov 1942, 1943 in 1944 (od VII/19 do VII/22). Natanko 22 mladeničev je 
svoja življenja izgubilo na bojiščih druge svetovne vojne. K vojaškim naporom je svoj delež prispe-
valo tudi zaledje, predvsem z različnimi oddajami (rekvizicija). Tako fotografija VII/23 prikazuje 
vojake rekvizitorje in civiliste med delom na Borshegyu.

97



Katonaélet • Vojaško življenje

98

Bojnec Ferenc huszár az 1915-ben és 
1916-ban az orosz hadjárat során 

szerzett kitüntetéseivel.
Huzar Ferenc Bojnec z odlikovanji, ki jih je 

dobil na ruski fronti v letih 1915/16  

Bojnec Ferenc huszár teljes harci felszerelésben 
1915-ben, valahol Galíciában.  

Huzar Ferenc Bojnec v popolni bojni opravi nekje v Galiciji leta 1915

•   •  •  { VII/1 }  •  •  •

•   •  •  { VII/2 }  •  •  •
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Bojnec Ferenc bajtársai körében a kaszárnyában.
Ferenc Bojnec med soborci v kasarni 

K. u. K. géppuskaosztag gyakorlaton – a tollal megjelölt katona Varga Ferenc Dobronakról. 
Mitralješki odred cesarsko-kraljeve vojske na vajah, označeni vojak je Ferenc Varga iz Dobrovnika

•   •  •  { VII/3 }  •  •  •

•   •  •  { VII/4 }  •  •  •
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Benkovič Štefan mint írnok szolgált az olasz (isonzói) fronton az első világháborúban.
Štefan Benkovič je med prvo svetovno vojno bil na italijanski 

(soški) fronti, kjer je opravljal naloge vojaškega pisarja.

Győri (Palini) József 1914-ben mint utász vett 
részt Celldömölk mellett a Ság-hegyen a bányaművelésben.

József (Palini) Győri je leta 1914 kot kopač delal 
v rudniku v hribovju Ság pri Celldömölku.

•   •  •  { VII/5 }  •  •  •

•   •  •  { VII/6 }  •  •  •
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A „Nagy Háború” első dobronaki hősi 
halottja, Soós Károly szakaszvezető.

Prvi dobrovniški padli junak 
v „veliki vojni”, vodnik Károly Soós

Kovács (Pandur) György röviddel a frontra 
menetel előtt feleségével, Rozáliával.

György (Pandur) Kovács z ženo Rozálio 
tik pred odhodom na fronto

•   •  •  { VII/7 }  •  •  • •   •  •  { VII/8 }  •  •  •
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A dobronaki Horváth József az isonzói 
fronton egy 1917-ben készült felvételen.

József Horváth iz Dobrovnika na soški fronti leta 1917

Peričić Krunoslav jugoszláv katonatiszt – Péter király adjutánsa – a feleségével, 
Ilonával és gyermekeikkel, Smiljával és Nenaddal az 1930-as években.

Krunoslav Peričić, jugoslovanski oficir in adjutant kralja Petra, 
s soprogo Ilono in otrokoma Smiljo in Nenadom v 30-ih letih   

•   •  •  { VII/9 }  •  •  •

•   •  •  { VII/10 }  •  •  •
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A Kovács fivérek, István, Ferenc és Lajos jugoszláv 
katonai egyenruhában a harmincas évek derekán.

Bratje István, Ferenc in Lajos Kovács 
v uniformi jugoslovanske vojske sredi 30-ih let  

A dobronaki Kovács István a régi jugoszláv hadsereg 
katonájaként mint „nišanđija”, azaz irányzó. 

István Kovács iz Dobrovnika kot vojak »nišanđija«
oz. usmerjevalec v jugoslovanski vojski

•   •  •  { VII/11 }  •  •  •

•   •  •  { VII/12 }  •  •  •
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Délvidéki magyar fiúk a jugoszláv
 hadseregben az 1930-as években.

Madžarski fantje iz Bačke in Prekmurja 
v jugoslovanski vojski v 30-ih letih 

Bojnec István a jugoszláv 
hadsereg lovasságánál 

szolgálta le katonaéveit.
István Bojnec je vojaški 
rok služil pri konjenici 
jugoslovanske vojske.   

Bojnec István katonai egyenruhában testvérbátyja, 
János és barátai, Leonhard Franc és Hajba József 

körében az 1930-as évek elején.
István Bojnec v vojaški uniformi z bratom Jánosem 

in prijateljema Francem Leonhardom 
in Józsefom Hajbo na začetku 30-ih let 

•   •  •  { VII/13 }  •  •  •

•   •  •  { VII/15 }  •  •  ••   •  •  { VII/14 }  •  •  •
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Az 1915-ben született dobronaki legények 
katonai sorozáson 1935 nyarán 

Dobrovniški mladeniči, rojeni leta 1915, 
na rekrutaciji poleti 1935

Ifj. Turza János a szarajevói Čengić Vila 
katonai gyakorlóterén 1937 tavaszán.
János Turza ml. na vojaškem vadbišču 
Čengić Vila v Sarajevu spomladi 1937

A Szarajevó környékén található zlatištei 
katonai erődhöz vezető út mentén 

megpihenő katonák.
Vojaki med počitkom na poti proti 

utrdbi Zlatište nad Sarajevom

•   •  •  { VII/16 }  •  •  • •   •  •  { VII/17 }  •  •  •

•   •  •  { VII/18 }  •  •  •
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Az 1921-ben született dobronaki fiúk 1942 júliusában vettek részt a katonai sorozáson.
Dobrovniški fantje, letnik 1921, na rekrutaciji julija 1942

Az 1922-ben született dobronaki regruták csoportos felvétele 1943. április 24-én.
Skupinska slika rekrutov, letnik 1922, spomladi 1943

•   •  •  { VII/19 }  •  •  •

•   •  •  { VII/20 }  •  •  •
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Az 1923-ban született hadkötelesek sorozás alkalmával készült csoportos képe 1944-ből.  
Skupinska slika vojaških obveznikov, rojenih leta 1923, na rekrutaciji leta 1944  

•   •  •  { VII/21 }  •  •  •

•   •  •  { VII/22 }  •  •  •

Az 1923-ban született hadkötelesek közül 
öten külön is lefényképeszkedtek.   

Pet vojaških obveznikov, letnik 1923, 
se je pred objektiv postavilo tudi posebej.

Magyar rekviráló katonák és civilek a Toplak- 
pincénél a Borshegyen 1942–43 telén.

Madžarski vojaki, rekvizitorji in civilisti 
pri Toplakovi kleti na Borshegyu 

pozimi 1942/43  

•   •  •  { VII/23 }  •  •  •
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A Magyar Királyi 101. Nehéz Tüzérosztály egyik lövege, 
az olasz gyártmányú 210 milliméteres „Spezzia” tarack.

Spezzia 210 mm, eden izmed topov 101. oddelka 
težke artilerije madžarske kraljeve vojske 

A Magyar Királyi 101. Nehéz 
Tüzérosztály 3. ütege menetre készen áll.

3. topniška enota 101. oddelka težke 
artilerije madžarske kraljeve vojske, 

pripravljena na marš 

•   •  •  { VII/25 }  •  •  •

•   •  •  { VII/26 }  •  •  •

Gorza Jožefet a magyar honvédség 
tüzérségi alakulataihoz sorozták be 

a második világháború alatt.
Jožef Gorza je med drugo 

svetovno vojno služil pri topništvu 
madžarske vojske. 

•   •  •  { VII/24 }  •  •  •
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Magyar katonák valahol a keleti fronton 1943-ban.
Madžarski vojaki nekje na vzhodni fronti leta 1943

•   •  •  { VII/27 }  •  •  •

•   •  •  { VII/28 }  •  •  •

A patakszeri Hack Ferenc 1942 tavaszán, mielőtt 
a Don-kanyarhoz vezényelték volna az alakulatát.

Ferenc Hack iz Patakszera pred odhodom 
na vzhodno fronto spomladi 1942



VIII. Kivándorlás

Dobronak és a szélesebb térség népességviszonyait jelentősen befolyásolta a 20. század folya-
mán a kivándorlás. Az elvándorlás oka elsősorban a túlnépesedés volt, ehhez az ipari fejletlenség, 
valamint a két világháború közötti időszakban a földreformból való kizárás és a nemzeti elnyomás 
társult. 

A kivándoroltak első hulláma az Egyesült Államok nagy bányavidékeit, ipartelepeit vette célba 
még az első világháború előtt. Az első hullámban kivándorló dobronakiakról sajnos nem kerültek 
elő fényképek. Fennmaradt viszont két fénykép, melyek egy egyébként nem dobronaki származású, 
de az USA-ból Dobronakra költözött családot mutatnak be (VIII/1, VIII/2). A kivándorlás máso-
dik nagy hullámáról, mely a két világháború közötti esztendőket öleli fel, több fénykép is előkerült. 
Az 1920-as évektől különféle ügynökségek szervezésében a Dél-Amerikába – Argentínába, Bra-
zíliába és Uruguayba – irányuló kivándorlás vált mind gyakoribbá. Egy képes történet elevenedik 
meg előttünk a VIII/6-tól a VIII/8-as fényképig tartó sorozat által, amelyben az elhajózás előtti 
pillanat mellett az uruguayi munkavállalási engedély, valamint a személyi igazolvány másolatai is 
helyet kaptak. 

Az emigránsok közül sokan visszatértek, és az idegenben megkeresett pénzen itthon birtokot, 
házat vettek, illetve így biztosították a hozományt a házasságkötéshez (VIII/3, VIII/5). A kivándo-
roltak legtöbbje azonban kint maradt, kint rekedt, és távol a hazájától eresztett új gyökeret (VIII/4). 

Az 1920-as évek végétől, az 1930-as évek elejétől először Franciaországban nyílt kereseti le-
hetőség. Különösen a mezőgazdasági munkaerő iránt volt nagy igény, így sokan, főleg fiatalok 
döntöttek a kivándorlás mellett. A mezőgazdasági munkaerő mellett a szobalányok iránt volt még 
„kereslet” a jobb módú városi családok részéről, elsősorban Párizsban (VIII/9). A Franciaországba 
kivándorlók legtöbbje hazatért szülőfalujába, néhányan azonban mindörökre a gallok földjén ma-
radtak (VIII/10). 

A harmincas évek második felétől Németországban adódott munkalehetőség, amelyet szintén 
sok dobronaki fiatal kihasznált (VIII/11).  
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VIII. Izseljevanje 

Izseljevanje v 20. stoletju je na število prebivalstva oz. demografske kazalce prebivalstva v Dob-
rovniku in širšem območju močno vplivalo. Poglavitni vzrok za množične odhode Dobrovničanov 
je bila prenaseljenost in nerazvitost industrije, v obdobju med obema vojnama pa tudi narodno 
zatiranje, s čimer je bila povezana izključitev madžarskega prebivalstva iz zemljiške reforme.  

Pred prvo svetovno vojno so cilji prvega vala izseljencev bili rudarski in industrijski kraji v 
Združenih državah Amerike. Na  žalost se ni našla nobena fotografija teh ljudi. Obstajata pa dve 
sliki, ki prikazujeta družino, ki se je v Dobrovnik preselila po vrnitvi iz ZDA (VIII/1, VIII/2). Dru-
gi večji val izseljevanja je potekal v obdobju med obema vojnama, o čemer priča tudi več fotografij. 
V dvajsetih letih 20. stoletja so se ljudje s pomočjo različnih agencij začeli množično izseljevati v 
Južno Ameriko, predvsem v Argentino, Brazilijo in Urugvaj. Pri fotografijah od VIII/6 do VIII/8 
imamo pred očmi zgodbo v slikah, poleg fotografije, ki je nastala tik pred odhodom, sta priloženi 
namreč tudi sliki dovoljenja za delo in osebne izkaznice.   

Veliko emigrantov se je sčasoma vrnilo v domači kraj, kjer so si s prisluženim denarjem kupili 
zemljo in hišo oziroma si zagotovili doto za poroko (VIII/3, VIII/5). Večina izseljencev pa je ostala 
v tujini, kjer so si ustvarili družine in novo življenje (VIII/4).   

Ob  koncu dvajsetih in na začetka tridesetih let je bilo veliko priložnosti za zaslužek tudi v 
Franciji. Iskali so predvsem delavce za opravljanje kmetijskih del, zato se je za izselitev odločilo 
veliko mladih ljudi. Veliko povpraševanje, predvsem v Parizu, je bilo tudi po sobaricah (VIII/9), ki 
so jih želele zaposliti bogatejše meščanske družine. Večina francoskih izseljencev se je po nekaj letih 
vrnila domov, nekateri pa so na galski zemlji ostali za vedno (VIII/10). 

Od druge polovice tridesetih let so se priložnosti za delo ponudile tudi v Nemčiji, kar so izko-
ristili številni mladi ljudje iz Dobrovnika (VIII/11).
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Az első világháború előtt az USA-ba kivándorló 
Gajdek Ivan vasmunkásként kereste a kenyerét.
Ivan Gajdek, ki se je v ZDA izselil že pred prvo 

svetovno vojno, si je kruh služil kot železar.     

A Gajdek család 1929-ben az Ohio állambeli Youngstown városkában lévő házuk tornácán.
Družina Gajdek leta 1929 na verandi svoje hiše v Youngstownu v zvezni državi Ohio

•   •  •  { VIII/1 }  •  •  •

•   •  •  { VIII/2 }  •  •  •
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Bukovec Rozália az 1920-as évek első 
felében vándorolt ki Dél-Amerikába.
Rozália Bukovec se je v prvi polovici 
20-ih let izselila v Južno Ameriko. 

Az Uruguayban kocsmát üzemeltető dobronaki 
származású házaspár, Cár (Páli) Pál 

és felesége, Katalin.
Zakonca Pál (Páli) in Katalin Cár iz Dobrovnika 

sta imela gostilno v Urugvaju.

•   •  •  { VIII/3 }  •  •  • •   •  •  { VIII/4 }  •  •  •
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Nagy János a német Siemens munkatársaként 
a cég montevideói gyáregységében.  
János Nagy, sodelavec nemškega 
podjetja Siemens, v proizvodnem  

obratu v Montevideu  

Egy tipikusnak mondható fotó a Dél-Amerikába kivándoroltakról.
Tipična fotografija izseljencev pred odhodom v Južno Ameriko  

•   •  •  { VIII/5 }  •  •  •

•   •  •  { VIII/6 }  •  •  •
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A dobronaki Szomi Teréz fotói az uruguayi személyi igazolványban.
Fotografiji v urugvajski osebni izkaznici Teréz Szomi iz Dobrovnika 

Szomi Teréznek az uruguayi hatóságok 1929. december 11-én 
állították ki a munkavállalási engedélyt.

Teréz Szomi so urugvajske oblasti 11. decembra 1929 izdale dovoljenje za delo.  

•   •  •  { VIII/7 }  •  •  •

•   •  •  { VIII/8 }  •  •  •
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A Párizsban szobalányként dolgozó Trajber Gizela 
egy 1930-as évek elején készült fényképen.

Gizela Trajber, sobarica v Parizu, 
na  začetku 30-ih let

A Franciaországban boltosnak 
kitanult Kovács (Pandur) József.

József (Pandur) Kovács, se je 
v Franciji izučil za trgovca. 

•   •  •  { VIII/9 }  •  •  • •   •  •  { VIII/10 }  •  •  •
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A közvetlenül a német–dán határ mellett fekvő Flensburg 
városkában vendégmunkásként dolgozó Kovács (Pandur) Vendel.

Zdomec Vendel (Pandur) Kovács v mestu 
Flensburg, tik ob nemško-danski meji

•   •  •  { VIII/11 }  •  •  •



IX. Egyesületi élet

Dobronak legnagyobb múlttal és patinával rendelkező egyesülete a tűzoltóegylet. Amellett, 
hogy szükség esetén a tűz ellen védték a lakosságot és annak vagyonát, nagyon fontos közösségfor-
máló szerepük is volt. Különösen érvényes volt ez az első Jugoszlávia idejére, amikor is a magyarság 
egyik megtartó erejét jelentették. Az 1892-ben alapított egyesületről az első fényképünk 1924-ből 
származik, amikor is az SzHSz Királyság alatt újraalakult a Dobronaki Önkéntes Tűzoltóegylet és 
az alapító tagok megörökítették magukat (IX/1). Az alapítók a település legbefolyásosabb szemé-
lyei, a helyi elit közül kerültek ki: iskolaigazgató, orvos, vendéglősök, kereskedők stb. Az 1930-as 
évek derekán változás történt az egyesület vezetőségében, és ez alkalomból a tűzoltók az új elnök-
kel a fényképezőgép elé álltak (IX/2). A magyar uralom alatt a megyeszékhelyen, Zalaegerszegen 
tűzoltótanfolyamokat szerveztek, melyen dobronaki és más, környező falvakbeli tűzoltók is részt 
vettek. Egy ilyen tanfolyamot örökített meg a IX/3-as fotó, melyen az azt sikeresen befejező részt-
vevők láthatók. 

Dobronakon nagy hagyománya volt a népi színjátszásnak. A feljegyzések alapján már a húszas 
évek elején is játszottak magyar nyelvű színdarabot a faluban, fénykép viszont csak az 1942-ben, 
már a magyar uralom alatt játszott „Klárica” című színdarabról, illetve annak színészgárdájáról ma-
radt fenn (IX/6). Szintén a háború alatt tanulták be a dobronakiak a „Juhász legény” című színművet 
(IX/7). A magyar nyelvű népi színjátszás második világháború alatti nagy fellendülése elsősorban 
az ide került magyar tanítóknak köszönhető, akik több színdarabot is betanítottak a helyi amatőr 
színészeknek. A betanult színdarabokat Dobronakon kívül a környező településeken is bemutatták.

A régi Jugoszlávia idejéből viszont fennmaradt két fénykép, melyeken a faluban bemutatott 
első szlovén nyelvű színdarab (Dve nevesti – A két menyasszony) színészei láthatók. Ők elsősorban 
az itt lévő hivatalnok- és tanítógárdából kerültek ki, de voltak köztük hazai, falubeli színészek is 
(IX/4, IX/5).

Nem klasszikus egyesületként, de szervezett formában működött a harmincas évek derekától a 
tamburica-zenekar. Alapítói a faluba telepedett szlovén és horvát kereskedők és kisiparosok közül 
kerültek ki, de szép számmal csatlakoztak hozzájuk dobronaki legények is (IX/8).    
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IX. Društva

Najstarejše in najbolj cenjeno društvo v Dobrovniku je gasilsko društvo. Razen tega, da so 
gasilci  pred ognjem varovali prebivalce in njihovo premoženje, so imeli pomembno vlogo tudi  pri 
oblikovanju družbenega življenja. To še posebej velja za obdobje prve Jugoslavije, ko so bili ena 
najmočnejših opor pri ohranjanju madžarske identitete. Prva nam dostopna fotografija društva, 
ustanovljenega leta 1892, je bila posneta leta 1924, v obdobju Kraljevine SHS, ko se je Prostovoljno 
gasilsko društvo Dobrovnik na novo formiralo, prikazuje pa njegove ustanovne člane (IX/1). Ti so 
bili najvplivnejši možje v naselju oz.  vaška elita, in sicer  ravnatelj, zdravnik, gostilničarji, trgovci itd. 
Sredi tridesetih let 20. stoletja je prišlo do spremembe v vodstvu in ob tej priložnosti so se gasilci 
postavili pred objektiv z novim predsednikom (IX/2). Pod madžarsko oblastjo so v Zalaegerszegu 
organizirali gasilske tečaje, na katerih so sodelovali tudi gasilci iz Dobrovnika in okoliških vasi. 
Enega teh izobraževanj oz. udeležence prikazuje tudi fotografija IX/3. 

V Dobrovniku je imelo močno tradicijo tudi amatersko gledališče. Na podlagi zapisov so gle-
dališko igro v madžarskem jeziku uprizorili že v začetku dvajsetih let, vendar slikovnega gradiva o 
tem nimamo. Obstaja šele fotografija (IX/6) o madžarski gledališki igri, ki je nastala leta 1942, ko 
so se za  časa madžarske oblasti navdušeni amaterski igralci učili igro z naslovom Klárica. Prav tako 
so med vojno pripravili tudi predstavo Juhász legény (Ovčar) v madžarskem jeziku (IX/7). Razmah 
madžarske gledališke dejavnosti je predvsem zasluga priseljenih madžarskih učiteljev, ki so s skupi-
no pripravili več iger in jih  uprizorili tudi v okoliških krajih. 

Iz obdobja stare Jugoslavije sta se ohranili dve fotografiji, ki prikazujeta igralce v Dobrovniku 
v prvi slovenski gledališki igri z naslovom Dve nevesti. Skupino so sestavljali predvsem uradniki in 
učitelji, ki so živeli tukaj, v njej pa so sodelovali tudi nekateri domači ljubiteljski igralci (IX/4, IX/5). 

Dobrovnik je od srede tridesetih let imel tudi svoj tamburaški orkester, ki sicer ni bil klasično 
društvo, a je deloval v organizirani obliki. Njegovi ustanovitelji so bili trgovci in obrtniki slovenske 
ali hrvaške narodnosti, katerim so se pridružili tudi številni domači mladeniči (IX/8).           
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Az 1924-ben újraalakult dobronaki tűzoltóegylet alapító tagjai.
Ustanovni člani na novo formiranega dobrovniškega 

gasilskega društva leta 1924    

A dobronaki tűzoltók csoportképe 
1935-ből az új elnökkel, Štingl Franjóval.

Skupinska slika dobrovniških gasilcev 
iz leta 1935 z novim predsednikom 

Franjem Štinglom

•   •  •  { IX/2 }  •  •  ••   •  •  { IX/1 }  •  •  •
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Egy, a Zala megye tűzoltói számára a megyeszékhelyen, Zalaegerszegen 1942-ben 
szervezett tanfolyamon Kovács István dobronaki tűzoltó is részt vett. 
Na tečaju za gasilce iz Zalske županije je leta 1942 v Zalaegerszegu 

sodeloval tudi dobrovniški gasilec István Kovács. 

Az első szlovén nyelvű dobronaki színdarab, a „Dve nevesti” 
amatőr színészei 1934-ben az iskola épületében.

Amaterski igralci prve gledališke predstave v slovenskem 
jeziku z naslovom Dve nevesti leta 1934

•   •  •  { IX/3 }  •  •  •

•   •  •  { IX/4 }  •  •  •
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Az első szlovén nyelvű dobronaki színdarabot előadó 
színészek a szabadban is lefényképeszkedtek.

Igralci prve gledališke predstave v slovenskem jeziku tudi na prostem

A „Klárica” című színdarab szereplői a második 
világháború idején, 1942-ben. 

Igralci v prestavi Klárica med drugo 
svetovno vojno, leta 1942   

•   •  •  { IX/5 }  •  •  •

•   •  •  { IX/6 }  •  •  •



Egyesületi élet • Društva

123

A „Juhász legény” című színdarab szereplői 
az 1940-es évek első felében.

Igralci iz predstave Juhász legény v prvi polovici 40-ih let

A dobronaki tamburica-zenekar az 1930-as évek első felében.  
Dobrovniški tamburaški orkester v prvi polovici 30-ih let 

•   •  •  { IX/7 }  •  •  •

•   •  •  { IX/8 }  •  •  •



X. Az emberélet fordulói

Az emberi élet fordulópontjai kiemelt szerepet töltenek be egy-egy közösség életében. Így volt 
ez Dobronakon is, ahol különösen gazdag a gyermekkort és a házasságot bemutató képek, valamint 
a családokat, sokszor több generációt ábrázoló felvételek sora. 

A csecsemőkről készült fényképek különböző helyzetben mutatják be az újszülötteket. Van, 
ahol a szüleikkel vannak lefényképezve (X/1, X/2), de ide sorolhatnánk a babakocsival sétáló szü-
lőkről készült fényképeket is (X/5, X/6). Ritkaságszámba menő képek a X/3-as és a X/4-es fotók, 
mivel a csecsemő fürdés közben, illetve a bölcsőben látható. A kicsit idősebb gyerekeket általában 
valamilyen különleges alkalomkor fényképezték le, ünneplő ruhában (X/7, X/8, X/9), de volt eset, 
amikor spontán kép is készült (X/10).  

Az ifjúkort bemutató képeken általában többedmagukkal láthatók a fiatal leányok és fiúk, vi-
szont egyik felvételen sem szerepelnek vegyesen, hanem szigorúan külön a lányok és külön a fiúk. 
Egy kivételével (X/11, de az is egy ház udvarán) mindegyik kép a szabadban készült, elsősorban a 
házak kertjében (X/12, X/13), illetve a hegyen (X/14).

A lakodalom az emberi élet legkiemelkedőbb fordulója, amely az érintett család mellett az 
egész települést megmozgatta. Nem véletlen, hogy nagy számban kerültek elő esküvővel kapcso-
latos fényképek a dobronaki családoknál. A menyasszony és a vőlegény mellett általában a közeli 
rokonság is lefényképeszkedett, de a fotók többségén a „vendéghívók” is láthatók jellegzetes kalap-
jukban és „vendéghiju baltájukkal” (X/16, X/17 és X/18). Előfordult, hogy testvérek ugyanaznap 
tartották meg az esküvőjüket (X/15, X/17). A lakodalmak alkalmával másokról is készült kép, mint 
például a X/20-as fénykép, ahol a koszorúslányok láthatók. 

Néhány fényképen neves, köztiszteletnek örvendő dobronaki családok láthatók. Ezek általában 
beállított képek, ahol a család tagjai szépen kiöltözve álltak a fényképezőgép elé (X/21-től X/26-
ig). Kettő fotón a család három generációja látható (X/21 és X/23). 

Az emberi élet utolsó állomásáról, a halálról, illetve a temetésről is készültek fényképek. A 
X/27 és a X/28 képek ugyanazon személy temetéséről készültek. A temetést ábrázoló három fotón 
a felravatalozott koporsó mellett a szűkebb (X/27, X/29), illetve tágabb családi kör (X/28) is meg 
van örökítve.  
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X. Življenjske prelomnice 

Življenjske prelomnice imajo pomembno vlogo v življenju posamezne skupnosti. Tako je bilo 
tudi v Dobrovniku, kjer se je ohranilo zelo veliko fotografij, ki prikazujejo otroštvo, poroke in včasih 
celo več generacij  iste družine.  

Dojenčki na slikah so prikazani v različnih situacijah, in sicer  skupaj s starši (X/1, X/2), kamor 
lahko prištevamo tudi fotografiji staršev z otroškim vozičkom (X/5, X/6). Sliki, kot sta X/3 in X/4, 
sta prava redkost, saj prikazujeta dojenčka med kopanjem oz. v zibelki. Nekoliko starejše otroke so 
po navadi lepo oblečene postavili pred objektiv ob posebnih priložnostih (X/7, X/8, X/9), zgodilo 
pa se je tudi, da je slika nastala povsem spontano (X/10).    

Na fotografijah, ki prikazujejo mladino, so dekleta in fantje zmeraj strogo ločeni, kar pomeni, 
da nobena slika ne prikazuje mešane družbe. Vse fotografije, z izjemo X/11 (posneta na dvorišču), 
so nastala na prostem, predvsem na vrtovih (X/12, X/13) ali v goricah (X/14). 

Najbolj izstopajoča prelomnica v življenju posameznika je zagotovo bila poroka oz. gostija, ki 
je poleg družine vzdramila celotno naselje. Zato tudi ne preseneča, da je v dobrovniških družinah 
ohranjenih veliko poročnih fotografij. Z nevesto in ženinom so se ponavadi fotografirali tudi so-
rodniki, na večini slik pa so še pozvačini z značilnimi klobuki in ježevkami (X/16, X/17 in X/18). 
Velikokrat se je dogajalo, da so se bratje ali sestre poročili na isti dan (X/15, X/17). Ob porokah so 
nastale tudi fotografije drugih ljudi, npr. slika X/20, na kateri lahko vidimo družice. 

Veliko fotografij prikazuje znane, spoštovane dobrovniške družine. To so v glavnem nastavljene 
fotografije, na katerih so se družinski člani postavili pred objektiv lepo oblečeni in urejeni (od X/21 
do X/26). Na dveh so prikazane celo tri generacije iste družine (X/21 in X/23).   

Tudi o zadnji postaji človekovega življenja, o smrti oz. pogrebu, je ohranjenih nekaj fotografij. 
Sliki X/27 in X/28 sta nastali na pogrebu iste osebe. Na dveh fotografijah so okrog krste pokojnika 
zbrani ožji družinski člani (X/27, X/29), na fotografiji X/28 pa člani širše družine in sosedje.    
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Anya lányával – Kovács Mária elsőszülött 
lányával, Máriával 1919-ben.

Mati s hčerjo, Mária Kovács s prvorojenko Mário leta 1919 

Horányi József csendőr és dobronaki 
származású felesége, 

Rozália gyermekükkel, 
Ervinnel egy 1943-as felvételen. 

Orožnik József Horányi z ženo Rozálio 
in sinom Ervinom leta 1943

•   •  •  { X/1 }  •  •  • •   •  •  { X/2 }  •  •  •
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Csecsemő bölcsőben, kezében cumival egy 
1937-ben készült képen.

Dojenček v zibelki z dudo v roki leta 1937 

Csecsemő fürdetése sajtárban 
1937 novemberében.

Kopanje dojenčka v škafu novembra 1937

•   •  •  { X/3 }  •  •  •

•   •  •  { X/5 }  •  •  •

•   •  •  { X/4 }  •  •  •

•   •  •  { X/6 }  •  •  •

A boldog és büszke szülők sétálni indulnak 
újszülött gyermekükkel 
a dobronaki Fő utcán.

Srečni in ponosni starši z novorojenčkom 
na sprehodu po Glavni ulici 

Cár Irén babakocsiban sétáltatja 
elsőszülött gyermekét, 
Etuskát 1942 nyarán.

Irén Cár z otroškim vozičkom, v katerem 
leži prvorojenka Etuska, poleti 1942    
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A Cár testvérek, József és Lajos 
az 1920-as évek elején.

Brata Cár, József in Lajos, 
na začetku 20-ih let A patakszeri Gönc testvérek 

egy 1930 körül készült fényképen.
Otroci iz družine Gönc 

iz Patakszera v 30-ih letih

•   •  •  { X/7 }  •  •  • •   •  •  { X/8 }  •  •  •
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•   •  •  { X/9 }  •  •  • •   •  •  { X/10 }  •  •  •

A gőzmalom-tulajdonos Horváth Elek és felesége, 
Teréz szemefénye, egyetlen lányuk, 

Marika 1939-ben.
Marika, edinka in »zaklad« Eleka Horvátha, 

lastnika parnega mlina, in njegove 
žene Teréz, leta 1939 

Két vagány a Fő utcából 1936 nyarán – 
Zsemlics Flórián és Nagy (Simon) Ferenc. 
Flórián Zsemlics in Ferenc (Simon) Nagy, 

fakina iz Glavne ulice, poleti 1936



Az emberélet fordulói • Življenjske prelomnice

130

A bödeházi származású Fehér Erzsébet 
barátnőjével az 1910-es években.

Erzsébet Fehér iz vasi Bödeháza s prijateljico okrog leta 1910   

•   •  •  { X/11 }  •  •  •

•   •  •  { X/13 }  •  •  ••   •  •  { X/12 }  •  •  •

Lányok a Fő utcából az 1930-as 
évek második felében.
Dekleta z Glavne ulice 
v drugi polovici 30-ih

Peričić Smilja, Trajber Teréz és Gajdek Marija 
egy kora szeptemberi napon 1942-ben. 

Prijateljice Smilja Peričić, Teréz Trajber in Marija Gajdek 
nekega septembrskega dne 1942. leta
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Baráti társaság egy dobronaki szőlőhegyen az 1930-as években.
Prijatelji v Dobrovniških goricah v 30-ih letih

•   •  •  { X/14 }  •  •  •

•   •  •  { X/15 }  •  •  •

Kettős esküvő a Bojnec családban – Bojnec Ferenc Varga Annával, 
míg öccse, Márton Mulc Terézzel kötötte össze sorsát.

Dvojna poroka v družini Bojnec, Ferenc Bojnec se je poročil 
z Anno Varga, njegov brat Márton pa s Teréz Mulc. 
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Cár Lajos és Irén esküvői képe, körülöttük a szülők, 
közeli rokonok, valamint a koszorúslányok és a vőfélyek.

Poročna slika Lajosa in Irén Cár v družbi staršev, sorodnikov, družic in drugov 

Két fivér, Kovács István és Kovács Lajos ugyanaznap esküdtek 
– István Kovács Terézt vette feleségül, míg Lajos Varga Máriát.

Brata István in Lajos Kovács sta se poročila na isti dan, István s Teréz Kovács, Lajos pa z Mário Varga.  

•   •  •  { X/16 }  •  •  •

•   •  •  { X/17 }  •  •  •
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Kovács Lajos és Varga (Bozsek) Mária esküvői képe 1939-ből.
Poročna slika Lajosa Kovácsa in Márie (Bozsek) Varga iz leta 1939 

Két koszorúslány gyöngyvirágból készült 
koszorúval a kezükben egy 

1943-ban készült fényképen.
Družici s šopki šmarnic leta 1943

•   •  •  { X/18 }  •  •  •

•   •  •  { X/20 }  •  •  ••   •  •  { X/19 }  •  •  •

Nagy János és felesége, Teréz Uruguay 
fővárosában mondta ki az „igen”-t .

János Nagy in Teréz sta si večno zvestobo 
obljubila v glavnem mestu Urugvaja. 
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A dobronaki elemi oktatásban fontos szerepet játszó Turza János 
kántortanító és igazgató felmenői és rokonai körében.  

Učitelj in ravnatelj János Turza, pomembna osebnost na izobraževalnem 
področju v Dobrovniku, v družbi svojih potomcev in sorodnikov 

Zsitek Krisztina leányaival, Ilonával és Matilddal.  
Krisztina Zsitek s hčerama Ilono in Matildo

•   •  •  { X/21 }  •  •  •

•   •  •  { X/22 }  •  •  •
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A vendéglő- és fűrésztelep-tulajdonos Toplak család 
három generációja az 1930-as években. 

Tri generacije družine Toplak, lastnikov gostilne in žage v 30-ih let

Nagycsaládos kép a Fő utcából az 1930-as években – a Bojnec család. 
Dve generaciji družine Bojnec iz Glavne ulice v 30-ih letih

•   •  •  { X/23 }  •  •  •

•   •  •  { X/24 }  •  •  •
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A Muravidéken és a Muraközben több településen is vendéglőket 
üzemeltető Göntér János feleségével, Matilddal és fiaikkal.
János Göntér, ki je imel gostilne v več krajih v Prekmurju 

in Medžimurju, z ženo Matildo in sinovi   

A Dobronakon négy ingatlannal bíró 
Gajdek család egy 1928-ban készült fotón.

Družina Gajdek, ki je imela v lasti štiri 
nepremičnine v Dobrovniku, leta 1928

•   •  •  { X/25 }  •  •  •

•   •  •  { X/26 }  •  •  •
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Halottbúcsúztató Fövégben valamikor a 1920-as 
esztendőkben – a koporsónál a közvetlen rokonság.

Slovo od pokojnika v Fövégu v 20-ih letih, ob krsti so zbrani najožji sorodniki  

A koporsóra rákerült a fedél – a gyászmenet készen áll az indulásra.
Na krsto so pritrdili pokrov,  žalni sprevod je pripravljen na odhod.

•   •  •  { X/27 }  •  •  •

•   •  •  { X/28 }  •  •  •
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Bukovec Ferenc halotti ravatala – a koporsónál felesége, gyermekei és a közeli rokonság látható.
Ferenc Bukovec na mrtvaškem odru, ob krsti žena, otroci in najožji sorodniki 

•   •  •  { X/29 }  •  •  •
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I/1 
Képeslap: Cár Jenő 
A képeslap az 1900-as évek elején készült. Erre utal 

egyrészt a település neve, mely ekkor még Dobronak, és 
nem Lendvavásárhely volt (1909-ben változtatták meg 
a település nevét), másrészt pedig a képeslap formája. A 
képeslapok hátoldala egészen 1905-ig csak a postai cím 
számára volt fenntartva, míg a szöveg a lap „képes” olda-
lára került. A levelezőlapon, melyet az akkori dobronaki 
plébános, Strausz Flórián is aláírt, az 1904. június 28-i 
dátum szerepel. A lap a település főterét ábrázolja a ke-
reszttel, háttérben a Milhofer testvérek vegyeskereskedé-
sével. A keresztet és a mellette lévő fát egy fakerítés vette 
körül. A néhány évvel később készült levelezőlapon (I/5) 
a fa már nem látható, a keresztet viszont egy vasból ké-
szült kerítés váltotta fel. A képeslapon az is jól látszik, 
hogy az utakat, utcákat föld borította, amit egy kisebb eső 
is már sártengerré tudott változtatni. A lapon kiadóként a 
Milhofer testvérek vannak feltüntetve. Maga a Milhofer 
család a 19. század második felében telepedett le a falu-
ban, ahol vegyeskereskedést működtettek. A zsidó szárma-
zású Milhofer család utolsó két (nő)tagját, akik egyben a 
településen élő utolsó két zsidó lakost is jelentették, 1944 
tavaszán Auschwitzba deportálták és nagy valószínűség-
gel ott is haltak meg.   

I/2
Képeslap: Vida István
Adatközlő: Bognár János
A képeslap valamikor a 20. század első éveiben ké-

szült, amire a település akkori hivatalos neve (Dobronak) 
utal. A kép bal oldalán az 1900-as évek elején megala-
kult Keresztény Fogyasztási Szövetkezet épülete látha-
tó, előtte a tagság népes csoportja. A szövetkezet Kovács 
Sándor segédlelkész (1903 és 1906 között volt káplán 
Dobronakon) kezdeményezésére alakult meg. A tagok ál-
tal befizetett pénzből építették fel a szövetkezet épületét, 
mely a Fő utcán helyezkedett el, a templommal szemben, a 

Vásártér sarkán. A képeslapról a szövetkezet teljes neve is 
kiolvasható: „Dobronak és Vidéke Keresztény Fogyasztási 
Szövetkezet”. A jobb oldali képen a dobronaki plébánia-
templom látható a századforduló környékén. A kép egy 
nem megszokott perspektívából, délről mutatja a templo-
mot az oldalajtóval és a sekrestyével.   

I/3
Képeslap: Szabó Elemérné (Turza Mária), 
Turza István és Ošlaj (Turza) Marija
A levelezőlap hat kis képen ábrázolja a település ne-

vezetesebb épületeit az 1910-es évek környékén. A lapon 
már Dobronak új, illetve magyarosított neve olvasható 
(Lendvavásárhely), ez a névváltozás 1909-ben követ-
kezett be. A képeslapot egyébként az 1900-as évek elején 
alapított Keresztény Fogyasztási Szövetkezet adta ki. A 
lap hátoldalán a kiadó neve mellett az „Utánnyomás tilos” 
írás is szerepel. A képeken látható összes épület a Fő ut-
cán, illetve a templom szomszédságában volt. Balra fent 
a községháza épülete, mely a Fő utcát „díszítette”, a temp-
lomtól Muraszombat irányában. Fent középen a képeslap 
kiadásáért felelős Keresztény Fogyasztási Szövetkezet 
épülete található a benne működő bolttal, mely a templom 
tőszomszédságában volt. A jobb felső kép az iskola épületét 
ábrázolja, mely szintén a Fő utcán volt található, szemben 
a községházával. Alatta a 20. század elején újjáépített 
plébániai lak látható déli irányból, míg a bal oldali kis kép 
a Szent Jakab plébániatemplomot mutatja. Az alsó sor 
középső kisképe a Fő utca egyik legimpozánsabb épületét, 
a Magyar Királyi Csendőrlaktanyát ábrázolja, illetve az 
annak otthont adó épületet néhány csendőrrel az előtérben. 
Az épület a Fő utca, vagy más néven a Posta út mentén 
feküdt, a templomtól Muraszombat irányában, közel a te-
metőhöz.

 
I/4
Képeslap: Szabó Elemérné (Turza Mária), 
Turza István és Ošlaj (Turza) Marija
A levelezőlap – melyet hasonlóan az I/3-as laphoz 

a Keresztény Fogyasztási Szövetkezet adott ki valami-
kor az 1910-es években – érdekessége, hogy a képeken 
látható utcákat és azok feliratait elcserélték. Vagyis a bal 

I. Képeslapok Dobronakról 
a 20. század első feléből
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felső képen nem a Fő utca látható, ahogy az a képeslapon 
szerepel, hanem az Egyházvég az orvoslakkal (jobbra az 
első, sárgára festett négyablakos épület). Az alsó bal képen 
viszont a Fő utca látható egy szokatlan perspektívából, a 
templomtérről Muraszombat irányába fényképezve. Jobb-
ra az első, félig látható épület a későbbi Toplak kocsma, 
mely ekkoriban még az Esterházy hercegi család tulajdo-
nát képezte. A sárga színnel festett házat „Berényi István 
vas- és vegyesáru-kereskedése” követte, magyar szecessziós 
homlokzattal. A Berényi bolt szomszédságában a Zsitek-
féle kocsma állt. A Zsitek kocsmát egy családi ház követte, 
azt pedig a római katolikus iskola. Az út túloldalán lát-
ható két épület közül az első a Doma-féle vendéglő volt. A 
harmadik kis képen a Keresztény Fogyasztási Szövetkezet 
épülete látható a benne működő bolttal.

            
I/5
Képeslap: Vida István
A képeslap az 1910-es évek környékén készült. A la-

pon látható településnév mellett (Lendvavásárhely) erre 
utal a képeslap formátuma, illetve külalakja is, hiszen a 
hosszú üdvözlet, mely a korábbi képeslapokat jellemezte, 
„lekerült” a lap elejéről. A képeslap négy kis képen ábrá-
zolja a települést. Két képen utcarészletek, kettőn viszont 
épületek vannak. Ez utóbbiakon a római katolikus temp-
lom látható egy népes csoporttal az előtérben, valamint 
a Milhofer testvérek boltja. A két utcarészlet egyike a Fő 
utcát ábrázolja (balra lent), az első épület balról az isko-
la épülete, míg a másik kép (fent balra) az Egyházvég a 
templomtól a Patakszer irányában nézve.

 
I/6
Képeslap: Vida István
A képeslap szlovén nyelvű címzése utal az 1919-es 

impériumváltásra és arra a tényre, hogy maga a kép va-
lamikor a 20-as, illetve 30-as években készült. A kép az 
Egyházvéget ábrázolja délről fényképezve, a háttérben 
a plébániatemplommal. Balra az első épület – mely előtt 
több személy áll – Kühar szabó- és cipészműhelyének, va-
lamint magának a családi laknak adott otthont. Kühar 
szabó egyik leányát Dominko István (Pista) suszter vette 
feleségül, és ezt követően Dominko-házként is emleget-

ték az épületet. Az utca jobb oldalán jól látható a „Völgyi 
káváskút”, mely egészen a 20. század végéig használat-
ban volt.

I/7
Képeslap: Vida István
Adatközlő: Bognár János 
A képeslap a település Fő utcáját ábrázolja a két 

világháború közötti időszakban, nyugatról keletre fény-
képezve. A jobb oldalon látható nagy ház utcára néző 
lakrészében a jugoszláv éra alatt Preininger János is-
kolaigazgató, míg az épület udvarra néző szárnyában a 
granicsárok (határőrök) parancsnoka lakott a családjá-
val. Érdemes megfigyelni, hogy a képen látható gyerme-
kek többsége mezítláb van, holott az öltözetük még nem 
annyira nyárias. Az adott korszakra ugyanis jellemző 
volt, hogy a kicsit melegebb idő bekövetkeztével a gyere-
kek mezítláb jártak-keltek a településen. Íratlan szabály 
volt, hogy a búzaszentelést (április 25.) követően szaba-
dott csak mezítláb járni. 

I/8 
Képeslap: Vida István
A képeslap az első Jugoszlávia idejében készült, és a 

Patakszer középső szakaszának egy részét mutatja. A kép 
jobb oldalán látható töltés a Bakonaki-patakot próbálta 
„kordában” tartani, míg bal oldalt néhány ház látható, 
melyek elsősorban zsúpfedeles boronaházak voltak. Maga 
a patak a tárgyalt időszakban sokszor kiöntött, annak el-
lenére, hogy ezt töltéssel igyekeztek megakadályozni. Mint 
a korábbi képeslapokon (I/6 és I/7), itt is szembetűnően sok 
a kisgyermek.

I/9
Képeslap: Vida István
Az elemzett időszakban a településről készült ké-

peslapok leggyengébb minőségű darabja két képet mu-
tat a faluról. A felső kép a település központi, templom 
előtti terét ábrázolja a kereszttel, míg az alsó képen az 
Egyházvég egy része látható a templomtól a Patakszer 
irányába.
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I/10
Képeslap: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija 
Adatközlő: Bognár János, Turza István 
és Ošlaj (Turza) Marija
 A képeslap készítője nagy valószínűséggel ugyanaz a 

személy, mint az I/9-es képnél, amire a képeslap formájá-
ról és a papírról – melyre a képek lettek nyomtatva – lehet 
következtetni. A felső képen a szövetkezeti bolt látható, 
melyet akkor a nemesi származású Szeredy Pál működte-
tett. A húszas évek végén, a harmincas évek elején Szeredy 
családjával együtt kiköltözött Amerikába. A második vi-
lágháború alatt a szövetkezeti épületben volt a leventeott-
hon. Az alsó képen viszont a templom előtti tér látható. A 
képeslap külön érdekességét jelentik a hátoldalán található, 
gyöngybetűs írással írott sorok: „Kedves Húgom! Édes-
anyám névnapja alkalmával igen jól mulattunk és ró-
lad is igen sokszor megemlékeztünk. Érezd jól magad 
és légy te is oly víg mint mink. Soós Lajos”. Soós Lajos 
egyébként a Zsitek-féle kocsmát bérelte a 30-as években, 
nagy valószínűséggel a levelezőlapon emlegetett mulato-
zás is ott tartatott meg. A lapot rengetegen aláírták, többek 
között Lejko plébános is a következő kísérő szöveggel: „Én 
is itt vagyok és szívélyesen üdvözlöm Önt.” A képesla-
pot egyébként Horváth Máriának küldték Grazba 1936. 
szeptember 7-én a Marieninstitutba, ahol főzőtanfolya-
mon vett részt. 

I/11
Képeslap: dr. Toplak Jožef 
A képeslap a második világháború éveiben készült 

Dob ronakról, és négy kis képen ábrázolja a települést. Kü-
lönösen a jobb felső kép érdekes, hiszen más képeslapokról és 
fényképekről nem ismert perspektívából mutatja a Fő ut-
cának a postától a volt temetőkápolnáig húzódó szakaszát. 
E kis kép bal oldalán a Benkovič Štefan postamester által 
épített ház látható, mely a dobronaki postahivatalnak is 
otthont adott. Vele szemben, az út túloldalán látható Top-
lak István háza, ahol a „Futura” szövetkezet székelt. Itt, 
a „Futuránál” kellett a második világháború alatt leadni 
a beszolgáltatott gabonát. Szintén Toplak István nevé-
hez fűződik a magyarok alatt működtetett korszerű, nagy 
szeszfőzde, mely órával is el volt látva. Az utca végén az 

egykori temetőkápolna látható, melyet a Fő utca, illetve a 
Posta út megkerült. A jobb alsó kép a Milhofer házban 
működő Kovács Vendel vegyeskereskedését ábrázolja. A 
képeslap bal oldali kis képein a templom látható (felül), 
valamint a Fő utca egy része az iskola épületével (az első 
épület balról).

  

II/1
Fotó: Bátky Zsigmond. Néprajzi Múzeum Fotótára 
6404, Budapest
Adatközlő: Kovács István - Frici
A Dobronakról készült egyik legrégebbi fényképen az 

Egyházvég látható 1904-ben, a templomtértől a Patak-
szer irányában. A kép bal oldalán látható első cseréptetős 
téglaépület a Penker-ház volt. A többi ház viszont zsúp-
fedeles boronaház volt, kivéve a jobb oldalon látható épü-
letet, mely téglából épült, de zsúppal fedték be. Az épület 
vendéglőként működött, és a község, illetve Dobronak tele-
pülés tulajdonában volt. Néhány évvel később az épületet 
lebontották, itt épült fel az orvosi rendelőt is magába fog-
laló orvoslak. A boronaházak mindegyike homlokzatával 
az utcára nézett, míg a két modern téglaépület (a képen 
balra) párhuzamosan épült az utcára. A kiváló minőségű 
felvételt Bátky Zsigmond néprajzos exponálta, aki 1904-
ben járt Dobronakon, és ez alkalommal legjobb tudásunk 
szerint négy fényképet készített a településről.

II/2
Fotó: Bátky Zsigmond. Néprajzi Múzeum Fotótára 
6405, Budapest
A Patakszert ábrázoló fénykép, hasonlóan az előző-

höz, a Dobronakról készült legrégebbi fotók közé tartozik. 
Az 1904-ből származó fotó a falu egyik, a képeken ritkán 
szereplő utcájának, a Patakszernek egy részét mutatja be 
az elmaradhatatlan börüvel. Börünek nevezték a patakon 
átívelő kis „hidacskákat”, melyeket egy fatörzsből faragtak 
ki. A képen jól látható a házak előtt húzódó út, valamint 
az út és a patak között lévő gyalogos ösvény. A fénykép 

II. Utcák, házak, pincék
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egyben arra is választ ad, miért is voltak oly gyakoriak 
a régi időkben az árvizek a településen. A patak medre 
ugyanis nem volt mély, és egy nagyobb csapadék, illetve a 
hóolvadás esetén könnyen „úsztak” a patakszeriek.

     
II/3
Fotó: Gönc János
Adatközlő: Gönc János
Igazán ritkaságszámba menő fénykép Dobronakról. 

A fotó a Fősühegyről mutatja a települést és szélesebb kör-
nyékét. A fákkal és bokrokkal szegélyezett csík a kép előte-
rében a Bakonaki-patak, mely északról, Bakonak település 
irányából folyik Dobronak felé, illetve azon keresztül. Vi-
szonylag jól látható a távolban a dobronaki templom, míg 
a kép jobb oldalán látható fehér épület Gorza erdész háza. 
Mivel a házat 1939-ben kezdték el építeni, a fényképet 
ebből kifolyólag az 1940-es évek első éveiben készíthet-
ték. A kép a tulajdonosának, Gönc Jánosnak egyfajta ta-
lizmánt jelent. Amikor ugyanis 1945-ben mint 15 éves 
leventét a visszavonuló német és magyar csapatokhoz so-
rozták be és vezényelték ki a frontra, ez a fénykép tartotta 
benne a lelket és adott erőt a túléléshez.  

II/4
Fotó: Štingl Silvester
A fénykép, mely 1936-ban készült, a templom előtti teret 

ábrázolja a Milhofer-házzal (jobbra a képen), melyben akkor a 
Štingl-féle vegyeskereskedés és Darvas Péter mészárszéke műkö-
dött. A kép bal oldalán Toplak János vendéglője látható, mely-
nek falán a következő írás olvasható: Centralna gostilna Toplak 
Janez (Központi Vendéglő Toplak Janez).

II/5
Fotó: Bojnec Jurij
A fénykép valamikor az 1930-as évek második fe-

lében készült, és a Fő utca középső szakaszát mutatja. A 
képen jól látható a „Posta utat” szegélyező árok, az azo-
kon átívelő hidak, melyek a házakhoz vezettek. Szintén 
jól érzékelhető a képről, hogy a családi házakat az úttest-
től lécekből készült kerítés választotta el, míg a különböző 
üzleteknek, illetve a csendőrségnek otthont adó épületeket 
nem „védte” kerítés. Balról az első, kerítés nélküli épület 

ez idő tájt a Leonhard pékségnek adott otthont, a mellette 
lévő a Gerencsér vegyeskereskedésnek, az azt követő épület 
– mely Toplak Ferenc és Mária tulajdonában volt – pedig 
a csendőrségnek. A háttérben balról a posta épülete látható, 
melyet Benkovič Štefan postamester építtetett.

II/6
Fotó: Štingl Silvester
A fénykép 1936. augusztus 2-án készült, és a Fő 

utca egy részét ábrázolja. Balra, díszfákkal az előtérben a 
dobronaki iskola épülete van a képen. A fotón nagyon jól 
látható, hogy az utcán található épületek többségét lécekből 
készült kerítéssel vették körül, mely rögtön az útszéli árok 
partjára került. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mivel a 
századforduló táján még nagyobbrészt sövénnyel kerítet-
tek. A ház és a kerítés között található területre általában 
fákat, dísznövényeket, ritkább esetben kerti növényeket 
ültettek a tulajdonosok.

II/7
Fotó: Štingl Silvester
A Fő utca középső szakaszát ábrázoló fénykép ugyan-

aznap készült, mint az előző kép, vagyis 1936. augusztus 
2-án. Jobbra az első épület Benkovič postamester háza, 
mely egyben a postának is otthont adott. Az épületen 
látszik a telefonvezeték, a településen lévő posta ugyanis 
1933-ban telefont kapott. Jobbról a második ház Toplak 
Ferenc „gátertulajdonos” háza volt, míg a harmadik épü-
letben korábban a Gerencsér család vegyeskereskedése volt, 
a fénykép készítésének idején viszont már valószínűleg 
működött az óvoda, melyet Slovenska Bistrica-i apácák 
vezettek. Balra, a fák takarásában a téglagyáros Zsitek 
család háza látható. Erről a Fő utcát ábrázoló fényképről 
is kitűnik, hogy itt épültek a falu legszebb és legelegán-
sabb, cseréptetővel fedett téglaházai. 

II/8
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Bognár János
Az Egyház utcát ábrázoló fényképet, hasonlóan a 

II/4, II/6 és II/7 fényképekhez, 1936. augusztus 2-án ké-
szítették késő délután, amire az árnyékokból lehet követ-
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keztetni (balról jobbra, vagyis nyugatról keletre mutatnak 
az árnyékok). Az említett időpontra utalnak az árnyékok 
mellett egyébként az utca elején látható tehenek is, melyek 
a legelőkről vonulnak hazafelé. A kép bal oldalán látható 
harmadik épület Kühar szabó- és cipészmester háza volt 
(Dominko-háznak is nevezték), mely egyben a műhely-
nek is otthont adott. A műhellyel szemben az Egyházvég 
egyik „szimbóluma”, a „Völgyi káváskút” látható. A kép jól 
érzékelteti azt a tényt, hogy ekkoriban már egyre több ház 
épült téglából. Ugyanis ha a képet összevetjük a bő har-
minc évvel korábban Bátky Zsigmond által az Egyház-
végről készített fényképpel (II/1), jelentős különbségeket 
vehetünk észre úgy az utca, mint az épületek küllemében, 
építőanyagában is.  

II/9
Fotó: Štingl Silvester
Téli idill a Fő utcán. A fénykép a 30-as évek második 

felében készült egy téli napon, és keletről (Alsólendva irá-
nyából) a faluba bevezető „Posta út” egy szakaszát ábrá-
zolja. A kép jobb oldalán a Vásártér egy része a karámok-
kal és a barakkal, a kép bal oldalán pedig a paplak látható 
az azt körülvevő gyönyörű fakerítéssel és fenyőfákkal. Az 
utca végén (a kép közepén hátul) a Toplak kocsma homlok-
zati része figyelhető meg, míg a paplakkal szemben az utca 
túloldalán a szövetkezet épülete állt (a Toplak kocsma és a 
vásártéri barakk között).  

II/10
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Bognár János
Az 1938. május 12-én készült fényképen Dobronak 

„nyugati kapuja”, a Szent János-híd látható. A hidat a 
közelben lévő Nepomuki Szent János-szoborról nevez-
ték el. A fényképen látható formáját a vaskorláttal a híd 
az 1930-as évek második felében végrehajtott felújítás 
során kapta. A Szent János-híddal egy időben épült a 
Nagy-híd, mely az Egyházvég és a Patakszer találko-
zásánál ívelt át a Bakonaki-patakon. A szóbeszéd sze-
rint a Nagy-híd egy kicsit ferdén épült a buszok miatt, 
amelyek erre közlekedtek volna többek között Cserencsóc 
irányába. A két világháború között ugyanis a legerő-

sebb muravidéki politikai párt, a Parasztszövetség Mu-
ravidékért (mely a legerősebb szlovén politikai párt, a 
Szlovén Néppárt helyi alegysége volt) Cserencsócon szé-
kelt, és itt élt a párt vezetője, Klekl Jožef nyugalmazott 
plébános is. A párt egyik szlogenje szerint „az igazság 
útja Cserencsócra vezet”, és állítólag Klekl volt az, aki 
a réteken keresztül utat építtetett, mely Tornisát érintve 
Cserencsócra (is) vezetett.

 
II/11 és II/12
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Bognár János
A fénykép a második világháború alatt, 1942. júni-

us 4-én készült. E napon a Štingl család csáktornyai is-
merőseivel Dobronakra (akkori nevén Lendvavásárhely) 
látogatott, és sétájuk során a falu különböző pontjain 
lefényképeszkedtek. A II/11-es fotó az Egyházvég középső 
szakaszát ábrázolja az elmaradhatatlan kávás kúttal. A 
képen az is jól látszik, hogy az úttestet mindkét oldalról 
árok övezte, az árok és a házak sora között viszont egy 
elég széles járda volt. A II/12-es fotó a Patakszerben ké-
szült, ahol is a Bakonaki-patakon átívelő börük egyikén, 
a „Somogyi-börün” megörökítették magukat. A faluban 
ez idő tájt 6 börü segítette a falusiakat a közlekedésben. 
Érdekes összevetni e fotót az 1904-ben Bátky Zsigmond 
által készített fotóval (II/2 fénykép), mivel mindkét fotó a 
Patakszert ábrázolja egy börüvel. A börük építési techni-
kája az elmúlt közel 40 év során ugyanis lényegében nem 
változott.

II/13
Fotó: Gorza Jožef 
Adatközlő: Gorza Jožef 
A rendelkezésre álló adatok szerint Dobronakra az 

első cigánycsaládok a 19. század közepe táján érkeztek. 
A falu szélén, Tüskeszer végén hozták létre a településré-
szüket (Cigányszer). A fénykép is itt készült a második 
világháború alatt, 1942-ben. A tárgyalt időszakban a ci-
gánytelep körülbelül 10–12 házat számlált, volt köztük 
néhány putri is. A képen jobbra az első ház a Horváth  
(Hosszúfülű) család, míg a bal oldali épület a Pacsa család 
tulajdona volt.
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II/14
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Bognár János és Kovács István – Frici
A fénykép 1936. június 21-én készült a Paphegyen és 

a dobronaki katolikus plébánia szőlője látható a plébánia-
pincével a háttérben. A plébánia itt 1 hold 1367 négyszögöl 
nagyságú birtokkal rendelkezett, mely birtok a legnagyob-
bak közé tartozott a dobronaki szőlőhegyen. A plébánia sző-
lőjét általában a hívek munkálták meg, voltak viszont plé-
bánosok, illetve segédlelkészek, akik saját maguk is szívesen 
kivették a részüket a szőlőmunkából. A második világhábo-
rú alatt a plébánia pincéjét, mivel emeletes volt, figyelőál-
lásként is használták a falu leventéi az égbolt kémlelésére és 
a szövetséges repülőgépek megfigyelésére.

