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14. Karantanija (Koroška)

Karantanija velja za na stare šo ržavo lpskih Slovanov Sloven ev
Njeno središ e je bil Krnski grad na Gosposvetskem polju (danes v Avstri-
ji). Samostojna je bila le 120 let. Karantanija je najpomembnejša politi na
tvorba na slovenskem ozemlju od 7. do 11. stoletja, ki je nekaj asa z ruže
vala vse Sloven e  Ime Carantanum je predslovanskega izvora (od predindo-
evropskega kar “skala” ali od keltskega karantos “prijatelj, zaveznik”).

Po  se je arantanija osvobodila avarske nadoblasti in se je pridružila
Samovi plemenski zvezi (do ). Ta je združevala slovanska plemena od

eške do Jadranskega morja. Karantanija je na slovenskih tleh obsegala v
glavnem kotline in doline ob zgornji Dravi in Muri.

Upravna razdelitev ozemlja Alpskih Slovanov
pod Franki med leti 796 in 828

Predniki Slovencev so kot zavezniki podprli Bavarce v uporu zoper
Franke (743), eprav so ti upor zatrli. To pomo  je moral karantanski knez
Borut drago pla ati. Priznati je moral frankovsko nadoblast in izro iti tal e
Med njimi sina oraz a in bratove a sina otimira  Oba sta postala kristja-
na. rešeren  rst pri Savi i

1-16old.pmd 2003.09.23., 14:502
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Deklina pere srajce dvej

... Rajša pere brat eki,
kako pa svoj’mi lub eki.

e en’ga brat eka zgübim,
pa(j) nigdar drügoga nazaj ne dobim.

e en’ga lub eka zgübim,
pa jutri drügoga nazaj dobim.

brezpráven -
gorjé siróti! -
junáwko dejánje -
knéz -
k®vna osvéta -
mawqevánje -
prástâr -

právna
ustanôva -
rodóvna
drúxba -
vdóva -
zakónska
zvestôba -

13. Bajke o stvarjenju sveta

Slovenske bajke o stvarjenju sveta odsevajo še tisto vero v enega Boga
Stvarnika, o kateri je pisal tudi Prokopij. Najstarejše so bajke o stvarjenju.
Ena od teh (mengeško-dolenjska) pripoveduje o stvarjenju sveta s samim
božjim pogledom in stvarjenju prvega loveka iz bož e a potu  Neka druga
(šišenska) pravi, da je Zemlja zrno peska, ki ga je Bog, potopivši se na dno
pramorja, za nohtom prinesel na vrh.
Od predkrš anskih obrednih pesmi se je ohranilo le nekaj sledov.V
zgodnjeslovansko dobo sega prav gotovo Zagovor zoper otok – globoko
oteklino, ki izganja bolezenskega demona iz mozga prek kosti, mesa, dlake
na trato in globoko v tla (sedež hudobnih bitij).

bájka - m n
Bóg Stvárnik - mt t n
hudôbno bítje - n l n
mózeg - nt l
obrédna pésem - k ltik n k
otòk - n t

pót - i
potopívwi - l m l
prámórje - t n
stvárjenje il
svetá - t mt
zagóvor - l
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1. Idili na slovenska dežela

Ko je Bog delil narodom svoje darove, je na Slovence docela pozabil.
ele potem  ko e bil že kon al  e opazil ubo e l u i  ki so ž eli v nekem

kotu. Srce se mu je stisnilo v ganjenosti. A glej! Odkril je v neki vre i ob
strani še mno o lepih stvari  aztresel ih e s svo o bož o kretn o obilno
po pozabljenem kotu. Kar je potem nastalo, je bila v malem lepota vseh
lepot.

dexêla - t j i k
gánjenost - m t tt
obílen - b

krétnja - k m l t
xdéti bb t
vréqa - k

2. Kako je Bog porabske Slovence ustvaril *

Neko  e živela mati  ki e imela zelo veliko otrok  iveli so v veliki
revš ini. Nekega dne pa je reva slišala, da baje pride sam Bog na Zemljo
in obiš e tu i n o  ežešmari a  se e prestrašila  a  bo  e bo Bog
vi el  koliko otrok imam  Ker jo je pa  bilo zelo sram zavoljo kopice
otrok, je polovico kratkohla nikov skrila.

kopíca m
kratkohláqnik

révwqina n
ustváriti lk t

Ko je prišel Bog k njej na obisk,
jo je vprašal, koliko otrok ima. Nato
je mati odgovorila, da toliko, kolikor
jih vidi. Tedaj jih je Bog blagoslovil
in odšel. Vsi, ki so bili blagoslovlje-
ni, so postali pravi Slovenci. Tisti pa,
ki jih je mati zavoljo sramote skrila
– in jih Bog ni blagoslovil – pa so:
porabski Slovenci.

Z * ozna ena poglavja se nanašajo na Slovensko Porabje, uokvirjeni
naslovi poglavij pa pomenijo, da v teh primerih gre bolj za posebnosti in
zanimivosti.

12

11. Kultura Praslovanov

O kulturnih razmerah pri Praslovanih v prvi polovici 6. stoletja, ko so
bivali še onkraj Spodnje Donave, poro a Prokopij, najboljši sodobni
bizantinski zgodovinar. Od 527 je bil tajnik vojskovodje Belizarja. Svoje
podatke je dobil od Slovanov in ntov, ki so služili v elizarjevi vojski,
tudi kot astniki, in se odlikovali po hrabrosti. Prokopij piše torej takole:

i ve plemeni  Slovani in nti  nimata po ene a moža za vla ar a
temve  živita že o  starih asov v demokrati nem ob estvu. Zategadelj se
vse javne zadeve, prijetne in neprijetne, pri njih skupno upravljajo... Oboji
verujejo, da je en Bog, gospodar bliska, stvarnik vsega in mu darujejo

ove  in ru e aritvene živali  so e niti ne pozna o  nikar a bi i
priznavali kak vpliv na loveka.

"Tedaj je Svarun, bog bliska, razprostrl roke..."

a ar im sto i smrt za petami  se zaobl ubl a o o u za ohranitev živl en a
eš da mu ho ejo, e ui e o po ubi  tako  zaklati aritveno žival  n e res

o nese o elo kožo  aru e o  kakor so obl ubili  pa misli o  a so si za arove
kupili rešitev. astijo pa seveda tudi reke in nimfe ter nekatere druge demone.
u i vsem tem aru e o in si a e o pri teh aritvah ve eževati

1-16old.pmd 2003.09.23., 14:505
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3. Mostiš arji

Notranjost današnje Slovenije je lovek pri el naseljevati konec tretjega
tiso letja pr.n.š. Evropo je takrat vzburilo odkritje bakra. Na podro ju da-
našnje Slovenije je bila klima topla in predvsem suha.

Mostiš arji (koliš arji) so pred 4000 leti živeli v preprostih hišah, postavljenih
na koleh. Koli so bili zabiti v tla plitvejših jezer in mo virij. Kot npr. na Ljubljan-
skem barju, kjer je bilo najdenih veliko razli nih predmetov tedanjih prebival-
cev. Najbolj znan je oln drevak. a jubljanskem barju so živeli mostiš arji
(koliš arji) od konca neolitika v bronasto dobo. Iz tega asa je znana bogato in
lepo okrašena keramika (Narodni muzej v Ljubljani).

Mostiš arji so ob jagodah, jabolkih, lešnikih, malinah in drugem sadju
uživali tudi pasje zeliš e, znano mamilo.

Pred 4000 leti se je mostiš arsko jezero osušilo in nastala je mo virna ravnina.
a jubljanskem barju je nastajala šota, ponekod do  metrov debela.

báker -
bárje - l
drevák - n k
kolíwqar - l l k
mamílo - k b t

mostíwqar - l l k
neolítik - jk k
pásje zelíwqe - b l
plítev - k l
wôta - t

11

Preseljevanje narodov

1-16old.pmd 2003.09.23., 14:506
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4. Argonavti po Ljubljanici

Pisatelj Janez Jalen je napisal trilogijo Bobri (Sam, Rod, Vrh, 1942-
). V njej avtor opisuje življenje mostiš arjev na Ljubljanskem barju.

Podobo prvobitne narave in plemenske družbe je povezal z mitom o rgo-
navtih in z njihovo potjo prek slovenskih krajev do adranskega morja.

Rimski u enjak Plinij Starejši je poro al v svojem delu Zgodovina nara-
ve, da ima jubljanica ime po tem, ker so rgonavti tod  prenašali ladjo.

Argonavti, ti bajeslovni grški junaki, so na Kavkazu ukradli zlato runo.
azon  n ihov vo a e ubežal tako  a e zaplul iz rnega morja v Donavo,

pri eo ra u Sin i unum  v Savo  nato pa po ubl ani i o rhnike
auportus  o  so r onavti la o razstavili in o prenesli preko rasa

o a ranske a mor a  u so se spet vkr ali in pripluli naza  v r ijo.

argonávti - n t k
ávtor -
bajeslóven - mit l i i
mít m t
pleménska - t i
drúxba - t l m

poróqati - b m l
prvobíten - int tl n
razstáviti - t l
vk®cati se - j ll
zláto rúno - n j
uqenják - t

5. Rimljani

Prihod imljanov pomeni novo obdobje v zgodovin-
skem razvoju slovenskih krajev.  uve bo pisanih
sporo il o vzhodnoalpskih prebivalcih in pokrajini stopi
slovenski prostor v z o ovino anoni a  Rimska doba
se uvrš a v preteklost slovenskega ozemlja nekako z
za etkom našega štetja. o so legije v krvavih bojih
strle ilirsko keltski o por  je slovenske pokrajine za ela
prežemati rimska civilizacija in kultura.

Prebivalce teh krajev so preplavili okusno narejeni
in poceni izdelki. amesto prejšnjih ro nih izdelkov

išasta žara so se pojavili pre meti množi ne proizvo n e  lon enina,
oljenke, v modele vpihano steklo, vliti bronasti predme-
ti, s podobami in pisavo opremljeni kovanci.

10

impêrij - bi l m
kamnolòm - k f jt
mewqán - l
nasélje - t l l

odpádne vôde - nn
prevòz - f
tálna kurjáva - l f t
tlakováti - utat kövez

9. Provincia Sclaborum

Slovenija je kot “provincia Sclaborum” prvi  omenjena v zgodovinskem
viru, ki se nanaša na leto . Tako jo naziva langobardski zgodovinar Pavel
Diakon v svojem znanem delu. zraz nedvomno pomeni samostojno državo,
saj so takrat tudi angobardi imenovali svoje kraljestvo v taliji provinca .

10. Slovani, Anti, Veneti

 To so bila indoevropska plemena s skupnim praslovanskim ezikom  z
njih so se v zgodnjem srednjem veku za eli ormirati današnji slovanski
narodi. Delijo se na tri skupine: užno (Slovenci, Hrvati, Srbi, rnogorci,
Makedonci, Bolgari), vzhodno (Rusi, Belorusi, Ukrajinci) ter zahodno
( ehi, Slovaki, Poljaki, užiški Srbi). V dobi preseljevanja narodov so
prvo skupino imenovali Slovane, drugo nte, tretjo enete  jihova
domovina je bila severno od arpatov in južno od altika v pore ju Visle,
Pruta, Dnjestra in Buga, Dnjepra, Pripjata. V 4. stoletju je tudi Slovane
zajelo presel evan e naro ov

V za etku . stoletja so stalno napadali bizantinsko cesarstvo. a prelo-
mu . in . stoletja so se naselili po vsem alkanskem polotoku in v Vzhod-
nih lpah. S povezovanjem v plemenske zveze so se od . in . st. za ele
oblikovati osnove kasnejših slovanskih narodov. S tem pa tudi razli ni
slovanski jeziki. anes Slovani predstavljajo približno  milijonov ljudi.

Ánti - nt k
Balkánski lk n
pólotok - f l i t
Lúxiwki S®bi - b k
pleménska t
zvéza - t
poréqje Vístule - i t l i k
práslovánski - l

preseljevánje n
národov - n l
Slováni - l k
srédnji vék - k k
stolétje -
Venéti - n t k
zgodovínski t t n lmi
vír - f
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vír - f
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Posebnost anti nih virov so pritožbe zaradi surovih vremenskih razmer.
Zato je menil Kasij Dio, rimski upravnik slovenskih krajev, da živijo Panon-
ci najbolj bedno od vseh ljudstev.
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6. Jantarska pot

Skozi te kraje je peljala prazgodovinska trgovska pot, imenovana antar-
ska pot. Po njej je v Sredozemlje prihajal baltski jantar. Vodila je od altika
ez zahodno adžarsko (Savaria, današnji Szombathel ) do adranskega

morja. n pa v talijo, kjer je bilo v gleju ( uileia) glavno predelovalno
središ e jantarja. a jantarsko pot se je pri takratni postojanki auportus
(Vrhnika) navezala pot onava  Sava. To posebej opisuje pripoved o

rgonavtih. V asu žarnih grobiš , posebno pa v halštatskem obdobju, je
imelo slovensko ozemlje v trgovini z jantarjem pomembno vlogo.

Baltík - -
jántar
Jántarska pót - -
postojánka - -
prázgodovínski - -
predeloválen - -
Sredozémlje - -

Prstan iz jantarja

9

7. Emona - Celeia - Poetovio

Emono ( jubljano) kot najstarejše rimsko kolonizirano mesto v Sloveniji
je ustanovil cesar Tiberij leta . esto je pretežno naselil z odsluženimi
vojaki. esar lavdij je leta  podelil pravice municipija kraju Celeia
( elje). Zaklju ek rimske urbanizacije pomeni osnovanje kolonije Poetovio
(Ptuj) l. . Po dveh stoletjih so doma ini ilironoriško-keltskega izvora
prevzeli rimsko kulturo in se romanizirali.

V poltiso letnem obdobju so imljani ta prostor mo no zaznamovali.
ezenj je vodila pomembna trgovska pot od gleja na severovzhod in

jugovzhod. b severni prometnici so nastala mesta, ki so ohranila
kontinuiteto do danes ( mona - jubljana, eleia - elje, Poetovio - Ptuj).
V . stoletju so germanska plemena uni ila rimsko oblast. koli l.  so
 v okviru drugega vala velikega preseljevanja ljudstev  prišli na današnje

slovensko ozemlje predniki Slovencev.
kontinuitéta - f l m t
pravíce i
municípija - j k
naselíti - b t l t
oblást - t l m

pleména - t k
prédniki - k
prométnica - k l k i t
romanizírati se - m ni l ik
ustanovíti - l t

8. Savaria (Szombathel ) 

V rimskem imperiju je bilo ve  kot sto takih velikih mest, ki so imela
ve  kot sto tiso  prebivalcev. Savaria (današnji Szombathel ) je bila majhno
mestece z -  tiso  prebivalci. V Panoniji pa je bilo za kraji Sirmium
( itrovica), arnuntum (Sp. vstrija), uincum ( buda) in Siscia (Sisak)
peto najve je naselje. Savaria kot kolonija je bila Rim v malem. Tedaj so
mesta, ki so imela rang kolonije, morala izgledati kot im v malem. zgradili
so vodovod od avstrijskega echnitza do Szombathel a, da bi imeli meš ani
zdravo pitno vodo. Tlakovali so mestne ulice v dolžini  kilometrov. d

-  tiso  kubi nih metrov bazalta so navozili iz kamnoloma na hribu
Ság  z vozovi. akšen tovornjak bi danes moral narediti kakih -
prevozov. Za odpadne vode so zgradili kanalni sistem, visokega kot lovek.

dpadnih vodá niso speljali v reko Perint in G ng s, ampak v izven-
mestno lokacijo. esto je bilo najprej zgrajeno iz lesa, nato prezidano s
kamnom. V hišah je bila talna kurjava.
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3. Mostiš arji

Notranjost današnje Slovenije je lovek pri el naseljevati konec tretjega
tiso letja pr.n.š. Evropo je takrat vzburilo odkritje bakra. Na podro ju da-
našnje Slovenije je bila klima topla in predvsem suha.

Mostiš arji (koliš arji) so pred 4000 leti živeli v preprostih hišah, postavljenih
na koleh. Koli so bili zabiti v tla plitvejših jezer in mo virij. Kot npr. na Ljubljan-
skem barju, kjer je bilo najdenih veliko razli nih predmetov tedanjih prebival-
cev. Najbolj znan je oln drevak. a jubljanskem barju so živeli mostiš arji
(koliš arji) od konca neolitika v bronasto dobo. Iz tega asa je znana bogato in
lepo okrašena keramika (Narodni muzej v Ljubljani).

Mostiš arji so ob jagodah, jabolkih, lešnikih, malinah in drugem sadju
uživali tudi pasje zeliš e, znano mamilo.

Pred 4000 leti se je mostiš arsko jezero osušilo in nastala je mo virna ravnina.
a jubljanskem barju je nastajala šota, ponekod do  metrov debela.

báker -
bárje - l
drevák - n k
kolíwqar - l l k
mamílo - k b t

mostíwqar - l l k
neolítik - jk k
pásje zelíwqe - b l
plítev - k l
wôta - t
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Preseljevanje narodov
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4. Argonavti po Ljubljanici

Pisatelj Janez Jalen je napisal trilogijo Bobri (Sam, Rod, Vrh, 1942-
). V njej avtor opisuje življenje mostiš arjev na Ljubljanskem barju.

Podobo prvobitne narave in plemenske družbe je povezal z mitom o rgo-
navtih in z njihovo potjo prek slovenskih krajev do adranskega morja.

Rimski u enjak Plinij Starejši je poro al v svojem delu Zgodovina nara-
ve, da ima jubljanica ime po tem, ker so rgonavti tod  prenašali ladjo.

Argonavti, ti bajeslovni grški junaki, so na Kavkazu ukradli zlato runo.
azon  n ihov vo a e ubežal tako  a e zaplul iz rnega morja v Donavo,

pri eo ra u Sin i unum  v Savo  nato pa po ubl ani i o rhnike
auportus  o  so r onavti la o razstavili in o prenesli preko rasa

o a ranske a mor a  u so se spet vkr ali in pripluli naza  v r ijo.

argonávti - n t k
ávtor -
bajeslóven - mit l i i
mít m t
pleménska - t i
drúxba - t l m

poróqati - b m l
prvobíten - int tl n
razstáviti - t l
vk®cati se - j ll
zláto rúno - n j
uqenják - t

5. Rimljani

Prihod imljanov pomeni novo obdobje v zgodovin-
skem razvoju slovenskih krajev.  uve bo pisanih
sporo il o vzhodnoalpskih prebivalcih in pokrajini stopi
slovenski prostor v z o ovino anoni a  Rimska doba
se uvrš a v preteklost slovenskega ozemlja nekako z
za etkom našega štetja. o so legije v krvavih bojih
strle ilirsko keltski o por  je slovenske pokrajine za ela
prežemati rimska civilizacija in kultura.

Prebivalce teh krajev so preplavili okusno narejeni
in poceni izdelki. amesto prejšnjih ro nih izdelkov

išasta žara so se pojavili pre meti množi ne proizvo n e  lon enina,
oljenke, v modele vpihano steklo, vliti bronasti predme-
ti, s podobami in pisavo opremljeni kovanci.
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kamnolòm - k f jt
mewqán - l
nasélje - t l l

odpádne vôde - nn
prevòz - f
tálna kurjáva - l f t
tlakováti - utat kövez

9. Provincia Sclaborum

Slovenija je kot “provincia Sclaborum” prvi  omenjena v zgodovinskem
viru, ki se nanaša na leto . Tako jo naziva langobardski zgodovinar Pavel
Diakon v svojem znanem delu. zraz nedvomno pomeni samostojno državo,
saj so takrat tudi angobardi imenovali svoje kraljestvo v taliji provinca .

10. Slovani, Anti, Veneti

 To so bila indoevropska plemena s skupnim praslovanskim ezikom  z
njih so se v zgodnjem srednjem veku za eli ormirati današnji slovanski
narodi. Delijo se na tri skupine: užno (Slovenci, Hrvati, Srbi, rnogorci,
Makedonci, Bolgari), vzhodno (Rusi, Belorusi, Ukrajinci) ter zahodno
( ehi, Slovaki, Poljaki, užiški Srbi). V dobi preseljevanja narodov so
prvo skupino imenovali Slovane, drugo nte, tretjo enete  jihova
domovina je bila severno od arpatov in južno od altika v pore ju Visle,
Pruta, Dnjestra in Buga, Dnjepra, Pripjata. V 4. stoletju je tudi Slovane
zajelo presel evan e naro ov

V za etku . stoletja so stalno napadali bizantinsko cesarstvo. a prelo-
mu . in . stoletja so se naselili po vsem alkanskem polotoku in v Vzhod-
nih lpah. S povezovanjem v plemenske zveze so se od . in . st. za ele
oblikovati osnove kasnejših slovanskih narodov. S tem pa tudi razli ni
slovanski jeziki. anes Slovani predstavljajo približno  milijonov ljudi.

Ánti - nt k
Balkánski lk n
pólotok - f l i t
Lúxiwki S®bi - b k
pleménska t
zvéza - t
poréqje Vístule - i t l i k
práslovánski - l

preseljevánje n
národov - n l
Slováni - l k
srédnji vék - k k
stolétje -
Venéti - n t k
zgodovínski t t n lmi
vír - f
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3. Mostiš arji
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Mostiš arji (koliš arji) so pred 4000 leti živeli v preprostih hišah, postavljenih
na koleh. Koli so bili zabiti v tla plitvejših jezer in mo virij. Kot npr. na Ljubljan-
skem barju, kjer je bilo najdenih veliko razli nih predmetov tedanjih prebival-
cev. Najbolj znan je oln drevak. a jubljanskem barju so živeli mostiš arji
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báker -
bárje - l
drevák - n k
kolíwqar - l l k
mamílo - k b t

mostíwqar - l l k
neolítik - jk k
pásje zelíwqe - b l
plítev - k l
wôta - t
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Preseljevanje narodov
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4. Argonavti po Ljubljanici
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auportus  o  so r onavti la o razstavili in o prenesli preko rasa

o a ranske a mor a  u so se spet vkr ali in pripluli naza  v r ijo.

argonávti - n t k
ávtor -
bajeslóven - mit l i i
mít m t
pleménska - t i
drúxba - t l m

poróqati - b m l
prvobíten - int tl n
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zláto rúno - n j
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1. Idili na slovenska dežela

Ko je Bog delil narodom svoje darove, je na Slovence docela pozabil.
ele potem  ko e bil že kon al  e opazil ubo e l u i  ki so ž eli v nekem

kotu. Srce se mu je stisnilo v ganjenosti. A glej! Odkril je v neki vre i ob
strani še mno o lepih stvari  aztresel ih e s svo o bož o kretn o obilno
po pozabljenem kotu. Kar je potem nastalo, je bila v malem lepota vseh
lepot.

dexêla - t j i k
gánjenost - m t tt
obílen - b

krétnja - k m l t
xdéti bb t
vréqa - k

2. Kako je Bog porabske Slovence ustvaril *

Neko  e živela mati  ki e imela zelo veliko otrok  iveli so v veliki
revš ini. Nekega dne pa je reva slišala, da baje pride sam Bog na Zemljo
in obiš e tu i n o  ežešmari a  se e prestrašila  a  bo  e bo Bog
vi el  koliko otrok imam  Ker jo je pa  bilo zelo sram zavoljo kopice
otrok, je polovico kratkohla nikov skrila.

kopíca m
kratkohláqnik

révwqina n
ustváriti lk t

Ko je prišel Bog k njej na obisk,
jo je vprašal, koliko otrok ima. Nato
je mati odgovorila, da toliko, kolikor
jih vidi. Tedaj jih je Bog blagoslovil
in odšel. Vsi, ki so bili blagoslovlje-
ni, so postali pravi Slovenci. Tisti pa,
ki jih je mati zavoljo sramote skrila
– in jih Bog ni blagoslovil – pa so:
porabski Slovenci.

Z * ozna ena poglavja se nanašajo na Slovensko Porabje, uokvirjeni
naslovi poglavij pa pomenijo, da v teh primerih gre bolj za posebnosti in
zanimivosti.

12

11. Kultura Praslovanov

O kulturnih razmerah pri Praslovanih v prvi polovici 6. stoletja, ko so
bivali še onkraj Spodnje Donave, poro a Prokopij, najboljši sodobni
bizantinski zgodovinar. Od 527 je bil tajnik vojskovodje Belizarja. Svoje
podatke je dobil od Slovanov in ntov, ki so služili v elizarjevi vojski,
tudi kot astniki, in se odlikovali po hrabrosti. Prokopij piše torej takole:

i ve plemeni  Slovani in nti  nimata po ene a moža za vla ar a
temve  živita že o  starih asov v demokrati nem ob estvu. Zategadelj se
vse javne zadeve, prijetne in neprijetne, pri njih skupno upravljajo... Oboji
verujejo, da je en Bog, gospodar bliska, stvarnik vsega in mu darujejo

ove  in ru e aritvene živali  so e niti ne pozna o  nikar a bi i
priznavali kak vpliv na loveka.

"Tedaj je Svarun, bog bliska, razprostrl roke..."

a ar im sto i smrt za petami  se zaobl ubl a o o u za ohranitev živl en a
eš da mu ho ejo, e ui e o po ubi  tako  zaklati aritveno žival  n e res

o nese o elo kožo  aru e o  kakor so obl ubili  pa misli o  a so si za arove
kupili rešitev. astijo pa seveda tudi reke in nimfe ter nekatere druge demone.
u i vsem tem aru e o in si a e o pri teh aritvah ve eževati

1-16old.pmd 2003.09.23., 14:505

4 13

Stanujejo v siromašnih ko ah po seliš ih  ki leži o raztresena ale  ru o
o  ru e a  si zelo ra i men ava o kra  svo e a bivališ a

a ar se pripravl a o na bo  re o ve inoma peš na  sovražnika  s
š iti in suli ami v rokah  klepov si ne na eva o  Da  nekateri niti sra e
in plaš a nimajo, temve  nosi o samo bre eše široke hla e

bo i ovori o isti ezik  raskav in surov
si so izre no visoki in mo ne rasti  oža im ni k ove kako svetla

las e ne plavi  ne temni  vsi so r e kasti
ivi o v tr ih razmerah in zanemar eno  iso ni  hu obni in zviti
e i el leve a bre a Spo n e Donave si lasti o sami za stan in užitek

bivalíwqe - l k l
qastíti - ti t l im
qástnik - k t n ti t
darítvena xivál - l ti ll t
hrábrost - b t
jávne zadéve - k k
lastíti si - t l j n t
obqéstvo - k
oklèp - n l
pogúba - t l
Práslováni - l k
ráskav -
selíwqe - l t l i l

sodôben - k b li
sovráxnik - ll n
stvárnik - t mt
súlica -
suróv - n
wqít - j
tájnik - titk
usóda -
uxítek - l t
vedexeváti - j l
vojskovódja -
zaobljúbljati se - f lm t t
zvít -

. raslovansko življenje v ljudski poe iji

Slovensko narodno pesništvo ni ohranilo moških epskih pesmi, ki bi
pele o junaških dejanjih starih knezov. Ohranilo pa se je ve  ženskih pesmi,
balad. Te razgrinjajo pred nami loveško usodo žená in sirot, vdov in deklet
v patriarhalni rodovni družbi.V o etnopravni (patriarhalni) družini Praslo-
vanov je o e bil e ini so nik v véliki družini. Krvna osveta (maš evanje)
je bila edina pravna ustanova. Žena je bila brezpravna. Gorje vdovi s samimi
nedoraslimi sirotami! Zakonska zvestoba je vezala le ženo.

S tega vidika moramo gledati tudi na prastaro balado Draž i brat o
l ube a. V tej dekle po pravici pove svojemu ženinu, da bi dalj asa žalovala
za bratom kot za njim. Ta ji zaradi tega ho e odsekati glavo... Primerjajte
s porabsko ljudsko pesmijo:

1-16old.pmd 2003.09.23., 14:504
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DO SLOVENIJE

14

Deklina pere srajce dvej

... Rajša pere brat eki,
kako pa svoj’mi lub eki.

e en’ga brat eka zgübim,
pa(j) nigdar drügoga nazaj ne dobim.

e en’ga lub eka zgübim,
pa jutri drügoga nazaj dobim.

brezpráven -
gorjé siróti! -
junáwko dejánje -
knéz -
k®vna osvéta -
mawqevánje -
prástâr -

právna
ustanôva -
rodóvna
drúxba -
vdóva -
zakónska
zvestôba -

13. Bajke o stvarjenju sveta

Slovenske bajke o stvarjenju sveta odsevajo še tisto vero v enega Boga
Stvarnika, o kateri je pisal tudi Prokopij. Najstarejše so bajke o stvarjenju.
Ena od teh (mengeško-dolenjska) pripoveduje o stvarjenju sveta s samim
božjim pogledom in stvarjenju prvega loveka iz bož e a potu  Neka druga
(šišenska) pravi, da je Zemlja zrno peska, ki ga je Bog, potopivši se na dno
pramorja, za nohtom prinesel na vrh.
Od predkrš anskih obrednih pesmi se je ohranilo le nekaj sledov.V
zgodnjeslovansko dobo sega prav gotovo Zagovor zoper otok – globoko
oteklino, ki izganja bolezenskega demona iz mozga prek kosti, mesa, dlake
na trato in globoko v tla (sedež hudobnih bitij).

bájka - m n
Bóg Stvárnik - mt t n
hudôbno bítje - n l n
mózeg - nt l
obrédna pésem - k ltik n k
otòk - n t

pót - i
potopívwi - l m l
prámórje - t n
stvárjenje il
svetá - t mt
zagóvor - l
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Delo je bilo nagrajeno na razpisu
Ministrstva za šolstvo

za u benike za spoznavanje  narodov.

Az Oktatási Minisztérium nemzeti és etnikai kisebbségi
népismereti tankönyvekre kiírt pályázatán díjnyertes alkotás.

njigo je na predlog ržavne manjšinske komisije minister za šolstvo
potrdil kot u benik. Številka dovoljenja: T 511. 804/1999.

A könyvet az Országos Kisebbségi Bizottság javaslatára az oktatási miniszter tankönyvvé
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14. Karantanija (Koroška)

Karantanija velja za na stare šo ržavo lpskih Slovanov Sloven ev
Njeno središ e je bil Krnski grad na Gosposvetskem polju (danes v Avstri-
ji). Samostojna je bila le 120 let. Karantanija je najpomembnejša politi na
tvorba na slovenskem ozemlju od 7. do 11. stoletja, ki je nekaj asa z ruže
vala vse Sloven e  Ime Carantanum je predslovanskega izvora (od predindo-
evropskega kar “skala” ali od keltskega karantos “prijatelj, zaveznik”).

Po  se je arantanija osvobodila avarske nadoblasti in se je pridružila
Samovi plemenski zvezi (do ). Ta je združevala slovanska plemena od

eške do Jadranskega morja. Karantanija je na slovenskih tleh obsegala v
glavnem kotline in doline ob zgornji Dravi in Muri.

Upravna razdelitev ozemlja Alpskih Slovanov
pod Franki med leti 796 in 828

Predniki Slovencev so kot zavezniki podprli Bavarce v uporu zoper
Franke (743), eprav so ti upor zatrli. To pomo  je moral karantanski knez
Borut drago pla ati. Priznati je moral frankovsko nadoblast in izro iti tal e
Med njimi sina oraz a in bratove a sina otimira  Oba sta postala kristja-
na. rešeren  rst pri Savi i
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DO SLOVENIJE
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Deklina pere srajce dvej

... Rajša pere brat eki,
kako pa svoj’mi lub eki.

e en’ga brat eka zgübim,
pa(j) nigdar drügoga nazaj ne dobim.

e en’ga lub eka zgübim,
pa jutri drügoga nazaj dobim.
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gorjé siróti! -
junáwko dejánje -
knéz -
k®vna osvéta -
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právna
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zakónska
zvestôba -
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mózeg - nt l
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otòk - n t

pót - i
potopívwi - l m l
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stvárjenje il
svetá - t mt
zagóvor - l
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skozi vse 9. stoletje naseljevali Slovenci iz Karantanije. V ta as segajo
za etki ri i ove k e evi e (847-861) v Spodnji Panoniji, ki je obsega-
la tudi deželo med Rabo in ravo. Ozemlje današnjega Slovenskega Pora-
bja je bilo torej v mejah spodnjepanonske pokrajine.

“ o smerti arola elkoga... je  rivina... od casara Lajoša . doubo prece
prestrano zemliš e vu anonii. ou rivinovo lastinstvo je od latne jezere

alaton  v segnolo do abe i Müre, od te gori v ptüj, odned prejk rave i
ave do upe, tam odned pa doli do e ü a. ak so železni i salaski lovenje

tüdi v rivinovo deržanje spadnoli i njegovi podložnicke bili.”

(Koši , Starine..., 1845)

fránkovski - f nk mn
knexevína - f j l m

naselítev - l t l
Óbri - k

16. Pri etek pokristjanjevanja

duhóvne ll mi
dobríne j k
odklánjati - l t t
odvísnost - f kit l)
plémiqi - n m k

pokristjevánje k t n
- it t t

preobrât - f l t
zemljíwki f l
poséstnik - bi t k

17. Ciril in Metod *

Bila sta slovanska apostola, utemeljitelja slovanskega pismenstva in
bogoslužja v 9. stoletju. Na željo Koclja  Pribinovega sina, slovanskega kneza
v Spodnji Panoniji  je papež Hadrijan II. leta 869 Metoda imenoval za nadškofa
panonskih Slovanov, katerih potomci so tudi današnji porabski Slovenci.

