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A témaválasztás indoklása 
 

Hetés sík vidéke a Dunántúlon, a történelmi Zala megye nyugati részén, 

közvetlenül a Göcsej és Őrség tövében fekszik. Doktori dolgozatom 

ennek a tájegységnek a népességét és gazdálkodását mutatja be a 18. 

századtól a 20. század végéig. Témaválasztásomat a következő 

szempontok ösztönözték: a történeti Hetés mintegy 50 

négyzetkilométernyi kiterjedésű és 1400 lakosa van, így egy kutató is 

tud alaposabb vizsgálatokat végezni itt. Hetés érdekes kutatási terep, 

mert természetföldrajzi, társadalmi és gazdasági egységét 1920-ban 

mesterséges határral bontották meg, és ez meghatározta 20. századi 

történelmét. Munkám kapcsolódni kíván azokhoz a kutatásokhoz, 

amelyek megpróbálják újra egységben kutatni a Kárpát-medence 

mesterséges határokkal fölszabdalt régióit. Hetés 10 települése közül 

Bödeháza, Gáborjánháza, Szijártóháza és Zalaszombatfa 

Magyarországhoz tartozik, Bánuta (Banuta), Göntérháza (Genterovci), 

Hidvég (Mostje), Kámaháza (Kamovci), Radamos (Radmožanci) és 

Zsitkóc (Žitkovci) pedig a Szlovén Köztársaság területén található. 

 

 

A kutatás kérdésfeltevései, célkitűzései 

 

A dolgozat alapcélkitűzése volt, hogy az úgynevezett szlovéniai és a 

magyarországi Hetést újra együtt vizsgálja. A kutatás első lépéseként az 

volt a célom, hogy a korábbi szakirodalmi eredmények segítségével 
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összegyűjtsem a Hetés történelméről és néprajzáról már meglévő 

ismereteket. Fontos volt bemutatni azt a folyamatot, amelynek során a 

Hetés tájegységgé vált. 

 Az dolgozat főként olyan jelenségekre keresett magyarázatot, 

amelyeket csak a hosszú távú folyamatok áttekintésével válaszolhatók 

meg, mint például: a vizsgált időszak egyes korszakaiban Hetés hogyan 

tudott bekapcsolódni a nagytáji munkamegosztásba? Mik voltak az okai 

a sikeres vagy éppen sikertelen bekapcsolódásnak? Milyen típusú 

kapcsolatok erősítették Hetés népességének és gazdálkodásának 

egységét? Hogyan hatott ezekre a kapcsolatokra a mesterséges trianoni 

határ? Milyen mértékben változott az idők folyamán a Hetés népessége, 

nemzetiségi összetétele és melyek voltak azok a történelmi események 

és társadalmi folyamatok, amelyek kihatással voltak rá? Az 1920 után 

kialakult magyarországi és szlovéniai Hetés népessége és gazdálkodása 

milyen politikai és gazdasági tényezők hatására kezdett különböző 

irányba fejlődni? A határsáv-helyzet és a peremvidékké válás hogyan 

hatott a „két” Hetésre? A kettészelés következményeként milyen pozitív 

vagy negatív gazdasági folyamatok észlelhetők, került-e valamelyik rész 

gazdasági vákuumba? Hetés településein a 20. század második felétől 

drasztikus népességfogyás észlelhető, amely napjainkig tart. Mi ennek 

az oka, zavarja-e ez a hetésieket, van-e stratégiájuk erre vonatkozóan? 
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A kutatás módszerei és a felhasznált forráscsoportok 

 

A Hetés néprajzát az 1990-es évek eleje óta kutatom. Egyetemi 

szakdolgozatomat Hetés településnéprajzáról írtam. Jelenleg pedig a 

Lendvai Galéria és Múzeum néprajzkutató muzeológusaként 

foglalkozom Hetés néprajzával. Doktori dolgozatomban a történeti 

néprajzot és a recens jelenkutatást igyekeztem ötvözni. A dolgozat 

történeti fejezeteit főként az írott forrásokra építve készítettem el. Az 

írott források felkutatása nem volt egyszerű feladat, mivel a forrásanyag 

négy állam területén található: Magyarországon, Szlovéniában, 

Ausztriában és Horvátországban. Az egyes témakörök vizsgálatánál 

térképeket is alkalmaztam. 

