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VEHRER ADÉL 

A kulturális örökség közösség-összetartó ereje 

egy rábavidéki hagyomány példáján 

A fatörzs- vagy fenyő-esküvő (borovo gostüvanje) a szlovén etnika híres népi hagyománya Magyar-

országon, amelyet a karnevál idején tartanak. A hagyományos társadalomban a karnevál a házasság 

ideje volt. A fatörzs- vagy a fenyőesküvő a valódi esküvői paródiája, amely felhívja a figyelmet a 

házasság fontosságára, és emlékezteti a fiatalokat, hogy találjanak partnert. Ez a népi hagyomány 

szerepel az UNESCO immateriális kulturális örökség listáján. A tanulmány bemutatja ennek a népi 

szokásnak a történetét, a nemzetközi összefüggéseket, az idegenforgalmi vonatkozásait és a közös-

ségi szempontokat. 

Bevezető 

A farsangi rönkhúzás hagyományát több rábavidéki és őrségi településen ápolják napjaink-

ban is. A mára közösségi eseménnyé vált szokást eredetileg akkor tartották meg, ha egy 

faluban karácsony és hamvazószerda között senki sem házasodott meg, abból a célból, 

hogy a házasuló életkort már elért fiatalokat figyelmeztessék a közösség fennmaradása 

szempontjából fontos kötelességükre. A rönkhúzást valószínűleg a Nyugat-Dunántúlon élő 

németek hozták magukkal őshazájukból. Tőlük vette át a magyar és szlovén lakosság, akik 

beépítették saját szokásaikba. A rönkhúzási felvonulást és tréfaesküvőt korábban húsha-

gyókedden, ma a farsang utolsó vasárnapján rendezik. A Vendvidéken1 ma is élő szokás 

több néven ismeretes: rönkhúzás, tuskóhúzás, fenyőlakodalom. (Őrségi rönkhúzás 2018, 

Edelényi 2009:95-96; Vehrer 2016:384-394) 

A szokás első említése a 17. századból származik, ekkor utalnak arra  egyes leírások, 

hogy a közösség elítéli azokat, akik a köz számára elsőrendű kötelességüknek, az utódok 

biztosításának nem tesznek eleget. Csokonai így számol be erről a Dorottyához írt jegyze-

tében: „Tőkét vonni. Szokásban vagyon sok helyeken, hogy mikor a fársáng elmúlik, a meg 

nem házasodott ifjakkal és a férjhez nem ment leányokkal valamely fát vagy tőkét nevetség 

okáért felemeltetnek, vagy helyről más helyre vitetnek.” (idézi Dömötör 1979:93) Dugo-

nics András is szól a tuskóhúzás szokásáról: „Régenten azokkal az el adó lányokkal, kik 

fársángi napokon férjhez nem mentenek, mint valami szilaj kancákkal hus hagyó Szerdán 

tőkét huzattak a ’Magyarok.” (Dugonics 1820:287) 

A rönkhúzás jelentősége a szlovén közösségben 

A magyarországi szlovén nemzetiség, a vendek egyik leglátványosabb népszokása a rönk-

húzás, szlovénül borovo gostüvanje, azaz fenyőlakodalom. A szokás a farsangi időszakra 

esik, amely a hagyományos falusi közösségekben a házasságkötések és a lakodalmak ideje 

volt. Az eseményt régebben általában húshagyókedden, vagy az azt megelőző hétfőn tar-

tották, majd 1968-ban farsang vasárnapjára került át az időpont, és gyakorlatiasságból az-

óta is erre a napra időzítik a rendezvényt. 