II/15
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Kovács István – Frici
A fénykép 1940. május 23-án készült a Fősühegyen 

Vojkovič Franc tornisai (Turnišče) lakos pincéje előtt. A 
dobronaki hegyeken, elsősorban a Fősühegyen sok tornisai 
családnak volt szőlője és pincéje. A képen látható pincéhez 
hasonlókkal voltak teli a Dobronakot körülölelő szőlőhegyek, 
vagyis a Fősühegy, a Borshegy és a Paphegy. A pincék egy-
szerű építmények voltak, elsősorban a szőlőmunkánál hasz-
nált szerszámok és edények, a prés, valamint a bor tárolá-
sára használták a tulajdonosok. A legtöbb dobronaki család 
rendelkezett szőlőbirtokkal és pincével a dobronaki hegyeken. 

II/16 és II/17
Fotó: Bátky Zsigmond. Néprajzi Múzeum Fotótára 
6406, 6407, Budapest
A II/16-os és II/17-es fényképeket (hasonlóan, mint a 

II/1-es és II/2-es képeket) a magyar néprajztudomány ki-
emelkedő alakja, Bátky Zsigmond készítette. Különösen a 
magyar lakóháztípusokkal, építkezésekkel és a településekkel 
kapcsolatos munkái jelentősek. Egyik tanulmányútja során, 
1904-ben Dobronakra is ellátogatott, és ez alkalomból készí-
tette a fentiekben említett fényképeket. A II/16-os fényképen 
egy hajlított, vagy kukorított zsúpfedeles boronaház látható. 
Az ilyen típusú házaknál a szoba nézett az utcára, melyet a 
konyha és egy-két kamra követett. Az elhajlásnál volt a pajta, 

majd ezt követték az istállók, ólak. A szoba- és a konyhaajtó a 
pitvarról, vagy más néven a tornácról nyílt. A pitvar falára 
erős szegeket vertek, melyekre különböző használati tárgya-
kat aggattak. Az utcaajtót, az udvarra vezető kaput, vala-
mint a kerítést deszkából készítették. A fényképről jól kive-
hető a korabeli, a szélesebb régióra jellemző háztípusok nagy 
problémája, az udvaron és egyben a szobák előtt halmozódó 
trágyakupac, aminek rengeteg káros következménye volt. A 
képen látható ház külön érdekessége az épület homlokzata 
előtt található „nagy pad”, melyre az otthoniak és az utcabe-
liek szoktak kiülni és megtárgyalni a fontos helyi és világese-
ményeket. A II/16-os képen látható ház egyébként a templom 
szomszédságában állt, az Egyházvégben.  

A II/17-es kép, hasonlóan az előző képhez, egy hajlí-
tott házat mutat, de az udvar felől fényképezve. A pitva-
ron hosszú kévékben kendert szárítottak, míg a ház elhaj-
lásától balra lévő kamra bejáratánál egy halászati eszköz, 
a „huzu-, vonyu- vagy puposhálu” látható. Mindkét fény-
képen, de különösen a II/16-os képen rengeteg a gyermek, 
ami jól érzékelteti azt a tényt, hogy ez idő tájt tetőzött a 
település lakosságának létszáma. 

II/18
Fotó: Győri Gizella
Adatközlő: Kovács István – Frici
A fénykép az 1920-as években készült és az Egyház-

vég egyik legszebb és legnagyobb házát, a Penker-házat áb-
rázolja. A házat, mely a templom szomszédságában volt, a 
Penker család építette még a Monarchia alatt, valamikor a 
századforduló környékén. Az 1930-as évek elején Perényi 
borbély nyitott üzletet a házban, akinek egy időben segédje 
is volt. A második világháború alatt Perényi borbély a fele-
ségével, aki varrónő volt, Keszthelyre költözött. A Penker 
család egyik leszármazottja, Penker Mária Toplak Ferenc-
nek, a „gátertulajdonosnak” a felesége volt. 

II/19
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc
A fénykép 1937-ben készült és a Nagy család háza 

látható rajta. A házat Nagy József és felesége, Mária (szüle-
tett szintén Nagy) építtették 1929 és 1930 között az akkori 
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időkre és a környékre jellemző stílusban. A tüskeszeri szár-
mazású Nagy József és felesége, aki viszont a Szent János 
utcából származott, 1923-ban kötötte össze az életét. József 
édesanyja 1928-ban íratta a fia nevére a Fő utcán talál-
ható telket, ahol egy évvel később már építkeztek is. A tégla 
„hazai” gyártmányú volt, hiszen a Gyola nevű dűlői földből 
állították elő döklözsinyi (Dokležovje) téglavető mesterek. 
A tető faszerkezetét a helyi közbirtokossági erdő biztosítot-
ta, míg a cseréptető a hosszúfalui téglagyárból származott. 
Magát az épületet a streleci Kolosa János kőművesmester 
emelte fel négy segédjével, a család és a rokonság hathatós 
segítségével. A háznak volt egy nagyszobája, egy konyhá-
ja kemencével, egy spájza, egy középnagyságú szobája, egy 
kisszobája, szűk folyosója és verandája. Mivel a téglaház 
Dobronak előkelőbb épületei közé tartozott, a település egyik 
kereskedője, a csáktornyai származású Štingl Franjo és fe-
lesége, Kruk Slavica béreltek itt lakrészt maguknak. A kép 
előterében Kruk Slavica látható babakocsival.    

II/20
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc
A fénykép a Fő utcán lévő Nagy család házának bel-

ső udvarán található kerekes kutat mutatja valamikor az 
1930-as évek végén. Ezt a kútfajtát általában a magasab-
ban fekvő helyeken készítették, mivel ilyen helyeken mélyebbre 
kellett ásni. A Fő utcán található házak udvarán lévő kutak 
10–12 méter mélyek is voltak, mivel az utca a falu maga-
sabban fekvő részei közé tartozott. A képen látható kútra 
cserépből készült fedelet tettek, amelyet két oszlop tartott. A 
hengerre láncot erősítettek, arra pedig fém vödröt, ezt lehetett 
kézzel fel- és lehúzni, illetve tekerni. A fényképen jól látszik, 
hogy Kruk Slavica tanítónő, miután vizet húzott a kútból,  
átönti a vödör tartalmát egy másik fémedénybe, amelyben a 
vizet tárolták a házon belül. A kút előtt pedig Nagy (Simon) 
Ferienc látható, amint kukoricát morzsol a ludaknak.

II/21
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc
A fénykép a Fő utcán lévő Nagy (Simon) ház belső 

udvarát ábrázolja az 1930-as évek végén. A kisgyerekkel 

álló hölgy takarásában az újonnan épülő családi porták 
alapvető eleme, a kerekes kút látható. A teknőben valószí-
nűleg kenyeret dagasztó háziasszony, Nagy Mária mögött 
a pincelejárat van. Itt tárolták elsősorban a krumplit, a 
burgondit, a répát, de sokan a bort is itt tartották. A pin-
celejárattól balra (a kisgyermekes hölgy és a kút takará-
sában) volt az istálló, tőle balra pedig a pajtába vezető 
ajtó látható. A pajtában kaptak helyet a mezőgazdasági 
eszközök, többek között a szekér is. Az 1920-as és 1930-
as években épült dobronaki téglaházakra jellemző volt az 
ilyen udvarfelosztás.

II/22
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc
A fényképen a Nagy család házának baromfiudvara 

(hátsó udvara) látható tyúkokkal és kacsákkal, valamint a 
kisgyermek Nagy (Simon) Ferenccel. Talán nem volt olyan 
ház a faluban, melynél ne tartottak volna baromfit, első-
sorban tyúkokat, kacsákat és ludakat. A képen jól látható, 
hogy a hátsó udvart az első udvartól, mely a lakrész és a 
pajta közti teret ölelte fel, mogyoróvesszőből készült kerítés 
választotta el. Más házaknál is vesszőből készült a hátsó 
udvar kerítése, mivel ez nem volt annyira szem előtt, mint 
az utca és a ház között lévő kerítés. A házat az utcától 
elválasztó kerítés természetesen már mutatósabb volt, és 
vagy lécből készült (ez volt a gyakoribb), vagy drótból, 
mint ahogy például a Nagy családnál is (II/19 fénykép).

II/23 és II/24
Fotó: Pilipp Ljerka
Adatközlő: Pilipp Ljerka és Szarjas Márta 
A két fénykép a téglagyár-tulajdonos Zsitek csa-

lád házát ábrázolja félkészen (II/23) és már készen, 
lakottan (II/24). Magát a házat a család a gazdasági 
világválság alatt, 1930 és 1932 között építette. A még 
épülőben lévő házat ábrázoló kép valószínűleg 1931-
ben készült, míg a már kifestett házat, az ablakokban a 
büszke lakókat ábrázoló fénykép valamikor a harmincas 
évek derekán. A ház érdekessége, hogy az addig épült 
dobronaki téglaházaktól eltérően kocka alaprajzú, míg 
a többi házra a téglalap, vagy L alakú alaprajz volt 
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jellemző. A Fő utcán található épület az egykori Ge-
rencsér-féle vas- és vegyesáru-kereskedéssel szemben, az 
úttest túloldalán állt.

II/25
Fotó: Nagy Katalin
Adatközlő: Nagy Katalin
A fénykép Varga Ferenc és neje, Teréz (született Bürmen) 

házához szükséges tégla előállítása alkalmából készült vala-
mikor az 1940-es évek derekán, és a munkálatokban részt-
vevő rokonok, szomszédok és ismerősök sokasága látható rajta. 
A képen a földön állók közül balról a harmadik Varga Teréz. 
A házaspár még a magyar hatalom alatt, 1943-ban döntött 
úgy, hogy új házat építenek. Mivel a házhely Tüskeszerben 
volt, ezért magát a téglavetést a Tüskeszer határában talál-
ható réteken végezték el. Az így nyert tégla nem került sok 
pénzbe, csak rengeteg fáradságba. A Varga házaspár 1947 
nyarán költözött a házba, mely még ugyanazon év októberé-
ben a többi tüskeszeri házzal együtt leégett.

II/26
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc
A fénykép 1937 augusztusában készült a Fő utcán 

található Nagy-ház nagyszobájában. A Dobronakon 
szolgálatban lévő állami hivatalnokok (rendőrök, finán-
cok, tanítók), valamint kereskedők előszeretettel béreltek 
lakrészeket a Fő utca újonnan épült téglaházaiban. A ke-
reskedő Štingl Franjo és felesége, a tanítónőként dolgozó 
Kruk Slavica a Nagy családnál bérelt lakrészt, egy szobát 
(ez volt a ház úgynevezett nagyszobája), valamint egy 
kisszobát, amit konyhává alakítottak át. A képen a Štingl 
házaspár látható (bal oldalon Kruk Slavica, jobb oldalon 
Štingl Franjo), amint vendéget fogadnak.

II/27-től II/31-ig
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc
A fényképek a harmincas évek második felében készül-

tek a Štingl család által a Nagy családtól bérelt szobában 
(a nagyszobában). A képeken a szoba bútorzata látható, 
mely az adott korban modernnek és drágának minősült, 

ezért ritkaságnak számított faluhelyen, így Dobronakon is. 
A szoba fő helyén a támlás ágy található, előtte a székekkel 
körülvett asztalka. Nem hiányozhatott a bútorok közül az 
akkoriban nagy becsben tartott „Singer” varrógép, valamint 
a pipereasztal és a kanapé sem. A falakat fényképekkel és 
festményekkel díszítették, míg a padlóra szőnyeg és állatbőr 
került. A bútor a Štingl család tulajdona volt és Csáktor-
nyáról hozták Dobronakra. Az ehhez hasonló bútorzat ké-
sőbb a jobb módú dobronaki családok körében is elterjedt és 
még ma is megtalálható némely otthonban.

II/32 és II/33
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc
A két fénykép a már említett Nagy családnál bérlő-

ként lakó Štinglék konyháját ábrázolja ünnepi díszben. 
Az asztalt és a stokedliket, valamint az asztal mögötti 
falrészt hímzéssel díszítették, míg magát a falat cseresz-
nyemintás tapétával borították. Az asztal fölött fűszer-
tartó látható, melynek dobozain horvát feliratok jelölték 
az abban tárolandó fűszer nevét. A sarokban álló üveg-
vitrin edénytároló volt, valamint a családi rádió „talap-
zataként” szolgált. Dobronakon a 30-as években nagyon 
kevés család tudta megengedni magának a rádiót, a Štingl 
család közéjük tartozott. A konyha elmaradhatatlan tar-
tozéka volt a kredenc, valamint a sámedli (II/33 kép).

 
III/1
Fotó: Zver (Doma) Jolán 
Adatközlő: Zver (Doma) Jolán
Az Osztrák–Magyar Monarchia idejében készült 

fényképen Doma Ferencz vendéglője látható, előtérben az 
alapító, Doma Ferencz és neje, Mária (született Zsálig). 
Doma Ferencz azon ritka dobronakiak egyike volt, aki 
nemesi ősökkel rendelkezett. A Fő utcán, a templom köze-

III. Kereskedelem, 
vendéglátás, kisüzemek, 
kisiparosok
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lében található vendéglő udvarán mészárszék és vágóhíd 
is üzemelt. A Doma vendéglő és mészárszék az 1920-as 
évek második felében zárt be, ekkor már Doma Ferencz 
fia, József irányította az üzletet.

   
III/2
Fotó: Zver (Doma) Jolán
Adatközlő: Zver (Doma) Jolán
A fénykép az 1910-es évek végén készült, a Doma csa-

lád három generációja látható rajta. Az előtérben harcsaba-
jusszal Doma Ferencz, a Doma vendéglő alapítója és neje, 
Mária (született Zsálig – Ferencz balján ül). A családfőtől 
jobbra ül egyetlen fiuk, Doma József, míg a sor bal olda-
lán József felesége, Júlia-Jolán (született Nemes). A meny 
nemcsak vezetéknevében, hanem származásilag is nemes 
volt (Mezővárról – Tešanovci), ahogy a Doma család tag-
jai is. Józsefnek és Júlia-Jolánnak öt gyermeke született: 
Margit (1898 – fent balra), Lajos (1900 – fent jobbra), 
János (1901 – fent balról a második), Gizella (1903 – fent 
jobbról a második) és Jolán (1911 – elöl a nagyapa és nagy-
mama között). Érdekes a Doma gyerekek sorsa:  

Margit férjhez ment a dobronaki Bot Pálhoz, gaz-
dálkodásból éltek a településen. 

Lajos tanítónak tanult ki a csáktornyai tanítókép-
zőben. Feleségével, a szintén tanítóként dolgozó Jolánnal 
(született Belovics) a hetési falvakban tanítottak a jugo-
szláv éra alatt, majd 1930 körül áthelyezték őket Ptujba. 
Egészen 1941-ig ott tanítottak, majd a magyar uralom 
alatt hazatértek a Muravidékre, és Adriáncon (Odranci) 
dolgoztak tovább. A háború után Lajost Mariborban egy 
évre börtönbe zárták, ezt követően egészen haláláig nem 
kapott állást, csak a felesége dolgozott. 

János mészárosnak tanult ki, és miután a dobronaki 
Doma mészárszék és vendéglő tönkrement, Muraszom-
batban kapott állást a Benko húsgyárban. 

Gizella Lajoshoz hasonlóan tanítónak tanult, és Dob-
ro nakon tanított egészen az 1930-as évek derekáig, amikor 
is szlovén származású férjével Ljubljanába költözött. 

A legkisebb gyerek, Jolán a dobronaki iskola igazgató-
jához, Preininger Jánoshoz ment férjhez és öt gyereket szült. 
A család 1941-ig, a magyarok bevonulásáig Dobronakon 
élt, majd ezt követően áthelyezték őket Csáktornyára.         

III/3
Fotó: Toplak Ernő
Adatközlő: Toplak Ernő és Bognár János
A fényképen a Fő utcán működő fodrász- és borbély-

mester, Lovenyák Vince üzlete látható magával a mester-
rel az ajtóban. A fénykép készítésekor az épülettől jobbra 
elterülő telek még üres volt, az első világháborút követően 
itt épült fel a Gerencsér-féle vas- és vegyesáru-kereske-
dés (III/5). Az épület egyébként különböző iparosoknak 
adott otthont a 20. század során. A jugoszláv időben itt 
működött Molnár István kalaposmester műhelye és bolt-
ja, valamint a Maribor környékéről származó Leonhard 
testvérek péksége.

III/4
Fotó: id. Gerencsér József 
Adatközlő: id. Gerencsér József
A kép a vas- és vegyesáru-kereskedést üzemeltető Ge-

rencsér családot ábrázolja az 1930-as évek elején a bolt-
nak is otthont adó épület tornácán. Gerencsér József streleci 
származású volt, míg felesége, Mária bakonaki születésű. 
Mária szülei, Toplak János és Anna később Dobronakra 
költöztek és vendéglőt üzemeltettek a faluban. Gerencsér 
József és Mária Bagonyán házasodott össze 1920-ban, 
majd Bellatincon éltek egészen 1925-ig, míg meg nem 
épült a dobronaki ház. Fiuk, József Bellatincon született. 
A húszas évek derekától egészen 1932-ig Dobronakon 
volt a család, ahol kereskedéssel foglalkoztak, majd újra 
visszatértek Bellatincra.

III/5
Fotó: id. Gerencsér József
Adatközlő: id. Gerencsér József
A fényképen Gerencsér József vas- és vegyesáru-ke-

reskedése látható, valamint Molnár István kalaposüzlete 
és műhelye (balra a képen). A vegyeskereskedésnek is ott-
hont adó épületet Gerencsér József építette 1924–25-ben. 
A Fő utcán található üzletben vas- és vegyesárucikkeket 
árultak, többek között ruhát is. A kereskedés bejárati aj-
tajában látható öltönyös személy Gerencsér József, míg a 
lépcsőn ülő hölgy a felesége, Mária (született Toplak, Top-
lak János vendéglős leánya). 
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A vaskereskedéstől balra lévő üzletben működött 
Mol nár István kalaposüzlete. A képen jól láthatók az üz-
let kirakatában lévő kalapok. Molnár István a harmincas 
évek elején fiatalon meghalt, ezt követően a településen 
már nem működött többé kalapos. Az épületet a Leonhard 
testvérek bérelték ki pékség üzemeltetésére.

 
III/6
Fotó: Hack János
Adatközlő: Hack János
A fénykép egy évvel a második világháború kitörése 

előtt ábrázolja a volt Freyer-, illetve Hack-féle házban 
működő vegyeskereskedést, Berden Kálmán üzletét. A 
Hack-féle házban, mely a templom közelében volt, már a 
Monarchia éveiben is működött bolt. Ekkor egy Freyer Ja-
kab nevezetű zsidó kereskedő működtette itt a kereskedését. 
Maga az épület eredetileg az Esterházy család tulajdona 
volt, akik 1919-ben a Hack családnak adták el. Az 1920-
as években Horváth Elek üzemeltetett itt boltot, majd 
miután a húszas évek végén az újonnan épített házában 
nyitott üzletet, a Hack-féle ház üzlethelyiségét volt segéd-
je, Berden Kálmán vette bérbe.       

A képen balról jobbra a következő személyek látha-
tók: Varga Már ton Pista, Mataics Géza, Vugrincsics Ist-
ván, Vugrincsics Teréz, Berd en Teréz, Hack István, Hack 
János (csak a feje látszik), Berden Kál mán, Ritz József, 
Toplak Imre „Dimre”, elöl Vugrincsics Katalin ül. 

III/7
Fotó: Leonhard Ana  
Adatközlő: Leonhard Ana 
A Leonhard testvérek közül, akik Maribor mellett, 

Pobrežjén születtek, Josip volt az idősebb. Valamikor az 
1900-as évek első felében született, míg öccse, Franc 1908-
ban. Leonhard Josip az 1920-as évek derekán nyitott pék-
séget Dobronakon, ahol öccsét inasként alkalmazta 1926 
és 1929 között. A Leonhard testvérek körülbelül tíz év 
múlva, a harmincas évek derekán Lendvára költöztek, és 
ezt követően ott üzemeltettek pékséget. A gazdasági élet 
mellett a falu politikai életében is részt vettek, hiszen 
1934-ben Josipot falubírává is kinevezték a hatóságok, de 
csak egy évig regnált. 

III/8
Fotó: Šövegeš Silvester 
Adatközlő: Leonhard Ana és Šövegeš Silvester   
Dobronakon az 1920-as évek második felében nyílt 

pékség a Fő utcán, a Gerencsér vegyeskereskedés mellett. 
A vállalkozó, Leonhard Josip Stájerországból érkezett, 
majd később inasként követte öccse, Leonhard Franc is. A 
pékség nap mint nap friss pékáruval látta el a falubelie-
ket, elsősorban az ott élő hivatalnokokat és azok család-
jait. Nagyon sok falusi azonban nem pékárut vásárolt a 
pékségben, hanem a már megdagasztott és megkelt tésztát 
süttették meg a pékségben. Az ugyanis sokkal kifizetődőbb 
volt a háziasszonyok számára, ha a pékségben süttettek, és 
így nem kellett minden egyes alkalommal otthon felfűteni 
a kemencét. A Leonhard pékség az 1930-as évek derekán 
zárt be, ezt követően Dobronakon többé nem működött 
péküzem. 

III/9
Fotó: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija   
Adatközlő: Turza István, Ošlaj (Turza) Marija, 
Gönc János és Šövegeš Silvester
A fénykép a régi Jugoszlávia alatt készült, amire 

a vendéglő falán lévő szlovén nyelvű feliratból is lehet 
következtetni. A kocsma a Fő utcán, nem messze a falu-
központtól feküdt. A házat egyébként a mezővári Nemes 
család építette 1896-ban. Eleinte az orvosi rendelőnek 
és magának az orvoslaknak adott otthont, majd miután 
1910 körül az orvos új épületbe költözött, a Zsitek csa-
lád nyitott itt vendéglőt. Az 1930-as évek közepe táján 
Zsitekék bérbe adták a vendéglőt Soós Lajosnak, aki azt 
1941-ig vezette. Ezt követően az épületet Gönc Pál vette 
meg, aki a magyar uralom alatt lakatosműhelyt működte-
tett itt. Az épület érdekessége, hogy két vallási közösségnek, 
az evangélikusoknak és a jugoszláv időkben a muzulmá-
noknak (a Dobronakon állomásozó granicsárok, azaz ha-
tárőrök közül kerültek ki a dobronaki muzulmánok) szol-
gált imahelyként. 
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III/10
Fotó: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija
Adatközlő: Bognár János, Turza István 
és Ošlaj (Turza) Marija    
Soós Lajos a harmincas évek derekától egészen 

1941-ig bérelte a korábban a Zsitek család által működ-
tetett vendéglőt a Fő utcán. A vendéglátás mellett ked-
venc időtöltése a vadászat volt, amit a fénykép is tanúsít. 
A „régi jugoszlávok” alatt a dobronaki határban húzódó 
egyik vadászterületet is bérelte. A második világháború 
vége felé belépett a nyilas pártba, aminek következtében 
a háború után a többi dobronaki nyilas párttagtól elté-
rően (akiket a filóci lágerbe vittek „átnevelésre”) Mura-
szombatba hurcoltak el a partizánok, és onnan már nem 
tért vissza többé.

III/11
Fotó: Šövegeš Silvester
Soós Lajos kocsmája a falusiak közkedvelt szóra-

kozóhelyének számított Dobronakon. A szórakozásról 
a jó ital mellett többek között a biliárd is gondoskodott, 
melyet elsősorban a módosabb falusi személyek játszot-
tak. A képen látható két személy közül a sötét ruhában 
lévő, a társát figyelő személy Štingl Franjo kereskedő, 
míg az éppen lökni készülő személy egy hivatalnok volt. 
A képről jól kivehető, hogy a biliárd karambol típusát 
játszották, amelynél a játék célja a három golyó ütköz-
tetése volt. A vendéglő falát a petróleumlámpa mellett, 
mely a világításról gondoskodott, különböző reklámok 
és festmények díszítették. Külön említésre szorul a bili-
árdasztal felett látható festmény, melyen a kiskorú ki-
rály, II. (Karađorđević) Péter látható nagybátyjával, 
Karađorđević Pál régenssel.

III/12
Fotó: Pavšič (Gajdek) Marija
Adatközlő: Pavšič (Gajdek) Maria
Rous Josip mészáros a Muravidék szlovének lakta 

vidékéről költözött Dobronakra az 1930-as évek de-
rekán, majd üzletet nyitott a Fő utcán. Az épület, ahol 
a mészárszék üzemelt, a Gajdek család tulajdona volt, 
akik viszont a kocsmatulajdonos Doma családtól vették 

meg 1933-ban. Az épületet egyébként a Doma család 
istállóként használta, az új tulajdonos, a Gajdek család 
viszont lakóépületté alakította át. Az épület Fő utcára 
nyíló szárnyát vette bérbe Rous Josip, és itt működtet-
te mészárszékét. A friss hús mellett, melyet a Vásártéren 
található jégveremből szállított jéggel hűtöttek, kolbászt, 
zsírt, szalonnát vásároltak nála előszeretettel a falusiak. 
A mészáros, Rous Josip fehér kötényben a kép közepén 
látható.

III/13
Fotó: Štingl Silvester
A fénykép a 30-as évek második felében készült és 

a Milhofer-házat mutatja a település központjában. A 
Milhofer család a két világháború közötti időszakban már 
nem működtette vegyeske res kedését, hanem az árusítás-
ra szolgáló helyiségeket kiadták bérletbe. Először Benčik 
Marija és Darvas Péter bérelte az üzlethelyiségeket, majd 
Benčiket Štingl Franjo váltotta. A képen jól látható, hogy 
az épületben két különálló kereskedés működött: Štingl 
Franjo vegyeskereskedése (az épület közepén látható ajtó 
volt a bejárat) és Darvas Péter mészárszéke (a képen bal-
ra). A második világháború alatt a tüskeszeri Kovács Ven-
del üzemeltetett itt boltot.

III/14
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Štingl Silvester 
és Nagy (Simon) Ferenc
Štingl Franjo az 1930-as évek közepe táján érkezett 

Dob ro  nakra Csáktornyáról és vette át rokonától, Benčik 
Marijától a Milhofer-házban lévő vegyeskereskedést. Itt, 
Dobronakon ismerkedett meg feleségével, Kruk Slavicával, 
aki kranji születésű volt és a dobronaki általános (akkor 
elemi) iskolában volt tanítónő. Franjo 1936-ben vet-
te feleségül Slavicát, egy évvel később pedig megszületett 
fiuk, Silvester. A Štingl házaspár a Nagy családnál volt 
szálláson a Fő utcán, illetve ott béreltek lakrészt. Štingl 
Franjo a falu társadalmi életében is részt vett. A harmin-
cas évek derekán rövid ideig tűzoltóparancsnok volt, de a 
tamburicazenekarban is játszott. A Štingl család 1938 
telén Csáktornyára költözött.
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III/15
Fotó: Pilipp Ljerka
Adatközlő: Pilipp Ljerka és Szarjas Márta
Zsitek Ferenc röviddel az első világháború kitörése 

előtt, 1911-ben építette a téglagyárat. Ez volt egyben a 
település első üzeme, korábban csak kisiparosok működtek 
Dobronakon. Zsitek Ferenc a téglagyárat a századforduló 
után megszaporodó téglaépítésű épületekre, az azok fel-
állításához szükséges tégla és cseréptető előállítására ala-
pozta. A nyersanyag, az agyag nagy mennyiségben állt 
rendelkezésre a falu határában, magát az üzemet is az 
egyik lelőhelynél létesítették. A tulajdonostól a téglagyárat 
1941-ben a magyar hatóságok elvették, ugyanezt tette a 
második világháborút követően a jugoszláv kommunista 
hatalom is. A fényképen a tulajdonos, Zsitek Ferenc, a fe-
lesége (ernyővel a kezében) és két leányuk a téglagyárba 
vezető feljárón, míg az üzem munkásai a feljáró előtt lát-
hatók.

 
III/16
Fotó: Pilipp Ljerka
Adatközlő: Pilipp Ljerka és Szarjas Márta 
A Grazban készült fényképen Zsitek Ferenc, a dob-

ro naki téglagyár alapítója látható. Zsitek Ferenc rakicsáni 
születésű volt, aki muraszombati származású feleségével, 
Krisztinával (született Kos) a századfordulót követő 
években költözött Dobronakra. Itt először vendéglőt mű-
ködtettek a Fő utcán, majd röviddel a háború kitörése előtt, 
1911-ben téglagyárat alapítottak. A vendéglőt a harmin-
cas évek derekáig üzemeltették, majd kiadták bérbe Soós 
Lajosnak. A téglagyár viszont egészen 1941-ig, ill. az 
1948-as államosításig a tulajdonukban volt.

 
III/17
Fotó: Vuk József
Adatközlő: Vuk József
A dobronaki téglagyár tulajdonosa, Zsitek Ferenc a 

messzi Olaszországból, Friuli tartományból hozatott tég-
lavetőket, illetve téglát előállító mestereket. Hogy megtart-
sa a téglagyár számára a jó szakembergárdát, házhelyet is 
adományozott az „olaszoknak” a téglagyár melletti terüle-
ten. A Fabris család tagjai, valamint az üzem helyi mun-

kásai 1924-ben álltak a fényképezőgép elé. Balról jobbra 
a Fabris család következő tagjai láthatók: Marcellino (ül), 
Filomena, Luigi, Onelia, Elisa, Ettore, Lucrezia, Luigia, 
Ottilio, Berta (elöl ül), Rosalia (elöl ül). A hátsó sorban és 
a kép jobb oldalán álló munkások ismeretlenek, de valószí-
nűleg dobronaki származásúak.

       
III/18
Fotó: dr. Toplak Jožef 
III/19
Fotó: Dobronak Községi Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közösség
Adatközlő: id. Gerencsér József
A dobronaki fűrésztelep a vendéglőt is működte-

tő Toplak család nevéhez fűződik. A „gátert” 1922-ben 
hozták létre, a család által a faluközpontban működtetett 
vendéglő udvarán. Az üzem, melyhez a fűrészt Stájeror-
szágból, Grazból hozatták, csak a környék deszkaszükség-
leteit látta el, készáru elkészítésével nem foglalkozott. A 
vendéglőtulajdonos apa, Toplak János másodszülött fiára, 
Ferencre bízta a fűrésztelep irányítását. A III/18-os fény-
képen jobbra a nagy farönk mögött látható Toplak Ferenc. 
A III/19-es fénykép előterében az Ausztriából hozatott 
fűrész van, míg a képről az is jól kivehető, hogy már vil-
lannyal világítottak. A Toplak családnak saját áramfej-
lesztője volt (aggregátor), fával fűtött gőzgép segítségével 
állították elő az áramot. Az elmondások szerint a gőzgép 
sípját, melyet naponta háromszor húztak meg (reggel, 
délben és este), még a több kilométerre lévő, a Magyaror-
szághoz tartozó Jósecz településen is tisztán hallották az 
emberek.

III/20
Fotó: dr. Toplak Jožef
Adatközlő: id. Gerencsér József
A fotó, melyen Toplak Ferenc látható, valamikor a 

20-as években készült. Az 1922-ben létrehozott „gáter” 
(gatter) irányítását a családapa, Toplak János másod-
szülött fiára, Ferencre bízta. Ferenc a település társadal-
mi életében is szerepet játszott: 1924-ben az újraalakuló 
tűzoltóegyletnél parancsnoki tisztséget töltött be.
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III/21
Fotó: Horvát (Elek) Marika
Adatközlő: Horvát (Elek) Marika
A fénykép 1936. július 15-én készült, és a Horváth 

Elek által alapított gőzmalom mellett felépített olajütő 
tatarozását ábrázolja. Magát a malmot Horváth Elek 
az 1930-as évek derekán építtette. Röviddel a gőzmalom 
üzembe helyezését követően, 1936-ban pedig olajütőt is 
emeltetett a malom mellé. Istálló is tartozott a malomhoz, 
ahol a tehenekkel vagy lovakkal érkező kuncsaftok meg-
etethették és megitathatták az állatokat. A gőzgép meghaj-
tásához szükséges szenet Muraszerdahelyről szállították. 
Az üzem közel egy tucat embernek biztosított megélhetést, 
köztük néhány szomszédos faluban lakó személynek is, az 
olajat például két renkóci mester készítette. Horváth Elek-
nek saját áramfejlesztője is volt a malomban, és az így 
nyert villannyal világítottak az épületben.

III/22
Fotó: Horvát (Elek) Marika
Adatközlő: Horvát (Elek) Marika
Az 1900-ban született Horváth Elek és neje, Teréz 

(született Göntér) valamikor a harmincas években állt 
a fényképezőgép elé. Horváth Elek Freyer Jakab keres-
kedőnél volt inas, majd az 1920-as években a Freyer-, 
ill. Hack-házban működtetett üzletet. 1925-ben feleségül 
vette Göntér Terézt, majd néhány ével később az Egy-
házvégben, a körorvosi rendelő mellett házat építettek, 
melynek egy részét bolttá alakították át. A harmincas 
évek derekán a Horváth házaspár új vállalkozásba fogott: 
gőzmalmot, majd röviddel később, 1936-ban olajütőt is 
építettek a malom mellé. A kereskedést viszont kiadták 
Teréz öccsének, Göntér Istvánnak. A háborús évek alatt a 
Zsitek-féle téglagyárat is bérelték.     

III/23
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc
A második világháború alatt készült fényképen szá-

radó dongák láthatók a Nagy család házának udvarán. 
A fát a donga készítéséhez – amely tölgyfa vagy akácfa 
volt – a közbirtokossági erdőből hozták. A dongákat a há-

zaknál faragták ki, Dobronakon elsősorban ganicsai fara-
gók végezték a munkát. A ganicsai dongafaragók nagyon 
népszerűek voltak a településen és a környéken, amit szak-
szerű és precíz munkájuknak, valamint becsületes elszá-
molási rendszerüknek köszönhettek. Ugyanis nem a ledol-
gozott napok, hanem a kifaragott dongák „aku” nagysága 
alapján számolták el a munkájukat. A téli hónapokban 
hazahozott fát tavasszal, áprilisban és májusban vették 
kezelésbe a faragók, készítettek belőle dongákat, amit egy 
évig száradni hagytak. Ez úgy történt, hogy a dongákat 
körberakták és egyfajta tornyot készítettek belőlük, ahogy 
a képen is látható. A dongából saját használatra hordót, 
teknőt, sajtárt stb. készítettek, a maradékot viszont első-
sorban ganicsai pintéreknek adták el.

III/24
Fotó: Bojnec Jurij
Adatközlő: Bojnec Jurij
Dobronakon a két világháború között 3 kádár, illetve 

ahogy a faluban hívták őket, pintér tevékenykedett – a há-
rom Bojnec testvér: Ferenc, István és János. A képen a legfi-
atalabb, Bojnec István látható. A Bojnec testvérek apjuktól, 
Bojnec Istvántól tanulták el a dongakészítés mesterségét. 
Hordók, kádak, itatósajtárok készítése mellett elsősorban 
a fentiekben felsorolt edények javításával foglalkoztak. A 
legtöbb dobronaki iparoshoz hasonlóan a Bojnec testvérek is 
foglalkoztak mezőgazdasággal az ipar mellett.

III/25
Fotó: Toplak Ernő
Adatközlő: Toplak Ernő
Toplak József Kebelén született 1883-ban. Az aszta-

losmesterséget a Kebelével szomszédos Szentgyörgyvölgyön 
tanulta ki. Dobronakra házasság révén került, az Egy-
házvégből származó Ripics Annát vette feleségül. Az ifjú 
pár a Fő utcán, közel az iskolához rakott fészket magának, 
és az asztalosműhely is itt kapott helyet. A bútorok mellett 
nyílászárokat (ajtó, ablak) is készített. Nagyon ügyelt az 
alapanyag kiválasztására, ha kellett, több tíz kilométert is 
megtett a jó minőségű deszkáért. Nagyon alapos és precíz 
asztalos hírében állt. „Nem azt kérdezik, hogy meddig ké-
szült, hanem azt, hogy ki csinálta” – ez volt a jelmondata. 
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Az asztalosmunka mellett Toplak József földműveléssel is 
foglalkozott, mint a legtöbb dobronaki iparos. A Toplak 
házaspár egy gyereket nevelt fel, az 1908-ban született 
Istvánt. István eltanulta apjától az asztalosmesterséget, 
de ipara nem ebből, hanem a szeszfőzésből volt. A fénykép 
1919-ben készült, rögtön azt követően, hogy Toplak József 
hazatért az első világháborúból.

III/26
Fotó: Car (Kühar) Ana 
Adatközlő: Car (Kühar) Ana
A képen látható Bürmen Lajos, Kühar Lajos és 

Bürmen Rozália elsőszülött fiúgyermekeként látta meg a 
napvilágot 1911-ben. Hat évvel később, 1917-ben szüle-
tett meg az öccse, Károly. Mivel a szülők nem házasodtak 
össze, ezért a két fiúgyermek anyjuk vezetéknevét vette fel. 
Az apa, Kühar Lajos 1874-ben született Nagytótlakon 
(Selo). Fiatal éveit Szombathelyen töltötte, ahol szabónak 
tanult, Dobronakra az 1900-as évek környékén költözött. 
Kühar Lajos azon ritka dobronaki iparosok közé tarto-
zott, akik csak az iparból éltek meg. A napjait azzal kezd-
te, hogy elolvasta az újságot és csak ezt követően állt neki a 
munkának. Szeretett kártyázni: úriasan kiöltözve (fehér 
vászonöltöny, kampósbot és szemüveg) járt a Zsitek-féle 
kocsmába kártyázni. Mindkét fia a nyomdokaiba lépett: 
a fiatalabb, Károly Bécsben lett schneidermeister, míg az 
idősebb, Lajos Dobronakon folytatta apja mesterségét. 
Bürmen (Kühar) Lajos munkahete a következőképpen 
nézett ki. Hétfő: ünnep, vagyis pihenőnap. Kedd: ezen 
a napon egész hétre előre megszabta az anyagot. Szerda: 
összeállította a próbára a textíliákat. Csütörtök: ezen a 
napon jöttek általában próbára a „kuncsaftok”. Péntek és 
szombat: eme két napon készültek el a ruhák, vagyis folyt 
a varrás. Vasárnap korán reggel kivitte a kész ruhákat a 
házakhoz.

        
III/27
Fotó: Bojnec Jurij
Adatközlő: ifj. Ošlaj Jožef
A fénykép valamikor az 1930-as években készült, 

Ošlaj Jožef szabómester látható rajta vadonatúj kerék-
párja társaságában. Ošlaj Jožef 1912. február 29-én 

született Filócon (Filovci). Lipahócon (Lipovci) volt inas 
Slavic szabómesternél, segéd pedig Bagonyán  (Bogojina) 
Puhan szabónál. A mestervizsgát 23 évesen tette le Ljub-
ljanában. Rövid ideig itt dolgozott, majd 1936 derekán 
Dobronakra költözött és nyitott szabóműhelyt Gajdek 
Ivan házában. Még ez évben megismerkedett Trajber 
Gizelával, a következő évben össze is házasodtak. Ošlaj 
Jožef jó mester hírében állt. Nemcsak dobronaki, hanem 
más településekről származó kuncsaftjai is voltak, ugyan-
ez érvényes a nála inaskodó személyekre is. A hazai inasok 
mellett sok tanítvány származott a környező falvakból.

III/28
Fotó: Gönc János 
Adatközlő: Gönc János
Az 1896-ban Dobronakon született Gönc Pál Alsó-

lendván tanulta ki a géplakatos mesterséget Alszeghy mes-
ternél. Tanulmányai elvégzése után három évig vándo-
rolt, többek között Budapesten és Mosonmagyaróváron is 
tanulta a mesterséget. Az első világháború kitörésének évé-
ben tért haza Dobronakra, és még ez évben behívták ka-
tonának. Az isonzói frontra küldték, ahol Görz (Gorica) 
környékén gáztámadást kaptak. A mérgezést alig élte túl. 
A háborút követően Patakszerben nyitott műhelyt. Göncz 
László „Egy peremvidék hírmondói” című munkájában 
Gönc Jánossal készített interjújában a következők olvas-
hatók Gönc Pál géplakatosról (Gönc Jani édesapjáról): „Az 
édesapa – egy segéddel és két inassal – főleg cséplő-
gépek javításával és különböző kazánok előállításával 
foglalkozott, de javított kerékpárt is, apróbb edényeket 
is foltozott és cinezett is, ha kellett. A szorgalmasan 
végzett munka eredményeként 1939-ben egy másik, a 
korábbinál tágasabb és modernebb házat vásároltak.” 
Ez a ház volt a Fő utcán található Zsitek-féle vendéglő. 
Gönc Pál közszereplőként is ismert volt a településen, a 
tűzoltóparancsnoki tisztség mellett 1941 és 1943 között 
falubíró is volt. A háborút követően a magyar hatalom 
alatt vállalt tisztsége és vagyoni helyzete miatt is Filócra 
internálták, míg a család többi tagját ( János fiát kivéve, 
aki amerikai hadifogságban volt) Hrastovecre. Gönc Pál 
és internált családtagjai, valamint a hadifogságban lévő 
fia is élve kerültek haza. 
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IV/1
Fotó: Ošlaj (Turza) Marija 
A fénykép az 1930-as évek második felében készült, 

a dobronaki Szent Jakab templomot mutatja, annak is a 
nyugati és északi homlokzatát, valamint a templom előtt 
található keresztet. A képen látható templomtorony ké-
sőbb, az 1960-as években nyerte el mai formáját, amikor 
is megemelték és ezáltal még impozánsabbá tették az épü-
letet. A tornyot egy „erkéllyel” is kiegészítették, ahonnan 
gyönyörű a panoráma az egész településre és a szélesebb 
környékre. A fénykép bal oldalán csak félig látható hársfa 
még ma is díszíti a templomdombot.

 
IV/2
Fotó: Štingl Silvester
Az 1930-as évek derekán készült fotó ritka pers-

pektívából mutatja a dobronaki plébánia paplakát, va-
lamint a hozzá tartozó kertet. A képen jól látható, hogy 
a fáraházat északról fenyőfák védték, amelyek mára már 
eltűntek. Hasonlóan eltűnt a plébániai hivatalhoz tarto-
zó kertet körülölelő kerítés is. A kép érdekessége, hogy kora 
hajnalban készült, amire az árnyékokból lehet következ-
tetni. Az égbolton látható korong ebből kifolyólag nem a 
nap, hanem a hold.

IV/3
Fotó: Ošlaj (Turza) Marija
A fénykép 1937. szeptember 8-án, egy szerdai napon 

készült a dobronaki Szent Jakab templom előtt. A képen a 
miséről kijövő, különböző korosztályokhoz tartozó embe-
rek láthatók. A mise után az emberek a templom előtt meg-
állva megbeszélték a falubeliekkel illetve a fárabeliekkel az 
aktuális politikai, helyi és egyéb dolgokat, eseményeket. A 
képről jól kivehető, hogy a templom bejáratához a lépcsők 
oldalról vezettek fel, míg a főbejárat előtt egy hatalmas 
hársfa díszelgett, melynek ágai a kép jobb felső sarkában 
láthatók.

IV/4 és IV/5
Fotó: Nagy (Simon) Ferenc
A IV/4-es és a IV/5-ös fényképek egy Úrnapi körme-

net alkalmával készültek valamikor az 1930-as évek má-
sodik felében, és a Szent Jakab plébániatemplom belsejébe 
engednek betekintést. Mindkét kép a kórusból, vagyis a 
karzatról készült, és annak ellenére, hogy a fényviszonyok 
nem voltak optimálisak, érzékelni lehet a templombelső 
pompáját. Külön említést érdemelnek a ma is látható nagy 
oltárfestmények, valamint a háttérben nehezen kivehető, 
a templom védőszentjét, Szent Jakabot ábrázoló festmény. 
A IV/4-es kép alapján érzékelhető az oltár impozáns mé-
rete, valamint megfigyelhetők a szószék tetején lévő kis 
szobrok. A IV/5-ös fénykép érdekessége viszont a híveket a 
szószékről megszólító pap, mivel mára a lelkipásztor „le-
költözött a földszintre”, vagyis az oltár mellől prédikál. A 
IV/4-es képen is, de különösen a IV/5-ös képen jól láthatók 
a templom falát és mennyezetét díszítő festmények. A fal-
festmények Pandur Lajos alsólendvai festő nevéhez fűződ-
nek, aki 1914-ben kezdte el a templom belsejének kifestését 
és még abban az évben be is fejezte a munkálatokat.        

IV/6
Fotó: Štingl Silvester
A dobronaki temető kápolnáját ábrázoló fénykép 1942. 

június 4-én készült. A szakrális épületet a falu lakosai rög-
tön az első világháborút követően, 1921–22-ben építették 
fel. A temető déli részén feküdt, közvetlenül a bellatinci 
útelágazás mellett. A kápolnát, mely kelet-nyugati tájolású 
volt, 1974-ben az országút szélesítése miatt lebontották, és 
helyette a temető északi részén építettek újat.   

IV/7
Fotó: Pavšič (Gajdek) Marija
Adatközlő: Pavšič (Gajdek) Marija 
A fénykép a második világháború alatt készült a 

Vid-kúti kápolnánál. A képen látható két katona – az 
adatközlő már nem emlékszik a nevükre – a cséplést el-
lenőrizte Dobronakon, illetve az ezzel kapcsolatos köte-
lező beszolgáltatást. Az egyik pihenő alkalmával néhány 
helyi lánnyal és fiúval kilátogattak a szomszédos tele-
pülés, Strelec határában található Szent Vid-forráshoz, 

IV. Hitélet
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valamint a forrás közvetlen közelében lévő kápolnához. 
A fénykép itt, a kápolnánál készült. Balról jobbra Peričić 
Smilja, Zsitek Matild (Tili néni), a fia, Boris, a háttérben 
Trajber Teréz, jobbról, fejkendővel a fején Gajdek Mari-
ja. Az 1828-ban épült Szent Vid-kápolna egyébként nem 
a dobronaki, hanem a szomszédos bagonyai plébániához 
tartozott. Az itt megrendezésre kerülő búcsú mindig jú-
nius 15-én volt, Szent Vid napján, és a streleciek búcsú-
jaként tartották számon. Ennek ellenére a dobronakiak is 
rendszeresen kijártak a Vid-kúti búcsúba. A hagyomány 
szerint annak, aki a Vid-kút forrásvizében megmosta 
szemeit, nem érhette baj a látását. Azok számára viszont, 
akik nem tudtak kimenni a búcsúba, fekete bugyros korsó-
ban vitték a szentelt Vid-kúti forrásvizet.

IV/8
Fotó: Štingl Silvester
A Nepomuki Szent János szobrát ábrázoló fénykép 

1938-ban készült. A szobor, mely még ma is áll a telepü-
lés nyugati bejáratánál, a Bakonaki-patakon átívelő híd 
(Szent János-híd) mellett található. Nem véletlen, hogy 
pont itt állítottak szobrot Nepomuki Szent Jánosnak, 
mivel a szent többek között a hidak védőszentje, és így a 
patakon átívelő híd patrónusa is lett. Magát a szobrot va-
lószínűleg a 19. század közepe táján állították fel. Rövid-
del az első világháború után, 1923-ban a korábban fából 
készült házikót lebontották, helyére a téglából készült, a 
képen is látható piramis tetejű házacskát emelték.

IV/9
Fotó: Dobronak Községi Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közösség 
A fénykép 1933-ban készült Tüskeszerben, a Dar-

vas-kereszt szentelésekor. A kőkereszthez szükséges pénzt 
a tüskeszeriek az eladott pásztorház árából biztosították. 
A pásztorházban a kanász (kondás) lakott a családjával, 
aki a falu hivatásos disznópásztora volt. Amikor a legelőt 
1926-ban először felmérték, a kanászság megszűnt, maga 
a kanász pedig családjával együtt Magyarországra köl-
tözött, így már nem volt szükség többé a pásztorházra. A 
kereszten a következő felirat olvasható: „Dicsértessék a 
Jézus Krisztus, mindörökké Ámen 1933”. 

 

IV/10
Fotó: Šövegeš Silvester
IV/11
Fotó: Dobronak Községi Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közösség
Az 1930 áprilisában készült fényképeken a dob-

ro naki fá rá ban az Isten testét először magukhoz vevő 
lányok és fiúk láthatók, a Volper Pál plébános lábánál 
látható táblán ugyanis a következő írás olvasható: „Első 
áldozás emlékére 1930. április”. Az ünneplő ruhába öl-
tözött, kezükben gyertyát tartó elsőáldozók a paplak előtt 
álltak a fényképész elé. A IV/10-es képen a lányok, míg 
a IV/11-es a fiúk láthatók. A plébános, Volper Pál 1909-
től 1935-ig szolgált Dobronakon. Magyar anyanyelvű 
volt, de tudott szlovénul is, mivel az 1900-as évek előtt 
Cserencsócon volt káplán és ott sajátította el a muravi-
déki szlovén nyelvjárást. Nyugdíjba vonulása után Ma-
gyarországra költözött.

 
IV/12
Fotó: Sabján János
Adatközlő: Sabján János
A bérmálásra koszorút kötő fiatalokat 1930. június 

22-én fényképezték le. A lányok kezében jól látható a ko-
szorú, melyet a bérmálkozó leányok és szüleik készítettek és 
a templom padjaira akasztották fel. A kép előterében lát-
ható fiúk a koszorúhoz szükséges „anyagot” gyűjtötték be. 
A fénykép közepén Volper Pál plébános látható. 

IV/13
Fotó: Gönc János
Adatközlő: Bognár János
A fényképen az 1936-os elsőáldozó fiúk láthatók a 

templom előtti téren Lejko Štefan plébánossal. Annak el-
lenére, hogy fontos eseményről volt szó, sok kisfiú – a csa-
lád anyagi helyzetéből kifolyólag – nem viselt lábbelit. A 
plébános, Lejko Štefan egy évvel korábban, 1935-ben ér-
kezett Dobronakra és váltotta a nyugdíjba vonuló Volper 
Pált. Lejko egyébként nem volt ismeretlen a dobronakiak 
számára, mivel 1925 és 1929 között segédlelkészként te-
vékenykedett itt. Lejkót jó kedélyű plébánosnak ismerték, 
aki fogékony volt az új dolgok iránt is. Biciklikerékből ké-
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szített áramfejlesztőt, mely a szél erejét hasznosította, és 
az így nyert áram segítségével világított a dolgozószobá-
jában.

IV/14
Fotó: Toplak Mária
Adatközlő: Toplak Mária
A fényképen az 1942-ben elsőáldozó lányok és fiúk 

láthatók a templom udvarán. A kép közepén balról jobbra 
Kis János plébános, Kovács János, Lejko Štefan plébános és 
Koren Ivan segédlelkész (káplán) ül. Még ez évben Lejko 
Štefan plébánost Kis János váltotta a dobronaki plébánia 
élén.

   
IV/15)
Fotó: Varga Sándor
Adatközlő: Toplak Mária
A fényképen 1944-ben Isten testét először magukhoz 

vevő gyerekek láthatók Kis János plébánossal. Kis János 
plébános 1942-ben, a magyar érában került Dobronakra 
plébánosnak és 1945. április 15-ig, a szovjetek bevonulá-
sáig töltötte be Dobronakon a plébánosi tisztséget. Göntér 
János „Dobronak – Múlt és jelen a határ mentén” című 
könyvében erről a következőképpen ír: „Nem lett sem-
mi bántódása, csak egy kicsit kirabolták, később pedig 
kitoloncolták, de megengedték neki, hogy egy hosszú 
szekéren – amennyi ráfért – átvihette (Magyarország-
ra – a szerző) a bútorait és holmiját.”

IV/16
Fotó: Varga Sándor
Adatközlő: Toplak Mária és Bognár János
A fénykép 1942-ben készült a bérmálás alkalmá-

val, a dobronaki „Katolikus Leánykör” tagjai láthatók 
rajta Hosszú József káplánnal, aki Alsólendváról járt ki 
Dobronakra. A dobronaki „Leánykör” még a Monarchia 
idejében alakult, és elsődleges feladata volt a fiatal leányok 
lelki és vallási felkészítése. Általában vasárnaponként, a 
litánia előtt és után találkoztak a káplánnal. A lelki és 
vallási dolgok mellett az élet gyakorlati részére is igyekez-
tek felkészíteni a fiatal lányokat, így például főző- és var-
rótanfolyamot szerveztek a számukra, de a szórakozásról 

sem feledkeztek meg, mulatságokat is rendeztek a tagok. 
A „Leánykör” zászlóval is rendelkezett; egy ilyen zászlót 
1929. január 29-én szenteltek fel.

IV/17
Fotó: Dobronak Községi Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közösség
A fénykép még az Osztrák–Magyar Monarchia ide-

jében készült az Úrnapi körmenet alkalmából. A kép a 
körmenetből már visszatérőben lévő hívek sokaságát mu-
tatja, amint az Egyházvégben, az akkor orvosi hivatal-
ként működő épület, valamint a Freyer-féle kereskedőház 
előtt vonulnak el. Jól látható a kép közepén a zombella 
alatt a plébános, kezében az oltári szentséggel. Érdekes 
megfigyelni, hogy az asszonyok kivétel nélkül fejkendőben 
vannak, egyedül a fiatal leányok láthatók fejfedők nélkül. 
A férfiak oldalról kísérték a zombella alatt haladó plébá-
nost. A kép másik érdekességét az épületek jelentik: az or-
vosi rendelő és orvoslak, mely egész pompájában látszik, 
valamint a Freyer-féle kereskedés, melynek csak a bejá-
rati, boltíves kapuja látható a képen – ezek már téglából 
épültek. A rendelőtől balra látható épületek viszont még 
zsúpfedeles házak voltak.           

IV/18
Fotó: Nagy (Simon) Ferenc 
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc 
A nem mindennapi nézőpontból készült fotó (va-

lószínűleg a templommal szemben lévő Milhofer-ház 
tetejéről) az Úrnapi körmenetből visszatérő híveket és a 
zombellát mutatja. Az Úrnapi ünnep jelentőségét mu-
tatja, hogy a két világháború közötti időben iskolaszü-
neti nap volt. Az ünnep alkalmából körmenet indult a 
templomból a faluba, melynek során négy különböző he-
lyen a prosekció megállt és ott kisebb szertartásra került 
sor. A szertartások helyén nyírfagallyakból készült oltárt, 
ill. sátrat emeltek. A képen jól látható, hogy a templom-
hoz vezető lépcsőt, valamint a bejárat előtt emelt kaput is 
nyírfavesszővel díszítették. Szintén jól kivehető a képről 
a templom bejárata előtt terebélyesedő hatalmas hársfa is, 
amelyet a későbbiekben kivágtak, helyet adva ezáltal az új 
lépcsőfeljárónak.
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IV/19
Fotó: Štingl Silvester
A fénykép 1936. május 22-én készült a dobronaki 

temetőnél a maribori püspök, Ivan Jožef Tomažič lá-
togatása alkalmából. A püspököt az iskola igazgatója, 
Preininger János üdvözölte a falubeliek nevében (a ké-
pen háttal látható). Ez alkalomból sokkal melegebb fo-
gadtatásban részesült a Maribori Püspökség első embere, 
mint 1924-ben, amikor is a Dobronakra látogató Andrej 
Karlin püspököt csak a tanítóság (élén Preininger isko-
laigazgatóval) és a fiatalok köszöntötték. A dobronaki 
plébániában egyébként csak 1934 márciusában vezették 
be felsőbb utasításra a szlovén nyelvű prédikációt a szlo-
vén anyanyelvű hívek számára, akik elsősorban a falu-
ban élő hivatalnokok, tanítók és a Kámaházára telepített 
kolonisták közül kerültek ki. 

IV/20
Fotó: Toplak Mária
A fénykép a szombathelyi püspök, Grősz József mu-

ravidéki útja során készült 1941-ben, amikor többek kö-
zött a dobronaki plébániát is meglátogatta. A templomba 
igyekvő püspököt az ünneplőbe öltözött hívek sokasága kí-
sérte, a legények még a leventesapkájukról sem feledkeztek 
meg. A kép hátterében jól látható a Toplak-féle vendéglő 
hosszú épülete, valamint a templom előtti téren található 
kereszt.

IV/21
Fotó: Kovács Lajos és Kovács Mónika
Adatközlő: Kovács Lajos és Kovács Mónika 
A felvétel 1942 júniusában készült a dobronaki 

fáraház udvarán. A szombathelyi püspök, Grősz József 
bérmáltatni érkezett Dobronakra, és ez alkalomból a tisz-
teletére rendezett fogadáson több falubeli hölgy is segített. 
A sütésnél, főzésnél segédkező hölgyek, kihasználva a le-
hetőséget, lefényképeszkedtek a magas rangú egyházi sze-
méllyel (a püspök középen ül), valamint a renkóci Koren 
tisztelendő úrral (a püspök jobbján) és Kis János plébános-
sal (a püspök balján).

IV/22
Fotó: Horvát (Elek) Marika
Adatközlő: Horvát (Elek) Marika 
A fénykép az 1930-as években készült, a dobronaki 

születésű Komoróczi Rozália látható rajta, aki még a hú-
szas évek elején beállt apácának a grazi Karmelitákhoz. 
A német nyelvű környezetben Schwester Longinának ne-
vezték el, és idővel a faluban is ez a neve honosodott meg.

V/1
Fotó: Štingl Silvester
A fénykép 1936. augusztus 2-án készült a dobronaki 

iskoláról. Magát az épületet 1856-ban emelték, akkor 
még csak két tanteremmel, valamint egy lakással a kán-
tortanító és a segédtanár számára. Húsz évvel később, 
1876-ban az iskola új tantermet kapott, és ettől az év-
től a dobronaki, a zsitkóci és a jóseczi gyerekek mellett a 
streleci gyerekek is ide jártak tanulni. A tanítás nyelve 
magyar volt. A Muravidék Jugoszláviához való csato-
lását követően csak 1922-ben kezdődött el a tanítás az 
iskola épületében, ahol korábban katonák állomásoztak. 
A tanítás nyelve az alsó tagozatokban magyar és szlovén 
volt, a felső tagozatokban viszont csak szlovén. Röviddel 
a második világháború előtt, az 1938/39-es iskolaévben 
azonban teljesen megszűnt a magyar nyelv oktatása a 
dobronaki iskolában.