 A települések népességére vonatkozó adatok megismeréséhez 

statisztikai forrásokat hívtam segítségül, amelyekhez a két ország 

statisztikai hivatalainak kiadványain és internetes adatbázisain keresztül 

jutottam hozzá. További adatokat merítettem egyes múzeumok 

adattáraiból. Előzetes kutatásaim során sikerült rábukkannom Bíró 

Ferenc és Németh Mária kéziratos feljegyzéseire. A kutatásomat 

segítette, hogy muzeológusként számos olyan tárgyat és archív fotót 

gyűjthettem, amely Hetés gazdálkodásáról és népességéről tanúskodott.  

A saját forráskutatásaimat a már meglévő szakirodalmak 

tanulmányozásával igyekeztem értelmezni. Régészeti, történelmi, 

gazdaságtörténeti, helytörténeti, földrajzi, nyelvészeti, demográfiai, 

szociológiai szakcikkeket, köteteket tanulmányoztam át. A szlovéniai és 
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a magyarországi múzeumi folyóiratokból is több hasznos publikációt 

gyűjtöttem. A mai napig rendszeres sajtófigyelést végzek. 

 A dolgozat 20. századra koncentráló részénél a szóbeli 

emlékezetre is építhettem. Több mint 15 éve résztvevő megfigyelést és 

rendszeres terepbejárást végzek Hetésben. Interjúkat készítettem a 

hetésiekkel és fotódokumentáció a hetésiekről. Tapasztalatot merítettem 

abból, hogy néprajzi szakértőként több Hetésben forgatott néprajzi 

kisfilm készítésében közreműködtem.  

 

 

Az értekezés főbb eredményei, megállapításai 

 

A dolgozat közel egy évszázados szünet után Hetést újra egységként 

vizsgálta és igyekezett a magyar és szlovén történeti, valamint néprajzi 

kutatásokat közelebb hozni egymáshoz. A Hetés természeti adottságait 

és történelmét bemutató fejezetek tanulságai a következők: Hetés 

földrajzi fekvése és természeti adottságai jó alapot szolgáltattak a 

tájegységgé válásra. A Hetés természetes egységét tovább erősítették 

olyan történelmi és társadalmi tényezők, mint a hetési bíróság 

intézménye, a hetési települések közös plébániája és temetője, valamint 

az endogámia. A Hetés szerves egységként való létezését igazolja az is, 

hogy Hetésben létezett és létezik hetési identitástudat. 

A dolgozat megállapította, hogy Hetés lakossága a 18. század 

elejétől kezdődően egészen az 1930-as évekig állandóan növekedett. A 

19. század második feléig a népesség növekedéshez és a gazdasági 
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gyarapodásához az Esterházy család alsólendvai uradalma biztosította a 

hátteret. Az uradalom sikeresen bekapcsolta a Hetést a szűkebb 

környezet gazdasági munkamegosztásába. Ehhez járult hozzá, hogy 

Hetés nagy múltú kereskedelemi utak mentén fekszik. A polgári 

korszakban Alsólendva járási székhellyé válása és a Zalaegerszeg-

Csáktornya vasútvonal kiépülése kapcsolta be Hetést az Osztrák-Magyar 

Monarchia gazdasági és társadalmi vérkeringésébe. A Hetés 

népességének növekedéséhez az is hozzájárult, hogy a viszonylagos 

elzártságnak köszönhetően sem a járványok, sem a háborúk nem 

tizedelték a lakosságot.  