V sredini 8. stoletja je prišlo v zgodovini slovenskega naroda do enega
najpomembnejših preobratov. Pri etek pokristjanjevanja mu je pokazal pot
do višjih kulturnih in duhovnih dobrin, priklju itev na Zahod. Krš anstva
se je oprijelo predvsem preprosto ljudstvo. Odklanjali pa so ga plemi i in
zemljiški posestniki, v glavnem zaradi odvisnosti od rankov.

32

31. Mrtvaški ples

Mrtvaški ples je najbolj znana reska v hrastoveljski cerkvi. reska ho e
povedati, da so ob smrti vsi ljudje enaki. Tako bogati kot revni, mladi in
stari. Nih e se smrti ne more izogniti.

Proti grobu smrt vodi  papeža  kral a  kral i o  kar inala  ško a  meniha
trgovca, skopuha, mladeni a, bera a in otroka. Kopijo te reske lahko vidi-
mo tudi v Narodni galeriji v Ljubljani.

V starih asih so reske nešolanemu loveku nadomeš ale knjigo. Cerkev v
Hrastovljah (Primorska) je bila poslikana (Janez iz Kastva) dve leti pred od-
kritjem Amerike, torej l. 1490. Poslikava uvrš a Hrastovlje v vrh zaklad-
nice srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem. V cerkvi je tudi
ve  glagolskih napisov.

beráq -
glágolski napís -
kardinál -
meníh -

mrtváwki plés -
odkrítje -
skopúh -
zakládnica -

17-32old.pmd 2003.09.23., 19:2817
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Francek Muki  – Marija Kozar

SLOVENEC SEM,
TAKO JE MATI D'JALA

U benik za spoznavanje slovenstva
za 7.-10. razred osnovnih šol

Croatica, Budapest, 2002

16

Ustoli evanje je poseben obred volitve karantanske-
ga kneza. Ohranil se je v slovenskem jeziku še dolgo
po asu, ko Karantanija ni bila ve  samostojna.

než i kamen je neko  stal pri Krnskem gradu na
Gosposvetskem polju na Koroškem. Tam so ustoli e-
vali karantanske kneze, kasneje koroške vojvode. Ob-
red je potekal o  v slovenskem eziku
Kot vojvodina je obsegala konec 9. st. grofijo ob Savi
in obe Panoniji.Knežji kamen

Bavárci - b j k
izvòr - t
knéxji kámen - f j lmi k k
knéz - f j l m
kotlína - l k tl n
nâdoblást - f nn t

polítiqna litik i
tvórba - k m n
samostójen - n ll
tálec - t
ustoliqevánje - t n
zatréti upòr - f lk l t l

. aselitev v ora ju 

Boj a slovansko ogoslužje v Ko ljevi do i

Na obmo ju med rekama Rabo in Dravo so se Slovenci skupa  z bri
(Avari) pojavili prvi  v drugi polovici  stolet a. Ob koncu 8. stoletja je
obmo je prišlo pod frankovsko oblast in na mesto pregnanih Obrov so se

1-16old.pmd 2003.09.23., 14:501
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“ vangeliom pri božoj slüžbi so ü ovnicke
svojim bole po bulgarskom kak slovensko prestavleni
prešteli vu tistom jeziki vu šterom sta ga dva brata

ril i Met od za lovene naredla...

Naše prve papinske cerkve so bile male, lesene za
volo malo kerstšenikov i zmenkanja meštrov i
stroška... tale so na breš eci... ali so goripostavlene
bile na sami zvüna vesi za volo varnosti pred ognjom...

ile so prestare cerkve okrogle peldüvajo e ono na
veke terpe o korono ali vejnec, štero si ma lovek na
zemli spravlati.”

(Koši , Starine..., 1845)
Ciril in Metod

bogoslúxje - i t nti t l t
nâdwkòf - k
pápex -

pisménstvo - b li
potómci - t k
utemeljítelj - l t

1  rihod ad arov

Madžari so okrog 895 z obmo ja današnje južne Rusije pod vodstvom
kneza rp da prišli v Karpatski bazen. Od tod so v plenilnih pohodih vdi-
rali prek Vzhodnih Alp v Italijo in ob onavi dale  v Nem ijo. Veliki
napadi so se kon ali šele 955, ko jih je premagal nemški kralj Oton I.
Saški. Za stalno so se naselili v Panoniji in od Slovanov prevzeli polje-
delstvo.

Zaradi Madžarov je bilo konec upanja na nadaljnji obstoj slovenske
kneževine v Spodnji Panoniji. Pretrgali so ozemeljske vezi med Alpskimi
in Zahodnimi Slovani. Madžari so vojvodino Karantanijo po 900 omejili
na Vzhodne Alpe. V za etku 12. stoletja so si priklju ili tudi Hrvaško.

králj Óton I. - tt ki l
Karpátski t
bazén - -m n
napâd - t m

naselíti se - l t l ik
plenílni km n
pohódi - k l n k
sáwki - i

31

grádbena t ti
dejávnost - - t k n
ístrski - - i t i
kipár - b
plémiwke n m i
rodbíne - l k
poslíkana sténa - - f t tt f l
razcvèt - - f l i
redóvna k l t
arhitektúra - t t
rezbár - - f m
sámoportrét - n k
slikárstvo - - f t t
slôji ométa - k l t t k
stavbárska t
wóla - - i k l

Ja e  ila i  Rad o e  ri a po avtoportret i podo itvi
a re ki v p ij ki erkvi v artja ih v rek rj

On je naslikal prvi umetniški samoportret, ki se je ohranil v Evropi.
stvarjal je v Prekmurju (Turniš e, Martjanci), na Madžarskem (Velem r)

ter v Avstriji ( rsten eld). Istrsko slikarstvo je doseglo vrh z deli Ivana iz
Kastva in sodelavcev v Hrastovljah (1490).

17-32old.pmd 2003.09.23., 19:2818
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19. Velika Karantanija

Po porazu Madžarov 955 je cesar Oton I. Veliki 976 ustanovil Veliko
Karantanijo. Obsegala je mejne gro ije, iz katerih so se v 11. st. za ele
razvijati slovenske zgodovinske dežele Kranjska, Štajerska, Koroška itd.
Ni bila ve  samostojna. o konca 15. st. so se izoblikovale eželne
zavesti, ki so se ohranile do 20. stoletja.

Po letu 1000 se je za ela sistemati na nemška kolonizacija. Ozemlje, ki
so ga naseljevali Slovenci, se je manjšalo. V 15. st. je doseglo približen
obseg današnjega etni nega obmo ja.

étniqno tnik i
ozémlje t l t
Korówka - int i
Kránjska - jn
mêjna gro íja - f
obsèg - kit j

obségati - m b n f l l
samostójen - n ll
Wtájerska - t j f l
zavést - t t
zgodovínske t t n lmi
dexêle - t t m n k

0  ri i ki po e iki

Ohranili so se zapisi treh besedil v slovenskem jeziku. Ti so bili namenje-
ni krš anskemu bogoslužju med koroškimi Slovenci. To so t. i. Brižinski
spomeniki. Napisani okoli 1000 v latinski karolinški minuskuli. Ohranili
so se v rokopisu, ki je bil last ško ijske cerkve v Freisingu na Bavarskem.

30

“Mali Jezoš tak veli:
da bi se eden takši lovek najšo,

da bi eto molitev vözmolo,
vsakši svetek,

e pa nej vsakši svetek,
te pa vsakši kvaterin petek,

tisti lovek ali ženska
e bi telko grejof mejla,
kak v maurji pejsek,

na zemli trava,
na vejki listke,

na nebi zvejzde,
njegovi greji do odpüš eni,
neba de pred njim odprejta,
pekeu de na vöke zaprejt.

men

         (Slovensko Porabje, 1982)

0  otika

ri a i a eri i

Gotika v Sloveniji se je najbolj razmahnila v arhitekturi. Na slovenskih tleh
je ve  kot 600 bolje ali slabše ohranjenih gotskih cerkva. Za etki gotske
arhitekture na Slovenskem segajo v as okoli leta 1200. Redovna arhitektura
je najpomembnejša. Gradbena dejavnost je doživela razcvet ob koncu 14. stolet-
ja. K temu so svoj delež prispevale mo ne plemiške rodbine. Okoli osrednjega
spomenika tega asa, romarske cerkve na Ptujski gori, se je razvila prava stav-
barska šola. Le malo mojstrov je znanih po imenu.

Gotsko kiparstvo v kamnu in lesu je navadno povezano z arhitekturo ali
z oltarnimi nastavki.

Pri tem gre za živo povezanost slovenskih gotskih rezbarjev s severnimi
kulturnimi tokovi. Edini kipar gotske dobe na Slovenskem, ki ga poznamo
po imenu, je bil Janez Lipec.

V srednjem veku na slovenskih tleh skorajda ni bilo cerkve, ki ne bi
imela poslikanih sten. Vendar pa do druge polovice 14. stoletja še ni mogo e
govoriti o pravih reskah. Freske so ve inoma do akale naš as pod debe-
lejšimi ali tanjšimi sloji ometa. Najpomembnejša osebnost v slikarstvu 14.
stoletja na Slovenskem je mojster Janez (Johannes) Aquila iz Radgone.

17-32old.pmd 2003.09.23., 19:2819
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ile so prestare cerkve okrogle peldüvajo e ono na
veke terpe o korono ali vejnec, štero si ma lovek na
zemli spravlati.”

(Koši , Starine..., 1845)
Ciril in Metod

bogoslúxje - i t nti t l t
nâdwkòf - k
pápex -

pisménstvo - b li
potómci - t k
utemeljítelj - l t

1  rihod ad arov

Madžari so okrog 895 z obmo ja današnje južne Rusije pod vodstvom
kneza rp da prišli v Karpatski bazen. Od tod so v plenilnih pohodih vdi-
rali prek Vzhodnih Alp v Italijo in ob onavi dale  v Nem ijo. Veliki
napadi so se kon ali šele 955, ko jih je premagal nemški kralj Oton I.
Saški. Za stalno so se naselili v Panoniji in od Slovanov prevzeli polje-
delstvo.
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kneževine v Spodnji Panoniji. Pretrgali so ozemeljske vezi med Alpskimi
in Zahodnimi Slovani. Madžari so vojvodino Karantanijo po 900 omejili
na Vzhodne Alpe. V za etku 12. stoletja so si priklju ili tudi Hrvaško.

králj Óton I. - tt ki l
Karpátski t
bazén - -m n
napâd - t m

naselíti se - l t l ik
plenílni km n
pohódi - k l n k
sáwki - i
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grádbena t ti
dejávnost - - t k n
ístrski - - i t i
kipár - b
plémiwke n m i
rodbíne - l k
poslíkana sténa - - f t tt f l
razcvèt - - f l i
redóvna k l t
arhitektúra - t t
rezbár - - f m
sámoportrét - n k
slikárstvo - - f t t
slôji ométa - k l t t k
stavbárska t
wóla - - i k l

Ja e  ila i  Rad o e  ri a po avtoportret i podo itvi
a re ki v p ij ki erkvi v artja ih v rek rj

On je naslikal prvi umetniški samoportret, ki se je ohranil v Evropi.
stvarjal je v Prekmurju (Turniš e, Martjanci), na Madžarskem (Velem r)

ter v Avstriji ( rsten eld). Istrsko slikarstvo je doseglo vrh z deli Ivana iz
Kastva in sodelavcev v Hrastovljah (1490).
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19. Velika Karantanija

Po porazu Madžarov 955 je cesar Oton I. Veliki 976 ustanovil Veliko
Karantanijo. Obsegala je mejne gro ije, iz katerih so se v 11. st. za ele
razvijati slovenske zgodovinske dežele Kranjska, Štajerska, Koroška itd.
Ni bila ve  samostojna. o konca 15. st. so se izoblikovale eželne
zavesti, ki so se ohranile do 20. stoletja.

Po letu 1000 se je za ela sistemati na nemška kolonizacija. Ozemlje, ki
so ga naseljevali Slovenci, se je manjšalo. V 15. st. je doseglo približen
obseg današnjega etni nega obmo ja.

étniqno tnik i
ozémlje t l t
Korówka - int i
Kránjska - jn
mêjna gro íja - f
obsèg - kit j

obségati - m b n f l l
samostójen - n ll
Wtájerska - t j f l
zavést - t t
zgodovínske t t n lmi
dexêle - t t m n k

0  ri i ki po e iki

Ohranili so se zapisi treh besedil v slovenskem jeziku. Ti so bili namenje-
ni krš anskemu bogoslužju med koroškimi Slovenci. To so t. i. Brižinski
spomeniki. Napisani okoli 1000 v latinski karolinški minuskuli. Ohranili
so se v rokopisu, ki je bil last ško ijske cerkve v Freisingu na Bavarskem.

30

“Mali Jezoš tak veli:
da bi se eden takši lovek najšo,

da bi eto molitev vözmolo,
vsakši svetek,

e pa nej vsakši svetek,
te pa vsakši kvaterin petek,

tisti lovek ali ženska
e bi telko grejof mejla,
kak v maurji pejsek,

na zemli trava,
na vejki listke,

na nebi zvejzde,
njegovi greji do odpüš eni,
neba de pred njim odprejta,
pekeu de na vöke zaprejt.

men

         (Slovensko Porabje, 1982)

0  otika

ri a i a eri i

Gotika v Sloveniji se je najbolj razmahnila v arhitekturi. Na slovenskih tleh
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ja. K temu so svoj delež prispevale mo ne plemiške rodbine. Okoli osrednjega
spomenika tega asa, romarske cerkve na Ptujski gori, se je razvila prava stav-
barska šola. Le malo mojstrov je znanih po imenu.

Gotsko kiparstvo v kamnu in lesu je navadno povezano z arhitekturo ali
z oltarnimi nastavki.

Pri tem gre za živo povezanost slovenskih gotskih rezbarjev s severnimi
kulturnimi tokovi. Edini kipar gotske dobe na Slovenskem, ki ga poznamo
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To so najstarejša strnjena slovenska besedila, napisana z latinskimi
rkami. Verjetno so bila namenjena v pomo  duhovniku na ozemlju, ki ga

je freisinška škofijska cerkev imela na zgornjem Koroškem. V teh krajih
so bili v tistih asih Slovenci še razmeroma gosto naseljeni.

Najpomembnejše od treh besedil je pridiga o grehu in pokori v II.
spomeniku. Sredi 9. stoletja je prišla iz Karantanije v Spodnjo Panonijo, v
Kocljevo kneževino najbrž s karantanskimi priseljenci. Tu so to pridigo
uporabljali Metod in njegovi u enci. Pribinova in Kocljeva kneževina je
obsegala tudi deželo med Rabo in ravo. Tudi ozemlje današnjega Porabja.
Lahko predpostavljamo, da so Metodovi u enci pridigali tudi našim
porabskim prednikom. Ti so si besedo mrski  iz Brižinskih spomenikov
zapomnili in ohranili do danes. Starejši ljudje še poznajo in uporabljajo
tiso  let staro besedo v stalni besedni zvezi “grdi, mrski” v pomenu “strašno
grd, zoprn.”

brixínski f i in i
spomeníki - n l ml k k
dexêla - i k
lást - t l j n
minúskula - ki b t
prédniki - k
predpostávljati - f lt t l

priséljenci - b t l lt k
rokopís - k i t
stálna ll n
besédna zvéza - t t l
st®njeno f
besedílo -
zóprn - t l t

29

Na romanje so šli peš, med potjo so peli Marijine pesmi. Od srednjeveš-
kih se je ohranila v Porabju do danes tale pesem:

29. Molitev od mauk Jezoša *

boxjepótna b j
cérkev - t m l m

posvetíti komu - nt l kin k
rómanje - n kl t

izvòr - f
koríst - n
múka (mauka) - k n
nastáti - k l tk ik

podlóxnik - j bb
toláxba - i
zláti oqenâw - n
zakljúqek - im k

e pa si  le pa rauža ari a
tebé asti nebeska aržina,
angelci lejpo spejvajo,
teb  ari a h vali o

(Porabje, 1995/25-26)

Prebivalci slovenskega Porabja so – od 12. stoletja do leta 1848 – bili
podložniki cistercijanske opatije v Monoštru in veleposestniških družin.
Podložniki so si iskali tolažbo ob težkem življenju pri Bogu, z molitvami,
ki jih niso molili le v cerkvi, ampak tudi doma.

Tako so nastale tudi molitve o Jezusovem trpljenju, ki so bile v 14. in
15. stoletju razširjene po vsej Evropi. Pri Slovencih so znani kot Zlati o e-
naši, pri nas v Porabju pa kot “Molitev od mauk Jezoša”. V zaklju ku
izvemo za izvor in duševno korist molitve:
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Povzetek

Notranjost današnje Slovenije je lovek pri el naseljevati konec tretjega
tiso letja pr.n.š.Na ju ljanskem arju je bilo najdenih veliko razli nih
predmetov tedanjih prebivalcev, mostiš arjev (koliš arjev). imska do a
se uvrš a v preteklost slovenskega ozemlja z za etkom našega štetja.
antarska pot je vodila od Baltika ez zahodno Madžarsko (Savaria,

današnji Szombathely) preko Celeie (Celja), Poetovie (Ptuj) in Emone
(Ljubljana) do Jadranskega morja.

koli l. so priöli na danaönje slovensko ozemlje predniki lovencev
Spomin na praslovansko življenje se je ohranil v porabski baladi eklina
pere sraj e dvej.

Na obmo ju med rekama a o in ravo so se Slovenci pojavili prvi
v dr i polovi i  toletja  ri i ova k e evi a 7 1) v Spodnji
Panoniji pobsegala tudi deželo med Rabo in ravo. Ozemlje današnjega
Slovenskega Porabja je bilo v mejah Pribinove kneževine. Na željo Koclja
- Pribinovega sina - je papež Hadrijan II. leta 869 slovanskega apostola
Metoda imenoval za nadöko a panonskih lovanov, katerih potom i so
tudi danaönji porabski loven i. tem stoletju so nastali ri i ki
spomeniki, iz katerih se je do danes ohranila v Porabju beseda mrski .

krog so ad ari priöli v Karpatski bazen in pretrgali ozemeljske
vezi med Alpskimi in Panonskimi Slovani. Po letu 1000 se je za ela
sistemati na nemöka koloni acija. Ozemlje, naseljeno s Slovenci, se je v
15. stoletju zmanjšalo na obseg današnjega etni nega obmo ja.

Vprašanja

Kdaj je lovek pri el naseljevati notranjost današnje Slovenije  Kje je
potekala Jantarska pot  Kdaj so prišli na današnje slovensko ozemlje
predniki Slovencev? V kateri porabski baladi se je ohranil spomin na
praslovansko življenje  Nau ite se to pesem  Kdaj so se prvi  pojavili
Slovenci na obmo ju med Rabo in ravo  Kdo so bili Pribina, Kocelj in
Metod  Katera beseda iz Brižinskih spomenikov se je ohranila do danes v
Porabju  Kaj se je zgodilo po prihodu Madžarov in po nemški kolonizaciji

28

 ejaj ito o p e i o  ta  je i ki kr  *

V prvih stoletjih po naselitvi so porabski Slovenci sejali predvsem pšeni-
co in rž. Zrnje od klasja so lo evali tako, da so udarjali snop s klasjem ob
sod ali veliko korito (otepanje). Ajdo so prevzeli od štarejskih Slovencev v
14. stoletju. Kot vprežno živino so uporabljali vole, krave so gojili predv-
sem zaradi mleka.

ájda - - j in
gojíti - - t n t, termeszt
koríto - - t kn
otépanje - -
sejáti - - t m t
snòp - - k
sód - -
vòl - - k
vpréxna xivál - - i n ll t

“ ri Mariji na išini se je za štajerskoga vladarstva vnougo lüdi spokorilo,
vnougo betežni  ozdravilo ino velike pogibelnosti se odvrnile. ato kak
naši, tak štajerski lovenje so jo radi obiskali v süšavi za dež , nose e ženske
pa za sre en porod. ü so od štajerski  lovenov naši za üli asnovitnost

ajdine, i sijati za nili . ”

(Koši , Starine..., 1845)

28. Romanje *

Za etki krš anstva na Slovenskem so povezani z Marijo, saj je njej posve-
ena najstarejša cerkev  Gospa Sveta iz 8. stoletja  in ve  kot 40 božje-

potnih cerkvá. Te so nastajale v 14. stoletju tudi v pokrajini med Muro in
Rabo  Marija “na püstini” (Turniš e) in na Tišini.

“Naši lovenje so tüdi radi romali tak, da je niš e nej pervle v išni zakon
šteo stopiti doke  je nej Mario za sebe zadobiti želejou i, ništeri üdovitne
Marie kejp, kon i Mario na püstini v urniš i  obiskao.”

(Koši , Starine..., 1845)
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21. Pri zagrebški in gy rski škofiji *

Madžari so po naselitvi ve ji del slovanskega prebivalstva pomadžarili,
manjši del v zahodnem obmejnem obrambnem pasu (g ep elve) pa je
ohranil svoj jezik vse do danes. To obmo je med Muro in Rabo je bilo
redko naseljeno, poraš eno z gozdom, v dolinah pa mo virnato. Ozemlje
mejnega pasu je sicer spadalo pod madžarsko oblast, vendar ni bilo enako-
pravno z ru imi ma žarskimi obmo ji. Ob organizaciji županij in ško ij
(konec 10. in 11. stoletja) je ostal naš konec brez teh upravnih enot. o
vklju itve je prišlo leta 1091, ko je kralj Ladislav zasedel Slavonijo.
Cerkvenoupravno so celotno obmo je priklju ili k novo ustanovljeni ško iji
v Zagrebu (1094), civilnoupravno so ga razdelili med županijama Zala in
Vas. Gornje Prekmurje  z današnjimi porabskimi vasmi  je pripadalo
županiji Vas, ki so jo leta 1176 priklju ili k ško iji v G ru.

cerkvéno-
upráven - -
civílnoupráven - -
enakopráven - -
králj Ládislav - -
obmêjen - -
obrámbni pás - -
prikljúqiti k qému - -
spádati pod kaj - -
wkofíja - -
zasésti kaj - -Sv. Ladislav kralj

22. Cistercijanska opatija v Monoštru *

Madžarski kralj Béla III. je leta 1183 v Monoštru ustanovil cisterci-
jansko opatijo z namenom, da bi obdelovali in obljudili redko naseljeni
obmejni obrambni pas (g ep elve). Za delavce so najeli že naseljene Slo-
vence, na novo priseljene Slovence iz ostalih naselij Prekmurja, s slovenske-
ga štajerskega in sosednjega hrvaškega ozemlja. Slovenci so na pristavah
monoštrskega samostana ustanovili naselja, ki so se v Porabju ohranila do
danes.

27

26. Porabske dimnice *

Ob naselitvi so Slovenci v okolici Monoštra  živeli v dimnicah. Te lesene,
s slamo krite hiše so imele en sam ve namenski bivalni prostor, v katerem
je bilo odprto ognjiš e pred krušno pe jo. V hribovitih vaseh so bile dimnice
še sredi 19. stoletja in v njih se je pozimi zadrževala tudi živina.

Nekdanja dimnica na Gornjem Seniku

“Na gori kom itak stoj jo nikédik kaktak vküpnal ani cimpri,  išice so
za preb vanje znoutra erne i kmi ne kak nou   tam v ednom kouti prásci
jejjo, v drügom küri sed jo, v tretjem tele gnüsi, v štertom pé  i ogniš e zadejva ”

(Koši , Zobrisani..., 1845-1848)

dímnica - f t
biválni prôstor - l k l i
krúwna k n t
péq - k m n

hribovít - mb
odp®to n ltl n
ognjíwqe - t l
vèqnaménski - t bb l
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“V tom kraji blüzi Rabe je Bela III krao vogerski za cistercitenske
redovnike klošter i cerkev zozidao v S. Gotthardi i s tem v ino po ednosti
ino delavnosti teh baratov z logami i germovjem zarastšeno zemlo obnjivati,
o rodovititi  olep ati  o l doviti i o li je ta ov ike v  katoli anskoj veri
bole pov iti i zobraziti.”

(Koši , Starine..., 1845)

i ter ija ki a o ta  v o o tr

cistercijánski - i t i
obljúditi - b n t
opatíja - t

pristáva - m j
redóvnik - t
samostán - k l t
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24. Srednjeveški samostani

S srednjeveško kolonizacijo se je širil fevdalizem. Z njim so nastajala
verska središ a in samostani Osoje (1028), Krka (1043), Sti na (1136),
Ži e (1164). Le-ti so bili pomembna kulturna središ a, v katerih se je razvi-
jalo pismenstvo in so nastajale prve knjižnice. Poleg samostanov so nasta-
jala tudi mesta  Breže (1130), Kamnik in Kranj (1228), Ljubljana (1243),
Ptuj (1250), Maribor (1254), Celje (1451).

25. Nastanek porabskih vasi *

Porabske vasi so nastale med 13. in 16. stoletjem na posestvih cister-
cijanske opatije v Monoštru ter veleposestniške ružine Sz h  in atth n

V listinah je prvi  omen ena Slovenska ves (Villa Sclavorum 1221). O
obstoju vasi Sakalovci (Zakonfolua) in Števanovci (Estevanfaloa) izvemo
iz pravde med monoštrskim opatom in njegovimi podložniki iz leta 1350.
Dolnji in Gornji Senik (Zelnuk inferior et superior) se leta 1378 pojavljata
še kot ena vas. Leta 1387 pa že kot posebni vasi, skupaj z vasmi Verica
(Perbese) in Ritkarovci (Mechnuk) ter Iv n alva (I an olua  danes Jane-
zov breg na Gornjem Seniku). Vas Andovci (Or alou) se prvi  pojavi leta
1538. Otkovce (B rg lin, Bal zs alva) omenjajo listine od 16. stoletja
naprej (1548).

lístina - kl l
nastánek - k l tk
obstòj - l t
pisménstvo - b l
podlóxnik - l tt l

pojáviti se - m j l nik
poséstvo - f l bi t k
právda -
srednjevéwki - k k i
vèleposéstniwki - n bi t k i

17-32old.pmd 2003.09.23., 19:2823
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21. Pri zagrebški in gy rski škofiji *

Madžari so po naselitvi ve ji del slovanskega prebivalstva pomadžarili,
manjši del v zahodnem obmejnem obrambnem pasu (g ep elve) pa je
ohranil svoj jezik vse do danes. To obmo je med Muro in Rabo je bilo
redko naseljeno, poraš eno z gozdom, v dolinah pa mo virnato. Ozemlje
mejnega pasu je sicer spadalo pod madžarsko oblast, vendar ni bilo enako-
pravno z ru imi ma žarskimi obmo ji. Ob organizaciji županij in ško ij
(konec 10. in 11. stoletja) je ostal naš konec brez teh upravnih enot. o
vklju itve je prišlo leta 1091, ko je kralj Ladislav zasedel Slavonijo.
Cerkvenoupravno so celotno obmo je priklju ili k novo ustanovljeni ško iji
v Zagrebu (1094), civilnoupravno so ga razdelili med županijama Zala in
Vas. Gornje Prekmurje  z današnjimi porabskimi vasmi  je pripadalo
županiji Vas, ki so jo leta 1176 priklju ili k ško iji v G ru.

cerkvéno-
upráven - -
civílnoupráven - -
enakopráven - -
králj Ládislav - -
obmêjen - -
obrámbni pás - -
prikljúqiti k qému - -
spádati pod kaj - -
wkofíja - -
zasésti kaj - -Sv. Ladislav kralj

22. Cistercijanska opatija v Monoštru *

Madžarski kralj Béla III. je leta 1183 v Monoštru ustanovil cisterci-
jansko opatijo z namenom, da bi obdelovali in obljudili redko naseljeni
obmejni obrambni pas (g ep elve). Za delavce so najeli že naseljene Slo-
vence, na novo priseljene Slovence iz ostalih naselij Prekmurja, s slovenske-
ga štajerskega in sosednjega hrvaškega ozemlja. Slovenci so na pristavah
monoštrskega samostana ustanovili naselja, ki so se v Porabju ohranila do
danes.
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23. Ljudsko slovstvo *

 Iz 12. stoletja izvira porabska ljudska pesem “Prelejpe ravne so polé”.
V prvi kitici je tu "fanti " namesto prvotnega imena sv. Bernarda. O svetniku
so porabski Slovenci lahko slišali od cistercijancev, saj je bil ustanovitelj
cistercijanskega reda. V mladih letih je bil veseljak, pozneje pa je postal
velik astilec Marije. V porabski razli ici ljudske pesmi tudi lepo poje in
sre a Marijo.

“Prelejpe ravne so polé,
po paul’ mi eden fanti  gre,
al’ un si poje tak lepau,
tak lik  bi i ro na žve lau

Marija ga je sre ala,
prelejpo ga je pitala,
al’ kaj si fanti  tak veseu,
kaj si tak lejpo pesem peu...”

(Porabje, 1994/25-26)

V 13. stoletju so v Italiji že poznali molitev o Marijinih sanjah. V Porabju
se je ohranila v obliki ljudske pesmi:

“Marija je zaspala
pod lipo zeleno,

Marija je zaspala
pod lipo zeleno.

Al njej so se sanjale
prelepe sanje tri.”

(Zmaga Kumer, Lepa si, roža Marija, 1988)

cistercijánski i t it
réd - n
qastílec Maríje i ti t l
izvírati -
kítica - k
ljúdsko n -
slóvstvo - költészet
prvôten - ti
razlíqica - lt t
veselják - m l t
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21. Pri zagrebški in gy rski škofiji *

Madžari so po naselitvi ve ji del slovanskega prebivalstva pomadžarili,
manjši del v zahodnem obmejnem obrambnem pasu (g ep elve) pa je
ohranil svoj jezik vse do danes. To obmo je med Muro in Rabo je bilo
redko naseljeno, poraš eno z gozdom, v dolinah pa mo virnato. Ozemlje
mejnega pasu je sicer spadalo pod madžarsko oblast, vendar ni bilo enako-
pravno z ru imi ma žarskimi obmo ji. Ob organizaciji županij in ško ij
(konec 10. in 11. stoletja) je ostal naš konec brez teh upravnih enot. o
vklju itve je prišlo leta 1091, ko je kralj Ladislav zasedel Slavonijo.
Cerkvenoupravno so celotno obmo je priklju ili k novo ustanovljeni ško iji
v Zagrebu (1094), civilnoupravno so ga razdelili med županijama Zala in
Vas. Gornje Prekmurje  z današnjimi porabskimi vasmi  je pripadalo
županiji Vas, ki so jo leta 1176 priklju ili k ško iji v G ru.

cerkvéno-
upráven - -
civílnoupráven - -
enakopráven - -
králj Ládislav - -
obmêjen - -
obrámbni pás - -
prikljúqiti k qému - -
spádati pod kaj - -
wkofíja - -
zasésti kaj - -Sv. Ladislav kralj

22. Cistercijanska opatija v Monoštru *

Madžarski kralj Béla III. je leta 1183 v Monoštru ustanovil cisterci-
jansko opatijo z namenom, da bi obdelovali in obljudili redko naseljeni
obmejni obrambni pas (g ep elve). Za delavce so najeli že naseljene Slo-
vence, na novo priseljene Slovence iz ostalih naselij Prekmurja, s slovenske-
ga štajerskega in sosednjega hrvaškega ozemlja. Slovenci so na pristavah
monoštrskega samostana ustanovili naselja, ki so se v Porabju ohranila do
danes.
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26. Porabske dimnice *

Ob naselitvi so Slovenci v okolici Monoštra  živeli v dimnicah. Te lesene,
s slamo krite hiše so imele en sam ve namenski bivalni prostor, v katerem
je bilo odprto ognjiš e pred krušno pe jo. V hribovitih vaseh so bile dimnice
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24. Srednjeveški samostani
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obmejni obrambni pas (g ep elve). Za delavce so najeli že naseljene Slo-
vence, na novo priseljene Slovence iz ostalih naselij Prekmurja, s slovenske-
ga štajerskega in sosednjega hrvaškega ozemlja. Slovenci so na pristavah
monoštrskega samostana ustanovili naselja, ki so se v Porabju ohranila do
danes.
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26. Porabske dimnice *

Ob naselitvi so Slovenci v okolici Monoštra  živeli v dimnicah. Te lesene,
s slamo krite hiše so imele en sam ve namenski bivalni prostor, v katerem
je bilo odprto ognjiš e pred krušno pe jo. V hribovitih vaseh so bile dimnice
še sredi 19. stoletja in v njih se je pozimi zadrževala tudi živina.

Nekdanja dimnica na Gornjem Seniku

“Na gori kom itak stoj jo nikédik kaktak vküpnal ani cimpri,  išice so
za preb vanje znoutra erne i kmi ne kak nou   tam v ednom kouti prásci
jejjo, v drügom küri sed jo, v tretjem tele gnüsi, v štertom pé  i ogniš e zadejva ”

(Koši , Zobrisani..., 1845-1848)

dímnica - f t
biválni prôstor - l k l i
krúwna k n t
péq - k m n

hribovít - mb
odp®to n ltl n
ognjíwqe - t l
vèqnaménski - t bb l
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“V tom kraji blüzi Rabe je Bela III krao vogerski za cistercitenske
redovnike klošter i cerkev zozidao v S. Gotthardi i s tem v ino po ednosti
ino delavnosti teh baratov z logami i germovjem zarastšeno zemlo obnjivati,
o rodovititi  olep ati  o l doviti i o li je ta ov ike v  katoli anskoj veri
bole pov iti i zobraziti.”