  
V/2
Fotó: Ošlaj (Turza) Marija és Turza István
A fénykép valamikor a második világháború alatt 

készült a dobronaki iskoláról. Az időközben beállt poli-
tikai változás az iskola elnevezésében is megnyilvánult, 
hiszen a korábbi szlovén feliratot magyar váltotta. A 
feliraton kívül eltérést jelentett még az 1936-os felvé-
telhez viszonyítva a fák hiánya az iskola épülete előtt, 
amelyeket időközben kivágtak, emellett a kerítést is fel-
újították és a korábbi fakerítést drótkerítés váltotta fel. 
A magyar uralom alatt az iskola igazgatója vitéz Turza 

V. Oktatás
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Antal volt, Turza János kántortanító fia. A háború vége 
felé német katonáknak adott szállást az épület, 1945 
áprilisában pedig a Vörös Hadsereg rendezett be itt kór-
házat, ahova a Muránál megsebesült katonákat szállí-
tották

  
V/3
Fotó: Ošlaj (Turza) Marija és Turza István
Adatközlő: Ošlaj (Turza) Marija és Turza István
A dobronaki iskolásokat és az iskolát ábrázoló egyik 

legrégibb fénykép az 1910-es években készült, még az 
Osztrák–Magyar Monarchia idején. A kislányok majd 
mindegyike fejkendőt visel, ami a későbbi, két világhábo-
rú közötti időszakra már nem volt jellemző. A fényképet, 
amely egyben levelezőlapként is szolgált, Turza Ilona, a 
dobronaki iskolaigazgató leánya küldte bátyjának, Turza 
Lászlónak Szombathelyre a következő szöveggel: „Ked-
ves Bátyám! Itt küldök egy fényképet, amelyen Te is 
rajt vagy. Emlékszel-e rá, mikor történt ez a felvétel? 
K. lapodat megkaptam, köszönöm. Márc. 15-én lesz 
a nagymama névnapja, el ne felejcs neki gratulálni. A 
mama sokat mesélt rólad, szeretnélek látni. S…Csó-
kol, Húgod”.

            
V/4
Fotó: Šövegeš Silvester
Adatközlő: Šövegeš Silvester 
A jugoszláv időkből ránk maradt első fénykép, melyen 

az iskola tanulói láthatók, 1925-ből származik. A felső 
tagozatos lányok és fiúk közösen álltak a fényképezőgép elé 
igazgatójukkal, Preininger Jánossal. A fotó egyébként az 
iskola udvarán készült, a kép jobb oldalán jól látható a 
tantermek fűtéséhez felhalmozott tűzifa.

V/5
Fotó: Göntér Teréz
A fénykép 1934-ben készült és a magyarul tanuló 

alsó tagozatos iskolásokat ábrázolja tanítónőjük, Kranjec 
Gizella (született Doma) társaságában. Gizella, aki még 
a Monarchia idejében fejezte be a csáktornyai tanítókép-
zőt, a dobronaki vendéglős, Doma Ferencz lánya volt. 
Az első világháborút követően, a jugoszláv uralom alatt 

1922-ben újra beinduló dobronaki iskolában ő tanította 
a magyar tagozatos tanulókat. Az 1930-as évek derekáig 
dolgozott Dobronakon, majd férjével, a hivatalnokként 
Dobronakon dolgozó Kranjec Vinkóval Ljubljanába köl-
töztek. 

V/6
Fotó: Toplak Mária
A fénykép az 1930-as évek első éveiben készült és a 

dobronaki iskola felső tagozatos iskolásait ábrázolja. A kép 
közepén Preininger János iskolaigazgató látható, mellette 
a tengermellékről származó Babič Jožef tanító.  

V/7
Fotó: Kovács István – Frici
Adatközlő: Kovács (Pandur) Teréz
A fénykép 1935 júniusában készült az alsólendvai 

vasútállomáson, a kép előterében Preininger János iskola-
igazgató és Babič Jožef tanító. Innen, az alsólendvai vas-
útállomásról indultak ugyanis háromnapos kirándulásra 
a dobronaki iskola felső tagozatos diákjai, melynek során 
megnézték Ljubljana nevezetességeit, a bledi tavat, vala-
mint a Vintgar-szorost Bled mellett. Első éjszaka Ljub-
ljanában, második éjszaka pedig Bleden voltak elszállá-
solva, ottani iskolákban. Visszafelé jövet a végállomás a 
bellatinci vasútállomás volt, ahol már lovas kocsikkal vár-
ták őket a szülők. 

V/8
Fotó: Kovács Lajos és Kovács Mónika
Adatközlő: Kovács Lajos és Kovács Mónika
A fénykép valamikor az 1930-as évek közepe táján 

készült, és a dobronaki iskola magyar tannyelvű alsó ta-
gozatos tanulóit ábrázolja az iskolaigazgató, Preininger 
János, tanítónőjük, Doma (Kranjec) Gizella és a frissiben 
Dobronakra került új plébános, Lej  ko Štefan társaságá-
ban. Eltérően a többi, osztályokat ábrázoló fényképektől, 
itt a háttért nem az iskola épülete jelentette, hanem az 
udvar. Érdemes megfigyelni, hogy a hidegebb idő ellené-
re – amire a ruházatból lehet következtetni – a gyerekek 
többsége mezítláb volt.
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V/9
Fotó: Nagy Katalin
Adatközlő: Nagy Katalin
Az 1935. február 28-án készült fényképen a dob-

ro naki iskola alsó tagozatos tanulói láthatók hóvirággal 
a kezükben a plébániatemplom előtt. A csoportos virág-
szedésre tanítóik kíséretében került sor a „Besü erdőben”, 
amely a településtől délkeletre található. A képen jól látha-
tó, hogy a templom bejáratához a lépcsők – a mai állapottól 
eltérően – oldalról vezettek fel.

V/10
Fotó: Göntér Teréz
A képen a dobronaki szlovén tannyelvű alsó tagoza-

tos iskolások láthatók tanítónőjükkel, a kranji származású 
Kruk Slavicával. A szlovén tagozatot a streleci gyerekek 
mellett a Dobronakon szolgálatot teljesítő hivatalnokok 
gyermekei látogatták. Mellettük a szlovén származású 
dobronaki szülők íratták ide a gyermekeiket, valamint 
azok a családok, akik szlovén hangzású vezetéknevük mi-
att kaptak földet a földreform során. Ez idő tájt (1936-
ban) az iskolában már hét tagozat működött, a fiúk és a 
lányok külön osztályokba jártak.

V/11
Fotó: Hermán (Mindszenti) Teréz
Adatközlő: Hermán (Mindszenti) Teréz
Az 1930-as évek vége felé Dobronakon óvoda kezdett 

működni, melyet két Slovenska Bistricáról származó szlovén 
nővér vezetett. Az intézmény az egykori Gerencsér-féle ve-
gyeskereskedésben székelt, a fénykép is itt készült, az épület 
belső udvarán. A napi tevékenység imával, a Miatyánkkal 
kezdődött, és csak ezt követően tértek át más foglalatosságok-
ra. Egy gyermekvers a sok közül, amit ott tanultak az ovisok: 

Pokažite rokice, pokažite noge,
Kak dobre peričice smo me, 
Gvant peremo, gvant peremo, 
Za dobre ljudi.
Érdemes megjegyezni, hogy a fényképen látható 

gyerekek közül egy sem volt hivatalnok vagy más állami 
tisztviselő gyermeke, mindnyájan dobronaki származá-
súak voltak. A képen balról jobbra állnak: 

Hajba Katalin, Dominko Teréz, Dominko Ilona, 
Fábián Mária, Varga (Gyutka) Mária, Varga (Gyutka) 
Irén, Domonkos Magdolna, Kovács (Mindszenti) Teréz, 
Ritóc János. 

Ülnek balról jobbra: Ferencek Mária, Ferencek Teréz, 
Hermán Katalin, Deák Teréz, Deák Rozália, Benkovič 
Ciril, Hancs József, Varga Lajos és Sabján János.

 
V/12
Fotó: Horvát (Elek) Marika  
Adatközlő: Horvát (Elek) Marika
A fénykép a dobronaki iskola udvarán készült, ahol 

„a magyarok alatt” 1942-től óvoda is kezdett működ-
ni. A kép egy ünnepség alkalmából készült, a jobb és bal 
oldalon ülő kislányok magyar nemzeti színű ruhába öl-
töztek. A fényképen balról jobbra ülnek: Horváth (Elek) 
Marika, Domonkos Laci, Dancs Teréz, Hajdinjak Aja, 
ismeretlen, Vugrincsics Katica. Álló sor jobbról: Ritócz 
Jolán, két, Magyarországról származó óvónő, majd 
Turza Mária (Manyi), Vitéz Turza Antal igazgató le-
ánya.

V/13
Fotó: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija
Adatközlő: Turza István, Ošlaj (Turza) Marija 
és Nagy (Simon) Ferenc
Turza János 1870-ben született Alsólendván. A 

csáktornyai tanítóképző elvégzése után, 1889-ben ke-
rült Dobronakra a római katolikus elemi népiskolába, 
ahol egészen az első világháború végéig tanított. Turza 
János nagyon sokoldalú tanító volt, igazi néptanító. 
A település határában faiskolát létesített, tanította a 
gyümölcsfaszaporítást és a szőlőmetszést a falusiaknak, 
valamint a méhészet elterjesztésében is nagy szerepet 
vállalt. Az újonnan felállt jugoszláv hatalom már nem 
alkalmazta tanítóként, így nyugdíjazták. Ezt követően 
egy ideig Dobronakon, az iskola épületében lévő lakrész-
ben lakott, majd Tornisára költözött a felesége szüleihez, 
ott is halt meg 1946-ban. Turza János felesége, Doma 
Mária ugyanis egy tornisai kereskedőcsaládból szárma-
zott.        

A képeslapok és a fényképek leírása



161

V/14
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Zver (Doma) Jolán
A fénykép 1935. január 9-én készült, a dobronaki 

iskolaigazgató, Preininger János látható rajta családja 
körében. A szlovén származású Preininger János, aki ké-
pesítését a csáktornyai tanítóképzőben szerezte még a Mo-
narchia idején, 1887-ben született Hotizán. Dobronakra 
1922-ben került igazgatónak, egészen 1941-ig tanított 
itt, amikor is a magyar hatóságok Csáktornyára helyezték 
át. Az ő regnálása idején a háromtagozatos iskola hétta-
gozatossá fejlődött. Feleségével, a dobronaki születésű és 
magyar származású Jolánnal (született Doma) hat gyer-
meket neveltek fel. A legidősebb gyerek 1929-ben született 
(Angéla, a képen apja balján látható), őt József követte a 
sorban 1931-ben (a fotón középen ül). János, aki pólyában 
látható anyja kezében, 1934 végén született, míg a ne-
gyedik gyermek, Jolán két évvel később. Ferenc 1939-ben 
látta meg a napvilágot, míg a legkisebb gyermek, Klári 
már Csáktornyán született a második világháború alatt, 
1942-ben.

V/15
Fotó: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija
Adatközlő: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija
A fényképen, mely 1943-ban készült, a dobronaki 

iskola akkori igazgatója, Vitéz Turza Antal látható. 
Turza Antal Turza János dobronaki iskolaigazgató 
legidősebb fiaként látta meg a napvilágot a századfor-
duló táján. A csáktornyai tanítóképző befejezését köve-
tően behívták katonának és az olasz (isonzói) frontra 
került. A Piavénál a folyón átúszva mentette meg az 
egyik bajtársa életét, amiért vitézségi érmet kapott. A 
két világháború között Magyarországon tartózkodott, 
majd 1941-ben, a Muravidék Magyarországhoz törté-
nő visszacsatolását követően visszatért szülőfalujába és 
az iskola igazgatója lett. Röviddel a háború vége előtt 
halt meg. Családját, feleségét és gyermekeit egyik napról 
a másikra egy kis kézipoggyásszal utasította ki és zavar-
ta Magyarországra az új jugoszláv hatalom. 

    

V/16
Fotó: Pavšič (Gajdek) Marija
Adatközlő: Pavšič (Gajdek) Marija
A fénykép egy februári napon készült 1935-ben a 

dobronaki iskola főbejárata előtt. Az „ürügyet” a fény ké-
pesz kedéshez a középen álló Minka tanítónő elköltözése 
szolgáltatta, akit egy másik iskolába helyeztek át. A kép 
bal oldalán a jó humorú Kneisel Vladimir ljubljanai szü-
letésű tanító látható, akit egyébként büntetésből helyeztek 
Dobronakra, a jobb oldalon pedig a tengermellékről szár-
mazó Babič Jožef pózol a fényképésznek.

     
V/17
Fotó: Zver (Doma) Jolán 
Adatközlő: Zver (Doma) Jolán
Kranjec (Doma) Gizella a dobronaki vendéglőtulaj-

donos, Doma Ferencz negyedik gyermekeként látta meg a 
napvilágot 1901-ben. A csáktornyai tanítóképző befeje-
zése után visszakerült Dob  ronakra és segítette Preininger 
Jánost az elemi oktatás újraindításában az első világhábo-
rút követően. Kranjec (Doma) Gizella a magyar tannyel-
vű osztályokat tanította egészen 1935-ig. Ekkor szlovén 
származású férjével, Kranjec Vinkóval, aki fináncként 
dolgozott a faluban, valamint gyermekeikkel Ljubljanába 
költöztek. A fénykép már itt, Ljubljanában készült (1937. 
május 6-án), és a két szülő között a két gyermek látható, 
a fiú, Andrej az édesanya mellett, míg a leány, Angela az 
apja oldalán.       

V/18
Fotó: Kovács István – Frici 
Adatközlő: Kovács (Pandur) Teréz
A fényképen, mely 1930 körül készült, a tengermel-

lékről származó Sancin Antonija, vagy ahogy a falu-
ban ismerték, Tončka tanítónő látható. A tengermellék-
ről származó tanítók többsége a fasizmus elől menekült 
a jugoszláv államba. A két világháború között gyakran 
cserélődtek a szlovén tanítók a dobronaki iskolában, a 
többségük Szlovénia központi részeiről, illetve a tenger-
mellékről érkezett. Sokakat közülük „büntetésként” küldtek 
ide, ebből kifolyólag nem is akartak nagyon beilleszkedni, 
hanem az első adandó alkalommal továbbálltak. A képen 
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látható Antonija vagy Tončka is csak rövid ideig tanított 
a dobronaki iskolában.

 
V/19
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Štingl Silvester
A kranji származású Kruk Slavica 1935-ben került 

Dob ro nak ra, ahol a szlovén tagozatos tanulókat tanította. 
Itt ismerkedett meg későbbi férjével, Štingl Franjo csák-
tornyai származású kereskedővel, aki boltot üzemeltetett 
a Milhofer-házban. Slavicáról a fénykép 1936. augusztus 
2-án készült, az „udvarlós” korszakban, a következő év 
nyarán pedig már megszületett az utód, Silvester. A Štingl 
család 1938 novemberéig maradt Dobronakon, ekkor a 
családfő szülővárosába, Csáktornyára költöztek, Slavica 
helyére pedig egy másik tanítónő érkezett.

 

VI/1, VI/2
Fotó: Štingl Silvester
VI/3
Fotó: Šövegeš Silvester 
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc, 
Kovács István – Frici, Pšajd  Jelka 
és Šövegeš Silvester
Az általunk elemzett időszakban úgy az aratást, 

mint a fűkaszálást kézi erővel végezték, vagyis kaszával 
(a VI/1-es fotón Nagy József látható, aki Štingl Silvester 
figyelő szemei előtt élesíti a kaszát). Június elején először 
az „öreg füvet” kaszálták le. Kora hajnalban, három-négy 
óra tájban mentek ki a kaszálókra és nagyjából délig ka-
száltak. Délben volt néhány óra pihenés, majd folytató-
dott a munka. Ha az időjárás nem szólt közbe, vagyis nem 
esett az eső, a szénagyűjtést két-három nap alatt el lehetett 
végezni. Ha viszont eső érte a lekaszált füvet, többször is 
fel kellett rázni az ágyásokat, petrencéket. 

Amint végeztek a szénagyűjtéssel, kezdődött az ara-
tás. A fűkaszálással ellentétben ezt melegben kellett végezni. 

Először az árpát, majd a rozst és végül a búzát aratták. A 
munka folytonossága érdekében a kaszás mellett kellett egy 
kötélvető, aki gabonából font kötelet és megfelelő távolságra 
lerakta, egy marokszedő, aki a lekaszált gabonát sarlóval 
összeszedte, és végül egy kötöző, aki egy kévekötő fával jól 
összeszorította a kévéket. A kévékből keresztet csináltak, öt-
ször négy kévét tettek egy keresztbe vagy kepébe, a tetejére 
pedig a „papot” tették. A leírt munkamegosztás a VI/2-es 
képről jól kivehető – kaszával a kezében Štingl Franjo lát-
ható, aki kereskedő létére egyébként csak a fénykép kedvéért 
állt be kaszásnak. Délben az aratók hazamentek ebédelni, 
illetve egy kis pihenőre a nagy meleg alatt, és csak késő dél-
után folytatták a munkát. A learatott gabonát hazaszállí-
tották, kazalba, asztagba rakták. Innen ment a cséplőgépbe.  

A VI/3-as fotó az 1930-as évek második felében ké-
szült aratáskor, és a már megfáradt Trajber Jánost mu-
tatja kaszával a kezében. Az 1920-ban született Trajber 
Jánost a második világháború vége Bécsben érte, ahonnan 
már nem tért haza szülőfalujába.

VI/4
Fotó: Sabján János
VI/5
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc, Kovács 
István – Frici, Sabján János és Pšajd Jelka
Miután megtörtént a gabona betakarítása, és asztag-

ba rakták a házaknál, kezdődhetett a cséplés. Két ember 
kellett az asztaghoz (amely lehetett kint a szabadban, de 
bent a pajtában is), akik a kévéket a gépre dobálták. Ott 
két személy a kévéket oldotta és az „etető” kezébe adták. 
Mellettük még „pelvahordók” dolgoztak (általában gye-
rekek), akik nagy kosárban hordták a pelyvát. A zsákok 
mellé kellett egy-két erős ember, valamint a víz és a tűzi-
fa hordásához. A gőzgépet leginkább törzsökkel fűtötték. 
Általában nők dolgoztak a cséplőgép „szájánál”, innen a 
szalmát húzogatták a kazalhoz. Itt a legfontosabb személy 
a „kazalmester” volt, aki a gabona mennyiségéből megsac-
colta a kazal nagyságát és ügyelt a kazal megrakására. 
A VI/4-es fényképen, mely az 1920-as években készült, 
nagyon jól láthatók a fentiekben leírt munkafolyamatok, 
illetve az azt végző személyek.  

VI. Hétköznapok 
– ünnepnapok
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Dobronakon a két világháború közötti időszakban 
négy személynek volt cséplőgépe, illetve gőzgépe: Nyakas 
Ferencnek, Balaic Sándornak, Pálfi Józsefnek és Lász-
ló Ferencnek. A kölest és a hajdinát a Vásártéren szok-
ták csépelni, mivel abból kevés volt, a gabonát azonban 
a házaknál. A cséplőgép üzembe állítása egy órát vett 
igénybe.     

A VI/5-ös fénykép 1936. augusztus 10-én készült 
egy dobronaki parasztporta udvarán. Jól látható rajta a 
cséplőgép, valamint az ott végzett munkák – kévék felra-
kása a cséplőgépre, a zsákok körüli munka stb. A kép jobb 
sarkában a szerszámosláda látható, amelyben a cséplőgép-
hez és a gőzgéphez szükséges szerszámokat és a kisebb al-
katrészeket tárolták.

VI/6 és VI/7
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc 
és Kovács István – Frici
Dobronakon elsősorban teheneket fogtak be a sze-

kerek elé, lovas fogatot ritkábban lehetett látni. Kétfajta 
szekér volt a házaknál, a lőcsös és a rakoncás. A lőcsös sze-
keret (ennél a típusnál a lőcs, ill. a szekér kara a szekér 
kerekéhez volt erősítve) át lehetett alakítani rövid vagy 
hosszú szekérré, attól függően, hogy milyen célra használ-
ták. A rövid szekeret elsősorban fű, trágya stb. hordására 
használták, míg a hosszú szekereken a gabonát és a szénát 
szállították. A rakoncás szekerek (itt a rakonca, ill. a sze-
kér karát magához a szekérhez erősítették) csak rövidek 
voltak. A VI/6-os és a VI/7-es fényképen ugyanaz a ra-
koncás szekér látható 1938. június 10-én. Az első képen 
még üresen, míg a másodikon már fűvel megrakodva áll 
az udvar közepén. A szekereket a bognárok készítették, 
többen is voltak a faluban: Varga (Bozsek) József, Kovács 
Ferenc, Hancs György, Goricsán bácsi a Fövégben. 

A VI/6-os képen a szekéren Štingl Silvester látható, 
jobbra a szekér mellett id. Nagy Mária, míg a tehenek-
nél ifj. Nagy Mária. A VI/7-es fotón a teheneknél Nagy 
József áll, a szekéren fejkendőben ifj. Nagy Mária ül, 
ölében Štingl Silvesterrel, mögöttük pedig Nagy Ferenc 
látható.

VI/8
Fotó: Göntér Teréz
Adatközlő: Göntér Teréz és Nagy (Simon) Ferenc
Turza János kántortanító a századforduló környé-

kén létesített gyümölcsfaiskolát a Dobronakról Kebele felé 
vezető út mentén, a mai vízpumpa helyén. Itt tanította 
a dobronakiaknak a gyümölcsfa szaporítását, valamint 
ezzel összefüggésben a méhészetet. A képen látható fásí-
tás viszont a dobronaki közbirtokosság területén zajlott 
valahol a település határában. A fásítás során a férfiak 
„likdátak”, vagyis lyukat ástak, a nők pedig a facsemetéket 
ültették. Minden erdőjoggal bíró dobronaki a birtokjogá-
hoz viszonyított nagyságú napszámot adott, amit azon-
ban a közbirtokosság kifizetett. Pénzhez a közbirtokosság 
a szárazfa és a „tallérfa” eladásából jutott.       

 
VI/9
Fotó: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija
Adatközlő: Turza István, Ošlaj (Turza) Ma rija 
és Bognár János
Horváth Ferenc az első világháború alatt lett a mén 

gondozója, amely a dobronaki lovakat magoztatta. Előtte 
sógora, a göntérházi származású Soós Károly látta el ezt 
a feladatot. Soós Károly egyébként Nagykanizsán a had-
seregnél volt „csődörös”, és miután leszolgált, a dobronaki 
(Fövég) származású Horváth Rozáliát (Horváth Ferenc 
testvérét) vette feleségül, majd költözött Dob ronakra. Itt 
többek között „monyasokat”, vagyis fedező lovakat tar-
tott. Mivel Soós Károly az első világháborúban hősi halált 
halt, a mén gondozását sógora, Horváth Ferenc vette át, és 
a régi Jugoszlávia alatt is törődött a „monyasokkal”.

VI/10
Fotó: Kovács (Gábor) Gizella
Adatközlő: Kovács (Gábor) Gizella 
és Nagy (Simon) Ferenc
A századforduló tájékán Dobronakon két vágóhíd üze-

melt, az egyik a Szent János-hídnál, míg a másik Tüskeszer-
ben, a Kórháznál, vagy ahogy később nevezték, a tűzoltó-
szertárnál. Mindennemű állatot, mely közfogyasztásra volt 
szánva, a vágóhidakon kellett levágni állatorvosi jóváhagyás 
után. A saját használatra szánt állatot viszont otthon, a há-
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zaknál vágták le. Az első Jugoszlávia idején már csak a Szent 
János-hídnál lévő vágóhíd működött, az ellenőrzést viszont 
a Bellatincról kijáró állatorvos végezte el. A fénykép a Szent 
János-hídnál lévő vágóhídnál készült – jól kivehető a híd 
fémkerítése a háttérben – valamikor az 1930-as évek má-
sodik felében. Jobbról az első személy Zsemlics (Lovrencsics) 
Károly, a mellette lévő pedig Nagy János.

VI/11
Fotó: Pavšič (Gajdek) Marija
Adatközlő: Pavšič (Gajdek) Marija 
és Vrhunc Željko
Dobronak önálló csendőrőrsöt a 20.  század elején, 

1907-ben kapott, az Osztrák–Magyar Monarchia éveiben. 
Egészen a század végéig működtek itt közbiztonsági szer-
vek. A Monarchia alatt a Fő utcán, Toplak Ferenc és felesé-
ge, Penker Mária házában állomásoztak a csendőrök. A két 
világháború között, az 1930-as évek derekán új helyre köl-
tözött a csendőrőrs, az úgynevezett „Stanicába”, vagy ahogy 
magyarul nevezték, a „Laktanyába”. Az épületet egy Novak 
nevezetű kőművesmester tervezte és építette a Fő utcán, nem 
messze a temetőtől 1933-ban. Két évvel később az épületet a 
Gajdek család vásárolta meg és kiadta bérbe a csendőrségnek. 
Az őrs mellett szobákat is alakítottak ki a településen szolgáló 
csendőrök számára. A csendőröknek saját szakácsuk is volt, 
egy lendvai származású hölgy. Az utca és az épület között 
díszkert volt, míg mögötte nagy gyümölcsös húzódott. 

A jugoszláv időkben elsősorban a távolabbi szlovén 
vidékekről kerültek ide csendőrök. Az 1941-es hatalmi 
változást követően a trianoni Magyarország területéről 
vezényeltek ide csendőröket. A képen látható jugoszláv 
csendőrök valamikor az 1930-as évek második felében 
fényképeszkedtek le. Az egyedüli, aki ülve látható a képen, 
Budina parancsnok, míg jobbra a képen (nagy valószínű-
séggel) Vaupotič látható.

VI/12
Fotó: Kovács (Gábor) Gizella
Adatközlő: Kovács (Gábor) Gizella 
és Skočir (Benkovič) Elizabeta
Dobronak mint a kistérség központja már a dua-

lizmus korában rendelkezett postahivatallal. A későbbi 

– 1919-es, 1941-es, valamint 1945-ös – impériumvál-
tozások következtében sem szűnt meg a posta működése a 
településen. Maga a hivatal magánházaknál kialakított 
helyiségben volt berendezve. A húszas évek végén lett pos-
tamester Dobronakon az egyébként streleci származású 
Benkovič Štefan, aki korábban Pártosfalván volt postames-
ter. A saját újonnan felépített Fő utcai házában rendezte 
be a postahivatalt. A házat már Dobronakra költözése előtt 
elkezdte építtetni, így 1929. május 10-én dobronaki pos-
tamesteri működését már a saját házában kezdte el. Nem 
sokkal később, 1933-ban pedig Bellatincon keresztül a 
dobronaki postahivatal telefonvonalat kapott. A két világ-
háború közötti időszakban több személy is volt levélkihordó, 
akik gyalog végezték munkájukat (Bogdán István, Glavács 
József, Horvát „Trafikos” Antal és János). A magyar uralom 
alatt először még Benkovič Štefan vezette a postahivatalt, 
majd őt leváltották és Sárvárra internálták, helyére pedig a 
trianoni Magyarországról származó Garai Katalint ültet-
ték. A levélkihordó Torma Lajos lett, aki egészen a magyar 
uralom végéig végezte ezt a munkát.

 
VI/13
Fotó: Kovács István – Frici
VI/14
Fotó: Horvát (Elek) Marika 
VI/15
Fotó: Nagy (Simon) Ferenc  
Adatközlő: Kovács István – Frici, Nagy (Simon) 
Ferenc és Horvát (Elek) Marika
Dobronakon szinte minden családnak volt szőlője. 

A többségének direkt termő fajtája, smarnicája, vagyis 
noha szőlője volt, oltványszőlővel csak nagyritkán lehe-
tett találkozni. A szőlő sok odafigyelést igényelt, évente 
kétszer-háromszor megkapálták, tavasszal metszették és 
„fattyúzták”, majd jött a kötözés és a permetezés. Ősszel, 
a szüret előtt néha még „saruztak”, vagyis sarlóval vagy 
kis kaszával kikaszálták a füvet. Maga a szüret minden 
év őszén egy meghatározott napon kezdődött, illetve ek-
kor volt engedélyezve. A szüreti munkában résztvevőket 
komolyan megvendégelték, igazi kis lakomákat csaptak, 
ezzel is kifejezve a bor iránti tiszteletüket.

A VI/13-as fotó 1939. május 15-én készült a „Kákoli” 
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dűlőben a dobronaki Fősühegyen. Az erre az időszakra jellem-
ző szőlőmunkát, a vadhajtások eltávolítását, más néven szőlő-
fattyúzást végző emberek láthatók a képen. Az előtérben balra 
fekvő férfi, Kovács István munka közben nagyon bepiszkította 
a nadrágját, és emiatt takarta be szénával. Szégyellte ugyanis, 
hogy piszkos nadrággal örökíti meg a fényképezőgép. 

A VI/14-es fotó szintén a Fősühegyen készült és a 
Horváth Elekék szüretelésén résztvevő emberek csoportját 
örökítették meg. A Horváth családnak, hasonlóan, mint 
a többi dobronaki szőlőtulajdonosnak, elsősorban direkt 
termő szőlője, smarnicája volt. Mutatóban viszont volt a 
családnak 20 tőke nemes szőlője is. 

A VI/15-ös fotó már művészinek is nevezhető. Nagy 
(Simon) Mária látható rajta egy szőlőfürttel a kezében, 
mely láthatóan elégedettséggel és örömmel tölti el, mivel 
szép eredménye van az éves munkának. 

VI/16
Fotó: Kovács István – Frici
Adatközlő: BognárJános
A dobronaki tűzoltók minden nagyobb egyházi vagy 

állami ünnep alkalmával fel szoktak vonulni a településen, 
illetve díszsorfalat álltak jelentősebb politikai személyek 
látogatása alkalmával. Egy ilyen pillanatot örökít meg a 
fénykép 1935. április 12-én, amikor a templom előtti téren 
álltak díszsorfalat a dobronaki tűzoltóegylet tagjai. Az al-
kalmat a Drávai Bánság bánja, dr. Dinko Puc látogatása 
szolgáltatta, aki kampánykörúton vett részt, mivel 1935. 
május 5-re parlamenti választások voltak kiírva. A képen 
jól látható, hogy a falu apraja-nagyja kivonult a templom 
előtti térre, ahol a bánt a település elöljárói várták. Érdekes 
megfigyelni, hogy a fiúk, valamint a fiatal legények sapkát 
viseltek, míg a háttérben néhány idősebb férfi kalapot hor-
dott. A templom tetőszerkezetéről pedig az is kivehető, hogy 
a plébániatemplomot 1930-ban tatarozták.

VI/17
Fotó: Nagy (Simon) Ferenc
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc 
és Kovács István – Frici
Dobronakon Úrnap utáni hétfőn és Szent Jakab 

napján (a dobronaki templom védőszentje), július 25-én 

volt nagyvásár. A vásárnak a „Vásártér” adott otthont, 
ahol ilyen alkalmakkor búcsú is szokott lenni. A búcsú 
egyik elmaradhatatlan kelléke a körhinta, vagy más ne-
vén a ringlispíl volt a gyerekek legnagyobb örömére. A 
körhinta egyébként kézi erővel működött, a képen jól lát-
ható emelvényen körülbelül 10 gyerek hajtotta egyszerre a 
szerkezetet. Ellenszolgáltatásként a hajtók közül mindig 
egy gyerek ingyen mehetett egy kört. Lejko plébános, aki jó 
kedélyű, gavallér ember hírében állt, többször is befizette a 
gyerekeket „néhány menetre”.

VI/18
Fotó: Nagy (Simon) Ferenc   
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc    
Szent Miklós napját, december 6-át nagy izgalommal 

várták a gyerekek, hiszen a Mikulás az egyik legfontosabb 
ajándékosztó személyek közé tartozott. Általában valamely 
közeli rokont kérték meg a szülők, hogy öltözzön fel Mi-
kulásnak – akihez néha még krampusz is társult –, és ők 
ajándékozták meg a gyerekeket a szülők által adott aján-
dékkal, virgáccsal. Előtte természetesen megimádkoztatták 
a gyerekeket. Ha azonban nem volt „kéznél” senki, aki beöl-
tözött volna Mikulásnak, a szülők maguk gondoskodtak az 
ajándékról. A korábban alaposan kifényesített és az ablakba 
vagy az ajtóhoz kihelyezett lábbelikbe rakták az ajándékot. 
Nagyon szerény ajándékokat osztott a Mikulás: aszalt gyü-
mölcsöt (szilva, körte stb.), ritkán egy-két szem kockacuk-
rot. A fényképen az asztalon a Mikulástól kapott ajándékok 
láthatók, többek között egy Mikulás-szobor is ott díszeleg. 
A képen balról jobbra láthatók: Nagy (Simon) Mária, 
Zsemlics Rozália, Varga Irén. Alsó sor: Kruk Slavica, Nagy 
(Simon) Ferenc, Zsemlics Flórián és Törnár Mária.  

VI/19
Fotó: Nagy (Simon) Ferenc
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc     
A fénykép az 1930-as évek vége felé készült, nagy 

valószínűséggel az egyik szentestén. A képen látha-
tó, hogy a kis Jézus már járt a Štingl családnál és egy 
gazdagon díszített karácsonyfát hozott. A karácsonyfát 
szaloncukorral, illetve papírba csomagolt cukorral, ara-
nyozott dióval, szárított gyümölccsel, apró gyertyákkal 
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és csillagszóróval, valamint színes papírral díszítették. 
A fa alá kerültek az ajándékok, a gyerekek általában ha-
sonló ajándékokat kaptak a kis Jézustól, mint a Mikulás-
tól: vagyis szárított gyümölcsöt, kockacukrot stb. A kará-
csonyfa csemegéire a „tilalom” Vízkereszt napjáig, vagyis 
január 6-ig tartott. Eddig nem – lett volna – szabad a 
karácsonyfákat leszedni.

 
VI/20
Fotó: Pavšič (Gajdek) Marija   
Adatközlő: Pavšič (Gajdek) Marija   
A fényképen elsősorban a szülők számára készült ka-

rácsonyi színdarabban fellépő dobronaki iskolások láthatók 
1935 decemberében. A színdarabban a szlovén tannyelvű, 
negyedik osztályos lányok léptek fel, akik számára a szín-
darabot a tanítók tanították be. A színdarab tartalma a 
karácsonyi ünnepekhez kötődött, amire többek között az 
angyalkáknak öltözött leányok kosztümjei is utalnak. 

VI/21
Fotó: Toplak Mária
VI/22
Fotó: Horvát (Elek) Marika  
Adatközlő: Toplak Mária, Bognár János, 
Horvát (Elek) Marika és Biró József
A VI/21-es fénykép 1941. április 16-án készült a 

dobronaki iskola előtt, aznap, amikor a Muravidékre be-
vonultak a magyar katonák. A német csapatok 1941. áp-
rilis 6-i támadása következtében a jugoszláv katonaság 
elhagyta a vidéket, így 10 napig egyfajta uralom nélküli 
helyzet volt. Ez idő alatt Dobronakon a tűzoltóság fel-
ügyelt a rendre. Április 16-án azonban Kebele irányából 
egy magyar század tűnt fel a láthatáron, mely három 
részre oszolva, katonai alakzatban felfejlődve bevonult 
a településre. A falu népe nagy örömmel fogadta őket, a 
templomban még a magyar himnuszt is elénekelték. A ka-
tonák nem időztek soká Dobronakon, rövid pihenőt köve-
tően Muraszombat felé folytatták útjukat. 

A visszacsatolás napját a következő években is meg-
ünnepelték Dobronakon. A fénykép, melyen Horváth 
(Elek) Marika látható magyar viseletben, nagy valószí-
nűséggel egy ilyen alkalomkor született 1943. áprilisában 

(VI/22 fénykép). A ruhát, mely a magyar nemzeti színek-
ből volt összekombinálva, a szülei varratták számára egy 
dobronaki szabónál. A fehér egészruhán, mely szalaggal 
volt díszítve, piros mellényt viselt, a fején szintén piros 
színű díszpártát hordott. A kötény zöld színű volt, míg a 
lábán fehér zoknit viselt.

 
VI/23
Fotó: Horvát (Elek) Marika
VI/24
Fotó: Turza István
VI/25 
Fotó: Štingl Silvester
VI/26
Fotó: id.Gerencsér József
Adatközlő: Horvát (Elek) Marika, Nagy (Simon) 
Ferenc, id. Gerencsér József és Somi Laci 
A dobronaki szőlőhegyeken található pincék nem 

csak a bor és a szőlőművelési eszközök tárolására, hanem 
mulatozások helyszínéül is szolgáltak. Különösen ünnep- 
és vasárnapokon jártak fel a hegyre mulatozni a falusi-
ak és az ott pincével rendelkezők. Volt a hegyre járásnak 
egy másik oka, az pedig a bortárolással volt kapcsolatos. 
Mivel a falusi boronaházakban nem volt pincehelyiség 
(és ebből a háztípusból volt még mindig a legtöbb a két 
világháború közötti időszakban), a bort a hegyen tárol-
ták. Ebből kifolyólag elég gyakran kellett a hegyre bo-
rért menni. A bort tartalmazó pintesüvegeket egy bőr-
tarisznyában hozták haza, amelyben pontosan három 
üveg fért el. A szomszédos szlovén falvak lakói erről a 
bőrtarisznyáról alkottak csúfnevet a dobronakiakról: a 
tarisznya szlovén nevéből (torba) keletkezett a „turbaš”, 
vagyis „táskás” gúnynév. A bőrtarisznyának volt egy 
kis zsebe is, amelyben általában a harapnivalót vitték a 
hegyre. Ez a nyári hónapokban általában zsíros kenyér 
volt, egy kis hagyma, zöldségféle. Télen azonban, mivel 
a hideg miatt be kellett fűteni a pincékben, már főzés-
re-sütésre is sor került. Volt azonban egy nap az évben, 
amikor kizárólag asszonyok mentek a hegyre. Ez a nap 
a húshagyókedd utáni első csütörtök volt, a csonkacsütör-
tök. Ilyenkor nem volt illő a férfiaknak a hegyre menni és 
megzavarni a hölgyeket.   
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A VI/23-as fotón, mely az 1930-as évekből szár-
mazik, egy ünnepnapon (esetleg vasárnap) összegyűlt kis 
társaság látható Horváth Elek pincéjénél a Fősühegyen. 
A képen, egy kis hordó tetején egy gramofon is látható, 
habár az emberek inkább saját nótaszóval szórakoztat-
ták magukat. Balról jobbra állnak: Bukovec Vendel, Zelko 
Katalin(született Bukovec), Zelko Lajos (Katalin férje), 
Bukovec Rozália (Vendel leánya, Katalin anyja), isme-
retlen, Horváth Elek, Horváth Teréz (született Göntér, 
Elek felesége), Vucsákné (Alsólendváról) és Zelko Károly.     

A VI/24-es fotó szintén valamilyen ünnep alkal-
mából készült és dobronaki fiatalok láthatók rajta az 
egyik dobronaki hegyen. Balról jobbra állnak: ismeretlen, 
Sabján István, Hancs Mária, Sabján Teréz, ismeretlen, 
Trajber Anna, Kovács Teréz, Domonkos János, ismeret-
len. A sorban állók előtt Soós Lajos ül.

A távolabbról jött vendégeket is felvitték a hegyre 
egy kis borkóstolásra, ahogy az a VI/25-ös fotón látható, 
mely 1942. június 4-én készült a Fősühegyen. Ezen a na-
pon a korábban a Nagy családnál albérletben lakó Štingl 
család látogatott el csáktornyai ismerőseivel Dobronakra. 
A vendéglátók többek között a Fősühegyen lévő pincé-
jükbe is meginvitálták a csáktornyaiakat. A képen balról 
jobbra állnak: ifj. Nagy Mária, Hampammerné, Štingl 
Franjo, Nagy József, Lajos (Štingl Franjo inasa). Ülnek 
balról jobbra: Nagy Ferenc, Hampammer (ősz hajjal), 
Kruk Slavica, id. Nagy Mária (térdel) és Štingl Silvester 
(üveggel a kezében). 

Nemcsak a szomszéd falubelieknek volt szőlője Dob-
ro nakon, hanem dobronakiaknak is volt szőlőjük a szom-
szédos falvak szőlőhegyein. Ilyen család volt a vendéglős 
Toplak család, akik Bakonakon birtokoltak szőlőt. A ven-
déglőtulajdonos Toplak János Bakonakról származott, és 
miután Dobronakra költözött, összes ottani ingatlanát 
eladta, kivéve a szőlőt. A család gyakran ment ki lovas 
hintóval a bakonaki szőlőbe. A VI/26-os fénykép egy ilyen 
vasárnap délutáni bakonaki kiruccanást mutat a harmin-
cas évek második felében. A képen Toplak János dobronaki 
vendéglős, felesége, Anna, valamint legidősebb fia, József 
(balról jobbra ülnek a földön), annak felesége, Ilona ( Jó-
zsef fölött a szekéren) és leánya, Annus.

 

VI/27
Fotó: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija
VI/28
Fotó: Göntér Teréz 
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc és Göntér Teréz 
Maskuranapkor, vagyis húshagyókedden, illetve ahogy 

Dob  ro nakon mondták, „húsajó kedden” ellepték a te-
lepülést a különböző álarcos figurák. A maskurák már 
kora délután elkezdték járni a települést, ők általában a 
gyerekek vagy a fiatalabb korosztályhoz tartozók közül 
kerültek ki. Estefelé azonban már az idősebbek, illetve 
a felnőttek is beöltöztek. Általában kisebb csoportokban 
„maskuráztak”, de voltak, akik egyedül vagy kettesben 
járták a falut. A házaknál elsősorban fánkkal és itallal 
kínálták meg őket. 

A VI/27-es fénykép 1934-ben készült, a f iata-
labb korosztályhoz tartozó maskurákat ábrázolja 
kora délután a Fő utcán Csuka István kovácsműhelye 
előtt. Az egyébként különböző csoportokban a települést 
járó maskurák a fénykép kedvéért álltak össze. A ké-
pen jól látható, hogy az arcukat maszkokkal takarták 
el, rosszabb esetben „csak” befestették. Ezzel szemben a 
VI/28-as képen látható maskurák nem takarták el az 
arcukat, fontosabb volt számukra a mutatós külső. Áll-
nak balról jobbra: Horváth (Vendel) Mária, Gönc Má-
ria, Varga Irén, Hermán Júlia és Völgyi Ferenc. Ülnek 
balról jobbra: ifj. Nagy (Simon) Mária, Gönc Teréz és 
Torma Ilona.

VI/29
Fotó: Nagy (Simon) Ferenc 
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc
A 20. század első felében a dobronakiak legkedvel-

tebb szánkózó és síelő helyét érdekes módon nem a szőlő-
hegyek adták, hanem a faluban található Kismalom. A 
fiatalok többsége ugyanis ide járt hódolni a téli örömöknek. 
A szánkókat és a léceket otthon készítették, illetve volt a 
faluban két bognár, Kovács Ferenc és Varga (Bozsek) Jó-
zsef, akik megrendelésre készítettek szánkókat és síléceket 
is. A fénykép a Kismalomnál készült a második világhá-
ború alatt.
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VI/30 és VI/31
Fotó: Pavšič (Gajdek) Marija
Adatközlő: Pavšič (Gajdek) Marija
Kevés dobronakinak adatott meg, hogy gyógyfürdő-

ben pihenje ki fáradalmait vagy itt töltse el szabadidejét. 
Paušič (Gajdek) Marija és Trajber Teréz e kevesek közé 
tartozott. A második világháború alatt, 1943 augusztu-
sában keltek útra Dobronakról kerékpárokkal, és Tornisán 
keresztül tekertek a Muráig, melyen komppal keltek át és 
így érkeztek a Muraközben található vučkoveci fürdőbe. 
A helyi parasztoknál béreltek szobát – akik számára ez 
egy jól jövedelmező bevételi forrás volt – és innen jártak 
a fürdőbe. A VI/30-as fotó Tornisa határában készült, a 
zorkóházi elágazásnál, úton a fürdőbe. A képen jobbról 
látható Trajber Teréz, mellette Gajdek Marija. A kép bal 
oldalán látható hölgyek valószínűleg tornisai származá-
súak voltak. A kép érdekessége az útjelző tábla, melyen a 
környező települések magyar nevei olvashatók. A VI/31-es 
fotó már a fürdőben készült. A képen balról jobbra Gajdek 
Marija, Makovec Aleksander (a csáktornyai villanyma-
lom tulajdonosának a fia), Trajber Teréz és Šraj Jožef 
csáktornyai tanár áll. A háttérben a fürdőkabinok lát-
hatók, a sajátja kulcsát Trajber Teréz a fürdőruhájához 
erősítette.

VI/32, VI/33 és VI/34
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc, Bognár János 
és Kovács István – Frici
Dobronakon az első kerékpárok megvásárlását a la-

kosság gazdagabb rétegei engedhették meg maguknak, el-
sősorban a kereskedők, valamint az állami szférában dol-
gozók (tanítók, csendőrök, fináncok). Az 1930-as években 
azonban már egyre elterjedtebb lett a kerékpár a faluban. 
A háború előtti években már minden „valamire való” le-
génynek és leánynak volt kerékpárja. A VI/32-es fénykép 
a harmincas évek második felében készült a dobronaki ha-
tárban a Štingl házaspárról. A képen látható női és férfi 
kerékpárok a jobb minőségűek közé tartoztak, dinamós 
lámpával és pumpával voltak felszerelve. A két világhá-
ború között minden kerékpárnak volt azonosító száma, 
vagyis „rendszámtáblája”, ami a fényképen is jól látható.  

Motorkerékpárt azonban – a kerékpárral ellentét-
ben – csak a legmódosabbak engedhettek meg maguknak, 
mint például Horváth Elek gőzmalom-tulajdonos, Štingl 
Franjo kereskedő és Gajdek Ivan „ingatlankirály”. Az 
utóbbi kettő nem sokáig birtokolta a motort, mivel egy-
egy nagy zuhanást követően túladtak rajta. Míg Štingl 
megúszta kisebb horzsolásokkal, addig Gajdek Ivan nyílt 
lábszártörést szenvedett. A VI/33-as fotón Štingl Franjo 
motorja látható, amelyet használtan vett. A képen a hölgy 
Nagy Roziália, ölében Štingl fiával, Silvóval, mögöttük 
Nagy Ferenc.

Dobronakon a két világháború közötti időszakban 
legjobb tudomásunk szerint csak egy embernek volt sze-
mélygépkocsija: Horváth Eleknek. Mivel nem tudott autót 
vezetni, külön sofőrt alkalmazott. A gépkocsin még a há-
ború kitörése előtt túladott és vett helyette egy motorkerék-
párt. A VI/34-es fénykép a templom előtti téren készült 
Štingl Franjo kereskedőről, valamint csáktornyai ismerő-
séről, Granerről, aki a gépkocsijában ül. Ekkoriban – a kép 
1936. június 19-én készült – nagyon kevés embernek volt 
gépkocsija a vidéken, így ha egy érkezett a faluba, csodájá-
ra jártak az emberek.

VII/1, VII/2 és VII/3
Fotó: Bojnec Pál
Adatközlő: Bojnec Pál
A dobronaki Bojnec Ferencet 1912-ben, húszévesen 

sorozták be a szombathelyi huszárezredhez. Röviddel 
a leszerelése előtt kitört az első világháború, az egységét 
pedig a keleti frontra, Galíciába vezényelték az oroszok 
ellen. Összesen hat évet (1912-től 1918-ig) töltött egyen-
ruhában, ebből négyet a háborúban. Az egységével elsősor-
ban felderítő feladatokat láttak el az „orosz hadjáratban”, 
de más harci eseményeknél is bevetették őket. Az itt ta-
núsított helytállásért több kitüntetésben részesült. Bojnec 
Ferenc szerencsésen túlélte a háborút és a frontról való ha-
zatérte után rögtön családot alapított.

A VII/2-es fotón Bojnec Ferenc teljes harci felszere-

VII. Katonaélet
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lésben látható. A hátán karabély, oldalán tőr, valamint 
huszárszablya lóg. A VII/3-as fényképen pedig bajtársai 
körében látható a dobronaki huszár. Az alsó sorban ül, 
jobb ról a negyedik.

VII/4
Fotó: Kovács István – Frici
Adatközlő: Kovács István – Frici
A fénykép az első világháborús évek alatt készült és 

egy géppuskaosztagot mutat be gyakorlat közben valahol 
a Kárpátokban. A fotón jól látszik, hogy a géppuska éppen 
tüzel. A képen tollal, V betű formával megjelölt katona 
a tüskeszeri Varga Ferenc. Ő is azon szerencsés, az első 
világháborút megjárt dobronaki katonák közé tartozott, 
akik komolyabb sebesülés nélkül tértek haza a háborúból. 
Viszont élete végéig emlegette, hogy a háborúban, a Kár-
pátokban folytatott harcok során nagyon sokat éheztek.

 
VII/5
Fotó: Skočir (Benkovič) Elizabeta
Adatközlő: Skočir (Benkovič) Elizabeta
Benkovič Štefant az olasz, más néven az isonzói 

frontra vezényelték, és mint írnok szolgálta a császárt, il-
letve magyar királyt. Az egységét, valamint őt magát is 
többször kitüntették. A képen látható majd mindegyik ka-
tona zubbonyán ott lógnak a katonai kitüntetések. Benkovič 
Štefan nagyon büszke volt írnoki posztjára, ezért a fényké-
pen is füzettel a kezében örökíttette meg magát. 

VII/6
Fotó: Kovács István – Frici
Adatközlő: Kovács (Pandur) Teréz
A fénykép 1914-ben, de már a háború alatt készült 

Vas megye keleti részén, a Kemenesalján található Ság-
hegynél. A Celldömölk mellett lévő hegyen ugyanis a 20. 
század elején vette kezdetét a bazaltbányászat, 1911-től 
már nagyüzemi módon. A bazaltból többek között macska-
követ készítettek, melyet az utak burkolására használtak, 
valamint mint zúzottkövet a vasúti ágyazat építéséhez. 
Győri József (a képen balról a második), akit a faluban 
csak Palini Jóskának szólítottak, mint utászt vezényelték 
ki a Ság-hegyhez bazaltot bányászni.

      

VII/7
Fotó: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija
Adatközlő: Turza István, Ošlaj (Turza) Marija 
és Bognár János
Soós Károly, az első dobronaki hősi halott az első világ-

háborúban. Ő egyébként göntérházi születésű volt és házas-
ság révén került a faluba. A fövégi Horváth Rozáliát vette 
feleségül, egy gyerekük született, a későbbi kocsmatulajdonos 
Soós Lajos. A háború kitörését követően mint szakaszvezetőt 
sorozták be és a szerb frontra küldték ki, ahol szörnyű körül-
mények között halt meg: egy csata során szénakazlak között 
húzta meg magát, amit az ellenség katonái rágyújtottak.

 
VII/8
Fotó: Kovács Olga
Adatközlő: Kovács Olga
A fénykép a háromgyermekes Kovács (Pandur) há-

zaspárt ábrázolja röviddel a férj, György frontra való 
kivezénylése előtt. A feleség, Rozália (született Varga) 
Nagykanizsán látogatta meg a férjét, aki ott volt ki-
képzésen és ez alkalomból a nagykanizsai Fahn Adolf 
fényképész műtermében megörökítették magukat. Kovács 
György 1916-ban esett el Jablanicánál, három kisfiút ha-
gyott maga után: az 1911-ben született Lajost, az 1912-
ben született Vendelt és az 1914-ben született Józsefet.

VII/9
Fotó: Göntér Teréz 
Adatközlő: Göntér Teréz
Az 1917 májusában készült fényképen a tüskeszeri 

Horváth József látható, akit ez év tavaszán hívtak be 
katonának és küldték ki az olasz frontra az Isonzóhoz. 
A kép hátoldalán a következő írás olvasható: „K und K 
Feldhaubizregiment Erzherzog…(az írás itt olvasha-
tatlan), Batterie N1. Kedves sógorom és néném, itt 
küldöm fényképemet, hogyha majd rám ismernek. 
Boldog pünkösdi ünnepeket kívánok, Jóska, Isten 
velik!”. A szöveg 1917. május 17-én került a képeslapra, 
a tábori posta viszont csak május 28-án küldte tovább. 
Horváth József nem tért haza a „Nagy Háborúból”. A csa-
lád az utolsó jelet szeretett fiukról Triesztből kapta, ahol 
sebesülten feküdt egy kórházban.
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VII/10
Fotó: Pilipp Ljerka
Adatközlő: Pilipp Ljerka, Bognár János 
és Szarjas Márta
Peričić Krunoslav mint jugoszláv főhadnagy vett 

részt a jugoszláv–magyar határmegvonás muravidéki 
szakaszának feladataiban. Ez alkalomból ismerkedett 
meg Ilonával, a dobronaki téglagyáros Zsitek Ferenc le-
ányával. Peričić Krunoslav az ország különböző pontja-
in szolgált; Zágráb, Celje, Bihać stb., ahova természete-
sen családja is követte. Katonai karrierje során egészen a 
tábornoki rangig vitte. Később II. (Karađorđević) Péter 
király adjutánsa lett és így a család Belgrádba költözött. 
Jugoszlávia megtámadása után az újonnan megalakuló 
horvát (usztasa) állam katonai szolgálatába állt. A há-
ború végén Ausztriában az angoloknak adta meg magát, 
így sikerült megmenekülnie. Fia, Nenad, aki építészetet 
tanult, viszont itthon maradt, és a háború után a parti-
zánok kivégezték.

              
VII/11
Fotó: Kovács István – Frici  
Adatközlő: Kovács István – Frici   
A fénykép 1935-ben készült, amikor a három Ko-

vács testvér közül a legfiatalabb, Lajos volt katona. Lajos 
a katonai szolgálat alatt hazajött szabadságra és ez al-
kalomból a fivérek lefényképeszkedtek. A fényképen balról 
jobbra állnak: István, Ferenc és Lajos. A két idősebb test-
vér, Ferenc és István kölcsönkért katonai ruhákban állt a 
kamera elé. Az 1920-as évek elején még sok muravidéki, 
köztük jó néhány dobronaki katonaköteles szökött át Ma-
gyarországra a jugoszláv katonai behívó elől. A húszas 
évek derekára azonban „helyreállt a rend”. A jugoszláv 
hadseregben 9–18 hónapig tartott a katonai szolgálat, a 
családi állapottól függően.

VII/12
Fotó: Kovács István – Frici 
Adatközlő: Kovács István – Frici
A fénykép 1930-ban készült a horvátországi Lud-

bregen, ahol az akkor 20 éves dobronaki Kovács István 
szolgált a katonaságnál (a képen az ágyú irányzéká-

nál áll). A tüzérekhez volt besorolva, ahol az ütegénél a 
„nišanđija”, vagyis az irányzó feladatkörét látta el. Ko-
vács István a „kiváló tüzér” címet – és az ezzel járó érmet 
– is megkapta. A második világháború kitörését követően 
– 1939 szeptembere és 1941 áprilisa között – tartalékos-
ként többször is mozgósították. A „lőgyakorlatnak” neve-
zett mozgósítások mögött a nyugati fronton lévő katonai 
helyzet, illetve a Jugoszlávia elleni katonai támadás állt.

VII/13
Fotó: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija
Adatközlő: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija
A fénykép hátoldalára 1937. június 27-én a követke-

ző szöveget írta a fövégi Horváth István: „Itt küldök egy 
emléket, ezek itt mind az én kollégáim és nagymosást 
tartottunk azután meg neki kezdtünk uzsonnázni és 
inni és neki dalozni magyarul. Ezek mind bácskai fiúk.” 
A fövégi származású Horváth István az álló sor közepén 
látható a fényképen. A jugoszláviai magyar kisebbség a két 
világháború közötti időszakban az egyik legnépesebb ki-
sebbség volt az országban. Ebből kifolyólag nem ritka volt 
az olyan eset, mint a fenti képen, amikor is az egyes katonai 
alakulatoknál szép számmal szolgáltak magyar nemzetisé-
gű katonák az ország különböző területeiről. 

VII/14 és VII/15
Fotó: Pavšič (Gajdek) Marija
Adatközlő: Bojnec Jurij  
A régi Jugoszlávia alatt a dobronaki legények többsé-

gét az ország déli területeire küldték katonai szolgálatra – 
Szerbiába, Macedóniába, Boszniába, az odavalósi kato-
naköteleseket pedig elsősorban északra küldték. Dobronak 
környékén, Alsólendván és Muraszombatban állomásoz-
tak kisebb katonai alakulatok, a nagyobb laktanyák közül 
a legközelebbi Csáktornyán volt. Bojnec István, aki 1911-
ben született, az 1930-as évek elején szintén messzire ke-
rült az otthonától és csapategységével az ország különböző 
pontjain szolgált. Mint lovász rengeteget szenvedett, mi-
vel gyakran a lova mellett kellett az éjszakákat is eltöl-
tenie. Ebből kifolyólag olyannyira megutálta a lovakat, 
hogy miután hazatért a katonaságtól, soha nem tartott 
lovat, holott elsősorban földművelésből élt. 
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A VII/15-ös fényképen a katonai szolgálat alatt sza-
badságra hazaengedett Bojnec István látható testvére, 
Bojnec János és barátai, Leonhard Franc és Hajba József 
körében (balról jobbra).

VII/16, VII/17 és VII/18
Fotó: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija 
Adatközlő: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija
A VII/16-os kép az 1915-ös dobronaki generáció 

katonai sorozásán készült 1935. június 11-én. A fény-
kép közepén, fejfedő nélkül ifj. Turza János látható, aki 
a családi hagyományt követve (apja iskolaigazgató volt 
Dobronakon a Monarchia idején) Mariborban fejezte be 
a tanítóképzőt. Mivel tanult ember volt, a jugoszláv had-
seregben alhadnagyi rangot kapott. Ifj. Turza Jánost a tá-
voli Boszniába, pontosabban Szarajevóba küldték letölte-
ni a katonai szolgálatot. A várost átszelő folyó, a Miljacka 
jobb partján található Čengić Vila katonai gyakorlóterén 
kapta a kiképzést. A VII/17-es fénykép is itt készült 1937. 
március 20-án; ifj. Turza János fekve látható puskával a 
kezében a kép bal alsó sarkában. Két héttel később, április 
5-én ifj. Turza János alakulatát már a Szarajevó fölé ma-
gasodó dombok egyik erődítményébe, a Monarchia idején 
épült Zlatište katonai erődbe vezető út mentén találja a 
fényképezőgép. Ifj. Turza János a villanyoszlop ferdén álló 
lábánál látható a VII/18-as fotón.     

     
VII/19
Fotó: Győri Gizella
VII/20
Fotó: Varga Sándor
VII/21 és VII/22
Fotó: Toplak Teréz
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc és Toplak Teréz 
A Muravidék Magyarországhoz történő vissza-

csatolását követően a dobronaki sorköteleseket a Magyar 
Honvédségbe sorozták be. Az 1920-ban született legénye-
ket még a visszacsatolás évében, 1941 őszén besorozták 
és sokukat közülük a keleti frontra küldtek, a Donhoz. A 
következő, 1921-es generáció 1942 nyarán lett hadköte-
les, míg az 1922-ben születetteket már 1943 áprilisában 
sorozásra hívták. Az ezt követő sorozásra Dobronakon 

1944 első felében került sor, amikor az 1923-ban szüle-
tettek kaptak katonai behívót. A háború vége felé, 1945 
elején a dobronaki leventéket is „hadra fogták”, sokan kö-
zülük Németországban érték meg a világégés végét. A má-
sodik világháborúból összesen 22 dobronaki besorozott ka-
tona nem tért haza és alussza örök álmát idegen földben.    