A népszokás alakoskodó, jelmezes elemei hasonlóságot mutatnak a farsangi karnevá lok-

kal, azonban a rönkhúzás funkciójában és tartalmában lényegesen eltér azoktól. Alapvető 

vonása, hogy eredetileg nem ismétlődik évről évre, és a formája is kötött, lényegében az 

                                                      
1 Vas megye délnyugati részén található szlovén (vend) nemzetiségű települések: Kétvölgy, Orfalu, Apátist-

vánfalva Felsőszölnök, Alsószölnök, Szakonyfalu, Rábatótfalu (ma Szentgotthárd része)  
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igazi lakodalmak paródiája. Csak abban az esztendőben kerülhet rá sor, amikor kisebb fal-

vakban egész évben, nagyobb, népesebb helyeken farsangi időszakban az adott településen 

házasság nem köttetett. Központi és állandó kelléke egy hatalmas fenyőtörzs, amit lako-

dalmas ruhába öltözött fiatalok húznak végig a településen, maskarába öltözött násznép 

kíséretében. A szokás funkciója az, hogy azokat a fiatalokat, akik már elérték a megfelelő 

kort, és mégsem házasodtak meg, tréfásan figyelmeztessék ebbéli kötelezettségükre.  

1968-ban, majd később többször felmerült az a gondolat, hogy a rönkhúzást karneváli 

hangulata és idegenforgalmi vonzereje miatt, az eredeti funkcióját kiiktatva rendezzék meg 

évenként Szentgotthárdon, mint például a mohácsi busójárást. A rönkhúzás hagyományát 

azonban tabu védte, és az archaikusabb falvakban ellenérzést és értetlenséget váltott ki még 

a gondolat felvetése is. (Eperjessy 1999) A hagyomány egyik ápolója és jó ismerője, Krajc-

zár Károly szlovén tanár a következőket mondta ezzel kapcsolatban: „Lakodalom ha volt, 

rönköt húzni? Azt nem szabad! Úgy tartják, hogy talán szerencsétlenséget hozna az egész 

falura.” (Szvétecz 2004:16) 

A szokás előírásaihoz való szigorú ragaszkodás a magyarországi szlovéneknél a 20. szá-

zad utolsó éveiben, sőt az ezredfordulót követően sem tört meg, és csak abban az évben 

tartottak rönkhúzást, amelyik évben az anyakönyvvezetőnél, illetve a templomban házas-

ságkötés valóban nem történt. Az utóbbi időben a szokás eredeti előírásait tekintve bizo-

nyos fokú rugalmasság tapasztalható a magyarországi szlovének körében, ennek tudható 

be, hogy egyes falvakban az egész évi házasságkötés hiányát csak farsang időszakára szű-

kítették le. A szokás változása csak azokon a kistelepüléseken jellemző, ahol a lakosság 

száma néhány száz fő. A Szlovénvidék települései is ebbe a kategóriába tartoznak. 

Rábatótfalu ez alól kivétel, hiszen ott a lakosság száma kilencezer fő körül van, így már 

nincs esélye annak, hogy egész évben egyetlen házasság se köttessen. A vendvidékiek 

olyan esetről is tudnak, hogy a szervezés és készülődés idején váratlanul a falu tudomására 

jutott, hogy valaki a farsang végén mégis esküvőt kíván tartani (például 1972 -ben 

Apátisvánfalván), ekkor a szervezők felkeresték a jegyespárt és megbeszélték velük, hogy 

az esküvőt halasszák el húsvét utánra. Más esetben, mikor az egyik fél más faluból való 

volt, rábeszélték az ifjú párt, hogy tartsák a lakodalmat a másik faluban. A helybeliek em-

lékezete szerint a rönkhúzás szervezői ezeknek a fiataloknak még nagyobb összegű nász-

ajándékot is felajánlottak, hogy szándékuktól elálljanak. Így nem veszett kárba a szerve-

zésbe fektetett munka és költség, nem csalódtak a mulatságra készülődők, és a hagyomány 

sem csorbult. Mivel a rönkhúzás tabuval védett, egyes falvak történetében akár évtizedek 

is eltelnek, míg van egy úgynevezett „meddő esztendő”, amikor a rönkhúzásra sor kerülhet. 