(Koši , Starine..., 1845)

i ter ija ki a o ta  v o o tr

cistercijánski - i t i
obljúditi - b n t
opatíja - t

pristáva - m j
redóvnik - t
samostán - k l t
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24. Srednjeveški samostani

S srednjeveško kolonizacijo se je širil fevdalizem. Z njim so nastajala
verska središ a in samostani Osoje (1028), Krka (1043), Sti na (1136),
Ži e (1164). Le-ti so bili pomembna kulturna središ a, v katerih se je razvi-
jalo pismenstvo in so nastajale prve knjižnice. Poleg samostanov so nasta-
jala tudi mesta  Breže (1130), Kamnik in Kranj (1228), Ljubljana (1243),
Ptuj (1250), Maribor (1254), Celje (1451).

25. Nastanek porabskih vasi *

Porabske vasi so nastale med 13. in 16. stoletjem na posestvih cister-
cijanske opatije v Monoštru ter veleposestniške ružine Sz h  in atth n

V listinah je prvi  omen ena Slovenska ves (Villa Sclavorum 1221). O
obstoju vasi Sakalovci (Zakonfolua) in Števanovci (Estevanfaloa) izvemo
iz pravde med monoštrskim opatom in njegovimi podložniki iz leta 1350.
Dolnji in Gornji Senik (Zelnuk inferior et superior) se leta 1378 pojavljata
še kot ena vas. Leta 1387 pa že kot posebni vasi, skupaj z vasmi Verica
(Perbese) in Ritkarovci (Mechnuk) ter Iv n alva (I an olua  danes Jane-
zov breg na Gornjem Seniku). Vas Andovci (Or alou) se prvi  pojavi leta
1538. Otkovce (B rg lin, Bal zs alva) omenjajo listine od 16. stoletja
naprej (1548).

lístina - kl l
nastánek - k l tk
obstòj - l t
pisménstvo - b l
podlóxnik - l tt l

pojáviti se - m j l nik
poséstvo - f l bi t k
právda -
srednjevéwki - k k i
vèleposéstniwki - n bi t k i
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Povzetek

Notranjost današnje Slovenije je lovek pri el naseljevati konec tretjega
tiso letja pr.n.š.Na ju ljanskem arju je bilo najdenih veliko razli nih
predmetov tedanjih prebivalcev, mostiš arjev (koliš arjev). imska do a
se uvrš a v preteklost slovenskega ozemlja z za etkom našega štetja.
antarska pot je vodila od Baltika ez zahodno Madžarsko (Savaria,

današnji Szombathely) preko Celeie (Celja), Poetovie (Ptuj) in Emone
(Ljubljana) do Jadranskega morja.

koli l. so priöli na danaönje slovensko ozemlje predniki lovencev
Spomin na praslovansko življenje se je ohranil v porabski baladi eklina
pere sraj e dvej.

Na obmo ju med rekama a o in ravo so se Slovenci pojavili prvi
v dr i polovi i  toletja  ri i ova k e evi a 7 1) v Spodnji
Panoniji pobsegala tudi deželo med Rabo in ravo. Ozemlje današnjega
Slovenskega Porabja je bilo v mejah Pribinove kneževine. Na željo Koclja
- Pribinovega sina - je papež Hadrijan II. leta 869 slovanskega apostola
Metoda imenoval za nadöko a panonskih lovanov, katerih potom i so
tudi danaönji porabski loven i. tem stoletju so nastali ri i ki
spomeniki, iz katerih se je do danes ohranila v Porabju beseda mrski .

krog so ad ari priöli v Karpatski bazen in pretrgali ozemeljske
vezi med Alpskimi in Panonskimi Slovani. Po letu 1000 se je za ela
sistemati na nemöka koloni acija. Ozemlje, naseljeno s Slovenci, se je v
15. stoletju zmanjšalo na obseg današnjega etni nega obmo ja.

Vprašanja

Kdaj je lovek pri el naseljevati notranjost današnje Slovenije  Kje je
potekala Jantarska pot  Kdaj so prišli na današnje slovensko ozemlje
predniki Slovencev? V kateri porabski baladi se je ohranil spomin na
praslovansko življenje  Nau ite se to pesem  Kdaj so se prvi  pojavili
Slovenci na obmo ju med Rabo in ravo  Kdo so bili Pribina, Kocelj in
Metod  Katera beseda iz Brižinskih spomenikov se je ohranila do danes v
Porabju  Kaj se je zgodilo po prihodu Madžarov in po nemški kolonizaciji

28

 ejaj ito o p e i o  ta  je i ki kr  *

V prvih stoletjih po naselitvi so porabski Slovenci sejali predvsem pšeni-
co in rž. Zrnje od klasja so lo evali tako, da so udarjali snop s klasjem ob
sod ali veliko korito (otepanje). Ajdo so prevzeli od štarejskih Slovencev v
14. stoletju. Kot vprežno živino so uporabljali vole, krave so gojili predv-
sem zaradi mleka.

ájda - - j in
gojíti - - t n t, termeszt
koríto - - t kn
otépanje - -
sejáti - - t m t
snòp - - k
sód - -
vòl - - k
vpréxna xivál - - i n ll t

“ ri Mariji na išini se je za štajerskoga vladarstva vnougo lüdi spokorilo,
vnougo betežni  ozdravilo ino velike pogibelnosti se odvrnile. ato kak
naši, tak štajerski lovenje so jo radi obiskali v süšavi za dež , nose e ženske
pa za sre en porod. ü so od štajerski  lovenov naši za üli asnovitnost

ajdine, i sijati za nili . ”

(Koši , Starine..., 1845)

28. Romanje *

Za etki krš anstva na Slovenskem so povezani z Marijo, saj je njej posve-
ena najstarejša cerkev  Gospa Sveta iz 8. stoletja  in ve  kot 40 božje-

potnih cerkvá. Te so nastajale v 14. stoletju tudi v pokrajini med Muro in
Rabo  Marija “na püstini” (Turniš e) in na Tišini.

“Naši lovenje so tüdi radi romali tak, da je niš e nej pervle v išni zakon
šteo stopiti doke  je nej Mario za sebe zadobiti želejou i, ništeri üdovitne
Marie kejp, kon i Mario na püstini v urniš i  obiskao.”

(Koši , Starine..., 1845)

17-32old.pmd 2003.09.23., 19:2821
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To so najstarejša strnjena slovenska besedila, napisana z latinskimi
rkami. Verjetno so bila namenjena v pomo  duhovniku na ozemlju, ki ga

je freisinška škofijska cerkev imela na zgornjem Koroškem. V teh krajih
so bili v tistih asih Slovenci še razmeroma gosto naseljeni.

Najpomembnejše od treh besedil je pridiga o grehu in pokori v II.
spomeniku. Sredi 9. stoletja je prišla iz Karantanije v Spodnjo Panonijo, v
Kocljevo kneževino najbrž s karantanskimi priseljenci. Tu so to pridigo
uporabljali Metod in njegovi u enci. Pribinova in Kocljeva kneževina je
obsegala tudi deželo med Rabo in ravo. Tudi ozemlje današnjega Porabja.
Lahko predpostavljamo, da so Metodovi u enci pridigali tudi našim
porabskim prednikom. Ti so si besedo mrski  iz Brižinskih spomenikov
zapomnili in ohranili do danes. Starejši ljudje še poznajo in uporabljajo
tiso  let staro besedo v stalni besedni zvezi “grdi, mrski” v pomenu “strašno
grd, zoprn.”

brixínski f i in i
spomeníki - n l ml k k
dexêla - i k
lást - t l j n
minúskula - ki b t
prédniki - k
predpostávljati - f lt t l

priséljenci - b t l lt k
rokopís - k i t
stálna ll n
besédna zvéza - t t l
st®njeno f
besedílo -
zóprn - t l t
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Na romanje so šli peš, med potjo so peli Marijine pesmi. Od srednjeveš-
kih se je ohranila v Porabju do danes tale pesem:

29. Molitev od mauk Jezoša *

boxjepótna b j
cérkev - t m l m

posvetíti komu - nt l kin k
rómanje - n kl t

izvòr - f
koríst - n
múka (mauka) - k n
nastáti - k l tk ik

podlóxnik - j bb
toláxba - i
zláti oqenâw - n
zakljúqek - im k

e pa si  le pa rauža ari a
tebé asti nebeska aržina,
angelci lejpo spejvajo,
teb  ari a h vali o

(Porabje, 1995/25-26)

Prebivalci slovenskega Porabja so – od 12. stoletja do leta 1848 – bili
podložniki cistercijanske opatije v Monoštru in veleposestniških družin.
Podložniki so si iskali tolažbo ob težkem življenju pri Bogu, z molitvami,
ki jih niso molili le v cerkvi, ampak tudi doma.

Tako so nastale tudi molitve o Jezusovem trpljenju, ki so bile v 14. in
15. stoletju razširjene po vsej Evropi. Pri Slovencih so znani kot Zlati o e-
naši, pri nas v Porabju pa kot “Molitev od mauk Jezoša”. V zaklju ku
izvemo za izvor in duševno korist molitve:

17-32old.pmd 2003.09.23., 19:2820
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19. Velika Karantanija

Po porazu Madžarov 955 je cesar Oton I. Veliki 976 ustanovil Veliko
Karantanijo. Obsegala je mejne gro ije, iz katerih so se v 11. st. za ele
razvijati slovenske zgodovinske dežele Kranjska, Štajerska, Koroška itd.
Ni bila ve  samostojna. o konca 15. st. so se izoblikovale eželne
zavesti, ki so se ohranile do 20. stoletja.

Po letu 1000 se je za ela sistemati na nemška kolonizacija. Ozemlje, ki
so ga naseljevali Slovenci, se je manjšalo. V 15. st. je doseglo približen
obseg današnjega etni nega obmo ja.

étniqno tnik i
ozémlje t l t
Korówka - int i
Kránjska - jn
mêjna gro íja - f
obsèg - kit j

obségati - m b n f l l
samostójen - n ll
Wtájerska - t j f l
zavést - t t
zgodovínske t t n lmi
dexêle - t t m n k

0  ri i ki po e iki

Ohranili so se zapisi treh besedil v slovenskem jeziku. Ti so bili namenje-
ni krš anskemu bogoslužju med koroškimi Slovenci. To so t. i. Brižinski
spomeniki. Napisani okoli 1000 v latinski karolinški minuskuli. Ohranili
so se v rokopisu, ki je bil last ško ijske cerkve v Freisingu na Bavarskem.

30

“Mali Jezoš tak veli:
da bi se eden takši lovek najšo,

da bi eto molitev vözmolo,
vsakši svetek,

e pa nej vsakši svetek,
te pa vsakši kvaterin petek,

tisti lovek ali ženska
e bi telko grejof mejla,
kak v maurji pejsek,

na zemli trava,
na vejki listke,

na nebi zvejzde,
njegovi greji do odpüš eni,
neba de pred njim odprejta,
pekeu de na vöke zaprejt.

men

         (Slovensko Porabje, 1982)

0  otika

ri a i a eri i

Gotika v Sloveniji se je najbolj razmahnila v arhitekturi. Na slovenskih tleh
je ve  kot 600 bolje ali slabše ohranjenih gotskih cerkva. Za etki gotske
arhitekture na Slovenskem segajo v as okoli leta 1200. Redovna arhitektura
je najpomembnejša. Gradbena dejavnost je doživela razcvet ob koncu 14. stolet-
ja. K temu so svoj delež prispevale mo ne plemiške rodbine. Okoli osrednjega
spomenika tega asa, romarske cerkve na Ptujski gori, se je razvila prava stav-
barska šola. Le malo mojstrov je znanih po imenu.

Gotsko kiparstvo v kamnu in lesu je navadno povezano z arhitekturo ali
z oltarnimi nastavki.

Pri tem gre za živo povezanost slovenskih gotskih rezbarjev s severnimi
kulturnimi tokovi. Edini kipar gotske dobe na Slovenskem, ki ga poznamo
po imenu, je bil Janez Lipec.

V srednjem veku na slovenskih tleh skorajda ni bilo cerkve, ki ne bi
imela poslikanih sten. Vendar pa do druge polovice 14. stoletja še ni mogo e
govoriti o pravih reskah. Freske so ve inoma do akale naš as pod debe-
lejšimi ali tanjšimi sloji ometa. Najpomembnejša osebnost v slikarstvu 14.
stoletja na Slovenskem je mojster Janez (Johannes) Aquila iz Radgone.

17-32old.pmd 2003.09.23., 19:2819
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“ vangeliom pri božoj slüžbi so ü ovnicke
svojim bole po bulgarskom kak slovensko prestavleni
prešteli vu tistom jeziki vu šterom sta ga dva brata

ril i Met od za lovene naredla...

Naše prve papinske cerkve so bile male, lesene za
volo malo kerstšenikov i zmenkanja meštrov i
stroška... tale so na breš eci... ali so goripostavlene
bile na sami zvüna vesi za volo varnosti pred ognjom...

ile so prestare cerkve okrogle peldüvajo e ono na
veke terpe o korono ali vejnec, štero si ma lovek na
zemli spravlati.”

(Koši , Starine..., 1845)
Ciril in Metod

bogoslúxje - i t nti t l t
nâdwkòf - k
pápex -

pisménstvo - b li
potómci - t k
utemeljítelj - l t

1  rihod ad arov

Madžari so okrog 895 z obmo ja današnje južne Rusije pod vodstvom
kneza rp da prišli v Karpatski bazen. Od tod so v plenilnih pohodih vdi-
rali prek Vzhodnih Alp v Italijo in ob onavi dale  v Nem ijo. Veliki
napadi so se kon ali šele 955, ko jih je premagal nemški kralj Oton I.
Saški. Za stalno so se naselili v Panoniji in od Slovanov prevzeli polje-
delstvo.

Zaradi Madžarov je bilo konec upanja na nadaljnji obstoj slovenske
kneževine v Spodnji Panoniji. Pretrgali so ozemeljske vezi med Alpskimi
in Zahodnimi Slovani. Madžari so vojvodino Karantanijo po 900 omejili
na Vzhodne Alpe. V za etku 12. stoletja so si priklju ili tudi Hrvaško.

králj Óton I. - tt ki l
Karpátski t
bazén - -m n
napâd - t m

naselíti se - l t l ik
plenílni km n
pohódi - k l n k
sáwki - i
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grádbena t ti
dejávnost - - t k n
ístrski - - i t i
kipár - b
plémiwke n m i
rodbíne - l k
poslíkana sténa - - f t tt f l
razcvèt - - f l i
redóvna k l t
arhitektúra - t t
rezbár - - f m
sámoportrét - n k
slikárstvo - - f t t
slôji ométa - k l t t k
stavbárska t
wóla - - i k l

Ja e  ila i  Rad o e  ri a po avtoportret i podo itvi
a re ki v p ij ki erkvi v artja ih v rek rj

On je naslikal prvi umetniški samoportret, ki se je ohranil v Evropi.
stvarjal je v Prekmurju (Turniš e, Martjanci), na Madžarskem (Velem r)

ter v Avstriji ( rsten eld). Istrsko slikarstvo je doseglo vrh z deli Ivana iz
Kastva in sodelavcev v Hrastovljah (1490).
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19. Velika Karantanija

Po porazu Madžarov 955 je cesar Oton I. Veliki 976 ustanovil Veliko
Karantanijo. Obsegala je mejne gro ije, iz katerih so se v 11. st. za ele
razvijati slovenske zgodovinske dežele Kranjska, Štajerska, Koroška itd.
Ni bila ve  samostojna. o konca 15. st. so se izoblikovale eželne
zavesti, ki so se ohranile do 20. stoletja.

Po letu 1000 se je za ela sistemati na nemška kolonizacija. Ozemlje, ki
so ga naseljevali Slovenci, se je manjšalo. V 15. st. je doseglo približen
obseg današnjega etni nega obmo ja.

étniqno tnik i
ozémlje t l t
Korówka - int i
Kránjska - jn
mêjna gro íja - f
obsèg - kit j

obségati - m b n f l l
samostójen - n ll
Wtájerska - t j f l
zavést - t t
zgodovínske t t n lmi
dexêle - t t m n k

0  ri i ki po e iki

Ohranili so se zapisi treh besedil v slovenskem jeziku. Ti so bili namenje-
ni krš anskemu bogoslužju med koroškimi Slovenci. To so t. i. Brižinski
spomeniki. Napisani okoli 1000 v latinski karolinški minuskuli. Ohranili
so se v rokopisu, ki je bil last ško ijske cerkve v Freisingu na Bavarskem.
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“Mali Jezoš tak veli:
da bi se eden takši lovek najšo,

da bi eto molitev vözmolo,
vsakši svetek,

e pa nej vsakši svetek,
te pa vsakši kvaterin petek,

tisti lovek ali ženska
e bi telko grejof mejla,
kak v maurji pejsek,

na zemli trava,
na vejki listke,

na nebi zvejzde,
njegovi greji do odpüš eni,
neba de pred njim odprejta,
pekeu de na vöke zaprejt.

men

         (Slovensko Porabje, 1982)

0  otika

ri a i a eri i

Gotika v Sloveniji se je najbolj razmahnila v arhitekturi. Na slovenskih tleh
je ve  kot 600 bolje ali slabše ohranjenih gotskih cerkva. Za etki gotske
arhitekture na Slovenskem segajo v as okoli leta 1200. Redovna arhitektura
je najpomembnejša. Gradbena dejavnost je doživela razcvet ob koncu 14. stolet-
ja. K temu so svoj delež prispevale mo ne plemiške rodbine. Okoli osrednjega
spomenika tega asa, romarske cerkve na Ptujski gori, se je razvila prava stav-
barska šola. Le malo mojstrov je znanih po imenu.

Gotsko kiparstvo v kamnu in lesu je navadno povezano z arhitekturo ali
z oltarnimi nastavki.

Pri tem gre za živo povezanost slovenskih gotskih rezbarjev s severnimi
kulturnimi tokovi. Edini kipar gotske dobe na Slovenskem, ki ga poznamo
po imenu, je bil Janez Lipec.

V srednjem veku na slovenskih tleh skorajda ni bilo cerkve, ki ne bi
imela poslikanih sten. Vendar pa do druge polovice 14. stoletja še ni mogo e
govoriti o pravih reskah. Freske so ve inoma do akale naš as pod debe-
lejšimi ali tanjšimi sloji ometa. Najpomembnejša osebnost v slikarstvu 14.
stoletja na Slovenskem je mojster Janez (Johannes) Aquila iz Radgone.
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32. Kranjska

Slovensko ozemlje je bilo ve  stoletij  razdeljeno na dežele. Ve ina teh
dežel (Kranjska, Koroška, Štajerska, Goriška in Trst) je bila pod oblastjo
nemških, kasneje avstrijskih cesarjev. el ozemlja (Istra, Beneška Slovenija)
je bila pod Bene ani, del pa pod Madžari (Prekmurje).

Kranjska je bila na slovenskem narodnostnem ozemlju od 15. stoletja
osre n a slovenska ežela  Edina povsem slovenska. Kon no ozemlje
(Gorenjska, Dolenjska, Notranjska) se je ustalilo v za etku 19. stoletja.

 V asih je bil v rabi tudi izraz Kranjec kot drugo ime za Slovenec. Ve ino-
ma v šali ali v prezirljivem pomenu. Kranjec (Kr n ecz) je znan priimek
tudi v Porabju.

Kranjska je 1918 nehala obstajati kot posebna dežela.

Beneqáni - l n i k
dexêla - t t m n
Goríwka -

Kránjska - jn
oblást - t l m
T®st - i t

33. Krányecz Mihály *

Imeli smo en sam kov ek pri hiši... Bil je lesen,
podoben zaboju. O e ga je pobarval s rno barvo,
z rumeno barvo pa nanj napisal svoje ime v
ma žarskem pravopisu  s cz  na koncu rodbin-
skega, ter l  na koncu rojstnega imena... O e
ga je vlekel s seboj tudi na vojsko, se vozil z njim
med Budimpešto in Bratislavo po pregledih...

Potem je hodil z njim po svetu moj starejši brat
o z  n ko sem az šel v šole  so zložili van  mo o

revš ino... Kov ek e bil že ves rviv...i ko ran ec

48

“...velike bojne do vsigdar ve  fküper prijimále, tak da nisterni páver svojega
slednjega siná more vu tou bojno poslati. Mešterski svojo meštrijo povržejo, orožjé
vzemejo ino do proti neprijáteli šlij, naj neprijatela vu orság ne pistijo... ”

(Sibilinszka Kniga..., 1884)

49. Protestanska vizitacija *

radno obiskovanje leta 1627 je zajelo
tudi evangeli ansko cerkveno ob ino Svete-
ga Janeza na Gornjem Seniku. Vizitacijski
zapisnik je pomemben zaradi poznavanja
takratnih razmer. Poleg dohodkov in materi-
alnega stanja cerkvene ob ine vsebuje
podatke tudi o šolstvu, o dohodkih u itelja.

Evangeli ani so bili tudi prebivalci vasi
Ritkarovci, ki so imeli svojo cerkev v o-
lencih. Po zapisniku je ta evangeli anska
župnija obstajala že leta 1587.

v  anez rstnik
za itnik cerkve

na  enik

“ redikant je dolžan dati u itelju od svojega do odka letno tri keble žita.
alje so dolžni dati u itelju iz vse  tre  vasi enik, Martinje in rdkova

enako od vsake iše letno leb kru a. d pogreba mu gre pint vina, leb kru a
in pe enka. d zvonjenja mrli u mu gredo  denarji.”

(Visitatio Ecclesia Sancti Joannis..., 1627)

cerkvéna -
óbqina k
dohódki - b t l k
materiálno n i
stánje - l t
uráden - i t l

vizitácija
l t t

vizitacíjski
l t t i

zapísnik - j k n
vsebováti - t t lm
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17

skozi vse 9. stoletje naseljevali Slovenci iz Karantanije. V ta as segajo
za etki ri i ove k e evi e (847-861) v Spodnji Panoniji, ki je obsega-
la tudi deželo med Rabo in ravo. Ozemlje današnjega Slovenskega Pora-
bja je bilo torej v mejah spodnjepanonske pokrajine.

“ o smerti arola elkoga... je  rivina... od casara Lajoša . doubo prece
prestrano zemliš e vu anonii. ou rivinovo lastinstvo je od latne jezere

alaton  v segnolo do abe i Müre, od te gori v ptüj, odned prejk rave i
ave do upe, tam odned pa doli do e ü a. ak so železni i salaski lovenje

tüdi v rivinovo deržanje spadnoli i njegovi podložnicke bili.”

(Koši , Starine..., 1845)

fránkovski - f nk mn
knexevína - f j l m

naselítev - l t l
Óbri - k

16. Pri etek pokristjanjevanja

duhóvne ll mi
dobríne j k
odklánjati - l t t
odvísnost - f kit l)
plémiqi - n m k

pokristjevánje k t n
- it t t

preobrât - f l t
zemljíwki f l
poséstnik - bi t k

17. Ciril in Metod *

Bila sta slovanska apostola, utemeljitelja slovanskega pismenstva in
bogoslužja v 9. stoletju. Na željo Koclja  Pribinovega sina, slovanskega kneza
v Spodnji Panoniji  je papež Hadrijan II. leta 869 Metoda imenoval za nadškofa
panonskih Slovanov, katerih potomci so tudi današnji porabski Slovenci.

V sredini 8. stoletja je prišlo v zgodovini slovenskega naroda do enega
najpomembnejših preobratov. Pri etek pokristjanjevanja mu je pokazal pot
do višjih kulturnih in duhovnih dobrin, priklju itev na Zahod. Krš anstva
se je oprijelo predvsem preprosto ljudstvo. Odklanjali pa so ga plemi i in
zemljiški posestniki, v glavnem zaradi odvisnosti od rankov.

32

31. Mrtvaški ples

Mrtvaški ples je najbolj znana reska v hrastoveljski cerkvi. reska ho e
povedati, da so ob smrti vsi ljudje enaki. Tako bogati kot revni, mladi in
stari. Nih e se smrti ne more izogniti.

Proti grobu smrt vodi  papeža  kral a  kral i o  kar inala  ško a  meniha
trgovca, skopuha, mladeni a, bera a in otroka. Kopijo te reske lahko vidi-
mo tudi v Narodni galeriji v Ljubljani.

V starih asih so reske nešolanemu loveku nadomeš ale knjigo. Cerkev v
Hrastovljah (Primorska) je bila poslikana (Janez iz Kastva) dve leti pred od-
kritjem Amerike, torej l. 1490. Poslikava uvrš a Hrastovlje v vrh zaklad-
nice srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem. V cerkvi je tudi
ve  glagolskih napisov.

beráq -
glágolski napís -
kardinál -
meníh -

mrtváwki plés -
odkrítje -
skopúh -
zakládnica -
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32. Kranjska

Slovensko ozemlje je bilo ve  stoletij  razdeljeno na dežele. Ve ina teh
dežel (Kranjska, Koroška, Štajerska, Goriška in Trst) je bila pod oblastjo
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tudi v Porabju.
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Bil je navaden kov ek, kakršne so v asih imeli vsi revni ljudje. Ni  sumljiv
sam po sebi  že oble el v svo em rnem ogrinjalu, s komaj vidnimi rkami
o etove a imena  ki ih e že brat z nožem hotel postr ati

(Miško Kranjec, Stari kov ek)

Brátislava - n
ogrinjálo - t t t
post®gati - l k

révwqina - n
sumljív - n
zabòj - l

34. Celjski grofje

V 12. in 13. stoletju so se uvel-
javile pomembne evdalne druži-
ne, ki so si ve ale svoja rodbinska
imetja. V 14. stoletju so si pridobili
ve ino slovenske a ozeml a abs
buržani (1335 Kranjsko, 1382
Trst). Od srede 14. stoletja so bili
mo ni tekme i absburžanom

Celjski grofje.1436 je kralj Sigismund povzdignil celjske gro e v državne
kneze. S tem jih je povsem rešil habsburške deželnoknežje oblasti. V celjskih
rokah je bila skoraj polovica Kranjske. Habsburžan riderik III. se je zaman
trudil, da bi Celjane prisilil k vnovi nemu priznanju habsburške oblasti.
Težiš e boja med riderikom III. in lrikom Celjskim se je premaknilo na
Ogrsko. In sicer v zvezi z vprašanjem varuštva nad mladoletnim ogrskim
kraljem Ladislavom Posmrtnikom, ki je bil sorodnik obeh tekmecev. Zoper

lrika, ki si je pridobil varuštvo, pa je nastopalo tudi ogrsko plemstvo pod
vodstvom Hunjadijcev. Niso hoteli trpeti  oblasti tujca nad seboj. Prav s
temi boji je povezan konec celjskega rodu.

Cêljski grôfje -
dexêlni -
drxávni -
knéz -
imétje -
Sigismund -
Ládislav
Posm®tni -

Ógrska -
nastópati -
plémstvo -
povzdígniti -
priznánje -
tékmec -
uveljáviti se -
váruwtvo -
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“Vernjek Ivan, plebanuš na Gorenjem Siniki... se vsigdar, gda koli so se
Botškajovi razbija ke pri li ali  pred voji  aro o  toje i ino se njim je

akla jao i o v la i vi o po jao  ad paj i  tar o  o e i o
ro lajo i o ri a ejali i je i ikaj h do a ej adali

(Koši , Starine..., 1845)

48. Tridesetletna vojna *

eški protestanti me ejo
e ar ke vetoval e ko i ok o

Sibila v teh prerokuje o zadnjih dnevih pred koncem sveta, o prihodu
Antikrista in udežih, ki se zgodijo pred sodnim dnevom. V drugem deset-
letju 19. stoletja je nek eški prevajalec v besedilo vpletel resni ne eške
zgodovinske dogodke.

V porabski slovenski jezik je preroško knjigo prevedel Alajos Gáspár
leta 1884 na Gornjem Seniku.

Hábsburxani -
pregánjanje
drugovércev -
prerówka

knjíga -
sódni dán -
zgodovínski
dogódki -

Zaradi preganjanja drugovercev po Habsburžanih se je za ela trideset-
letna vojna  med eškimi protestantskimi knezi ter cesarjem
in njegovo katoliško ligo. Ti eški zgodovinski dogodki so postali znani
tudi med porabskim ljudstvom iz rokopisnih sibilskih kn i
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35. Konec celjske dinastije

Zadnji celjski grof Ulrik II. se je 1456.
leta odpravil v Beograd, da bi sodeloval
v vojski proti Turkom. Tu so ga pobili ogr-
ski plemi i, Hunjadijevi ljudje. S tem je
bila odpravljena poglavitna nevarnost, ki
je pretila Habsburžanom v deželah sever-
no od Jadranskega morja. V bojih, ki so
trajali dobro leto, se je riderik III. polas-
til vse celjske dediš ine. Politika Celja-
nov je bila gotovo bolj obrnjena proti po-el ska gro a red ari o

krajinam s slovanskim prebivalstvom kot politika drugih dinastov na
slovenskih tleh. Težiš e politike zadnjega Celjana je bilo na Ogrskem.

Govoriti tedaj o kakšnem na rtu jugoslovanske države je popolnoma
nemogo e. Ta doba na slovenskih tleh še ni poznala narodne zavesti.

Celjski grofje so bili brez dvoma poslednja velika dinastija, pomembna v
evropski politiki 15. stoletja, ki je imela svoje središ e na slovenskih tleh.

 Od 1526 je bilo skoraj vse slovensko ozemlje v rokah habsburške družine.

dédiwqina - k
dinást - lk
dôba - k k
hábsburwka b b
dinastíja -
odpráviti - megszüntet
pobíti - m ilk l
polastíti se - m k int
slovánski - l
trájati - t t i b n Pe at grofa Ulrika I.
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“ zéc i Margejt a grofa zalmis Mikloša
tivarišica je... cistercitensko imanje .

ott arda zadobila, štera je nej pozabila
svojim vladnikom zapovedati, naj kmete na
njeno vero lut eransko  spreobernejo...

ranjski kramarje so po išaj ponüjali za malo
cejno rubera i almatina slovenske knige...

elezni katoli anski lovenje... so sami od sebe
papinske cerkve lut eranskim predgarom
prejkdali... gornjisini ki farar itus  je gorno
z vr a oziak zdaj rebenš ek  ozvanoga
dobraskoj grofinji prepüsto.”

(Koši , Starine..., 1845)Dalmatinova Biblija iz l. 1584

bòj za svobôdo -
davkoplaqeválec -
evangeliqánska
gmájna -

krámar -
nosílci
nôvih idêj -
spreobráqanje -

47. Bocskaijeve ete na Gornjem Seniku *

Árpadoviqi i
ki l k

bojeváti se - - l
nâdvójvoda - - f
podminírati - - l kn
razvalíne - - m k

István Bocskai

Potem ko je nadvojvoda Matija leta 1604 prepovedal širjenje reformacije, je
erdeljski velikaš – kalvinec – István Bocskai za el uspešen boj proti Habsburža-
nom. Tamás Széchy mlajši, lastnik Gornje Lendave, se je bojeval na Bocskaijevi
strani. Boji so zajeli tudi pokrajino med Muro in Rabo.

Leta 1605, ko so se bližali hajduki, je avstrijski general Tieffenbach, poveljnik
Monoštra dal cerkev iz dobe Arpadovi ev podminirati in razstreliti. Cerkev v
razvalinah je bila dolgo asa žitno skladiš e, sedaj pa je kulturno središ e.

46. Reformacija med Muro in Rabo *
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36. Veronika Deseniška

el ske a ro a ri erika so po smrti n e ove žene za eli sumiti, da jo
e umoril  zato a se e lahko poro il z eroniko Deseniško  e ov o e
ro  erman e al eroniko u eti in o v el u postaviti pre  so iš e, eš

da je s arovni ami premotila ri erika  a se e zal ubil van o  ri akoval
e  a o bo o so niki obso ili na smrt  eronika e imela spretne a

za ovornika  ose el e  a e bila oproš ena  erman e al potem snaho
na skriva  umoriti

 eroniki Deseniški e osip ur i  napisal dramo, ki jo je dokon al
za n e ni pre  svo o smrt o 

qarovníja -
bíti
oprowqèn -
snáha -

postáviti
pred sodíwqe -
súmiti -
zagovórnik -

 ralj atja  

ravl i na oseba slovenskega ljudskega slovstva je le deloma istovetna
z zgodovinsko osebo, ma žarskim kral em ati o orvinom (1458-1490).
Slovenske pokrajine (ve ji del Slovenske Štajerske, Krška dolina in Bela
krajina) so bile po  n e ovo oblast o varne še pre  urki kot pod Friderikom
III. Zaradi tega se pojavi v ve ini slovenskih pripovedk kot obri kral  Le
v nekaterih govorijo o njem kot o pre ho niku ntikrista  V tej vlogi ga
omenja porabski prevod Sibilske knjige. Pesmi in pripovedk o Kralju Matja-
žu v Prekmurju in Porabju ni.

istovéten - n
Matíja Kórvin - in t
právljiqen - m b li
predhódnik - l i n k

pripovédka - m n
Sibílska knjíga - bill k n
vlóga -
zgodovínski - t t n lmi
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45. Reformacija na Slovenskem

Reformacija se je za ela z objavo Luthrovih 95 tez (1517). Razširila
se je skoraj po vseh nemških deželah in tudi izven njih. Tu-
di na Slovenskem si je Cerkev nakopi ila velika bogastva.
Bila je lastnica skoraj tretjine vse zemljiške posesti.