Az 1921-es dobronaki generáció sorozására 1942. 
július 12-én került sor (VII/19). Balról jobbra állnak: 
Horváth István, Virágh Ferenc, Máté Ferenc, ismeretlen, 
Santák Rudolf, Szekeres Ferenc, Szomi Lajos – a hadköte-
lesek fuvarozója, Gombóc Lajos, Bíró Ferenc, Smithlinger 
Gusztáv, ismeretlen, Horváth Antal. Balról jobbra ülnek: 
Krajcár Imre, Ratkó István, Santák, Bognár József, Sze-
keres László, Miklós János – közjegyző, Gönc Pál – falubí-
ró, Komoróczi József, Santák József, Bogdán Ferenc.

Az 1922-ben született hadkötelesek sorozása 1943. áp-
rilis 24-én volt (VII/20). Balról jobbra állnak: Nagy János, 
Cserni Ottó, Toplak Imre, Zsemlics Antal, Hack János, Sze-
keres János, Darvas László, Bognár Lajos, Kardos – lendvai 
vendéglős, Kovács Géza, László Ferenc, Hancs István, Hancs 
Ferenc, Plej Ferenc, Horváth Jenő – cigányzenész.

Az 1923-as generáció regrutái 1944 első felében vol-
tak sorozáson (VII/21). Balról jobbra (legfelső sor): ismeret-
len, Kovács Lajos, Darvas László, ismeretlen. Középső sor, 
állnak balról jobbra: Németh Lajos, ismeretlen, ismeretlen, 
Bot (Dávid) József, László István, Varga Gusztáv, Santák 
Ferenc, Varga József, Horváth Jenő – cigányzenész. Ülő sor, 
balról jobbra: Torma István, Papp Ernő, ismeretlen, Miklós 
János – közjegyző, Cár József – falubíró, ismeretlen.

Az 1923-ban született hadkötelesek (VII/22) közül 
öten külön is le fény képeszkedtek (állnak): László István, 
Bot (Dávid) József, Varga (Soós) Gusztáv, (ülnek): Papp 
Ernő és Torma István.

VII/23
Fotó: Toplak Ernő
Adatközlő: Toplak Ernő 
A fénykép 1942–43 telén készült a dobronaki Borshe-

gyen a Toplak pince előtt. A képen magyar rekviráló katonák 
és civilek láthatók Toplak István vendéglátó társaságában 
(a jobb oldali térdeplő civil ruhás személy). A már évek óta 
tartó háborús helyzet miatt a hatóságok rekviráló egységeket 
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küldtek ki a terepre élelmiszert gyűjteni. A Dobronakon és 
a szomszédos, hetési falvakban rekviráló katonákat Toplak 
István kísérgette hivatalából kifolyólag, mivel a helyi Futu-
ra szövetkezet vezetője volt. A Futura hatáskörébe tartoz-
tak ugyanis a beszolgáltatások a második világháború alatt. 

VII/24, VII/25 és VII/26
Fotó: Gorza Jožef 
Adatközlő: Gorza Jožef 
Gorza Jožef szülei, akik egyébként Bakonakról szár-

maztak, 1939-ben kezdtek házat építeni Dobronakon, 
amelybe csak 1944-ben költöztek be. Korábban a Radamos 
határában lévő ginyóci erdészlakban laktak, s a fiatal Jožefet 
ott sorozták be 1942-ben. Egy évvel később behívták Sop-
ronba: a Magyar Királyi 101. Nehéz Tüzérosztály 3. üte-
gének egyik irányzója lett. Röviddel egységének a frontra 
való kivonulása előtt, 1944 elején megbetegedett és egy időre 
a szombathelyi kórházba került, onnan pedig hazaküldték. 
Még ez év második felében visszakerült a soproni lovassági 
laktanyába, ahonnan Csapra szállítottak lőszert a szövet-
séges repülők állandó támadása közepette 1944 októberéig. 
Csap szovjet kézre kerülését követően továbbra is Sopron-
ban teljesített katonai szolgálatot, egészen 1945. március 
28-ig. Ekkor átöltözött civil ruhába és így várta meg az 
oroszok bejövetelét. Mivel szlovén tudásának köszönhetően 
értette az orosz nyelvet, a soproni kórházban segédkezett 
Bécs szovjetek általi ostroma idején. Haza viszonylag gyor-
san, már 1945. július 15-én megérkezett.

VII/27
Fotó: Hack Ferenc 
Adatközlő: Hack Ferenc
A fényképen, mely 1942 tavaszán készült a zalaeger-

szegi Vajda Fotóstúdió műtermében, a patakszeri Hack 
Ferenc látható röviddel a frontra indulás előtt. Az 1920-
ban született Hack Ferencet több más dobronaki kortár-
sával együtt 1941. október 3-án hívták be katonának 
Zalaegerszegre és a 17/3-as zászlóaljhoz lett besorozva. 
A következő év májusában vitték ki őket a keleti front-
ra, és még a nyár folyamán leértek a Donhoz. Az 1943 
januárjában végrehajtott szovjet áttörést követően sike-
rült kitörnie az ellenséges gyűrűből, de a lába megfagyott. 

Három hónapig Pécsett volt kórházban, majd 1943-ban 
újra behívták és a Muraközbe vezényelték partizánvadá-
szatra. A következő évben ismét a keleti fronton harcolt, 
Ukrajnában. Az 1944-es év végén egy mellette robbanó 
akna majdnem agyonvágta, megsérült és Bécsben került 
kórházba. Bécsből a németországi Ambergbe vezényelték 
munkaszolgálatra, itt került amerikai fogságba 1945. 
május 8-án. A hadifogságból két hónappal később szaba-
dult és tért vissza szülőfalujába.

VII/28
Fotó: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija 
Adatközlő: Turza István, Ošlaj (Turza) Marija 
és Bognár János
Ifj. Turza János a családi hagyományt követve taní-

tóképzőt végzett Mariborban. A Muravidék Magyaror-
szághoz történő visszacsatolása után Kebelén lett tanító 
és egyúttal körzeti leventeparancsnok. A körzethez Dob-
ronak, Kebele, Zsitkóc, Kámaháza, Göntérháza, Ra da-
mos, Zorkóháza, Tornisa, Renkóc, Strelec, Filóc, Iváncz 
és Ba gonya tartozott. A háborús évek közepén, 1943-ban, 
28 évesen besorozták és kivezényelték a keleti frontra, ahol 
1944 elején fejsérülést kapott. Rövid otthoni pihenő után 
újra kivezényelték a keleti frontra, ahol a háború végéig 
harcolt. A fénykép is itt készült, jobbról az álló sorban az 
első személy ifj. Turza János. 

Nagy viszontagságok után sikerült hazatérnie Ke-
belére, ahon nan röviddel később – valószínűleg a levente-
oktatásban vállalt szerepéért – a maribori börtönbe szál-
lították a partizánok, ahonnan többé már nem tért haza.

VIII/1 és VIII/2
Fotó: Pavšič (Gajdek) Marija
Adatközlő: Pavšič (Gajdek) Marija
A Mura-mentét az első kivándorlási hullám még az 

első világháború előtt érte el, amikor elsősorban az Ame-
rikai Egyesült Államokba vándoroltak ki az emberek. A 
VIII/1-es fényképen jobbról látható Gajdek Ivan 1889-

VIII. Kivándorlás
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ben született a horvátországi Banija térség Šatornja nevű 
településén. A teljesen írástudatlan Gajdek Ivan a kato-
naság elől menekülve vándorolt ki az USA-ba 1908-ban. 
Egy vasműben kapott munkát. Később megismerkedett 
a szintén még az első világháború előtt az USA-ba ki-
vándorló streleci származású Bojnec Marijával (született 
1892-ben), aki viszont egy dohánygyárban szivarok teke-
résével kereste a mindennapi kenyerét. Az Ohio állambeli 
Youngstown nevű városkában házasodtak össze 1923-
ban. Egy évvel később megszületett Ana nevű leányuk, 
1925-ben pedig Marija. Míg az édesanya otthon volt 
a két kislánnyal, a kiesett keresetet úgy próbálta pótolni, 
hogy a településen dolgozó családnélküli horvát és szlovén 
munkásoknak fizetség fejében vacsorát főzött. Az ételek-
hez szükséges húst – háziállatokat neveltek – és zöldséget 
otthon állították elő. További plusz keresethez pedig úgy 
jutott a család, hogy a Kaliforniában vásárolt szőlőből az 
apa otthon, Ohioban bort és pálinkát főzött, amit szintén 
„értékesítettek”. Ez a fajta, egyébként tiltott kereskedelem 
nagy veszéllyel járt, mivel az USA-ban 1919-től 1933-
ig szesztilalom volt és keményen büntették a szeszt előál-
lítókat és az azzal kereskedőket. A Gajdek család a gazda-
sági világválság vége felé, 1934 augusztusában tért haza 
Marija szülőfalujába, Strelecre. Egy évvel később viszont 
átköltöztek a Dobronakon vett házukba.

 
VIII/3
Fotó: Horvát (Elek) Marika  
Adatközlő: Horvát (Elek) Marika
Az 1920-as években rengeteg fiatal dobronaki vándo-

rolt ki Dél-Amerikába. Eleinte még a fogadóállam rendezte 
a költségeket, később azonban ez a lehetőség megszűnt és a 
kivándoroltak saját maguk fedezték az útiköltséget. A ki-
vándorlás elsősorban gazdasági okokra és a túlnépesedésre 
vezethető vissza, de szintén fontos szerepet játszottak az 
új, jugoszláv rendszerrel szembeni fenntartások is. Bukovec 
Rozália sok más dobronakihoz hasonlóan az 1920-as évek 
elején ment ki Dél-Amerikába. A messzi idegenben egy 
vendéglő konyhájában dolgozott. A kivándorlás elsődleges 
célja egy kis pénzkeresés volt, majd a megkeresett pénzzel 
itthon új életet kezdeni. Bukovec Rozália azon kevesek közé 
tartozott, akiknek sikerült egy kis összegyűjtött pénzzel ha-

zatérnie Dél-Amerikából. Itthon kétszer is férjhez ment, 
második férje Darvas Péter hentes volt. 

VIII/4
Fotó: Horvát (Elek) Marika
Adatközlő: Horvát (Elek) Marika
A fénykép hátoldalán a következő írás olvasható: 

„Emlékül Édes jó Apámnak és Testvéreimnek a mesze 
idegenből, Kati és Pali.” Cár (Páli) Pál és felesége, Katalin 
(született Göntér) 1925-ben vándorolt ki Uruguayba, ahol 
a sikeres beilleszkedést követően kocsmát üzemeltettek. Nem 
sokkal a megérkezésük után készült a fénykép, valamikor 
a húszas évek második felében. Cár Pál és Katalin a Dél-
Amerikába kivándorolt dobronakiak többségéhez hasonló-
an nem tért haza szülőfalujába. Uruguayban maradtak, ott 
„eresztettek gyökeret”, illetve alapítottak családot.     

 
VIII/5
Fotó: Hancsik Irén
Adatközlő: Hancsik Irén
A fénykép az 1930-as évek derekán készült Monte-

videóban, a dobronaki Nagy Jánost ábrázolja (jobbról az 
első) munkatársai körében a német Siemens cég uruguayi 
gyárában. Nagy János 1905-ben született, az elemi iskolát 
követően három évig, 1918 és 1921 között a muraszombati 
Rituper Alfonznál tanult esztergályosnak. A mestervizsga 
megszerzését követően kivándorolt Dél-Amerikába, ahol a 
Siemens cég montevideói egységénél dolgozott. Hat év után, 
1936-ban hazaköltözött a családjával és az ott megtakarí-
tott pénzből házat építtetett az Egyházvégben. A harmincas 
évek végén Belgrádba költöztek a feleségével, ahol a Siemens 
belgrádi egységénél kapott munkát. Jugoszlávia szétesését 
követően, 1941 második felében hazatértek Dobronakra. A 
magyar éra alatt Nagy János boltot nyitott az újonnan fel-
épített házában, amelyet azonban nem sokáig üzemeltetett. 

 
VIII/6, VIII/7 és VIII/8
Fotó: Szomi Margit
Adatközlő: Szomi Margit
Szomi Teréz, vagy ahogy a faluban ismerték, Cipó 

Treszka 1929-ben utazott ki Uruguayba; családját, férjét 
és a kétéves Katica kislányát hátrahagyva. A fiatalon, 22 

A képeslapok és a fényképek leírása



174

évesen kivándorló Szomi Teréz Zágrábban a többi kiván-
dorlóval együtt emlékül lefényképeszkedett (a VIII/6-os 
fényképen jobbról a második hölgy a fövégi Szomi Teréz). 
Uruguay fővárosában, Montevideóban az „El Toro” do-
hánygyárban kapott munkát. A munkavállalási engedé-
lye mellett (VIII/8) az ottani hatóságok személyi igazol-
ványt is állítottak ki a számára (VIII/7). Szomi Teréz öt 
év kintlét után tért haza Uruguayból. A harmincas évek 
második felében újra kivándorolt, ekkor már a férjével 
közösen vállaltak munkát Franciaországban egy ottani 
nagygazdaságban. A kint megkeresett pénzből végül sike-
rült Dobronakon telket venniük és házat építeniük.

 
VIII/9
Fotó: Šövegeš Silvester
Adatközlő: Šövegeš Silvester 
Az 1920-as évek végén, a 30-as évek elején Fran-

ciaországban nyílt lehetőség munkát vállalni. Nagyon sok 
dobronaki fiatal próbált szerencsét francia földön. Elsősor-
ban mezőgazdasági munkaerőre volt igény, de a városok-
ban élő módosabb családok is szívesen fogadtak fel szoba-
lányokat. Az egyébként streleci születésű Trajber Gizela ez 
utóbbiak csoportjába tartozott. A hat gyermeket felnevelő 
Trajber szülők az első világháborút követően költöztek 
Dobronakra. Trajber Gizela már mint dobronaki, a Fő 
utcából származó leány utazott ki Párizsba. Itt egy orvos 
családjánál volt szobalány. Öt év kintlét után tért haza, 
1936-ban, és a következő évben már össze is házasodott 
Ošlaj Jožef szabómesterrel. A fiatal pár a Trajber család 
Fő utcán lévő házába költözött be, miután Gizela öt test-
vérének kifizették a házból rájuk eső részt.

VIII/10
Fotó: Kovács Olga 
Adatközlő: Kovács Olga
A három, fiatalon árván maradt Pandur gyerek kö-

zül az 1914-ben született Kovács (Pandur) József volt 
a legfiatalabb. Alig múlt 17 éves, amikor 1931-ben ki-
vándorolt Franciaországba, ahol egy Neufchateau nevű 
városkában telepedett meg. Miután alaposan elsajátította 
a francia nyelvet, kitanult boltosnak és ezt követően nyug-
díjba vonulásáig eladóként dolgozott. Kovács (Pandur) 

József Franciaországban maradt élete végéig és itt is lett 
eltemetve. Maga a fénykép a harmincas évek második 
felében készült egy ottani műteremben. Az elegánsan ki-
öltözött Kovács (Pandur) József az otthon maradt hoz-
zátartozóinak, édesanyjának Kovács (született Varga) 
Rozáliának és fivéreinek küldte emlékbe a fotót.

VIII/11
Fotó: Kovács Olga
Adatközlő: Kovács Olga
Kovács Vendel 1912-ben született Kovács György és 

Rozália (született Varga) második gyermekeként. A har-
mincas évek első felében az alsólendvai Tomka kereskedő-
családnál volt inas, ahol a kereskedés fortélyai mellett az 
illemre is megtanították. A harmincas évek második fe-
lében a németországi vendégmunkás-élet mellett döntött. 
Alsólendván 1937. május 26-án állították ki az útlevelét, 
egy héttel később, június 3-án Passaunál már belépett a 
Német Birodalom területére. Észak-Németországban, a 
közvetlenül a dán határ mellett fekvő Flensburg városká-
ban dolgozott egészen 1941-ig. Miután megjött Német-
országból, mestervizsgát tett és a Milhofer-házban ke-
reskedést nyitott. 1945 áprilisában a Dobronakra bejövő 
szovjet katonák a kereskedést kirabolták, az új jugoszláv 
hatalom viszont háborús nyerészkedés címén az elsők kö-
zött államosította üzletét.

IX/1
Fotó: Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Dobronak
Dobronakon 1892-ben alakult meg az önkéntes tűz-

oltóegylet és a századforduló környékén 67 tagot számlált. 
Az első világháborút követően az egyesület megszűnt, és 
csak 1924-ben alakult újra. Az elnök Preininger János 
iskolaigazgató lett, a tiszteletbeli elnök dr. Kollin Ignác 
körorvos, míg a parancsnoki tisztséget Toplak Ferenc fű-
részüzem-tulajdonos töltötte be. Az elnökségi tagok beosz-
tásából is kitetszik, hogy a tűzoltóegylet nagy renoméval 
bírt a településen. Az egyesület tagjait két szakaszba osz-

IX. Egyesületi élet
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tották be, mindegyik szakasz egy-egy kézi fecskendővel 
bírt. Mivel Dobronak viszonylag nagy település volt, 
ezért az egyik fecskendőt Tüskeszerben, míg a másikat 
Fövégben tárolták. A tűzoltóegyletnek nagyon fontos sze-
repe volt a falu életében, hiszen a gyakori tűzesetek mel-
lett az egyesület volt az egyedüli szervezeti forma, melyen 
belül a két világháború között a magyarság szervezkedni 
tudott.

IX/2
Fotó: Štingl Silvester 
Az 1935-ös választások alkalmával a dobronaki 

tűzoltók Gönc Pál parancsnokkal az élen az ellenzékre 
szavaztak. Tették ezt annak ellenére, hogy a helyi állami 
tisztviselők erős nyomást gyakoroltak rájuk a kormány-
párti lista támogatása érdekében. Az egyesület akkori el-
nöke, Trajber Lajos tiltakozásul lemondott tisztségéről, 
helyette Štingl Franjo kereskedőt választották elnöknek. 
A fénykép az új elnök megválasztása alkalmából készült 
(Štingl Franjo középen ül, fehér kesztyűvel a kezében), aki 
viszont egy év után kénytelen volt lemondani tisztségéről. 
A szlovén és más délszláv nemzetiségű állami hivatal-
nokok, csendőrök, fináncok és a tanítói karból néhányan 
ugyanis férje kormányellenessége és a magyarokkal való 
szimpatizálása miatt állandóan zaklatták feleségét, Kruk 
Slavicát, aki tanítónő volt a dobronaki iskolában.

IX/3
Fotó: Kovács István – Frici
Adatközlő: Kovács (Pandur) Teréz 
és Kovács István – Frici
A Muravidék Magyarországhoz történő visszacsa-

tolását követően a tűzoltóegyletek terén is változások tör-
téntek. A dobronaki tűzoltóegyletet a Zala Megyei Tűzol-
tó Szövetségbe vették fel. A tűzoltókkal kapcsolatos érdekes 
információ, hogy az „interregnum” időszakában, vagyis 
1941. április 6-a és április 16-a között a Muravidék leg-
több településén, így Dobronakon is a tűzoltók felügyelték 
a rendet. A magyar fennhatóság alatt a második világ-
háborúban a tűzoltók számára különböző tanfolyamokat 
szerveztek, többek között a megyeszékhelyen, Zalaeger-
szegen is. Egy ilyen háromnapos tanfolyamon vett részt 

Kovács István dobronaki tűzoltó is. A csoportos fénykép a 
tanfolyam utolsó napján készült, Kovács István felülről a 
második sorban balról az ötödik. 

 
IX/4
Fotó: Pavšič (Gajdek) Marija
IX/5
Fotó: Leonhard Ana   
Adatközlő: Pavšič (Gajdek) Marija 
és Kovács István – Frici
A IX/4-es fényképen, mely 1934. április 2-án ké-

szült, a dobronaki iskola egyik tantermében az első szlo-
vén nyelvű színdarabot előadó színészek láthatók. A 
Dobronakon szolgálatot teljesítő állami hivatalnokok, az 
iskola néhány tanítója, valamint néhány dobronaki ma-
gyar származású, de a színészetet kedvelő személy fogott 
össze, és a hosszú téli esték alatt betanulták a „Dve nevesti 
– Két menyasszony” című játékot. A képen középen a ten-
germellékről származó Babič Jožef tanító ül, aki a színda-
rabot betanította a helyi amatőr színészeknek. A IX/5-ös 
fénykép ugyanakkor készült, mint a IX/4-es kép, viszont 
kint a szabadban. A fényképeszkedéshez a színészek mel-
lett „civilek” is felsorakoztak. 

 
IX/6
Fotó: Kovács István – Frici
IX/7
Fotó: Kovács (Gábor) Gizella  
Adatközlő: Kovács (Pandur) Teréz 
és Kovács (Gábor) Gizella
Az 1941-es impériumváltás a magyar nyelvű szín-

játszás terén is óriási változásokat hozott. Míg a jugo-
szláv időszakból csak egy magyar nyelvű színdarab beta-
nulásáról tudunk Dobronakon, addig a magyar éra alatt 
nagy lendületet vett a színjátszás. Ez elsősorban az ide 
került magyar tanítóknak köszönhető, akik a téli hónapok 
alatt az iskola épületében tanítottak be színdarabokat a 
lelkes amatőr színészeknek. 1941–42 telén és kora tava-
szán a „Klárica” című darabot tanulták be Dobronakon és 
adták elő először 1942. május 2-án. A nagy sikernek kö-
szönhetően többször is bemutatásra került. A színdarabot 
elsősorban nagyobb pajtákkal rendelkező magánházaknál 
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mutatták be. A IX/6-os képen a „Klárica” című színmű-
vet előadó színészek láthatók (balról jobbra). Felső sor: 
Bürmen Ferenc, Zsemlics Rozália, Varga Gusztáv, Nagy 
Mária, Kovács István, Balazsic Lajos. Középső sor: Cár 
József, ismeretlen, Szép Katalin, Gönc János, László Ka-
talin, Toplak Teréz, Veren Aranka, Göntér Imre, ismeret-
len. Alsó sor Ritócz István, Bognár József, Veren Vilma, 
László Ferenc, Varga Irén, Hancs István és Varga János. 

A sikeres kezdés után más színdarabokat is betanul-
tak a magyar uralom alatt. A IX/7-es fényképen a „Juhász 
legény” című színmű szereplői láthatók. A színdarabot a 
Cár család pajtájában mutatták be, mivel a falu legna-
gyobb pajtái közé tartozott, és ebből kifolyólag volt hely a 
színpad felállítására. A darabot Kovács Mária (Manci) 
tanította be a színészeknek, mellyel vendégszerepeltek más 
falvakban is – többek között Szentlászlón is felléptek.

IX/8
Fotó: Leonhard Ana
Adatközlő: Leonhard Ana
A fénykép hátoldalán a következő írás olvasható: 

„Tamburaški zbor Dobrovnik” (Dobronaki Tamburica-
zenekar). A kép a Vásártéren készült, nagy valószínűség-
gel az 1930-as évek dereka táján. A zenekarban a faluba 
telepedett, elsősorban szlovén kereskedők és kisiparosok, 
valamint néhány dobronaki származású személy játszott. 
Állnak balról jobbra: Štingl Franjo, Leonhard Josip, is-
meretlen, Leonhard Franc. Ülnek: Bojnec István, Toplak, 
Šlihthuber és Vugrinčič.    

X/1
Fotó: Kovács István – Frici
Adatközlő: Kovács (Pandur) Teréz 
Dobronak népességszáma a századforduló tájékán 

érte el a maximumot, körülbelül 1500 főt. Ezt követően 
az itt élő lakosok száma folyamatosan csökkent, mivel a te-
lepülés és környéke nem tudott több embert eltartani. Az új 
körülményekhez alkalmazkodtak a családok is, elsősorban 

a módosabbak. A családtervezésnél már egyre kevesebb 
gyermeket vállaltak, mely döntésben a gazdasági helyzet 
mellett az a tény is szerepet játszott, hogy a gyermekha-
landóság egyre kisebb lett. 

A fentiekben leírt folyamat nyomon követhető a fény-
képen szereplő családtagoknál is. A fotón látható szülőnek, 
Kovács Máriának hét testvére volt, míg neki magának már 
csak két gyermeke született, a képen látható elsőszülött Má-
ria (1918-ban) és a két évvel később világra jött Teréz.

X/2
Fotó: Horvát (Elek) Marika
Adatközlő: Horvát (Elek) Marika
A trianoni Magyarországról származó Horányi 

József a második világháború alatt csendőrként szolgált 
Dobronakon, ahol megismerkedett Komoróczi Rozáliá-
val, akit 1942-ben feleségül vett. Egy évvel később meg-
született kisfiuk, Ervin, a fénykép is ebből az évből való. 
Később Horányi Józsefet Sopronba helyezték át, ahol egé-
szen az oroszok bejöveteléig szolgált. A család 1945 máju-
sában visszatért Dobronakra, de a férj szolgálati múltja és 
származása miatt a zaklatásoknak kitett család fél évvel 
később Magyarországra távozott.

    
X/3 és X/4
Fotó: Nagy (Simon) Ferenc 
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc
Az 1920-as és 1930-as években Dobronakon a szü-

léseknél általában Bertalanics (született Hanc) Rozália és 
Farkas Mária bábaasszonyok segédkeztek. A csecsemő neve-
lésében segédkeztek az öregszülők, de ha voltak idősebb test-
vérek, akkor ők is. A dobronaki családok túlnyomó többsége 
mezőgazdaságból élt, ahol szükség volt minden kézre, ezért 
a csecsemőket is vitték magukkal a földekre, mivel nem ma-
radt otthon senki, aki vigyázhatott volna a gyerekre. Ott 
általában egy közeli fa árnyékában hagyták arra az időre, 
amíg a család többi tagja a munkát végezte. Mivel a cumi, 
a dudli ritkaságszámba ment, a parasztcsaládok előszere-
tettel használtak cumi helyett ruhából gyúrt „cumit”, amely-
nek közepébe cukrot tettek. A X/3-as fotón egyébként egy 
jómódú kereskedői és tanítói családból származó csecsemő, 
Štingl Silvester látható valódi cumival a kezében. 

X. Az emberélet fordulói

A képeslapok és a fényképek leírása



177

Az elemzett időszakban a csecsemőket (és a gyereke-
ket) általában hetente egyszer fürdették meg, a legtöbbször 
szombaton vagy vasárnap került sor erre az eseményre. 
Sajtárban, esetleg „tekenyőben” fürdették meg a porontyo-
kat, ahogy az a X/4-es fotón is látható. Itt Kruk Slavica 
fürdeti fiát, Štingl Silvestert egy novemberi napon 1937-
ben. A felnőttek is általában hetente egy alkalommal, 
szombaton, esetleg vasárnap fürödtek meg. Vasárnapi is-
tentiszteletre már tisztán, megmosakodva mentek. A für-
déshez és ruhamosáshoz ugyanazt a házi készítésű szap-
pant használták.

X/5 és X/6
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Štingl Silvester, Cár Jenő, 
Nagy (Simon) Ferenc és Cár József
A falvakon, így Dobronakon is a tárgyalt időszak-

ban nagyon ritka látvány volt a babakocsi. Általában 
kézben hordták a csecsemőket, viszont majd’ minden ház-
nál használtak fából készült járókát, aminek segítségével 
a gyerekek járni tanultak. 

A X/5-ös fényképen a Štingl házaspár látható a 
dobronaki Fő utcán 1937. június 27-én, amint sétálni 
indulnak újszülött kisfiukkal, Silvesterrel. A babakocsit, 
mely a kor divatját követte, a szülők vették. 

A X/6-os kép érdekessége a babakocsi mellett ter-
mészetesen az, hogy a babakocsiban az a Cár Etuska fek-
szik, aki az „interregnum” időszakában született. Vagyis 
a jugoszláv uralom „de facto” megszűnése után (1941. 
április 6-án), de még a magyar hatalom felállása előtt 
(1941. április 16-án). Etuska Cár Lajos és Cár (szüle-
tett Göncz) Irén elsőszülött gyermekeként látta meg a 
napvilágot 1941. április 14-én. A fényképen, mely 1942 
nyarán készült a temetőnél, Etuska már közel 14 hónapos 
volt (édesanyja, Irén tolja a babakocsit).

   
X/7
Fotó: Cár József és Cár Jenő 
Adatközlő: Cár József és Cár Jenő 
A fénykép valamikor az 1920-as évek elején készült 

a Cár József és Gerencsér Mária házasságából született 
két gyermekről, Józsefről (balról) és Lajosról. A Cár család 

a falu vagyonosabb és köztiszteletben álló családjai közé 
tartozott, a képen látható fiúk édesapja például 10 évig 
falubíró is volt a jugoszlávok alatt. Egyébként ennél a csa-
ládnál is észlelhető volt a X/1-es fényképnél leírt „család-
tervezési modell”. Míg József és Lajos „csak” ketten voltak 
testvérek, addig apjuknak öt lány- és két fiútestvére volt. 
A fotó egy ünnep alkalmával készült Dobronakon, mind-
két gyereket ugyanolyan szabású ruhába öltöztették fel, a 
lábukon hasonló lábbeli, kiscsizma látható. Kezükben szé-
pen kimunkált játékpuska és kard van. A kép bal oldalán 
látható idősebbik Cár gyerek fiatalon, 15 évesen meghalt. 

 
X/8
Fotó: Gönc János  
Adatközlő: Gönc János
A Gönc család háromévenként egymást követő gye-

rekeiről a fénykép az 1930-as esztendő második felében 
készült. Valamilyen ünnep alkalmából került sor a fény-
képezésre, mivel a lányok fehér ünnepi ruhában vannak, 
a hajukban pedig fehér fejdíszt viselnek. Jobb oldalt a 
legidősebb lány, Teréz áll, aki 1923. szeptember 26-án 
született. Bal oldalt Mária látható (1926. február 28-án 
született), míg középen a legfiatalabb Gönc gyerek, János 
( Jani). Ő 1929. december 18-án jött a világra. A Gönc 
család egy szalmatetős házban lakott a Patakszerben. Az 
udvaron az apa, Gönc Pál géplakatos a húszas években 
egy műhelyt építtetett, ahol egy segéddel és két inassal dol-
gozott. A család 1939-ben a Fő utcára költözött, ahol a 
Zsitek családtól megvásárolt kocsmaépületet alakították át 
lakóházzá.

X/9
Fotó: Horvát (Elek) Marika
Adatközlő: Horvát (Elek) Marika
A szülők előszeretettel csináltattak fényképeket gyer-

mekeikről, melyek általában a családi albumba kerültek 
vagy valamelyik közeli rokonnak, nagyszülőnek adták em-
lékbe. A gyerekeket igyekeztek a legszebb ruhájukba felöltöz-
tetni, esetleg valami játékszert vagy kedvenc plüssállatkát a 
kezükbe adni. Horváth (Elek) Marikát is ünnepi ruhában 
fényképezték le, melynek gallérját és ujját fehér mintával 
díszítették. A ruhán lévő fehér díszmintákkal volt össz-
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hangban az öv, a fejdísz és a zokni fehér színe. A spanglis, 
ill. pántos cipő, valamint a zokni városi hatást mutat.

X/10
Fotó: Štingl Silvester
Adatközlő: Nagy (Simon) Ferenc 
A fényképen, mely 1936. július 15-én készült, Zsem-

lics Flórián és Nagy (Simon) Ferenc látható. A Fő utcán 
lakó két szomszédos család nagyjából egykorú gyerekei 
szabadidejük nagy részét együtt töltötték. Dobronakon a 
gyerekek üveggolyókkal játszottak, rongyból készült lab-
dával fociztak, a „két tűz között” is közkedvelt játék volt 
stb. Népszerű játék volt a „mukucsozás” is, amit eltérően 
a többi gyermekjátéktól fán játszottak. A fán lévő gyere-
keknek meg kellett érinteni egymást; akit megérintettek, 
annak le kellett ereszkednie a fáról. A győztes az lett, aki 
a fán maradt. A játék neve a mukucs, vagyis a mókus ne-
véből ered. A kép érdekessége, hogy nem ünnep alkalmából 
készült beállított fényképről van szó, hanem egy teljesen 
hétköznapi spontán fotóról. Ebből kifolyólag a két fiúgyer-
meken a hétköznapi ruhájuk volt és a szokáshoz híven 
nem viseltek lábbelit.

X/11
Fotó: Lovrin Miran és Eta 
Adatközlő: Lovrin Miran és Eta  
A fényképen, mely még a Trianon előtti magyar 

érában készült, jobbról a bödeházi születésű Fehér (szü-
letett Nagy) Erzsébet látható barátnője társaságában. 
Nagy Erzsébet története egy a sok közül, mely jellemezte a 
dobronakiak párválasztását, illetve a ki- és beházasodáso-
kat. A dobronakiakra ugyanis egészen a 20. század máso-
dik feléig a településen, illetve a fárán belüli párválasztás 
volt elsősorban jellemző. Nagy Erzsébet a dobronaki plébá-
niához tartozó Bödeházán született és a dobronaki Santák 
Dávidhoz ment férjhez. Mivel fiatalon özvegy lett, újra-
házasodott, és ez alkalommal a gáborjánházi (ez a település 
szintén a dobronaki plébániához tartozott) Fehér István-
hoz ment férjez. A fiatal pár Dobronakon, a Fövégben tele-
pedett le. A trianoni békekötés következményeként meghú-
zott új államhatár a Fehér házaspárt elszakította a szüleitől 
és rokonságuk zömétől, mivel Bödeháza és Gáborjánháza 

Magyarországon maradt, míg Dob ronakot Jugoszláviához 
csatolták. A helyzetből kifolyólag Fehér István és Erzsébet 
kettősbirtokos lett, vagyis Magyarországon és Jugoszláviá-
ban egyaránt voltak birtokaik.

 
X/12
Fotó: Kovács István – Frici 
X/13
Fotó: Pavšič (Gajdek) Marija 
Adatközlő: Kovács István – Frici 
és Pavšič (Gaj dek) Marija
Az elemzett időszakban, vagyis a huszadik század 

első felében a ruhaféléket, illetve az azok megvarrásá-
hoz szükséges anyagot elsősorban a vásárokban szokták 
megvásárolni. Csak később kezdtek a boltosok méterárut 
árusítani. Egyedül a fehérnemű – elsősorban vászoning 
és gatya – készült háziszőttesből, lenszöszből. A fényképek 
segítségével a kor divatját is lehet követni.     

A X/12-es kép az 1930-as évek második felében 
készült egy tavaszi napon a Fő utcán lévő Kovács-ház 
kertjében. A képen balról jobbra Zsemlics Erzsébet, 
Kovács Teréz és Zsemlics Rozália látható. A nagyjá-
ból ugyanahhoz a korosztályhoz tartozó lányokon lévő 
ruháknak nemcsak a színe, hanem a szabása is hason-
ló volt. Sötét alapon fehér kis minták díszítették a ru-
hát. Külön érdekessége a képnek a ruhához tartozó fehér 
gallér, amely nagy valószínűséggel nem volt a ruhához 
varrva. A középső lány divatos „spangnis” cipőt visel. 

A csak néhány évvel később készült X/13-as fényké-
pen (1942 szeptemberében) viszont a korábbi képekhez 
képest a ruha, vagyis a szoknya rövidebb lett, már csak 
térdig ér. A képen balról jobbra Peričić Smilja, Trajber 
Teréz és Gajdek Marija látható a Zsitek-ház előtt. Kü-
lön figyelmet érdemel Trajber Teréz virágmintás ruhája, 
valamint Gajdek Marija térdzoknija.

X/14
Fotó: Bojnec Jurij 
Adatközlő: Bojnec Jurij 
A fénykép az 1930-as években készült valamelyik 

dobronaki szőlőhegy gyepűjénél, amire a társaság mögött 
lévő mogyoróbokrok utalnak. A fotón balról jobbra Hajba 
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József és Bojnec István látható, míg a harmadik személy 
ismeretlen. A kép ünnepnapkor, esetleg vasárnap készült, 
amikor is a kis társaság szépen kiöltözve felment a hegyre 
szórakozni. A leterített pokrócon foglaltak helyet, előttük 
egy kis hordó, valamint két üveg. A hangulat fokozásáról 
Bojnec István gondoskodott a harmonika segítségével. Ér-
demes megfigyelni, hogy a poharakban vörösbor van, ami 
azért meglepő egy kicsit, mivel a vidékre inkább a fehérbor 
volt a jellemző.

           
X/15
Fotó: Bojnec Pál
X/16
Fotó: Cár József
X/17
Fotó: Kovács István – Frici
X/18
Fotó: Toplak Mária
X/19
Fotó: Hancsik Irén
X/20
Fotó: Göntér Teréz
Adatközlő: Bojnec Pál, Kovács István – Frici, 
Cár József, Toplak Mária, Hancsik Irén 
és Göntér Teréz
Az általunk elemzett időben az esküvőket és a lako-

dalmakat télen tartották, nagyritkán tavasszal vagy ősz-
szel. A párválasztásnál fontos szerepet játszott a vagyoni 
állapot, valamint a szülők véleménye. A vendéghívó, aki 
a házasulandók közeli rokonai közül került ki, egy héttel 
az esküvő előtt végigjárta a rokonokat és meghívta őket a 
lakodalomba. A vendéghívó földíszített kalapban, fölcif-
rázott „vendéghijubaltával” és kulaccsal járta a házakat. 
Szokás volt, hogy a lakodalmas házhoz a meghívottak, de 
a nem meghívottak is vittek élelmiszert. Ez utóbbiak csak 
kisebb dolgokat, például diót, mákot, tojást vittek, míg a 
meghívottak „értékesebb ajándékot”, tyúkot, esetleg kakast, 
a lakodalomba pedig egy tál süteményt. Maga a lakodalom 
általában két napig tartott, a legtöbb esetben vasárnap és 
hétfőn került rá sor. Szokás volt „lesübe” menni, ami any-
nyit jelentett, hogy a nem meghívottak elmentek a lako-
dalmas házhoz és kint „leselkedtek”. A háziak a „lesüknek” 

is adtak ki élelmet és italt. A lakodalom második napján a 
násznép körülment a faluban: a menyasszony ment mo-
sakodni. Egy megbeszélt helyen a kútból vizet húztak, s a 
menyasszony a körülötte lévőket leöntötte vízzel, ha nem 
voltak elég ügyesek ahhoz, hogy félreugorjanak. A tanúk 
általában a keresztszülők voltak, míg a koszorúslányok a 
közeli rokonleányok közül kerültek ki.

A X/15-ös esküvői kép rögtön az első világháború 
befejezése után készült. A háborúból szerencsésen hazatért 
Bojnec Ferenc öccsével, Mártonnal ugyanaznap házaso-
dott meg 1919 februárjában. Bojnec Ferenc választott-
ja Varga Anna volt, míg Bojnec Márton Mulc Terézzel 
kötötte össze életét. A képen az alsó sorban balról jobbra: 
Mulc Teréz, Bojnec Márton, Varga Anna és Bojnec Fe-
renc. A felső sorban balról jobbra: Plej József, Varga Pál és 
Varga Pálné. 

A X/16-os fénykép 1939-ben készült Cár Lajos és 
Irén (született Göncz) esküvőjén. A Cár és a Göncz csa-
lád a falu legvagyonosabb családjai közé tartozott, mely 
vagyon elsősorban földben és szőlőbirtokban mutatkozott. 
Lajos három évig udvarolt Irénnek, mielőtt megkérte vol-
na a kezét. Az esküvői képen középen a menyasszony és a 
vőlegény látható, tőlük jobbra és balra a koszorúslányok és 
a vőfélyek. Az álló sor két végén a két vendéghívó, míg a 
házaspár mögött a szülők és a közeli rokonok. 

A X/17-es fotó 1939 januárjában készült, és egy 
dupla esküvő násznépét mutatja. A Fő utcában élő Kovács 
testvérek, István és Lajos egyazon napon házasodtak össze 
szívük választottjaival. István a szintén Kovács veze-
téknevű Terézt vette feleségül, míg Lajos a Patakszerből 
választott magának arát Varga Mária személyében. A 
képen a bal oldali házaspár István és Teréz, míg a jobb 
oldali Lajos és Mária. Hátul a násznép között jól láthatók 
a vendéghívók, akik kalapjait bokréta díszítette, kezükben 
a földíszített „vendéghijubalta” látható.  

A X/18-as kép szintén 1939-ben, Bozsek Mariska 
esküvőjén, vagyis Kovács Lajos és Varga (Bozsek) Ma-
riska lakodalmán készült. Középen a menyasszony és a 
vőlegény, körülöttük a koszorúslányok és a vendéghívók, 
valamint a közeli rokonok.

A X/19-es fénykép egy kicsit kilóg a sorból, hiszen 
a többi képtől eltérően csak a menyasszony és a vőlegény 
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látható rajta. A kép Uruguayban, egy montevideói műte-
remben készült, és a dobronaki származású Nagy Jánost 
és feleségét, Terézt (született Šavel) ábrázolja. A fiatalok 
1930 körül vándoroltak ki Dél-Amerikába, ott keltek egy-
be. Két gyermekük született a házasságból, Ottó és Teréz. 
A négytagú család 1935-ben vándorolt haza Uruguayból. 
Úgy a vőlegény, mint a menyasszony ruhája a korabeli 
divatot követte.

Két koszorúslány 1943-ban. Mindkettőjükön ugyan -
abból a mintás anyagól készült ruha van, kezükben 
gyöngy vi rágcsokor, fejükön koszorú (X/20). A képen jobb-
ról a tüskeszeri Göntér Teréz látható.

       
X/21
Fotó: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija 
Adatközlő: Turza István és Ošlaj (Turza) Marija 
A fénykép középpontjában Turza János kántortanító 

és igazgató látható, aki 1892-től egészen 1919-ig, a vi-
dék Jugoszláviához csatolásáig a dobronaki elemi iskola 
igazgatója volt. Turza János 1870-ben született Alsó-
lendván, a csáktornyai tanárképző befejezése után került 
Dobronakra tanítónak. A szomszéd faluból, Tornisáról 
származó Doma Máriával (született 1880-ban) 1897-
ben házasodtak össze és éltek ezt követően Dobronakon. 
A házasságból öt gyermek született. Az elsőszülött Turza 
Antal volt, aki a második világháború alatt volt a dob-
ronaki iskola igazgatója. Őt követte Turza László, aki a 
kereskedői pályát választotta és Salomváron élt. Harma-
diknak az egyedüli leánytestvér, Ilona született, aki Klár 
Józsefhez ment férjhez és háztartásbeliként élt. Negyedik 
gyermekként Turza Bertalan látta meg a napvilágot, ő 
bátyja, László nyomdokait követte és Csáktornyán volt 
kereskedő. A legfiatalabb Turza-gyerek 1915-ben szüle-
tett és apja nevét örökölte. ifj. Turza János Mariborban 
végezte el a tanítóképzőt a két világháború között és taní-
tóként dolgozott. 

A fényképen balról jobbra állnak: ifj. Turza János, 
Turza László, Turza János kántortanító, Rous kereske-
dő, Turza Bertalan. Ülnek balról jobbra: Doma Mária 
(a Turza-gyerekek édesanyja), ismeretlen, Rous Margit 
(Rous kereskedő felesége) ölében fiával, Toncsival, mellette 
leánya, Rous Margit áll.

X/22
Fotó: Pilipp Ljerka 
Adatközlő: Pilipp Ljerka és Szarjas Márta
A fényképen, mely valamikor az 1910-es években 

készült, Zsitek Krisztina látható két leányával, Ilonával 
(balról) és Matilddal. Zsitek Krisztina (született Kos) 
muraszombati származású volt, férje, Zsitek Ferenc pe-
dig rakicsáni. A Zsitek házaspár Dobronakra költözését 
követően először kocsmát üzemeltetett, majd 1911-ben 
téglagyárat építtetett, mely a második világháborút követő 
államosításig – egy kisebb kitérő kivételével a magyar érá-
ban a második világháború alatt – a család tulajdonában 
volt. A Zsitek család, mely a legmódosabb famíliák közé 
tartozott a faluban, sokat adott a gyermekeik képzésére. 
Mindkét leányt Ausztriában lévő zárdákban taníttatták 
ki, ahol a háztartási munkáktól a viselkedésen keresztül 
egészen a zenélésig mindent el kellett sajátítaniuk. Mind-
két leány folyékonyan beszélt németül és magyarul, va-
lamint szlovénul és horvátul is tudtak. A Zsitek lányok 
„jól” házasodtak: az idősebbik, Matild egy finánchoz ment 
férjhez és Eszéken éltek, míg a fiatalabbikat, Ilonát Kru-
noslav Peričić jugoszláv katonatiszt vette feleségül. Kru-
noslav Peričić karrierje során a király adjutánsa lett, és így 
a család a belgrádi királyi udvarban élt egy ideig. Ilona itt 
zongoratudásának és hangjának köszönhetően többször is 
szórakoztatta a királyi udvart.

 
X/23
Fotó: id. Gerencsér József
Adatközlő: id. Gerencsér József
Az 1930-as években készült fényképen a Dobronakon 

vendéglőt és fűrésztelepet működtetető Toplak család né-
hány tagja látható. A családfő, Toplak János bakonaki 
származású ácsmester volt, míg felesége, Anna Filócon 
született. Rögtön az első világháborút követően költöztek 
Dobronakra, ahol a település központjában, a templom-
mal szemben vendéglőt és „gátert” működtettek. Toplak 
Jánosnak és Annának összesen 11 gyermeke született, kö-
zülük kilencen érték meg a felnőttkort (születési sorrend-
ben): József, Ferenc, János, Iván, Mária, Anna, Kálmán, 
Barbara és István. 

A vendéglő udvarán készült kép középpontjában lát-
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ható Toplak János és Anna (ülnek, Annán fehér felső van). 
Toplak János balján ül legidősebb gyermeke, József ( Jóska B. 
írással jelölve), míg Toplak Anna jobbján Ferenc fiuk látha-
tó (Ferko néven). Toplak Ferenc mögött áll felesége, Mária 
(született Penker), előttük a földön fiuk, Jožef ül (Toplak 
Jóska névvel jelölve a képen). Toplak János és Anna kö-
zött látható leányuk, Anna (Annus), míg mögötte Kálmán 
és Ilona Ilonka. A kép jobb oldalán áll Gerencsér József és 
felesége, Mária (született Toplak – „papi”, „mami” névvel 
jelölve). A kép előterében ül fiuk, József („apu” névvel illette 
a fényképen látható jelzések szerzője – vagyis a fia).

X/24
Fotó: Bojnec Jurij
Adatközlő: Bojnec Jurij és Bojnec Pál
A nyolc gyermeket felnevelő Bojnec házaspár, István 

és Anna (született Berden) a 20. század első évtizedében 
költözött Dob ro nak ra. István Strelecen született, míg fele-
sége, Anna Filócon. Bojnec István kádár volt, tőle tanulták 
el a gyermekei, Ferenc, István és János is a mesterséget. A 
Bojnec-leányokból kettő apácának ment. A fotó egy ünnep 
alkalmával készült a Fő utcán található „családi fészek-
ben”, ahol az összes Bojnec-testvér összegyűlt és megörökí-
tették magukat az idős szülőkkel az utókor számára. 

Balról jobbra állnak: Bojnec Ferenc, felesége, Anna, 
Bojnec Márton, Bojnec Magdolna, Bojnec János, Bojnec 
(Tresz ka) Teréz és Bojnec István. Balról jobbra ülnek: 
Bojnec Mária, Bojnec Isván családfő, neje, Ana, valamint 
Bojnec Ana.

       
X/25
Fotó: Horvát (Elek) Marika
Adatközlő: Horvát (Elek) Marika
A fénykép valamikor a 1930-as évek második felé-

ben készült, a dobronaki származású Göntér János lát-
ható rajta feleségével, a nagykanizsai születésű Matilddal 
és három fiúgyermekükkel (balról jobbra: György, János 
és az előtérben a legfiatalabb, Ferenc). A századforduló 
környékén született Göntér János több helyütt is működ-
tetett vendéglőt, kocsmát (többek között Muraszombatban 
a Dobray szállót is bérbe vette egy időre), végül a 30-as 
években Hosszúfaluban üzemeltetett kocsmát a temetővel 

szemben. Göntér János fiatalon, 1943-ban halt meg, fele-
ségét és gyermekeit viszont 1945-ben a felálló jugoszláv 
kommunista hatalom „átdobta” Magyarországra.

 
X/26
Fotó: Paušič (Gajdek) Marija
Adatközlő: Paušič (Gajdek) Marija
A fénykép 1928-ben készült az Amerikai Egyesült 

Államokban (USA). A képen látható szülők, a horvát-
országi Banijából származó Gajdek Ivan és felesége, a 
Strelecről kivándorolt Marija (született Bojnec) ugyanis 
itt, az Ohio állambeli Youngstown városkában házasod-
tak össze. Röviddel egybekelésük után megszületett Ana 
(1924), majd Marija nevű leányuk (1925). A Gajdek 
család 1934-ben költözött haza Marija szülőfalujába, 
Strelecre. Rövid időn belül felújították a még 1933-ban 
Amerikából megvásárolt dobronaki Doma vendéglőt, és a 
család átköltözött a szomszédos Dobronakra. A dobronaki 
Doma vendéglőhöz tartozó istállót is átalakították lakha-
tó épületté. A Gajdek család ide költözött át, míg a korábbi 
Doma vendéglő épületét és néhány helyiséget az istállóból 
átalakított épületben is kiadtak bérletbe. A harmincas évek 
derekán megvásárolták a Fő utcán lévő úgynevezett „Lak-
tanyát”, amelyet viszont a csendőröknek adtak ki bérbe. 
Röviddel a második világháború kitörése előtt újabb in-
gatlant vásároltak; a Fő utcán lévő Csuka-házat.

A műteremben készült fotón a családfő, Gajdek Iván 
áll, előtte ül felesége, Gajdek Marija, ölében ül fiatalabbik 
leányuk, Marija, míg az idősebbik, Ana édesanyja mellett 
áll.

 
X/27, X/28 és X/29
Fotó: Szomi Margit
Adatközlő: Szomi Margit 
és Nagy (Simon) Ferenc
Dobronaknak a tárgyalt időszakban két temetője is 

volt. Az egyik, mely a Fő út mentén található, Dobronak 
település temetője, míg a másik, az úgynevezett hetési te-
mető pedig a Kebele felé vezető út mentén terült el. Ide 
temették a dobronaki plébánia többi településének halotta-
it, kivéve természetesen a dobronaki halottakat. Miután 
a 19. század végére minden település létesített saját te-
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metőt, a hetési temetőbe már nem temetkeztek. A második 
világháború alatt viszont teljesen felszámolták, a helyén 
levente-gyakorlóteret és focipályát létesítettek.

A két világháború közötti időben a halottakat a há-
zaknál ravatalozták fel. De még mielőtt ez megtörtént, 
halottkém jött a házhoz, ellenőrizni a haláleset tényleges 
beállását. Ez úgy történt, hogy tükröt tettek a szája elé 
(ha pára jelent meg volna rajta, még élt), illetve egy po-
hár vizet tettek a mellére és figyelték, mozog-e a víz. A 
halotti koporsót mindig fedél nélkül hozták ki az udvarra 
(X/27, X/29) és csak itt került rá a fedél (X/28). Egyéb-
ként nagyon sokan már előre elkészíttették a koporsójukat, 
illetve ha azt nem is, de a deszkákat a koporsókhoz már 
„félretették”. A házaktól „Szent Mihály lovának” segítsé-
gével jutott el a koporsó a temetőig, vagyis emberek vitték 
a vállukon. 

A X/27-es és X/28-as fényképek ugyanazon személy 
temetésen készültek a Fövégben valamikor az 1920-as 
években. Mindkét fotón a gyásznép körbeállja a felrava-
talozott koporsót, mely már elő van készítve a temetőig 
tartó gyászmenetre. A X/27-es képen a legszűkebb rokon-
ság látható, a X/28-as fotón viszont a szélesebb rokonság 
és a szomszédok is lefényképeszkedtek.              

A X/29-es fénykép Muraszombatban készült 1943-
ban. A dobronaki származású Bukovec Ferenc ugyanis az 
ottani kórházban halt meg és ott is lett felravatalozva, 
mielőtt hazahozták szülőfalujába. A koporsójánál felesége, 
gyermekei és a közvetlen rokonság van jelen. A halott fejét 
virág övezi, a ravatal mellett a kis asztalkán kereszt és égő 
gyertyák láthatók. 

A képeslapok és a fényképek leírása
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I/1
Razglednica: Jenő Cár 
Razglednica je z začetka 20. stoletja. Na to kažeta 

ime naselja, ki se je v tistem obdobju imenovalo še Dobrov-
nik (leta 1909 je namreč dobilo pomadžarjeno ime Len-
dvavásárhely) in oblika razglednice. Do leta 1905 je bila 
hrbtna stran razglednic namenjena le poštnemu naslovu, 
besedilo pa je bilo treba napisati na „slikovno” stran. Na 
dopisnico, odposlano 28. junija 1904, se je podpisal tudi ta-
kratni dobrovniški župnik Flórián Strausz, na njej pa je 
prikazan glavni trg s križem in  trgovino bratov Milhofer 
v ozadju. Križ in drevo ob njem je obkrožala lesena ogra-
ja. Na eni izmed kasnejših razglednic (I/5) ni več drevesa, 
križ pa je obdan z železno ograjo. Na razglednici je tudi 
dobro vidno, da so bile ceste in ulice prekrite z zemljo, ki se 
je že pri najmanjšem nalivu spremenila v morje blata. Kot 
izdajatelji dopisnice so navedeni bratje Milhofer. Družina 
Milhofer se je v vasi naselila v drugi polovici 19. stoletja 
in odprla trgovino z mešanim blagom. Zadnji pripadnici 
družine židovskega porekla, ki sta bili  zadnji židovski ose-
bi v naselju, sta bili  spomladi 1944 deportirani v Auschwi-
tz, kjer sta najverjetneje tudi umrli.

I/2
Razglednica: István Vida 
Podatke posredoval: János Bognár 
Razglednica je nastala v prvih letih 20. stoletja,  kar 

kaže takratni uradni naziv naselja, in sicer Dobrovnik. 
Na levi strani lahko vidimo zgradbo krščanske potrošniške 
zadruge, ustanovljene na začetku 20. stoletja, pred katero 
stoji množica članov. Zadruga je bila ustanovljena na po-
budo kaplana Sándorja Kovácsa (v Dobrovniku je služ-
boval med leti 1903 in 1906). Gradnjo zadružne zgradbe 
so financirali z denarjem, pridobljenim s članarino, stala 
pa je na Glavni ulici nasproti cerkve, na vogalu Vásár-
téra (Sejmišče). Z razglednice lahko razberemo tudi celo-
ten  naziv zadruge, tj.  Dobronak és Vidéke Keresztény 
Fogyasztási Szövetkezet (Krščanska potrošniška zadruga 

Dobrovnika in okolice). Slika na desni strani prikazuje 
dobrovniško župnijsko cerkev s preloma stoletja, in sicer 
iz dokaj neobičajne perspektive, tj. z južne strani, kjer so 
vidna tudi stranska vrata in zakristija.

I/3
Razglednica: Elemérné Szabó (Turza Mária), 
István Turza in Marija (Turza) Ošlaj
Na razglednici so na šestih sličicah prikazane zname-

nitejše zgradbe v naselju iz obdobja okrog leta 1910. Na njej 
je napisano tudi novo oz. pomadžarjeno ime Dobrovnika, tj.  
Lendvavásárhely, ki ga je naselje dobilo leta 1909. Razgled-
nico je izdala krščanska potrošniška zadruga, ustanovljena 
na začetku 20. stoletja. Na hrbtni strani je poleg imena iz-
dajatelja še napis »Ponatis prepovedan«. Vse zgradbe na sli-
kah so se nahajale na Glavni ulici oz. v bližini cerkve. Levo 
zgoraj lahko vidimo občinsko zgradbo, ki je krasila Glavno 
ulico, in sicer  v smeri od cerkve proti Murski Soboti. Zgoraj 
na sredini je zgradba izdajatelja razglednice, krščanske po-
trošniške zadruge s trgovino, ki je stala tik ob cerkvi. Gornja 
desna slika prikazuje šolo, ki je bila prav tako na Glavni ulici, 
nasproti občinske zgradbe. Pod njo je slika župnišča z južne 
strani, obnovljenega na začetku 20. stoletja, na levi pa žu-
pnijske cerkve sv. Jakoba. V sredini spodnjega dela razgledni-
ce je prikazana ena od najimpozantnejših zgradb na Glavni 
ulici, kasarna madžarske kraljeve žandarmerije, pred katero 
stoji nekaj orožnikov. Zgradba se je nahajala na Glavni uli-
ci, imenovani tudi Poštna cesta, v bližini pokopališča, in sicer 
v smeri od cerkve proti Murski Soboti.        

I/4
Razglednica: Mária Turza, István Turza 
in Marija (Turza) Ošlaj  
Zanimivost razglednice, ki jo je podobno kot dopi-

snico številka I/3, izdala krščanska potrošniška zadruga 
okrog leta 1910, je, da sta napisa nad slikama ulic za-
menjana. Na levi zgornji sliki je namreč pod napisom 
Glavna ulica v resnici Egyházvég (Cerkvena ulica) z 
zdravnikovo ordinacijo in njegovim stanovanjem (prva 
na desni, rumeno pobarvana zgradba z velikimi okni), na 
spodnji levi pa je v resnici Glavna ulica, prikazana iz ne-
običajne perspektive, saj je fotografirana s cerkvenega trga 

I. Razglednice Dobrovnika 
v prvi polovici 20. stoletja
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v smeri Murske Sobote. Prva, delno vidna zgradba na 
desni, je kasnejša Toplakova gostilna, tedaj še v lasti ple-
miške družine Esterházy. Poleg rumene hiša stoji Želez-
nina in trgovina z mešanim blagom Istvana Berényija. 
Sledi ji Zsitkova gostilna, nato družinska hiša, za njo pa 
rimskokatoliška šola. Na drugi strani ceste, prva zgradba 
z leve strani, je Domajeva gostilna. Na tretji sličici lahko 
vidimo zgradbo krščanske potrošniške zadruge s trgovino.

I/5
Razglednica: István Vida 
Razglednica je iz časa blizu  leta 1910. Na to kaže-

ta  ime naselja Lendvavásárhely in format oz. zunanja 
podoba, saj je s prve strani izginil dolg pozdravni napis, 
značilen za zgodnejše razglednice. Kartica na štirih sličicah 
prikazuje naselje, in sicer na dveh dele nekaterih ulic, na 
dveh pa zgradbe. Na zadnjih dveh sta prikazani rimsko-
katoliška cerkev s skupino ljudi pred njo in trgovina bratov 
Milhofer. Na spodnji levi sličici je Glavna ulica, na kateri 
je prva z leve šolska zgradba, na zgornji levi pa Egyházvég 
(Cerkvena ulica) iz smeri cerkve proti Patakszeru.  