Az I. világháborút lezáró trianoni döntések következményeként 

1920-ban Hetést államhatár szelte ketté, egyik része Magyarország 

területén maradt, a másik pedig a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 

területére került. Ez a magyarországi Hetés vonatkozásában azt 

jelentette, hogy többszörösen is vákuumba került: elveszítette 

közigazgatási, gazdasági és vallási központját, valamint periférikus 

helyzetbe jutott. A szlovéniai Hetés pedig „határon túlra” került, 

elvágták családi, baráti, gazdasági, kulturális kötelékeit és az újonnan 

alakult Szerb-Horvát-Szlovén Királyságba kellett betagozódnia. A 

határmeghúzás utáni időszakban, az 1930-as évek elejéig még tovább 

növekedett a lakosság száma. Itt azonban figyelembe kell vennünk, hogy 

az új hatalom szlovén ajkú lakosságot telepített be ide, ami 31 

százalékkal növelte a lakosság számát. A szláv lakosság betelepítése a 

nemzetiségi összetétel megváltoztatásának egyik kezdő lépése volt. Az 

1910. évi összeírás szerint ugyanis Hetés összlakossága 98,1 
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százalékban volt magyar nemzetiségű, ez az arány 1990-re 73,5 

százalékra csökkent. A Magyarországon maradt hetési területekről 1950 

és 1953 között politikai okok miatt kitelepítés folyt.  

 Ebben az időszakban a népesség alakulását befolyásoló tényező 

volt, hogy a két Hetés között nemcsak egyszerűen határ húzódott, hanem 

határsáv. Ez azt jelentette, hogy Magyarország teljesen elzárkózott 

Jugoszláviától, szögesdrót és aknamező is húzódott a két Hetés között. A 

magyarországi Hetésbe csak engedéllyel lehetett beutazni, nem adtak ki 

építési engedélyt, megtiltották a betelepülést. A határ mindkét oldalán 

élőket hátrányosan érintette, hogy a két Hetés az adott országok 

peremterületére szorult. Megszűntek a határokon átívelő kereskedelmi 

utak is. A gazdák jelentős szántó és szőlő területeket vesztettek el a határ 

másik oldalán. Át kellett szervezniük gazdálkodásukat, életmódjukat, ha 

az új körülmények között is boldogulni akartak.  

 A 20. század egyik fontosabb népességformáló tényezője lett 

mindkét oldalon a migráció. Az önkéntes migrációs formák közül a 

kivándorlás a 20. század legelején indult meg Hetésből. A második 

világháború után a Magyarországon maradt hetésiek számára megszűnt 

a legális kivándorlás lehetősége. A magyarországi Hetés településein a 

megélhetés, a biztos munkalehetőség keresése érdekében a folyamatos 

elvándorlás volt jellemző. A környező városok és a zalai olajipar 

számított legvonzóbb célnak. A Jugoszláviában élő hetésiek számára az 

1960-as és 1980-as évek között a külföldi munkavállalás szabadabb volt, 

így sokan vállaltak idénymunkát nyugat-európai országokban.  
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 A szlovéniai Hetés népességére vonatkozóan megállapíthatjuk, 

hogy a falvak összlakossága 1931-ben 2075 volt, 2002-ben pedig 1153, 

ami 44,4 százalékos népességcsökkenést jelent. A népsűrűség 2002-ben 

38,4 fő volt négyzetkilométerenként. A magyarországi Hetésben még 

ennél is jelentősebb népességcsökkenéssel kell számolnunk, míg 1930-

ban 1351-en éltek itt, addig 2001-ben 267-en, ez 80,2 százalékos 

népességcsökkenést jelent. A magyarországi Hetés lényegében az 

elnéptelenedés szélén áll. A népsűrűség 2001-ben itt 12,5 fő volt 

négyzetkilométerenként, míg Zala megyében átlagosan 77 fő. 

A kutatás a népességvizsgálat mellett a gazdálkodás témakörén 

keresztül próbál rávilágítani arra, hogy a 18. századtól a 20. századig 

terjedő időszakban a különböző történelmi események és politikai 

változások hogyan hatottak a hetésiek megélhetési stratégiáira. A 

gazdálkodás esetében megkerülhetetlen volt a földtulajdonviszonyok és 

a birtokszerkezet vizsgálata. Az első részletesebb gazdasági összeírások 

a 18. század folyamán készültek Hetésről. A 19. század legfontosabb 

társadalmi és gazdasági eseménye a jobbágyfelszabadítás volt, ami 

jelentősen hozzájárult a nagycsaládi társadalom szerkezet 

felbomlásához, a birtok elaprózódáshoz és a nadrágszíj parcellák 

kialakulásához. 