Najbolj vplivna in spošto- vana osebnost protestant-
skega gibanja je postal r i o r a r
(1508-1586). Pridobil si je ve  izobrazbe, kot je
bilo takrat pri duhovni- kih v navadi. V Ljub-
ljani se je družil s pro- testanti in pridigal zo-
per nekatere obi aje in navade v Cerkvi.

Zato je moral zbežati na tuje. util je za svojo dol-
žnost pisati knjige v jeziku svojega naroda. Za el je s
katekizmom. Sestavil je tudi abecednik. Knjižici sta izšli v T bingenu v
Nem iji. Bili sta prvi natisnjeni knjigi v slovenskem jeziku. Vsega skupaj
je napisal kakih 25 knjig. S tem velikim dejanjem pa ga lahko imenujemo
utemel itel  slovenske a kn ižne a ezika

drúxiti se - b tk ik
gíbanje - m l m
izobrázba - t
nakopíqiti - f l lm

natísnjen - m j l nt t tt
objáva - ki i t
spowtován - ti t lt
vplíven - b f l

V pokrajini med Muro in Rabo se je reformacija širila preko a žarske
Na Madžarskem je bil boj za svobodo vere tesno povezan z bo em proti

absburžanom
Nosilci novih idej so bili takratni zemljiški gospodje. Njihovo spreobra-

anje in prestopanje iz ene vere v drugo je veljalo tudi za njihove podlož-
nike. Po na elu: “Cuius regio, eius religio” ko ar ežela  n e ova vera

Po nekaterih podatkih naj bi leta 1540 že obstajali evangeli anski gmajni
na Gornjem in Dolnjem Seniku. Iz seznama davkopla evalcev v letih 1599-
1601 je razvidno, da so takrat redni letni davek pla evali tudi že evange-
li anski duhovniki med drugim v Monoštru. Med leti 1593 in 1603 je bilo
ozemlje med Monoštrom, Petanjci in Dolnjo Lendavo zajeto v evan-
geli ansko cerkveno upravo.
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 ripovedke o kralj  atja

Pogum junaških branilcev pred Turki je prešel tudi v
slovensko ljudsko izro ilo  raža se v z o bah  v katerih
se miti ni ral  at až  ki poosebl a slovenski naro
bojuje proti Turkom.

at až e bil mo o en in ober  ven ar še po anski
kral  a  sovražniki e ve no zma oval  ara i te a e
postal prevzeten in za el izzivati samega Boga. Njegova
vo ska e bila na bo nem pol u poražena  stalo mu e le
še toliko vo akov  a so našli zavet e v sen i neke lipe
Nazadnje pa jih je zagrnila še velika gora.

d tedaj spi Matjaž s svojo vojsko v gorski votlini. oda prišel bo
as, ko bo na oži ni ve er opolno i, pred votlino zrasla mogo na

lipa. zelenela bo in zacvetela in se ez eno uro posušila.

Panjska kon i a  otivo  ralja atja a  1

e a  se bo at až prebu il in vstal  ote nil bo me  in prebudil svoje
vo ake  n šli bo o v bo  na  sovražne kral e in ntikrista  ki e že osvo il svet

at aževa vo ska bo o romna  sa  bo o vsi  mla i in stari  pri eli za
orož e  užni veter bo prinašal uh lipove a vet a  ki bo nav ihoval hrabre
vo ake in ran en e v hipu oz ravl al  at až bo osvobo il svo  naro  pa
tu i Sveto eželo in ves svet

44

Vprašanja

Kdo in kaj je ustanovil leta 1183? Nau ite se porabski pesmi iz tega
asa! Kdaj so nastale porabske slovenske vasi? Katere cerkve je poslikal

Janez A uila  Kje je reska mrtvaški ples  Na katere dežele je bilo
razdeljeno slovensko etni no ozemlje in pod igavo oblastjo so le-te bile?
Zakaj je pravlji na oseba slovenskega ljudskega slovstva Kralj Matjaž
Kdaj so bili slovenski kme ki upori? Iz katerega leta so se ohranile prve
slovenske tiskane besede in katere so to?
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objáva - ki i t
spowtován - ti t lt
vplíven - b f l

V pokrajini med Muro in Rabo se je reformacija širila preko a žarske
Na Madžarskem je bil boj za svobodo vere tesno povezan z bo em proti

absburžanom
Nosilci novih idej so bili takratni zemljiški gospodje. Njihovo spreobra-

anje in prestopanje iz ene vere v drugo je veljalo tudi za njihove podlož-
nike. Po na elu: “Cuius regio, eius religio” ko ar ežela  n e ova vera

Po nekaterih podatkih naj bi leta 1540 že obstajali evangeli anski gmajni
na Gornjem in Dolnjem Seniku. Iz seznama davkopla evalcev v letih 1599-
1601 je razvidno, da so takrat redni letni davek pla evali tudi že evange-
li anski duhovniki med drugim v Monoštru. Med leti 1593 in 1603 je bilo
ozemlje med Monoštrom, Petanjci in Dolnjo Lendavo zajeto v evan-
geli ansko cerkveno upravo.
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 ripovedke o kralj  atja

Pogum junaških branilcev pred Turki je prešel tudi v
slovensko ljudsko izro ilo  raža se v z o bah  v katerih
se miti ni ral  at až  ki poosebl a slovenski naro
bojuje proti Turkom.

at až e bil mo o en in ober  ven ar še po anski
kral  a  sovražniki e ve no zma oval  ara i te a e
postal prevzeten in za el izzivati samega Boga. Njegova
vo ska e bila na bo nem pol u poražena  stalo mu e le
še toliko vo akov  a so našli zavet e v sen i neke lipe
Nazadnje pa jih je zagrnila še velika gora.

d tedaj spi Matjaž s svojo vojsko v gorski votlini. oda prišel bo
as, ko bo na oži ni ve er opolno i, pred votlino zrasla mogo na

lipa. zelenela bo in zacvetela in se ez eno uro posušila.

Panjska kon i a  otivo  ralja atja a  1

e a  se bo at až prebu il in vstal  ote nil bo me  in prebudil svoje
vo ake  n šli bo o v bo  na  sovražne kral e in ntikrista  ki e že osvo il svet

at aževa vo ska bo o romna  sa  bo o vsi  mla i in stari  pri eli za
orož e  užni veter bo prinašal uh lipove a vet a  ki bo nav ihoval hrabre
vo ake in ran en e v hipu oz ravl al  at až bo osvobo il svo  naro  pa
tu i Sveto eželo in ves svet

44

Vprašanja

Kdo in kaj je ustanovil leta 1183? Nau ite se porabski pesmi iz tega
asa! Kdaj so nastale porabske slovenske vasi? Katere cerkve je poslikal

Janez A uila  Kje je reska mrtvaški ples  Na katere dežele je bilo
razdeljeno slovensko etni no ozemlje in pod igavo oblastjo so le-te bile?
Zakaj je pravlji na oseba slovenskega ljudskega slovstva Kralj Matjaž
Kdaj so bili slovenski kme ki upori? Iz katerega leta so se ohranile prve
slovenske tiskane besede in katere so to?
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Na širokem polju pod lipo, ki ima sedem vrhov, bodo sklenili mir. In
takrat bo at až  v znamen e tra ne a miru  obesil na lipo svo  š it. Lipa
bo znova ozelenela  n potem bo o spet prišli tisti asi, ki so neko  že bili

izzívati
Bogá -
junáwki -
lípovo cvétje -
ljúdsko izroqílo -
mèq -
mogóqen -
osvojíti -

pogúm -
poosébljati -
poráziti -
prevzéten -
skleníti mír -
sovráxen -
votlína -
zavétje -

39. Erazem Predjamski

Grad Jama pri Postojni ima slikovi-
to lego v objemu mogo ne kraške dup-
line. Znan je po zgodbi o Erazmu Pred-
jamskem, ki ga je v gradu oble al
tržaški lavar baron avbar kar nekaj
mesecev. Ker se je Erazem Predjamski
pri ružil ma žarskemu kral u ati i
Korvinu, je avstrijski cesar ukazal
tržaškemu glavarju, naj mu izro i ro-
parskega viteza živega ali mrtvega. Še-
le z zvija o je Ravbarju uspelo, da je
grad zavzel.

Erazma so 1484 ubili. Še danes
je mogo e videti skrivni rov, po kate-
rem se je Erazem oskrboval s svežo
hrano.

Zgornji stolp trinadstropne stavbe doseže višino petega nadstropja. Kamnite
stopnice so vklesane v živo skalo. V gradu je danes arheološka zbirka  e
ru o svetovno vo no sta bila v gradu sodiš e in partizanska tiskarna

Predjamski grad

43

Povzetek

Madžari so po naselitvi v Karpatskem bazenu ve ji del slovenskega
prebivalstva pomadžarili, majši del v zahodnem obmejnem pasu pa je
ohranil svoj jezik do danes. Obmo je med Rabo in Muro so v 11. in 12.
stoletju priklju ili k županiji Vas in Zala ter k ško iji v G ru. Madžarski
kralj Béla III. je leta 1183 v Monoštru ustanovil cistercijansko opatijo.
Slovenci so na pristavah opatije zgradili naselja, ki so se v Porabju ohranile
do danes. Porabske vasi so nastale med 13. in 16. stoletjem na posestvih
cistercijanske opatije v Monoštru in veleposestniške družine Sz ch  in
Batth n . Iz teh asov sta se ohranili porabski ljudski pesmi Prelejpe ravne
so polé in ari a e zaspala

Ob naselitvi so Slovenci v okolici Monoštra živeli v dimnicah. Sejali so
predvsem rž in pšenico. Mlatili so z otepanjem. Gojili so vole in krave. Iz
srednjega veka se je v Porabju ohranila romarska Marijina pesem Lejpa si,
le pa rauža ari a in olitev o  mauk ezoša

Najbolj znane srednjeveške cerkve so: romarska cerkev na Ptujski gori,
cerkev s reskami Janeza A uile v Turniš u, Martjancih, Velem ru in

rsten eldu ter s resko mrtvaškega plesa v Hrastovljah.
Slovensko etni no ozemlje je bilo ve  stoletij ra delje o a de ele

Ve ina teh dežel (Kranjska, Koroška, Štajerska, Goriška in Trst) je bila
pod oblastjo nemških, kasneje avstrijskih cesarjev. Istra in Beneška
Slovenija sta bila pod Bene ani, Prekmurje pa pod Madžari. V prvi polovici
15. stoletja je bila v rokah celjskih grofov skoraj polovica Kranjske. Od
1526 je bilo skoraj vse slovensko ozemlje v rokah ha r ke dr i e

Pravlji na oseba slovenskega ljudskega slovstva  ralj atja    je le
deloma istovetna z zgodovinsko osebo, madžarskim krajlem Matijo Kor-
vinom (1458-1490). Slovenske pokrajine so bile pod njegovo oblastjo
varnejše pred Turki kot pod riderikom III. Zaradi tega se pojavi v ve ini
slovenskih pripovedk kot dobri kralj.

Turški vpadi na Slovenskem so se vrstili od za etka 15. do konca 16.
stoletja. Položaj kmetov se je mo no poslabšal, kar je privedlo do kme kih
uporov leta 1487, 1515 in 1572/73. V zvezi s slovenskim kme kim uporom
iz leta 1515 so se ohranila prve slovenske tiskane besede.
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arheolówki - ti
duplína -
kráwki - k t i ki
oblégati - t m l
oskrbováti se - ll tj m t
róparski vítez - bl l

slikovíta léga - f t i f k
stòlp - t n
tiskárna - n m
ukázati - m n l
zbírka - jt m n
zvijáqa - l

40. Turški vpadi na Slovenskem

Turški vpadi so se vrstili od za etka 15. do konca 16. stoletja. Na Sloven-
sko so Turki prvi  vdrli 1408. Po padcu Bosne 1469 so vpadi postali vse
pogostejši in silovitejši. Prebivalci so po hribih prižigali kresove, ki so
opozarjali na bližajo o se nevarnost. Ob napadih so se ljudje zatekali v
utrjene tabore. Mo an je odmev v literaturi, še zlasti v ljudskih pesmih.
Najhujši turški vpadi v slovenske dežele so se vrstili v letih, ko je Sulejman
pripravljal svoj prvi pohod na Dunaj. Turki so pustošili na rtno, da bi pozneje
iz rpane pokrajine postale lahek plen za osvojitev. Po 1526 (Mohács) se
smer turškega prodiranja prestavi v srednje Podonavje.

r ki vo ak na kon  ene et
k e ki ar  a s lici i a na o
denega otroka

izq®pan - - kim lt
krés - - t
odmèv - - i n
plén - - km n
pohòd b i
na Dúnaj j t
pustówiti - - t t
silovít - -
túrwki t k
vdôri t m k
ut®jen - - m t tt
vrstíti se - - m t ik
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43. Slovensko-hrvaški kme ki upor 1572/73

Gojmir Anton Kos: Boj pri Krškem

Do tega punta je prišlo v zahodni Hrvaški in vzhodni Sloveniji. Njegov
vodja je bil Matija (Ambrož) Gubec, Hrvat po rodu. Glavno žariš e kme -
kega upora je dozorevalo na Tahijevih posestvih zaradi njegovega nasilja
nad podložniki. Franjo Tahi je bil ogrski velikaš, ki je imel velika posestva
na Hrvaškem in slovenskem Štajerskem. Boj proti Tahiju je prešel v vstajo
proti fevdalcem nasploh. V imenu križarji  (cruciati), ki so si ga nadevali
uporniki, se morda izraža vpliv madžarskega kme kega upora iz 1514, ki
ga je vodil György Dózsa.

bítka - t
mawqevánje - b
razbéljen - f n i

razt®gati
na wtíri kóse - f ln l
razxárjen - f li t tt

44. Razbeljena krona

Kme ki upor je bil zatrt v slabih štirinajstih dneh, in sicer v bitkah pri
Krškem, Bistrici in Stubici. 15. februarja se je kme ki upor, ki je združil
okoli 12 tiso  podložnikov,  zaklju il v Zagrebu  z žalostnim in sramotnim
prizorom. Gubcu so “železno krono  ki so o v o n u mo no o reli  tako
vro o postavili na lavo  a potem š ipali z razžar enimi kleš ami” ter ga
kon no raztrgali na štiri kose. Pri bitki pri Stubici je padlo kakih 3000
upornikov, delno v boju, delno po njem, ko se je za elo krvavo maš evanje
plemi ev. Mnogim upornikom so kar porezali nosove in ušesa.
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15. stoletja je bila v rokah celjskih grofov skoraj polovica Kranjske. Od
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uporov leta 1487, 1515 in 1572/73. V zvezi s slovenskim kme kim uporom
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41. Kme ki upori

ZNAMENJA NA NEBU

"Sonca tri med tremi mavricami!
Glejte na nebu, ljudje!

a  e vi el k o že udo takšno?
Kaj to pomeni, Bog ve!

Sonce prvo ko zlat  se sveti,
drugo zeleno se zdi,

sonce tretje je najve je – glejte,
to pa krvavo gori!"...

(Anton Aškerc, Stara pravda)

V 15. st. se je položaj kmetov mo no poslabšal zaradi turških vpadov in
plemiških spopadov. Predvsem pa zaradi novih razmer zgodnjega kapitalizma.
Kmetje so bili ve inoma nesvobodni, podložni svojim zemljiškim gospodom 
graš akom. Niso smeli zapustiti zemlje. Svojim gospodarjem so morali dajati
del pridelkov in živine ter opravljati prevoze, popravljati ceste. To je bila tlaka.
Prvi ve ji kme ki upor je bil 1487 na Koroškem.

Kot znak za vstajo so pošiljali v posamezne kraje petelinje pero. Upor-
nikov znak pa je bil zimzelen, kakor je razvidno tudi iz pesmi  ... Zimzelen,
za klobuk, vino te e, naj še te e kri!

grawqák - -
kméqki upòr - - tl
mávrica - - i n
nèsvobóden - - t tt
petelínje peró - - k k t ll
plémiwki n m i
spopádi - - ill n k
prevòz - - f
pridélek - - t m n
stára právda - - i j
tláka - - b t
upórnik - - f lk l
vstája - - f lk l
zímzelen - - t li l

Baron Turnski
pobije del puntarjev

41

42. Slovenski kme ki upor 1515

Isto asno z madžarskim kme kim puntom, ki ga je vodil G rg  ózsa,
je izbruhnil tudi slovenski kme ki upor, ki je zajel skoraj vse slovensko
ozemlje. porniki so zavzeli ve ino gradov. pora se je v tem asu udeleže-
valo okoli 80 tiso  kmetov, torej ve  kot desetina prebivalstva.

Puntarji so zavzeli grad Mehovo, vrgli oba gospoda brata Mindor a ez
zid ter pobili v gradu še petnajst drugih plemi ev. Bratoma so najprej odse-
kali glavo in potem trupli vrgli ez zid. Mindor ovo ženo pa so slekli ter jo
pahnili skozi vrata. Zadaviti so hoteli tudi njenega otro i ka, toda stara
pestunja ga je še pravo asno rešila.

Upor je zadušila cesarska vojska. Odlo ilna bitka je bila pri Celju.
Valvasor pravi, da so kmetje bili “hitro razbiti in strogo kaznovani.

 no e so nataknili na kol  obesili ali pretepli  no im so bile pož ane
hiše.” Po uporu je prišlo do še hujšega izkoriš anja. Vsako leto so morali
pla evati t. i. “uporniški pfenig”, s tlako pa so morali nadomestiti vso
škodo. por pomeni prve temelje formiranja slovenskega naroda. V zvezi
s slovenskim kme kim uporom iz leta 1515 so se ohranile prve slovenske
tiskane besede. No, bile so zapisane v nemški žolnirski pesmi o zmagi
nad upornimi slovenskimi kmeti pri Celju  “ ... stara prauda... Leukhup,
leukhup... uboga gmaina.” (  Le vkup, le vkup... uboga gmajna.)

izkoríwqanje -
kaznováti -
kméqki pùnt -
nadomestíti -
natakníti
na kòl -
odloqílna bítka -
pahníti -
pestúnja -

púntar -
zajéti -
zavzéti -
xolnírska
pésem -
ubóga
gmájna -
zaduwíti
upòr -
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drugo zeleno se zdi,

sonce tretje je najve je – glejte,
to pa krvavo gori!"...

(Anton Aškerc, Stara pravda)

V 15. st. se je položaj kmetov mo no poslabšal zaradi turških vpadov in
plemiških spopadov. Predvsem pa zaradi novih razmer zgodnjega kapitalizma.
Kmetje so bili ve inoma nesvobodni, podložni svojim zemljiškim gospodom 
graš akom. Niso smeli zapustiti zemlje. Svojim gospodarjem so morali dajati
del pridelkov in živine ter opravljati prevoze, popravljati ceste. To je bila tlaka.
Prvi ve ji kme ki upor je bil 1487 na Koroškem.

Kot znak za vstajo so pošiljali v posamezne kraje petelinje pero. Upor-
nikov znak pa je bil zimzelen, kakor je razvidno tudi iz pesmi  ... Zimzelen,
za klobuk, vino te e, naj še te e kri!

grawqák - -
kméqki upòr - - tl
mávrica - - i n
nèsvobóden - - t tt
petelínje peró - - k k t ll
plémiwki n m i
spopádi - - ill n k
prevòz - - f
pridélek - - t m n
stára právda - - i j
tláka - - b t
upórnik - - f lk l
vstája - - f lk l
zímzelen - - t li l

Baron Turnski
pobije del puntarjev

41

42. Slovenski kme ki upor 1515

Isto asno z madžarskim kme kim puntom, ki ga je vodil G rg  ózsa,
je izbruhnil tudi slovenski kme ki upor, ki je zajel skoraj vse slovensko
ozemlje. porniki so zavzeli ve ino gradov. pora se je v tem asu udeleže-
valo okoli 80 tiso  kmetov, torej ve  kot desetina prebivalstva.

Puntarji so zavzeli grad Mehovo, vrgli oba gospoda brata Mindor a ez
zid ter pobili v gradu še petnajst drugih plemi ev. Bratoma so najprej odse-
kali glavo in potem trupli vrgli ez zid. Mindor ovo ženo pa so slekli ter jo
pahnili skozi vrata. Zadaviti so hoteli tudi njenega otro i ka, toda stara
pestunja ga je še pravo asno rešila.

Upor je zadušila cesarska vojska. Odlo ilna bitka je bila pri Celju.
Valvasor pravi, da so kmetje bili “hitro razbiti in strogo kaznovani.

 no e so nataknili na kol  obesili ali pretepli  no im so bile pož ane
hiše.” Po uporu je prišlo do še hujšega izkoriš anja. Vsako leto so morali
pla evati t. i. “uporniški pfenig”, s tlako pa so morali nadomestiti vso
škodo. por pomeni prve temelje formiranja slovenskega naroda. V zvezi
s slovenskim kme kim uporom iz leta 1515 so se ohranile prve slovenske
tiskane besede. No, bile so zapisane v nemški žolnirski pesmi o zmagi
nad upornimi slovenskimi kmeti pri Celju  “ ... stara prauda... Leukhup,
leukhup... uboga gmaina.” (  Le vkup, le vkup... uboga gmajna.)

izkoríwqanje -
kaznováti -
kméqki pùnt -
nadomestíti -
natakníti
na kòl -
odloqílna bítka -
pahníti -
pestúnja -

púntar -
zajéti -
zavzéti -
xolnírska
pésem -
ubóga
gmájna -
zaduwíti
upòr -

33-48old.pmd 2003.09.24., 9:1740

40

Spoznavanje_slovenstva_7-10_Ucebnik_CT-3113.indd   40 2014.06.11.   18:51:48



40

41. Kme ki upori

ZNAMENJA NA NEBU

"Sonca tri med tremi mavricami!
Glejte na nebu, ljudje!

a  e vi el k o že udo takšno?
Kaj to pomeni, Bog ve!

Sonce prvo ko zlat  se sveti,
drugo zeleno se zdi,

sonce tretje je najve je – glejte,
to pa krvavo gori!"...

(Anton Aškerc, Stara pravda)

V 15. st. se je položaj kmetov mo no poslabšal zaradi turških vpadov in
plemiških spopadov. Predvsem pa zaradi novih razmer zgodnjega kapitalizma.
Kmetje so bili ve inoma nesvobodni, podložni svojim zemljiškim gospodom 
graš akom. Niso smeli zapustiti zemlje. Svojim gospodarjem so morali dajati
del pridelkov in živine ter opravljati prevoze, popravljati ceste. To je bila tlaka.
Prvi ve ji kme ki upor je bil 1487 na Koroškem.

Kot znak za vstajo so pošiljali v posamezne kraje petelinje pero. Upor-
nikov znak pa je bil zimzelen, kakor je razvidno tudi iz pesmi  ... Zimzelen,
za klobuk, vino te e, naj še te e kri!

grawqák - -
kméqki upòr - - tl
mávrica - - i n
nèsvobóden - - t tt
petelínje peró - - k k t ll
plémiwki n m i
spopádi - - ill n k
prevòz - - f
pridélek - - t m n
stára právda - - i j
tláka - - b t
upórnik - - f lk l
vstája - - f lk l
zímzelen - - t li l

Baron Turnski
pobije del puntarjev

41

42. Slovenski kme ki upor 1515

Isto asno z madžarskim kme kim puntom, ki ga je vodil G rg  ózsa,
je izbruhnil tudi slovenski kme ki upor, ki je zajel skoraj vse slovensko
ozemlje. porniki so zavzeli ve ino gradov. pora se je v tem asu udeleže-
valo okoli 80 tiso  kmetov, torej ve  kot desetina prebivalstva.

Puntarji so zavzeli grad Mehovo, vrgli oba gospoda brata Mindor a ez
zid ter pobili v gradu še petnajst drugih plemi ev. Bratoma so najprej odse-
kali glavo in potem trupli vrgli ez zid. Mindor ovo ženo pa so slekli ter jo
pahnili skozi vrata. Zadaviti so hoteli tudi njenega otro i ka, toda stara
pestunja ga je še pravo asno rešila.

Upor je zadušila cesarska vojska. Odlo ilna bitka je bila pri Celju.
Valvasor pravi, da so kmetje bili “hitro razbiti in strogo kaznovani.

 no e so nataknili na kol  obesili ali pretepli  no im so bile pož ane
hiše.” Po uporu je prišlo do še hujšega izkoriš anja. Vsako leto so morali
pla evati t. i. “uporniški pfenig”, s tlako pa so morali nadomestiti vso
škodo. por pomeni prve temelje formiranja slovenskega naroda. V zvezi
s slovenskim kme kim uporom iz leta 1515 so se ohranile prve slovenske
tiskane besede. No, bile so zapisane v nemški žolnirski pesmi o zmagi
nad upornimi slovenskimi kmeti pri Celju  “ ... stara prauda... Leukhup,
leukhup... uboga gmaina.” (  Le vkup, le vkup... uboga gmajna.)

izkoríwqanje -
kaznováti -
kméqki pùnt -
nadomestíti -
natakníti
na kòl -
odloqílna bítka -
pahníti -
pestúnja -

púntar -
zajéti -
zavzéti -
xolnírska
pésem -
ubóga
gmájna -
zaduwíti
upòr -

33-48old.pmd 2003.09.24., 9:1740

40

41. Kme ki upori

ZNAMENJA NA NEBU

"Sonca tri med tremi mavricami!
Glejte na nebu, ljudje!

a  e vi el k o že udo takšno?
Kaj to pomeni, Bog ve!

Sonce prvo ko zlat  se sveti,
drugo zeleno se zdi,

sonce tretje je najve je – glejte,
to pa krvavo gori!"...

(Anton Aškerc, Stara pravda)

V 15. st. se je položaj kmetov mo no poslabšal zaradi turških vpadov in
plemiških spopadov. Predvsem pa zaradi novih razmer zgodnjega kapitalizma.
Kmetje so bili ve inoma nesvobodni, podložni svojim zemljiškim gospodom 
graš akom. Niso smeli zapustiti zemlje. Svojim gospodarjem so morali dajati
del pridelkov in živine ter opravljati prevoze, popravljati ceste. To je bila tlaka.
Prvi ve ji kme ki upor je bil 1487 na Koroškem.

Kot znak za vstajo so pošiljali v posamezne kraje petelinje pero. Upor-
nikov znak pa je bil zimzelen, kakor je razvidno tudi iz pesmi  ... Zimzelen,
za klobuk, vino te e, naj še te e kri!

grawqák - -
kméqki upòr - - tl
mávrica - - i n
nèsvobóden - - t tt
petelínje peró - - k k t ll
plémiwki n m i
spopádi - - ill n k
prevòz - - f
pridélek - - t m n
stára právda - - i j
tláka - - b t
upórnik - - f lk l
vstája - - f lk l
zímzelen - - t li l

Baron Turnski
pobije del puntarjev

41

42. Slovenski kme ki upor 1515

Isto asno z madžarskim kme kim puntom, ki ga je vodil G rg  ózsa,
je izbruhnil tudi slovenski kme ki upor, ki je zajel skoraj vse slovensko
ozemlje. porniki so zavzeli ve ino gradov. pora se je v tem asu udeleže-
valo okoli 80 tiso  kmetov, torej ve  kot desetina prebivalstva.

Puntarji so zavzeli grad Mehovo, vrgli oba gospoda brata Mindor a ez
zid ter pobili v gradu še petnajst drugih plemi ev. Bratoma so najprej odse-
kali glavo in potem trupli vrgli ez zid. Mindor ovo ženo pa so slekli ter jo
pahnili skozi vrata. Zadaviti so hoteli tudi njenega otro i ka, toda stara
pestunja ga je še pravo asno rešila.

Upor je zadušila cesarska vojska. Odlo ilna bitka je bila pri Celju.
Valvasor pravi, da so kmetje bili “hitro razbiti in strogo kaznovani.

 no e so nataknili na kol  obesili ali pretepli  no im so bile pož ane
hiše.” Po uporu je prišlo do še hujšega izkoriš anja. Vsako leto so morali
pla evati t. i. “uporniški pfenig”, s tlako pa so morali nadomestiti vso
škodo. por pomeni prve temelje formiranja slovenskega naroda. V zvezi
s slovenskim kme kim uporom iz leta 1515 so se ohranile prve slovenske
tiskane besede. No, bile so zapisane v nemški žolnirski pesmi o zmagi
nad upornimi slovenskimi kmeti pri Celju  “ ... stara prauda... Leukhup,
leukhup... uboga gmaina.” (  Le vkup, le vkup... uboga gmajna.)

izkoríwqanje -
kaznováti -
kméqki pùnt -
nadomestíti -
natakníti
na kòl -
odloqílna bítka -
pahníti -
pestúnja -

púntar -
zajéti -
zavzéti -
xolnírska
pésem -
ubóga
gmájna -
zaduwíti
upòr -

33-48old.pmd 2003.09.24., 9:1740

41

Spoznavanje_slovenstva_7-10_Ucebnik_CT-3113.indd   41 2014.06.11.   18:51:48



38

Na širokem polju pod lipo, ki ima sedem vrhov, bodo sklenili mir. In
takrat bo at až  v znamen e tra ne a miru  obesil na lipo svo  š it. Lipa
bo znova ozelenela  n potem bo o spet prišli tisti asi, ki so neko  že bili

izzívati
Bogá -
junáwki -
lípovo cvétje -
ljúdsko izroqílo -
mèq -
mogóqen -
osvojíti -

pogúm -
poosébljati -
poráziti -
prevzéten -
skleníti mír -
sovráxen -
votlína -
zavétje -

39. Erazem Predjamski

Grad Jama pri Postojni ima slikovi-
to lego v objemu mogo ne kraške dup-
line. Znan je po zgodbi o Erazmu Pred-
jamskem, ki ga je v gradu oble al
tržaški lavar baron avbar kar nekaj
mesecev. Ker se je Erazem Predjamski
pri ružil ma žarskemu kral u ati i
Korvinu, je avstrijski cesar ukazal
tržaškemu glavarju, naj mu izro i ro-
parskega viteza živega ali mrtvega. Še-
le z zvija o je Ravbarju uspelo, da je
grad zavzel.

Erazma so 1484 ubili. Še danes
je mogo e videti skrivni rov, po kate-
rem se je Erazem oskrboval s svežo
hrano.

Zgornji stolp trinadstropne stavbe doseže višino petega nadstropja. Kamnite
stopnice so vklesane v živo skalo. V gradu je danes arheološka zbirka  e
ru o svetovno vo no sta bila v gradu sodiš e in partizanska tiskarna

Predjamski grad

43

Povzetek

Madžari so po naselitvi v Karpatskem bazenu ve ji del slovenskega
prebivalstva pomadžarili, majši del v zahodnem obmejnem pasu pa je
ohranil svoj jezik do danes. Obmo je med Rabo in Muro so v 11. in 12.
stoletju priklju ili k županiji Vas in Zala ter k ško iji v G ru. Madžarski
kralj Béla III. je leta 1183 v Monoštru ustanovil cistercijansko opatijo.
Slovenci so na pristavah opatije zgradili naselja, ki so se v Porabju ohranile
do danes. Porabske vasi so nastale med 13. in 16. stoletjem na posestvih
cistercijanske opatije v Monoštru in veleposestniške družine Sz ch  in
Batth n . Iz teh asov sta se ohranili porabski ljudski pesmi Prelejpe ravne
so polé in ari a e zaspala

Ob naselitvi so Slovenci v okolici Monoštra živeli v dimnicah. Sejali so
predvsem rž in pšenico. Mlatili so z otepanjem. Gojili so vole in krave. Iz
srednjega veka se je v Porabju ohranila romarska Marijina pesem Lejpa si,
le pa rauža ari a in olitev o  mauk ezoša

Najbolj znane srednjeveške cerkve so: romarska cerkev na Ptujski gori,
cerkev s reskami Janeza A uile v Turniš u, Martjancih, Velem ru in

rsten eldu ter s resko mrtvaškega plesa v Hrastovljah.
Slovensko etni no ozemlje je bilo ve  stoletij ra delje o a de ele

Ve ina teh dežel (Kranjska, Koroška, Štajerska, Goriška in Trst) je bila
pod oblastjo nemških, kasneje avstrijskih cesarjev. Istra in Beneška
Slovenija sta bila pod Bene ani, Prekmurje pa pod Madžari. V prvi polovici
15. stoletja je bila v rokah celjskih grofov skoraj polovica Kranjske. Od
1526 je bilo skoraj vse slovensko ozemlje v rokah ha r ke dr i e

Pravlji na oseba slovenskega ljudskega slovstva  ralj atja    je le
deloma istovetna z zgodovinsko osebo, madžarskim krajlem Matijo Kor-
vinom (1458-1490). Slovenske pokrajine so bile pod njegovo oblastjo
varnejše pred Turki kot pod riderikom III. Zaradi tega se pojavi v ve ini
slovenskih pripovedk kot dobri kralj.