I/6
Razglednica: István Vida
Na razglednici je napis v slovenskem jeziku, kar je 

posledica političnih sprememb leta 1919, nakazuje pa tudi 
dejstvo, da je slika nastala v dvajsetih in tridesetih letih 
20. stoletja. Prikazuje Egyházvég (Cerkvena ulica) z 
juž ne strani z  župnijsko cerkvijo v ozadju. Prva na levi 
strani je zgradba, v kateri je bila krojaška in čevljarska 
delavnica mojstra Küharja in dom njegove družine. Ena 
izmed njegovih hčera se je kasneje poročila s čevljarjem 
Istvánom (Pista) Dominkom, zato so kasneje to zgradbo 
imenovali tudi Dominkova hiša. Na desni strani ulice je 
dobro viden ograjen Völgyijev vodnjak, ki so ga uporablja-
li vse do konca 20. stoletja.  

I/7
Razglednica: István Vida 
Podatke posredoval: János Bognár
Razglednica prikazuje Glavno ulico v obdobju med 

obema vojnama, fotografirano od zahoda proti vzhodu. V 

stanovanjskem delu velike hiše (na desni strani slike), ki je 
gledal na ulico, je za časa Jugoslavije živel ravnatelj šole 
János Preininger, v delu, ki je gledal na dvorišče, pa povelj-
nik graničarjev z družino. Zanimiva podrobnost na foto-
grafiji so tudi otroci, ki so v glavnem bosonogi, kljub temu da 
njihova oblačila še niso poletna. Značilnost tistega obdobja 
je namreč bila, da so otroci takoj, ko se je nekoliko otoplilo, 
po naselju hodili bosi. Nepisano pravilo je bilo, da se je brez 
obutve lahko hodilo šele po blagoslovitvi pšenice (25. aprila).    

I/8 
Razglednica: István Vida 
Razglednica iz obdobja prve Jugoslavije prikazuje 

del srednjega dela Patakszera (Potočka ulica). Na desni 
strani je viden nasip ob potoku Bukovnica, na levi pa s 
slamo krite hiše iz debelih tesanih tramov. Kljub nasipu 
pa je omenjeni potok v tistem obdobju velikokrat poplavil. 
Podobno kot na prejšnjim razglednicah (I/6 in I/7) je tudi 
na tej zelo veliko otrok.   

I/9
Razglednica: István Vida 
Na najbolj nekakovostni razglednici iz omenjenega 

obdobja sta dve sliki vasi. Zgornja prikazuje osrednji trg 
pred cerkvijo s križem, spodnja pa del Egyházvéga (Cer-
kvena ulica) iz smeri cerkve proti Patakszeru.

I/10
Razglednica: István Turza in Marija (Turza) Ošlaj 
Podatke posredovali: István Turza, 
Marija (Turza) Ošlaj in János Bognár 
Razglednico je najverjetneje izdelala ista oseba kot 

prejšnjo, kar je razvidno iz oblike in uporabljenega pa-
pirja. Na zgornji sliki lahko vidimo zadružno trgovino, 
ki jo je v teh letih vodil Pál Szeredy, trgovec plemiškega 
rodu. Szeredy se je ob koncu dvajsetih  oz.  na začetku  tri-
desetih let skupaj z družino izselil v Ameriko. Med drugo 
svetovno vojno so v zgradbo naselili gojence predvojaške 
organizacije (levente). Na spodnji sliki je prikazan trg 
pred cerkvijo. Posebnost razglednice je s tiskanimi črkami 
napisano besedilo na hrbtni strani: »Draga Sestra! Ob 
Materin god smo zares lepo praznovali in tudi tebe 
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velikokrat omenili. Imej se lepo in bodi tudi ti tako ve-
sela, kot smo mi. Lajos Soós«. Lajos Soós je v  tridesetih 
letih imel v najemu Zsitkovo gostilno, zato lahko domne-
vamo, da je tam bila tudi omenjena zabava. Razglednico 
je podpisalo veliko ljudi, med ostalim tudi župnik Lejko 
s pripisom: »Tudi jaz sem tu in Vas prisrčno pozdra-
vljam.« Kartica je bila poslana Mariji Horváth v Ma-
rieninstitut v Gradec (Graz), in sicer 7. septembra 1936, 
kjer se je udeležila kuharskega tečaja.

I/11
Razglednica: dr. Jožef Toplak 
Razglednica, ki v štirih sličicah prikazuje Dobrov-

nik, je nastala med drugo svetovno vojno. Posebej zani-
miva je gornja desna slika, saj prikazuje del Glavne ulice 
od pošte do nekdanje kapelice na pokopališču, torej iz per-
spektive, ki ni prikazana na nobeni drugi razglednici ali 
fotografiji. Na levi strani te slike je hiša upravnika pošte 
Štefana Benkoviča, v kateri je bil tudi dobrovniški pošt-
ni urad. Na nasprotni strani ulice je vidna hiša Istvána 
Toplaka, kjer je imela sedež zadruga Futura, v kateri je 
med  drugo svetovno vojno potekala oddaja žita. Z nje-
govim imenom je bila povezana tudi velika, moderna, z 
uro opremljena destilarna, ki je delovala v času madžarske 
oblasti. Na koncu ulice lahko vidimo nekdanjo pokopališč-
no kapelo, ki jo je Glavna ulica oz. Poštna cesta obšla. Spo-
dnja desna slika prikazuje trgovino z mešanim blagom 
Vendela Kovácsa, urejeno v Milhoferjevi hiši. Na slikah 
na levi strani razglednice je cerkev (zgoraj) in del Glavne 
ulice s šolo (prva zgradba na levi).

II/1
Foto: Zsigmond Bátky (Fotoarhiv etnografskega
muzeja iz Budimpešte, 6404)
Podatke posredoval: István Kovács - Frici  
Ena najstarejših fotografij Dobrovnika prikazuje 

Egyházvég (Cerkvena ulica) leta 1904, in sicer od trga pri 
cerkvi v smeri Patakszera. Na levi strani slike je prva opeč-

nata hiša s strešniki pripadala družini Penker. Ostale zgrad-
be so bile s slamo krite hiše iz debelih tesanih tramov, izstopala 
je le zgradba na desni strani, ki je bila sicer opečnata, a prav 
tako prekrita s slamo. Ta zgradba je služila kot gostilna in je 
bila v lasti naselja Dobrovnik. Nekaj let kasneje so zgradbo 
porušili in na njenem mestu zgradili zdravniško ordinacijo 
in stanovanje. Vse hiše iz tramov so bile obrnjene s pročeljem 
proti ulici, dve modernejši zgradbi (na sliki levo) pa sta bili 
zgrajeni vzporedno z njo. Izredno kakovostno fotografijo je 
posnel etnograf Zsigmond Bátky, ki je Dobrovnik obiskal leta 
1904 in je po naših podatkih naredil štiri posnetke naselja.

II/2
Foto: Zsigmond Bátky (Fotoarhiv etnografskega
muzeja iz Budimpešte, 6405)
Fotografija, ki prikazuje Patakszer, je podobno kot 

prejšnja ena najstarejših fotografij Dobrovnika. Slika iz 
leta 1904 prikazuje del redkeje fotografirane ulice, tj. Pa-
takszer z neizogibno brvjo. Brv je bila v bistvu mostiček, 
stesan iz enega debla. Na sliki sta dobro vidni tudi pot, 
ki se je vila pred hišami, in steza za pešce med potokom 
in potjo. S fotografije lahko izvemo tudi, zakaj je bilo v 
tistem obdobju toliko poplav. Struga potoka je bila namreč 
zelo plitva, zato je ta del naselja ob večjih padavinah ali 
zaradi taljenja snega velikokrat »plaval«. 

II/3
Foto: János Gönc
Podatke posredoval: János Gönc
Zelo redka fotografija Dobrovnika, na kateri je s 

Fő sühegya vidno naselje s širšo okolico. Z drevesi in gr-
movjem obdana linija v ospredju je potok Bukovnica, ki 
proti Dobrovniku oz. skozi naselje teče s severa, iz smeri 
vasi Bukovnica. V ozadju je sorazmerno dobro vidna tudi 
dobrovniška cerkev, na desni strani pa bela hiša gozdarja 
Gorze. Hišo  so začeli graditi leta 1939, zato lahko skle-
pamo, da je fotografija nastala na začetku štiridesetih let 
prejšnjega stoletja. Za lastnika Jánosa Gönca je fotografija 
neke vrste talisman. Ko so ga leta 1945 kot 15-letnega 
pripadnika predvojaške vzgoje (levente) vpoklicali v ma-
džarsko vojsko in ga poslali na fronto, mu je fotografija 
dajala moč in voljo  do življenja.   

II. Ulice, hiše in kleti
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II/4
Foto: Silvester Štingl
Fotografija je nastala leta 1936 in prikazuje trg pred 

cerkvijo z  Milhoferjevo hišo (desno), v kateri je takrat bila 
trgovina Štingl z mešanim blagom in mesnica Pétra Darva-
sa. Na levi strani slike je gostilna Janeza Toplaka, na kateri 
lahko preberemo napis Centralna gostilna Toplak Janez. 

II/5
Foto: Jurij Bojnec
Fotografija je nastala v drugi polovici tridesetih  let in 

prikazuje srednji  del Glavne ulice. Na sliki so jasno vidni 
jarki ob Glavni ulici (Poštna cesta)  in mostički, ki so vodili 
do hiš. Prav tako je opazno, da so bile družinske hiše od ce-
ste ločene z lesenimi ograjami, medtem ko  različne trgovine 
oz. zgradba, v kateri je bila žandarmerija, niso imele ograj. 
Prva zgradba brez ograje (na levi) je bila v tistem času pe-
karna Leonhard, poleg nje Gerencserjeva trgovina z meša-
nim blagom, v naslednji, last Ferenca in Marije Toplak, pa 
je imela svoje prostore žandarmerija. V ozadju na levi strani 
je pošta, ki jo je postavil poštni upravitelj Štefan Benkovič.   

II/6
Foto: Silvester Štingl
Fotografija je bila posneta 2. avgusta 1936 in prikazu-

je del Glavne ulice. Na levi strani se nahaja dobrovniška šola, 
obdana z okrasnimi drevesi. Zelo dobro je vidno, da je večina 
hiš  ograjena z lesenimi ograjami, ki so bile postavljene tik ob 
obcest nem jarku. Ta podatek je pomemben predvsem zato, ker 
so ob prelomu stoletja hiše ograjevali v glavnem samo z živo 
ograjo. Na površine med hišo in ograjo so lastniki zasadili dre-
vesa in  okrasne rastline, v redkejših primerih pa tudi vrtnine.

II/7
Foto: Silvester Štingl 
Fotografija, ki prikazuje osrednji del Glavne ulice, je 

nastala isti dan kot predhodna, tj. 2. avgusta 1936. Na desni 
strani je hiša poštnega uslužbenca Benkoviča, v kateri je delo-
val tudi poštni urad. Na zgradbi je vidna telefonska napelja-
va, saj je dobrovniška pošta leta 1933 dobila telefon. Druga 
zgradba na desni strani je hiša lastnika žage Ferenca Topla-
ka, v tretji je nekoč bila Gerencsérjeva trgovina z mešanim 

blagom, v času nastanka fotografije pa je v njej po vsej verjet-
nosti že deloval vrtec, ki so ga vodile redovnice iz Slovenske 
Bistrice. Na levi je med drevesi vidna hiša družine Zsitek. S 
fotografije je razvidno tudi, da so najlepše in  najelegantnejše 
opečnate in s strešniki krite hiše v vasi stale na Glavni ulici.    

II/8
Foto: Silvester Štingl 
Podatke posredoval: János Bognár
Podobno kot fotografije II/4, II/6 in II/7 je bila tudi sli-

ka Egyházvéga (Cerkvena ulica) posneta 2. avgusta 1936, 
in sicer v poznih popoldanskih urah. Na to kažejo predvsem 
sence, ki padajo z leve proti desni oz. od zahoda proti vzhodu, 
in čreda krav na začetku ulice, ki se je vračala s paše. Tretja 
zgradba na levi strani je bila hiša krojača in čevljarja Kü-
harja (imenovali so jo tudi Dominkova hiša), v kateri je bila 
tudi delavnica. Nasproti delavnice lahko vidimo enega od 
simbolov Egyházvéga (Cerkvena ulica), ograjen Völgyijev 
vodnjak. S slike je lepo razvidno tudi dejstvo, da so v tistem 
obdobju za gradnjo hiš vedno pogosteje uporabljali opeko. Če 
namreč to fotografijo primerjamo s sliko Egyházvéga (Cer-
kvena ulica), ki jo je pred tridesetimi leti posnel Zsigmond 
Bátki (II/1), lahko opazimo, da se izgled ulice oz. gradbeni 
material, iz katerega   so hiše,  zelo razlikujeta.

II/9
Foto: Silvester Štingl 
Fotografija zimske idile na Glavni ulici je nastala neke-

ga zimskega dne v drugi polovici tridesetih let 20. stoletja in 
prikazuje del Poštne ceste na začetku vasi z vhodne strani, iz 
smeri takratne Dolnje Lendave. Na desni strani slike je viden 
del Vásártéra (Sejmišče) z ogradami in barako. Na levi strani 
se nahaja župnišče s prekrasno leseno ograjo in smrekami. Na 
koncu ulice (na sredini slike) lahko vidimo še pročelje Topla-
kove gostilne, nasproti župnišča pa zadružno zgradbo (med 
Toplakovo gostilno in barako Vásártéra (Sejmišče).  

II/10
Foto: Silvester Štingl
Podatke posredoval: János Bognár
Fotografija, ki je nastala 12. maja 1938, prikazuje 

»zahodna vrata« Dobrovnika, most sv. Janeza, ki so ga po-
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imenovali po bližnjem kipu sv. Janeza Nepomuka. V drugi 
polovici tridesetih let so most obnovili in mu dodali železno 
ograjo, ki je vidna tudi na sliki. Hkrati z omenjenim je bil 
postavljen tudi t. i. veliki most (Nagy híd), ki je bregova 
potoka Bukovnica povezoval na stičišču Egyházvéga (Cer-
kvena ulica) in Patakszera. Veliki most naj bi po pripovedo-
vanju bil zgrajen nekoliko poševno, predvsem zaradi avto-
busov, ki bi tod vozili tudi v smeri proti Črenšovcem. Med 
obema vojnama je namreč v Črenšovcih imela svoj sedež 
najmočnejša prekmurska politična stranka, Kmečka zveza 
za Prekmurje, ki se je politično in ideološko naslanjala na 
najmočnejšo slovensko politično stranko, Slovensko ljudsko 
stranko, tam pa  je živel tudi njen vodja, upokojeni župnik 
Jožef Klekl. V skladu z enim od sloganov stranke »Pot pra-
vice vodi v Črenšovce« naj bi Klekl čez pašnike dal zgraditi 
pot, ki mimo Turnišča vodi (tudi) v Črenšovce.  

II/11 in II/12
Foto: Silvester Štingl 
Podatke posredoval: János Bognár
Fotografiji sta nastali med drugo svetovno vojno, 

toč neje 4. junija 1942. Tega dne je družina Štingl skupaj 
z znanci iz Čakovca obiskala Dobrovnik (takrat Len-
dvavásárhely) in se med sprehodom fotografirala na raz-
ličnih točkah v vasi. Fotografija II/11 prikazuje sredinski 
del Egyházvéga (Cerkvena ulica) skupaj z neizogibnim 
ograjenim vodnjakom. Na sliki se zelo dobro vidi, da so na 
obeh straneh poti bili jarki, med njimi in hišami pa precej 
širok pločnik oz. pešpot. Fotografija II/12 je nastala v Pata-
kszeru, kjer se je skupina ovekovečila na eni izmed brvi čez 
potok Bukovnico, in sicer na Somogyijevi brvi. V tem času 
je promet v Patakszeru potekal preko šest  brvi. Zanimivo je 
primerjati sliko s fotografijo, ki jo je 1904 posnel Zsigmond 
Bátky (II/2). Obe namreč prikazujeta Patakszer in ome-
njeno brv. Gradbena tehnika brvi se namreč v preteklih 
štiridesetih letih skoraj v ničemer ni spremenila. 

II/13
Foto: Jožef Gorza
Podatke posredoval: Jožef Gorza 
Na podlagi znanih podatkov so prve romske druži-

ne v Dobrovnik prišle sredi 19. stoletja. Naselile so se na 

koncu Tüskeszera, kjer je med drugo svetovno vojno, in 
sicer leta 1942, nastala tudi ta fotografija. V omenjenem 
obdob ju je v romskem naselju (Cigányszer) stalo 10 do 
12 hiš, med njimi tudi nekaj kolib iz blata. Prva hiša na 
desni strani je bila last družine Horváth (Hosszúfülű), 
zgradba na levi pa družine Pacsa. 

II/14
Foto: Silvester Štingl 
Podatke posredovala: János Bognár 
in István Kovács - Frici
Fotografija je nastala 21. junija 1936 na Paphegyu 

in prikazuje vinograd dobrovniške katoliške župnije z 
vinsko kletjo v ozadju. Župnija je tu imela 1 oral in 1367 
kvadratnih sežnjev veliko posest, ki je v Dobrovniških go-
ricah spadala med največje. Župnijski vinograd so v glav-
nem obdelovali kar verniki, bilo pa je tudi nekaj župnikov 
in kaplanov, ki so prav tako radi poprijeli za kakršno koli 
delo v goricah. Nadstropno župnijsko vinsko klet so člani 
predvojaške organizacije (levente) med drugo svetovno 
vojno uporabljali kot opazovalnico za opazovanje neba 
oz. zavezniških letal.

II/15
Foto: Silvester Štingl 
Podatke posredoval: István Kovács - Frici 
Fotografija je nastala 23. maja 1940 na Fősühegyu, 

in sicer  pred vinsko kletjo Franca Vojkoviča iz Turnišča. 
V Dobrovniških goricah, predvsem na Fősühegyu, je vi-
nograde in kleti imelo precej turniških družin. Vinogradi 
v okolici Dobrovnika oz. Fősühegy, Borshegy in Paphegy 
so bili polni podobnih kleti, kakršno prikazuje fotografija. 
Te so bile enostavne zgradbe, kamor so lastniki spravljali 
orodje in posodo, v njih pa so shranjevali še prešo in vino. 
Svoje vinograde in kleti je imela tudi večina dobrovniških 
družin.  

II/16 in II/17
Foto: Zsigmond Bátky (Fotoarhiv etnografskega
muzeja iz Budimpešte, 6406, 6407) 
Fotografiji II/16 in II/17 (podobno kot sliki II/1 in 

II/2) sta delo priznanega madžarskega etnologa Zsigmon-
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da Bátkyja. Njegova najpomembnejša dela obravnavajo 
tipe stanovanjskih hiš, gradbeništvo in naselja. Na enem 
od študijskih potovanj leta 1904 je obiskal tudi Dobrovnik, 
kjer je posnel zgoraj omenjene fotografije. Na sliki II/16 je 
hiša na tloris L oz. v pravem kotu prelomljena hiša (za-
tóčeni rán), krita s  slamo in zgrajena iz tesanih tramov. V 
prvem delu je stanovanjski del, v drugem, nadaljevalnem, 
pa gospodarski, oboje pod eno streho. Pri tej hiši je bil prvi 
prostor z ulice prednja soba, sledili pa so ji še kuhinja in 
ena ali dve izbi. Pri nagibu je bil najprej hlev (štala), po-
tem skedenj (gümlo) in svinjaki. Na sliki se razločno vidi, 
da je vhod v vsak prostor posebej, od zunaj iz preddverja 
oz. odprtega hodnika (trnáca). Na zunanjo steno so pribili 
močne žeblje, na katere so obešali različne uporabne (pred-
vsem kmetijske) predmete. Dvoriščna vrata in ograje so bile 
lesene. S fotografije je jasno razvidna tudi higiena takrat-
nih hiš v naselju in  širši regiji, in sicer kupi gnoja na dvo-
rišču, torej tudi pred sobami, kar je imelo veliko škodljivih 
posledic. Posebna znamenitost hiše na sliki je velik tram, t. i. 
klop, pred pročeljem, na katerem so posedali domači, sosed-
je in mimoidoči ter premlevali najpomembnejše domače in 
tuje dogodke. Hiša na sliki II/16 se je nahajala v soseščini 
cerkve, tj. v Egyházvégu (Cerkvena ulica).  

Tudi fotografija II/17 prikazuje hišo tlorisa L oz. 
v pravem kotu prelomljeno hišo z dvoriščne strani.  Na  
podstenju oz. trnácu so v dolgih snopih sušili konopljo, pri 
vhodu v gospodarski objekt (verjetno gre za hlev ali celo 
za svinjak) pa vidimo opremo za ribolov, t. i. mrežo z 
lokom oz. grbasto mrežo. Na obeh fotografijah, predvsem 
pa na sliki II/16, je veliko otrok, kar dokazuje, da je v tem 
obdobju število prebivalcev v Dobrovniku močno narašča-
lo oziroma doseglo demografski višek.

II/18
Foto: Gizella Győri
Podatke posredoval: István Kovács - Frici
Fotografija je nastala v dvajsetih letih 20. stoletja 

in prikazuje eno najlepših in največjih hiš v Egyházvégu 
(Cerkvena ulica), hišo družine Penker. Hišo, ki je stala 
poleg cerkve, je v  obdobju monarhije, nekje na prelomu 
stoletja, zgradila družina Penker. Na začetku tridesetih 
let je brivec Perényi v njej odprl obrt  in nekaj časa za-

posloval tudi pomočnika. Med drugo svetovno vojno se je 
brivec Perényi z ženo šiviljo preselil v Keszthely. Potom-
ka družine Penker, Mária Penker, je bila soproga Ferenca 
Toplaka, lastnika žage v Dobrovniku. 

II/19
Foto: Silvester Štingl 
Podatke posredoval: Ferenc (Simon) Nagy
Fotografija je nastala leta 1937 in prikazuje hišo dru-

žine Nagy. Med leti 1929 in 1930 sta jo zgradila József 
Nagy in žena Mária (rojena prav tako Nagy), in sicer 
v stilu, značilnem za takratno obdobje in okolico. József 
Nagy iz Tüskeszera in njegova poznejša žena, sicer doma 
iz Ulice sv.  Janeza (Szent János utca), sta se poročila leta 
1923. Józsefova mati je leta 1928 parcelo v Glavni ulici 
prepisala nanj in leto kasneje so že pričeli graditi. Opeka je 
bila »domače« proizvodnje, saj so jo mojstri iz Dokležovja 
izdelovali iz zemlje z njiv Gyola. Les za strešno ogrodje 
so pripeljali iz vaškega gozda, strešnike pa iz dolgovaške 
opekarne. Zidarska dela je opravil mojster Janez Kološa iz 
Strehovcev s štirimi pomočniki in izdatno pomočjo druži-
ne in sorodnikov. Hiša je imela veliko sobo, kuhinjo s pe-
čjo, shrambo, srednje veliko sobo, majhno sobo, ozek hodnik 
in verando. Ker je opečnata hiša spadala med imenitnejše 
zgradbe v Dobrovniku, sta v njej najela stanovanje trgovec 
Franjo Štingl, po rodu  iz Čakovca, in žena Slavica Kruk. 
Na sliki je v ospredju Slavica Kruk z otroškim vozičkom. 

II/20
Foto: Silvester Štingl 
Podatke posredoval: Ferenc (Simon) Nagy
Fotografija prikazuje vodnjak na notranjem dvorišču 

družine Nagy na Glavni ulici ob koncu tridesetih let. Ta-
kšne vodnjake so postavljali predvsem na višje ležečih ob-
močjih, kjer je bilo treba kopati nekoliko globlje. Vodnjaki na 
Glavni ulici so bili globoki od 10 do 12 metrov, saj je ulica 
spadala med višje ležeče v vasi. Vodnjak, prikazan na sliki, 
so pokrili s strešniki, streho pa sta podpirala dva podporna 
stebra. Na valj so pritrdili verigo, nanjo pa obesili kovinsko 
vedro, ki so ga lahko spuščali in dvigovali ročno. Na foto-
grafiji je lepo vidno, kako učiteljica Slavica Kruk zajema 
vodo in jo preliva v kovinsko posodo, v kateri so jo shranje-
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vali v hiši oz. v gospodinjstvu. Pred vodnjakom se nahaja 
tudi Ferenc (Simon) Nagy, ki lušči koruzo za gosi.      

II/21
Foto: Silvester Štingl 
Podatke posredoval: Ferenc (Simon) Nagy 
Fotografija prikazuje notranje dvorišče hiše družine 

Nagy na Glavni ulici ob koncu tridesetih let 20. stoletja. Za 
žensko z otrokom je delno viden neizogiben element novih 
družinskih dvorišč, vodnjak na kolo. Za domačo gospodinjo 
Mário Nagy, ki v koritu na dvorišču najverjetneje gnete testo 
za kruh, je vhod v klet, kjer so shranjevali predvsem krompir, 
repo, nekateri pa tudi vino. Levo od vhoda v klet je stal hlev, 
še bolj na levo pa lahko vidimo vrata, ki vodijo v skedenj. 
V njem je bilo pospravljeno orodje, med ostalim tudi voz. 
Tak šna porazdelitev dvorišč je bila značilna za dobrovniške 
opečnate hiše iz dvajsetih in tridesetih let 20. stoletja.  

II/22
Foto: Silvester Štingl 
Podatke posredoval: Ferenc (Simon) Nagy
Fotografija prikazuje dvorišče za perutnino (zadnje 

dvorišče) pri hiši družine Nagy s kokošmi in racami ter 
Ferenca (Simona) Nagya kot otroka. V vasi najverjetne-
je ni bilo hiše, pri kateri ne bi imeli perutnine, predvsem 
kokoši, rac in gosi. Na sliki je dobro vidno, da je zadnje 
dvorišče bilo od sprednjega, tj. dela med stanovanjem in 
skednjem, ločeno z ograjo iz leskovih šib. Tudi pri ostalih 
hišah je bil plot okrog zadnjega dvorišča, ki ni bilo tako na 
očeh, narejen iz leskovih šib. Nasprotno pa je ograja med 
hišo in ulico bila veliko lepša. Najpogosteje je bila iz lat, 
redkeje iz žice, kot npr. pri družini Nagy (slika II/19). 

II/23 in II/24
Foto: Ljerka Pilipp
Podatke posredovali: Ljerka Pilipp 
in Márta Szarjas
Na fotografijah sta delno zgrajena (II/23) in dokonča-

na (II/24) hiša družine Zsitek, lastnice opekarne. Zgrajena 
je bila v obdobju gospodarske krize med leti 1930 in 1932. 
Slika, na kateri je hiša med gradnjo, je najverjetneje nasta-
la leta 1931, druga, ki prikazuje že dokončano zgradbo s 

ponosnimi stanovalci na oknih, pa nekje sredi tridesetih let. 
Zanimivost hiše je, da je imela kvadraten tloris, medtem ko 
dta za ostale dobrovniške opečnate hiše bila značilna pravo-
kotna oblika ali tloris v obliki črke L. Zgradba na Glavni 
ulici je stala nasproti nekdanje trgovine z železnino in me-
šanim blagom, ki je bila v lasti  družine Gerencsér.  

II/25
Foto: Katalin Nagy 
Podatke posredovala: Katalin Nagy
Fotografija je nastala med izdelovanjem opeke za 

hišo Ferenca Varge in njegove soproge Teréz (roj. Bür-
men) nekje sredi štiridesetih let 20. stoletja in prikazuje 
njune sorodnike, sosede in znance pri delu. Teréz Varga 
je med tistimi, ki stojijo, tretja z leve. Zakonca sta se za 
gradnjo hiše odločila še med madžarsko oblastjo leta 1943. 
Ker se je parcela nahajala v Tüskeszeru, so opekarska dela 
opravili na tamkajšnjih travnikih. Tako narejena opeka 
je bila sicer poceni, a je zahtevala izredno veliko truda. 
Poleti 1947 sta se zakonca Varga vselila v novo hišo, a je 
ta v velikem požaru oktobra istega leta skupaj z ostalimi 
hišami v Tüskeszeru pogorela do tal.  

II/26
Foto: Silvester Štingl 
Podatke posredoval: Ferenc (Simon) Nagy
Fotografija je nastala avgusta 1937 v veliki sobi v 

Nagyevi hiši na Glavni ulici. Državni uradniki (orož-
niki, finančniki, učitelji), ki so službovali v Dobrovniku, 
in trgovci so si stanovanja zelo radi najemali predvsem v 
novih opečnatih zgradbah na Glavni ulici. Trgovec Fra-
njo Štingl in soproga, učiteljica Slavica Kruk, sta si stano-
vanje poiskala pri družini Nagy, in sicer sobo (t. i. velika 
soba) ter manjšo sobico, ki sta jo preuredila v kuhinjo. Na 
sliki sta zakonca Štingl (na levi Slavica Kruk, na desni pa 
Franjo Štingl) med sprejemom obiskovalke. 

Od II/27 do II/31
Foto: Silvester Štingl
Podatke posredoval: Ferenc (Simon) Nagy
Fotografije so nastale v drugi polovici tridesetih let 20. 

stoletja, in sicer v veliki sobi v Nagyevi hiši, kjer je živela 
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družina Štingl. Na fotografijah je pohištvo, ki je v tistem 
obdobju veljalo za zelo moderno in drago ter je bilo na va-
seh, tudi v Dobrovniku, izredna redkost. V glavnem delu 
sobe je stala postelja z naslonjalom, pred njo pa mizica s 
stoli. V prostoru niso manjkali niti v tistem času zelo ce-
njen šivalni stroj Singer, toaletna mizica in kanape. Stene 
so bile okrašene s fotografijami in slikami, tla pa prekrita 
s preprogo in živalsko kožo. Pohištvo, ki so ga Štinglovi v 
Dobrovnik pripeljali iz Čakovca, je bilo družinska  last. S 
podobnim pohištvom so kasneje svoja domovanja opremlja-
le tudi druge premožnejše dobrovniške družine in določene 
kose lahko v nekaterih stanovanjih najdemo še danes.  

II/32 in II/33
Foto: Silvester Štingl 
Podatke posredoval: Ferenc (Simon) Nagy
Fotografiji prikazujeta praznično okrašeno Štinglovo 

kuhinjo v najetem stanovanju v Nagyevi hiši. Miza, stoli 
in del stene za mizo so bili okrašeni z vezeninami, zidove 
pa je prekrivala tapeta s češnjevim vzorcem. Nad mizo 
lahko vidimo stojalo za začimbe s škatlami, opremljenimi 
s hrvaškimi napisi. V kotu je stala steklena omara, v kateri 
so shranjevali posodo, na njej pa je bil nameščen tudi dru-
žinski radio. Radio so si v tridesetih letih lahko privoščile 
le redke dobrovniške družine, med katere so spadali tudi 
Štinglovi. Nepogrešljiv del pohištva v kuhinji sta bili tudi 
kredenca in pručka (slika II/33).

III/1
Foto: Jolán (Doma) Zver
Podatke posredovala: Jolán (Doma) Zver
Fotografija je nastala v času avstro-ogrske monar-

hije in prikazuje gostilno Ferencza Doma z lastnikom 
in soprogo Mário (roj. Zsálig). Ferencz Doma je bil eden 
redkih Dobrovničanov plemiškega porekla. Na dvorišču 
gostilne, ki se je nahajala ob Glavni ulici v bližini cerkve, 
sta delovali tudi mesnica in klavnica. Gostilno in mesnico 

so zaprli v drugi polovici dvajsetih let 20. stoletja, vendar 
je  v tem času trgovino vodil že József Doma, sin Ferencza 
Doma.           

III/2
Foto: Jolán (Doma) Zver
Podatke posredovala: Jolán (Doma) Zver
Fotografija je nastala ob koncu prvega desetletja 20. 

stoletja in prikazuje tri generacije družine Doma. V ospred-
ju (z dolgimi brki) je Ferencz Doma, ustanovitelj gostilne 
Doma, levo od njega sedi soproga Mária (roj. Zsálig). Na 
gospodarjevi desni strani sedi njun  edinec József Doma, na 
skrajni levi pa njegova žena Júlia Jolán (roj. Nemes), ki je 
bila tako kot družina Doma plemiškega rodu, sicer doma iz 
Tešanovcev. József in Júlia Jolán sta imela pet otrok, in sicer 
Margit (1898) zgoraj levo, Lajosa (1900) zgoraj desno, 
Jánosa (1901) drugi z leve, Gizella (1903) druga z desne 
in Jolán (1911), ki stoji spredaj med dedkom in babico. Za-
nimiva je usoda Domajevih otrok.   

Margit se je poročila s Pálom Botom iz Dobrovnika, 
kjer sta tudi živela in se ukvarjala s kmetovanjem. 

Lajos je v Čakovcu končal učiteljišče. Z ženo Jolán 
(roj. Belovics), prav tako učiteljico, sta v obdobju prve Ju-
goslavije poučevala po vaseh v Hetésu. Okrog leta 1930 
so ju premestili na Ptuj. Tam sta delala vse do leta 1941¸ 
nato pa sta se vrnila v Prekmurje  in se zaposlila v Od-
rancih. Po vojni je Lajos preživel leto dni v mariborskih 
zaporih, zaradi česar nikoli več ni dobil zaposlitve, delo je 
dobila le žena Jolán.  

János se je izučil za mesarja. Po tistem, ko sta v Do-
brovniku propadli Domajeva mesnica in gostilna, se je 
zaposlil v proizvodnji mesnih izdelkov Benko v Murski 
Soboti. 

Gizella se je tako kot Lajos izšolala za učiteljico. Vse 
do sredine tridesetih let je poučevala v Dobrovniku, nato 
pa sta se z možem Slovencem preselila v Ljubljano. 

Najmlajša hči Jolán se je poročila z Jánosem Preinin-
gerjem, ravnateljem dobrovniške šole. Zakonca sta imela 
pet otrok. Družina je do prihoda Madžarov, tj. do leta 
1941, živela v Dobrovniku, nato pa so jih premestili v 
Čakovec.

III. Trgovina, gostinstvo, 
manjša podjetja in obrtniki
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III/3
Foto: Ernő Toplak
Podatke posredovala: Ernő Toplak 
in János Bognár
Fotografija prikazuje frizerstvo in brivnico Vinceta 

Lovenyáka na Glavni ulici z mojstrom pred njo. V času, 
ko je fotografija nastala, je zemljišče desno od zgradbe bilo 
še prazno. Šele po prvi svetovni vojni so na njem zgradili 
trgovino z železom in mešanim blagom, ki je bila v lasti 
družine Gerencsér (III/5). V 20. stoletju so v zgradbi ime-
li svoje prostore številni obrtniki. Za časa prve Jugoslavije 
je v njej imel delavnico in trgovino klobučar István Mol-
nár, brata Leonhard iz okolice Maribora pa sta v zgradbi 
odprla pekarno, ki je delovala vse do sredine tridesetih let 
20. stoletja. 

III/4
Foto: József Gerencsér st.
Podatke posredoval: József Gerencsér st.
Slika prikazuje družino Gerencsér v začetku tride-

setih let 20. stoletja na verandi zgradbe, v kateri je bila 
njihova trgovina z železnino in mešanim blagom. József 
Gerencsér je bil rojen v Strehovcih, žena Mária pa v Bu-
kovnici. Njeni starši, János in Anna Toplak, so se kasne-
je preselili v Dobrovnik, kjer so odprli gostilno. József in 
Mária Gerencsér sta se poročila leta 1920 v Bogojini in 
vse do leta 1925, dokler ni bila zgrajena hiša v Dobrovni-
ku, živela v Beltincih. Njun sin József se je rodil v Beltin-
cih. Od srede dvajsetih let pa vse do leta 1932 je družina 
živela v Dobrovniku, kjer so se ukvarjali s trgovino, nato 
pa so se vrnili v Beltince. 

III/5
Foto: József Gerencsér st.
Podatke posredoval: József Gerencsér st.
Na fotografiji sta trgovina z železnino in mešanim 

blagom Józsefa Gerencsérja ( Josip Gerenčer) ter proda-
jalna in delavnica klobukov Istvána Molnárja (levo). 
Zgradbo na Glavni ulici, v kateri je bila prodajalna z 
železnino in mešanim blagom (med ostalim so prodajali 
tudi oblačila) je v letih 1924/25 zgradil József Gerencsér. 
Gospod v obleki pri vratih prodajalne je József Gerencsér, 

na stopnicah pa sedi njegova soproga Mária (roj. Toplak), 
hči gostilničarja Jánosa Toplaka. 

Levo od trgovine z železnino je bila prodajalna klo-
bučarja Istvána Molnárja. Na sliki so dobro vidni tudi 
klobuki v izložbi. István Molnár, ki je bil zadnji klobučar 
v Dobrovniku, je na začetku tridesetih let umrl še relativ-
no mlad. Zgradbo sta kasneje najela brata Leonhard in v 
njej odprla pekarno. 

III/6
Foto: János Hack
Podatke posredoval: János Hack
Fotografija je nastala leto dni pred izbruhom druge 

svetovne vojne in prikazuje trgovino z mešanim blagom 
Kálmána Berdena v nekdanji Freyerjevi oz. Hackovi 
hiši. V hiši je bila trgovina že v obdobju monarhije, vodil 
pa jo je židovski trgovec Jakab Freyer. Zgradba je bila ne-
koč last aristokratske družine Esterházy, ki jo je leta 1919 
prodala družini Hack. V dvajsetih letih je trgovino najel 
Elek Horváth. Ob koncu desetletja je v svoji novozgrajeni 
hiši odprl drugo prodajalno, prostore v Hackovi hiši pa je 
najel njegov pomočnik Kálmán Berden. 

Na fotografiji stojijo (od leve proti desni) naslednje ose-
be: Márton Pista Varga, Géza Mataics, István Vugrincsics, 
Teréz Vugrincsics, Teréz Berden, István Hack, János Hack 
(vidna je samo njegova glava), Kálmán Berden, József Ritz, 
Imre Dimre Toplak, spredaj pa sedi Katalin Vugrincsics.  

III/7
Foto: Ana Leonhard
Podatke posredovala: Ana Leonhard
Brata Leonhard sta se rodila na Pobrežju pri Ma-

riboru. Starejši Josip se je rodil v prvih letih 20. stoletja, 
mlajši Franc pa leta 1908. Josip Leonhard je sredi dvajse-
tih let odprl pekarno v Dobrovniku, kjer je med leti 1926 
in 1929 kot vajenca zaposlil brata Franca. Po približno 
desetih letih, sredi tridesetih let, sta se preselila v Lendavo, 
kjer sta odprla pekarno. V vasi sta bila aktivna na go-
spodarskem in političnem področju. Oblasti so Josipa leta 
1934 imenovale za predstojnika naselja, t. i. velikega rih-
tarja (falubíró), vendar je na tem položaju ostal le eno leto. 
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III/8
Foto: Silvester Šövegeš 
Podatke posredovala: Ana Leonhard 
in Silvester Šövegeš
V drugi polovici dvajsetih let 20. stoletja je bila 

v Dobrovniku na Glavni ulici poleg Gerencsérjeve tr-
govine odprta še pekarna. Pekovski mojster je bil Josip 
Leonhard s Štajerske, kasneje pa se mu je kot vajenec 
pridružil še mlajši brat Franc Leonhard. Pekarna je 
vsak dan vaščane, predvsem pa uradnike in njihove 
družine, oskrbovala s svežimi pekovskimi izdelki. Veli-
ko vaščanov pa v pekarni ni kupovalo kruha in ostalih 
izdelkov, ampak so k peku prinašali že doma omešeno 
in vzhajano testo za kruh, kjer so ga nato samo spekli. 
Za gospodinje je bil namreč ta način veliko primernejši 
in cenejši, saj jim ni bilo treba doma vsakokrat zaku-
riti v peči. Leonhardovo pekarno so zaprli nekje sredi 
tridesetih let. Po tem obdobju v Dobrovniku ni bilo več 
pekarne.

III/9
Foto: István Turza in Marija (Turza) Ošlaj
Podatke posredovali: István Turza, Marija 
(Turza) Ošlaj, János Gönc in Silvester Šövegeš
Fotograf ija je nastala za časa prve Jugoslavije, 

na kar kaže tudi slovenski napis na gostilni. Ta se je 
nahajala na Glavni ulici, v bližini središča vasi. Hišo 
je leta 1896 zgradila družina Nemes iz Tešanovcev. 
Na začetku sta v njej bila zdravniška ordinacija in 
stanovanje, ko pa se je zdravnik z družino okrog leta 
1910 preselil v novo zgradbo, je družina Zsitek v njej 
uredila gostilno. Sredi tridesetih let jo je najel Lajos 
Soós in jo vodil vse do leta 1941. Takrat je zgradbo ku-
pil Pál Gönc in za časa madžarske oblasti v njej odprl 
ključavničarsko delavnico. Zanimivo je, da sta v njej 
imeli svoje prostore za molitev dve verski skupnosti, in 
sicer evangeličanska, v jugoslovanskih časih pa musli-
manska, njeni člani so bili namreč predvsem graničarji, 
nameščeni v Dobrovniku.    

III/10
Foto: István Turza in Marija (Turza) Ošlaj 
Podatke posredovali: János Bognár, 
István Turza in Marija (Turza) Ošlaj
Lajos Soós je imel od sredine tridesetih let pa do leta 

1941 v najemu nekdanjo Zsitkovo gostilno na Glavni 
ulici. Njegov konjiček je bil lov, o čemer priča tudi fotogra-
fija. Za časa prve Jugoslavije je imel v najemu tudi enega 
od okoliških lovskih revirjev. Proti koncu druge svetovne 
vojne je stopil v stranko puščičastih križev (Nyilaspárt). 
Za razliko od ostalih dobrovniških njilašev, ki so jih par-
tizani po vojni odpeljali na »prevzgojo« v filovsko tabo-
rišče, so njega odgnali v Mursko Soboto, od koder se ni več 
vrnil.  

III/11
Foto: Silvester Šövegeš
Gostilna Lajosa Soósa je bila priljubljen kraj za dru-

ženje vaščanov. Predvsem premožnejši krajani so v njej 
velikokrat odigrali tudi partijo biljarda. Na fotografiji je, 
oblečen v temnejšo obleko, trgovec Franjo Štingl, njegov 
soigralec, ki se pripravlja, da udari biljardno kroglo, pa je 
eden od dobrovniških uradnikov. S slike je tudi razvidno, 
da sta igrala karambolni biljard, pri katerem je cilj igre 
trčenje biljardnih krogel. Steno gostilne so poleg petrolejke 
krasile tudi različne reklame in slike. Omembe  vredna je 
zlasti  slika nad biljardno mizo, ki prikazuje mladoletne-
ga kralja Petra Karađorđevića II. v družbi strica, regenta 
Pavla Karađorđevića. 

III/12
Foto: Marija (Gajdek) Pavšič
Podatke posredovala: Marija (Gajdek) Pavšič
Mesar Josip Rous se je iz slovenskega dela Prekmur-

ja v Dobrovnik preselil sredi tridesetih let 20. stoletja in 
na Glavni ulici odprl mesnico. Zgradba, v kateri je bila 
prodajalna, je bila last družine Gajdek. Ta jo je leta 1933 
kupila od družine Doma, ki je zgradbo uporabljala kot 
hlev, in jo preuredila v stanovanje. Josip Rous je za svojo 
mesnico najel tisti del hiše, ki je gledal na Glavno ulico. 
Poleg svežega mesa, ki so ga hladili z ledom iz ledenice na 
Vásártéru (Sejmišče), je vaščanom prodajal tudi klobase, 
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mast in slanino. Na fotografiji na sredini je mesar Josip 
Rous v belem predpasniku. 

III/13
Foto: Silvester Štingl
Fotografija je nastala v drugi polovici tridesetih let 

20. stoletja in prikazuje Milhoferjevo hišo. V obdobju med 
obema vojnama družina Milhofer ni imela več svoje tr-
govine, ampak so prostore dali v najem. Najprej sta imela 
v hiši svoji prodajalni Marija Benčik in Péter Darvas, 
nato pa je Benčikovo zamenjal Franjo Štingl. Na sliki se 
lepo vidi, da sta v zgradbi delovali dve samostojni proda-
jalni, in sicer trgovina z mešanim blagom Franja Štingla 
(v srednjem delu zgradbe) in mesnica Pétra Darvasa v 
levem delu poslopja. Med drugo svetovno vojno je v ome-
njenih prostorih bila trgovina Vendela Kovácsa iz Tüske-
szera.  

III/14
Foto: Silvester Štingl
Podatke posredovala: Silvester Štingl 
in Ferenc (Simon) Nagy 
Franjo Štingl se je iz Čakovca v Dobrovnik preselil 

sredi tridesetih let 20. stoletja, kjer je od sorodnice Marije 
Benčik prevzel trgovino z mešanim blagom, ki je delovala 
v Milhoferjevi hiši. V  Dobrovniku je spoznal tudi bodočo 
ženo, učiteljico v dobrovniški šoli, Slavico Kruk, rojeno v 
Kranju. Poročila sta se leta 1936, leto kasneje pa se jima 
je rodil sin Silvester. Zakonca Štingl sta živela v najetem 
stanovanju v Nagyevi hiši na Glavni ulici. Franjo Štingl 
je sodeloval tudi v družabnem življenju na vasi. Sredi 
tridesetih let je kratek čas bil poveljnik gasilcev in član 
tamburaškega orkestra. Pozimi 1938 se je družina Štingl 
preselila v Čakovec.  

III/15
Foto: Ljerka Pilipp 
Podatke posredovali: Ljerka Pilipp 
in Márta Szarjas
Opekarno je ustanovil Ferenc Zsitek leta 1911. To 

je bila tudi prva tovarna v Dobrovniku, saj so pred tem 
obratovale le obrtne delavnice. Ustanovitev opekarne je 

temeljila na proizvodnji opek in strešnikov za opečnate 
zgradbe, katerih gradnja se je od začetka stoletja močno 
povečala. Surovine, torej ilovice, je v okolici vasi bilo na 
pretek, zato so tudi tovarno postavili na enem od na-
hajališč. Najprej so lastniku tovarno leta 1941 odvzele 
madžarske oblasti, po drugi svetovni vojni pa še jugoslo-
vanska komunistična oblast. Fotografija prikazuje Feren-
ca Zsitka, njegovo ženo (s sončnikom) in njuni hčeri na 
stopnišču, pod njimi pa stojijo delavci iz  opekarne. 

III/16
Foto: Ljerka Pilipp
Podatke posredovali: Ljerka Pilipp 
in Márta Szarjas
Na fotografiji, ki je bila posneta v Gradcu, je Ferenc 

Zsitek, ustanovitelj dobrovniške opekarne. Ferenc Zsi-
tek je bil rojen v Rakičanu. S soprogo Krisztino (dekliški 
priimek Kos), rojeno v Murski Soboti, sta se preselila v 
Dobrovnik na začetku 20. stoletja, kjer sta najprej ime-
la gostilno na Glavni ulici, nekaj let pred izbruhom prve 
svetovne vojne, leta 1911, pa sta ustanovila opekarno. 
Gostilna je obratovala do sredine tridesetih let, nato pa 
sta jo dala v najem Lajosu Soósu. Opekarna pa je bila v 
njihovi lasti vse do leta 1941 oz. do nacionalizacije leta 
1948. 

III/17
Foto: József Vuk   
Podatke posredoval: József Vuk
Lastnik dobrovniške opekarne Ferencz Zsitek je ope-

karje in mojstre pripeljal iz daljne Italije, natančneje iz 
pokrajine Friuli. Ob opekarni jim je podaril parcelo, da 
bi si  zgradili hišo, s čimer je strokovnjake želel zadržati 
pri sebi. Člani družine Fabris in ostali delavci so se pred 
objektiv postavili leta 1924. Člani  družine Fabris (od 
leve proti desni) so Marcellino (sedi), Filomena, Luigi, 
Onelia, Elisa, Ettore, Lucrezia, Luigia, Ottilio, Berta in 
Rosalia (sedita spredaj). Imena delavcev, ki stojijo v za-
dnji vrsti in desno na sliki niso znana, po vsej verjetnosti 
pa so bili Dobrovničani.             
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III/18
Foto: dr. Jožef Toplak 
III/19
Foto: Madžarska samoupravna narodna 
skupnost Občine Dobrovnik
Podatke posredoval: József Gerencsér st.
Z dobrovniško žago je upravljala družina Toplak, 

ki je imela tudi gostilno. Žago so ustanovili leta 1922 na 
gostilniškem dvorišču v središču vasi. Žago so pripeljali 
s Štajerske, natančneje iz Gradca, žagali pa so samo de-
ske za potrebe okoliških prebivalcev. Z izdelavo končnih 
izdelkov se niso ukvarjali. Gostilničar János Toplak je 
vodenje žage zaupal drugorojenemu sinu Ferencu (slika 
III/18, desno za velikim panjem). V ospredju fotografije 
III/19 je žaga, pripeljana iz Avstrije. S slike je razvidno 
tudi, da so za razsvetljavo uporabljali že električno ener-
gijo. Družina Toplak je imela lasten agregat, s katerim so 
pridobivali električno energijo. Agregat oz. parni stroj je 
deloval na drva. Po pripovedovanju naj bi se pisk piščalke 
parnega stroja, ki je zapiskala trikrat dnevno,  in sicer 
zjutraj, opoldne in zvečer, slišal v več kilometrov oddalje-
no vas Jósecz na Madžarskem.  

III/20
Foto: dr. Jožef Toplak
Podatke posredoval: József Gerencsér st.
Na fotografiji, ki je nastala v dvajsetih letih 20. 

stoletja, je Ferenc Toplak. Žago, ustanovljeno leta 1922, 
je oče János Toplak zaupal drugorojenemu sinu Ferencu. 
Ta  je bil tudi aktiven član vaške skupnosti,  leta 1924 
je namreč postal poveljnik novoustanovljenega gasilskega 
društva. 

III/21
Foto: Marika (Elek) Horvát
Podatke posredovala: Marika (Elek) Horvát
Fotografija je nastala 15. julija 1936 in prikazuje 

pokrivanje strehe na oljarni Eleka Horváta, zgrajene po-
leg parnega mlina. Mlin je bil zgrajen sredi tridesetih let, 
kmalu za njim, leta 1936, pa je lastnik poleg njega posta-
vil še oljarno. K mlinu je spadal tudi hlev, kjer so stranke 
lahko nahranile in napojile krave ali konje. Premog za 

parni stroj so dovažali iz Murskega Središća. Obrat je za-
gotavljal delo skoraj ducatu ljudi, med katerimi so bili tudi 
prebivalci okoliških vasi. Olje sta npr. pripravljala dva 
renkovska mojstra. Elek Horváth je imel tudi svoj agre-
gat, s katerim je pridobival električno energijo v mlinu.   

III/22
Foto: Marika (Elek) Horvát  
Podatke posredovala: Marika (Elek) Horvát
Elek Horváth, rojen leta 1900, in soproga Teréz (roj. 

Gönter) sta pred fotografski objektiv stopila nekje v tride-
setih letih. Elek Horváth je bil najprej vajenec pri trgovcu 
Jakabu Freyerju, nato pa je v dvajsetih letih v Freyerjevi 
oz. Hackovi hiši imel že svojo trgovino. Leta 1925 se je po-
ročil s Teréz Göntér. Nekaj let kasneje sta si v Egyházvé-
gu (Cerkvena ulica) poleg zdravniške ordinacije zgradila 
hišo, v kateri sta uredila tudi trgovino. Sredi tridesetih let 
sta se zakonca Horváth lotila novega posla, zgradila sta 
namreč parni mlin, leta 1936 pa še oljarno. Trgovino sta 
dala v najem Terézinemu bratu Istvánu Göntérju. Med 
vojno sta imela v najemu še Zsitkovo opekarno.  

III/23
Foto: Silvester Štingl 
Podatke posredoval: Ferenc (Simon) Nagy
Fotografija, nastala med drugo svetovno vojno, pri-

kazuje, kako so sušili doge na dvorišču Nagyeve družine. 
Akacijev ali hrastov les za izdelavo dog so pridobivali 
iz gozda dobrovniške urbarialne skupnosti. Tesali so jih 
kar doma. V Dobrovniku so to delo opravljali predvsem 
izdelovalci dog iz Gančan, ki so bili zelo priljubljeni v 
naselju in okolici, saj so veljali za zelo dobre, natančne in 
poštene delavce. Njihovo plačilo namreč ni bilo odvisno 
od števila dni, porabljenih za delo, ampak od velikosti oz. 
prostornine iztesanih dog. Les, ki so ga navozili pozimi, so 
obdelali spomladi, tj. aprila in maja, nato pa so ga leto dni 
sušili. Doge so zložili v podobne krožne stolpiče,  kakršne 
prikazuje tudi fotografija. Iz njih so nato izdelovali sode, 
korita, golide, škafe in podobno, ostanek pa prodali gan-
čanskim sodarjem.  

Opis razglednic in fotografij



197

III/24
Foto: Jurij Bojnec
Podatke posredoval: Jurij Bojnec
V obdobju med obema vojnama so v Dobrovniku bili 

trije sodarji, in sicer bratje Ferenc, István in János Boj-
nec. Na fotografiji je najmlajši, István Bojnec. Bratje so 
se sodarstva naučili od očeta Istvána Bojneca. Izdelova-
li so sode, kadi in napajalna korita, v glavnem pa so se 
ukvarjali z njihovimi popravili. Tako kot večina dobrov-
niških obrtnikov so se bratje Bojnec poleg obrti ukvarjali 
še s kmetijstvom.  

III/25
Foto: Ernő Toplak
Podatke posredoval: Ernő Toplak
József Toplak se je rodil leta 1883 na Kobilju. Za mi-

zarja se je izučil v sosednjem Szentgyörgyvölgyu. Poročil 
se je z Anno Ripics iz Dobrovnika, kamor se je po poroki 
tudi preselil. Mladi par si je dom postavil na Glavni ulici 
v bližini šole, kjer si je mož uredil tudi mizarsko delavni-
co. József Toplak je izdeloval pohištvo in okna ter vrata. 
Bil je skrben pri izbiri materiala, za kvalitetno desko je bil 
pripravljen prehoditi tudi po več deset kilometrov. Veljal je 
za zelo temeljitega in natančnega mizarja. Njegov moto 
je bil: »Ne bodo vprašali, kako dolgo je bilo delano, ampak 
kdo ga je izdelal«. Tako kot ostali dobrovniški obrtniki, se 
je tudi on poleg obrti ukvarjal še s poljedelstvom. Zakonca 
Toplak sta imela sina edinca, Istvána, rojenega leta 1908, 
ki se je za mizarja sicer izučil, a je njegova prava obrt bila 
predvsem destilarna (žganjekuha). Fotografija je nastala 
leta 1919, tik po tistem, ko se je József Toplak vrnil iz prve 
svetovne vojne.    

III/26
Foto: Ana (Kühar) Car
Podatke posredovala: Ana (Kühar) Car 
Lajos Bürmen, rojen 1911, je bil prvorojenec Lajosa 

Küharja in Rozálie Bürmen. Šest let kasneje, 1917. leta,  
se je rodil še brat Károly. Starša nista bila poročena, zato 
sta fanta nosila materin priimek. Njun oče Lajos Kühar se 
je rodil 1874 v Selu na Goričkem. Mlada leta je preživel 
v Sombotelu (Szombathely), kjer se je izučil za krojača. V 

Dobrovnik je prišel okrog leta 1900. Spadal je med redke 
dobrovniške obrtnike, ki so se preživljali izključno z roko-
delstvom. Dan je začel s prebiranjem časopisa in šele nato 
se je lotil dela. V Zsitkovi gostilni, kamor je po navadi 
hodil gosposko opravljen (bela platnena obleka, sprehajal-
na palica in očala), je zelo rad  kartal. Oba sinova sta mu 
zvesto sledila, mlajši Károly je postal »schneidermeister« 
na Dunaju, starejši Lajos pa je očetovo obrt nadaljeval 
kar doma. Delovni teden Lajosa (Küharja) Bürmena je 
izgledal takole: v ponedeljek je bil  praznik oz. dan za po-
čitek, v  torek je  skrojil blago, potrebno za ves teden, v  sre-
do je pripravil blago oz. oblačilo za pomerjanje, v četrtek 
so ponavadi prihajale stranke pomerjat oblačila, v  petek 
in  soboto je pripravil obleke oziroma jih šival, v nedeljo 
pa  je zgodaj  zjutraj gotove izdelke odnesel strankam. 

III/27
Foto: Jurij Bojnec 
Podatke posredoval: Jožef Ošlaj ml. 
Fotografija je nastala v tridesetih letih 20. stoletja 

in prikazuje krojača Jožefa Ošlaja z njegovim čisto no-
vim kolesom. Jožef Ošlaj se je rodil 29. februarja 1912 v 
Filovcih. Bil je vajenec pri mojstru Slavicu v Lipovcih, 
nato pa pomočnik pri krojaču Puhanu v Bogojini. Pri 23 
letih je v Ljubljani, kjer je nekaj časa tudi delal, opravil 
mojstrski izpit, nato pa se leta 1936 preselil v Dobrovnik. 
V hiši Ivana Gajdeka je odprl krojaško delavnico. Še istega 
leta je spoznal Gizelo Trajber, s katero sta se čez leto dni 
poročila. Veljal je za dobrega mojstra, zato so k njemu po-
leg domačinov hodili tudi ljudje iz drugih krajev. Enako 
je veljalo tudi za njegove vajence, saj se jih je veliko pri-
hajalo učit k njemu tudi iz okoliških vasi.     

III/28
Foto: János Gönc  
Podatke posredoval: János Gönc 
Pál Gönc se je rodil leta 1896 v Dobrovniku. Za 

strojnega ključavničarja se je izučil v Dolnji Lendavi pri 
mojstru Alszeghyju. Po uku je tri leta potoval, med dru-
gim je svoje mojstrstvo izpopolnjeval tudi v Budimpešti in 
Mosonmagyaróváru. Domov v Dobrovnik se je vrnil ob 
izbruhu prve svetovne vojne in še istega leta so ga vpokli-
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cali k  vojakom. Poslali so ga na soško fronto, kjer je v bojih 
za Gorico (Görz) od zastrupitve s plinom skoraj umrl. Po 
vojni je v Patakszeru odprl delavnico. László Göncz  je v 
svoji knjigi „Egy peremvidék hírmondói” objavil inter-
vju z Jánosem Göncem, ki je o svojem očetu povedal 
naslednje: „Oče se je – z enim pomočnikom in dvema 
vajencema – ukvarjal predvsem s popravili mlatilnih 
strojev in izdelavo različnih kotlov, popravljal pa je 
tudi kolesa, manjše posode, po potrebi pa je tudi kaj 
zacinal. Kot rezultat njegovega pridnega dela smo leta 
1939 lahko kupili drugo, večjo in modernejšo hišo.” Ta 
hiša je bila Zsitkova gostilna na Glavni ulici. Pál Gönc je 
bil tudi aktiven član vaške skupnosti. Bil je gasilski poroč-
nik, med leti 1941 in 1943 pa tudi predstojnik naselja, t. 
i. veliki rihtar (falubíró). Po vojni so ga zaradi njegovega 
položaja in premoženja internirali v Filovce, ostale člane 
družine, razen sina Jánosa, ki je bil v ameriškem vojnem 
ujetništvu, pa v Hrastovec. Pál Gönc in vsi člani njegove 
družine so ujetništvo in internacijo preživeli ter se vrnili 
domov. 