(Szvétecz 2004:17) 

Magyarországon 1932-ből származik az első tudósítás a Rábatótfaluban és Apátistván-

falván tartott rönkhúzásról. 1955 és 1973 között hét alkalommal rendeztek fenyőlakodal-

mat. A második világháború után, az 1950-60-as években már-már úgy tűnt, hogy a szokás 

egyes területeken kihalt, amikor váratlanul itt-ott ismét felbukkant. Az 1990-es évektől 

viszont a szokás reneszánszát éli, terjed a magyarlakta faluban is. A média és az Internet 

egyre több nyugat-magyarországi település rönkhúzásáról ad hírt, köztük a szlovén közsé-

gekből is. 1999-ben például az őrségi Pankaszról magyar, Apátistvánfalváról szlovén rönk-

húzásról tudósított a Magyar Televízió és több újság. A 2003. évi rábatótfalusi közös rönk-

húzásról a Duna Televízió készített felvételeket, melyet műsorra is tűzött az Apáról fiúra 

sorozatban. (Szvétecz 2004:17-18) 
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A népszokás interetnikus kapcsolatai és főbb jellemzői 

A rönkhúzás szokásának eredete azzal magyarázható, hogy a járványok, háborúk okozta 

emberveszteséget, valamint a közösség jövőbeni fennmaradását biztosító születéseket a ré-

gen rönkhúzáshoz kapcsolódó mágikus erőkkel is biztosítani igyekeztek. A népszokás szer-

kezetét vizsgálva szembetűnőek annak interetnikus összefüggései. A rönkhúzás nemcsak a 

Szlovénvidéken, hanem a Vas megyei Hegyhát és Őrség magyar falvaiban, a magyar-oszt-

rák országhatár mentén a határ mindkét oldalán, egészen a Mosoni-síkságig megtalálható, 

németeknél, horvátoknál és magyaroknál egyaránt. Szlovéniában az egész Muravidéken, 

ettől délnyugatra a Pohorje völgyében és a horvát határ mentén Bela Krajina vidékén is 

fellelhető. A fenyőtörzs, vagyis a rönk húzásának elterjedése nagyjából a Trianon előtti 

Magyarország nyugati határain belülre tehető. Ekkoriban még ezekben a régiókban a négy 

népcsoportot, a magyart, a szlovént, a németet és a horvátot nem választotta el országhatár, 

így a kulturális elemek áramlása közvetlen és természetes volt. (Eperjessy 1999; Borovo 

gostüvanje) 

A hagyomány megnevezése a Rába menti szlovéneknél borovo gostüvanje, azaz fenyő-

lakodalom, a gradistyei horvátoknál buorvolič vagy vlečenje bora, azaz fenyőhúzás, a bur-

genlandi horvátoknál a plehin vlič, azaz tuskóhúzás. A horvát néprajzi szakirodalomban 

borova svadba, azaz fenyőlakodalom is előfordul. A szokás első említése 1921-ből való 

borovo gostüvanje néven. 1921 és 2008 között 141 alkalommal rendezték meg a Muravi-

déken. A német szakirodalomban általában Blockziehen, azaz tuskóhúzás formában ismert, 

Svájcban, Bajorországban a Blockfest (tuskóünnep), Galtefasching (herélt farsang), más 

német nyelvterületeken a Tannenfuhr (fenyővivés, fenyőlakodalom) vagy Faschingbelus -

tigung (farsangünnep) változatok is előfordulnak. A magyaroknál legelterjedtebb a tuskó-

húzás, tőkehúzás (ezek valószínűleg a német Blockziehen tükörfordításai), emellett hasz-

nálatos még a törzsökhúzás, rönkhúzás, tuskóházasság, faházasság, tréfaesküvő, falakoda-

lom és a mókás lakodalom is. 1968 óta a Rábavidéken a rönkhúzás változat a használatos, 

a szakirodalomban is ez a leggyakoribb. (Györgyi-Ujváry 1982:523-524; Borovo 

gostüvanje; Blockziehen, Fisser Blockziehen) 