Turški vpadi na Slovenskem so se vrstili od za etka 15. do konca 16.
stoletja. Položaj kmetov se je mo no poslabšal, kar je privedlo do kme kih
uporov leta 1487, 1515 in 1572/73. V zvezi s slovenskim kme kim uporom
iz leta 1515 so se ohranila prve slovenske tiskane besede.
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40. Turški vpadi na Slovenskem

Turški vpadi so se vrstili od za etka 15. do konca 16. stoletja. Na Sloven-
sko so Turki prvi  vdrli 1408. Po padcu Bosne 1469 so vpadi postali vse
pogostejši in silovitejši. Prebivalci so po hribih prižigali kresove, ki so
opozarjali na bližajo o se nevarnost. Ob napadih so se ljudje zatekali v
utrjene tabore. Mo an je odmev v literaturi, še zlasti v ljudskih pesmih.
Najhujši turški vpadi v slovenske dežele so se vrstili v letih, ko je Sulejman
pripravljal svoj prvi pohod na Dunaj. Turki so pustošili na rtno, da bi pozneje
iz rpane pokrajine postale lahek plen za osvojitev. Po 1526 (Mohács) se
smer turškega prodiranja prestavi v srednje Podonavje.

r ki vo ak na kon  ene et
k e ki ar  a s lici i a na o
denega otroka

izq®pan - - kim lt
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43. Slovensko-hrvaški kme ki upor 1572/73

Gojmir Anton Kos: Boj pri Krškem

Do tega punta je prišlo v zahodni Hrvaški in vzhodni Sloveniji. Njegov
vodja je bil Matija (Ambrož) Gubec, Hrvat po rodu. Glavno žariš e kme -
kega upora je dozorevalo na Tahijevih posestvih zaradi njegovega nasilja
nad podložniki. Franjo Tahi je bil ogrski velikaš, ki je imel velika posestva
na Hrvaškem in slovenskem Štajerskem. Boj proti Tahiju je prešel v vstajo
proti fevdalcem nasploh. V imenu križarji  (cruciati), ki so si ga nadevali
uporniki, se morda izraža vpliv madžarskega kme kega upora iz 1514, ki
ga je vodil György Dózsa.

bítka - t
mawqevánje - b
razbéljen - f n i

razt®gati
na wtíri kóse - f ln l
razxárjen - f li t tt

44. Razbeljena krona

Kme ki upor je bil zatrt v slabih štirinajstih dneh, in sicer v bitkah pri
Krškem, Bistrici in Stubici. 15. februarja se je kme ki upor, ki je združil
okoli 12 tiso  podložnikov,  zaklju il v Zagrebu  z žalostnim in sramotnim
prizorom. Gubcu so “železno krono  ki so o v o n u mo no o reli  tako
vro o postavili na lavo  a potem š ipali z razžar enimi kleš ami” ter ga
kon no raztrgali na štiri kose. Pri bitki pri Stubici je padlo kakih 3000
upornikov, delno v boju, delno po njem, ko se je za elo krvavo maš evanje
plemi ev. Mnogim upornikom so kar porezali nosove in ušesa.
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slovenskih pripovedk kot dobri kralj.

Turški vpadi na Slovenskem so se vrstili od za etka 15. do konca 16.
stoletja. Položaj kmetov se je mo no poslabšal, kar je privedlo do kme kih
uporov leta 1487, 1515 in 1572/73. V zvezi s slovenskim kme kim uporom
iz leta 1515 so se ohranila prve slovenske tiskane besede.
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arheolówki - ti
duplína -
kráwki - k t i ki
oblégati - t m l
oskrbováti se - ll tj m t
róparski vítez - bl l

slikovíta léga - f t i f k
stòlp - t n
tiskárna - n m
ukázati - m n l
zbírka - jt m n
zvijáqa - l

40. Turški vpadi na Slovenskem

Turški vpadi so se vrstili od za etka 15. do konca 16. stoletja. Na Sloven-
sko so Turki prvi  vdrli 1408. Po padcu Bosne 1469 so vpadi postali vse
pogostejši in silovitejši. Prebivalci so po hribih prižigali kresove, ki so
opozarjali na bližajo o se nevarnost. Ob napadih so se ljudje zatekali v
utrjene tabore. Mo an je odmev v literaturi, še zlasti v ljudskih pesmih.
Najhujši turški vpadi v slovenske dežele so se vrstili v letih, ko je Sulejman
pripravljal svoj prvi pohod na Dunaj. Turki so pustošili na rtno, da bi pozneje
iz rpane pokrajine postale lahek plen za osvojitev. Po 1526 (Mohács) se
smer turškega prodiranja prestavi v srednje Podonavje.

r ki vo ak na kon  ene et
k e ki ar  a s lici i a na o
denega otroka

izq®pan - - kim lt
krés - - t
odmèv - - i n
plén - - km n
pohòd b i
na Dúnaj j t
pustówiti - - t t
silovít - -
túrwki t k
vdôri t m k
ut®jen - - m t tt
vrstíti se - - m t ik
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43. Slovensko-hrvaški kme ki upor 1572/73

Gojmir Anton Kos: Boj pri Krškem

Do tega punta je prišlo v zahodni Hrvaški in vzhodni Sloveniji. Njegov
vodja je bil Matija (Ambrož) Gubec, Hrvat po rodu. Glavno žariš e kme -
kega upora je dozorevalo na Tahijevih posestvih zaradi njegovega nasilja
nad podložniki. Franjo Tahi je bil ogrski velikaš, ki je imel velika posestva
na Hrvaškem in slovenskem Štajerskem. Boj proti Tahiju je prešel v vstajo
proti fevdalcem nasploh. V imenu križarji  (cruciati), ki so si ga nadevali
uporniki, se morda izraža vpliv madžarskega kme kega upora iz 1514, ki
ga je vodil György Dózsa.

bítka - t
mawqevánje - b
razbéljen - f n i

razt®gati
na wtíri kóse - f ln l
razxárjen - f li t tt

44. Razbeljena krona

Kme ki upor je bil zatrt v slabih štirinajstih dneh, in sicer v bitkah pri
Krškem, Bistrici in Stubici. 15. februarja se je kme ki upor, ki je združil
okoli 12 tiso  podložnikov,  zaklju il v Zagrebu  z žalostnim in sramotnim
prizorom. Gubcu so “železno krono  ki so o v o n u mo no o reli  tako
vro o postavili na lavo  a potem š ipali z razžar enimi kleš ami” ter ga
kon no raztrgali na štiri kose. Pri bitki pri Stubici je padlo kakih 3000
upornikov, delno v boju, delno po njem, ko se je za elo krvavo maš evanje
plemi ev. Mnogim upornikom so kar porezali nosove in ušesa.
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 ripovedke o kralj  atja

Pogum junaških branilcev pred Turki je prešel tudi v
slovensko ljudsko izro ilo  raža se v z o bah  v katerih
se miti ni ral  at až  ki poosebl a slovenski naro
bojuje proti Turkom.

at až e bil mo o en in ober  ven ar še po anski
kral  a  sovražniki e ve no zma oval  ara i te a e
postal prevzeten in za el izzivati samega Boga. Njegova
vo ska e bila na bo nem pol u poražena  stalo mu e le
še toliko vo akov  a so našli zavet e v sen i neke lipe
Nazadnje pa jih je zagrnila še velika gora.

d tedaj spi Matjaž s svojo vojsko v gorski votlini. oda prišel bo
as, ko bo na oži ni ve er opolno i, pred votlino zrasla mogo na

lipa. zelenela bo in zacvetela in se ez eno uro posušila.

Panjska kon i a  otivo  ralja atja a  1

e a  se bo at až prebu il in vstal  ote nil bo me  in prebudil svoje
vo ake  n šli bo o v bo  na  sovražne kral e in ntikrista  ki e že osvo il svet

at aževa vo ska bo o romna  sa  bo o vsi  mla i in stari  pri eli za
orož e  užni veter bo prinašal uh lipove a vet a  ki bo nav ihoval hrabre
vo ake in ran en e v hipu oz ravl al  at až bo osvobo il svo  naro  pa
tu i Sveto eželo in ves svet

44

Vprašanja

Kdo in kaj je ustanovil leta 1183? Nau ite se porabski pesmi iz tega
asa! Kdaj so nastale porabske slovenske vasi? Katere cerkve je poslikal

Janez A uila  Kje je reska mrtvaški ples  Na katere dežele je bilo
razdeljeno slovensko etni no ozemlje in pod igavo oblastjo so le-te bile?
Zakaj je pravlji na oseba slovenskega ljudskega slovstva Kralj Matjaž
Kdaj so bili slovenski kme ki upori? Iz katerega leta so se ohranile prve
slovenske tiskane besede in katere so to?
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36. Veronika Deseniška

el ske a ro a ri erika so po smrti n e ove žene za eli sumiti, da jo
e umoril  zato a se e lahko poro il z eroniko Deseniško  e ov o e
ro  erman e al eroniko u eti in o v el u postaviti pre  so iš e, eš

da je s arovni ami premotila ri erika  a se e zal ubil van o  ri akoval
e  a o bo o so niki obso ili na smrt  eronika e imela spretne a

za ovornika  ose el e  a e bila oproš ena  erman e al potem snaho
na skriva  umoriti

 eroniki Deseniški e osip ur i  napisal dramo, ki jo je dokon al
za n e ni pre  svo o smrt o 

qarovníja -
bíti
oprowqèn -
snáha -

postáviti
pred sodíwqe -
súmiti -
zagovórnik -

 ralj atja  

ravl i na oseba slovenskega ljudskega slovstva je le deloma istovetna
z zgodovinsko osebo, ma žarskim kral em ati o orvinom (1458-1490).
Slovenske pokrajine (ve ji del Slovenske Štajerske, Krška dolina in Bela
krajina) so bile po  n e ovo oblast o varne še pre  urki kot pod Friderikom
III. Zaradi tega se pojavi v ve ini slovenskih pripovedk kot obri kral  Le
v nekaterih govorijo o njem kot o pre ho niku ntikrista  V tej vlogi ga
omenja porabski prevod Sibilske knjige. Pesmi in pripovedk o Kralju Matja-
žu v Prekmurju in Porabju ni.

istovéten - n
Matíja Kórvin - in t
právljiqen - m b li
predhódnik - l i n k

pripovédka - m n
Sibílska knjíga - bill k n
vlóga -
zgodovínski - t t n lmi
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45. Reformacija na Slovenskem

Reformacija se je za ela z objavo Luthrovih 95 tez (1517). Razširila
se je skoraj po vseh nemških deželah in tudi izven njih. Tu-
di na Slovenskem si je Cerkev nakopi ila velika bogastva.
Bila je lastnica skoraj tretjine vse zemljiške posesti.

Najbolj vplivna in spošto- vana osebnost protestant-
skega gibanja je postal r i o r a r
(1508-1586). Pridobil si je ve  izobrazbe, kot je
bilo takrat pri duhovni- kih v navadi. V Ljub-
ljani se je družil s pro- testanti in pridigal zo-
per nekatere obi aje in navade v Cerkvi.

Zato je moral zbežati na tuje. util je za svojo dol-
žnost pisati knjige v jeziku svojega naroda. Za el je s
katekizmom. Sestavil je tudi abecednik. Knjižici sta izšli v T bingenu v
Nem iji. Bili sta prvi natisnjeni knjigi v slovenskem jeziku. Vsega skupaj
je napisal kakih 25 knjig. S tem velikim dejanjem pa ga lahko imenujemo
utemel itel  slovenske a kn ižne a ezika

drúxiti se - b tk ik
gíbanje - m l m
izobrázba - t
nakopíqiti - f l lm

natísnjen - m j l nt t tt
objáva - ki i t
spowtován - ti t lt
vplíven - b f l

V pokrajini med Muro in Rabo se je reformacija širila preko a žarske
Na Madžarskem je bil boj za svobodo vere tesno povezan z bo em proti

absburžanom
Nosilci novih idej so bili takratni zemljiški gospodje. Njihovo spreobra-

anje in prestopanje iz ene vere v drugo je veljalo tudi za njihove podlož-
nike. Po na elu: “Cuius regio, eius religio” ko ar ežela  n e ova vera

Po nekaterih podatkih naj bi leta 1540 že obstajali evangeli anski gmajni
na Gornjem in Dolnjem Seniku. Iz seznama davkopla evalcev v letih 1599-
1601 je razvidno, da so takrat redni letni davek pla evali tudi že evange-
li anski duhovniki med drugim v Monoštru. Med leti 1593 in 1603 je bilo
ozemlje med Monoštrom, Petanjci in Dolnjo Lendavo zajeto v evan-
geli ansko cerkveno upravo.
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35. Konec celjske dinastije

Zadnji celjski grof Ulrik II. se je 1456.
leta odpravil v Beograd, da bi sodeloval
v vojski proti Turkom. Tu so ga pobili ogr-
ski plemi i, Hunjadijevi ljudje. S tem je
bila odpravljena poglavitna nevarnost, ki
je pretila Habsburžanom v deželah sever-
no od Jadranskega morja. V bojih, ki so
trajali dobro leto, se je riderik III. polas-
til vse celjske dediš ine. Politika Celja-
nov je bila gotovo bolj obrnjena proti po-el ska gro a red ari o

krajinam s slovanskim prebivalstvom kot politika drugih dinastov na
slovenskih tleh. Težiš e politike zadnjega Celjana je bilo na Ogrskem.

Govoriti tedaj o kakšnem na rtu jugoslovanske države je popolnoma
nemogo e. Ta doba na slovenskih tleh še ni poznala narodne zavesti.

Celjski grofje so bili brez dvoma poslednja velika dinastija, pomembna v
evropski politiki 15. stoletja, ki je imela svoje središ e na slovenskih tleh.

 Od 1526 je bilo skoraj vse slovensko ozemlje v rokah habsburške družine.

dédiwqina - k
dinást - lk
dôba - k k
hábsburwka b b
dinastíja -
odpráviti - megszüntet
pobíti - m ilk l
polastíti se - m k int
slovánski - l
trájati - t t i b n Pe at grofa Ulrika I.
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“ zéc i Margejt a grofa zalmis Mikloša
tivarišica je... cistercitensko imanje .

ott arda zadobila, štera je nej pozabila
svojim vladnikom zapovedati, naj kmete na
njeno vero lut eransko  spreobernejo...

ranjski kramarje so po išaj ponüjali za malo
cejno rubera i almatina slovenske knige...

elezni katoli anski lovenje... so sami od sebe
papinske cerkve lut eranskim predgarom
prejkdali... gornjisini ki farar itus  je gorno
z vr a oziak zdaj rebenš ek  ozvanoga
dobraskoj grofinji prepüsto.”

(Koši , Starine..., 1845)Dalmatinova Biblija iz l. 1584

bòj za svobôdo -
davkoplaqeválec -
evangeliqánska
gmájna -

krámar -
nosílci
nôvih idêj -
spreobráqanje -

47. Bocskaijeve ete na Gornjem Seniku *

Árpadoviqi i
ki l k

bojeváti se - - l
nâdvójvoda - - f
podminírati - - l kn
razvalíne - - m k

István Bocskai

Potem ko je nadvojvoda Matija leta 1604 prepovedal širjenje reformacije, je
erdeljski velikaš – kalvinec – István Bocskai za el uspešen boj proti Habsburža-
nom. Tamás Széchy mlajši, lastnik Gornje Lendave, se je bojeval na Bocskaijevi
strani. Boji so zajeli tudi pokrajino med Muro in Rabo.

Leta 1605, ko so se bližali hajduki, je avstrijski general Tieffenbach, poveljnik
Monoštra dal cerkev iz dobe Arpadovi ev podminirati in razstreliti. Cerkev v
razvalinah je bila dolgo asa žitno skladiš e, sedaj pa je kulturno središ e.

46. Reformacija med Muro in Rabo *
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Bil je navaden kov ek, kakršne so v asih imeli vsi revni ljudje. Ni  sumljiv
sam po sebi  že oble el v svo em rnem ogrinjalu, s komaj vidnimi rkami
o etove a imena  ki ih e že brat z nožem hotel postr ati

(Miško Kranjec, Stari kov ek)

Brátislava - n
ogrinjálo - t t t
post®gati - l k

révwqina - n
sumljív - n
zabòj - l

34. Celjski grofje

V 12. in 13. stoletju so se uvel-
javile pomembne evdalne druži-
ne, ki so si ve ale svoja rodbinska
imetja. V 14. stoletju so si pridobili
ve ino slovenske a ozeml a abs
buržani (1335 Kranjsko, 1382
Trst). Od srede 14. stoletja so bili
mo ni tekme i absburžanom

Celjski grofje.1436 je kralj Sigismund povzdignil celjske gro e v državne
kneze. S tem jih je povsem rešil habsburške deželnoknežje oblasti. V celjskih
rokah je bila skoraj polovica Kranjske. Habsburžan riderik III. se je zaman
trudil, da bi Celjane prisilil k vnovi nemu priznanju habsburške oblasti.
Težiš e boja med riderikom III. in lrikom Celjskim se je premaknilo na
Ogrsko. In sicer v zvezi z vprašanjem varuštva nad mladoletnim ogrskim
kraljem Ladislavom Posmrtnikom, ki je bil sorodnik obeh tekmecev. Zoper

lrika, ki si je pridobil varuštvo, pa je nastopalo tudi ogrsko plemstvo pod
vodstvom Hunjadijcev. Niso hoteli trpeti  oblasti tujca nad seboj. Prav s
temi boji je povezan konec celjskega rodu.

Cêljski grôfje -
dexêlni -
drxávni -
knéz -
imétje -
Sigismund -
Ládislav
Posm®tni -

Ógrska -
nastópati -
plémstvo -
povzdígniti -
priznánje -
tékmec -
uveljáviti se -
váruwtvo -
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“Vernjek Ivan, plebanuš na Gorenjem Siniki... se vsigdar, gda koli so se
Botškajovi razbija ke pri li ali  pred voji  aro o  toje i ino se njim je

akla jao i o v la i vi o po jao  ad paj i  tar o  o e i o
ro lajo i o ri a ejali i je i ikaj h do a ej adali

(Koši , Starine..., 1845)

48. Tridesetletna vojna *

eški protestanti me ejo
e ar ke vetoval e ko i ok o

Sibila v teh prerokuje o zadnjih dnevih pred koncem sveta, o prihodu
Antikrista in udežih, ki se zgodijo pred sodnim dnevom. V drugem deset-
letju 19. stoletja je nek eški prevajalec v besedilo vpletel resni ne eške
zgodovinske dogodke.

V porabski slovenski jezik je preroško knjigo prevedel Alajos Gáspár
leta 1884 na Gornjem Seniku.

Hábsburxani -
pregánjanje
drugovércev -
prerówka

knjíga -
sódni dán -
zgodovínski
dogódki -

Zaradi preganjanja drugovercev po Habsburžanih se je za ela trideset-
letna vojna  med eškimi protestantskimi knezi ter cesarjem
in njegovo katoliško ligo. Ti eški zgodovinski dogodki so postali znani
tudi med porabskim ljudstvom iz rokopisnih sibilskih kn i
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35. Konec celjske dinastije

Zadnji celjski grof Ulrik II. se je 1456.
leta odpravil v Beograd, da bi sodeloval
v vojski proti Turkom. Tu so ga pobili ogr-
ski plemi i, Hunjadijevi ljudje. S tem je
bila odpravljena poglavitna nevarnost, ki
je pretila Habsburžanom v deželah sever-
no od Jadranskega morja. V bojih, ki so
trajali dobro leto, se je riderik III. polas-
til vse celjske dediš ine. Politika Celja-
nov je bila gotovo bolj obrnjena proti po-el ska gro a red ari o

krajinam s slovanskim prebivalstvom kot politika drugih dinastov na
slovenskih tleh. Težiš e politike zadnjega Celjana je bilo na Ogrskem.

Govoriti tedaj o kakšnem na rtu jugoslovanske države je popolnoma
nemogo e. Ta doba na slovenskih tleh še ni poznala narodne zavesti.

Celjski grofje so bili brez dvoma poslednja velika dinastija, pomembna v
evropski politiki 15. stoletja, ki je imela svoje središ e na slovenskih tleh.

 Od 1526 je bilo skoraj vse slovensko ozemlje v rokah habsburške družine.

dédiwqina - k
dinást - lk
dôba - k k
hábsburwka b b
dinastíja -
odpráviti - megszüntet
pobíti - m ilk l
polastíti se - m k int
slovánski - l
trájati - t t i b n Pe at grofa Ulrika I.
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“ zéc i Margejt a grofa zalmis Mikloša
tivarišica je... cistercitensko imanje .

ott arda zadobila, štera je nej pozabila
svojim vladnikom zapovedati, naj kmete na
njeno vero lut eransko  spreobernejo...

ranjski kramarje so po išaj ponüjali za malo
cejno rubera i almatina slovenske knige...

elezni katoli anski lovenje... so sami od sebe
papinske cerkve lut eranskim predgarom
prejkdali... gornjisini ki farar itus  je gorno
z vr a oziak zdaj rebenš ek  ozvanoga
dobraskoj grofinji prepüsto.”

(Koši , Starine..., 1845)Dalmatinova Biblija iz l. 1584

bòj za svobôdo -
davkoplaqeválec -
evangeliqánska
gmájna -

krámar -
nosílci
nôvih idêj -
spreobráqanje -

47. Bocskaijeve ete na Gornjem Seniku *

Árpadoviqi i
ki l k

bojeváti se - - l
nâdvójvoda - - f
podminírati - - l kn
razvalíne - - m k

István Bocskai

Potem ko je nadvojvoda Matija leta 1604 prepovedal širjenje reformacije, je
erdeljski velikaš – kalvinec – István Bocskai za el uspešen boj proti Habsburža-
nom. Tamás Széchy mlajši, lastnik Gornje Lendave, se je bojeval na Bocskaijevi
strani. Boji so zajeli tudi pokrajino med Muro in Rabo.

Leta 1605, ko so se bližali hajduki, je avstrijski general Tieffenbach, poveljnik
Monoštra dal cerkev iz dobe Arpadovi ev podminirati in razstreliti. Cerkev v
razvalinah je bila dolgo asa žitno skladiš e, sedaj pa je kulturno središ e.

46. Reformacija med Muro in Rabo *
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Bil je navaden kov ek, kakršne so v asih imeli vsi revni ljudje. Ni  sumljiv
sam po sebi  že oble el v svo em rnem ogrinjalu, s komaj vidnimi rkami
o etove a imena  ki ih e že brat z nožem hotel postr ati

(Miško Kranjec, Stari kov ek)

Brátislava - n
ogrinjálo - t t t
post®gati - l k

révwqina - n
sumljív - n
zabòj - l

34. Celjski grofje

V 12. in 13. stoletju so se uvel-
javile pomembne evdalne druži-
ne, ki so si ve ale svoja rodbinska
imetja. V 14. stoletju so si pridobili
ve ino slovenske a ozeml a abs
buržani (1335 Kranjsko, 1382
Trst). Od srede 14. stoletja so bili
mo ni tekme i absburžanom

Celjski grofje.1436 je kralj Sigismund povzdignil celjske gro e v državne
kneze. S tem jih je povsem rešil habsburške deželnoknežje oblasti. V celjskih
rokah je bila skoraj polovica Kranjske. Habsburžan riderik III. se je zaman
trudil, da bi Celjane prisilil k vnovi nemu priznanju habsburške oblasti.
Težiš e boja med riderikom III. in lrikom Celjskim se je premaknilo na
Ogrsko. In sicer v zvezi z vprašanjem varuštva nad mladoletnim ogrskim
kraljem Ladislavom Posmrtnikom, ki je bil sorodnik obeh tekmecev. Zoper

lrika, ki si je pridobil varuštvo, pa je nastopalo tudi ogrsko plemstvo pod
vodstvom Hunjadijcev. Niso hoteli trpeti  oblasti tujca nad seboj. Prav s
temi boji je povezan konec celjskega rodu.

Cêljski grôfje -
dexêlni -
drxávni -
knéz -
imétje -
Sigismund -
Ládislav
Posm®tni -

Ógrska -
nastópati -
plémstvo -
povzdígniti -
priznánje -
tékmec -
uveljáviti se -
váruwtvo -
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“Vernjek Ivan, plebanuš na Gorenjem Siniki... se vsigdar, gda koli so se
Botškajovi razbija ke pri li ali  pred voji  aro o  toje i ino se njim je

akla jao i o v la i vi o po jao  ad paj i  tar o  o e i o
ro lajo i o ri a ejali i je i ikaj h do a ej adali

(Koši , Starine..., 1845)
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e ar ke vetoval e ko i ok o
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50. Martjanska pogodba *

Iz asa reformacije je ohranjen prvi rokopis, napisan v jeziku Slovencev
med Muro in Rabo. Z martjansko pogodbo (1643) ali listino “cehmeštrov”
so evangeli anski klju arji kon ali pravdo, s katero so spet dobili v najem
vinograd v Vu ji Gomili. Prejšnji predikant ga ni mogel redno obdelovati
zaradi turških bojev, zato je vinograd leta 1604 dal v najem Ferenczeku
Jurku in njegovim sinovom.

“...smo engedüvali te vinograd tomu eréncek Miklošu, kopati, gnojiti,
grobati, povekšavati, ino vsega zasaditi, vživati vse do te  dob doklam bode

otel Martjanski redikator sam te vinograd kopati.”

(Martjanska pogodba, 1643)

kljuqár - fi
lístina - kl l
najèm - b b t l
pogódba -

predikánt - ik t
trdnjáva - tm n
súxenjstvo - b
vinógrad - l

51. Turki v Porabju *

Ko je reformacijsko gibanje zajelo vse Slovence med Muro in Rabo, so
se v neposredni bližini pojavili Turki. ne 20. oktobra 1600 je veliki vezir
Damad Ibrahim zavzel Veliko Kanižo, najpomembnejšo trdnjavo v bližini
Slovencev.

 boži u leta 1640 so turške ete iz Kaniže vdrle na Gornji Senik. Štiri
ljudi so ubile, šestdeset pa odgnale v suženjstvo. Od takrat so morali Seni-
ani pla evati davke ne samo svojemu zemljiškemu gospodu Ádámu Batthy-

ányiju, ampak tudi Turkom.

“ dked je med tedašnjimi kmeti pripovest bila  a pojem ali spijem, tisto je
moje, drügo pa nikaj.

(Koši , Starine..., 1845)

64

Pozneje so jo uporabljali le za tiste, ki so se sami imenovali Slovenci
(Hrvatje v Slavoniji do 16. stoletja, Slovenci v županiji Vas in Zala, Slo-
vaki na severnem Ogrskem). Od tod je madžarsko ime naše pokrajine (Tót-
ság) in Slovenske vesi (Tót alu, R batót alu).

Slovensko ime zgodovinske pokrajine med Muro in Rabo v županijah
Vas in Zala, kjer je živela ve ina Slovencev na Madžarskem do leta 1920
je Slovenska krajina, Slovenska okroglina.

nanáwati se - n tk ik
obmóqje - t l t
priséljen - b n lt

Slováni - l k
uporábljati - n l
vír - f

70. Vinogradništvo v Porabju *

V 17. stoletju je imel na Gornjem Seniku evangeli anski predikant
vinograd za 15 kopa ev, od deset vinogradov pa je dobival gornino (Jus
montanum). Ljudje so morali pla evati ta davek tudi  še v za etku 19.
stoletja, ko je imela v hribih vsaka hiša kos vinograda. Ko je grozdje do-
zorevalo, so ga stražili vini arji s puško in sabljo – kakor o tem pri a zdravi-
ca. Pti e so odganjali s klopotci.

“Hišni vert, hišni gospodar,
ki je poglavar,
vinske gore, vinske dole,
pükšo, sabljo gorpotegne:
Mer krš anski!
Hvalen bojdi Jezoš Kristoš!
Hvalen bojdi Jezoš Kristoš!”

dávek - -
gornína
klopôtec
víniqar
vinógrad
zdravíca

klopôtec
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32. Kranjska

Slovensko ozemlje je bilo ve  stoletij  razdeljeno na dežele. Ve ina teh
dežel (Kranjska, Koroška, Štajerska, Goriška in Trst) je bila pod oblastjo
nemških, kasneje avstrijskih cesarjev. el ozemlja (Istra, Beneška Slovenija)
je bila pod Bene ani, del pa pod Madžari (Prekmurje).

Kranjska je bila na slovenskem narodnostnem ozemlju od 15. stoletja
osre n a slovenska ežela  Edina povsem slovenska. Kon no ozemlje
(Gorenjska, Dolenjska, Notranjska) se je ustalilo v za etku 19. stoletja.

 V asih je bil v rabi tudi izraz Kranjec kot drugo ime za Slovenec. Ve ino-
ma v šali ali v prezirljivem pomenu. Kranjec (Kr n ecz) je znan priimek
tudi v Porabju.

Kranjska je 1918 nehala obstajati kot posebna dežela.

Beneqáni - l n i k
dexêla - t t m n
Goríwka -

Kránjska - jn
oblást - t l m
T®st - i t

33. Krányecz Mihály *

Imeli smo en sam kov ek pri hiši... Bil je lesen,
podoben zaboju. O e ga je pobarval s rno barvo,
z rumeno barvo pa nanj napisal svoje ime v
ma žarskem pravopisu  s cz  na koncu rodbin-
skega, ter l  na koncu rojstnega imena... O e
ga je vlekel s seboj tudi na vojsko, se vozil z njim
med Budimpešto in Bratislavo po pregledih...

Potem je hodil z njim po svetu moj starejši brat
o z  n ko sem az šel v šole  so zložili van  mo o

revš ino... Kov ek e bil že ves rviv...i ko ran ec

48

“...velike bojne do vsigdar ve  fküper prijimále, tak da nisterni páver svojega
slednjega siná more vu tou bojno poslati. Mešterski svojo meštrijo povržejo, orožjé
vzemejo ino do proti neprijáteli šlij, naj neprijatela vu orság ne pistijo... ”

(Sibilinszka Kniga..., 1884)

49. Protestanska vizitacija *

radno obiskovanje leta 1627 je zajelo
tudi evangeli ansko cerkveno ob ino Svete-
ga Janeza na Gornjem Seniku. Vizitacijski
zapisnik je pomemben zaradi poznavanja
takratnih razmer. Poleg dohodkov in materi-
alnega stanja cerkvene ob ine vsebuje
podatke tudi o šolstvu, o dohodkih u itelja.

Evangeli ani so bili tudi prebivalci vasi
Ritkarovci, ki so imeli svojo cerkev v o-
lencih. Po zapisniku je ta evangeli anska
župnija obstajala že leta 1587.

v  anez rstnik
za itnik cerkve

na  enik

“ redikant je dolžan dati u itelju od svojega do odka letno tri keble žita.
alje so dolžni dati u itelju iz vse  tre  vasi enik, Martinje in rdkova

enako od vsake iše letno leb kru a. d pogreba mu gre pint vina, leb kru a
in pe enka. d zvonjenja mrli u mu gredo  denarji.”

(Visitatio Ecclesia Sancti Joannis..., 1627)

cerkvéna -
óbqina k
dohódki - b t l k
materiálno n i
stánje - l t
uráden - i t l

vizitácija
l t t

vizitacíjski
l t t i

zapísnik - j k n
vsebováti - t t lm
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32. Kranjska
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52. Šomodjski Slovenci *

Ko so leta 1600 Turki zasedli Veliko Kanižo, je veliko Slovencev zbežalo
iz prekmurske pokrajine Ravensko in Gori ko (katerega del je tudi Porabje)
v županijo Somog . V vaseh Agar v, H rom a, Taran  so se katoliški Prek-
murci naselili okrog leta 1624. V Taran u še danes govorijo slovensko in
so ohranili nekaj elementov svoje slovenske tradicionalne kulture.

V 18. stoletju se je ve  evangeli anskih družin preselilo v okolico evan-
geli anske župnije v Surdu.

“Na vse svéce idemo v  na cintor. e dejvlemo svej e gor na grob. an smo
vünej do vé era. a té   milen ristušon vi bojte   pa idemo domau. oma
smo v glaž vino djali, pa kupico na postalo, pa poga e. a pridejo domau düšice,
pa do pile pa djele malo.”

(Taran , 1990)

53. Janez Vajkard Valvasor

Baron Valvasor je bil slovenski
polihistor (vseved). Valvasorji so bili
star plemiški rod v Italiji. Janez
Vajkard se je rodil v Ljubljani leta
1641 kot dvanajsti od sedemnajstih
otrok iz o etovega drugega zakona.
(O e Jernej je v prvem zakonu imel
sedem otrok.) Vajkard je študiral v
Ljubljani pri jezuitih. Nato je veliko
potoval po Nem iji, ranciji, severni
A riki.Janez Vajkard Valvasor

S svojimi tovariši in hlapci je v vojski grofa Nikolaja Zrinjskega pomagal
v bojih zoper Turke v letih 1663 in 1664.

Kupil si je grad Bogenšperk pri Litiji, kjer se je ves posvetil študiju in
raziskovanju svoje domovine. Imel je kakih 10 tiso  knjig, zbirko matema-
ti nih in astronomskih instrumentov in starih novcev.
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 o i no koledovanje *

V asu protire ormacije so se na pobudo jezuitskega reda  po vsej Ev-
ropi širile boži ne igre. Na jezuitski univerzi v Trnavi (danes na Slovaškem)
so študirali tudi Slovenci iz pokrajine med Muro in Rabo. Z njihovim posre-
dovanjem se je najbrž pojavilo boži no koledovanje tudi v Porabju.