IV/1
Foto: Marija (Turza) Ošlaj 
Fotografija, ki je nastala v drugi polovici tridesetih 

let 20. stoletja prikazuje zahodno in severno stran dob-
rovniške cerkve sv. Jakoba in križ, ki se je nahajal na trgu 
pred cerkvijo. Zvonik na sliki je današnjo podobo dobil šele 
v šestdesetih letih, ko so cerkev nadzidali, s čimer je posta-
la še impozantnejša. Zvoniku so dodali tudi »balkon«, od 
koder je čudovit razgled na naselje in širšo okolico. Na levi 
strani fotografije se delno vidi tudi lipa, ki vzpetino pri 
cerkvi krasi še danes.        

IV/2
Foto: Silvester Štingl 
Fotografija, nastala sredi tridesetih let, prikazuje do-

brovniško župnišče z vrtom iz zelo nenavadne perspekti-
ve. Dobro je razvidno, da so na severni strani rasle jelke, 

ki pa jih danes ni več. Izginila je tudi ograja, ki je nekoč 
obdajala župnijski vrt. Zanimivo je, da je slika nastala 
zgodaj zjutraj, na kar kaže položaj senc, na podlagi česar 
lahko sklepamo tudi, da obroč na nebu ni sonce, ampak 
mesec.    

IV/3
Foto: Marija (Turza) Ošlaj   
Fotografija je nastala v sredo, 8. septembra 1937, 

pred dobrovniško cerkvijo sv. Jakoba. Na sliki so ljudje 
različnih starosti, ki zapuščajo cerkev po maši. Po na-
vadi so se vaščani oz. župljani po maši pred cerkvijo po-
govorili še o aktualnih političnih, krajevnih in ostalih 
dogodkih. S slike je tudi lepo razvidno, da so stopnice do 
vhoda v cerkev vodile s strani, pred glavnih vhodom pa 
je stala mogočna lipa, katere veje lahko opazimo v zgor-
njem desnem kotu.    

IV/4 in IV/5
Foto: Ferenc (Simon) Nagy    

Fotografiji IV/4 in IV/5 sta nastali med telovsko 
procesijo v drugi polovici tridesetih let 20. stoletja in nam 
omogočata vpogled v notranjost župnijske cerkve sv. Jako-
ba. Obe sta bili fotografirani s kora oz. z galerije in  kljub 
slabi svetlobi lahko na fotografijah občutimo vso lepoto 
not ranjega okrasja cerkve. Posebej omembe vredne so še 
danes vidne velike oltarne poslikave in  v ozadju težje 
razvidna slika zaščitnika cerkve, sv. Jakoba. Ob pogledu 
na sliko IV/4 lahko začutimo veličino oltarja in  prisotnost 
majhnih kipov na vrhu prižnice. Zanimivost fotografije 
IV/5 je duhovnik na prižnici, kar je dandanes že redkost, 
saj so se duhovniki preselili niže oziroma pridigajo kar z 
oltarja. Na obeh slikah, predvsem pa na IV/5, so lepo vidne 
tudi stenske in stropne poslikave, delo dolnjelendavskega 
slikarja Lajosa Pandurja, ki je v dobrovniški cerkvi začel 
slikati leta 1914 in poslikave isto leto tudi dokončal    

IV/6
Foto: Silvester Štingl
Fotografija, ki prikazuje kapelo na dobrovniškem po-

kopališču, je nastala 4. junija 1942. Omenjeno sakralno 

IV. Versko življenje    
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zgradbo so zgradili vaščani takoj po prvi svetovni vojni, 
v letih 1921/22. Stala je na  južnem delu pokopališča, ne-
posredno ob odcepu ceste za Beltince. Kapelico, ki je bila 
obrnjena v smeri vzhod-zahod, so zaradi širitve državne 
ceste leta 1974 porušili in na severnem delu pokopališča 
namesto nje zgradili novo.    

IV/7
Foto: Marija (Gajdek) Pavšič 
Podatke posredovala: Marija (Gajdek) Pavšič   
Fotografija je nastala med drugo svetovno vojno pri 

kapeli ob Vidovem izviru. Vojaka na sliki – imen se in-
formatorka ne spominja več – sta v Dobrovniku nadzo-
rovala mlačev oziroma z njo povezano rekvizicijo. Med 
počitkom sta s peščico vaških deklet in fantov obiskala iz-
vir sv. Vida in bližnjo kapelo, ki sta spadala h katastrski 
občini Strehovci. Slika je nastala pri kapeli, na njej pa so 
z leve proti desni Smilja Peričić in Boris, sin Matilde Zsi-
tek (Tili néni), v ozadju Teréz Trajber, na desni z ruto 
pa Marija Gajdek. Kapela sv. Vida, zgrajena leta 1828, 
je spadala k sosednji bogojinski župniji, ne k dobrovniški. 
Tamkajšnje proščenje, ki je pravzaprav bilo strehovsko, so 
zmeraj praznovali 15. junija, na dan sv. Vida, kamor so 
redno in v velikem številu zahajali tudi Dobrovničani. 
Govorilo se je, da tisti, ki si umije oči z vodo iz Vidovega 
izvira, nikoli ne bo imel težav z vidom. Ostalim, ki na 
proščenje niso mogli, so blagoslovljeno izvirsko vodo nesli 
domov v črnih trebušastih vrčih. 

IV/8
Foto: Silvester Štingl
Fotografija kipa sv. Janeza Nepomuka je nastala leta 

1938. Kip, ki še danes stoji na zahodnem izhodu oz. vho-
du v vas, se nahaja pri mostu čez potok Bukovnico (most 
sv. Janeza). Prostor, kamor so ga najverjetneje postavili 
sredi 19. stoletja, je bil izbran namerno, saj je znano, da je 
omenjeni svetnik, ki je postal patron mostu čez potok Bu-
kovnico, tudi zavetnik mostov. Kmalu po prvi svetovni 
vojni, in sicer  leta 1923, so staro leseno hišico porušili in 
na njenem mestu postavili opečnato hiško (na fotografiji) 
s piramidno streho. 

IV/9
Foto: Madžarska samoupravna narodna 
skupnost Občine Dobrovnik 
Fotografija je nastala leta 1933 ob posvetitvi Dar-

vasevega križa v Tüskeszeru. Denar za kamnit križ so s 
prodajo pastirske hiše zagotovili prebivalci Tüskeszera. V 
pastirski hiši je živel vaški svinjski pastir z družino. Ob 
prvi izmeri pašnika leta 1926 so ukinili tudi pašo svinj, 
zato se je pastir z družino preselil na Madžarsko. Ker hiše 
niso več potrebovali, so jo vaščani prodali in denar name-
nili za postavitev omenjenega križa, na katerem se na-
haja napis „Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké 
Ámen 1933”. (Hvaljen bodi Jezus Kristus, na vse veke 
vekov amen, 1933). 

IV/10
Foto: Silvester Šövegeš
IV/11
Foto: Madžarska samoupravna narodna
skupnost Občine Dobrovnik
Fotografiji sta nastali aprila 1930 in prikazujeta 

dekleta in fante pri prvem obhajilu. Na tabli ob nogah 
župnika Pála Volperja lahko preberemo napis »V spomin 
na prvo obhajilo april 1930«. Pražnje  oblečena dekleta 
(slika IV/10) in fantje (slika IV/11) so se s svečami v ro-
kah postavili pred objektiv pred župniščem. Župnik Pál 
Volper, ki je v Dobrovniku služboval v letih od 1909 do 
1935, je bil sicer madžarske narodnosti, a je obvladal tudi 
prekmurščino, saj je v obdobju pred letom 1900 bil kaplan 
v Črenšovcih, kjer se je naučil narečje. Po upokojitvi se je 
preselil na Madžarsko.      

IV/12
Foto: János Sabján
Podatke posredoval: János Sabján
Mladino, ki je pletla birmanski venec, so fotografirali 

22. junija 1930. V rokah deklet je lepo viden venec, ki so 
ga izdelovali birmanke in njihovi starši. Z njim so kas-
neje okrasili cerkvene klopi. V ospredju slike lahko vidimo 
tudi fante, ki so prinašali »material« za venec, na  sredini 
pa župnika Pála Volperja.  
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IV/13
Foto: János Gönc 
Podatke posredoval: János Bognár  
Fotografija prikazuje prvoobhajance in župnika 

Štefana Lejka pred cerkvijo leta 1936. Kljub temu da 
je bilo prvo obhajilo zelo pomemben dogodek, je zaradi 
slabega gmotnega položaja nekaterih družin bilo veliko 
dečkov brez obutve. Župnik Štefan Lejko je v Dobrov-
nik prišel leta 1935, ko je zamenjal upokojenega Pála 
Volperja. Sicer pa so domačini župnika Lejka poznali že 
prej. Med leti 1925 in 1929 je bil namreč dobrovniški 
kaplan. Bil je vedrega značaja in zelo dovzeten za no-
vosti. Med drugim je iz kolesa izdelal električni gene-
rator na veter in s tako pridobljeno električno energijo 
osvetljeval svojo delovno sobo.  

IV/14
Foto: Mária Toplak 
Podatke posredovala: Mária Toplak 
Fotografija prikazuje prvoobhajance iz leta 1942 na 

cerkvenem dvorišču. V sredini slike sedijo z leve proti desni 
župnik János Kis, János Kovács, župnik Štefan Lejko in 
kaplan Ivan Koren. Še istega leta je Štefan Lejko zapustil 
župnijo, zamenjal pa ga je János Kis.

IV/15
Foto: Sándor Varga 
Podatke posredovala: Mária Toplak 
Na fotografiji so prvoobhajanci z župnikom Jáno-

sem Kisem leta 1944. Župnik János Kis je v Dobrovnik 
prišel v obdobju madžarske oblasti, in sicer leta 1942, 
v župniji pa  je ostal vse do 15. aprila 1945, do priho-
da Sovjetov. Göntér János se tega v knjigi z naslovom 
»Dobronak – Múlt és jelen a határ mentén« spominja 
takole: »Nič hudega mu niso storili, le malce so ga 
izropali, nato pa ga izgnali. Vendar so mu pred tem 
dovolili, da si je pohištvo in osebne stvari naložil na 
dolgo prikolico in jih odpeljal prek (na Madžarsko, 
op. avtorja)«. 

IV/16
Foto: Sándor Varga 
Podatke posredovala: Mária Toplak 
in János Bognár  
Fotografija je nastala pri birmi leta 1942 in prikazu-

je dobrovniški Katoliški dekliški krog s kaplanom Józsefom 
Hosszújem, ki je v Dobrovnik prihajal iz Dolnje Lendave. 
Katoliški dekliški krog je v Dobrovniku nastal že v obdobju 
monarhije, njegova prvotna naloga pa je bila duhovna in 
verska priprava deklet na življenje. S kaplanom so se sreče-
vala predvsem ob nedeljah pred litanijami in po njih. Po-
leg duhovnih in verskih vaj so dekleta pripravljali tudi na 
praktično življenje, zato so organizirali razne tečaje kuha-
nja in šivanja, poskrbeli pa so tudi za zabavo, saj so občasno 
bile  tudi veselice. Katoliški dekliški krog je imel tudi svojo 
zastavo, eno izmed njih so posvetili 29. januarja 1929. 

IV/17
Foto: Madžarska samoupravna narodna 
skupnost Občine Dobrovnik
Fotografija je nastala med telovsko procesijo v obdo-

bju avstro-ogrske monarhije. Prikazuje skupino verni-
kov, ki se mimo tedanje zdravniške ordinacije v Cerkve-
ni ulici in mimo Freyerjeve trgovine vračajo s procesije. 
V sredini slike je pod t. i.  nebom tudi župnik, ki v rokah 
drži Najsvetejšega. Zanimivo je, da so vse ženske pokri-
te z naglavnimi rutami, brez pokrival so le mladenke. 
Župnik je imel ob strani pod nebom moško spremstvo. 
Druga zanimivost na sliki sta zgradbi v vsej svoji le-
poti. Hiša, v kateri sta bila ordinacija in zdravnikovo 
stanovanje, in Freyerjeva trgovina, od katere so vidna le 
vhodna obokana vrata, sta bili namreč v tistem obdobju 
zgrajeni že iz opeke.  V nasprotju s tem pa so zgrad-
be levo od ordinacije imele še slamnate strehe in so bile 
zgrajene iz tesanih tramov.          

IV/18
Foto: Ferenc (Simon) Nagy  
Podatke posredoval: Ferenc (Simon) Nagy
Fotografija je nastala iz zelo nevsakdanjega zornega 

kota (najverjetneje s strehe Milhoferjeve hiše, ki je stala 
nasproti cerkve) in prikazuje k cerkvi se vračajočo telovsko 
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procesijo in nebo. Prikazuje tudi pomen praznika, ki je v 
obdobju med obema vojnama bil šole prost dan. Telovska 
procesija je ponavadi krenila od cerkve proti vasi, nato pa 
se je za krajše obrede ustavila na štirih točkah, kjer so po-
stavili tudi manjše oltarje iz brezovih vej. Na sliki je prav 
tako jasno vidno, da so z brezovimi vejami bile okrašene 
tudi cerkvene stopnice in vhod, pred katerimi je kraljeva-
la veličastna lipa. To so kasneje podrli, s tem pa pridobili 
prostor za novo stopnišče.   

IV/19
Foto: Silvester Štingl
Fotografija je nastala pri dobrovniškem pokopališču 

med obiskom mariborskega škofa Ivana Jožefa Tomažiča 
22. maja 1936. Škofa je v imenu vaščanov sprejel šolski 
ravnatelj János Preininger (na sliki s hrbtne strani). Ob 
tej priložnosti so predstojnika mariborske škofije sprejeli 
veliko topleje kot leta 1924, ko so takratnega obiskovalca, 
škofa Andreja Karlina, pričakali le učitelji z ravnateljem 
Preiningerjem na čelu in mladina. V dobrovniški župni-
ji so pridige v slovenskem jeziku z odredbo nadrejenih 
uvedli šele marca 1934, namenjene pa so bile predvsem 
slovenskim vernikom, ki so izhajali iz vrst uradnikov in 
učiteljev, in kolonistom iz Kamovcev.             

IV/20
Foto: Mária Toplak
Fotografija je nastala med obiskom sombotelskega 

škofa Józsefa Grősza v Dobrovniku leta 1941, in sicer ob 
njegovem obhodu župnij v Prekmurju. Škofa je v cerkev 
pospremila množica svečano oblečenih vernikov, med ka-
terimi izstopajo mladeniči s predvojaškimi kapami (le-
ventesapkák). V ozadju lahko vidimo podolgovato zgrad-
bo Toplakove gostilne in križ na trgu pred cerkvijo. 

IV/21
Foto: Lajos Kovács in Mónika Kovács 
Podatke posredovala: Lajos Kovács 
in Mónika Kovács 
Posnetek je nastal na dvorišču dobrovniškega župni-

šča junija 1942. Birmanski obred je opravljal sombotelski 
škof József Grősz. Pri pripravi svečane pojedine so poma-

gale številne vaščanke, ki so izkoristile priložnost in se 
fotografirale z visokim cerkvenim dostojanstvenikom (na 
sredini), renkovskim kaplanom Korenom (desno od škofa) 
in župnikom Jánosem Kisem (levo od škofa). 

IV/22
Foto: Marika (Elek) Horvát 
Podatke posredovala: Marika (Elek) Horvát  
Fotografija je nastala v tridesetih letih 20. stoletja in 

prikazuje Rozálio Komoróczi iz Dobrovnika, ki je že v 
začetku dvajsetih let vstopila med graške karmeličanke. V 
nemško govorečem okolju so jo imenovali »schwester« Lon-
gina in sčasoma se je to ime udomačilo tudi v vasi.  

V/1
Foto: Silvester Štingl
Fotografija je nastala 2. avgusta 1936 in prikazu-

je dobrovniško šolo. Zgradba je bila zgrajena leta 1856, 
v njej pa sta bili dve učilnici in stanovanje za učitelja-
-kantorja ter pomožnega učitelja. Dvajset let kasneje, leta 
1876, je šola dobila še dodatno učilnico in istega  leta so se  
otrokom iz Dobrovnika, Žitkovcev in Jósecza pridružili 
otroci iz Strehovcev. Učni jezik je bil madžarski. Po pri-
ključitvi Prekmurja Jugoslaviji se je pouk v šolski zgrad-
bi, v kateri so bili dotlej nameščeni vojaki, začel šele leta 
1922. V nižjih razredih so se učili madžarsko in sloven-
sko, v višjih pa samo slovensko. Tik pred drugo svetovno 
vojno, v šolskem letu 1938/39 so v dobrovniški šoli pouk 
madžarskega jezika dokončno ukinili.   

V/2
Foto: Marija (Turza) Ošlaj in István Turza   
Fotografija dobrovniške šole je nastala med drugo 

svetovno vojno. Nova politična sprememba se je zrcalila 
tudi v nazivu šole, saj so prejšnji slovenski napis zame-
njali z madžarskim. Fotografija se od slike iz leta 1936 
poleg napisa razlikuje tudi po  tem, da na njej ni več dre-
ves pred šolo, saj so jih medtem že posekali. V tem obdobju 

V. Šolstvo

Opis razglednic in fotografij



202

so staro leseno ograjo zamenjali z žičnato. Pod madžarsko 
oblastjo je bil ravnatelj vitez Antal Turza, sin učitelja-
-kantorja oz. ravnatelja Jánosa Turze. Proti koncu vojne 
so v zgradbi prebivali nemški vojaki, aprila 1945 pa je 
Rdeča armada v njej uredila bolnišnico, kamor so dova-
žali ranjence z Mure. 

V/3
Foto: Marija (Turza) Ošlaj in István Turza 
Podatke posredovala: Marija (Turza) Ošlaj 
in István Turza 
Ena najstarejših fotografij dobrovniške šole in šo-

larjev je nastala še v obdobju avstro-ogrske monarhije 
okrog leta 1910. Zanimivo je, da so takrat vse dekli-
ce še nosile naglavne rute. Kasneje, in sicer v obdobju 
med obema vojnama, ta noša zanje ni bila več značilna. 
Fotografijo, ki je bila hkrati tudi razglednica, je posla-
la Ilona Turza, hči ravnatelja dobrovniške šole, in sicer 
svojemu bratu Lászlu Turzi v Sombotel (Szombathely), 
na njej pa je zapisala: »Dragi Brat! Tu ti pošiljam fo-
tografijo, na kateri si tudi Ti. Se spominjaš, kdaj je 
bila posneta? Tvojo razglednico sem prejela, hvala ti. 
15. marca bo babičin god, ne pozabi ji voščiti. Mama 
je veliko pripovedovala o tebi, rada bi te videla. Po-
ljub, Tvoja sestra.« 

            
V/4
Foto: Silvester Šövegeš
Podatke posredoval: Silvester Šövegeš
Prva ohranjena fotografija šolarjev iz obdobja stare 

Jugoslavije je nastala leta 1925. Učenke in učenci višjih 
razredov so se pred objektiv postavili v družbi ravnatelja 
Jánosa Preiningerja. Slika je nastala na šolskem dvorišču, 
na desni strani pa se vidijo drva, ki so jih uporabljali za 
ogrevanje učilnic.

V/5
Foto: Teréz Göntér
Fotografija je nastala 1934. leta in prikazuje učence 

nižjih razredov, ki so se učili madžarsko, v družbi učite-
ljice Gizelle Kranjec (roj. Doma). Gizella, ki je učiteljišče 
končala v Čakovcu, je bila hči dobrovniškega gostilničarja 

Ferencza Dome. V obdobju jugoslovanske vladavine po 
prvi svetovni vojni, ko je šola leta 1922 ponovno začela 
delovati, je prevzela poučevanje razredov z madžarskim 
učnim jezikom. V Dobrovniku je delala do sredine tridese-
tih let, nato pa se je z možem, uradnikom Vinkom Kranj-
cem, preselila v Ljubljano.  

V/6
Foto: Mária Toplak
Fotografija je bila posneta na začetku tridesetih let 

in prikazuje učence višjih razredov dobrovniške šole. Na 
sredini je ravnatelj János Preininger, poleg njega pa učitelj 
Jožef Babič s Primorske.    

V/7
Foto: István Kovács - Frici 
Podatke posredovala: Teréz (Pandur) Kovács 
Fotografija je nastala junija 1935 na dolnjelen-

davski železniški postaji, v ospredju sta ravnatelj János 
Preininger in učitelj Jožef Babič. S te postaje so namreč 
učenci višjih razredov dobrovniške šole krenili na tri-
dnevni izlet. Najprej so si ogledali znamenitosti Lju-
bljane, nato pa Blejsko jezero in sotesko Vintgar. Prvo 
noč so prespali v eni od ljubljanskih šol, drugo pa na Ble-
du v eni od tamkajšnjih šol. Domov grede so izstopili na 
železniški postaji v Beltincih, kjer so jih že čakali starši 
z vozovi. 

V/8
Foto: Lajos Kovács in Mónika Kovács 
Podatke posredovala: Lajos Kovács 
in Mónika Kovács 
Fotografija je bila posneta sredi tridesetih let in pri-

kazuje učence nižjih madžarskih razredov oz. razredov z 
madžarskim učnim jezikom v družbi ravnatelja Jánosa 
Preiningerja, učiteljice Gizelle (Doma) Kranjec in novega 
dobrovniškega župnika Štefana Lejka (na sredini od de-
sne proti levi). Za razliko od ostalih razrednih fotografij 
v ozadju ni šolska zgradba, ampak dvorišče. Zanimivo je 
tudi, da je kljub hladnemu vremenu, na kar kažejo oblači-
la, večina otrok bila že brez obutve. 
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V/9
Foto: Katalin Nagy 
Podatke posredovala: Katalin Nagy 
Na fotografiji, ki je nastala 28. februarja 1935, vi-

dimo učence nižjih razredov dobrovniške šole z zvončki 
v rokah pred župnijsko cerkvijo. Otroci in učitelji so rože 
nabrali v gozdu, imenovanem »Besű erdő«, jugovzhodno 
od naselja. Na sliki je vidno tudi, da so stopnice do cerkve-
nega vhoda v tistem času vodile še od strani.  

V/10
Foto: Teréz Göntér
Na fotografiji so učenci nižjih slovenskih razredov 

oz. razredov s slovenskim učnim jezikom z učiteljico 
Slavico Kruk. Ta oddelek so obiskovali predvsem učen-
ci iz Strehovcev in otroci uradnikov, ki so službovali v 
Dobrovniku. Poleg teh so svoje otroke v ta razred vpi-
sovali tudi drugi dobrovniški starši slovenske narodnosti 
in družine, ki so zaradi slovensko zvenečih priimkov med 
agrarno reformo dobile zemljo. V tem obdobju (leta 1936) 
je v šoli delovalo že sedem oddelkov, fantje in dekleta pa so 
bila ločena po razredih. 

  
V/11
Foto: Teréz (Mindszenti) Hermán 
Podatke posredovala: Teréz (Mindszenti) Hermán 
Proti koncu tridesetih let je v Dobrovniku začel delo-

vati vrtec, ki sta ga vodili dve slovenski sestri oz. redovni-
ci iz Slovenske Bistrice. Ustanova je delovala v prostorih 
nekdanje Gerencsérjeve trgovine z mešanim blagom, kjer 
je nastala tudi fotografija, in sicer na notranjem dvorišču. 
Dan se je zmeraj začel z molitvijo Oče naš in šele potem 
so prišle na vrsto tudi druge dejavnosti. Ena od mnogih 
otroških pesmic, ki so se jih otroci naučili v vrtcu, se glasi:  

Pokažite rokice, pokažite noge,
kak dobre peričice smo me, 
gvant peremo, gvant peremo, 
za dobre ljudi.
Kot zanimivost naj omenimo, da so na fotografiji 

samo otroci po rodu iz Dobrovnika oziroma da iz urad-
niške družine ni izhajal noben otrok. Na sliki stojijo od 
leve proti desni: Katalin Hajba, Teréz Dominko, Ilona 

Do minko, Mária Fábián, Mária (Gyutka) Varga, Irén 
(Gyu tka) Varga, Magolna Domonkos, Teréz (Mindszen-
ti) Kovács, János Ritóc. 

Od leve proti desni sedijo: Mária Ferencek, Teréz Fe-
rencek, Katalin Hermán, Teréz Deák, Rozália Deák, Ci-
ril Ben kovič, József Hancs, Lajos Varga in János Sabján. 

V/12
Foto: Marika (Elek) Horvát 
Podatke posredovala: Marika (Elek) Horvát 
Fotografija je nastala na dvorišču dobrovniške šole, 

kjer je »pod Madžari« leta 1942 pričel delovati vrtec. Sli-
ka je nastala med neko proslavo in deklici na levi in desni 
sta oblečeni v obleke madžarskih narodnih barv. Od leve 
proti desni sedijo: Marika (Elek) Horváth, Laci Domon-
kos, Teréz Dancs, Aja Hajdinjak, neznana in  Katica Vu-
grincsics. Od  desne stojijo: Jolán Ritócz, dve vzgojiteljici 
z Madžarske in Mária (Manyi) Turza, hči ravnatelja 
viteza Antala Turze.

V/13
Foto: István Turza in Marija (Turza) Ošlaj 
Podatke posredovali: István Turza, 
Marija (Turza) Ošlaj in Ferenc (Simon) Nagy 
János Turza se je rodil 1870 v Dolnji Lendavi. Končal 

je učiteljišče v Čakovcu, nato pa leta 1889 prišel v Dobrov-
nik, kjer se je zaposlil v katoliški ljudski šoli. Tam je poučeval 
vse do konca prve svetovne vojna. Bil je vsestranska osebnost, 
pravi ljudski učitelj. Na robu naselja je ustanovil drevesnico, 
vaščane je učil, kako se razmnožuje sadno drevje in obrezuje 
vinska trta. Pomembno vlogo je imel tudi pri  popularizaciji 
čebelarstva. Ob nastopu nove jugoslovanske oblasti se je moral 
upokojiti, nekaj časa je še živel v stanovanju, ki je spadalo k 
šolski zgradbi. Kasneje se je preselil k ženinim staršem v Tur-
nišče, kjer je leta 1946 umrl. Mária Doma, soproga Jánosa 
Turze, je bila namreč hči turniškega trgovca.            

V/14
Foto: Silvester Štingl
Podatke posredovala: Jolán (Doma) Zver 
Fotografija je nastala 9. januarja 1935, na njej pa 

je ravnatelj dobrovniške šole János Preininger z družino. 
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János Preininger je bil slovenskega porekla, rojen 1887 na 
Hotizi. Učiteljišče je končal v Čakovcu še za časa monarhije, 
v Dobrovnik pa je prišel leta 1922. Ravnatelj šole je bil vse 
do 1941, ko so ga madžarske oblasti premestile v Čakovec. 
Pod njegovim vodstvom se je šola iz treh oddelkov razširila 
na sedem. S soprogo Jolán (roj. Doma), domačinko madžar-
ske narodnosti, sta imela šest otrok. Najstarejša hči Angéla 
(na očetovi levi) se je rodila leta 1929, sin József pa 1931 
(sedi na sredini). János, na sliki še dojenček v materinem 
naročju, se je rodil ob koncu leta 1934, hči Jolán pa dve leti 
kasneje. Ferenc je na svet privekal leta 1939. Klári, naj-
mlajša Preiningerjeva hči, pa se je rodila že v Čakovcu, in 
sicer med drugo svetovno vojno, leta 1942. 

V/15
Foto: István Turza in Marija (Turza) Ošlaj 
Podatke posredovala: István Turza 
in Marija (Turza) Ošlaj  
Fotografija je nastala leta 1943 in prikazuje vite-

za Antala Turzo, takratnega ravnatelja dobrovniške šole. 
Antal Turza se je rodil leta 1900 kot najstarejši sin nek-
danjega ravnatelja v Dobrovniku, Jánosa Turze. Končal 
je učiteljišče v Čakovcu, nato pa so ga vpoklicali  k voja-
kom in ga poslali na italijansko (soško) fronto. Pri Piavi 
je preplaval reko in rešil življenje svojemu  sobojevniku, 
zato so mu podelili viteški red. Med obema vojnama se je 
zadrževal na Madžarskem, leta 1941, po ponovni pri-
ključitvi Prekmurja  Madžarski, pa se je vrnil domov in 
postal ravnatelj dobrovniške šole. Umrl je tik pred koncem 
vojne. Nova jugoslovanska oblast je njegovo družino čez 
noč in s pičlo prtljago izgnala na Madžarsko.      

V/16
Foto: Marija (Gajdek) Pavšič 
Podatke posredovala: Marija (Gajdek) Pavšič 
Fotografija je nastala februarja 1935 pred šolskim 

vhodom. Razlog za fotografiranje je bil odhod učiteljice 
Minke (na sredini, priimek neznan), ki so jo premestili 
na neko drugo šolo. Na levi strani slike je učitelj Vladi-
mir Knei sel iz Ljubljane, mož s smislom za humor, ki je 
s službo v Dobrovniku bil, kakor je povedal sam, s tem 
kaznovan. Na desni je učitelj Jožef Babič s Primorske.       

V/17
Foto: Jolán (Doma) Zver
Podatke posredovala: Jolán (Doma) Zver 
Gizella (Doma) Kranjec se je rodila leta 1901 kot če-

trti otrok dobrovniškega gostilničarja Ferencza Dome. Po 
šolanju na učiteljišču v Čakovcu se je vrnila v Dobrovnik 
in Jánosu Preiningerju pomagala ponovno vzpostaviti 
delovanje osnovne šole po prvi svetovni vojni. Vse do leta 
1935 je učila razrede z madžarskim učnim jezikom, nato 
pa se je z možem Vinkom Kranjcem, ki je v vasi služboval 
kot finančni uradnik, in otroki preselila v Ljubljano. Tam 
je nastala tudi ta fotografija (6. maja 1937). Poleg matere 
je sin Andrej, ob očetu pa hči Angela. 

V/18
Foto: István Kovács - Frici  
Podatke posredovala: Teréz (Pandur) Kovács 
Fotografija je nastala okrog leta 1930 in prikazuje 

učiteljico Antonijo Sancin oz. Tončko, kakor so jo poznali 
v vasi. V Dobrovnik se je preselila s Primorske, od koder 
se je tako kot številni drugi učitelji umaknila pred pritiski 
italijanske fašistične oblasti. Na dobrovniški šoli se je med 
obema vojnama zamenjalo veliko slovenski učiteljev, ki so 
bili večinoma iz osrednje Slovenije ali Primorske. Za šte-
vilne je premestitev bila kazen, zato se niso niti poskušali 
vključiti v okolje, ampak so ob prvi priložnosti odšli dru-
gam. Tudi učiteljica Antonija ali Tončka je v Dobrovniku 
bila le kratek čas. 

V/19
Foto: Silvester Štingl  
Podatke posredoval: Silvester Štingl 
Slavica Kruk iz Kranja je v Dobrovnik prišla leta 

1935, kjer je poučevala učence slovenskih razredov. Tu je 
spoznala Franja Štingla, trgovca iz Čakovca, ki je imel 
trgovino v Milhoferjevi hiši. Fotografija je nastala še med 
dvorjenjem, 2. avgusta 1936, naslednje poletje pa se je 
paru rodil že potomec, sin Silvester. Družina Štingl je v 
Dobrovniku ostala do novembra 1938, ko se je preselila v 
Čakovec. Slavico Kruk  pa je v Dobrovniku zamenjala 
druga učiteljica.
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VI/1 in VI/2
Foto: Silvester Štingl
VI/3
Foto: Silvester Šövegeš
Podatke posredovali: Ferenc (Simon) Nagy, 
István Kovács – Frici, Jelka Pšajd 
in Silvester Šövegeš 
V obdobju med obema vojnama so žetev in košnjo 

opravljali ročno oz. s koso (na fotografiji VI/1 József Nagy 
kleplje koso pod budnim očesom Silvestra Štingla). Na za-
četku junija so najprej pokosili »staro travo«. Na travnik 
so odhajali že zgodaj zjutraj, okrog treh ali štirih in delali 
vse do poldneva, ko je sledilo nekaj ur počitka, nato pa se je 
delo nadaljevalo. Ob lepem vremenu so s košnjo po navadi 
končali v dveh ali treh dneh, če pa je pokošeno travo na-
močil dež, so jo morali večkrat pretresti in obrniti.  

Košnji je sledila žetev. Ta je v nasprotju s košnjo po-
tekala v vročini. Najprej so poželi ječmen, nato rž in na 
koncu pšenico. Za žetev z eno koso so bili potrebni trije 
ljudje: kosec, bralja ali brač in vezač. Ko so želi po njivi v 
eno smer, je kosec kosil, povreslar delal povresla (slamnata 
»kita« za zavezovanje snopov), bralja pa polagala nanje 
pol snopa. Ko so se vračali, je kosec spet kosil, bralja je do-
polnila snop z drugo polovico žita, povreslar pa je zavezal 
snop s klinom. Iz snopov so zložili križ, ki so ga   sestavlja-
li petkrat po štirje snopi, na vrh pa so namestili t. i. popa. 
Takšna delitev dela je lepo vidna na fotografiji VI/2, na 
kateri je kosec trgovec Franjo Štingl, ki je to vlogo pre-
vzel samo zaradi fotografiranja. Opoldne so žanjci odšli 
domov na kosilo oz. na kratek počitek, na delo pa so se vr-
nili pozno popoldan, ko je najhujša vročina že popustila. 
Požeto so odpeljali domov in shranili v kopicah (stogih) 
do mlačve. 

Fotografija VI/3 je nastala med žetvijo v drugi polo-
vici tridesetih let 20. stoletja, prikazuje pa takrat že precej 
utrujenega kosca Jánosa Trajberja. Mož, rojen leta 1920, 
je konec druge svetovne vojne dočakal na Dunaju, od ko-
der pa se ni več vrnil v rojstno vas.   

VI/4
Foto: János Sabján
VI/5
Foto: Silvester Štingl
Podatke posredovali: Ferenc (Simon) Nagy, 
István  Kovács - Frici, János Sabján 
in Jelka Pšajd
Po žetvi, ko so žito doma shranili v kopice, se je lahko 

pričela mlačev. Pri kopicah ( le-te so lahko bile na prostem 
ali pa v skednju) sta bili potrebni dve osebi, ki sta sno-
pe metali na mlatilnico. Tam sta jih druga dva odvezala 
in jih podajala polnilcu. Poleg omenjenih so delali tudi 
prenašalci plev (ponavadi otroci), ki so v velikih košarah 
odnašali pleve. K vrečam in  za prenašanje vode in drv 
so postavili nekaj močnejših mož. V parnem stroju so v 
glavnem  kurili s panji. Ženske so delale pri »ustih« stroja 
in odnašale oz. vlačile slamo v oslico. 

Najpomembnejši mož pri tem delu je bil mojster osli-
ce, ki je iz količine požetega žita že vnaprej ocenil njeno 
velikost in nadzoroval zlaganje. Mojster zlaganja oslic je 
bil pomemben, ker so bile le-te visoke, zato so morali slamo 
zgoraj pravilno zlagati in jo obračati, na koncu pa zveza-
ti tako, da veter ni odnašal slame. Pri postavljanju oslice 
je zato sodelovalo več ljudi. 

Našteti delovni procesi, predvsem pa osebe, ki so to 
delo opravljale, so zelo lepo vidni na fotografiji VI/4, ki je 
nastala v dvajsetih letih 20. stoletja.  

V času med obema vojnama so v Dobrovniku bile 
štiri mlatilnice, ki so bile last Ferenca Nyakasa, Sándorja 
Balaica, Józsefa Pálfija in Ferenca Lászla. Ker je prosa in 
ajde bilo bolj malo, so ju mlatili na Vásártéru (Sejmišče), 
ostala žita pa po hišah. Zagon mlatilnega stroja je trajal 
približno uro.      

Fotografija VI/5 je bila posneta 10. avgusta 1936 na 
enem od kmečkih dvorišč v Dobrovniku. Na njej so dobro 
vidni mlatilni stroj in ostala opravila, tj.  metanje snopja 
na mlatilnico, delo z vrečami ipd. V desnem kotu slike je 
skrinja, v kateri so shranjevali orodje in manjše dele za 
mlatilnico in parni stroj. 

VI. Delavniki – prazniki
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VI/6 in VI/7
Foto: Silvester Štingl
Podatke posredovali: Ferenc (Simon) Nagy 
in István Kovács - Frici  
V Dobrovniku so vozove vlekle predvsem krave, 

konje so sila redko vpregali v vozove. Pri hišah so imeli 
dve vrsti voz, t. i. »lőcsös« in »rakoncás« vozove. »Lőcsös 
vozovi« (pri teh je ročica voza bila pritrjena na kolo oz. 
na pesto kolesa) so se lahko preuredili v krajše ali daljše 
vozove, odvisno od namena. Kratke so uporabljali pred-
vsem za prevoz trave, gnoja ipd., daljše pa za žito in 
seno. »Rakoncás vozovi« (pri teh je ročica bila pritrjena 
na sam voz) so bili samo kratki. Fotografiji VI/6 in VI/7, 
ki sta bili posneti 10. junija 1938, prikazujeta isti voz, 
tj. »rakoncás« voz, na prvi sliki je še prazen, na dru-
gi pa naložen s travo in postavljen na sredo dvorišča. 
Vozove so izdelovali dobrovniški kolarji József (Bozsek) 
Varga, Ferenc Kovács, György Hancs in  „Goricsán bácsi” 
iz Fövéga. 

Na fotografiji VI/6 je na vozu Silvester Štingl, desno 
stoji Mária Nagy st., pri kravah je Mária Nagy ml. Na 
sliki VI/7 je ob kravah József Nagy, na vozu z ruto Mária 
Nagy ml., ki v naročju drži Silvestra Štingla, za njima 
pa je Ferenc Nagy.    

VI/8
Foto: Teréz Göntér 
Podatke posredovala: Teréz Göntér 
in Ferenc (Simon) Nagy  
Ravnatelj János Turza je na prelomu stoletja usta-

novil drevesnico, ki je stala ob cesti proti Kobilju, na mes-
tu, kjer danes stoji vodna črpalka. Tu je vaščane učil raz-
množevati sadno drevje, s tem pa je bilo povezano tudi 
čebelarstvo. Pogozdovanje, prikazano na fotografiji, se je 
opravljalo v gozdu urbarialne skupnosti nekje v okolici 
Dobrovnika. Pri pogozdovanju so moški kopali luknje 
(likdáltak), ženske pa so sadile drevesne sadike. Vsak va-
ščan s posestno pravico v gozdu je opravil dnino v soraz-
merju s »količino« svoje pravice, sicer je delo plačala ur-
barialna skupnost. Ta je denar za plačilo dobila s prodajo 
drv in dreves, t. i. »tallerfa«.       

VI/9
Foto: István Turza in Marija (Turza) Ošlaj
Podatke posredovali: István Turza, 
Marija (Turza) Ošlaj in János Bognár
Ferenc Horváth je postal oskrbnik žrebcev za oplo-

jevanje med prvo svetovno vojno. Pred njim je to delo 
opravljal njegov svak Károly Soós iz Genterovec, ki je bil 
oskrbnik konj že  pri vojakih v Nagykanizsi. Ko je odslu-
žil vojaški rok, se je poročil z Rozálio Horváth iz Fövéga 
(sestro Ferenca Horvátha) in se preselil v Dobrovnik. Tu 
je med drugim vzgajal tudi plemenske konje. Po njegovi 
junaški smrti v prvi svetovni vojni je skrb za plemenske 
konje prevzel njegov svak Ferenc Horváth, ki je to delo 
opravljal oziroma skrbel za plemenske konje tudi v obdob-
ju prve Jugoslavije.          

VI/10
Foto: Gizella (Gábor) Kovács 
Podatke posredovala: Gizella (Gábor) Kovács 
in Ferenc (Simon) Nagy 
 Ob prelomu stoletja sta v Dobrovniku delovali dve 

klavnici, ena pri mostu sv. Janeza, druga pa v Tüskesze-
ru pri bolnišnici oz. gasilskem domu, kot so stavbo kasne-
je imenovali.  Vso živino, ki je bila namenjena za javno 
porabo, so morali zaklati v klavnici, in sicer po odobritvi 
živinozdravnika. Živino za lastno porabo pa so zakla-
li doma. V obdobju prve Jugoslavije je delovala samo še 
klavnica pri mostu sv. Janeza, nadzor pa je opravljal 
živinozdravnik iz Beltincev. Fotografija je nastala pri 
klavnici ob mostu sv. Janeza – na sliki je lepo vidna ko-
vinska ograja mostu – v drugi polovici tridesetih let 20. 
stoletja. Prvi z desne je Károly (Lovrencsics) Zsemlics, po-
leg njega pa János Nagy.   

VI/11
Foto: Marija (Gajdek) Pavšič 
Podatke posredovala: Marija (Gajdek) Pavšič 
in Željko Vrhunc  
Dobrovnik je samostojno žandarmerijo dobil v začet-

ku 20. stoletja, tj. leta 1907. V Dobrovniku so nato vse do 
konca stoletja delovali organi javne varnosti. V tistem ob-
dobju je postaja bila na Glavni ulici, v hiši Ferenca Toplaka 
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in njegove žene Márie (roj. Penker). Med obema vojna-
ma, sredi tridesetih let, so se preselili v nove prostore, v  t. i. 
»stanico« ali »laktanyo« (karavla),  kot so jo imenovali ma-
džarsko. Zgradbo na Glavni ulici, nedaleč od pokopališča 
v smeri Strehovcev, je leta 1933 zgradil po lastnih načrtih 
zidarski mojster Novak. Dve leti kasneje jo je kupila druži-
na Gajdek in jo dala v najem orožnikom. Poleg stražnice so 
v poslopju uredili tudi sobe za orožnike. Imeli so tudi svo-
jo kuharico, neko žensko iz Dolnje Lendave. Med ulico in 
zgradbo je bil cvetlični vrt, za njo pa velik sadovnjak.  

V obdobju prve Jugoslavije so tu delali predvsem oro-
žniki iz bolj oddaljenih slovenskih pokrajin. Po letu 1941 
so v Dobrovnik prišli orožniki z območja trianonske Ma-
džarske. Orožnike na fotografiji so posneli v drugi polovici 
tridesetih let. Edina oseba na sliki, ki sedi, je poveljnik 
Budina, desno pa je najverjetneje Vaupotič.

VI/12
Foto: Gizella (Gábor) Kovács  
Podatke posredovali: Gizella (Gábor) Kovács 
in Elizabeta (Benkovič) Skočir 
Dobrovnik, ki je bil središče manjšega okoliša, je 

pošt ni urad imel že v času dualizma. Tudi kasneje je kljub 
političnim spremembam v letih 1919, 1941 in 1945 po-
štni urad deloval brez prekinitve. Svoje prostore je imel 
v privatnih hišah. Ob koncu dvajsetih let je postal po-
štni mojster Štefan Benkovič iz Strehovcev, ki je pred 
tem služboval v Prosenjakovcih. Poštni  urad je preselil 
v svojo novo hišo na Glavni ulici, ki jo je pričel graditi 
še pred prihodom v Dobrovnik. Tako je 10. maja 1929 
novo službo lahko začel opravljati že v lastni hiši. Kmalu 
zatem, leta 1933, pa so čez Beltince v Dobrovnik napeljali 
tudi telefonsko linijo. V obdobju med obema vojnama je v 
Dobrovniku  bilo več pismonoš, ki so svoje delo opravljali 
kar peš (István Bogdán, József Glavács, János in Antal 
(Trafikos) Horvát). Pod madžarsko oblastjo je na začetku 
poštni urad vodil še Štefan Benkovič, a so ga odstavili in 
ga internirali v Sárvár. Njegovo mesto je prevzela Ka-
talin Garai z območja trianonske Madžarske. Pismonoša 
je postal Lajos Torma, ki je to delo opravljal vse do konca 
madžarske oblasti.

VI/13
Foto: István Kovács - Frici
VI/14
Foto: Marika (Elek) Horvát 
VI/15
Foto: Ferenc (Simon) Nagy  
Podatke posredovali: István Kovács - Frici, 
Ferenc (Simon) Nagy in Marika (Elek) Horvát 
V Dobrovniku je skoraj vsaka družina imela vino-

grad. Večina je gojila le enostavne sorte, kakršna  je šmar-
nica, cepljenih vrst je bilo  zelo malo. Vinograd je zahteval 
veliko pozornosti, dvakrat do trikrat letno ga je  bilo  tre-
ba okopati, spomladi obrezati in opleti (odstraniti divje 
poganjke), temu je sledilo vezanje in škropljenje. Jeseni 
so  pred trgatvijo včasih s srpom ali manjšo koso pokosili 
travo. Trgatev se je vsako jesen začela na točno določen 
dan oziroma ko je bilo dovoljeno. Delavce na trgatvi  so 
zmeraj bogato pogostili, s čimer so izrazili tudi spoštova-
nje do vina. 

Fotografija VI/13 je nastala 15. maja 1939 v pre-
delu, imenovanem Kákoli, v goricah Fősühegy. Odstra-
njevanje divjih poganjkov je bilo značilno delo za ta čas. 
Spredaj leži István Kovács, ki si je med delom pošteno 
umazal hlače, zato si jih je pokril s slamo. Sram ga je 
nam reč bilo, da bo na fotografiji ovekovečen v umazanih 
hlačah. 

Tudi fotografija VI/14 je nastala na Fősühegyu in 
prikazuje skupino ljudi na trgatvi pri Eleku Horváthu. 
Družina Horváth je tako kot ostale dobrovniške družine 
gojila predvsem enostavne vrste grozdja, in sicer šmarni-
co, čeprav so imeli tudi 20 trsov žlahtnega grozdja. 

Fotografija VI/15 je skoraj že umetniška. Prikazuje 
Mário (Simon) Nagy z grozdom v rokah, zadovoljno in 
veselo, saj je bil trud celoletnega dela očitno bogato poplačan. 

VI/16
Foto: István Kovács - Frici 
Podatke posredoval: János Bognár  
Dobrovniški gasilci so sodelovali pri vseh večjih cer-

kvenih in državnih praznikih oziroma ob obiskih po-
membnejših političnih osebnosti postavili častno stražo. 
Eno od takšnih priložnosti prikazuje tudi fotografija, ki je 
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nastala 12. aprila 1935 in prikazuje v vrsto postavljene 
gasilce na trgu pred cerkvijo. Na ta dan je naselje obiskal 
dr. Dinko Puc, ban Dravske banovine. V Dobrovnik je 
prispel med svojim predvolilnim potovanjem, saj so 5. 
maja 1935 bile parlamentarne volitve. Na sliki lahko vi-
dimo, da so ga na trgu pred cerkvijo pričakali tako mladi 
kot starejši. Zanimivo je, da so fantje nosili kape, starejši 
moški v ozadju pa klobuke. Pogled  na cerkveno streho pa 
kaže, da so jo leta 1930 obnovili.   

VI/17
Foto: Ferenc (Simon) Nagy  
Podatke posredovala: Ferenc (Simon) Nagy 
in István Kovács - Frici 
Velika sejma v Dobrovniku sta bila vedno v pone-

deljek po telovem in 25. julija, na god sv. Jakoba, patrona 
dobrovniške cerkve. Na Vásártéru oz. Sejmišču je ob takih 
priložnostih bilo tudi proščenje, katerega obvezni del je bil 
vrtiljak. Tega so se najbolj razveselili otroci. Vrtiljak je de-
loval na ročni pogon. Na sliki se lepo vidi krov na vrtilja-
ku, od koder se je naprava poganjala. To delo so opravljali 
otroci, ki jih je bilo na krovu naenkrat  okrog deset,  nato 
pa so se lahko zastonj vozili en krog oz. eno vožnjo. Žup-
nik Lejko, ki je veljal za zabavnega in dobrodušnega člo-
veka, je otrokom večkrat plačal nekaj voženj z vrtiljakom.  

VI/18
Foto: Ferenc (Simon) Nagy   
Podatke posredoval: Ferenc (Simon) Nagy 
Za otroke je bil 6. december,  god sv. Miklavža, od 

nekdaj izredno razburljiv, saj je svetnik bil eden največjih 
obdarovalcev. V Miklavža se je v večini primerov preo-
blekel kateri od sorodnikov, ki se mu je včasih pridružil 
tudi parkelj, nato pa sta med otroke razdelila darila in 
šibe, ki so jih priskrbeli starši. Pred tem so otroci seveda 
morali še moliti. Če ni bilo nikogar, ki bi se preoblekel v 
Miklavža, so za darila poskrbeli starši sami. Nekoč so jih 
dajali v čevlje, ki so jih pred tem otroci zloščili in postavili 
na okno ali k vratom. Miklavž je prinašal zelo skromna 
darila, in sicer suho sadje (slive, hruške itd.), včasih ne-
kaj kock sladkorja. Na fotografiji so Miklavževa darila 
in majhen kipec omenjenega svetnika. Na sliki stojijo od 

leve proti desni: Mária (Simon) Nagy, Rozália Zsemlics, 
Irén Varga. V spodnji vrsti so od  leve proti desni: Slavica 
Krulc, Ferenc (Simon) Nagy, Flórián Zsemlics, in Mária 
Törnár.   

 
VI/19
Foto: Ferenc (Simon) Nagy   
Podatke posredoval: Ferenc (Simon) Nagy       
Fotografija je nastala najverjetneje na sveti večer 

proti koncu tridesetih let 20. stoletja. Na sliki lahko vidi-
mo, da je Božiček družino Štingl že obiskal in ji prinesel 
bogato okrašeno jelko. Le-ta je bila okrašena z bonboni, 
pozlačenimi orehi, suhim sadjem, drobnimi svečkami, pi-
sanim papirjem in t. i. iskricami. K vznožju so položili 
darila, ki so bila po navadi podobna Miklavževim (suho 
sadje, kocke sladkorja ipd.). Dobrot z jelke se niso smeli 
dotakniti vse do 6. januarja,  tj. do praznika svetih treh 
kraljev.  

VI/20
Foto: Marija (Gajdek) Pavšič    
Podatke posredovala: Marija (Gajdek) Pavšič     
Fotografija prikazuje učence, nastopajoče v božični 

predstavi za starše decembra 1935. V njej so sodelovale 
četrtošolke slovenskega oddelka v dobrovniški šoli, na na-
stop pa so jih pripravili učitelji. Vsebina predstave je bila 
povezana z božičnimi prazniki, kar kažejo tudi kostumi 
angelov.  

VI/21
Foto: Mária Toplak
VI/22
Foto: Marika (Elek) Horvát
Podatke posredovali: Mária Toplak, János 
Bognár, Marika (Elek) Horvát in József Biró
Fotografija številka VI/21 je bila posneta 16. aprila 

1941 pred dobrovniško šolo, na dan, ko so v Prekmurje 
vkorakali madžarski vojaki. Po nemškem napadu 6. apri-
la 1941 je jugoslovanska vojska zapustila pokrajino, kjer 
je za deset dni zavladalo neke vrste brezvladje. V Do-
brovniku so za red in mir v tem času skrbeli gasilci, nato 
pa se je 16. aprila iz smeri Kobilja prikazala stotnija ma-
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džarskih vojakov. V naselje so vstopili v vojaški formaciji, 
razdeljeni v tri skupine. Prebivalci so jih navdušeno poz-
dravili, v cerkvi so zapeli celo madžarsko himno. Vojaki 
se v Dobrovniku niso zadrževali, ampak so po kratkem 
počitku nadaljevali pot proti Murski Soboti.  

Dan ponovne priključitve k Madžarski so v Do-
brovniku praznovali tudi v naslednjih letih. Fotografija, 
na kateri je Marika (Elek) Horvát v madžarski noši, je 
najverjetneje nastala ob eni od takih priložnosti aprila 
1943 (slika VI/22). Obleko v madžarskih narodnih bar-
vah ji je po naročilu staršev sešil nek dobrovniški krojač. 
Čez belo obleko, okrašeno s trakom, je nosila rdeč telovnik, 
na glavi značilen, rdeč naglavni okrasek, zelen predpas-
nik in bele dokolenke.  

VI/23
Foto: Marika (Elek) Horvát
VI/24
Foto: István Turza
VI/25
Foto: Silvester Štingl
VI/26
Foto: József Gerencsér st.
Podatke posredovali: Marika (Elek) Horvát, 
Ferenc (Simon) Nagy, József Gerencsér st. 
in Laci Somi
V kleteh v Dobrovniških goricah niso shranjevali le 

vina in orodja, ampak so se velikokrat tudi pozabavali. 
Zlasti  ob praznikih in nedeljah so domačini in ostali last-
niki vinskih kleti zaradi zabave obiskovali dobrovniške 
vinske bregove. V gorice pa so hodili tudi iz drugih razlogov, 
povezanih s shranjevanjem vina. V vaških hišah, izdelanih 
iz tesanih tramov (v obdobju med obema vojnama jih je 
še vedno bilo zelo veliko) namreč ni bilo kletnih prostorov, 
zato so vino hranili v goricah, zaradi česar so kar pogosto 
bili primorani hoditi tja po vino. Vino so nosili v usnjenih 
malhah (torbah), v katerih je bilo prostora za natanko tri 
steklenice. Zaradi teh usnjenih torb so prebivalci sosednjih 
slovenskih vasi Dobrovničane zaničljivo imenovali »tur-
baše«. Malha je imela tudi manjši žep, v katerem so nosili 
s seboj hrano, v poletnih mesecih večinoma kruh z zaseko, 
čebulo in  zelenjavo, pozimi pa so si v kleteh tudi kaj skuha-

li, saj so zaradi vremenskih razmer oz. nizkih temperatur 
zakurili v kleteh. Prvi  četrtek po pustu so v gorice hodile 
izključno ženske. Takrat je bilo moškim prepovedano iti v 
gorice in motiti ženske pri njihovi zabavi.    

Fotografija VI/23, posneta v tridesetih letih 20. sto-
letja, prikazuje družbo, zbrano ob nekem prazniku (ali v 
nedeljo) pri kleti Eleka Horvátha. Na majhnem sodu lahko 
vidimo tudi gramofon, čeprav so se ljudje raje zabavali kar 
s petjem. Od leve proti desni stojijo: Vendel Bukovec, Ka-
talin Zelko (roj. Bukovec), Lajos Zelko (Katalinin mož), 
Rozália Bukovec (Vendelova hči, Katalinina mati), ne-
znan, Elek Horváth, Teréz Horváth, (roj. Göntér, Elekova 
žena), Vucsakova (iz Dolnje Lendave) in Károly Zelko.      

Tudi fotografija številka VI/24 je nastala ob podobni 
priložnosti in prikazuje dobrovniško mladino nekje v go-
ricah. Od  leve proti desni stojijo: neznan, István Sabján, 
Mária Hancs, Teréz Sabján, neznan, Anna Trajber, Teréz 
Kovács, János Domonkos, neznan. Pred njimi sedi Lajos 
Soós. 

Domačini so v gorice na pokušino vina povabili tudi 
obiskovalce iz bolj oddaljenih krajev, kar prikazuje fotogra-
fija VI/25, posneta na Fősühegyu 4. junija 1942. Tega dne 
je svoje nekdanje najemodajalce, družino Nagy, obiskala 
družina Štingl z znanci iz Čakovca. Gostitelji so jih med 
ostalim povabili tudi v vinsko klet. Na sliki od leve proti 
desni stojijo: Mária Nagy ml., gospa Hampammer, Franjo 
Štingl, József Nagy in Lajos (vajenec Franja Štingla). Od 
leve proti desni pa sedijo: Ferenc Nagy, gospod Hampam-
mer (s sivimi lasmi), Slavica Kruk (soproga Franja Šting-
la), Mária Nagy st. (kleči) in Silvester Štingl (s steklenico 
v rokah).  

Tako kot so prebivalci sosednjih vasi imeli vinograde 
v Dobrovniku, so tudi nekateri Dobrovničani imeli nasade 
vinske trte v sosednjih goricah. Ena od teh je bila tudi dru-
žina gostilničarja Jánosa Toplaka, ki je imela vinograd v 
njegovi rojstni vasi Bukovnici. Po preselitvi v Dobrovnik 
je prodal vse svoje tamkajšnje imetje, zadržal je le vinograd, 
kamor je s kočijo večkrat popeljal tudi družino. Fotografija 
VI/26 prikazuje enega od  nedeljskih obiskov v vinogradu v 
drugi polovici tridesetih let. Na sliki je dobrovniški gostilni-
čar János Toplak z ženo Anno, najstarejšim sinom Józsefom 
(sedijo na tleh), snaho Ilono in hčerko Anno (na vozu). 
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VI/27
Foto: István Turza in Marija (Turza) Ošlaj
VI/28
Foto: Teréz Göntér 
Podatke posredovala: Ferenc (Simon) Nagy 
in Teréz Göntér  
Na pusta so naselje preplavile množice različnih 

mask. Maškare, večinoma otroci in mladina, so z obho-
dom po vasi začele že zgodaj popoldne, proti večeru pa so 
se našemili tudi starejši oz. odrasli. K hišam so hodili v 
manjših skupinah, včasih tudi posamezno ali v dvojicah, 
postregli pa so jim predvsem s krofi in pijačo. 

Fotografija VI/27 je nastala leta 1934 in prikazuje 
našemljeno mladino zgodaj popoldne pred kovačijo Is-
tvána Csuke na Glavni ulici. Maškare, ki so po vasi ho-
dile v manjših skupinah, so se združile le pred objektivom. 
Na sliki je lepo vidno, da so si obraze zakrile z maskami, 
v slabšem primeru pa si jih le pobarvale. Nasprotno pa si 
maškare na fotografiji VI/28 obrazov niso zakrile, ampak 
so več truda vložile v sam izgled. Od leve proti desni sto-
jijo: Mária (Vendel) Horváth, Mária Gönc, Irén Varga, 
Júlia Hermán, in Ferenc Völgyi. Od leve proti desni sedijo: 
Mária (Simon) Nagy ml., Teréz Gönc in Ilona Torma.  

VI/29
Foto: Ferenc (Simon) Nagy  
Podatke posredoval: Ferenc (Simon) Nagy
V prvi polovici 20. stoletja najljubše sankališče in 

smučišče dobrovniške mladine ni bilo v Dobrovniških go-
ricah, ampak v vasi,  v delu, ki se je imenoval Kisma-
lom (Mali mlin). Večina mladih se je namreč tu predajala 
zimskim radostim. Sani in smuči so si izdelali sami ali 
pa so jih naročili pri vaških kolarjih Ferencu Kovácsu in 
Józsefu (Bozsek) Vargi. Fotografija je nastala med drugo 
svetovno vojno v Kismalomu.     