A magyarországi szlovének rönkhúzási szokásaival legelőször Vakarcs Kálmán foglal-

kozott. 1933-ban „Tuskóhúzás a szentgotthárdi járásban” címmel jelent meg tanulmánya, 

amelyben az 1932-es Rábatótfaluban tartott rönkhúzás szokását írja le részletesen. A ha-

gyomány eredetével kapcsolatban megemlíti a Felsőrönök, Jakabháza, Rábafüzes, 

Alsorönök, Alsószölnök és Nemesmedves (Szentgotthárdhoz közeli német anyanyelvű 

községek) településeken élő hienzeket, akik tuskóhúzási szokásaikat Németországból hoz-

ták magukkal, és azt a szomszédságukban élő vendekkel és magyarokkal is megismertették, 

akik aztán saját szokásaikból is adtak hozzá bizonyos vonásokat. (Vakarcs 1933:139 -149) 

A rendkívül változatos hagyomány jól elkülönülő fázisokra osztható. Ahhoz, hogy a fe-

nyőlakodalmat zökkenőmentesen bonyolítsák le, megfelelőképpen kell előkészíteni, meg-

szervezni, ezért szervező bizottságot hoznak létre. A szervezésen kívüli fázisok már tulaj-

donképpen az esemény szerves részei: gyűjtés a költségekre, a fa kivágása és éjjeli őrzése, 

a rönk díszítése, valamint maga a násznéppel kísért rönkhúzás és a lakodalom, amely a 

szokáshagyomány központi része. Hasonló menetrenddel zajlik a szokás Tirolban is, 

Blochziehen néven, bár egyes falvakban a tiroli nyelvjárás szerinti Blochboumziachâ elne-

vezést használják. (Das Blockziehen in Fiss) 

A lakodalmi paródia az egész falu részvételével történik. Az esemény hírére a rokonok, 

a községből elszármazottak, újabban a külföldön élők is hazajönnek, ezek többsége jelme-

zes szerepet is vállal. Az esemény folyamatában a szlovén lakodalom groteszk mása jelenik 

meg, amely bizonyos mértékig a falu társadalmának teljes tükörképét is adja. A magyaror-

szági szlovének rönkhúzásai kétnyelvűek, előbb szlovénül, aztán magyarul is megismétlik 
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a rituálé szövegét. A résztvevők többsége mindkét nyelvet megérti. Ugyanez a kettősség 

vonatkozik a zenei kíséretre is. A helybeli zenekarok általában szlovén polkát, keringőt, 

indulókat játszanak. Menet közben a zenekíséret nélkül elhangzó dalok vegyesen szerepel-

nek, vannak szlovén, illetve magyar népdalok, nóták. A lakodalmi részben a mulatozás 

alkalmával ismét felcsendül mindenféle muzsika, ám a menyecsketáncok zenéje szlovén. 

(Szvétecz 2004:47-48) 

Közösségi vonatkozások 

A magyarlakta településeken a rönkhúzás szokása teljesen új, kulturális turisztikai funkci-

ókkal bővült. A Vas megyei kulturális rendezvény-ajánló honlapon például az őriszentpé-

teri és viszáki rönkhúzást „fesztivál, kulturális rendezvény” kategóriában tüntet ik fel az 

alábbi ajánló szöveggel: „Az Őrség leghíresebb és legrégebbi hagyománnyal bíró (az 1930 -

as évektől folyamatosan megrendezésre kerülő) rönkhúzása minden év farsangján kerül 

megrendezésre. … Régen a rönkhúzást csakis húshagyókedden rendezték meg és  csak ak-

kor, ha nem volt lakodalom a faluban. A rönkhúzás napján a falu apraja nagyja maskarába 

öltözik és házról házra járnak. A házak lakói megkínálják őket egy kis szíverősítővel és 

fánkkal. A kellő hangulat elérése után a program kora délután a faluközpontban folytató-

dik, hogy megtartsák a bolondlakodalmat. A vőfélyek és koszorúslányok először a vőle-

gény házához mennek, elbúcsúztatása után mennek a menyasszonyi házhoz. A menyasz-

szony kiadása után elindul a lakodalmas menet a feldíszített rönkhöz, ahol már a tisztelendő 

atyák várják az ünneplő tömeget.” (Őrségi programok 2012) 

A 2017-ben Őriszentpéteren megtartott rönkhúzás stafírung-gyűjtéssel kezdődött az ifjú 

pár számára a város központjában, majd a résztvevők a művelődési házban gyülekeztek, 

ahol átvehették jelmezeiket. Az ál-nászmenet a vőlegényes háztól indult, majd a buszmeg-