V pastirje oble eni antje so z jaslicami hodili od hiše do hiše in prosili
darove v imenu novorojenega Jezusa. Govorili in peli so madžarsko. Le na
Gornjem Seniku so besedilo in pesem prevedli v slovenš ino.

boxíqen - -
jáslice - -
koledovánje - -
nôvorojèn - -
posredovánje - -

“Z néba je prišeu Mennyb l az angyal
dóli k vam ángeu, lejött hozzátok,
pastirje, pastirje! pásztorok, pásztorok!
V Betlehem naj bi Hogy Betlehembe
šli ino vidli, sietve menvén,
dejtece, dejtece. lássátok, lássátok.”

Slovenske jaslice v kotu

69. Vendi / Toti *

V 17. stoletju se za Slovence med Muro in Rabo v madžarskih virih
prvi  uporabi izraz Vendi, ki izvira iz nemškega imena za Slovane (Win-
den). Venedi, Veneti so živeli na obmo ju med Muro in Rabo pred naselitvijo
Slovencev. Za priseljene Slovence so Madžari še naprej uporabljali ime
prejšnjega prebivalstva in po njih imenovali tudi pokrajino (Vendvid k).
Tudi madžarska beseda tót  se je nanašala neko  na vse Slovane.
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astronómski - -
bakroréz -
bakroréznica

instrumènt -
nôvec -
raziskovánje -
razpráva -
zbírka -
znánstvenik -

V gradu je uredil tudi bakroreznico in tiskarno za bakroreze. 1687 je z
razpravo o Cerkniškem jezeru postal lan an leške ral evske ružbe (Ro-
yal Society), v kateri so delovali taki znanstveniki kot npr. Newton.

54. Slava vojvodine Kranjske

Leta 1689 je izšlo njegovo živl en sko elo Slava vojvodine Kranjske.
Resda je prinesla avtorju veliko slavo, toda izdaja je stala toliko, da je
moral prodati grad Bogenšperk, hišo v Ljubljani pa tudi svojo izredno drago-
ceno knjižnico. Valvasor s svojim delom dale  prekaša svoje sodobnike in
vzbuja naše ob udovanje. To njegovo najpomembnejše delo je obsežen
zemljepisni, gospodarski, narodopisni in zgodovinski popis Kranjske.
Obsega 15 velikih tem, povezanih v 4 debele zvezke.

Ob zanimivih opisih in podatkih so v knjigah tudi številni zemljevidi in
upodobitve gradov, mest, trgov in samostanov, podobe noš, zgodovinske slike.
Iz Slave so zajemali mnogi slovenski pesniki in pisatelji. Valvasor si je s svojim
delovanjem zagotovil eno najodli nejših mest v slovenski kulturni zgodovini.

Iz vsega dela diha velika ljubezen do doma e dežele. Delo je napisano v
nemškem eziku  Valvasor se e imel za ran a Sloven a  vendar ne v narod-
nostnem, ampak v teritorialnem in lokalnem smislu  Tudi svojo domovino je
ljubil na ta na in. Po svoji uhovnosti je bil eme  Kakor je imel za Nemce
vse Slovence na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem. Dejstvo je, da so takratni
slovenski kraji bili del nemškega cesarstva.

Grad Bogenšperk
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artikuláren - tik k i
bogoslúxje - i t nti t l t
qlén - ikk l
nèobdélan - m m l tl n
sklèp - t t

wópronski ni
zbòr - l
takó imenováni - n tt
zakónski - t n
xupníwqe - l k

66. Števan Küzmi  *

Najpomembnejši prekmurski evangeli anski književnik, ki je služboval
kot duhovnik in slovstveno deloval med šomodjskimi Slovenci 24 let je
bil tevan zmi (1723-1779). Duhovnik je bil v krajih Nemescsó in Ne-
mespátró. Pokopan je v Surdu.

Njegova knjiga ovi zakon ali estamentom oszpo na nase a ezu
sa risztusa z a  oprvin z r sko a na sztaro szlovenszki ezik obrn eni
(1771) je višek ne le protestantske književne ustvarjalnosti, marve  vsega
prekmurske a slovstva

Prekmursko slovensko nare je in v tem jeziku napisane knjige so v po-
krajini med Muro in Rabo uporabljali ne le v cerkvi, marve  tudi pri pouku
v evangeli anskih in katoliških verskih šolah. Ravno tako v državnih šolah
vse do druge svetovne vojne – tudi v Porabju.

knjixévnik - i lm
slóvstven - i lmi
sluxbováti - f l lk t

ustvarjálnost lk t
- t k n

víwek -

67. Katoliška vizitacija na Gornjem Seniku *

Prvi katoliški vizitator po reformaciji je leta 1698 obiskal tudi Gornji
Senik. Vas je imela 600 prebivalcev, od katerih je bilo le  katoli anov
ki so ho ili k maši v epin e van eli ani so lahko hodili v doma o er
kev še do leta 1717, ko jo je družina Batth n  odvzela evangeli anskemu
duhovniku in vrnila katoliškemu.
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52. Šomodjski Slovenci *
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Zanimivo je tudi, da je Valvasor bil znanstvenik in izumitelj, in kljub
temu se ni mogel otresti praznoverja. Trdno je veroval npr. v povodnega
moža. Pravi, da ga je še kot študent sam videl.

 Prepri an je bil, da škratje in podzemeljske pošasti zares obstajajo. Verjel
je, da vrag polhe žene na pašo.

opuš al je tudi možnost, da hudi  in coprnice to o delajo.

alva or je verjel  da vra  polhe e e a pa o

duhóvnost - ll mi
izíti - m j l nik
izumítelj - f lt l l
narodopísen - n j i
nówa - n i l t
obstájati - l t ik
pólh - l
popís - t l
povódni móx - i mb
powást - n
praznovérje - b b n

prekáwati - t l n l
sláva - i
smísel - t l m
sodôbnik - k t
wkrât - m n
t®g - m
teritoriálen - t l ti
upodobítev - m j l n t
vójvodina -
zajémati - m t
znánstvenik - t

 o o tr ka itka 

V maju leta 1664 so Turki prekora ili Dravo in Muro, in ob Rabi sku-
šali vdreti na Štajersko. Toda poveljnik avstrijskih et, general Montecuc-
coli, jih je pri akal pri Monoštru, okrepljen z nemškimi in rancoskimi
etami. Vnela se je bitka, v kateri so bili Turki strahotno poraženi. Ve

tiso  jih je utonilo v Rabi, ki je zaradi mo nega deževja v gorah nenadoma
krepko narasla. Okoli 10 tiso  ih e obležalo na bojnem polju. V bitki se je

61

Na to temo najdemo zanimivo branje tudi v Visoški kroniki, ki jo je
napisal Ivan Tav ar.

V tem njegovem romanu Agato po krivi nem obtožijo, da je arovnica,
da je na praši ku jahala nad doma o streho. Mora prestati preizkus v vodi
in s tem dokazati svojo nedolžnost.

astronóm - -
dokázati - -
grozovít - -
jáhati - -
lôv
na qaróvnice - -
nèrodovítnost - -
neúrje - -
odpásti
od vére - -
po krivíqnem - -
pogódba - -
pozéba - -
preizkús - -
slovéti po qém - -
sodôbnik - -

arov i a jaha je a
p i e v l  o ji ah

 rtik lar i kraj 

Sklep šopronskega zbora (1681) je evangeli anom in kalvincem do-
vol eval bo osluž e le v tako imenovanih artikularnih, z zakonskimi leni
dolo enih krajih. Le tam so lahko imeli cerkve, župniš a in šole. Evan-
geli anom so bili dolo eni kot artikularni kraji Celldömölk in Nemescsó v
županiji Vas ter Surd v županiji Somog , za kalvince pa Fels r (Ober-

art) v županiji Vas.
Leta 1718 se je 14 slovenskih evangeli anskih družin iz Prekmurja prese-

lilo na pusto Liszó, posest gro ice Marije Magdalene raskovics. Pozneje
pa še druge družine na neobdelana zemljiš a gro ov estetics. Tako so v
okolici artikularnega kraja Surd v županiji Somog  nastale evangeli an-
ske vasi: Mihályd, Sand, Liszó, Szt. Péter, Bükkösd, Szt. Pál, Porrog, Path,
Nemespátró, Alsok, Csurgó. Prvi duhovniki in u itelji so bili Madžari, poz-
neje pa Slovenci.
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še posebej odlikovalo štajersko in kranjsko plemstvo. Med njimi je bil tudi
Valvasor kot konjeniški stotnik.

Ob monoštrski bitki leta 1664 so Turki pustošili tudi v porabskih vaseh.
Spomin na bitko in turške vojake se je ohranil v pripovedkah do danes.

bôjno pólje - m
konjeníwki - l i
monówtrski - nt tt i
odlikováti se - kit nik

Bitka v rabski dolini, 1664

povêljnik - n n k
prekoráqiti - tk l
stótnik -
utoníti - b l f ll

“  eno mesta so bile tri dejkle. ijla je Marinka pa utka pa Lena. a so
rki te tiste dejkle šteli meti. é so sa njin nej podala.  lovensko vesi dje

ena breza. ista itak stodji, vejgabauk, keuk lejt. an so je gora povesili, pa so
njin prej cectje vkraj zrezali.”

56. Kozarjev roman o monoštrski bitki *

Lojze Kozar (1910-1999), znan prekmurski slovenski pisatelj iz Mar-
tinja, v svojem romanu Licenciat Janez (Celje, 1975) opisuje tudi bitko s
Turki pri Monoštru (Modincih).

Avtor je lokaliziral dogodke v okoliš svoje rojstne župnije Gornji Senik.
Janeza Vogrin i a starejšega ugrabijo Turki kot izvidnika pred bitko pri
Monoštru. Ujetnik naredi zaobljubo: e se rešim iz turških rok, bom dal
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ez deset let je neznani avtor objavil “Abecedarium Szlovenszko... ”
(1725). Drugi evangeli anski pisatelj Mihael Sever je napisal “Réd zveli-
csansztva... ” (1747).

ávtor -
naréqje - n l j
podlóxnik - l tt l

63. Akademija delavnih

sledíti qému - k t mit
tískan - n mt t tt
uporába - n l t

V letu 1693 je skupina izobraženih meš anov in plemi ev v Ljubljani us-
tanovila Akademijo delavnih Ljubljan anov (Academia Operosorum Labacen-
sium). Ta naj bi gojila in pospeševala doma e znanosti in umetnosti. V za etku
je imela 13 lanov. Med njimi so prevladovali doktorji bogoslovja, prava in
zdravilstva. Pisali in razpravljali so v latinš ini. Njen prvi predsednik je bil
Janez Krstnik Prešeren. Najpomembnejše dejanje Akademije je bila ustano-
vitev prve avne štu i ske kn ižni e na Slovenskem leta 1701. V Ljubljani so na
njeno pobudo podrli staro in zgradili novo stolnico. Pritegnili so odli ne itali-
janske umetnike, ob katerih so se izšolali tudi mnogi doma ini.

bogoslóvje - itt m n
izobráxen - m lt
jáven - n il n k
knjíxnica - k n t
mewqân - l
pobúda - k m n

pospeweváti - itt f jl t
právo - j
prevladováti - t bb b n n
stólnica - k
umétnost - m t
znánost - t m n

64. Lov na arovnice

Ve ina arovniških procesov v slovenskih deželah je potekala v drugi
polovici 17. in na za etku 18. stoletja. Obtoževali so jih, da so odpadle od
vere, da z lastno krvjo podpisujejo pogodbo s hudi em, da povzro ajo neu-
rja, to o, pozebo, nerodovitnost pri ljudeh in živalih. Ob koncu 17. stoletja
je ve ino teh procesov na Kranjskem vodil u eni pravnik Janez Jurij Ho e-
var. Bil je tudi glasbenik in astronom, lan ljubljanske Akade-mije delavnih
in Akademije filharmonikov. Med svojimi sodobniki je kljub temu slovel
kot "grozovit preganjalec arovnic". Na Kranjskem so imeli za zbirališ e
arovnic Klek, na Štajerskem pa Rogaško goro.
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coli, jih je pri akal pri Monoštru, okrepljen z nemškimi in rancoskimi
etami. Vnela se je bitka, v kateri so bili Turki strahotno poraženi. Ve

tiso  jih je utonilo v Rabi, ki je zaradi mo nega deževja v gorah nenadoma
krepko narasla. Okoli 10 tiso  ih e obležalo na bojnem polju. V bitki se je
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Na to temo najdemo zanimivo branje tudi v Visoški kroniki, ki jo je
napisal Ivan Tav ar.

V tem njegovem romanu Agato po krivi nem obtožijo, da je arovnica,
da je na praši ku jahala nad doma o streho. Mora prestati preizkus v vodi
in s tem dokazati svojo nedolžnost.

astronóm - -
dokázati - -
grozovít - -
jáhati - -
lôv
na qaróvnice - -
nèrodovítnost - -
neúrje - -
odpásti
od vére - -
po krivíqnem - -
pogódba - -
pozéba - -
preizkús - -
slovéti po qém - -
sodôbnik - -

arov i a jaha je a
p i e v l  o ji ah

 rtik lar i kraj 

Sklep šopronskega zbora (1681) je evangeli anom in kalvincem do-
vol eval bo osluž e le v tako imenovanih artikularnih, z zakonskimi leni
dolo enih krajih. Le tam so lahko imeli cerkve, župniš a in šole. Evan-
geli anom so bili dolo eni kot artikularni kraji Celldömölk in Nemescsó v
županiji Vas ter Surd v županiji Somog , za kalvince pa Fels r (Ober-

art) v županiji Vas.
Leta 1718 se je 14 slovenskih evangeli anskih družin iz Prekmurja prese-

lilo na pusto Liszó, posest gro ice Marije Magdalene raskovics. Pozneje
pa še druge družine na neobdelana zemljiš a gro ov estetics. Tako so v
okolici artikularnega kraja Surd v županiji Somog  nastale evangeli an-
ske vasi: Mihályd, Sand, Liszó, Szt. Péter, Bükkösd, Szt. Pál, Porrog, Path,
Nemespátró, Alsok, Csurgó. Prvi duhovniki in u itelji so bili Madžari, poz-
neje pa Slovenci.
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še posebej odlikovalo štajersko in kranjsko plemstvo. Med njimi je bil tudi
Valvasor kot konjeniški stotnik.

Ob monoštrski bitki leta 1664 so Turki pustošili tudi v porabskih vaseh.
Spomin na bitko in turške vojake se je ohranil v pripovedkah do danes.

bôjno pólje - m
konjeníwki - l i
monówtrski - nt tt i
odlikováti se - kit nik

Bitka v rabski dolini, 1664

povêljnik - n n k
prekoráqiti - tk l
stótnik -
utoníti - b l f ll

“  eno mesta so bile tri dejkle. ijla je Marinka pa utka pa Lena. a so
rki te tiste dejkle šteli meti. é so sa njin nej podala.  lovensko vesi dje

ena breza. ista itak stodji, vejgabauk, keuk lejt. an so je gora povesili, pa so
njin prej cectje vkraj zrezali.”

56. Kozarjev roman o monoštrski bitki *

Lojze Kozar (1910-1999), znan prekmurski slovenski pisatelj iz Mar-
tinja, v svojem romanu Licenciat Janez (Celje, 1975) opisuje tudi bitko s
Turki pri Monoštru (Modincih).

Avtor je lokaliziral dogodke v okoliš svoje rojstne župnije Gornji Senik.
Janeza Vogrin i a starejšega ugrabijo Turki kot izvidnika pred bitko pri
Monoštru. Ujetnik naredi zaobljubo: e se rešim iz turških rok, bom dal
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ez deset let je neznani avtor objavil “Abecedarium Szlovenszko... ”
(1725). Drugi evangeli anski pisatelj Mihael Sever je napisal “Réd zveli-
csansztva... ” (1747).

ávtor -
naréqje - n l j
podlóxnik - l tt l

63. Akademija delavnih

sledíti qému - k t mit
tískan - n mt t tt
uporába - n l t

V letu 1693 je skupina izobraženih meš anov in plemi ev v Ljubljani us-
tanovila Akademijo delavnih Ljubljan anov (Academia Operosorum Labacen-
sium). Ta naj bi gojila in pospeševala doma e znanosti in umetnosti. V za etku
je imela 13 lanov. Med njimi so prevladovali doktorji bogoslovja, prava in
zdravilstva. Pisali in razpravljali so v latinš ini. Njen prvi predsednik je bil
Janez Krstnik Prešeren. Najpomembnejše dejanje Akademije je bila ustano-
vitev prve avne štu i ske kn ižni e na Slovenskem leta 1701. V Ljubljani so na
njeno pobudo podrli staro in zgradili novo stolnico. Pritegnili so odli ne itali-
janske umetnike, ob katerih so se izšolali tudi mnogi doma ini.

bogoslóvje - itt m n
izobráxen - m lt
jáven - n il n k
knjíxnica - k n t
mewqân - l
pobúda - k m n

pospeweváti - itt f jl t
právo - j
prevladováti - t bb b n n
stólnica - k
umétnost - m t
znánost - t m n

64. Lov na arovnice

Ve ina arovniških procesov v slovenskih deželah je potekala v drugi
polovici 17. in na za etku 18. stoletja. Obtoževali so jih, da so odpadle od
vere, da z lastno krvjo podpisujejo pogodbo s hudi em, da povzro ajo neu-
rja, to o, pozebo, nerodovitnost pri ljudeh in živalih. Ob koncu 17. stoletja
je ve ino teh procesov na Kranjskem vodil u eni pravnik Janez Jurij Ho e-
var. Bil je tudi glasbenik in astronom, lan ljubljanske Akade-mije delavnih
in Akademije filharmonikov. Med svojimi sodobniki je kljub temu slovel
kot "grozovit preganjalec arovnic". Na Kranjskem so imeli za zbirališ e
arovnic Klek, na Štajerskem pa Rogaško goro.
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svojega sina za katoliškega duhovnika. Po rešitvi ho e Vogrin i  izpolniti
zaobljubo. Sina Janeza pošlje v šole, toda ta ne uti veselja do duhovniš-
kega poklica, zato izstopi iz šole. Da bi Janez Vogrin i  ml. (glavni junak
zgodbe) vsaj delno izpolnil o etovo zaobljubo, nastopi službo licenciata v
Doléncih. Tam mu prirase k srcu Lida, h i luteranskega obrtnika Adama.
Katoliški dolenski verniki ne dovolijo svojemu licenciatu, da bi vzel za
ženo luteranko Lido.

Spomenik rabske bitke
pri Modincih v Avstriji

izpolníti - -
izvídnik - -
Módinci - -
obrtník - -
román - -
ujétnik - -
zaobljúba - -
xupníja - -

57. Licenciati *

Licenciati so bili verni, pošteni in izobraženi možje, ki so prejeli od ško a
dovoljenje, da so smeli namesto manjkajo ih duhovnikov brati božjo besedo,
voditi molitve, krš evati, poro ati, bolnika pripraviti na smrt in ga pokopati.

Imenovali so jih tudi klerik, pridigar, katehist, polduhovnik. V asu tur-
ške nadoblasti na Madžarskem je bilo delovanje katoliških duhovnikov
zelo tvegano oziroma onemogo eno.

Zato je bila ustanova licenciatske službe nujna. Trajala je nekako od
leta 1590 do leta 1757.

Prekmurski pisatelj Lojze Kozar se je v svojem zgodovinskem romanu
lotil precej ko ljive stvari.

Opisuje sožit e me  katoli ani in evangeli ani ("pápinci in luteranci").
Slednji so se na Slovenskem pretežno ohranili le v Prekmurju. Gre za do-
godke konec 17. stoletja. To je as, ko so kraji med Muro in Rabo trpeli
zaradi verske mržnje, turških vpadov, roparskih pohodov hajdukov, kuge,
arovniških procesov, samopašnosti zemljiških gospodov in pomanjkanja

katoliških duhovnikov, ki so jih nadomeš ali licenciati.

59

61. Protireformacija

Po novem se temu obdobju nekoliko sramež-
ljivo re e tudi oba omaža rena  Sedemnaj-
sto stoletje se je na Slovenskem za elo v znamen-
ju delovanja verskih komisij. Te so odstranjevale
vse, kar je prinesel protestantizem. Glavna oseb-
nost tega dogajanja na Kranjskem je bil ško

o a  re  (1560-1630).
Ustanovil je semeniš e. Hren je zelo spoštoval

svoj slovenski materni jezik. Pri svojem delu se
je mo no oprl na jezuite in kapucine. eprav jeo a  re

gledalíwqe - n
gorèq -
odstranjeváti - lt l t
opréti se na kaj - t m k ik

podpórnik - t m t
prótire ormácija - ll n f m i
semeníwqe - n l
ustanovíti - l t

62. Protireformacija med Muro in Rabo 

Ob koncu 17. stoletja so se zemljiški gospodje Ádám
Batthyány, Ferenc Nádasdy in Péter Széchy vrnili h ka-
toliški veri in so jim morali slediti tudi njihovi podložniki.
Evangeli anom so odvzemali cerkve in šole ter odganjali
pastorje in u itelje. Dovoljeno jim je bilo le izdajanje in
uporaba verskih knjig.

Tako je nastala prva ohranjena tiskana knjiga v
prekmurskem slovenskem nare ju “Mali Katechis-
mus...”, ki ga je leta 1715 v Wittenbergu izdal evan-
geli anski duhovnik Ferenc Temlin. Za svoj narod
in njegov jezik je uporabljal izraze Sloveni, vogrski
Slovenci, slovenski jezik, stari slovenski jezik. r  dr i e atth

al sež ati veliko protestantskih (slovenskih) knjig, jih je nekaj tudi ohranil.
Od papeža je celo pridobil dovoljenje, da so nekateri duhovniki smeli brati
Dalmatinov (protestantski!) prevod Biblije. Bil je gore  podpornik cerkvene
glasbe in verskega gledališ a.
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qaróvniwki
procés - -
delovánje - -
dovoljênje - -
izobráxen - -
koqljív - -
m®xnja - -
nújen - -
pománjkanje - -
samopáwnost - -
soxítje - -
tvégan - -
ustanôva - -
vérski - -Kozarjev roman

58. Kozarjevo posvetilo Porabcem *

em našim avnim in bližn im pre nikom ter se an im
Sloven em v abski olini posve am to kn i o  Posve am
jim jo, ker so vredni našega ob udovanja. Prenesli so ne
samo turške vpade in monoštrsko klanje, ampak celih ti-
so  let pritiska... Nemcev. Od severa in vzhoda pa so jih
stiskali Madžari...

Prestali so grofovsko tlako in dajatve, palice in klade, nasilje pandurjev,
ropanje in požige Krucev, medsebojno versko mržnjo. Preboleli so kugo,
premagali lakoto, eprav komaj razumemo, kako so mogli obstati v asu,
ko še ni bilo krompirja in koruze na njihovih njivah.

In še danes so tukaj. Zrinjeni so sicer na nekoliko manjši prostor, toda v
njihovih vaseh slišiš še vedno isto prijetno zateglo in pojo o slovensko
govorico."

dajátev - l k
dáven - i
kláda - k l
nasílje - k

posvetílo - ik i
prédnik - l
prenêsti - l i l
pritísk - n m

58

Povzetek

Najbolj vplivna in spoštovana osebnost protestanskega gibanja na Sloven-
skem je bil ri o  r ar (1508-1586). Napisal je 25 knjig v jeziku svojega
naroda. Trubarjev katekizem in abecednik sta bili prvi natisnjeni v sloven-
ke  je ik . Trubar je utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika.

V pokrajini med Muro in Rabo se je re ormacija širila preko Madžarske.
Po vizitacijskem zapisniku iz leta 1627 so bili evangeli ani prebivalci vasi
Gornji Senik in Ritkarovci. Leta 1600 so rki zavzeli (V liko) Kanižo in
pustošili tudi v porabskih slovenskih vaseh. Spomin na Monoštrsko bitko
se je ohranil v pripovedkah. Lojze Kozar pa je opisal bitko v svojem romanu

i en iat anez  Leta 1683 se je bojeval s Turki v bližini Porabja, v
Fürstenfeldu tudi Janez V. Valvasor. O boju je pisal v knjigi Slava vo
vo ine ran ske

Vprašanja

Kdo je najbolj pomembna osebnost protestantskega gibanja na Sloven-
skem? S im je utemeljil slovenski knjižni jezik  V katerih porabskih vaseh
so bili evangeli ani  Kdaj so bili Turki v Porabju  Nau i se kakšne pripo-
vedke o monoštrski bitki  Preberi odlomek o bitki v Kozarjevi knjigi  Kje
in kdaj je bil Valvasor blizu Porabja?
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svojega sina za katoliškega duhovnika. Po rešitvi ho e Vogrin i  izpolniti
zaobljubo. Sina Janeza pošlje v šole, toda ta ne uti veselja do duhovniš-
kega poklica, zato izstopi iz šole. Da bi Janez Vogrin i  ml. (glavni junak
zgodbe) vsaj delno izpolnil o etovo zaobljubo, nastopi službo licenciata v
Doléncih. Tam mu prirase k srcu Lida, h i luteranskega obrtnika Adama.
Katoliški dolenski verniki ne dovolijo svojemu licenciatu, da bi vzel za
ženo luteranko Lido.

Spomenik rabske bitke
pri Modincih v Avstriji

izpolníti - -
izvídnik - -
Módinci - -
obrtník - -
román - -
ujétnik - -
zaobljúba - -
xupníja - -

57. Licenciati *

Licenciati so bili verni, pošteni in izobraženi možje, ki so prejeli od ško a
dovoljenje, da so smeli namesto manjkajo ih duhovnikov brati božjo besedo,
voditi molitve, krš evati, poro ati, bolnika pripraviti na smrt in ga pokopati.

Imenovali so jih tudi klerik, pridigar, katehist, polduhovnik. V asu tur-
ške nadoblasti na Madžarskem je bilo delovanje katoliških duhovnikov
zelo tvegano oziroma onemogo eno.

Zato je bila ustanova licenciatske službe nujna. Trajala je nekako od
leta 1590 do leta 1757.

Prekmurski pisatelj Lojze Kozar se je v svojem zgodovinskem romanu
lotil precej ko ljive stvari.

Opisuje sožit e me  katoli ani in evangeli ani ("pápinci in luteranci").
Slednji so se na Slovenskem pretežno ohranili le v Prekmurju. Gre za do-
godke konec 17. stoletja. To je as, ko so kraji med Muro in Rabo trpeli
zaradi verske mržnje, turških vpadov, roparskih pohodov hajdukov, kuge,
arovniških procesov, samopašnosti zemljiških gospodov in pomanjkanja

katoliških duhovnikov, ki so jih nadomeš ali licenciati.
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61. Protireformacija

Po novem se temu obdobju nekoliko sramež-
ljivo re e tudi oba omaža rena  Sedemnaj-
sto stoletje se je na Slovenskem za elo v znamen-
ju delovanja verskih komisij. Te so odstranjevale
vse, kar je prinesel protestantizem. Glavna oseb-
nost tega dogajanja na Kranjskem je bil ško

o a  re  (1560-1630).
Ustanovil je semeniš e. Hren je zelo spoštoval

svoj slovenski materni jezik. Pri svojem delu se
je mo no oprl na jezuite in kapucine. eprav jeo a  re

gledalíwqe - n
gorèq -
odstranjeváti - lt l t
opréti se na kaj - t m k ik

podpórnik - t m t
prótire ormácija - ll n f m i
semeníwqe - n l
ustanovíti - l t

62. Protireformacija med Muro in Rabo 

Ob koncu 17. stoletja so se zemljiški gospodje Ádám
Batthyány, Ferenc Nádasdy in Péter Széchy vrnili h ka-
toliški veri in so jim morali slediti tudi njihovi podložniki.
Evangeli anom so odvzemali cerkve in šole ter odganjali
pastorje in u itelje. Dovoljeno jim je bilo le izdajanje in
uporaba verskih knjig.

Tako je nastala prva ohranjena tiskana knjiga v
prekmurskem slovenskem nare ju “Mali Katechis-
mus...”, ki ga je leta 1715 v Wittenbergu izdal evan-
geli anski duhovnik Ferenc Temlin. Za svoj narod
in njegov jezik je uporabljal izraze Sloveni, vogrski
Slovenci, slovenski jezik, stari slovenski jezik. r  dr i e atth

al sež ati veliko protestantskih (slovenskih) knjig, jih je nekaj tudi ohranil.
Od papeža je celo pridobil dovoljenje, da so nekateri duhovniki smeli brati
Dalmatinov (protestantski!) prevod Biblije. Bil je gore  podpornik cerkvene
glasbe in verskega gledališ a.
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qaróvniwki
procés - -
delovánje - -
dovoljênje - -
izobráxen - -
koqljív - -
m®xnja - -
nújen - -
pománjkanje - -
samopáwnost - -
soxítje - -
tvégan - -
ustanôva - -
vérski - -Kozarjev roman

58. Kozarjevo posvetilo Porabcem *

em našim avnim in bližn im pre nikom ter se an im
Sloven em v abski olini posve am to kn i o  Posve am
jim jo, ker so vredni našega ob udovanja. Prenesli so ne
samo turške vpade in monoštrsko klanje, ampak celih ti-
so  let pritiska... Nemcev. Od severa in vzhoda pa so jih
stiskali Madžari...

Prestali so grofovsko tlako in dajatve, palice in klade, nasilje pandurjev,
ropanje in požige Krucev, medsebojno versko mržnjo. Preboleli so kugo,
premagali lakoto, eprav komaj razumemo, kako so mogli obstati v asu,
ko še ni bilo krompirja in koruze na njihovih njivah.

In še danes so tukaj. Zrinjeni so sicer na nekoliko manjši prostor, toda v
njihovih vaseh slišiš še vedno isto prijetno zateglo in pojo o slovensko
govorico."

dajátev - l k
dáven - i
kláda - k l
nasílje - k

posvetílo - ik i
prédnik - l
prenêsti - l i l
pritísk - n m
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Povzetek

Najbolj vplivna in spoštovana osebnost protestanskega gibanja na Sloven-
skem je bil ri o  r ar (1508-1586). Napisal je 25 knjig v jeziku svojega
naroda. Trubarjev katekizem in abecednik sta bili prvi natisnjeni v sloven-
ke  je ik . Trubar je utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika.

V pokrajini med Muro in Rabo se je re ormacija širila preko Madžarske.
Po vizitacijskem zapisniku iz leta 1627 so bili evangeli ani prebivalci vasi
Gornji Senik in Ritkarovci. Leta 1600 so rki zavzeli (V liko) Kanižo in
pustošili tudi v porabskih slovenskih vaseh. Spomin na Monoštrsko bitko
se je ohranil v pripovedkah. Lojze Kozar pa je opisal bitko v svojem romanu

i en iat anez  Leta 1683 se je bojeval s Turki v bližini Porabja, v
Fürstenfeldu tudi Janez V. Valvasor. O boju je pisal v knjigi Slava vo
vo ine ran ske

Vprašanja

Kdo je najbolj pomembna osebnost protestantskega gibanja na Sloven-
skem? S im je utemeljil slovenski knjižni jezik  V katerih porabskih vaseh
so bili evangeli ani  Kdaj so bili Turki v Porabju  Nau i se kakšne pripo-
vedke o monoštrski bitki  Preberi odlomek o bitki v Kozarjevi knjigi  Kje
in kdaj je bil Valvasor blizu Porabja?
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59. Valvasor blizu Porabja *

V letu 1683 je zaradi Batthyányjevega in turškega rovarjenja na Ogrskem
in v Avstriji bilo poslanih s Kranjskega štiristo strelcev na štajersko mejo pod
mo im povel stvom ki sem o  slavnih eželnih stanov postavl eni stotnik

šli smo iz ubl ane v vse  na li i  av usta popol ne  eka  ni smo
po ivali na graškem polju, dokler nisem dobil povelja, naj gremo proti Fürsten-
el u  a bi osvobo ili a ono in ru e ra ove v okoli i rsten el a

rišel sem v rsten el  s sto možmi  ko so se esarske ete ravno odprav-
l ale  uporniki in urki pa se bližali  rsten el  pa e bil neka  te nov pre
poškodovan, ker je strela udarila v smodnišnico, a ena stran branika je
bila isto raz e ana  n prav zato  ker bi tore  sovražnik lahko v rl  so
omenjene cesarske ete o ha ale  eprav so tri e u etniki  izpove ali  a
koraka iz aniže  urkov s  topovi  a bi se z ružili z atth an

evimi  pre  rsten el om utabor enimi  možmi  sem ven ar  imel
za svo o olžnost vztra ati

re e  sem al raz reti most pri vratih  o pa so se za eli bližati atth
ányjevi uporniki, so vsi meš ani zbežali  tako a e ostalo v mestu le 
star kov in pa štiri ali pet žensk  porniki so nam zaž ali tako  pre  mestom
veliko in lepo vas Speltenba h  atore  sem ukazal strel ati nan e z na
ve im topom

  e okoli  sovražnikov obležalo pre  rsten el om
zre no velika vas uers or  in vas altenbrunn sta bili pož ani  a e

tisto no  ve  sto hiš po orelo
Ko se je zdelo, da bodo uporniki iz Pinckenfelda navalili na mesto Hart-

ber  sem šel  septembra s svo imi proti artber u ter tu tako ol o
vztrajal, dokler se ni Batthyány ne esa boljšega domislil ter se svojemu
pravemu ospo u in kral u v al

braník - -
dexêlni stanôvi - -
povêljstvo - -
razdeján - -
rovárjenje - -
smodníwnica - -
utaborjèn - -
vdáti se - -
vztrájati - -
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60. Pridiga ob zmagi nad Turki

Znameniti baro ni pridigar Janez Svetokriški je po porazu Turkov pred
Dunajem leta 1683 napisal gromovito pridigo: "Kej si zdaj, o prevzetni inu
grozovitni Turk? Odkud tu pride, de mi slišimo, de ti s krivavo inu rezbito
lavo iz naše lepe  žlahtne vrope v ur i o bežiš  si nas strašil inu

žu al  e naše že nane irkve bo o štale tvo ih ko nov ratale  De z našimi
mašniki boš naše nive inu zemle oral  Da vse naše hribe inu oline boš s
krš ansko kriv o po arbal

Leta  je bila osvobojena dolgo oblegana elika aniža  Krajina
med Muro in Rabo se je dokon no rešila turške nevarnosti. Leta 1718 je
kralj Karel III. sklenil s Turki mir v ožarev u  S tem je bila vsa Ogrska
rešena Turkov, toda podrejena Habsburžanom.

gromovít - lm
prevzéten -
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zmága - l m

znamenít - n
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xláhten - n m
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svojega sina za katoliškega duhovnika. Po rešitvi ho e Vogrin i  izpolniti
zaobljubo. Sina Janeza pošlje v šole, toda ta ne uti veselja do duhovniš-
kega poklica, zato izstopi iz šole. Da bi Janez Vogrin i  ml. (glavni junak
zgodbe) vsaj delno izpolnil o etovo zaobljubo, nastopi službo licenciata v
Doléncih. Tam mu prirase k srcu Lida, h i luteranskega obrtnika Adama.
Katoliški dolenski verniki ne dovolijo svojemu licenciatu, da bi vzel za
ženo luteranko Lido.