VI/30 in VI/31
Foto: Marija (Gajdek) Pavšič    
Podatke posredovala: Marija (Gajdek) Pavšič 
Počitek ali sprostitev v zdravilišču so si lahko privo-

ščili le redki Dobrovničani. Mednje sta spadali tudi Ma-
rija (Gajdek) Paušič in Teréz Trajber. V kopališče Vučko-

vec v Medžimurju sta se napotili avgusta 1943, torej med 
drugo svetovno vojno, in sicer s kolesi skozi Turnišče do 
Mure, nato pa z brodom na drugi breg. Sobo sta najeli pri 
kmetih, za katere je to bil zelo dober dodatni vir zaslužka, 
od tam pa sta hodili v kopališče. Fotografija VI/30 je bila 
posneta v bližini Turnišča, pri odcepu za Nedelico. Na 
desni strani sta Teréz Trajber in Marija Gajdek, ženski 
na levi pa sta najverjetneje bili iz Turnišča. Zanimivost 
je kažipot z madžarskimi krajevnimi imeni. Fotografija 
VI/31 je nastala že v kopališču, na njej pa so od leve proti 
desni: Marija Gajdek, Aleksander Makovec, sin lastnika 
električnega mlina v Čakovcu, Teréz Trajber in Jožef Šraj, 
učitelj iz Čakovca. V ozadju so kopališke kabine, ključ ene 
od njih pa si je Teréz Trajber pripela kar h kopalkam.  

VI/32, VI/33 in VI/34
Foto: Silvester Štingl
Podatke posredovali: Ferenc (Simon) Nagy, 
János Bognár in István Kovács - Frici
Kolesa so si v Dobrovniku med prvimi lahko kupili 

samo premožnejši prebivalci, predvsem trgovci in zapos-
leni v državnih službah (učitelji, orožniki, finančniki). 
V tridesetih letih 20. stoletja pa so kolesa postajala vedno 
bolj razširjena med prebivalstvom v naselju. V letih pred 
vojno sta že vsak mladenič in dekle, ki je »kaj dalo nase«, 
imela tudi kolo. Fotografija VI/32 je bila posneta v drugi 
polovici tridesetih let in prikazuje zakonca Štingl nekje v 
okolici Dobrovnika. Njuni kolesi sta spadali med kvali-
tetnejša kolesa, saj sta bili opremljeni z lučjo na dinamo 
in tlačilko. Med obema vojnama je vsako kolo imelo re-
gistrsko številko oz. »registrsko tablico«, kar je vidno tudi 
na sliki.  

Za razliko od običajnih ljudi so si motorna kolesa 
lahko privoščili le zares najbogatejši, npr. lastnik parnega 
mlina Elek Horváth, trgovec Franjo Štingl in »nepremič-
ninski kralj«, Ivan Gajdek. Štingl in Gajdek sta motor 
imela le kratek čas, saj sta se jima po padcih, pri katerih je 
Štingl staknil le manjše odrgnine, Gajdek pa odprt zlom 
noge, odpovedala. Fotografija VI/33 prikazuje motorno 
kolo Franja Štingla. Ženska na sliki je Rozália (Simon) 
Nagy s Štinglovim sinom Silvom, za njima je Ferenc (Si-
mon) Nagy. 
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Kolikor je znano, je avtomobil v Dobrovniku med 
obema vojnama imela le ena oseba, in sicer Elek Horváth. 
Ker vožnje ni bil vešč, je zaposlil šoferja. Še pred vojno je 
avtomobil prodal in si v zameno zanj kupil motorno kolo. 
Fotografija VI/34 je bila posneta na trgu pred cerkvijo in 
prikazuje trgovca Franja Štingla in njegovega znanca 
Granerja iz Čakovca (sedi v avtomobilu).  V tistem času 
(slika je nastala 19. junija 1936) je v okolici bilo še izre-
dno malo avtomobilov, zato so si ljudje vsako vozilo, ki je 
prispelo v vas, ogledovali kot čudež.  

VII/1, VII/2 in VII/3
Foto: Pál Bojnec  
Podatke posredoval: Pál Bojnec
Ferenca Bojneca iz Dobrovnika so kot dvajsetletnega 

mladeniča leta 1912 vpoklicali k sombotelskim huzarjem. 
Tik pred odsluženjem vojaškega roka je izbila prva svetov-
na vojna, njegov polk pa so poslali na vzhodno fronto, v 
Galicijo. V vojaški uniformi je preživel šest let (od 1912 
do 1918), od tega štiri v vojni. Na ruski fronti je njegova 
enota izvajala predvsem izvidniške naloge, sodelovali pa so 
tudi v drugih vojaških akcijah. Za vojaške zasluge je prejel 
številna odlikovanja. Ferenc Bojnec se je iz vojne vrnil živ 
in zdrav ter si je doma kmalu  po tistem  ustvaril družino.  

Na fotografiji št. VII/2 je Ferenc Bojnec v popolni 
bojni opremi. Na hrbtu ima karabinko, ob boku pa zata-
knjeno bodalo in huzarsko sabljo. Na fotografiji št. VII/3 
se dobrovniški huzar nahaja med svojimi soborci; sedi v 
spodnji vrsti, četrti z desne.     

VII/4
Foto: István Kovács - Frici 
Podatke posredoval: István Kovács - Frici 
Fotografija je bila posneta med prvo svetovno voj-

no nekje v Karpatih in prikazuje mitralješki odred med 
vajami. Na sliki se jasno vidi, da se je mitraljez pravkar 
sprožil. Vojak, na sliki označen s črko V, je Ferenc Varga iz 
Tüskeszera. Tudi on spada med tiste dobrovniške vojake 

iz prve svetovne vojne, ki so se domov vrnili živi in brez 
večjih poškodb. Vendar pa je vse do konca življenja pri-
povedoval, da so v Karpatih  zelo veliko pretrpeli zaradi 
pomanjkanja hrane.

VII/5
Foto: Elizabeta (Benkovič) Skočir   
Podatke posredovala: Elizabeta (Benkovič) 
Skočir
Štefan Benkovič je med prvo svetovno vojno kot vo-

jaški pisar služil cesarju oz. kralju na italijanski (soški) 
fronti. Njegova enota, pa tudi on osebno, je bila večkrat 
odlikovana. Na fotografiji lahko vidimo, da ima skoraj 
vsak vojak pripetih po več odlikovanj. Štefan Benkovič je 
bil izredno ponosen na svoj položaj pisarja, zato se je tudi 
pred objektiv postavil z zvezkom v rokah (v gornji vrsti 
tretji z desne, z zvezkom v rokah).   

VII/6
Foto: István Kovács - Frici 
Podatke posredovala: Teréz (Pandur) Kovács   
Fotografija je nastala leta 1914, in sicer že med vojno, 

v vzhodnem delu Železne županije, v hribovju Ság v bli-
žini Celldömölka. Tu so namreč v začetku 20. stoletja od-
prli rudnik bazalta, ki je od leta 1911 deloval že v polnem 
pogonu. Iz tamkajšnjega bazalta so izdelovali tlakovce za 
ceste, zdrobljenega pa so uporabljali pri gradnji železniških 
prog. József Győri (na fotografiji drugi z leve), v vasi znan 
kot Palini Jóska, je v rudniku delal kot kopač.    

VII/7
Foto: István Turza in Marija (Turza) Ošlaj  
Podatke posredovali: István Turza, 
Marija (Turza) Ošlaj in János Bognár 
Károly Soós, prvi dobrovniški padli junak iz prve 

svetovne vojne, se je rodil v Genterovcih, v Dobrovnik pa 
se je preselil šele po poroki z Rozálio Horváth iz Fövéga. 
Imela sta sina, kasnejšega gostilničarja Lajosa Soósa. Po 
izbruhu vojne so ga kot vodnika vpoklicali k vojakom in 
ga poslali na srbsko fronto, kjer je umrl grozovite smrti. 
Med bojem se je namreč zavlekel v kozolec, ki so ga na-
sprotnikovi vojaki nato skupaj z njim zažgali.

VII. Vojaško življenje
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VII/8
Foto: Olga Kovács
Podatke posredovala: Olga Kovács
Fotografija prikazuje zakonski par Kovács (Pandur), 

starša treh otrok, tik pred moževim odhodom  na fronto. 
Žena Rozália (roj. Varga) ga je obiskala v Nagykanizsi, 
kjer je bil na usposabljanju. Fotografirala sta se v ateljeju 
fotografa Adolfa Fahna v Nagykanizsi. György Kovács je 
padel leta 1916 pri Jablanici in zapustil tri sirote, in sicer  
Lajosa, ki se je rodil leta 1911, Vendela, ki je prišel na svet 
leta 1912, in Józsefa, ki je privekal na svet leta 1914.  

VII/9
Foto: Teréz Göntér
Podatke posredovala: Teréz Göntér
Fotografija je nastala maja 1917 in prikazuje Jó-

zsefa Horvátha iz Tüskeszera, ki so ga spomladi istega leta 
vpoklicali v vojsko in ga poslali na italijansko oz. soško 
fronto. Na hrbtni strani je zapisano: »K und K Feldhau-
bizregiment Erzherzog… (tu je pisava nečitljiva), Bat-
terie N1. Dragi svak in sestra, tu vama pošiljam svojo 
fotografijo, če me bosta sploh prepoznala. Želim vam 
vesele binkoštne praznike, Jóska, Bog z vami!« Besedilo 
je na fotografijo napisal 17. maja 1917, vojna pošta pa jo 
je odposlala šele 28. maja. Iz »velike vojne« se József Hor-
váth ni več vrnil. Družina je zadnjo vest o njem dobila iz 
Trsta, kamor so ga ranjenega prepeljali v neko bolnišnico.    

VII/10
Foto: Ljerka Pilipp
Podatke posredovali: Ljerka Pilipp, 
János Bognár in Márta Szarjas
Krunoslav Peričić je kot jugoslovanski nadporočnik 

sodeloval pri določanju jugoslovansko-madžarske meje v 
Prekmurju po prvi svetovni vojni. Tu je spoznal Ilono, 
hčer Ferenca Zsitka, lastnika dobrovniške opekarne. Kru-
noslav Peričić je služboval v raznih  krajih po državi, in 
sicer v Zagrebu, Celju, Bihaću in drugih krajih, kamor ga 
je spremljala tudi družina. Naredil je vojaško kariero in 
napredoval do čina generala. Kasneje je postal adjutant 
kralja Petra Karađorđevića II. in se z družino preselil v 
Beograd. Po napadu na Jugoslavijo je vstopil v vojsko no-

vonastale hrvaške (ustaške) države. Ob koncu vojne se je v 
Avstriji predal Angležem in  se tako uspel rešiti. Sina Ne-
nada, študenta arhitekture, ki je kljub vsemu ostal doma, 
so partizani po vojni usmrtili.      

VII/11
Foto: István Kovács - Frici 
Podatke posredoval: István Kovács - Frici   
Fotografija je nastala leta 1935, ko je Lajos, naj-

mlajši od bratov Kovács, med služenjem vojaškega roka 
prišel domov na dopust. Starejša dva, Ferenc in István, 
sta se pred objektiv postavila v izposojenih uniformah. 
Na fotografiji od leve proti desni stojijo: István, Ferenc 
in Lajos. V začetku dvajsetih let 20. stoletja je veliko pre-
kmurskih, med njimi tudi nekaj dobrovniških, vojaških 
obveznikov pobegnilo na Madžarsko in se tako izognilo 
vpoklicu v jugoslovansko vojsko. Sredi dvajsetih let se je 
tudi to uredilo. Služenje vojaškega roka je v jugoslovanski 
vojski trajalo od 9 do 18 mesecev, odvisno od družinskih 
razmer obveznika.  

VII/12
Foto: István Kovács - Frici 
Podatke posredoval: István Kovács - Frici
Fotografija je nastala leta 1930 v hrvaškem Ludbre-

gu, kjer je vojsko služil takrat 20-letni István Kovács iz 
Dobrovnika (na fotografiji stoji pri topovski lini). Uvrsti-
li so ga med topničarje, kjer je  opravljal naloge »nišanđije« 
oz.  usmerjevalca. István Kovács je prejel tudi naziv odli-
čen topničar in pripadajoče odlikovanje. Po izbruhu druge 
svetovne vojne, med septembrom 1939 in aprilom 1941, 
so ga kot rezervista večkrat mobilizirali. V ozadju mobi-
lizacij, imenovanih strelske vaje, je bil vojaški položaj na 
zahodni fronti oz. napad na Jugoslavijo.    

VII/13
Foto: István Turza in Marija (Turza) Ošlaj 
Podatke posredovala: István Turza 
in Marija (Turza) Ošlaj 
István Horváth iz Dobrovnika je 27. junija 1937 

na hrbtno stran fotografije zapisal: »Tu vam pošiljam 
nekaj za spomin, to so vsi moji kolegi, oprali smo pe-
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rilo, nato pa smo pomalicali, nekaj spili in pričeli peti 
madžarske pesmi. To so vsi fantje iz Bačke.« Na foto-
grafiji István Horváth iz Fövéga stoji na sredini. Ma-
džarska manjšina v Jugoslaviji je med obema vojnama 
spadala med najštevilčnejše manjšine v državi. Zato se 
je velikokrat dogajalo, da so,  tako kot na tej fotografiji, v 
posameznih četah služili številni vojaki madžarske naro-
dnosti z različnih območij države.

VII/14 in VII/15
Foto: Marija (Gajdek) Pavšič 
Podatke posredoval: Jurij  Bojnec
V stari Jugoslaviji so dobrovniške mladeniče pošiljali 

k vojakom večinoma v južne dele države, in sicer v Srbijo, 
Makedonijo in  Bosno, vojaške obveznike iz tistih krajev 
pa na sever. V okolici Dobrovnika so bile manjše vojaške 
formacije nameščene v Dolnji Lendavi in Murski Soboti, 
večja kasarna je bila šele v Čakovcu. Tudi István Bojnec 
(roj. 1911) je v začetku tridesetih let 20. stoletja s svojo 
enoto služil v raznih  krajih po državi. Kot konjar je veli-
ko pretrpel, saj je večkrat moral noč preživeti kar v družbi 
svojega konja. Zaradi tega je  konje tako zasovražil, da v 
njegovih hlevih nikoli ni bilo nobenega konja, čeprav se je 
preživljal predvsem s poljedelstvom. 

Na fotografiji VII/15 je István Bojnec med dopustom 
v družbi brata Jánosa Bojneca in prijateljev Franca Le-
onharda in Józsefa Hajbe (od leve proti desni).

VII/16, VII/17 in VII/18
Foto: István Turza in Marija (Turza) Ošlaj  
Podatke posredovala: István Turza 
in Marija (Turza) Ošlaj  
Fotografija VII/16 je bila posneta 11. junija 1935 

na rekrutaciji dobrovniških fantov, letnik 1915. Na sre-
dini fotografiji (brez pokrivala) je János Turza ml., ki je 
nadaljeval družinsko tradicijo (njegov oče je bil ravnatelj 
dobrovniške šole v času monarhije) in v Mariboru končal 
učiteljišče. Ker je bil izobražen, so mu v jugoslovanski voj-
ski podelili čin podporočnika. János Turza ml. je vojaški 
rok služil v Bosni, natančneje v Sarajevu. Usposabljanje 
je potekalo na vojaškem vadbišču Čengić Vila na desnem 
bregu Miljacke. Tu je 20. marca 1937 nastala tudi fo-

tografija VII/17, na kateri János Turza ml. v spodnjem 
levem kotu leži s puško v rokah. Dva tedna kasneje, 5. 
aprila, je fotografski objektiv ujel njegovo četo že na poti v 
trdnjavo Zlatište nad Sarajevom, zgrajeno še za časa av-
stro-ogrske monarhije. Na fotografiji VII/18 János Turza 
ml. stoji ob poševnem podporniku električnega droga.   

VII/19
Foto: Gizella Győri
VII/20
Foto: Sándor Varga
VII/21 in VII/22
Foto: Teréz Toplak
Podatke posredovala: Ferenc (Simon) Nagy 
in Teréz Toplak 
Po priključitvi Prekmurja Madžarski so dobrov-

niške vojaške obveznike rekrutirali v madžarsko vojsko 
(Magyar Honvédség). Generacija 1920 je bila vpoklicana 
še istega leta, torej jeseni 1941, in številne med njimi so 
poslali na vzhodno fronto k reki Don. Naslednja skupina, 
letnik 1921, je prišla na vrsto poleti 1942, rojeni 1922. 
leta  pa aprila 1943. Naslednja rekrutacija v Dobrovniku 
je bila v prvi polovici leta 1944, ko so vpoklicali fante 
iz generacije 1923. Proti koncu vojne, na začetku leta 
1945, so v vojno poslali tudi dobrovniške predvojaške go-
jence (levente), mnogi med njimi so konec vojne pričakali 
v Nemčiji. Iz druge svetovne vojne se v domače kraje ni 
vrnilo 22 dobrovniških mladeničev.  

Rekrutacija generacije 1921 je bila 12. julija 1942 
(VII/19). Od  leve proti desni stojijo: István Horváth, Fe-
renc Virágh, Ferenc Máté, neznan, Rudolf Santák, Ferenc 
Szekeres, Lajos Szomi (prevoznik vojaških obveznikov), 
Lajos Gombóc, Ferenc Bíró, Gusztáv Smithlinger, neznan 
in  Antal Horváth. Od  leve proti desni sedijo: Imre Kraj-
cár, István Ratkó, Santák, József Bognár, László Szekeres, 
János Miklós (okrožni notar), Pál Gönc (veliki ritar/falu-
bíró), József Komoróczi, József Santák in  Ferenc Bogdán. 

Rekrutacija generacije 1922 je bila 24. aprila 1943 
(VII/20). Od  leve proti desni stojijo: János Nagy, Ottó 
Cserni, Imre Toplak, Antal Zsemlics, János Hack, János 
Szekeres, László Darvas, Lajos Bognár, Kardos (gostil-
ničar iz Lendave), Géza Kovács, Ferenc László, István 
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Hancs, Ferenc Hancs, Ferenc Plej in romski muzikant 
Jenő Horváth (sedi v ospredju). 

Rekrutacija generacije 1923 je bila v prvi polovici 
leta 1944 (VII/21). V zgornji vrsti stojijo od  leve proti 
desni: neznan, Lajos Kovács, László Darvas in  neznan. 
V sredini od leve proti desni stojijo: Lajos Németh, neznan, 
neznan, József (Dávid) Bot, István László, Gusztáv Var-
ga, Ferenc Santák, József Varga in romski muzikant Jenő 
Horváth. Od  leve proti desni sedijo: István Torma, Ernő 
Papp, neznan, János Miklós (okrožni notar), József Cár 
(veliki ritar/falubíró), neznan, neznan. 

Pet vojaških obveznikov (VII/22), letnik 1923, se je 
pred objektiv postavilo tudi posebej stojijo: István László, 
József (Dávid) Bot, Gusztáv (Soós) Varga; sedita: Ernő 
Papp in István Torma

VII/23
Foto: Ernő Toplak  
Podatke posredoval: Ernő Toplak 
Fotografija je nastala pozimi 1942/43 pred Topla-

kovo kletjo na Borshegyu in prikazuje madžarske vojake 
rekvizitorje in civiliste v družbi Istvána Toplaka (klečeči 
civilist na desni strani). Zaradi dolgotrajne vojne so obla-
sti na teren poslale rekvizicijske enote, ki so zbirale živila. 
Vojake, ki so rekvirirali v Dobrovniku in okoliških vaseh, 
je moral spremljati István Toplak, saj je bil vodja krajevne 
zadruge Futura. V pristojnost Future je namreč med dru-
go svetovno vojno spadala tudi oddaja živil.

VII/24, VII/25 in VII/26
Foto: Jožef Gorza 
Podatke posredoval: Jožef Gorza  
Starši Jožefa Gorze izvirajo iz vasi Bukovnica. 

Leta 1939 so začeli graditi hišo v Dobrovniku, kamor so 
se preselili šele 1944. leta. Pred tem so živeli v gozdar-
ski hiši na Ginjocu pri Radmožancih, kjer so leta 1942 
rekrutirali tudi mladega Jožefa. Leto kasneje so ga vpo-
klicali v vojsko v Sopron, kjer je postal usmerjevalec pri 
3. topniški enoti 101. oddelka težke artilerije madžarske 
kraljeve vojske. Malo pred odhodom na fronto je zbolel 
in nekaj časa preživel v bolnišnici v Sopronu, od koder 
pa so ga poslali domov. Še istega leta se je vrnil v konje-

niško kasarno v Sopron, od koder so do oktobra 1944 med 
nenehnimi napadi zavezniških letal  prevažali strelivo 
v Csap. Po tistem, ko so Csap zasedle sovjetske čete, je 
do 28. marca 1945 služil vojaški rok v Sopronu. Takrat 
se je preoblekel v civilno obleko in tako pričakal prihod 
Rusov. Med sovjetskim napadom na Dunaj je pomagal 
v bolnišnici v Sopronu, kamor so ga namestili zaradi 
znanja slovenskega jezika (zahvaljujoč temu je nekoliko 
razumel tudi rusko). Domov se je vrnil razmeroma hi-
tro, in sicer 15. julija 1945.  

VII/27
Foto: Ferenc Hack
Podatke posredoval: Ferenc Hack
Na fotografiji, ki je nastala spomladi 1942 v atelje-

ju Fotostudia Vajda v Zalaegerszegu, je Ferenc Hack iz 
Patakszera tik pred odhodom na fronto. Ferenca Hacka 
(roj. 1920) so v vojsko v Zalaegerszeg vpoklicali skupaj 
s številnimi drugimi dobrovniškimi mladeniči 3. oktobra 
1941 in  ga razporedili v bataljon 17/3. Na vzhodno 
fronto so krenili maja naslednjega leta, k reki Don pa pris-
peli še isto poletje. Po sovjetskem preboju fronte, januarja 
1943, se je uspel prebiti skozi nasprotnikov obroč, a so mu 
zmrznile noge. Tri mesece je preživel v bolnišnici v Pécsu, 
leta 1943 pa so ga znova vpoklicali in ga poslali v Međi-
murje na lov za partizani. Naslednje leto se je ponovno 
znašel na vzhodni fronti v Ukrajini. Ob koncu leta 1944 
ga je skoraj ubila mina, ki je eksplodirala tik ob njem, zato 
so ga ranjenega prepeljali na Dunaj. Od tam so ga poslali 
v nemški Amberg na prisilno delo, kjer so ga 8. maja 1945 
zajeli Američani. Dva meseca kasneje se je iz vojaškega 
ujetništva vrnil domov.

VII/28
Foto: István Turza in Marija (Turza) Ošlaj  
Podatke posredovali: István Turza, 
Marija (Turza) Ošlaj in János Bognár  
János Turza ml. je nadaljeval družinsko tradici-

jo in se v Mariboru izšolal za učitelja. Po priključitvi 
Prekmurja  Madžarski je bil učitelj na Kobilju in hkrati 
okrožni komandant predvojaške organizacije oz. leven-
te. K okrožju so spadali Dobrovnik, Kobilje, Žitkovci, 
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Kamovci, Genterovci, Radmožanci, Nedelica, Turnišče, 
Renkovci, Strehovci, Filovci, Ivanjci in Bukovnica. Leta 
1943, ko je bil star 28 let, so ga vpoklicali v vojsko in ga 
poslali na vzhodno fronto, kjer je 1944. leta  dobil poškod-
be glave. Po kratkem oddihu doma so ga ponovno poslali 
na vzhodno fronto, kjer se je boril vse do konca vojne. Fo-
tografija je nastala nekje na vzhodni fronti, prvi z desne 
stoji János Turza ml. 

Po mnogih neprijetnostih se mu je uspelo vrniti na  
Kobilje, a so ga kmalu potem, najverjetneje zaradi njego-
ve vloge pri usposabljanju leventov, partizani odpeljali v 
mariborski zapor, od koder se ni več vrnil.        

VIII/1 in VIII/2
Foto: Marija (Gajdek) Pavšič 
Podatke posredovala: Marija (Gajdek) Pavšič 
Prvi val izseljevanja je pokrajino ob Muri zajel 

že pred prvo svetovno vojno, ko so ljudje odhajali pred-
vsem v Združene države Amerike (ZDA). Ivan Gajdek 
(VIII/1, na desni) se je rodil leta 1889 v hrvaški Baniji, 
v kraju Šatornja. Popolnoma nepismen mož je leta 1908 
pobegnil v ZDA in se tako izognil vpoklicu v vojsko. V 
novi deželi se je zaposlil v neki železarni in kmalu zatem 
spoznal Marijo Bojnec iz Strehovcev (roj. 1892), ki se je 
v ZDA prav tako izselila že pred vojno. Marija je delala 
v tovarni tobaka, kjer si je služila kruh z zvijanjem cigar. 
Leta 1923 sta se poročila v mestu Youngstown v državi 
Ohio. Leto kasneje se jima je rodila hči Ana, leta 1925 pa 
še Marija. Ker je mati bila doma z otrokoma, je dodatni 
denar zaslužila tako, da je hrvaškim in slovenskim de-
lavcem brez družine, ki so delali v naselju, kuhala večerjo. 
Zaradi tega so doma redili živino, na vrtu pa pridelovali 
zelenjavo. Poleg tega so nekaj dodatnega denarja zaslužili 
tudi tako, da so v Kaliforniji kupili grozdje, iz katere-
ga je nato oče doma v Ohiu delal vino in žganje ter ju 
prodajal. Takšna, sicer prepovedana trgovina je bila polna 
nevarnosti, saj je med leti 1919 in 1933 v ZDA vladala 
prohibicija, kršiteljem pa so grozile hude kazni. Proti kon-

cu gospodarske krize, avgusta 1934, se je družina Gajdek 
vrnila v Marijino rodno vas Strehovce, kmalu zatem pa 
so se preselili v hišo, ki so jo kupili v Dobrovniku. 

VIII/3
Foto: Marika (Elek) Horvát  
Podatke posredovala: Marika (Elek) Horvát
V dvajsetih letih 20. stoletja se je v Južno Ameriko 

izselilo veliko mladih ljudi iz Dobrovnika. Na začetku je 
stroške krila še država sprejemnica, kasneje pa  so to uki-
nili, tako da so si izseljenci pot morali plačati sami. Vzroki 
za izseljevanje so bile predvsem gospodarske razmere in 
prenaseljenost, toda k temu so veliko pripomogli tudi po-
misleki zaradi nove jugoslovanske oblasti. Rozália Buko-
vec je tako kot veliko drugih v Južno Ameriko odšla v za-
četku dvajsetih let. Daleč od doma se je zaposlila v kuhinji 
neke gostilne. Prvotni cilj izseljevanja izseljencev je bil, 
da bi z zasluženim denarjem doma začeli novo življenje. 
Rozália Bukovec je spadala med nekaj srečnežev, ki so se 
s privarčevanim denarjem sčasoma lahko vrnili domov. 
Rozália se je doma dvakrat poročila, njen drugi mož je bil 
mesar Péter Darvas.

VIII/4
Foto: Marika (Elek) Horvát
Podatke posredovala: Marika (Elek) Horvát
Na hrbtni strani fotografije piše: »V spominu dra-

gemu Očetu ter bratom in sestram iz daljnih tujih kra-
jev, Kati in Pali.« Pál (Páli) Cár in njegova žena Katalin 
(roj. Göntér) sta se leta 1925 izselila v Urugvaj, kjer sta se 
kmalu prilagodila tamkajšnjemu življenju in odprla svojo 
gostilno. Fotografija je nastala kmalu po njunem priho-
du, v drugi polovici dvajsetih let 20. stoletja. Podobno kot 
veliko drugih Dobrovničanov se tudi Pál in Katalin Cár 
nikoli nista vrnila v domačo vas. Ostala sta v Urugvaju, 
kjer sta pognala korenine oziroma si ustvarila družino.      

VIII/5
Foto: Irén Hancsik 
Podatke posredovala: Irén Hancsik  
Fotografija je nastala sredi tridesetih let v Monte-

videu in prikazuje Jánosa Nagya iz Dobrovnika med so-

VIII. Izseljevanje
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delavci v urugvajski tovarni nemškega podjetja Siemens 
(prvi z desne). János Nagy se je rodil leta 1905. Med leti 
1918 in 1921 se je pri Alfonzu Rituperju v Murski So-
boti učil za strugarja, po opravljenem mojstrskem izpitu 
pa se je izselil v Južno Ameriko in se v Montevideu za-
poslil v obratu nemškega podjetja Siemens. Po šestih letih 
dela, in sicer leta 1936, se je z družino vrnil domov in s 
prihranjenim denarjem zgradil hišo v Egyházvégu (Cer-
kvena ulica). Konec tridesetih let sta se z ženo preselila v 
Beograd, kjer je dobil delo v tamkajšnjem obratu podjetja 
Siemens. Po  razpadu Jugoslavije, in sicer v  drugi polovici 
leta 1941, sta se ponovno vrnila v Dobrovnik. V obdobju 
madžarske oblasti je v prenovljeni hiši odprl trgovino, ki 
pa je delovala le kratek čas.   

VIII/6, VIII/7 in VIII/8
Foto: Margit Szomi 
Podatke posredovala: Margit Szomi  
Teréz Szomi, po domače Treszka Cipó, je v Urugvaj 

odšla leta 1929, doma pa pustila družino, moža in dve-
letno hčer Katico. Mlada, 22-letna izseljenka Teréz se 
je pred objektiv postavila v Zagrebu skupaj z ostalimi 
izseljenci (VIII/6 /druga ženska z desne je Teréz Szomi 
iz Fövéga/). Zaposlila se je v glavnem mestu Urugva-
ja, v Montevideu, in sicer v tobačni tovarni El Toro. Od 
tamkajšnjih oblasti je dobila delovno dovoljenje (VIII/8) 
in osebno izkaznico (VIII/7). Teréz Szomi se je po petih 
letih vrnila domov, a se je v drugi polovici tridesetih let 
ponovno izselila. Tokrat sta odšla skupaj z možem in se 
v Franciji zaposlila na nekem veleposestvu. Z denarjem, 
prisluženim tam, sta v Dobrovniku končno uspela kupiti 
parcelo in si zgraditi hišo.       

VIII/9
Foto: Silvester Šövegeš 
Podatke posredoval: Silvester Šövegeš 
Ob koncu dvajsetih in  na začetku tridesetih let 20. 

stoletja se je v Franciji, kamor je odšlo veliko mladih iz 
Dobrovnika, odprlo veliko priložnosti za delo. Zaposlo-
vali so se predvsem v kmetijstvu, bogatejše meščanske dru-
žine pa so rade zaposlovale dekleta kot sobarice. Mednje 
je spadala tudi Gizela Trajber iz Dobrovnika. Družina 

Trajber, v kateri je bilo šest otrok, se je v Dobrovnik prese-
lila po prvi svetovni vojni. Gizela je v Francijo odpotova-
la že kot dobrovniško dekle in je bila sobarica pri družini 
nekega zdravnika v Parizu. Po petih letih, 1936. leta, 
se vrnila domov in se naslednje leto poročila s krojačem 
Jožefom Ošlajem. Gizela je bratom in sestram izplačala 
njihov delež in se z možem naselila v hiši svojih staršev 
na Glavni ulici. 

VIII/10
Foto: Olga Kovács 
Podatke posredovala: Olga Kovács  
József (Pandur) Kovács, rojen 1914, je bil najmlajši 

od treh Pandurjevih sirot. Komaj je dopolnil 17 let, ko se je 
izselil v Francijo, kjer se je naselil v mestecu Neufchateau. 
Ko se je temeljito naučil oziroma usvojil francoski jezik, se 
je izučil za trgovca in v tem poklicu vztrajal vse do upo-
kojitve. József (Pandur) Kovács je v Franciji, kjer je po-
kopan, ostal vse življenje. Fotografija je nastala v enem od 
tamkajšnjih ateljejev v drugi polovici tridesetih let. Ele-
gantno oblečen József (Pandur) Kovács je fotografijo poslal 
v spomin materi Rozáliji Kovács (roj. Varga) in bratoma. 

VIII/11
Foto: Olga Kovács 
Podatke posredovala: Olga Kovács   
Vendel Kovács se je rodil leta 1912 kot drugi otrok 

očetu Györgyu in materi Rozáliji (roj. Varga). V prvi po-
lovici tridesetih let 20. stoletja je bil vajenec v Tomkovi 
trgovini v Dolnji Lendavi, kjer so ga poleg trgovskega 
posla naučili tudi bonton. V drugi polovici tridesetih let se 
je odločil za začasno delo v Nemčiji. Potni list je bil izdan 
26. maja 1937 v Dolnji Lendavi, teden dni kasneje, 3. 
junija,  pa je pri Passauu stopil na tla nemškega rajha. Vse 
do leta 1941 je delal v mestu Flensburg v severni Nem-
čiji, tik ob danski meji. Po vrnitvi v rojstno vas je opra-
vil mojstrski izpit in odprl trgovino v Milhoferjevi hiši. 
Aprila 1945 so sovjetski vojaki trgovino izropali, nova 
jugoslovanska oblast pa jo je zaradi domnevnega vojnega 
dobičkarstva med prvimi nacionalizirala.  
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IX/1
Foto: Prostovoljno gasilsko društvo, Dobrovnik 
V Dobrovniku je bilo prostovoljno gasilsko društvo, 

ki je ob prelomu stoletja štelo že 67 članov, ustanovljeno 
leta 1892.  Po prvi svetovni vojni je prenehalo delovati, 
na novo so ga formirali šele leta 1924. Predsednik je postal 
János Preininger, ravnatelj osnovne šole, častni predsednik 
zdravnik dr. Ignác Kollin, poveljnik pa Ferenc Toplak, 
last nik vaške žage. Že iz te razporeditve vodstva društva 
je razvidno, da je gasilsko društvo uživalo v naselju zelo 
velik ugled. Člani so bili razdeljeni  v dva oddelka, ki sta 
imela vsak svojo ročno brizgalnico. Ker je Dobrovnik bil 
razmeroma veliko naselje, so eno hranili v Tüskeszeru, dru-
go pa v Fövégu. Gasilsko društvo je imelo pomembno vlogo 
v življenju vasi, saj so bili požari zelo pogosti, poleg tega 
pa je bilo edina organizacija, v kateri so se Madžari lahko 
v obdobju med obema vojnama na nek način organizirali.

IX/2
Foto: Silvester Štingl
Na volitvah leta 1935 so dobrovniški gasilci s poveljnikom 

Pálom Göncem na čelu glasovali za opozicijo. To so storili kljub 
temu, da so krajevni državni uradniki vršili močan pritisk nanje 
in zahtevali podporo listi vladne stranke. Lajos Trajber, takratni 
predsednik društva, je iz protesta odstopil, na njegov  položaj 
pa so izvolili trgovca Franja Štingla. Fotografija je nastala ob 
izvolitvi novega predsednika (Franjo Štingl sedi na sredini, v 
rokah ima bele rokavice), ki pa je po enem letu bil prisiljen odsto-
piti. Zaradi Štinglovih protivladnih nazorov in simpatizerstva 
z Madžari so namreč slovenski in ostali jugoslovanski uradniki, 
orožniki, finančniki in učitelji neprestano nadlegovali njegovo 
soprogo Slavico Kruk, učiteljico v dobrovniški šoli. 

IX/3
Foto: István Kovács - Frici 
Podatke posredovala: Teréz (Pandur) Kovács 
in István Kovács - Frici  
Po priključitvi Prekmurja Madžarski so nastopile 

spremembe tudi v organiziranosti gasilskih društev. Do-

brovniško gasilsko društvo so priključili Gasilski zvezi 
Zalske županije. Zanimivo je, da so v obdobju interegnu-
ma oz. brezvladja, torej med 6. in 16. aprilom 1941, v 
večini prekmurskih naselij, tako tudi v Dobrovniku, za 
red skrbeli gasilci. V obdobju madžarske oblasti med dru-
go svetovno vojno so za gasilce prirejali razne tečaje, med 
drugim tudi v  središču županije Zalaegerszegu. Na enem 
od takih tridnevnih tečajev je sodeloval tudi dobrovniški 
gasilec István Kovács (peti z leve v drugi vrsti od zgoraj). 
Skupinska fotografija je nastala ob zaključku tečaja. 

IX/4
Foto: Marija (Gajdek) Pavšič
IX/5
Foto: Ana Leonhard      
Podatke posredovala: Marija (Gajdek) Pavšič 
in István Kovács - Frici
Fotografija IX/4, ki je bila posneta 2. aprila 1934 

v eni od učilnic dobrovniške šole, prikazuje igralce prve 
gledališke predstave v slovenskem jeziku v Dobrovniku. 
V skupino so se združili v Dobrovniku službujoči držav-
ni uradniki, nekaj učiteljev in dobrovniški ljubitelji gle-
dališča, sicer madžarske narodnosti, in v dolgih zimskih 
večerih na oder postavili igro z naslovom Dve nevesti. Na 
fotografiji na sredini sedi učitelj Jožef Babič, doma s Pri-
morske, ki je igro postavil na oder. Tudi fotografija IX/5 je 
nastala takrat, vendar zunaj na prostem. Pred objektivom 
so se igralcem pridružili tudi nekateri, ki v igri niso igrali.

IX/6
Foto: István Kovács - Frici 
IX/7
Fotó: Kovács (Gábor) Gizella  
Podatke posredovali: Teréz (Pandur) Kovács 
in Gizella (Gábor) Kovács 
Politični preobrat leta 1941 je vnesel velike spremem-

be tudi v madžarsko gledališko dejavnost v Dobrovniku. 
Z ozirom na to, da imamo iz obdobja jugoslovanske oblas ti 
podatke le o eni predstavi v madžarskem jeziku, se je »pod 
Madžari« ta dejavnost izredno razmahnila. Za to gre za-
hvala predvsem priseljenim madžarskim učiteljem in uči-
teljicam, ki so pozimi v šoli skupaj z navdušenimi ama-

IX. Društva
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terskimi igralci pripravljali različne igre. Pozimi 1941/42 
in zgodaj spomladi so se učili igro Klárica, ki so jo prvič  
uprizorili 2. maja 1942. Zaradi velikega uspeha so jo mo-
rali večkrat ponoviti. Predstave so uprizarjali po hišah, 
kjer so imeli večje skednje. Na fotografiji IX/6 so igralci v 
predstavi Klárica. Zgoraj od leve proti desni stojijo Ferenc 
Bürmen, Rozália Zsemlics, Gusztáv Varga, Mária Nagy, 
István Kovács, Lajos Balazsic, v srednji vrsti so József Cár, 
neznan, Katalin Szép, János Gönc, Katalin László, Teréz 
Toplak, Aranka Veren, Imre Göntér, neznan,  v spodnji 
vrsti pa sedijo István Ritócz, József Bognár, Vilma Veren, 
Ferenc László, Irén Varga, István Hancs in János Varga. 

Po uspešnem začetku so pripravili tudi druge igre. 
Fotografija IX/7 prikazuje igralce v predstavi Juhász le-
gény (Ovčar). Igrali so jo v Cárjevem skednju, ki je spadal 
med največje v vasi, zato je bilo v njem dovolj prostora 
tudi za postavitev odra. Igro je režirala Mária (Manci) 
Kovács, z njo pa je skupina gostovala tudi v okoliških va-
seh, med drugim tudi v Motvarjevcih.  

IX/8
Foto: Ana Leonhard 
Podatke posredovala: Ana Leonhard      
Na hrbtni strani fotografije piše Tamburaški zbor 

Dobrovnik. Fotografija je bila posneta na Vásártéru (Sej-
mišče), najverjetneje sredi tridesetih let 20. stoletja. V or-
kestru so igrali priseljeni, predvsem slovenski trgovci in 
obrtniki ter nekaj  ljudi iz Dobrovnika. Od leve proti des-
ni stojijo: Franjo Štingl, Josip Leonhard, neznan, Franc 
Leonhard. Od leve proti desni sedijo: István Bojnec, To-
plak, Šlihthuber in Vugrinčič.      

X/1
Foto: István Kovács - Frici 
Podatke posredovala: Teréz (Pandur) Kovács
Število prebivalcev v Dobrovniku je višek, in sicer 

okoli 1500 duš, doseglo nekje ob prelomu 19. v 20. stoletje. 
Po tem času  se je število postopoma zniževalo, saj naselje  

z okolico ni moglo preživeti večjega števila ljudi. Novim 
razmeram so se prilagajale tudi družine, predvsem bo-
gatejše. Pri načrtovanju družine so se odločali za čedalje 
manj otrok, pri čemer je poleg gospodarskih razmer imelo 
odločilno vlogo tudi dejstvo, da se je občutno zmanjšala 
umrljivost otrok.  

Zgoraj opisano je možno zaslediti tudi pri družini s 
fotografije. Mati Mária Kovács je imela sedem bratov in 
sester, njej pa sta se rodili le dve hčeri, leta 1918 prvoro-
jenka Mária (na sliki), dve leti kasneje pa še Teréz.    

X/2
Foto: Marika (Elek) Horvát
Podatke posredovala: Marika (Elek) Horvát 
Orožnik József Horányi, ki je bil po poreklu  z ob-

močja trianonske Madžarske,  je v Dobrovniku služ-
boval med drugo svetovno vojno, kjer je spoznal tudi 
Rozálio Komoróczi in se z njo leta 1942 tudi poročil. 
Leto kasneje se jima je rodil sin Ervin. Fotografija je bila 
posneta kmalu po otrokovem rojstvu. Józsefa Horányija 
so kasneje premestili v Sopron, kjer je služboval vse do 
prihoda ruskih čet. Maja 1945 se je družina vrnila v 
Dobrovnik, a so jih zaradi moževe preteklosti in porekla 
nenehno nadlegovali, zato so se po šestih mesecih preselili 
nazaj na Madžarsko.   

X/3 in X/4
Foto: Ferenc (Simon) Nagy 
Podatke posredoval: Ferenc (Simon) Nagy 
V dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja sta v Do-

brovniku pri porodih pomagali babici Rozália Bertalanics 
(roj. Hanc) in Mária Farkas. Pri vzgoji otrok so sodelo-
vali tudi stari starši, če so v družini bili  starejši otroci, 
pa tudi oni. Večina dobrovniških družin se je preživljala 
s kmetijstvom, kjer so dodatne delovne roke prišle vedno 
prav. Prav zaradi tega so dojenčke ponavadi jemali tudi 
s seboj na polje, ker pri hiši ni bilo nikogar, ki bi popazil 
na otroka. Tam so jih položili v senco bližnjega drevesa, 
starejši pa so opravljali potrebna dela. Prave dude so v 
tistem času bile izredna redkost, zato so uporabljali doma 
izdelane dude iz tkanine, ki so jih zvili in vanje dali koš-
ček sladkorja. Dojenček s  pravo dudo v roki na fotografiji 
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X/3 je Silvester Štingl, potomec premožnejših staršev, in 
sicer trgovca ter učiteljice. 

V obravnavanem obdobju so dojenčke, pa tudi 
druge otroke, skopali enkrat na teden, navadno v soboto 
ali nedeljo. Male smrkoline so umivali v lesenih koritih 
ali škaf ih, kakršne prikazuje tudi fotograf ija X/4. Na 
njej lahko vidimo Slavico Kruk, ki nekega novembr-
skega dne 1937. leta umiva  sina, Silvestra Štingla. 
Tudi odrasli so se kopali povprečno enkrat tedensko, tj. 
v soboto ali nedeljo. K nedeljski maši so šli že umiti 
in čisti. Za osebno higieno in perilo so uporabljali isto, 
doma izdelano milo. 

X/5 in X/6
Foto: Silvester Štingl  
Podatke posredovali: Silvester Štingl, Jenő Cár, 
Ferenc (Simon) Nagy in József Cár 
V omenjenem obdobju je bil na vasi, tudi v Dobrov-

niku, otroški voziček prava redkost. Dojenčke so po navadi 
nosili na rokah. Zato pa so skoraj pri vseh hišah uporab-
ljali lesene, doma izdelane hoduljice, s pomočjo katerih so 
se otroci učili hoditi.  

Na fotografiji X/5 sta zakonca Štingl, ki se 27. juni-
ja 1937 z novorojenčkom Silvestrom pripravljata na po-
poldanski sprehod po Glavni ulici v Dobrovniku. Takrat 
moderen otroški voziček sta kupila starša.  

Zanimivost na fotografiji X/6 je razen otroškega vo-
zička tudi to, da v njem leži Etuska Cár, ki se je rodila 
v obdobju interegnuma oz. po prenehanju jugoslovanske 
oblasti (6. aprila 1941) in pred vzpostavitvijo madžar-
ske (16. april 1941). Etuska je bila prvorojenka Lajosa in 
Irén Cár, (roj. Göncz), rodila pa se je 14. aprila 1941. Na 
fotografiji, ki je bila posneta pri pokopališču poleti 1942, 
je Etuska stara že skoraj 14 mesecev, voziček pa poriva 
njena mati Irén.  

 X/7
Foto: József Cár in Jenő Cár 
Podatke posredovala: József Cár in Jenő Cár 
Fotografija je nastala v začetku dvajsetih let 20. sto-

letja in prikazuje Józsefa (levo) in Lajosa, sinova Józsefa 
Cárja in Márie Gerencsér. Družina Cár je spadala med 

premožnejše in spoštovane družine v vasi. Oče je npr. za 
časa stare Jugoslavije deset  let opravljal delo t. i. velikega 
rihtarja (falubíró). Tudi v družini Cár lahko zasledimo 
družinski model, opisan na fotografiji X/1. Medtem ko 
sta József in Lajos bila le dva, je njun oče imel pet sester 
in dva brata. Fotografija je nastala ob nekem prazniku 
v Dobrovniku. Oba otroka sta oblečena v enako krojene 
obleke in obuta v podobne čevlje oz. škorenjčke. V rokah 
držita lepo izdelani otroško puško in sabljo. Starejši brat 
József je umrl star šele 15 let.  

X/8
Foto: János Gönc 
Podatke posredoval: János Gönc  
Fotografija je nastala v drugi polovici leta 1930 in 

prikazuje otroke iz družine Gönc, ki so si sledili na svet 
vsaka tri leta. Fotografija je nastala ob nekem prazniku, 
saj sta dekleti oblečeni v beli praznični obleki, v laseh pa 
imata bele okraske. Na desni stoji najstarejša hči Teréz, ki 
se je rodila 26. septembra 1923, na levi je Mária, rojena 
28. februarja 1926, na sredini pa najmlajši János ( Jani), 
rojen 18. decembra 1929. Družina je živela v hiši s slam-
nato streho v Patakszeru. Na dvorišču je oče Pál Gönc, 
po poklicu strojni ključavničar, v dvajsetih letih zgradil 
delavnico, kjer je delal skupaj s pomočnikom in dvema va-
jencema. Leta 1939 so se preselili v Glavno ulico, kjer so od 
družine Zsitek kupili gostilniško zgradbo in jo preuredili 
v bivališče.      

X/9
Foto: Marika (Elek) Horvát 
Podatke posredovala: Marika (Elek) Horvát 
Starši so svoje otroke zelo radi fotografirali. Slike so 

nato pristale v družinskih albumih ali pa so jih podarili 
starim staršem in drugim sorodnikom. Otroke so oblekli 
v najlepša oblačila, jim v roke stisnili igračo ali najljubšo 
plišasto živalco. Mariko (Elek) Horváth so pred objektiv 
postavili v praznični obleki, katere ovratnik in rokavi so 
bili okrašeni z belim vzorcem. Z obleko so se ujemali tudi 
pas, naglavni okras in bele nogavice. Čevlji s pasom (za-
ponko) in nogavičke kažejo na vpliv mesta.    
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X/10
Foto: Silvester Štingl  
Podatke posredoval: Ferenc (Simon) Nagy 
Na fotograf iji, ki je nastala 15. julija 1936, sta 

Flórián Zsemlics in Ferenc (Simon) Nagy. Družini sta 
bili sosedi na Glavni ulici in otroka, približno istih let, 
sta velik del prostega časa preživela skupaj. Otroci v 
Dobrovniku so se igrali v glavnem s steklenimi frni-
kolami, z žogo iz blaga ali pa so se šli igro med dvema 
ognjema. Zelo priljubljena je bila tudi igra veverička-
nje (mukucsozás), ki so jo, za razliko od drugih otroških 
iger, igrali na drevesu. Otroci so se morali na drevesu 
dotakniti drug drugega. Tisti, katerega so se dotaknili, 
se je nato moral spustiti z drevesa. Zmagovalec je bil 
otrok, ki je zadnji ostal na drevesu. Ime veveričkanje 
(mukucsozás) izhaja iz madžarske besede za veverico 
(mókus). Zanimivo je, da  slika ni nastala ob kakem 
prazniku, ampak je govor o povsem  vsakdanji, spon-
tani fotograf iji. Fanta sta bila oblečena v vsakdanja 
oblačila, bila sta tudi brez obuvala, torej bosa, kot je 
bilo takrat v navadi.   

X/11
Foto: Miran in Eta Lovrin 
Podatke posredoval: Miran in Eta Lovrin  
Na fotografiji, ki je nastala še v obdobju stare ma-

džarske oblasti, za časa monarhije, je Erzsébet Fehér 
(roj. Nagy, desno) iz vasi Bödeháza s prijateljico. Živ-
ljenjska zgodba Erzsébet Nagy je ena od značilnejših 
zgodb o poročnih navadah Dobrovničanov. Zanje je vse 
do druge polovice 20. stoletja bilo namreč značilno, da 
si so zakonske partnerje izbirali v naselju oz. znotraj 
dobrovniške fare. Erzsébet Nagy se je rodila v vasi Bö-
deháza, ki je spadala k dobrovniški župniji, poročila pa 
se je z Davidom Santákom iz Dobrovnika. Še mlada je 
ovdovela, zato se je znova poročila, tokrat z Istvánom 
Fehérjem iz vasi Gáborjánháza, ki je prav tako spadala 
k dobrovniški župniji. Par se je naselil v Dobrovniku, 
natančneje v Fövégu. Nova politična meja je zakonca 
Fehér ločila od staršev in večine sorodnikov, saj sta Bö-
deháza in Gáborjánháza po trianonski mirovni pogodbi 
pripadli Madžarski, Dobrovnik pa Jugoslaviji. Poleg 

tega sta zaradi političnih sprememb postala tudi t. i. 
dvojna posestnika, saj sta imela posest tako na Madžar-
skem kot v Jugoslaviji.

X/12
Foto: István Kovács - Frici 
X/13
Foto: Marija (Gajdek) Pavšič 
Podatke posredovala: Kovács István - Frici 
in Marija (Gajdek) Pavšič 
V obravnavanem obdobju, natančneje v prvi polo-

vici dvajsetega stoletja, so oblačila oz. tkanine kupovali 
predvsem na sejmih. V trgovinah so metrsko blago pričeli 
prodajati šele kasneje. Iz domačega, ročno tkanega lanene-
ga platna so izdelovali le perilo, tj. srajce in spodnje hlače. 
S pomočjo fotografij lahko spremljamo tudi takratno modo.      

Fotografija X/12 je bila posneta na vrtu Kovácseve 
hiše na Glavni ulici nekega pomladnega dne v drugi po-
lovici tridesetih let. Na sliki so (od  leve proti desni) Erz-
sébet Zsemlics, Teréz Kovács in Rozália Zsemlics. Obleke 
deklet, ki so bila skoraj istih let, niso le podobnih barv, 
ampak tudi podobnega kroja. Obleke so krasili drobni beli 
vzorci na temni podlagi, za posebnost pa veljajo beli ovra-
tniki, ki najverjetneje niso bili prišiti. Dekle na sredini 
ima obute moderne čevlje z zaponko.  

Na fotografiji X/13, ki je nastala le nekaj let kasne-
je (septembra 1942), so krila že nekoliko krajša in segajo 
do kolen. Pred Zsitkovo hišo stojijo (od leve proti desni) 
Smilja Peričić, Teréz Trajber in Marija Gajdek. Posebno 
pozornost si zaslužijo obleka Teréz Trajber s cvetličnim 
vzorcem in dokolenke Marije Gajdek. 

X/14
Foto: Jurij Bojnec 
Podatke posredoval: Jurij Bojnec 
Fotografija je bila posneta v tridesetih letih 20. sto-

letja na enem od vinorodnih dobrovniških gričev. Od leve 
proti desni sedita József Hajba in István Bojnec, tretja 
oseba je neznana. Slika je nastala ob nekem prazniku 
ali v nedeljo, ko se je lepo oblečena druščina odpravila na 
zabavo v gorice. Sedli  so na lepo pogrnjeno odejo, pred 
njimi so sodček in dve steklenici. Za dobro razpoloženje 
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je poskrbel István Bojnec s harmoniko. Zanimivo je, da je 
v kozarcih rdeče vino, čeprav je za te kraje bilo značilno 
predvsem belo.

       
X/15
Foto: Pál Bojnec
X/16
Foto: József Cár
X/17
Foto: István Kovács - Frici
X/18
Foto: Mária Toplak
X/19
Foto: Irén Hancsik
X/20
Foto: Teréz Göntér
Podatke posredovali: Pál Bojnec, István Kovács
- Frici, József Cár, Mária Toplak, Irén Hancsik
in Teréz Göntér     
V prvi polovici 20. stoletja so bile poroke oz. gostije 

navadno pozimi, le redko spomladi ali jeseni. Pri izbiri 
partnerja je bilo pomembno tudi premoženjsko stanje in 
mnenje staršev. Pozvačin, čigar vlogo je največkrat prevzel 
eden od bližnjih sorodnikov, je že teden dni pred poroko z 
okrašenim klobukom in pisano ježevko ter čutaro obiskoval 
sorodnike in jih vabil na gostijo. V navadi je bilo tudi, da 
so tako povabljeni kot nepovabljeni vaščani v hišo, kjer je 
bila gostija, prinesli različna živila. Nepovabljeni le manjše 
stvari, npr. orehe, mak, jajca, povabljeni pa »dragocenejša 
darila«, npr. kokoš ali petelina, na gostijo pa še pladenj pe-
civa. Gostija je trajala dva dni, največkrat je bila v nedeljo 
in ponedeljek. Priljubljena zabava ob tej priložnosti  je bilo 
t. i. lükanje (leső), kar je pomenilo, da so nepovabljeni ljud-
je odšli k hiši in dogajanje na gostiji opazovali od zunaj. 
Domačini so tudi tem postregli s hrano in pijačo. Drugi dan 
gostije so svatje obhodili vas, češ da se je nevesta šla umivat. 
Pri dogovorjeni hiši so iz vodnjaka zajeli vodo, s katero je 
nato nevesta polila ljudi okrog sebe, seveda če niso bili do-
volj urni in niso pravočasno odskočili. Priče so ponavadi bili 
krst ni botri, družice pa mlade sorodnice. 

Poročna fotografija X/15 je nastala tik po prvi sve-
tovni vojni. Ferenc Bojnec, ki se je srečno vrnil iz vojne, 

in njegov brat Márton sta se poročila na isti dan, in sicer  
feb ruarja 1919. Ferenc Bojnec je vzel za ženo Anno Var-
ga, Márton Bojnec pa Teréz Mulc. V spodnji vrsti stoji-
jo od leve proti desni Teréz Mulc, Márton Bojnec, Anna 
Varga in Ferenc Bojnec,  v zgornji vrsti pa od leve proti 
desni József Plej, Pál Varga in Pálné Varga. 

Fotografija X/16 je bila posneta leta 1939 na poroki 
Lajosa in Irén Cár (roj. Göncz). Obe družini sta spadali 
med najbogatejše v vasi, njihovo premoženje pa je obsega-
lo predvsem zemljo in vinograde. Lajos je svoji izvoljenki 
dvoril kar tri leta, preden jo je končno zaprosil za roko. Na 
poročni sliki sta na sredini nevesta in ženin, levo in desno 
pa družice in drugi. Na obeh koncih stojita pozvačina, za 
mladim parom pa starši in bližnji sorodniki.  

Fotograf ija X/17 je nastala januarja 1939 in 
prikazuje svate na dvojni poroki. Na isti dan sta se 
s svojima izbrankama poročila brata István in Lajos 
Kovács iz Glavne ulice. Istvánova izvoljenka je bila 
Teréz Kovács (roj. prav tako Kovács), Lajos pa si je 
ženo našel v Patakszeru, in sicer Mário Varga. Levi par 
na sliki sta István in Teréz, desni pa Lajos in Mária. 
V ozadju med svati sta lepo vidna tudi pozvačina, ki 
sta imela za klobukom zataknjene šopke, v rokah pa sta 
držala pisani ježevki.   

Tudi fotografija X/18 je iz leta 1939, posneta pa je 
bila na poroki Márie Bozsek oz. Márie (Bozsek) Varga in 
Lajosa Kovácsa. Na sredini sta nevesta in ženin, okrog 
njiju pa družice, pozvačina in sorodniki. 

Poročna fotografija X/19 nekoliko izstopa od osta-
lih, saj prikazuje samo ženina in nevesto. Posneta je bila 
v nekem fotografskem ateljeju v Montevideu (Urugvaj) 
in prikazuje Jánosa Nagya in njegovo ženo Teréz (roj. 
Šavel) iz Dobrovnika. V Južno Ameriko sta se izseli-
la okrog leta 1930, kjer sta se tudi poročila. Rodila sta 
se jima dva otroka, sin Ottó in hči Teréz. Štiričlanska 
družina se je iz Urugvaja vrnila leta 1935. Ženin in 
nevesta na sliki sta  za  tiste čase oblečena v moderne 
poročne obleke.

Družici na poroki leta 1943 sta bili iz Tüskeszera. 
Obe sta oblečeni v obleko iz enakega blaga, v rokah držita 
šopka šmarnic, lase jima pa krasi venček (X/20). Na desni 
sedi Teréz Göntér.          
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X/21
Foto: István Turza in Marija (Turza) Ošlaj    
Podatke posredovala: István Turza 
in Marija (Turza) Ošlaj 
Sredi fotografije je učitelj János Turza, ki je bil rav-

natelj dobrovniške šole od leta 1892 pa vse do leta 1919 
oz. do priključitve Dobrovnika Jugoslaviji. Rodil se je leta 
1870 v Lendavi. Po končanem učiteljišču v Čakovcu se je 
zaposlil kot učitelj v dobrovniški osnovni šoli. Z Mário 
Doma (roj. 1880) iz Turnišča sta se poročila leta 1897 in 
se naselila v Dobrovniku. Imela sta pet otrok. Najstarejši 
je bil Antal Turza, ravnatelj dobrovniške šole med drugo 
svetovno vojno. Za njim se je rodil László Turza, ki se je 
izučil za trgovca in se preselil v Salomvár. Tretji otrok 
in edina hčerka je bila Ilona, ki se je poročila z Józsefom 
Klárom in je doma gospodinjila. Četrti  se je rodil Berta-
lan Turza, ki je sledil bratu Lászlu in postal trgovec v Ča-
kovcu. Najmlajši otrok v družini Turza se je rodil 1915 
in dobil ime po očetu. János Turza ml. je v obdobju med 
obema vojnama končal učiteljišče v Mariboru in se kasneje 
zaposlil kot učitelj.  