állóba vezetett, ahol megtörtént a menyasszony kikérése. Jägermeister Géza és Kalinka 

Vanda frigyére délután a kultúrház előtt került sor. A lakodalmi vacsorán Sipos László 

zenélt. (Őriszentpéter 2017) 

Táplánszentkereszten így zajlott az esemény egy évvel korábban: „Február 6-án egy láda 

sörért elkelt a fogszabályzós ara, Savanyó Sarolt, aki nehezen ment, de annál könnyebben 

jött. Cvekedli Ciprián és Savanyó Sarolt farsang farkán kötött mókaházasságot, azaz foga-

dott örök hűségféleséget egymásnak. A nemkívánatos arát és vőlegényt a kikérések után 

rönkre ültették, majd a falun végighúzva a művelődés háza előtt hivatalosan is összeboro-

nálta őket a püspök és az anyakönyvvezető úr. Videónk megörökítette a néphagyomány 

mókás mondókáit, képgalériánk pedig az alkalmi násznép vidámkodását.” (Taplánszent -

kereszt 2016) 

Sok esetben a művelődési ház köré szerveződik tehát a rendezvény, emellett a kulturális -

közösségszervező tevékenységekhez, illetve szervezetekhez kötődik, mint például Kör-

menden is: „Az úr 2012. évének második havában, annak is a 11. napján a Béri Balogh 

Ádám Kulturális Egyesület huncut kedvű társasága farsangi törzsökhúzást szervezett  min-

denféle rendű, rangú, málészájú népeknek, hogy a Teke Panziótól a Korona Étteremig rön-

kön húzzák a városon végig az ifjú párt. Néprajzi gyűjtésekből tudjuk, hogy Körmenden 

már a 20. század elején is volt rönkhúzás. Ezt a kedves hagyományt a Béri Balogh Ádám 

Táncegyüttes évről évre ápolja, vasi nótákkal felelevenítve a bolondesküvő vidám mozza-

natait. … Napjainkban a bolondlakodalom kitűnő alkalom arra, hogy ápoljuk ezen hagyo-

mányainkat. … A zord időjárás ellenére végigmosolyogta, nevette a menet a várost.” (Kör-

mend 2012, 2017) 

Vas megyében több korosztályt is érint a rönkhúzás rendezvénye. Szombathelyen pél-

dául a gyerekeket célozták meg és kézműves, illetve drámapedagógiai foglalkozásokkal, 

valamint bábszínházi előadással egészítették ki az eseményt. „A Mesebolt Bábszínház, a 
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dr. Pesovár Ernő Alapfokú Művészeti Iskola és a város kisiskolásainak részvételével far-

sangfarki rönkhúzást tartottak. … Több száz kisiskolás vett részt hétfő délután a Szombat-

hely Fő terén tartott farsangfarki rönkhúzáson. Vas megyében a farsangi hagyományokhoz 

tartozik – napjainkban is – a rönkhúzás. Ezt a szokást szerették volna megismertetni a gye-

rekekkel, felnőttekkel. A rendezvény részeként interaktív előadás keretében elevenítették 

fel a rönkhúzást és ennek részeként az álesküvőt. A nagy Fő téri mulatságot megelőzte a 

város több iskolájában a Mesebolt Bábszínház által, ebben a témában tartott drámapedagó-

giai foglalkozás. A nagy, össznépi farsangfarki rönkhúzás a gyerekek igénye is volt, a fog-

lalkozásokon ugyanis többen jelezték, hogy szeretnének részt venni egy igazi rönkhúzáson 

és álesküvőn. A kérésük pedig hétfőn teljesült is. A gyerekek a dalokat lelkesen énekelték és 

a táncokat is ügyesen eljárták. … A több száz gyermek láthatóan élvezte a mulatságot. … A 

apróságok nagyokat nevettek az eljátszott nászon, lelkesen járták körbe a Fő teret kétszer is, 

együtt énekelték a dalokat és természetesen ropták a táncot.” (Szombathely 2014) 

Szintén az ifjabbak számára szervezték meg az idei évben Viszákon azt a rönkhúzást, 

mely környezettudatos programmal egészült ki. „Dalokkal vonultak a kocsma elé a jelme-

zesek és a közreműködők szombat délután: a körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes 

tagjai, győrvári táncosok és a viszáki asszonykórus is felsorakozott. … Köszöntőjében 

Avas József polgármester (ezúttal kisbíró) a környezet állapota iránti felelősségről is be-

szélt, hiszen az idei viszáki rönkhúzást a nulla hulladék jelszó jegyében rendezték meg. 