Spomenik rabske bitke
pri Modincih v Avstriji

izpolníti - -
izvídnik - -
Módinci - -
obrtník - -
román - -
ujétnik - -
zaobljúba - -
xupníja - -

57. Licenciati *

Licenciati so bili verni, pošteni in izobraženi možje, ki so prejeli od ško a
dovoljenje, da so smeli namesto manjkajo ih duhovnikov brati božjo besedo,
voditi molitve, krš evati, poro ati, bolnika pripraviti na smrt in ga pokopati.

Imenovali so jih tudi klerik, pridigar, katehist, polduhovnik. V asu tur-
ške nadoblasti na Madžarskem je bilo delovanje katoliških duhovnikov
zelo tvegano oziroma onemogo eno.

Zato je bila ustanova licenciatske službe nujna. Trajala je nekako od
leta 1590 do leta 1757.

Prekmurski pisatelj Lojze Kozar se je v svojem zgodovinskem romanu
lotil precej ko ljive stvari.

Opisuje sožit e me  katoli ani in evangeli ani ("pápinci in luteranci").
Slednji so se na Slovenskem pretežno ohranili le v Prekmurju. Gre za do-
godke konec 17. stoletja. To je as, ko so kraji med Muro in Rabo trpeli
zaradi verske mržnje, turških vpadov, roparskih pohodov hajdukov, kuge,
arovniških procesov, samopašnosti zemljiških gospodov in pomanjkanja

katoliških duhovnikov, ki so jih nadomeš ali licenciati.
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61. Protireformacija

Po novem se temu obdobju nekoliko sramež-
ljivo re e tudi oba omaža rena  Sedemnaj-
sto stoletje se je na Slovenskem za elo v znamen-
ju delovanja verskih komisij. Te so odstranjevale
vse, kar je prinesel protestantizem. Glavna oseb-
nost tega dogajanja na Kranjskem je bil ško

o a  re  (1560-1630).
Ustanovil je semeniš e. Hren je zelo spoštoval

svoj slovenski materni jezik. Pri svojem delu se
je mo no oprl na jezuite in kapucine. eprav jeo a  re

gledalíwqe - n
gorèq -
odstranjeváti - lt l t
opréti se na kaj - t m k ik

podpórnik - t m t
prótire ormácija - ll n f m i
semeníwqe - n l
ustanovíti - l t

62. Protireformacija med Muro in Rabo 

Ob koncu 17. stoletja so se zemljiški gospodje Ádám
Batthyány, Ferenc Nádasdy in Péter Széchy vrnili h ka-
toliški veri in so jim morali slediti tudi njihovi podložniki.
Evangeli anom so odvzemali cerkve in šole ter odganjali
pastorje in u itelje. Dovoljeno jim je bilo le izdajanje in
uporaba verskih knjig.

Tako je nastala prva ohranjena tiskana knjiga v
prekmurskem slovenskem nare ju “Mali Katechis-
mus...”, ki ga je leta 1715 v Wittenbergu izdal evan-
geli anski duhovnik Ferenc Temlin. Za svoj narod
in njegov jezik je uporabljal izraze Sloveni, vogrski
Slovenci, slovenski jezik, stari slovenski jezik. r  dr i e atth

al sež ati veliko protestantskih (slovenskih) knjig, jih je nekaj tudi ohranil.
Od papeža je celo pridobil dovoljenje, da so nekateri duhovniki smeli brati
Dalmatinov (protestantski!) prevod Biblije. Bil je gore  podpornik cerkvene
glasbe in verskega gledališ a.
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qaróvniwki
procés - -
delovánje - -
dovoljênje - -
izobráxen - -
koqljív - -
m®xnja - -
nújen - -
pománjkanje - -
samopáwnost - -
soxítje - -
tvégan - -
ustanôva - -
vérski - -Kozarjev roman

58. Kozarjevo posvetilo Porabcem *

em našim avnim in bližn im pre nikom ter se an im
Sloven em v abski olini posve am to kn i o  Posve am
jim jo, ker so vredni našega ob udovanja. Prenesli so ne
samo turške vpade in monoštrsko klanje, ampak celih ti-
so  let pritiska... Nemcev. Od severa in vzhoda pa so jih
stiskali Madžari...

Prestali so grofovsko tlako in dajatve, palice in klade, nasilje pandurjev,
ropanje in požige Krucev, medsebojno versko mržnjo. Preboleli so kugo,
premagali lakoto, eprav komaj razumemo, kako so mogli obstati v asu,
ko še ni bilo krompirja in koruze na njihovih njivah.

In še danes so tukaj. Zrinjeni so sicer na nekoliko manjši prostor, toda v
njihovih vaseh slišiš še vedno isto prijetno zateglo in pojo o slovensko
govorico."

dajátev - l k
dáven - i
kláda - k l
nasílje - k

posvetílo - ik i
prédnik - l
prenêsti - l i l
pritísk - n m
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Povzetek

Najbolj vplivna in spoštovana osebnost protestanskega gibanja na Sloven-
skem je bil ri o  r ar (1508-1586). Napisal je 25 knjig v jeziku svojega
naroda. Trubarjev katekizem in abecednik sta bili prvi natisnjeni v sloven-
ke  je ik . Trubar je utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika.

V pokrajini med Muro in Rabo se je re ormacija širila preko Madžarske.
Po vizitacijskem zapisniku iz leta 1627 so bili evangeli ani prebivalci vasi
Gornji Senik in Ritkarovci. Leta 1600 so rki zavzeli (V liko) Kanižo in
pustošili tudi v porabskih slovenskih vaseh. Spomin na Monoštrsko bitko
se je ohranil v pripovedkah. Lojze Kozar pa je opisal bitko v svojem romanu

i en iat anez  Leta 1683 se je bojeval s Turki v bližini Porabja, v
Fürstenfeldu tudi Janez V. Valvasor. O boju je pisal v knjigi Slava vo
vo ine ran ske

Vprašanja

Kdo je najbolj pomembna osebnost protestantskega gibanja na Sloven-
skem? S im je utemeljil slovenski knjižni jezik  V katerih porabskih vaseh
so bili evangeli ani  Kdaj so bili Turki v Porabju  Nau i se kakšne pripo-
vedke o monoštrski bitki  Preberi odlomek o bitki v Kozarjevi knjigi  Kje
in kdaj je bil Valvasor blizu Porabja?
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al sež ati veliko protestantskih (slovenskih) knjig, jih je nekaj tudi ohranil.
Od papeža je celo pridobil dovoljenje, da so nekateri duhovniki smeli brati
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glasbe in verskega gledališ a.
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qaróvniwki
procés - -
delovánje - -
dovoljênje - -
izobráxen - -
koqljív - -
m®xnja - -
nújen - -
pománjkanje - -
samopáwnost - -
soxítje - -
tvégan - -
ustanôva - -
vérski - -Kozarjev roman

58. Kozarjevo posvetilo Porabcem *
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dajátev - l k
dáven - i
kláda - k l
nasílje - k

posvetílo - ik i
prédnik - l
prenêsti - l i l
pritísk - n m
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Povzetek

Najbolj vplivna in spoštovana osebnost protestanskega gibanja na Sloven-
skem je bil ri o  r ar (1508-1586). Napisal je 25 knjig v jeziku svojega
naroda. Trubarjev katekizem in abecednik sta bili prvi natisnjeni v sloven-
ke  je ik . Trubar je utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika.

V pokrajini med Muro in Rabo se je re ormacija širila preko Madžarske.
Po vizitacijskem zapisniku iz leta 1627 so bili evangeli ani prebivalci vasi
Gornji Senik in Ritkarovci. Leta 1600 so rki zavzeli (V liko) Kanižo in
pustošili tudi v porabskih slovenskih vaseh. Spomin na Monoštrsko bitko
se je ohranil v pripovedkah. Lojze Kozar pa je opisal bitko v svojem romanu

i en iat anez  Leta 1683 se je bojeval s Turki v bližini Porabja, v
Fürstenfeldu tudi Janez V. Valvasor. O boju je pisal v knjigi Slava vo
vo ine ran ske

Vprašanja

Kdo je najbolj pomembna osebnost protestantskega gibanja na Sloven-
skem? S im je utemeljil slovenski knjižni jezik  V katerih porabskih vaseh
so bili evangeli ani  Kdaj so bili Turki v Porabju  Nau i se kakšne pripo-
vedke o monoštrski bitki  Preberi odlomek o bitki v Kozarjevi knjigi  Kje
in kdaj je bil Valvasor blizu Porabja?
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še posebej odlikovalo štajersko in kranjsko plemstvo. Med njimi je bil tudi
Valvasor kot konjeniški stotnik.

Ob monoštrski bitki leta 1664 so Turki pustošili tudi v porabskih vaseh.
Spomin na bitko in turške vojake se je ohranil v pripovedkah do danes.

bôjno pólje - m
konjeníwki - l i
monówtrski - nt tt i
odlikováti se - kit nik

Bitka v rabski dolini, 1664

povêljnik - n n k
prekoráqiti - tk l
stótnik -
utoníti - b l f ll

“  eno mesta so bile tri dejkle. ijla je Marinka pa utka pa Lena. a so
rki te tiste dejkle šteli meti. é so sa njin nej podala.  lovensko vesi dje

ena breza. ista itak stodji, vejgabauk, keuk lejt. an so je gora povesili, pa so
njin prej cectje vkraj zrezali.”

56. Kozarjev roman o monoštrski bitki *

Lojze Kozar (1910-1999), znan prekmurski slovenski pisatelj iz Mar-
tinja, v svojem romanu Licenciat Janez (Celje, 1975) opisuje tudi bitko s
Turki pri Monoštru (Modincih).

Avtor je lokaliziral dogodke v okoliš svoje rojstne župnije Gornji Senik.
Janeza Vogrin i a starejšega ugrabijo Turki kot izvidnika pred bitko pri
Monoštru. Ujetnik naredi zaobljubo: e se rešim iz turških rok, bom dal
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ez deset let je neznani avtor objavil “Abecedarium Szlovenszko... ”
(1725). Drugi evangeli anski pisatelj Mihael Sever je napisal “Réd zveli-
csansztva... ” (1747).

ávtor -
naréqje - n l j
podlóxnik - l tt l

63. Akademija delavnih

sledíti qému - k t mit
tískan - n mt t tt
uporába - n l t

V letu 1693 je skupina izobraženih meš anov in plemi ev v Ljubljani us-
tanovila Akademijo delavnih Ljubljan anov (Academia Operosorum Labacen-
sium). Ta naj bi gojila in pospeševala doma e znanosti in umetnosti. V za etku
je imela 13 lanov. Med njimi so prevladovali doktorji bogoslovja, prava in
zdravilstva. Pisali in razpravljali so v latinš ini. Njen prvi predsednik je bil
Janez Krstnik Prešeren. Najpomembnejše dejanje Akademije je bila ustano-
vitev prve avne štu i ske kn ižni e na Slovenskem leta 1701. V Ljubljani so na
njeno pobudo podrli staro in zgradili novo stolnico. Pritegnili so odli ne itali-
janske umetnike, ob katerih so se izšolali tudi mnogi doma ini.

bogoslóvje - itt m n
izobráxen - m lt
jáven - n il n k
knjíxnica - k n t
mewqân - l
pobúda - k m n

pospeweváti - itt f jl t
právo - j
prevladováti - t bb b n n
stólnica - k
umétnost - m t
znánost - t m n

64. Lov na arovnice

Ve ina arovniških procesov v slovenskih deželah je potekala v drugi
polovici 17. in na za etku 18. stoletja. Obtoževali so jih, da so odpadle od
vere, da z lastno krvjo podpisujejo pogodbo s hudi em, da povzro ajo neu-
rja, to o, pozebo, nerodovitnost pri ljudeh in živalih. Ob koncu 17. stoletja
je ve ino teh procesov na Kranjskem vodil u eni pravnik Janez Jurij Ho e-
var. Bil je tudi glasbenik in astronom, lan ljubljanske Akade-mije delavnih
in Akademije filharmonikov. Med svojimi sodobniki je kljub temu slovel
kot "grozovit preganjalec arovnic". Na Kranjskem so imeli za zbirališ e
arovnic Klek, na Štajerskem pa Rogaško goro.
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Zanimivo je tudi, da je Valvasor bil znanstvenik in izumitelj, in kljub
temu se ni mogel otresti praznoverja. Trdno je veroval npr. v povodnega
moža. Pravi, da ga je še kot študent sam videl.

 Prepri an je bil, da škratje in podzemeljske pošasti zares obstajajo. Verjel
je, da vrag polhe žene na pašo.

opuš al je tudi možnost, da hudi  in coprnice to o delajo.

alva or je verjel  da vra  polhe e e a pa o

duhóvnost - ll mi
izíti - m j l nik
izumítelj - f lt l l
narodopísen - n j i
nówa - n i l t
obstájati - l t ik
pólh - l
popís - t l
povódni móx - i mb
powást - n
praznovérje - b b n

prekáwati - t l n l
sláva - i
smísel - t l m
sodôbnik - k t
wkrât - m n
t®g - m
teritoriálen - t l ti
upodobítev - m j l n t
vójvodina -
zajémati - m t
znánstvenik - t

 o o tr ka itka 

V maju leta 1664 so Turki prekora ili Dravo in Muro, in ob Rabi sku-
šali vdreti na Štajersko. Toda poveljnik avstrijskih et, general Montecuc-
coli, jih je pri akal pri Monoštru, okrepljen z nemškimi in rancoskimi
etami. Vnela se je bitka, v kateri so bili Turki strahotno poraženi. Ve

tiso  jih je utonilo v Rabi, ki je zaradi mo nega deževja v gorah nenadoma
krepko narasla. Okoli 10 tiso  ih e obležalo na bojnem polju. V bitki se je

61

Na to temo najdemo zanimivo branje tudi v Visoški kroniki, ki jo je
napisal Ivan Tav ar.

V tem njegovem romanu Agato po krivi nem obtožijo, da je arovnica,
da je na praši ku jahala nad doma o streho. Mora prestati preizkus v vodi
in s tem dokazati svojo nedolžnost.

astronóm - -
dokázati - -
grozovít - -
jáhati - -
lôv
na qaróvnice - -
nèrodovítnost - -
neúrje - -
odpásti
od vére - -
po krivíqnem - -
pogódba - -
pozéba - -
preizkús - -
slovéti po qém - -
sodôbnik - -

arov i a jaha je a
p i e v l  o ji ah

 rtik lar i kraj 

Sklep šopronskega zbora (1681) je evangeli anom in kalvincem do-
vol eval bo osluž e le v tako imenovanih artikularnih, z zakonskimi leni
dolo enih krajih. Le tam so lahko imeli cerkve, župniš a in šole. Evan-
geli anom so bili dolo eni kot artikularni kraji Celldömölk in Nemescsó v
županiji Vas ter Surd v županiji Somog , za kalvince pa Fels r (Ober-

art) v županiji Vas.
Leta 1718 se je 14 slovenskih evangeli anskih družin iz Prekmurja prese-

lilo na pusto Liszó, posest gro ice Marije Magdalene raskovics. Pozneje
pa še druge družine na neobdelana zemljiš a gro ov estetics. Tako so v
okolici artikularnega kraja Surd v županiji Somog  nastale evangeli an-
ske vasi: Mihályd, Sand, Liszó, Szt. Péter, Bükkösd, Szt. Pál, Porrog, Path,
Nemespátró, Alsok, Csurgó. Prvi duhovniki in u itelji so bili Madžari, poz-
neje pa Slovenci.
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astronómski - -
bakroréz -
bakroréznica

instrumènt -
nôvec -
raziskovánje -
razpráva -
zbírka -
znánstvenik -

V gradu je uredil tudi bakroreznico in tiskarno za bakroreze. 1687 je z
razpravo o Cerkniškem jezeru postal lan an leške ral evske ružbe (Ro-
yal Society), v kateri so delovali taki znanstveniki kot npr. Newton.

54. Slava vojvodine Kranjske

Leta 1689 je izšlo njegovo živl en sko elo Slava vojvodine Kranjske.
Resda je prinesla avtorju veliko slavo, toda izdaja je stala toliko, da je
moral prodati grad Bogenšperk, hišo v Ljubljani pa tudi svojo izredno drago-
ceno knjižnico. Valvasor s svojim delom dale  prekaša svoje sodobnike in
vzbuja naše ob udovanje. To njegovo najpomembnejše delo je obsežen
zemljepisni, gospodarski, narodopisni in zgodovinski popis Kranjske.
Obsega 15 velikih tem, povezanih v 4 debele zvezke.

Ob zanimivih opisih in podatkih so v knjigah tudi številni zemljevidi in
upodobitve gradov, mest, trgov in samostanov, podobe noš, zgodovinske slike.
Iz Slave so zajemali mnogi slovenski pesniki in pisatelji. Valvasor si je s svojim
delovanjem zagotovil eno najodli nejših mest v slovenski kulturni zgodovini.

Iz vsega dela diha velika ljubezen do doma e dežele. Delo je napisano v
nemškem eziku  Valvasor se e imel za ran a Sloven a  vendar ne v narod-
nostnem, ampak v teritorialnem in lokalnem smislu  Tudi svojo domovino je
ljubil na ta na in. Po svoji uhovnosti je bil eme  Kakor je imel za Nemce
vse Slovence na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem. Dejstvo je, da so takratni
slovenski kraji bili del nemškega cesarstva.

Grad Bogenšperk
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artikuláren - tik k i
bogoslúxje - i t nti t l t
qlén - ikk l
nèobdélan - m m l tl n
sklèp - t t

wópronski ni
zbòr - l
takó imenováni - n tt
zakónski - t n
xupníwqe - l k

66. Števan Küzmi  *

Najpomembnejši prekmurski evangeli anski književnik, ki je služboval
kot duhovnik in slovstveno deloval med šomodjskimi Slovenci 24 let je
bil tevan zmi (1723-1779). Duhovnik je bil v krajih Nemescsó in Ne-
mespátró. Pokopan je v Surdu.

Njegova knjiga ovi zakon ali estamentom oszpo na nase a ezu
sa risztusa z a  oprvin z r sko a na sztaro szlovenszki ezik obrn eni
(1771) je višek ne le protestantske književne ustvarjalnosti, marve  vsega
prekmurske a slovstva

Prekmursko slovensko nare je in v tem jeziku napisane knjige so v po-
krajini med Muro in Rabo uporabljali ne le v cerkvi, marve  tudi pri pouku
v evangeli anskih in katoliških verskih šolah. Ravno tako v državnih šolah
vse do druge svetovne vojne – tudi v Porabju.

knjixévnik - i lm
slóvstven - i lmi
sluxbováti - f l lk t

ustvarjálnost lk t
- t k n

víwek -

67. Katoliška vizitacija na Gornjem Seniku *

Prvi katoliški vizitator po reformaciji je leta 1698 obiskal tudi Gornji
Senik. Vas je imela 600 prebivalcev, od katerih je bilo le  katoli anov
ki so ho ili k maši v epin e van eli ani so lahko hodili v doma o er
kev še do leta 1717, ko jo je družina Batth n  odvzela evangeli anskemu
duhovniku in vrnila katoliškemu.
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52. Šomodjski Slovenci *

Ko so leta 1600 Turki zasedli Veliko Kanižo, je veliko Slovencev zbežalo
iz prekmurske pokrajine Ravensko in Gori ko (katerega del je tudi Porabje)
v županijo Somog . V vaseh Agar v, H rom a, Taran  so se katoliški Prek-
murci naselili okrog leta 1624. V Taran u še danes govorijo slovensko in
so ohranili nekaj elementov svoje slovenske tradicionalne kulture.

V 18. stoletju se je ve  evangeli anskih družin preselilo v okolico evan-
geli anske župnije v Surdu.

“Na vse svéce idemo v  na cintor. e dejvlemo svej e gor na grob. an smo
vünej do vé era. a té   milen ristušon vi bojte   pa idemo domau. oma
smo v glaž vino djali, pa kupico na postalo, pa poga e. a pridejo domau düšice,
pa do pile pa djele malo.”

(Taran , 1990)

53. Janez Vajkard Valvasor

Baron Valvasor je bil slovenski
polihistor (vseved). Valvasorji so bili
star plemiški rod v Italiji. Janez
Vajkard se je rodil v Ljubljani leta
1641 kot dvanajsti od sedemnajstih
otrok iz o etovega drugega zakona.
(O e Jernej je v prvem zakonu imel
sedem otrok.) Vajkard je študiral v
Ljubljani pri jezuitih. Nato je veliko
potoval po Nem iji, ranciji, severni
A riki.Janez Vajkard Valvasor

S svojimi tovariši in hlapci je v vojski grofa Nikolaja Zrinjskega pomagal
v bojih zoper Turke v letih 1663 in 1664.

Kupil si je grad Bogenšperk pri Litiji, kjer se je ves posvetil študiju in
raziskovanju svoje domovine. Imel je kakih 10 tiso  knjig, zbirko matema-
ti nih in astronomskih instrumentov in starih novcev.

63

 o i no koledovanje *

V asu protire ormacije so se na pobudo jezuitskega reda  po vsej Ev-
ropi širile boži ne igre. Na jezuitski univerzi v Trnavi (danes na Slovaškem)
so študirali tudi Slovenci iz pokrajine med Muro in Rabo. Z njihovim posre-
dovanjem se je najbrž pojavilo boži no koledovanje tudi v Porabju.

V pastirje oble eni antje so z jaslicami hodili od hiše do hiše in prosili
darove v imenu novorojenega Jezusa. Govorili in peli so madžarsko. Le na
Gornjem Seniku so besedilo in pesem prevedli v slovenš ino.

boxíqen - -
jáslice - -
koledovánje - -
nôvorojèn - -
posredovánje - -

“Z néba je prišeu Mennyb l az angyal
dóli k vam ángeu, lejött hozzátok,
pastirje, pastirje! pásztorok, pásztorok!
V Betlehem naj bi Hogy Betlehembe
šli ino vidli, sietve menvén,
dejtece, dejtece. lássátok, lássátok.”

Slovenske jaslice v kotu

69. Vendi / Toti *

V 17. stoletju se za Slovence med Muro in Rabo v madžarskih virih
prvi  uporabi izraz Vendi, ki izvira iz nemškega imena za Slovane (Win-
den). Venedi, Veneti so živeli na obmo ju med Muro in Rabo pred naselitvijo
Slovencev. Za priseljene Slovence so Madžari še naprej uporabljali ime
prejšnjega prebivalstva in po njih imenovali tudi pokrajino (Vendvid k).
Tudi madžarska beseda tót  se je nanašala neko  na vse Slovane.
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astronómski - -
bakroréz -
bakroréznica

instrumènt -
nôvec -
raziskovánje -
razpráva -
zbírka -
znánstvenik -

V gradu je uredil tudi bakroreznico in tiskarno za bakroreze. 1687 je z
razpravo o Cerkniškem jezeru postal lan an leške ral evske ružbe (Ro-
yal Society), v kateri so delovali taki znanstveniki kot npr. Newton.

54. Slava vojvodine Kranjske

Leta 1689 je izšlo njegovo živl en sko elo Slava vojvodine Kranjske.
Resda je prinesla avtorju veliko slavo, toda izdaja je stala toliko, da je
moral prodati grad Bogenšperk, hišo v Ljubljani pa tudi svojo izredno drago-
ceno knjižnico. Valvasor s svojim delom dale  prekaša svoje sodobnike in
vzbuja naše ob udovanje. To njegovo najpomembnejše delo je obsežen
zemljepisni, gospodarski, narodopisni in zgodovinski popis Kranjske.
Obsega 15 velikih tem, povezanih v 4 debele zvezke.

Ob zanimivih opisih in podatkih so v knjigah tudi številni zemljevidi in
upodobitve gradov, mest, trgov in samostanov, podobe noš, zgodovinske slike.
Iz Slave so zajemali mnogi slovenski pesniki in pisatelji. Valvasor si je s svojim
delovanjem zagotovil eno najodli nejših mest v slovenski kulturni zgodovini.

Iz vsega dela diha velika ljubezen do doma e dežele. Delo je napisano v
nemškem eziku  Valvasor se e imel za ran a Sloven a  vendar ne v narod-
nostnem, ampak v teritorialnem in lokalnem smislu  Tudi svojo domovino je
ljubil na ta na in. Po svoji uhovnosti je bil eme  Kakor je imel za Nemce
vse Slovence na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem. Dejstvo je, da so takratni
slovenski kraji bili del nemškega cesarstva.

Grad Bogenšperk
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zbòr - l
takó imenováni - n tt
zakónski - t n
xupníwqe - l k

66. Števan Küzmi  *

Najpomembnejši prekmurski evangeli anski književnik, ki je služboval
kot duhovnik in slovstveno deloval med šomodjskimi Slovenci 24 let je
bil tevan zmi (1723-1779). Duhovnik je bil v krajih Nemescsó in Ne-
mespátró. Pokopan je v Surdu.

Njegova knjiga ovi zakon ali estamentom oszpo na nase a ezu
sa risztusa z a  oprvin z r sko a na sztaro szlovenszki ezik obrn eni
(1771) je višek ne le protestantske književne ustvarjalnosti, marve  vsega
prekmurske a slovstva

Prekmursko slovensko nare je in v tem jeziku napisane knjige so v po-
krajini med Muro in Rabo uporabljali ne le v cerkvi, marve  tudi pri pouku
v evangeli anskih in katoliških verskih šolah. Ravno tako v državnih šolah
vse do druge svetovne vojne – tudi v Porabju.

knjixévnik - i lm
slóvstven - i lmi
sluxbováti - f l lk t

ustvarjálnost lk t
- t k n

víwek -

67. Katoliška vizitacija na Gornjem Seniku *

Prvi katoliški vizitator po reformaciji je leta 1698 obiskal tudi Gornji
Senik. Vas je imela 600 prebivalcev, od katerih je bilo le  katoli anov
ki so ho ili k maši v epin e van eli ani so lahko hodili v doma o er
kev še do leta 1717, ko jo je družina Batth n  odvzela evangeli anskemu
duhovniku in vrnila katoliškemu.
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71. Koruza, krompir, bar *

Nemško-rimski cesar Karel VI.  kot madžarski kralj Karel III.  je v
za etku 18. stoletja uvedel sajenje koruze in krompirja tudi v pokrajini
med Muro in Rabo. Ljudstvo teh rastlin v za etku ni preve  maralo. Imeli
so ju za kruh služin a i  S asoma pa sta postali pomemben del prehra-
ne tudi porabskih Slovencev. Ti dve kulturni rastlini sta spodbudili tudi
praši ere o  Po krompirju so sejali na njivo bar (vrsta prosa). Zrnje so ophali
v kašo v leseni ro ni stopi.

“Veliko rodovitnost i prirastka je casar Karl VI. napravo po velejnji kuku-
rice i krumpira saditi ali sejati; eta je spervoga nej meo jako poštenja in
a o a der i ki kr h v pota i io

(Koši , Starine..., 1845)

bár - m
opháti - ki nt l
prawiqerêja - t t n t
prehrána - tk

rastlína - n n
rôqna stópa - k im l m
sluxinqád - l
uvêsti - b t

72. Marija Terezija *

Cesarica Marija Terezija
(1740-1780) je leta 1767-
1768 izvedla dav no rekti i
ka i o popravo  tudi v po-
krajini med Muro in Rabo.
Najprej je preko popisoval-
cev izpraševala podložnike o
njihovih gospodarskih in
življenjskih razmerah.

V 18. stoletju je deset
porabskih vasi spadalo k
trem zemljiškim gospo-
dom. Ve ina  B rg lin
(Otkovci), Istv n alva
(Števanovci), Or alu (An-
dovci), Permise (Verica),
Szakon alu (Sakalovci)
in Tót alu (Slovenska ves)

 je spadala k ister i anom v Monoštru. Prebivalci vasi Ritkarovci
(Ritkah za) so bili po ložniki as ev v Gornji Lendavi, olnje- in
Gornjeseni ani ter prebivalci vasi T rke (Trdkova) pa so sodili h ospost
vu ružine atth n  v obri.

Marija Terezija

80

 ad ari a ija 

Leta 1792 so uvedli madžarš ino kot obvezen u ni predmet v šolah na
Ogrskem. V županiji Vas je bil l. 1820 ustanovljen sklad za pospeševanje
madžarš ine, l. 1825 pa stalna komisija za širjenje madžarš ine. ko  n
r s le je od leta  zahteval od svojih duhovnikov, da vodijo dotlej

latinsko pisane mati ne kn i e v ma žarš ini
“ rság, v šterom mi lovenje prebivamo, se imenüje ogrski... ni... z svo

jimi rsá kimi, ino vármeg éskimi rendelüvánji želejo i tou, ka bi nji ov e
zik vsi pod ogrskov oronouv bodou i Národje polübili, i pod njem gu ali... ”

(Koši , Kr tki n vuk..., 1833)

dotlèj -
madxarizácija -
mátiqna knjíga -
obvézen -

pospewevánje -
sklád -
stálna komisíja -
zahtévati -

 oj a eodvi o t ad ar ke 1 1  

V pokrajini med Muro in Rabo so katoliški duhovniki in njihovi verniki
po pirali katoliške absburžane. van eli ani pa so se opredelili za evan
eli ana a osa ossutha  Isto asno za osamosvojitev Ogrske od Habsbur-

žanov, nasprotnikov protestantizma. Zaradi tega  po zgledu svojih madžarsko
vzgojenih izobražencev, predvsem hodoškega župnika anoša ar oša – so
se raz lasili za ma žarske en e . Svoj staroslovenski ali vendski  jezik so
uporabljali v cerkvi in šoli v imbolj konservativni obliki z namenom, da bi ga
razlikovali od nare ja svojih katoliških rojakov in od slovenskega knjižnega
jezika. Janoš Kardoš je prevajal tudi pesmi madžarskih pesnikov.

bòj
za nèodvísnost -
nasprótnik -

podpírati -
zglèd -
xúpnik -

iki  a past rski o en v k sni no
s plamenom ori ale  na p stinski pot
tak se rozi v ev t  es t vrst vre men
ol i ikloša ke p ouz ale  i meni

   (J nos Aran , Toldi)
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50. Martjanska pogodba *

Iz asa reformacije je ohranjen prvi rokopis, napisan v jeziku Slovencev
med Muro in Rabo. Z martjansko pogodbo (1643) ali listino “cehmeštrov”
so evangeli anski klju arji kon ali pravdo, s katero so spet dobili v najem
vinograd v Vu ji Gomili. Prejšnji predikant ga ni mogel redno obdelovati
zaradi turških bojev, zato je vinograd leta 1604 dal v najem Ferenczeku
Jurku in njegovim sinovom.

“...smo engedüvali te vinograd tomu eréncek Miklošu, kopati, gnojiti,
grobati, povekšavati, ino vsega zasaditi, vživati vse do te  dob doklam bode

otel Martjanski redikator sam te vinograd kopati.”

(Martjanska pogodba, 1643)

kljuqár - fi
lístina - kl l
najèm - b b t l
pogódba -

predikánt - ik t
trdnjáva - tm n
súxenjstvo - b
vinógrad - l

51. Turki v Porabju *

Ko je reformacijsko gibanje zajelo vse Slovence med Muro in Rabo, so
se v neposredni bližini pojavili Turki. ne 20. oktobra 1600 je veliki vezir
Damad Ibrahim zavzel Veliko Kanižo, najpomembnejšo trdnjavo v bližini
Slovencev.

 boži u leta 1640 so turške ete iz Kaniže vdrle na Gornji Senik. Štiri
ljudi so ubile, šestdeset pa odgnale v suženjstvo. Od takrat so morali Seni-
ani pla evati davke ne samo svojemu zemljiškemu gospodu Ádámu Batthy-

ányiju, ampak tudi Turkom.