Na fotografiji stojijo od leve proti desni: János Turza 
ml., László Turza, János Turza st., trgovec Rous, Bertalan 
Turza. Od leve proti desni pa sedijo: Mária Doma (mati 
Turzovih otrok), neznana, Margit Rous (soproga trgovca 
Rousa) s sinom Tončijem, poleg nje stoji hči Margit Rous, ml.       

X/22
Foto: Ljerka Pilipp 
Podatke posredovali: Ljerka Pilipp 
in Márta Szarjas 
Na fotografiji, ki je nastala okrog leta 1910 je Krisz-

tina Zsitek  s hčerama Ilono (levo) in Matildo. Krisztina 
Zsitek (roj. Kos) je bila iz Murske Sobote, njen mož Ferenc 
Zsitek pa iz Rakičana. Zakonca Zsitek sta po prihodu v 
Dobrovnik najprej odprla gostilno, leta 1911 pa zgradila 
opekarno, ki je bila v njihovi lasti vse do nacionalizacije 
po drugi svetovni vojni, razen krajšega obdobja za  časa 
madžarske oblasti med drugo svetovno vojno. Družini, ki 
je spadala med najpremožnejše v vasi, je bila izobrazba 
otrok zelo pomembna. Obe hčeri sta se šolali v avstrijskih 
samostanih, kjer sta se učili vse od gospodinjstva do  ve-

denja in glasbe. Tekoče sta govorili nemško in madžarsko, 
obvladali pa sta tudi slovenski in hrvaški jezik. Zsitkovi 
dekleti sta se dobro poročili, starejšo Matildo je vzel za 
ženo nek finančnik in živela sta v Osijeku, mlajša Ilona 
pa se je poročila z jugoslovanskim oficirjem Krunoslavom 
Peričićem. Ta  je kasneje postal kraljev adjutant, zato je 
družina nekaj časa živela na kraljevem dvoru v Beogra-
du. Tam je Ilona z igranjem na klavir in petjem dvorjane 
precej pogosto zabavala.  

X/23
Foto: József Gerencsér st. 
Podatke posredoval: József Gerencsér st. 
Fotografija iz tridesetih let 20. stoletja prikazuje 

nekatere člane družine Toplak, lastnice gostilne in žage v 
Dobrovniku. Glava družine János Toplak je bil tesarski 
mojster iz Bukovnice, žena Anna pa se je rodila v Filov-
cih. Takoj po prvi svetovni vojni so se preselili v Dob-
rovnik, kjer so v središču naselja, nasproti cerkve odprli 
gostilno in žago. Imela sta 11 otrok, a jih je odraslo dobo  
dočakalo le devet, in sicer (od najstarejšega do najmlajše-
ga) József, Ferenc, János, Iván, Mária, Anna, Kálmán, 
Barbara in István. 

Na sredini fotografije, ki je bila posneta na dvori-
šču njihove gostilne, sedita János in Anna Toplak (zgoraj 
oblečena v belo). Na Jánosevi levi sedi najstarejši sin Jó zsef 
(označen z napisom Jóska B.), desno od Anne pa Ferenc 
(označen z napisom Ferko). Za Ferencem Toplakom stoji 
njegova žena Mária (roj. Penker), na tleh pred njima je 
sin Jožef (na fotografiji označen z napisom Toplak Jóska). 
Med Jánosem in Anno Toplak je hči Anna (Anus), za njo 
pa Kálmán in Ilona (Ilonka). Na desni strani slike stojita 
József Gerencsér (označen z napisom papi) in žena Mária 
(roj. Toplak, označena z napisom mami). V ospredju sedi 
njun sin József (označen z besedo apu/oče). Iz tega zapisa 
lahko sklepamo, da je sliko z napisi opremil njegov sin. 

X/24
Foto: Jurij Bojnec
Podatke posredovala: Jurij Bojnec in Pál Bojnec
Zakonca István in Anna Bojnec (roj. Berden), ki sta 

vzgojila osem otrok, sta se v Dobrovnik preselila v prvem 

Opis razglednic in fotografij



223

desetletju 20. stoletja. István se je rodil v Strehovcih, žena 
Anna pa v Filovcih. István Bojnec je bil sodar, za ta poklic 
pa je priučil tudi svoje sinove Ferenca, Istvána in Jánosa. 
Dve hčeri sta postali redovnici. Fotografija je nastala ob 
nekem prazniku doma na Glavni ulici, kjer so se zbrali 
vsi bratje in sestre Bojnec,  se skupaj s starši postavili pred 
objektiv in se tako ovekovečili.   

Od leve proti desni stojijo: Ferenc Bojnec, soproga 
Anna, Márton Bojnec, Magdolna Bojnec, János Bojnec, 
Teréz (Treszka) Bojnec in István Bojnec. Od leve proti 
desni sedijo: Mária Bojnec, glava družine István Bojnec, 
žena Ana in Ana Bojnec.    

X/25
Foto: Marika (Elek) Horvát  
Podatke posredovala: Marika (Elek) Horvát
Fotografija je nastala v drugi polovici tridesetih let 

20. stoletja, na njej pa je János Göntér iz Dobrovnika z 
ženo Matildo (roj. v Nagykanizsi) in tremi sinovi (od  
leve proti desni György in János, spredaj Ferenc). János 
Göntér, rojen okrog preloma stoletja, je imel več gostišč v 
različnih krajih (med drugim je nekaj časa imel v najemu 
tudi Dobrayev hotel v Murski Soboti), nazadnje, v tri-
desetih letih, pa je v Dolgi vasi vodil gostilno, ki je stala 
nasproti dolgovaškega katoliškega pokopališča. Umrl je 
razmeroma mlad leta 1943, njegovo ženo in otroke pa je 
jugoslovanska komunistična oblast leta 1945 pregnala na 
Madžarsko.  

X/26
Foto: Marija (Gajdek) Pavšič  
Podatke posredovala: Marija (Gajdek) Pavšič 
Fotografija je bila posneta leta 1928 v Združenih 

državah Amerike (ZDA). Par na sliki sta Ivan Gajdek iz 
Banije na Hrvaškem in njegova žena Marija (roj. Boj-
nec) iz Strehovcev, poročila pa sta se v mestu Youngstown 
v zvezni državi Ohio. Kmalu po poroki se jima je rodila 
hči Ana (1924), za njo pa še Marija (1925). Družina 
Gajdek se je leta 1934 preselila nazaj v Marijino rojstno 
vas Strehovce. V zelo kratkem času so prenovili v Dobrov-
niku zgradbo, v kateri je bila  Domajeva gostilna, ki so jo 
kupili leta 1933, ko so bili še v Ameriki.  Družina  se je 

nato preselila v sosednjo vas oz. v Dobrovnik. V stanova-
nje so preuredili tudi hleve, ki so pripadali gostilni, kjer se 
je nato nastanila družina Gajdek. Nekdanjo zgradbo, v 
kateri je prej bila  gostilna, pa so dali v najem, prav tako 
pa tudi nekatere druge preurejene prostore nekdanjega 
hleva. Sredi tridesetih let so kupili t. i. stanico (laktanya) 
na Glavni ulici in jo dali v najem orožnikom. Tik pred 
izbruhom druge svetovne vojne pa so kupili še eno nepre-
mičnino, in sicer  hišo družine Csuka na Glavni ulici. 

Na fotografiji, posneti v nekem ateljeju, stoji Ivan 
Gajdek, pred njim sedi žena Marija Gajdek s hčerjo Ma-
rijo, medtem ko starejša Ana stoji poleg nje.  

X/27, X/28 in X/29
Foto: Margit Szomi 
Podatke posredovala: Margit Szomi 
in Ferenc (Simon) Nagy
V obravnavanem obdobju sta v Dobrovniku bili dve 

pokopališči. Ob Glavni ulici je bilo vaško, kamor so po-
kopavali izključno le umrle iz Dobrovnika, ob cesti proti 
Kobilju pa t. i. heteško pokopališče. Tam so pokopavali po-
kojnike iz ostalih naselij dobrovniške župnije. Proti koncu 
19. stoletja so svoja pokopališča uredile že vse vasi v fari, 
zato heteškega pokopališča niso uporabljali več. Med dru-
go svetovno vojno so ga popolnoma uničili, na njegovem 
mestu pa uredili vadbišče za gojence predvojaške vzgoje 
(levente) in nogometno igrišče. 

V obdobju med obema vojnama so mrtvaške odre po-
stavljali še doma. Pred tem je hišo obiskal mrliški ogled-
nik, ki je potrdil nastop smrti. To so storili tako, da so pred 
pokojnikova usta nastavili ogledalo (če bi se zarosilo, bi to 
pomenilo, da je še živ) oziroma so mu na prsi položili ko-
zarec vode in opazovali, ali se voda v njem premika. Krsto 
s pokojnikom so na dvorišče vedno prinesli brez pokrova  
(X/27, X/29), zaprli so jo šele zunaj (X/28). Številni so si 
krste pripravili že  vnaprej, če pa že niso, pa so imeli shra-
njene vsaj deske zanjo. Krsta je do pokopališča prispela s t. 
i. »konjem sv. Mihaela«, kar pomeni, da so jo ljudje nesli 
peš, in sicer  na ramenih.  

Fotografiji X/27 in X/28 sta bili posneti v dvajsetih 
letih 20. stoletja med pogrebom nekega vaščana iz Fövéga. 
Obe prikazujeta skupino žalovalcev in krsto, ki je že pri-
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pravljena na žalni sprevod do pokopališča. Na sliki X/27 
so pokojnikovi najožji, na X/28 pa daljni sorodniki in 
sosedje.              

Fotografija X/29 je bila posneta v Murski Soboti leta 
1943. Ferenc Bukovec iz Dobrovnika je namreč preminil 
v tamkajšnji bolnišnici, kjer so ga pred prevozom domov 
prav tako  položili na mrtvaški oder. Ob krsti so njegova 
žena, otroci in najožji sorodniki. Okrog pokojnikove glave 
so rože, na mizici ob njem pa križ in goreče sveče.
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A. KÉPESLAP-TULAJDONOSOK/LASTNIKI RAZGLEDNIC

1.  Cár Jenő (Ljubljana): I/1

2.  Ošlaj (Turza) Marija (Puconci): I/3, I/4, I/10

3.  dr. Toplak Jožef (Hrastnik): I/11

4.  Turza István (Muraszombat/Murska Sobota): I/3, I/4, I/10

5.  Szabó Elemérné (Turza Mária) (Veszprém): I/3, I/4 

6.  Vida István (Lendva/Lendava): I/2, I/5, I/6, I/7, I/8, I/9

B.  FÉNYKÉPTULAJDONOSOK/LASTNIKI FOTOGRAFIJ

1.  Bojnec Jurij (Dobronak/Dobrovnik): II/5, III/24, III/27, X/14, X/24

2.  Bojnec Pál (Dobronak/Dobrovnik): VII/1–VII/3, X/15

3.  Car (Kühar) Ana (Dobronak/Dobrovnik): III/26

4.  Cár Jenő (Ljubljana): X/7

5.  Cár József (Dobronak/Dobrovnik): X/7, X/16

6.  Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség/Madžarska samoupravna

 narodna skupnost Občine Dobrovnik: III/19, IV/9, IV/11, IV/17  

7.  id. Gerencsér József st. (Lendva/Lendava): III/4, III/5, VI/26, X/23

8.  Gorza Jožef (Dobronak/Dobrovnik): II/13, VII/24–VII/26

9.  Gönc János (Ptuj): II/3, III/28, IV/13, X/8

10.  Göntér Teréz (Dobronak/Dobrovnik): V/5, V/10, VI/8, VI/28, VII/9, X/20  

11.  Győri (Gizi) Gizella (Dobronak/Dobrovnik): II/18, VII/19

12.  Hack Ferenc (Dobronak/Dobrovnik): VII/27 

13.  Hack János (Dobronak/Dobrovnik): III/6

14.  Hancsik Irén (Dobronak/Dobrovnik): VIII/5, X/19

15.  Hermán (Mindszenti) Teréz (Lendva/Lendava): V/11

16.  Horvát (Elek) Marika (Muraszombat/Murska Sobota): III/21, III/22, IV/22, V/12, VI/14, VI/22, VI/23, 

VIII/3, VIII/4, X/2, X/9, X/25  

17.  Kovács (Gábor) Gizella (Dobronak/Dobrovnik): VI/10, VI/12, IX/7 

18.  Kovács István – Frici (Dobronak/Dobrovnik): V/7, V/18, VI/13, VI/16, VII/4, VII/6, VII/11, VII/12, 

IX/3, IX/6, X/1, X/12, X/17         

19.  Kovács Lajos és Kovács Mónika (Dobronak/Dobrovnik): IV/21, V/8   

20.  Kovács Olga (Dobronak/Dobrovnik): VII/8, VIII/10, VIII/11   
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21.  Leonhard Ana (Hosszúfalu/Dolga vas): III/7, IX/5, IX/8 

22.  Lovrin Miran és Eta (Dobronak/Dobrovnik): X/11

23.  Nagy (Simon) Ferenc (Dobronak/Dobrovnik): V/4, IV/5, IV/18, VI/15, VI/17–VI/19, VI/29, X/3, X/4 

24.  Nagy Katalin (Dobronak/Dobrovnik): II/25, V/9 

25.  Néprajzi Múzeum Fotótára, Budapest/Fotoarhiv etnološkega muzeja v Budimpešti: 6404, 6405, 6406, 

6407: II/1, II/2, II/16, II/17

26.  Ošlaj (Turza) Marija (Puconci): III/9, III/10, IV/1, IV/3, V/2, V/3, V/13, V/15, VI/9, VI/24, VI/27, 

VII/7, VII/13, VII/16–VII/18, VII/28, X/21    

27.  Dobronaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Prostovoljno gasilsko društvo Dobrovnik: IX/1, 

28.  Pavšič (Gajdek) Marija (Lendva/Lendava): III/17, IV/7, V/16, VI/11, VI/20, VI/30, VI/31, VII/14, 

VII/15, VIII/1, VIII/2, IX/4, X/13, X/26     

29.  Pilipp Ljerka (Graz): II/23, II/24, III/15, III/16, VII/10, X/22 

30.  Sabján János (Dobronak/Dobrovnik): IV/12, VI/4, VI/5

31.  Skočir (Benkovič) Elizabeta (Hrastnik): VII/5

32. Szomi Margit (Dobronak/Dobrovnik): VIII/6–VIII/8, X/27–X/29

33.  Šövegeš Silvester (Dobronak/Dobrovnik): III/8, III/11, IV/10, V/4, VIII/9  

34.  Štingl Silvester (Kranj): II/4, II/6, II/12, II/14, II/15, II/19–II/22, II/26–II/33, III/13, III/14, III/23, 

IV/2, IV/6, IV/8, IV/19, V/1, V/14, V/19, VI/1–VI/3, VI/6, VI/7, VI/25, VI/32–VI/34, IX/2, X/5, X/6, X/10

35.  Toplak Ernő (Dobronak/Dobrovnik): III/3, III/25, VII/23 

36.  dr. Toplak Jožef (Hrastnik): III/18, III/20

37.  Toplak Mária (Dobronak/Dobrovnik): IV/14, IV/20, V/6, VI/21, X/18 

38.  Toplak Teréz (Dobronak/Dobrovnik): VII/21, VII/22

39.  Turza István (Muraszombat/Murska Sobota): III/9, III/10, V/2, V/3, V/13, V/15, VI/9, VI/24, VI/27, 

VII/7, VII/13, VII/16–VII/18, VII/28, X/21 

40.  Varga Sándor (Lendva/Lendava): IV/15, IV/16, VII/20  

41.  Vuk József (Dobronak/Dobrovnik): III/17 

42.  Zver (Doma) Jolán (Muraszombat/Murska Sobota): III/1, III/2, V/17
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C.  ADATKÖZLŐK/PODATKE SO POSREDOVALI

1. Biró József (Lendva/Lendava)

2. Bognár János (Dobronak/Dobrovnik)

3. Bojnec Jurij (Dobronak/Dobrovnik)

4. Bojnec Pál (Dobronak/Dobrovnik)

5. Car (Kühar) Ana (Dobronak/Dobrovnik)

6. Cár Jenő (Ljubljana)

7. Cár József (Dobronak/Dobrovnik)

8. id. Gerencsér József st. (Lendva/Lendava)

9. Gorza Jožef (Dobronak/Dobrovnik)

10. Gönc János (Ptuj)

11. Hack Ferenc (Dobronak/Dobrovnik)

12. Hack János (Dobronak/Dobrovnik)

13. Hancsik Irén (Dobronak/Dobrovnik)

14. Hermán (Mindszenti) Teréz (Lendva/Lendava)

15. Horvát (Elek) Marika (Muraszombat/Murska Sobota)

16. Kovács (Gábor) Gizella (Dobronak/Dobrovnik)

17. Kovács István/Frici (Dobronak/Dobrovnik)

18. Kovács Lajos és Kovács Mónika (Dobronak/Dobrovnik)

19. Kovács (Pandur) Teréz (Dobronak/Dobrovnik)

20. Leonhard Ana (Hosszúfalu/Dolga vas)

21. Lovrin Miran, Lovrin Eta (Dobronak/Dobrovnik)

22. Nagy (Simon) Ferenc (Dobronak/Dobrovnik)

23. Nagy Katalin (Dobronak/Dobrovnik)

24. Ošlaj Jožef (Dobronak/Dobrovnik)

25. Ošlaj (Turza) Marija (Puconci)

26. Pavšič (Gajdek) Marija (Lendva/Lendava)

27. Pilipp Ljerka (Graz)

28. Skočir (Benkovič) Elizabeta (Hrastnik)

29. Somi Laci (Dobronak/Dobrovnik)

30. Szarjas Márta (Dobronak/Dobrovnik)

31. Szomi Margit (Dobronak/Dobrovnik) 

32. Šövegeš Silvester (Dobronak/Dobrovnik) 

33. Štingl Silvester (Kranj)
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34. Toplak Ernő (Dobronak/Dobrovnik)

35. Toplak Mária (Dobronak/Dobrovnik)

36. Turza István (Muraszombat/Murska Sobota)

37. Vrhunc Željko (Lendava/Lendva)

38. Vuk József (Dobronak/Dobrovnik)

39. Zver (Doma) Jolán (Muraszombat/Murska Sobota)

D. MÉLYINTERJÚK/GLOBINSKI INTERVJUJI

1. Bognár János (Dobronak/Dobrovnik)

2. Kovács István/Frici (Dobronak/Dobrovnik)

3. Toplak Mária (Dobronak/Dobrovnik)

4. Nagy (Simon) Ferenc (Dobronak/Dobrovnik) 

228



Irodalom /Literatura 

Csáky Károly: Fénykép és parasztkultúra (Egy nyelvhatár menti közösség néprajzi-fotóantropológiai vizsgálata). 
KT Könyv- és Lapkiadó Kft. Komárom, 2006.    

Elődeink öröksége képekben/Naslijeđe naših predaka u slikama (Szerkesztette/Uredila: Sipos Tünde). L'Har-
mattan–Magyar Egyesületek Szövetsége – Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék Buda-
pest – Pélmonostor – Pécs, 2006.  

Göncz László: Muravidéki magyarok 1919-1941. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Lendva, 2001;
Göncz László: Felszabadulás vagy megszállás? A Mura mente 1941-1945. Magyar Nemzetiségi Művelődési In-

tézet. Lendva 2006.
Göncz László: Egy peremvidék hírmondói. Mura menti életképek a 20. század első feléből. A Magyar Nyelv és 

Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia. Budapest, 2006.
Gönczi Ferencz: Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár, 1914.  
Göntér János: Dobronak. Múlt és jelen a határ mentén. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Lendva, 1998.
Halász Albert: Jeles napok, népi ünnepek a Muravidéken. Studio Artis – Magyar Nemzetiségi Művelődési Inté-

zet. Lendva, 1999.
Iancu Laura, Benedek Katalin: Magyarfalusi emlékek. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2005.
Kerecsényi Edit: Távol a hazától... Lendvavidéki magyar kivándorlók és vendégmunkások. Magyar Nemzetiségi 

Művelődési Intézet. Lendva, 1994.
Kokolj Miroslav: Prekmurski Slovenci 1919–1941. Pomurska založba. Murska Sobota, 1984. 
Kunt Ernő: Néprajz és fotóantropológia. Ethnographia, 1987. XCVIII. 1. szám. 1-47. p.; 
Kozar Marija: Etnološki slovar Slovencev na Madžarskem/A magyarországi szlovének néprajzi szótára. Szigna-

túra Nyomda és Kiadó Kft., Monošter – Szombathely, 1996. 
Varga Sándor – Pivar Ella: Dobronak, Göntérháza, Kót helytörténete. Lendva, 1979. 7-58. p.  
Varga Sándor: A szlovéniai magyarok műkedvelő tevékenysége 1920-1970. Magyar Nemzetiségi Művelődési In-

tézet. Lendva, 1995; 
Varga Sándor: A dobronaki plébánia történetéből. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Lendva, 1997,

229



230

Mutatók*/ Kazala*

Névmutató/Kazalo imen

Alszeghy (géplakatos mester/ključavničarski mojster) 
154, 197

Babič, Jožef 68, 69, 72, 159, 161, 175, 202, 204, 217
Balaic Sándor 163, 205
Balazsic Lajos 176, 218
Benčik, Marija 44, 45, 151, 195
Benkovič, Ciril 160, 203
Benkovič, Štefan 100, 143, 144, 164, 169, 187, 188, 

207, 211
Berden Kálmán 44, 45, 48, 150, 193 
Berden Teréz 150, 193
Berényi István 142, 186
Bertalanics (szül./roj. Hanc) Rozália 176, 218
Bíró Ferenc 171, 213
Biró József 166, 208, 227
Bogdán Ferenc 171, 213
Bogdán István 164, 207
Bognár János 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 
151, 156, 157, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 
185, 186, 188, 189, 193, 194, 200, 206, 207, 208, 
210, 211, 212, 214, 227, 228
Bognár József 171, 176, 213, 218
Bognár Lajos 171, 213
Bojnec (szül./roj. Berden) Anna 181, 222
Bojnec (szül./roj. Mulc) Teréz 131, 179, 221
Bojnec (szül./roj. Varga) Anna 131, 179, 221
Bojnec Anna 181, 223
Bojnec család 135
Bojnec Ferenc 98, 99, 131, 153, 168, 179, 181, 197, 

211, 221, 223  
Bojnec György 170, 213
Bojnec István 54, 104, 153, 170, 171, 176, 179, 

181, 197, 213, 218, 220, 221, 223 
Bojnec István, id., 153, 181, 197, 223
Bojnec János 153, 171, 181, 197, 213, 223 
Bojnec Jurij 144, 153, 154, 178, 181, 188, 197, 220, 
222, 225, 227
Bojnec Magdolna 181, 223
Bojnec Mária 181, 223
Bojnec Márton 131, 179, 181, 221, 223 

Bojnec Pál 168, 179, 181, 211, 221, 222, 225, 227
Bojnec Teréz (Treszka) 181, 223 
Bot (Dávid) József 171, 214
Bot (szül./roj. Doma) Margit 149, 192
Bot Pál 149, 192
Budina (parancsnok/poveljnik) 164, 207
Bukovec Ferenc 138, 182, 224
Bukovec Rozália 167, 209
Bukovec Rozália 113, 173, 215
Bukovec Vendel 167, 209
Bürmen (Kühar) Lajos 55, 154, 197
Bürmen Ferenc 176, 218
Bürmen Rozália 154, 197
Cár (Páli) Pál 113, 173, 215
Cár (szü./roj. Kühar) Ana 154, 197, 225, 227
Cár (szül./roj. Gerencsér) Mária 177, 219
Cár (szül./roj. Göncz) Irén 127, 132, 177, 179, 

219, 221
Cár (szül./roj. Göntér) Katalin 113, 173, 215
Cár Etuska 127, 177, 219 
Cár Jenő 141, 177, 185, 219, 225, 227
Cár József 177, 179, 219, 221, 225, 227
Cár József, id./st. 128, 171, 176, 177, 214, 218, 219
Cár Lajos 128, 132, 177, 179, 219, 221 
Csuka István 91, 167, 181, 210, 223,
Dancs Teréz 160, 203
Darvas László 171, 213, 214
Darvas Péter 44, 45, 50, 144, 151, 173, 188, 195, 215
Deák Rozália 160, 203
Deák Teréz 160, 203
Doma (szül./roj. Belosics) Jolán 149, 192
Doma (szül./roj. Nemes) Júlia-Jolán 149, 192
Doma (szül./roj. Zsálig) Mária 148, 149, 192 
Doma család 30, 31, 44, 45, 46, 142, 149, 151, 181, 

186, 192, 194, 223
Doma Ferencz 46, 148, 159, 161, 192, 202, 204
Doma Gizi 149, 192
Doma János 149, 162
Doma József 149, 192
Doma Lajos 149, 192
Dominko Ilona 160, 203
Dominko István (Pista) 142, 186
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Dominko Teréz 160, 203
Domonkos János 167, 209
Domonkos Laci 160, 203
Domonkos Magdolna 160, 203
Döbrentey Juliska 68, 69
Esterházy (hercegi család/plemiška družina) 56, 57, 

142, 150, 186, 193
Fábián Mária 160, 203
Fabris, Berta 152, 195
Fabris, Elisa 152, 195
Fabris, Ettore 152, 195
Fabris, Filomena 152, 195
Fabris, Lucrezia 152, 195
Fabris, Luigi 152, 195
Fabris, Luigia 152, 195
Fabris, Marcellino 152, 195
Fabris, Onelia 152, 195
Fabris, Ottilio 152, 195
Fabris, Rosalia 152, 195
Fahn Adolf 169, 212
Farkas Mária 176, 218
Fehér (szül./roj. Nagy) Erzsébet 130, 178, 220 
Fehér István 178, 220 
Ferencek Mária 160, 203
Ferencek Teréz 160, 203
Freyer Jakab 11, 17, 150, 153, 157, 193, 196, 200 
Gajdek (család/družina) 112, 136, 151, 164, 173, 
181, 194, 207, 215, 223 
Gajdek (szül./roj. Bojnec) Marija 173, 181, 213, 223
Gajdek Ana 181, 223
Gajdek, Ivan 112, 154, 168, 173, 181, 197, 210, 215, 

223
Garai Katalin 164, 207
Gerencsér (család/družina) 144, 148, 149, 150, 160, 

188, 191, 193, 194, 203 
Gerencsér (szül./roj. Toplak) Mária 47, 149, 181, 

193, 222 
Gerencsér József 47, 149, 181, 193, 222
Gerencsér József, id./st. (Gerenčer, Josip) 44, 47, 

48, 149, 152, 166, 180, 181, 193, 196, 209, 219, 
222, 225, 227

Glavács József 164, 207
Gombóc Lajos 171, 213
Goricsán bácsi 163, 206
Gorza (erdész/gozdar) 144, 187

Gorza Jožef 108, 145, 172, 189, 214, 225, 227
Gönc János (Jani) 128, 144, 150, 154, 156, 176, 

177, 187, 194, 197, 198, 200, 218, 219, 225, 227
Gönc Mária 128, 167, 177, 210, 219
Gönc Pál  (géplakatos/strojni ključavničar) 55, 150, 

154, 175, 177, 194, 197, 198,  219 
Gönc Pál (falubíró/veliki ritar) 171, 213 
Gönc Teréz 128, 167, 177, 210, 219
Göncz László 154, 198
Gönczi Ferenc 30, 31 
Göntér Ferenc 181, 223
Göntér György 181, 223
Göntér Imre 176, 218
Göntér István 153, 196
Göntér János 136, 181, 223
Göntér János, ifj./ml. 157, 181, 200, 223
Göntér Matild 136, 181, 223
Göntér Teréz 159, 160, 163, 167, 169, 179, 180, 

202, 203, 206, 210, 212, 221, 225
Graner 168, 211
Grősz József 66, 158, 201
Győri (Palini) József 100, 169, 211
Győri Gizella 146, 171, 190, 213, 225 
Hack Ferenc 109, 172, 214, 225, 227
Hack János 150, 171, 193, 213, 225, 227
Hack István 150, 193
Hajba József 104, 171, 178, 213, 220 
Hajba Katalin 160, 203
Hajdinjak Aja 160, 203
Hampammer (család/družina) 91, 167, 209
Hancs Ferenc 171, 214
Hancs György 163, 206
Hancs István 171, 176, 213, 218
Hancs József 160, 203
Hancs Mária 167, 209
Hancsik Irén 173, 179, 215, 221, 225, 227
Hermán (Mindszenti) Teréz 160, 203, 225, 227
Hermán Júlia 167, 210
Hermán Katalin 160, 203
Horányi (szül./roj. Komoróczy) Rozália 126, 176, 

218
Horányi Ervin 126, 176, 218
Horányi József 126, 176, 218
Horvát (Trafikos) Antal 164, 207
Horvát (Trafikos) János 164, 207
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Horvát(h) (Elek) Marika 89, 129, 153, 158, 160, 
164, 166, 173, 176, 177, 181, 196, 201, 203, 207, 
208, 209, 215, 218, 219, 223, 225, 227

Horváth (Hosszúfülű) család 145, 189
Horváth (szül./roj. Göntér) Teréz 54, 129, 153, 167, 

196, 209
Horváth (Vendel) Mária 167, 210
Horváth Antal 171, 213
Horváth Elek 44, 45, 53, 54, 90, 129, 150, 153, 165, 

167, 168, 193, 196, 207, 209, 210, 211      
Horváth Ferenc 85, 163, 206
Horváth István 170, 171, 212, 213
Horváth Jenő 171, 214
Horváth József 102, 169, 212
Horváth Mária 143, 187
Horváth Rozália 163, 169, 206, 211
Hosszú József 64, 157, 200
Karađorđević Pál (Pavel) 151, 194
Karađorđević Péter, II. 102, 151, 170, 194, 212
Karlin, Andrej 158, 201
Kis János 63, 157, 158, 200, 201
Klár (szül./roj. Turza) Ilona 159, 180, 202, 222
Klár József 180, 222
Klekl, Jožef 145, 189
Kneisel, Vladimir 161, 204
Kollin Ignác 174, 217
Kolosa János 147, 190
Komoróczi József 171, 213
Komoróczi Rozália (Schwester Longina) 67, 158, 
176
Koren, Ivan 157, 158, 200, 201
Kovács (Gábor) Gizella 163, 164, 175, 206, 207, 217, 

225, 227
Kovács (Mindszenti) Teréz 160, 203
Kovács (Pandur) György 101, 169, 174, 212, 216
Kovács (Pandur) József  116, 174, 212, 216 
Kovács (Pandur) Teréz 159, 161, 175, 176, 179, 202, 

204, 211, 221 218, 225
Kovács (Pandur) Vendel 117, 143, 151, 174, 187, 

196, 212, 216  
Kovács (szül./roj. Kovács) Teréz 179, 221
Kovács (szül./roj. Varga (Bozsek)) Mária 132, 133, 

179, 221
Kovács (szül./roj. Varga) Rozália 101, 169, 174, 212, 

216

Kovács Attila 6, 7, 14, 20
Kovács Ferenc 103, 163, 167, 170, 206, 210, 212 
Kovács Géza 171, 213
Kovács István – Frici 14, 20, 143, 146, 159, 161, 

162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 175, 176, 178, 
179, 187, 189, 190, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 
210, 211, 212, 217, 218, 220, 221, 225, 227, 228

Kovács István 103, 121, 132, 165, 170, 175, 176, 
179, 207, 212, 217, 218, 221
Kovács János 157, 200
Kovács Lajos 132, 133, 170, 179, 212, 221 
Kovács Lajos 158, 159, 201, 202, 225, 227
Kovács Lajos 171, 214 
Kovács Mária (Manci) 176, 218
Kovács Mária, id./st. 126, 176, 218
Kovács Mária, ifj./ml. 126, 176, 218
Kovács Mónika 158, 159, 201, 202, 225, 227
Kovács Olga 169, 174, 212, 216, 225
Kovács Sándor 141, 185
Kovács Teréz 132, 167, 176, 178, 209, 218, 220
Krajcár Imre 171, 213
Kranjec (szül./roj. Doma) Gizella 68, 69, 72, 73, 77, 

159, 161, 202, 204 
Kranjec, Andrej 77, 161, 204
Kranjec, Angela 77, 161, 204
Kranjec, Vinko 77, 159, 161, 202, 204
Kruk, Slavica 74, 79, 88, 147, 148, 151, 160, 162, 

165, 167, 175, 177, 190, 191, 195, 203, 204, 209, 
217, 219 

Kunt Ernő 9, 9, 10, 15, 15, 16
Kühar Lajos 142, 145, 154, 186, 188, 197
Lajos (Štingl Franjo inasa/vajenec Franja Štingla) 

167, 209
László Ferenc 163, 171, 176, 205, 213, 218
László István 171, 214
László Katalin 176, 218
 ld./gl. Komoróczi Rozika (Schwester Longina) 
Lejko, Štefan 62, 73, 143, 156, 157, 159, 165, 187, 
200, 202, 208
Leonhard (testvérek/brata) 44, 45, 144, 149, 150, 

188, 193, 194 
Leonhard, Ana 150, 175, 176, 193, 194, 217, 218, 

226, 227
Leonhard, Franc 104, 150, 171, 176, 193, 194, 213, 

218
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Leonhard, Josip 49, 150, 176, 193, 194, 218
Lovenyák Vince 44, 45, 47, 149, 193
Lovrin, Eta 178, 220, 226, 227
Lovrin, Miran 178, 220, 226, 227
Makovec, Aleksander 168, 210
Mataics Géza 150, 193
Máté Ferenc 171, 213
Miklós János 171, 213, 214
Milhofer (család/družina) 10, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 

30, 31, 33, 44, 45, 50, 141, 143, 144, 151, 157, 
162, 174, 185, 186, 187, 188, 195, 200, 204, 216

Minka (tanítónő/učiteljica) 161, 204
Molnár István 44, 45, 48, 149, 150, 193
Nagy (család/družina) 39, 91, 146, 147, 148, 151, 

153, 167, 190, 191, 192, 196, 209
Nagy (Simon) Ferenc 129, 146, 147, 148, 151, 153, 

155, 157, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
171, 176, 177, 178, 181, 190, 191, 192, 195, 196, 
198, 200, 203, 205, 106, 207, 208, 209, 210, 213, 
218, 219, 220, 223, 226, 227, 228 

Nagy (Simon) Mária 165, 167, 207, 208
Nagy (Simon) Rozália 168, 210
Nagy (szül./roj. Nagy) Mária 146, 147, 190, 191
Nagy (szül./roj. Šavel) Teréz 180, 221
Nagy János 114, 133, 164, 171, 173, 180, 206, 213, 

216, 221
Nagy József 146, 147, 162, 163, 167, 190, 205, 206, 

209
Nagy Katalin 148, 160, 191, 203, 226, 227
Nagy Mária, id./st. 163, 167, 176, 206, 209, 218 
Nagy Mária, ifj./st. 163, 167, 206, 209
Nagy Teréz 133
Nemes (család/družina) 150, 194
Novak (kőművesmester/zidarski mojster) 164, 207
Nyakas Ferenc 163, 205
Ošlaj (szül./roj. Trajber) Gizela 154, 197
Ošlaj (Turza) Marija 141, 143, 150, 151, 155, 158, 

159, 160, 161, 163, 166, 169, 170, 171, 172, 
180, 185, 186, 194, 198, 201, 202, 203, 204, 
206,210,211, 212, 213, 214, 222, 225, 226, 227

Ošlaj, Jožef 55, 154, 174, 197, 216
Ošlaj, Jožef, ifj./ml. 154, 197, 227
Pacsa (család/družina) 145, 189
Pálfi József 163, 205
Pandur Lajos 11, 17, 56, 57, 155, 198

Papp Ernő 171, 214
Pavšič (Gajdek) Marija 130, 151, 155, 156, 161, 164, 

166, 168, 170, 172, 175, 178, 194, 199, 204, 206, 
208, 210, 213, 215, 217, 220, 223, 226, 227

Penker (család/družina) 38, 143, 146, 187, 190, 
Perényi (borbély/brivec) 146, 190
Peričić (szül./roj. Zsitek) Ilona 102, 170, 180, 212, 

222
Peričić, Krunoslav 102, 170, 180, 212, 222 
Peričić, Nenad 102, 170, 212
Peričić, Smilja 102, 130, 156, 178, 199, 220
Pilipp, Ljerka 147, 152, 170, 180, 191, 195, 212, 

222, 226, 227
Plej Ferenc 171, 214
Plej József 179, 221
Preininger (szül./roj. Doma) Jolán 149, 161, 192, 

204
Preininger Angéla 161, 204
Preininger Ferenc 161, 204
Preininger János 68, 69, 71, 72, 73, 76, 142, 149, 158, 

159, 161, 174, 186, 192, 201, 202, 203, 204, 217
Preininger Jolán 161, 204
Preininger József 161, 204
Preininger Klári 161, 204
Pšajd, Jelka 162, 205
Puc, Dinko 165, 208
Puhan (szabó/krojač) 154, 197
Ratkó István 171, 213
Ritóc János 160, 203
Ritócz István 176, 218
Ritócz Jolán 160, 203
Rituper, Alfonz 173, 216
Ritz József 150, 193
Rous Margit 180, 222
Rous Margit, ifj./ml. 180, 222  
Rous Toncsi (Tonči) 180, 222
Rous, Josip 44, 45, 50, 151, 180, 194, 195, 222
Sabján (család/družina) 83
Sabján István 167, 209
Sabján János 160, 203
Sabján János 156, 162, 199, 205, 225
Sabján Teréz 167, 209
Sancin, Antonija (Tončka) 78, 161, 204
Santák 171, 213
Santák Dávid 178, 220
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Santák Ferenc 171, 214 
Santák József 171, 213
Santák Rudolf 171, 213 
Schwester Longina (Komoróczi Rozália) 67, 158, 176
Skočir (Benkovič) Elizabeta 164, 169, 207, 211, 226, 

227
Slavic (szabómester/krojaški mojster) 154, 197
Smithlinger Gusztáv 171, 213
Somi Laci 166, 209, 227
Soós (szül./roj. Horváth) Rozália 169, 211
Soós Károly 101, 163, 169, 206, 211, 
Soós Lajos 44, 45, 49, 50, 143, 150, 151, 152, 167, 
169, 187, 194, 195, 209, 211
Strausz Flórián 141, 185 
Szabó Elemérné (Turza Mária) 141, 185, 225 
Szarjas Márta 147, 152, 170, 180, 191, 195, 212, 

222, 227
Szekeres Ferenc 171, 213
Szekeres János 171, 213
Szekeres László 171, 213
Szép Katalin 176, 218
Szeredy Pál 28, 143, 186
Szomi Lajos 171, 213
Szomi Margit 173, 181, 216, 223, 226, 227
Szomi Teréz (Cipó Treszka) 115, 173, 174, 216 
Šlihthuber 176, 218
Šövegeš Silvester 150, 151, 156, 159, 162, 174, 194, 

199, 202, 205, 216, 226, 227
Šraj, Jožef 168, 210 
Štingl (család/družina) 91, 148, 162, 165, 167, 188, 
189, 192, 204, 208, 209
Štingl, Franjo 10, 16, 44, 45, 50, 120, 147, 148, 151, 

162, 167, 168, 175, 176, 190, 191, 194, 195, 205, 
209, 210, 217, 218    

Štingl, Silvester 10, 16, 80, 144, 145, 146, 147, 148, 
151, 153, 155, 156, 158, 161, 162, 163, 166, 167, 
168, 175, 176, 177, 178, 188, 189, 190, 191, 192, 
195, 196, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 209, 
210, 217, 219, 220, 226, 227 

Tomažič, Ivan Jožef 65, 158, 201
Tomka (család/družina) 174, 216
Toplak  (szül./roj. Penker) Mária 144, 146, 164, 181, 

188, 190, 207, 222
Toplak (család/družina) 30, 31, 33, 52, 135, 142, 145, 

152, 158, 167, 180, 186, 188, 196, 201, 214, 222,   

Toplak (szül./roj. Ripics) Anna 55, 149, 153, 164, 
180, 193, 197, 209, 222

Toplak Anna 180, 181, 222
Toplak Barbara 180, 222
Toplak Ernő 149, 153, 171, 193, 197, 214, 226, 228
Toplak Ferenc 44, 45, 53, 144, 146, 152, 164, 174, 

180, 181, 188, 190, 196, 206, 217, 222
Toplak Ilona 181, 222
Toplak Imre - Dimre 150, 171, 193, 213
Toplak István 143, 154, 171, 172, 180, 187, 197, 

214, 222
Toplak Iván 180, 222
Toplak János 44, 45, 91, 107, 144, 149, 152, 167, 

180, 188, 193, 196, 209, 222 
Toplak János, ifj. 180, 181, 222
Toplak Jožef, dr. 143, 152, 181, 187, 196, 222, 226
Toplak József (asztalosmester/mizar) 55, 153, 154, 197 
Toplak József, 167, 180, 209, 222
Toplak Kálmán 180, 181, 222
Toplak Mária 157, 158, 159, 166, 179, 180, 200, 

201, 202, 208, 221, 222, 226, 228
Toplak Teréz 171, 176, 213, 218, 226
Torma Ilona 167, 210
Torma István 171, 214
Torma Lajos 85, 164, 207 
Törnár Mária 165, 208
Trajber Anna 167, 209
Trajber Gizela 116, 154, 174, 197, 216
Trajber János 83, 162, 205 
Trajber Lajos 175, 217
Trajber Teréz 130, 156, 168, 178, 199, 210, 220  
Turza (szül./roj. Doma) Mária 76, 160, 203
Turza Antal 68, 69, 77, 158, 160, 161, 180, 202, 

204, 222
Turza Bertalan 180, 222
Turza István 141, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 

163, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 180, 185, 186, 
194, 201, 202, 203, 204, 206, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 222, 225, 226, 228 

Turza János 68, 69, 76, 134, 159, 160, 161, 163, 
180, 202, 203, 204, 206, 222

Turza János, ifj./ml.  105, 171, 172, 180, 213, 214, 
215, 222

Turza László 159, 180, 202, 222
Turza Mária – Manyi 141, 160, 185, 203
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Varga (Bozsek) József 163, 167, 206, 210
Varga (Gyutka) Irén 160, 203
Varga (Gyutka) Mária 160, 203
Varga (Soós) Gusztáv 171, 214
Varga (szül./roj. Bürmen) Teréz 148, 191
Varga Ferenc 99, 148, 169, 191, 211
Varga Gusztáv 171, 176, 214, 218
Varga Irén 165, 167, 176, 208, 210, 218
Varga János 176, 218
Varga József 171, 214
Varga Lajos 160, 203
Varga Márton Pista 150, 193 
Varga Pál 179, 221 
Varga Pálné 179, 221
Varga Sándor 157, 171, 200, 213, 226
Vaupotič 164, 207
Veren Aranka 176, 218 
Veren Vilma 176, 218
Vida István 141, 142, 185, 186, 225
Virágh Ferenc 171, 213 
Vojkovič, Franc 146, 189
Volper Pál 156, 199, 200
Vucsákné/Vucsakova 167, 209
Vugrinčič 176, 218
Vugrincsics Katalin 150, 160, 193, 203
Vugrincsics István 150, 193
Vugrincsics Teréz 150, 193
Vuk József 152, 195, 226, 228 
Zelko (szül./roj. Bukovec) Katica 167, 209
Zelko Károly 167, 209
Zelko Lajos 167, 209
Zver (szül./roj. Doma) Jolán 148, 149, 161, 192, 
203, 204, 226, 228
Zsemlics (Lovrencsics) Károly 164, 206
Zsemlics Antal 171, 213
Zsemlics Erzsébet 178, 220
Zsemlics Flórián 129, 165, 178, 208, 220
Zsemlics Rozália 165, 176, 208, 218
Zsemlics Rozália 178, 220
(Zsitek) Boris 156, 199 
Zsitek (család/družina) 40, 142, 143, 144, 147, 150, 
151, 153, 154, 177, 178, 180, 186, 187, 188, 191, 
194, 196, 197, 198, 219, 220, 222
Zsitek (szül./roj. Kos) Krisztina 134, 152, 180, 195, 

222

Zsitek Ferenc 44, 45, 51, 152, 170, 180, 195, 212, 222
Zsitek Ilona 134, 180, 222
Zsitek Matild (Tili néni) 134, 156, 180, 199, 222

Helymutató/Kazalo krajev

1. Jugoszlávia
ld./gl. Jugoszlávia (Jugoslavija)

1. Jugoslavija
ld./gl. Jugoszlávia (Jugoslavija)

Adriánc (Odranci) 149, 192
Alsólendva (Dolnja Lendava) 10, 16, 145, 154, 157, 

160, 167, 170, 174, 180, 188, 197, 200, 203, 207, 
209, 213, 216
ld. még/gl. še Lendva (Lendava) 

Amberg 172, 214
Amerika
 ld./gl. Amerikai Egyesült Államok (Združene 

države Amerike)
Amerikai Egyesült Államok (Združene države 

Amerike) 12, 18, 110, 111, 112, 143, 172, 173, 
181, 186, 215, 223  

Argentína 110, 111
Ausztria (Avstrija) 14, 19, 152, 170, 180, 196, 212 
Auschwitz 141, 185
Avstrija

gl./ld. Ausztria (Avstrija)
Avstro-ogrska monarhija

gl./ld. Osztrák-Magyar Monarchia (Avstro-ogrska 
monarhija)
Bácska 

ld./gl. Bačka (Bácska)
Bačka (Bácska) 104, 213
Bagonya (Bogojina) 149, 154, 172, 193, 197
Bakonak (Bukovnica) 91, 144, 167, 172, 187, 193, 

209, 214, 215, 222
Bakonaki patak (Bukovnica (potok)) 32, 36, 60, 
142, 144, 145, 156, 186, 187, 189, 199 
Banija 173, 181, 215, 223
Bécs (Dunaj) 154, 162, 172, 197, 205, 214
Belgrád (Beograd) 170, 173, 212, 216, 222
Bellatinc (Beltinci) 149, 164, 193, 202
Beltinci

gl./ld. Bellatinc (Beltinci)
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Beograd
gl./ld. Belgrád (Beograd)

Besű Erdő 160, 203
Bihać 170, 212
Bled 159, 202
Bogojina

gl./ld. Bagonya (Bogojina)
Borshegy 30, 31, 96, 97, 107, 146, 171, 189, 214
Bosna

gl./ld. Bosznia (Bosna)
Bosznia (Bosna) 170, 171, 213
Bödeháza 130, 178, 220
Bukovnica

gl./ld.Bakonak (Bukovnica)
Bukovnica (potok)

gl./ld.Bakonaki patak (Bukovnica (potok))
Brazília (Brazilija) 110, 111
Brazilija

gl./ld. Brazília (Brazilija)
Budapest (Budimpešta) 14, 20, 143, 146, 154, 187, 

189, 197, 226
Budimpešta

gl./ld. Budapest (Budimpešta)
Celje 170, 212
Celldömölk 100, 169, 211
Cigányszer 11, 17, 36, 145, 189
Csáktornya (Čakovec) 68, 69, 148, 149, 151, 161, 

162, 170, 180, 189, 190, 192, 195, 202, 203, 204, 
209, 210, 211, 213, 222

Csap 172, 214
Cserencsóc (Črenšovci) 145, 156, 189, 199
Čakovec

gl./ld. Csáktornya (Čakovec)
Črenšovci 

gl./ld. Cserencsóc (Črenšovci)
Dél-Amerika (Južna Amerika) 12, 18, 110, 111, 113, 

114, 173, 180, 216, 221
Dokležovje

gl./ld. Döklözsiny (Dokležovje)
Döklözsiny (Dokležovje) 147, 190
Dolga vas

gl./ld. Hosszúfalu (Dolga vas)
Dolnja Lendava

gl./ld. Alsólendva (Dolnja Lendava)
Don 109, 171, 172, 213, 214

Drávai Bánság (Dravska banovina) 12, 18, 80, 81, 
87, 165, 208
Dravska banovina

gl./ld. Drávai Bánság (Dravska banovina)
Dunaj
 gl./ld. Bécs (Dunaj)
Egyesült Államok

ld./gl. Amerikai Egyesült Államok (Združene 
Države Amerike)
Eszék (Osijek) 180, 222
Filóc (Filovci) 154, 172, 180, 181, 197, 198, 215, 

222, 223
Filovci

gl./ld. Filóc (Filovci) 
Flensburg 117, 174, 216
Fősühegy 13, 19, 30, 31, 33, 37, 86, 90, 91, 144, 
146, 165, 167, 187, 189, 207, 209 
Fövég 11, 13, 16, 19, 85, 137, 163, 175, 178, 182, 

206, 211, 213, 216, 217, 220, 223
Franciaország (Francija) 12, 18, 110, 111, 116, 174, 

216
Francija

gl./ld. Franciaország (Francija)
Friuli (tartomány/provinca) 44, 45, 152, 195
Gáborjánháza 178, 220
Galícia (Galicija) 98, 168, 211
Galicija

gl./ld. Galícia (Galicija)
Ganicsa

ld./gl. Gančani (Ganicsa)
Gančani (Ganicsa) 196
Genterovci

gl./ld. Göntérháza (Genterovci)
Gorica

gl./ld. Görz (Gorica)
Göcsej 30, 31
Göntérháza (Genterovci) 172, 206, 211, 215
Görz (Gorica) 154, 198
Gradec

gl./ld. Graz (Gradec)
Graz (Gradec) 53, 143, 152, 187, 195, 196 
Gyola 147, 190
Hetés 30, 31, 192
Hosszúfalu (Dolga vas) 181, 223
Hotiza 161, 204
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Hrastnik 225, 226, 227
Hrastovec 154, 198
Isonzó (Soča) 96, 97, 169
Italija

gl./ld. Olaszország (Italija)
Iváncz (Ivanjci) 172, 215 
Ivanjci

gl./ld. Iváncz (Ivanjci)
Jablanica 169, 212
Jósecz 152, 196, 201
Jugoslavija
 gl./ld. Jugoszlávia (Jugoslavija)
Jugoszlávia (Jugoslavija) 12, 13, 18, 19, 22, 23, 27, 

75, 76, 118, 119, 142, 150, 158, 163, 164, 170, 
173, 178, 180, 186, 192, 193, 194, 201, 202, 206, 
207, 212, 213, 216, 219, 220, 222

Južna Amerika
gl./ld. Dél-Amerika (Južna Amerika)

Kalifornia (Kalifornija) 173, 215
Kalifornija

gl./ld. Kalifornia (Kalifornija)
Kámaháza (Kamovci) 158, 172, 201, 215 
Kamovci
 gl./ld. Kámaháza (Kamovci) 
Kebele (Kobilje) 153, 163, 166, 172, 181, 197, 206, 

208, 214, 215, 223
Kemenesalja 169
Kákoli 86, 164, 207
Karpati

gl./ld. Kárpátok (Karpati)
Kárpátok (Karpati) 169, 211
Keszthely 146, 190
Királyi Jugoszlávia

ld. Jugoszlávia (Jugoslavija)
Kismalom 12, 18, 92, 167, 210 
Kobilje

gl./ld. Kebele (Kobilje)
Kraljevina Jugoslavija

gl./ld. Jugoszlávia (Jugoslavija)
Kraljevina SHS

gl./ld. SzHSz Királyság (Kraljevina SHS)
Kranj 79, 195, 204,  226, 227
Lendva (Lendava) 150, 193, 213, 222, 225, 226, 227, 

228
 ld. még Alsólendva (Dolnja Lendava) 

Lendvavásárhely 13, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 141, 
142, 145, 185, 186, 189

Lipahóc (Lipovci) 154, 197
Lipovci

gl./ld. Lipahóc (Lipovci)
Ljubljana 149, 154, 159, 161, 192, 197, 202, 204, 

225, 227
Ludbreg 170, 212
Macedónia (Makedonija) 96, 97, 170, 213
Madžarska

gl./ld. Magyarország (Madžarska)
Magyarország (Madžarska) 13, 14, 16, 18, 19, 20, 
81, 89, 152, 156, 157, 160, 161, 164, 170, 171, 172, 
175, 176, 178, 181, 196, 199, 200, 203, 204, 207, 
209, 212, 213, 214, 217, 218, 220, 223
Makedonija

gl./ld. Macedónia (Makedonija)
Maribor 149, 150, 171, 172, 180, 193, 213, 214, 222
Medžimurje

gl./ld. Muraköz (Medžimurje)
Mezővár (Tešanovci) 149, 192, 194
Miljacka 171, 213
Monarchia 
 ld./gl. Osztrák-Magyar Monarchia (Avstro-ogrska 

monarhija)
Montevideó 114, 173, 174, 215, 216, 221
Motvarjevci

gl./ld. Szentlászló (Motvarjevci)
Mosonmagyaróvár 154, 197
Muraköz (Medžimurje) 18, 93, 136, 168, 172, 210
Muraszerdahely (Mursko Središće) 153, 196
Muraszombat (Murska Sobota) 10, 16, 141, 142, 

149, 151, 466, 170, 181, 182, 185, 186, 192, 194, 
195, 209, 213, 216, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
228

Muravidék (Prekmurje) 13, 19, 104, 136, 145, 149, 
151, 158, 161, 166, 171, 172, 175, 189, 192, 194, 
201, 204, 208, 212, 213, 214, 217, 

Murska Sobota
gl./ld. Muraszombat (Murska Sobota)

Mursko Središće
gl./ld. Muraszerdahely (Mursko Središće)

Nagykanizsa 163, 169, 206, 212, 223
Nagytótlak (Selo) 154, 197
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Nedelica
gl./ld. Zorkóháza (Nedelica)

Nemčija 
gl./ld. Németország (Nemčija)

Németország (Nemčija) 110, 111, 171, 174, 213, 216
Neufchateau 174, 216
Odranci

gl./ ld. Adriánc (Odranci)
Ohio 112, 173, 181, 215, 223
Olaszország (Italija) 44, 152, 195
Osijek

gl./ld. Eszék (Osijek)
Osztrák-Magyar Monarchia (Avstro-ogrska 

monarhija) 12, 18, 22, 23, 44, 45, 46, 47, 64, 68, 
69, 146, 148, 150, 157, 159, 161, 164, 171, 190, 
192, 163, 200, 202, 204, 206, 213, 220

Őrszentvid
ld./gl. Strelecz (Strehovci)

Paphegy 30, 31, 37, 146, 189
Pariz

gl./ld. Párizs (Pariz)
Párizs (Pariz) 110, 111, 116, 174, 216
Passau 174, 216
Patakszer 11, 16, 27, 30, 31, 32, 36, 109, 128, 142, 

143, 145, 154, 177, 179, 186, 187, 189, 198, 214, 
219, 221 

Pécs 172, 214
Piava

gl./ld. Piavé (Piava)
Piavé (Piava) 161, 204 
Pobrežje 150, 193
Muravidék (Prekmurje)

gl./ld. Muravidék (Prekmurje)
Ptuj 149, 192, 225, 227
Puconci 225, 226, 227
Radamos (Radmožanci) 172, 214, 215
Radmožanci

gl./ld. Radamos (Radmožanci)
Rakičan 195, 222
Renkóc (Renkovci) 31, 172, 215
Renkovci

gl./ld. Renkóc (Renkovci)
Ság (hegy/hribovje) 100, 169, 211 
Salomvár 180, 222

Sarajevo
 gl./ld.Szarajevó (Sarajevo)
Sárvár 164, 207
Selo

gl./ld. Nagytótlak (Selo)
Slovenija

gl./ld. Szlovénia (Slovenija)
Slovenska Bistrica 68, 69,  144, 160, 188, 203
Soča

gl./ld. Isonzó (Soča)
Sombotel

gl./ld. Szombathely (Sombotel)
Sopron 172, 176, 214, 218
Srbija

gl./ld.Szerbia (Srbija)
Stájerország (Štajerska) 150, 152, 194, 196
Strehovci

gl./ld. Strelecz (Strehovci)
Strelecz (Strehovci) 13, 19, 155, 172, 173, 181, 190, 

193, 199, 201, 203, 207, 215, 223
Szarajevó (Sarajevo) 105, 171, 213
Szentgyörgyvölgy 153, 197
Szentlászló (Motvarjevci) 176, 218
Szerbia (Srbija) 96, 97, 170, 213
SzHSz Királyság (Kraljevina SHS) 13, 19, 118, 119
Szlovénia (Slovenija) 6, 7, 19, 161, 204
Szombathely (Sombotel) 17, 154, 159, 197, 202
Šatornja 173, 215
Štajerska

gl./ld. Stájerország (Štajerska)
Tešanovci

gl./ld. Mezővár (Tešanovci)
Tornisa (Turnišče) 31, 145, 146, 160, 168, 172, 180,  
189, 203, 210, 215, 222
Trieszt (Trst) 169, 212
Trst

gl./ld. Trieszt (Trst) 
Turnišče

gl./ld. Tornisa (Turnišče)
Tüskeszer 11, 11, 17, 17, 30, 31, 36, 41, 56, 57, 60, 
145, 148, 156, 163, 175, 189, 190, 191, 195, 199, 
206, 211, 212, 217, 221
Ukrajina 
 gl./ld. Ukrajna (Ukrajina)
Ukrajna (Ukrajina) 172, 214
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Uruguay (Urugvaj) 110, 111, 113, 133, 173, 174, 
180, 215, 216, 221

Urugvaj
gl./ld. Uruguay (Urugvaj)

USA 
ld./gl. Amerikai Egyesült Államok (Združene 

Države Amerike)
Veszprém 225
Vintgar (szoros/ soteska) 159, 202
Vučkovec 12, 18, 93, 210
Youngstown 112, 173, 181, 215, 223
Zágráb (Zagreb) 170, 174, 212, 216
Zagreb

gl./ld. Zágráb (Zagreb)
Zalaegerszeg 118, 119, 121, 172, 175, 214, 217
ZDA 

gl./ld. Amerikai Egyesült Államok (Združene 
države Amerike)
Združene države Amerike

gl./ld. Amerikai Egyesült Államok (Združene 
države Amerike)
Zorkóháza (Nedelica) 172, 215
Zsitkóc (Žitkovci) 172, 201, 214
Žitkovci

gl./ld. Zsitkóc (Žitkovci)

*  a normál stílusban írt oldalszámok a magyar szövegben 
található tárgyszavakat, a dőlt stílusban írt számok a szlo-
vén szövegben található tárgyszavakat, a kiemelt stílus-
ban írt számok pedig a lábjegyzetekben és képaláírások-
ban található tárgyszavakat jelölik

* v navadnem tisku navedene številke strani označujejo 
imena v besedilu v madžarskem jeziku, v poševnem tisku 
navedene števike strani označujejo imena v besedilu v slo-
venskem jeziku, v krepkem tisku navedene številke strani 
označujejo imena pod slikami in v sprotnih opombah.
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