A Hetés birtokszerkezetében a trianoni határ meghúzása után 

lényeges változás következett be. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 

földosztást rendezett az egykori Esterházy birtokból, de ebből kizárta a 

„nem szláv” lakosságot. A II. világháború utáni Jugoszláviában 

szocialista agrárátalakulás zajlott le, de a szövetkezetekbe való belépés 
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nem volt kötelező és személyenként maximum 10 hektár földet lehetett 

birtokolni. A kutatásaim szerint ez volt az egyik fő tényező, amely a 

határon túli hetési embert jobban meg tudta tartani szülőföldjén, mint a 

magyarországit. Magyarországon a szocialista agrárátalakulás 

erőszakosabb módon és kötelező jelleggel ment végbe. A magyarországi 

Hetésben az 1960-as években jöttek létre az első téeszek. Az itt élők 

saját kezelésű, 1-2 holdas háztáji birtokkal majd csak az 1960-as évek 

második felétől rendelkezhettek.  

A birtokviszonyok mellett a gazdálkodás szerkezetét is vizsgálta 

a dolgozat. Elsősorban a földművelésre, a szőlészetre és az állattartásra 

igyekezett fókuszálni. Kutatásaim szerint a hetési ember megélhetésében 

kulcsfontosságú szerepet töltött be az erdők használata, a halászat-

vadászat és a háziipar egészen a 20. század elejéig. Hetés 

birtokszerkezetében a kisbirtokok domináltak ezért kiegészítő 

megélhetési forrásokra is szükség volt. A 20. század folyamán a 

vízrendezés, a rohamos erdőkitermelés és az életmódváltozás 

következményeként a halászatnak és a háziiparnak a jelentősége 

lényegesen csökkent. A trianoni határmeghúzás után, az állandó katonai 

jelenlét miatt az erdei gyűjtögetés, gombászás és az orvvadászat is 

veszélyessé vált és visszaszorult.  

Összegzésképpen megállapíthatjuk, Hetés a 18. századtól 

kezdve sikeresen tudta biztosítani lakosságának megélhetését, jól be 

tudott kapcsolódni a szűkebb térség gazdasági munkamegosztásba és az 

ország gazdasági vérkeringésébe. Mindezt még fokozta a polgári 

korszak pezsgő gazdasági légköre. Mindez a népesség folyamatos és 
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viszonylag kiegyensúlyozott növekedését eredményezte a 20. század 

elejéig. 1920-ban a trianoni döntések következményeként Hetést 

államhatár szelte ketté, megbontva évszázados egységét. A kutatások 

tanulsága szerint az államhatár két oldalán élő hetésieknek az 

életstratégiájában egészen az 1950-es évekig nem következett be 

drasztikus változás. 1950 után igazán drasztikus változtatásra a 

magyarországi Hetésben kényszerültek, a határsáv kialakulása és a 

mezőgazdaság szocialista átszervezése miatt. Ennek következményeként 

a magyarországi hetésiek fő túlélési stratégiája az elvándorlás lett. A 

szlovéniai Hetésben élők megélhetési stratégiájában a föld- és 

szőlőművelés, valamint az állattartás továbbra is szinte zavartalanul 

megmaradhatott. A gazdálkodáshoz jól tudták társítani a külföldi 

vendégmunkát. Megélhetési stratégiájukban nem következett be akkora 

törés, mint a magyarországi hetésieknél, így nem kényszerültek 

tömegesen elhagyni szülőföldjüket.  

A közgondolkodásban az a sztereotípia él, hogy a trianoni 

határok meghúzásának elszenvedői főként az anyaországtól elszakított 

területek lakói lettek. Hetés példája is rávilágít arra, hogy az egység 

megbontása a magyarországi területeket is hátrányos helyzetbe hozta. 

Annak ellenére, hogy mindkét állam, Magyarország és Szlovénia is az 

Európai Unió tagja és a schengeni övezethez csatlakozott, Hetés 

esetében mindeddig semmilyen cselekvési terv nem született arra, hogy 

lakóinak megélhetési stratégiái találkozzanak.  
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