Ráhangolódásként délelőtt madáretető, malacpersely is készült PET -palackból, készíthet-

tek farsangi álarcot a gyerekek papírtányérból az újrahasznosítás szellemében. Kézzel fog-

ható volt a környezettudatosság a rönkhúzás alkalmával is: mindenki nagyon vigyázott a 

zsebekben lapuló üvegpoharakra a pálinkás üvegek mellett. Nem dobáltak el, de még csak 

nem is használtak műanyag poharakat  komolyan vették a felhívást a viszákiak, kínálták 

is szívesen egymást a vonulók. … Disznótoros bolond lakodalommal zárult a rönkhúzás 

Viszákon.” (Viszák 2018) 

A szokás változásairól a német nyelvterületen egy magyar turista blogja is tanúskodik: 

„Soha nem voltam mulatozós fajta, de programnak jó a rönkhúzás. Mikor arról beszéltünk 

M-nal, hogy mi legyen a programunk múlt hétvégén, akkor mondta, hogy lesz rönkhúzás 

valahol. Menjünk oda! Ilyen farsangi eseményen voltunk már, tudjuk mi az. Most egy má-

sik osztrák faluban volt. Magyarországon is van természetesen, de itthon még nem láttunk. 

Jó lesz legközelebb itthon is elmenni.” (Éva blogja 2011)  

Mindeközben a szlovén közösség igyekszik az eredeti funkcióval megtartani a rönkhú-

zás hagyományát. 2014-ben erről az Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi 

Szlovének Szövetsége gondoskodott. Felsőszölnökön tartották meg a népszokást, ahol egy-

ben a Rábavidéki Szlovének találkozójára is sor került. A hagyományosan kétnyelvű eske-

tési ceremónia a lakodalmas sátorban ért véget. (Felsőszölnök 2014) 

A rábavidéki szlovének rönkhúzása 2015-ben felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális 

Örökség Nemzeti Jegyzékébe, mivel a népszokás nem csak a szlovén nyelv megtartását 

segíti, hanem az identitás megerősítésében is fontos szerepet játszik.  A szokás célja, hogy 

házasodásra, családalapításra ösztönözze a fiatalokat, és ez a mai társadalomban még fon-

tosabb, mint régen. A szlovéneknél pedig az asszimiláció késleltetésének, a fennmaradás 

biztosításának is eszköze. (Sütő 2015) 

Összefoglalás 

A Vendvidék lakói a nyugati határszélen, a rendszerváltás előtt szinte hermetikus elzárt-

ságban éltek. A rönkhúzás hagyománya több évszázadon át fennmaradt a közösségben, s 

bár a második világháborút követően majdnem kihalt, ma újra virágzik az 1990-es évektől 
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kezdve. Szinte minden évben megrendezésre kerül valamelyik szlovén nemzetiségű tele-

pülésen. Nem vált kizárólag turisztikai látványossággá, eredeti funkcióját ma is őrzi. A 

szokás annyiban is élő és változó, hogy a napi aktualitásokat, azokat a problémákat, ame-

lyek jelenleg foglalkoztatják az ott élőket, beleszövik a szereplők szövegeibe. Összességé-

ben elmondható, hogy a hagyomány újra feléledt, és új virágkorát éli, sőt egyre inkább 

terjed, mint közösségi esemény, a magyar népesség körében is. Erre egyaránt van igény a 

külvilág részéről, másrészt ez a helyi közösségek, a szlovén nemzetiség identitása megőr-

zésének záloga is. 
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