“ dked je med tedašnjimi kmeti pripovest bila  a pojem ali spijem, tisto je
moje, drügo pa nikaj.

(Koši , Starine..., 1845)

64

Pozneje so jo uporabljali le za tiste, ki so se sami imenovali Slovenci
(Hrvatje v Slavoniji do 16. stoletja, Slovenci v županiji Vas in Zala, Slo-
vaki na severnem Ogrskem). Od tod je madžarsko ime naše pokrajine (Tót-
ság) in Slovenske vesi (Tót alu, R batót alu).

Slovensko ime zgodovinske pokrajine med Muro in Rabo v županijah
Vas in Zala, kjer je živela ve ina Slovencev na Madžarskem do leta 1920
je Slovenska krajina, Slovenska okroglina.

nanáwati se - n tk ik
obmóqje - t l t
priséljen - b n lt

Slováni - l k
uporábljati - n l
vír - f

70. Vinogradništvo v Porabju *

V 17. stoletju je imel na Gornjem Seniku evangeli anski predikant
vinograd za 15 kopa ev, od deset vinogradov pa je dobival gornino (Jus
montanum). Ljudje so morali pla evati ta davek tudi  še v za etku 19.
stoletja, ko je imela v hribih vsaka hiša kos vinograda. Ko je grozdje do-
zorevalo, so ga stražili vini arji s puško in sabljo – kakor o tem pri a zdravi-
ca. Pti e so odganjali s klopotci.

“Hišni vert, hišni gospodar,
ki je poglavar,
vinske gore, vinske dole,
pükšo, sabljo gorpotegne:
Mer krš anski!
Hvalen bojdi Jezoš Kristoš!
Hvalen bojdi Jezoš Kristoš!”

dávek - -
gornína
klopôtec
víniqar
vinógrad
zdravíca

klopôtec
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jezika. Janoš Kardoš je prevajal tudi pesmi madžarskih pesnikov.

bòj
za nèodvísnost -
nasprótnik -

podpírati -
zglèd -
xúpnik -

iki  a past rski o en v k sni no
s plamenom ori ale  na p stinski pot
tak se rozi v ev t  es t vrst vre men
ol i ikloša ke p ouz ale  i meni

   (J nos Aran , Toldi)
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50. Martjanska pogodba *

Iz asa reformacije je ohranjen prvi rokopis, napisan v jeziku Slovencev
med Muro in Rabo. Z martjansko pogodbo (1643) ali listino “cehmeštrov”
so evangeli anski klju arji kon ali pravdo, s katero so spet dobili v najem
vinograd v Vu ji Gomili. Prejšnji predikant ga ni mogel redno obdelovati
zaradi turških bojev, zato je vinograd leta 1604 dal v najem Ferenczeku
Jurku in njegovim sinovom.

“...smo engedüvali te vinograd tomu eréncek Miklošu, kopati, gnojiti,
grobati, povekšavati, ino vsega zasaditi, vživati vse do te  dob doklam bode

otel Martjanski redikator sam te vinograd kopati.”

(Martjanska pogodba, 1643)

kljuqár - fi
lístina - kl l
najèm - b b t l
pogódba -

predikánt - ik t
trdnjáva - tm n
súxenjstvo - b
vinógrad - l

51. Turki v Porabju *

Ko je reformacijsko gibanje zajelo vse Slovence med Muro in Rabo, so
se v neposredni bližini pojavili Turki. ne 20. oktobra 1600 je veliki vezir
Damad Ibrahim zavzel Veliko Kanižo, najpomembnejšo trdnjavo v bližini
Slovencev.

 boži u leta 1640 so turške ete iz Kaniže vdrle na Gornji Senik. Štiri
ljudi so ubile, šestdeset pa odgnale v suženjstvo. Od takrat so morali Seni-
ani pla evati davke ne samo svojemu zemljiškemu gospodu Ádámu Batthy-

ányiju, ampak tudi Turkom.

“ dked je med tedašnjimi kmeti pripovest bila  a pojem ali spijem, tisto je
moje, drügo pa nikaj.

(Koši , Starine..., 1845)

64

Pozneje so jo uporabljali le za tiste, ki so se sami imenovali Slovenci
(Hrvatje v Slavoniji do 16. stoletja, Slovenci v županiji Vas in Zala, Slo-
vaki na severnem Ogrskem). Od tod je madžarsko ime naše pokrajine (Tót-
ság) in Slovenske vesi (Tót alu, R batót alu).

Slovensko ime zgodovinske pokrajine med Muro in Rabo v županijah
Vas in Zala, kjer je živela ve ina Slovencev na Madžarskem do leta 1920
je Slovenska krajina, Slovenska okroglina.

nanáwati se - n tk ik
obmóqje - t l t
priséljen - b n lt

Slováni - l k
uporábljati - n l
vír - f

70. Vinogradništvo v Porabju *

V 17. stoletju je imel na Gornjem Seniku evangeli anski predikant
vinograd za 15 kopa ev, od deset vinogradov pa je dobival gornino (Jus
montanum). Ljudje so morali pla evati ta davek tudi  še v za etku 19.
stoletja, ko je imela v hribih vsaka hiša kos vinograda. Ko je grozdje do-
zorevalo, so ga stražili vini arji s puško in sabljo – kakor o tem pri a zdravi-
ca. Pti e so odganjali s klopotci.

“Hišni vert, hišni gospodar,
ki je poglavar,
vinske gore, vinske dole,
pükšo, sabljo gorpotegne:
Mer krš anski!
Hvalen bojdi Jezoš Kristoš!
Hvalen bojdi Jezoš Kristoš!”

dávek - -
gornína
klopôtec
víniqar
vinógrad
zdravíca

klopôtec
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Ob koncu 18. stoletja je družina Batth n  razpolagala z najve jo posest-
jo v županiji Vas, kamor so se priselili v za etku 16. stoletja. Najve ji
cerkveni posestniki v županiji pa so bili cistercijani v Monoštru.

dávqna b
rekti ikácija - n
gospóstvo - l m
izvêsti - jt

popisoválec -
posést - bi t k
podlóxnik - j bb
razpolágati - n lk ik

 odlo iki i  tlaka 

Od desetih porabskih vasi je spadalo šest k cistercijancem v Monoštru.
Podložniki na celi, tri etrtini, polovici in etrtini kmetije so morali brez
razlike en dan v tednu delati tlako  s štirimi, tremi ali z dvema vprežnima
živinama. Peš so bili dolžni služiti tretjino pol dneva. Odhod in prihod na
tlako nikoli ni bil vštet. V Števanovcih, Sakalovcih, Slovenski vesi in na
Verici so imeli podložniki pravico prodajati vino tri mesece v letu, v An-
dovcih pol leta. Klanje goveda je bilo prepovedano. Podložniki na celi
kmetiji so imeli 16 oralov zemlje in 7 požunskih mernikov pridelka na
oral. V vseh vaseh so imeli nerodovitne njive, slabe pašnike in travnike,
ni vreden gozd. Zaradi talne vode je bilo veliko neobdelanih zemljiš . Sena
so pokosili za 3-4 vozove. V Slovenski vesi, Otkovcih in Andovcih otave
sploh niso kosili, v ostalih vaseh pa le malo.

klánje govéda -
kmetíja -
mérnik -
nèobdélan -
orál -
otáva -
poxúnski -

pridélek -
spádati -
tálna vôda -
tláka -
vpréxna
xivína -
vwtéti -

79

 rva ele i a v love iji

Slovenija je bila med prvimi deželami na svetu, ki so dobile železniško
progo (Anglija, Belgija, Nem ija, Francija, Rusija, Avstrija, Slovenija).

Na binkoštno nedeljo, 2. junija 1846 je po novozgrajeni železniški pro-
gi Šentilj-Celje  prvi na tleh nekdanje Jugoslavije  pripeljal v Celje prvi
vlak. Konec leta 1841 je izšel na unaju dvorni dekret, v katerem je bila
prvi  predvidena pro a Duna rst užna železni a  kot del avstrijske
poti proti Jadranu. Tudi na Madžarskem se je železniški potniški promet
za el 1846 (Budimpešta V c).

Prva lokomotiva je prispela na ljubljanski kolodvor leta 1849, na ce-
sarjev rojstni dan. Odlo itev glede trase za progo od Ljubljane do Trsta je
bila težavna. ostop k morju je ovirala visoka in valovita kraška planota.
Najprej pa so morali osušiti Ljubljansko barje, zatem pa zgraditi velik nasip.

ez borovniško dolino so zgradili 561 metrov dolg in 38 metrov visok
dvoetažni železniški viadukt. Ta je bil dolga desetletja navje i zi ani most
v Sre n i vropi

bárje -
bínkowten -
dekrét -
dvóetáxen -
kráwki -
nasíp -
planôta -

pótniwki promèt -
predvíden -
trása -
viadúkt -
xeléznica -
xelézniwka
próga -

ekda ji orov i ki viad kt
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74. Prazniki *

Prazniki v srednjem veku so imeli pomen nekakšnega katalizatorja za
podložnike. Tako je bilo delo in po itek v ravnotežju. Tudi krš anski cerkve-
ni prazniki so se delno razvili iz praznikov, ki so bili povezani z nekdanji-
mi vremenskimi in vegetacijskimi spremembami. Ali pa so bili prilagojeni
pomembnim kmetijskim delovnim procesom.

Nabožne pesmi so ljudje peli tudi doma, npr. o treh kraljih, v liki no i
ali boži u. Iz 15. stoletja se je ohranila porabska razli ica v likono ne
pesmi “Kristuš nam je od smrti stau”:

“Kristuš nam je od smrti stau,
Alleluja, hvala bodi vskigdar Baugi.”

(Porabje, 1995/7)

Iz 16. stoletja je pesem O, sveti trej krali

“O sveti trej krali,
kak bla žen vaš en
da sina Marija,
rodila nam vsejm.”

(Slovensko Porabje, 1982)

78

qrkopís - -
enôten - -
odpovédati se
qému - -
postáviti se
po róbu qému - -
povezovánje - -
právnik - -
priv®xenec qésa - -
vplív - -
zavzémati se
za kaj - -Ljudevit Gaj

85. Beseda "Slovenija"

Kot izvemo od znanega slovenskega zgodovinarja dr. Vasilija Melika,
so besedo Slovenija  za celotno slovensko narodno ozemlje za eli upora-
bljati v prvih desetletjih 19. stoletja. Beseda je prinašala pojem, ki ga dot-
lej ni bilo.

Ko so v slovenskem tedniku Novice 4. septembra 1844 napisali, da je Ljublja-
na "srce Slovenije", so bralci ob utili to izjavo kot nekaj nepopisno lepega. To
je pomenilo, da je Ljubljana središ e slovenskega narodnega ozemlja, domov-
ine in države, ki je še ni... Med zavednimi slovenskimi izobraženci in študenti
se je gotovo nekako v tem asu porodila misel o potrebi združitve slovenskega
narodnega ozemlja v eno upravno enoto.

enôta -
izjáva - n il tk t
nepopísen - l t tl n
pójem - f l m

sredíwqe - k nt
tédnik - til
upráven - i t i
zavéden - nt t
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Iz 17. stoletja pa boži ni  Marija se zdaj tr di  in Sveta mati bouža na
travni stoji.

“Marija se zdaj trüdi
ino ože a bi i
Stani ože  obri mo
ro ila bom e te svo

Sveta mati bouža na travni sto i
pa svo e a sineka na roka  rži

ouže že nabrane mamo
mo ari i ve ne  plele

o ari i ve ne  plele
na  vet  na ve ni a t

(Slovensko Porabje, 1982)

bôziq - n
nabóxne pésmi - i n k k
práznik - nn
prilagodíti se - lk lm k ik

ravnotéxje - n l
razlíqica - lt t
srédnji vék - k k
vélika nóq - t

75. Kranjska ebela

isoka raven slovenske a ebelarstva e že v 
stolet u vzbu ala pozornost nekaterih u en akov
Anton Janša e kot ebelarski strokovn ak  potem
ko a e leta  esari a ari a erezi a imeno
vala za u itel a na novi ebelarski šoli na Duna u
postal svetovno znan  z al e ve  razprav

a obmo u zho nih lp e bila še iz asov pre
iml ani razšir ena oma a pasma ebele  menova

li so jo kranjska ebela, ki po svo i pri nosti prekaša
vse ru e pasme tu i anes

 ru i polovi i  stolet a se e pole  tr ovine z me om razširila zlas
ti na ran skem tu i pro a a živih ebel ih pan ev  o ele va one so ih
pro a ali v em i o in vi o  mati e pa pošil ali tu i v meriko

Anton Janša

77

83. Narodnopreporodno gibanje na Ogrskem *

Razvijajo e se meš anstvo se je za elo zanimati za zgodovino in ljud-
sko kulturo Madžarov (1790-1848). Njihov jezik naj bi postal državni je-
zik. Jeziki in ljudska kultura nemadžarskih narodov pa le predmet preu e-
vanja preteklosti Ogrske. V tem obdobju je nastala prva pokrajinska mono-
gra ija na Madžarskem, ki pa predstavlja Slovence med Muro in Rabo.

“ o prijetno, vestno in skrbno pripravljeno študijo... mi je pred leti poslal
gospod ožef oši , župnik na olnjem eniku, potem ko je zvedel za moje
prizadevanje na podro ju etnologije. Moram priznati, da delo tega visoko
cenjenega du ovnega pastirja popolnoma ustreza moji zamisli o tem, kako je
treba napisati etnografijo nekega naroda...”

(Csaplovits, A mag arorsz gi..., 1828)

drxávni jêzik - ll mn l
mewqánstvo - l
narodno- n m ti
preporóden - jj l t i
predstávljati - k i l

preuqevánje - t n lm n
prizadévanje - t k
razvijajóq se - jl
ustrézati - m l l
vésten - l lkii m t

84. Ilirizem in gajica

Po letu 1830 so na Slovensko segli tudi vplivi ilirskega gibanja. Iliri-
zem je bil doma na Hrvaškem. Njegovi voditelji so se zavzemali za tesnej-
še povezovanje med Slovenci, Hrvati in Srbi. Mislili so, da se bodo skupaj
laže postavili po robu Nemcem, Madžarom in Turkom. okazovali so, da
se morajo južni Slovani z ružiti v en naro  in ustvariti enoten  ilirski
ezik  Voditelj ilirskega gibanja na Hrvaškem je bil mladi pravnik u evit

Gaj (1809-1872). Gibanje je imelo tudi na Slovenskem precej privržencev.
Toda le redki so bili pripravljeni, da bi se odpovedali slovenš ini in prevzeli
hrvaš ino. Pod vplivom ilirskega gibanja se je v lei eisovih Novicah
uveljavil Gajev rkopis  a i a  v kateri (v nekoliko spremenjeni obliki)
pišejo Slovenci še danes.
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qebéla - -
qebelárstvo - -
qebélji pánj - -
kránjski - -
mática - -
pásma - -
ráven - -
svetóvno znán - -
trgovína
z médom - -

76. Panjske kon nice

Velika navezanost slovenskih ljudi na ebele je porodila tudi novo ljud-
sko umetnost: poslikane elnice na panjih. ebelnjaki s poslikanimi panji
so postali prave galerije bogatih ljudskih motivov.

Panjske kon nice so zna ilne za vzhodnoalpsko slovensko ozemlje. Na
vzhodnem Dolenjskem, ravninskem delu Štajerske, v Prekmurju in Porab-
ju – kjer so uporabljali ebelarji slamnate koše – jih ni bilo. Prvi  so za eli
slikati panjske kon nice v okolici Radovljice in Kranja. Danes je v Radov-
ljici ebelarski muzej. Na najstarejših primerkih so upodobljeni Marija in
svetniki ter biblijski prizori. Pozneje se pojavijo hudomušni in satiri ni
motivi  vra  brusi ženski ezik  bo  za moške hla e  živali pokopava o lov a
ipd.

Kranjska ebela

Na panjski kon nici vrag brusi babi jezik
V sredini spodaj je odprtina za ebele

76

82. Slovenski misijonar med Indijanci

Friderik Baraga
(1797-1868)

je v Ljubljani za el obiskovati sred-
njo šolo za asa Ilirskih provinc. Po
nekaj letih dušnopastirskega dela se
je odlo il za misijon med ameriš-
kimi Indijanci. Baraga je nastopal
v obrambo Indijancev, ki so bili
zelo zapostavljeni in so živeli v ve-
liki bedi. Nau il se je tudi nekater-
ih severno-ameriških indijanskih
jezikov.

Napisal je 32 indijanskih knjig. Med temi tudi dragocen angleško-o ip-
vejski slovar. Baraga je mo no vplival na razvoj verskega življenja med
Slovenci v 19. stoletju. V Ameriki se je uveljavil kot eden najve jih misijo-
narjev 19. stoletja. Leta 1853 je bil posve en za škofa.

Baraga je napisal tudi pravo etnološko monografijo. Prvo slovensko kn-
jigo, ki je bila v celoti posve ena opisu kakega tujega ljudstva. Kranj-
skemu deželnemu muzeju v Ljubljani je podaril prvo neevropsko etno-
loško zbirko. riderik Baraga je v zadnjih letih svojega življenja imel že
številne indijanske poteze na svojem obrazu. Ni slu ajno, da je njegov lik
ostal živ v srcu vernega ljudstva kot vzor dobrote. Lik duhovnika na snežnih
krpljah v neizmernih zasneženih daljavah.

Friderik Baraga je drugi slovenski svetniški kandidat.

béda - n m
dragocén - t k
dúwnopastírski - l lki t i
etnolówki - n j i
kandidát - j l lt
lík - l k
neizméren - m t tl n
obrámba - l m

potéza - n
razvòj - f jl
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Iz 17. stoletja pa boži ni  Marija se zdaj tr di  in Sveta mati bouža na
travni stoji.

“Marija se zdaj trüdi
ino ože a bi i
Stani ože  obri mo
ro ila bom e te svo

Sveta mati bouža na travni sto i
pa svo e a sineka na roka  rži

ouže že nabrane mamo
mo ari i ve ne  plele

o ari i ve ne  plele
na  vet  na ve ni a t

(Slovensko Porabje, 1982)

bôziq - n
nabóxne pésmi - i n k k
práznik - nn
prilagodíti se - lk lm k ik

ravnotéxje - n l
razlíqica - lt t
srédnji vék - k k
vélika nóq - t

75. Kranjska ebela

isoka raven slovenske a ebelarstva e že v 
stolet u vzbu ala pozornost nekaterih u en akov
Anton Janša e kot ebelarski strokovn ak  potem
ko a e leta  esari a ari a erezi a imeno
vala za u itel a na novi ebelarski šoli na Duna u
postal svetovno znan  z al e ve  razprav

a obmo u zho nih lp e bila še iz asov pre
iml ani razšir ena oma a pasma ebele  menova

li so jo kranjska ebela, ki po svo i pri nosti prekaša
vse ru e pasme tu i anes

 ru i polovi i  stolet a se e pole  tr ovine z me om razširila zlas
ti na ran skem tu i pro a a živih ebel ih pan ev  o ele va one so ih
pro a ali v em i o in vi o  mati e pa pošil ali tu i v meriko

Anton Janša
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83. Narodnopreporodno gibanje na Ogrskem *

Razvijajo e se meš anstvo se je za elo zanimati za zgodovino in ljud-
sko kulturo Madžarov (1790-1848). Njihov jezik naj bi postal državni je-
zik. Jeziki in ljudska kultura nemadžarskih narodov pa le predmet preu e-
vanja preteklosti Ogrske. V tem obdobju je nastala prva pokrajinska mono-
gra ija na Madžarskem, ki pa predstavlja Slovence med Muro in Rabo.

“ o prijetno, vestno in skrbno pripravljeno študijo... mi je pred leti poslal
gospod ožef oši , župnik na olnjem eniku, potem ko je zvedel za moje
prizadevanje na podro ju etnologije. Moram priznati, da delo tega visoko
cenjenega du ovnega pastirja popolnoma ustreza moji zamisli o tem, kako je
treba napisati etnografijo nekega naroda...”

(Csaplovits, A mag arorsz gi..., 1828)

drxávni jêzik - ll mn l
mewqánstvo - l
narodno- n m ti
preporóden - jj l t i
predstávljati - k i l

preuqevánje - t n lm n
prizadévanje - t k
razvijajóq se - jl
ustrézati - m l l
vésten - l lkii m t

84. Ilirizem in gajica

Po letu 1830 so na Slovensko segli tudi vplivi ilirskega gibanja. Iliri-
zem je bil doma na Hrvaškem. Njegovi voditelji so se zavzemali za tesnej-
še povezovanje med Slovenci, Hrvati in Srbi. Mislili so, da se bodo skupaj
laže postavili po robu Nemcem, Madžarom in Turkom. okazovali so, da
se morajo južni Slovani z ružiti v en naro  in ustvariti enoten  ilirski
ezik  Voditelj ilirskega gibanja na Hrvaškem je bil mladi pravnik u evit

Gaj (1809-1872). Gibanje je imelo tudi na Slovenskem precej privržencev.
Toda le redki so bili pripravljeni, da bi se odpovedali slovenš ini in prevzeli
hrvaš ino. Pod vplivom ilirskega gibanja se je v lei eisovih Novicah
uveljavil Gajev rkopis  a i a  v kateri (v nekoliko spremenjeni obliki)
pišejo Slovenci še danes.
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qebéla - -
qebelárstvo - -
qebélji pánj - -
kránjski - -
mática - -
pásma - -
ráven - -
svetóvno znán - -
trgovína
z médom - -

76. Panjske kon nice

Velika navezanost slovenskih ljudi na ebele je porodila tudi novo ljud-
sko umetnost: poslikane elnice na panjih. ebelnjaki s poslikanimi panji
so postali prave galerije bogatih ljudskih motivov.

Panjske kon nice so zna ilne za vzhodnoalpsko slovensko ozemlje. Na
vzhodnem Dolenjskem, ravninskem delu Štajerske, v Prekmurju in Porab-
ju – kjer so uporabljali ebelarji slamnate koše – jih ni bilo. Prvi  so za eli
slikati panjske kon nice v okolici Radovljice in Kranja. Danes je v Radov-
ljici ebelarski muzej. Na najstarejših primerkih so upodobljeni Marija in
svetniki ter biblijski prizori. Pozneje se pojavijo hudomušni in satiri ni
motivi  vra  brusi ženski ezik  bo  za moške hla e  živali pokopava o lov a
ipd.

Kranjska ebela

Na panjski kon nici vrag brusi babi jezik
V sredini spodaj je odprtina za ebele
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82. Slovenski misijonar med Indijanci

Friderik Baraga
(1797-1868)

je v Ljubljani za el obiskovati sred-
njo šolo za asa Ilirskih provinc. Po
nekaj letih dušnopastirskega dela se
je odlo il za misijon med ameriš-
kimi Indijanci. Baraga je nastopal
v obrambo Indijancev, ki so bili
zelo zapostavljeni in so živeli v ve-
liki bedi. Nau il se je tudi nekater-
ih severno-ameriških indijanskih
jezikov.

Napisal je 32 indijanskih knjig. Med temi tudi dragocen angleško-o ip-
vejski slovar. Baraga je mo no vplival na razvoj verskega življenja med
Slovenci v 19. stoletju. V Ameriki se je uveljavil kot eden najve jih misijo-
narjev 19. stoletja. Leta 1853 je bil posve en za škofa.

Baraga je napisal tudi pravo etnološko monografijo. Prvo slovensko kn-
jigo, ki je bila v celoti posve ena opisu kakega tujega ljudstva. Kranj-
skemu deželnemu muzeju v Ljubljani je podaril prvo neevropsko etno-
loško zbirko. riderik Baraga je v zadnjih letih svojega življenja imel že
številne indijanske poteze na svojem obrazu. Ni slu ajno, da je njegov lik
ostal živ v srcu vernega ljudstva kot vzor dobrote. Lik duhovnika na snežnih
krpljah v neizmernih zasneženih daljavah.

Friderik Baraga je drugi slovenski svetniški kandidat.
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hudomúwen - jk
ljúdska n
umétnost m t
navézanost - k t
pánjska k t
konqníca -

prizòr - j l n t
qebelnják - m
qêlnica - ml kf l
slámnat kòw - lm k
upodóbljen - b lt
znaqílen - j ll m

77. Škofija v Szombathelyu *

Leta 1777 je Marija Terezija združila dele Gy rske, Veszprémske in Zag-
rebške škofije v novo ško ijo s sedežem v Sombotelu. Odtlej so bili vsi
katoliški Slovenci na Ogrskem združeni v eni ško iji.

Prvi sombotelski
škof János Szily

(1777-1799)

je podpiral izdaje slovenskih knjig
dekana Slovenske okrogline, Mik-
loša Küzmi a in spodbujal uvedbo
slovenš ine v osnovne šole.

“ u leti  je Maria eresia nouvo sombatelsko pišpekijo vredila, k šteroj
slišijo kak železni tak salaski naši lovenje.

zil  ános, pervi sombatelski pišpek po našoj lovenšini svoje fare
po ajajou i so se za üdivali nad menkanjom potrejbni  slovenski  knig.”

(Koši , Starine... 1845)

dekán -
podpírati - t m t
sédex - k l

spodbújati - t n
wkofíja - k
uvédba - b t
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81. Ilirske province

Leta 1797 je Napoleon s svojo osvajalsko vojsko tudi osebno bil na
Slovenskem. Sledili sta še dve vojni. 1809 so bili rancozi tretji  v sloven-
skih deželah. Okoli dve tretjini slovenskega ozemlja so vklju ili v Ilirske
province, katerih glavno mesto je bila Ljubljana.

“ lirija oživljena”,

prikazujo  Napoleona z i l irskim
praporo  ed j o lova ki i
ljudmi. Na tej sliki se prvi  pojavi
poznejša “slovenska” zastava, isto-
vetna z rusko tribarvnico.

rancoske oblasti so prebivalstvu naložile velike davke. rancozi so
bili tudi med verniki nepriljubljeni, ker so zmanjševali vlogo duhovnikov
in cerkve. Vseeno so bile Ilirske province koristne, ker so zemljiškim gos-
podom vzele sodno oblast, v Ljubljani so ustanovili univerzo (École Cen-
trale). In nenazadnje zato, ker so priznali slovenš ini v osnovnih šolah in
gimnazijah ve jo vlogo kot Avstrijci. To je bila pomembna spodbuda pri-
hodnjemu slovenskemu narodnemu gibanju.

istovéten - n
naloxíti dávke - t ki t
nèpriljúbljen - n tl n
osébno - m l n
osvajálski - t

prápor - l
sódna oblást - b i t l m
tríbárvnica - t ik l
vlóga -
zastáva - l
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78. Mikloš Küzmi  *

Prvi katoliški pisatelj Slovencev med Muro in Rabo, Mikloš Küzmi
(1737-1804), se je rodil na Gori kem, 14 let po Števanu Küzmi u. Slednji
je bil naš prvi evangeli anski pisatelj z Ravenskega.

Prva prekmurska katoliška knjiga Mikloša Küzmi a je izšla leta 1780:
“Szvéti evangyéliomi...” Vse njegove knjige so bile namenjene katoliškim
šolam v Slovenski okroglini in so ostale obvezne vse do leta 1868.

Küzmi evo “Knigo molitveno – sztaro szlovenszko” (1783) uporablja-
jo starejši v Porabju še danes. V molitveniku so ohranjene dvesto, tristo let
stare cerkvene pesmi (npr: Poszlan je Angel Gabriel).

“ e  knig dobri  bi dü ovnicke dali naštampati, da bi naši lovenje i lo
venke raj nje küpüvali, šteli ino s nji  se ednosti nav iti volo meli. a lovek
üje, tisto rado mimo vü  odfükne, knigo pa le ko ve krat v rouke prime,

prešte jo ino zapamni, ka se njemi dopadne.”
(Koši , Starine..., 1845)

molítvenik - im k n
naménjen - nt n

obvézen - k t l
slédnji - t bbi

79. Koledar *

tra  i  r i ke pratike ohorjeve dr e a l  1

74

ov etek

Glavna osebnost  protire or a ije na Kranjskem v 17. stoletju je bil škof
Tomaž Hren. Ob koncu 17. stoletja so se zemljiški gospodje med Rabo in
Muro vr ili h katoli ki veri in so jim morali slediti tudi njihovi slovenski
podložniki. Evangeli anom je bilo dovoljeno le izdajanje in uporaba verskih
knjig. Tako je nastala prva ohranjena tiskana k ji a v prek r ke  love
ke  are j Mali katekizmus (1715) Franca Temlina.  Najpomembnejši prek-

murski evangeli anski književnik je bil teva  i (1723-1779), ki je
prevedel Novi zakon (1771) v prekmursko slovensko nare je.

V 17. stoletju je bil za Slovence med Rabo in Muro v madžarskih virih
prvi  uporabljen izraz ve d , ki izvira iz nemškega imena za Slovane
( inden). Ime zgodovinske pokrajine med Muro in Rabo v županijah Vas
in Zala, kjer je živela ve ina Slovencev,  je bilo v madžarš ini e d
vid k , v slovenš ini pa love ka okro li a  love ka kraji a.

Marija Terezija je ob koncu 18. stoletja izvedla dav no rektifikacijo
(popravo). Deset porabskih vasi je spadalo takrat k tre  e lji ki  o
podo  (cistercijancem, Nádasdyjem in Batthyányjem).

Od 15. do 17. stoletja so nastale porabske pesmi Kristuš nam je od smrti
stau, O sveti trej krali, Marija se zdaj  trüdi in Sveta mati bouža

Marija Terezija je leta 1  ustanovila ko ijo v Szombathelyu. Prvi som-
botelski škof János Szily (1777-1799) je podpiral izdaje slovenskih knjig dekana
Slovenske okrogline, Mikloša Küzmi a in spodbujal uvedbo slovenš ine v
osnovne šole. Szveti evangyéliomi (1780) in vse njegove knjige so bile name-
njene katoliškim šolam v Slovenski okroglini vse do leta 1868. Koledar z
imeni svetnikov in prek r ki i love ki i i e i e e ev je objavil v
Knjigi molitveni (1783), ki ga starejši uporabljajo v Porabju še danes.

pra a ja

Kdo je bil Tomaž Hren  Kdo sta bila najpomembnejša evangeli anska
pisatelja Slovencev med Muro in Rabo  Kaj sta napisala  Kaj pomeni izraz
vend  Kako se slovensko imenuje Vendvid k  Katere srednjeveške

nabožne pesmi so se ohranile v Porabju  Nau ite se jih! Kdaj je Marija
Terezija ustanovila ško ijo v Szombathel u  Kdo je bil prvi sombotelski
ško  Kdo je bil Mikloš K zmi  in kaj je napisal  Naštej porabska slovenska
imena mesecev!
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Za kme ke ljudi so bili godovi svetnikov kot asovni mejniki pomemb-
nejši kot uradni koledar. Datum praznikov in za etek letnih asov je bil od
kraja do kraja druga en. V Porabju je veljal za za etek zime god sv. An-
dreja (30. november), za etek pomladi vélika no , poletja rojstni dan sv.
Ivana (24. junij), jeseni pa god sv. Lovrenca (10. avgust).

Uradna imena mesecev izvirajo iz rimskega koledarja. Vendar so vsi
evropski narodi imeli tudi svoja stara, doma a imena za mesece. Sloven-
ska imena mesecev je prvi  zapisal rimož rubar (1537). Koledar z ime-
ni svetnikov in prekmurskimi imeni mesecev je objavil v “Knigi molitve-
ni” Mikloš Küzmi  (1783). Ta molitvenik je bil 26-krat natisnjen in ga
starejši uporabljajo v Porabju še danes.

80. Imena mesecev *

Porabska imena mesecev so nastala delno po slovenskem (od decembra
do aprila), delno po madžarskem (od maja do novembra) ljudskem poime-
novanju.

rimsko pora ko   k ji o     ad ar ko           slovensko

JANUAR sve en prosinec ________
FEBRUAR sušec sve an ________
MAREC mali traven sušec ________
APRIL veuki traven mali traven ________
MAJ risalš ek _____ pünkösd hava
JUNIJ ivanš ek _____ Szent Iván hava
JULIJ jakobš ek _____ Szent Jakab hava
AVGUST mešnjek _____ kisasszony hava
SEPTEMBER mihalš ek _____ Szent Mihály hava
OKTOBER vsesve njek _____ mindszent hava
NOVEMBER andrejš ek _____ Szent András hava
DECEMBER prozimec gruden ________
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drugáqen - -
gód - -
izvírati - -
létni qâs - -
mejník - -
nastáti - -
objáviti - -
poimenovánje - -
svetník - -
uporábljati - -
uráden - -

Starorimski bog Janus,
 po njem se imenuje

mesec januar

65-80old.pmd 2003.09.24., 16:3972

72

Za kme ke ljudi so bili godovi svetnikov kot asovni mejniki pomemb-
nejši kot uradni koledar. Datum praznikov in za etek letnih asov je bil od
kraja do kraja druga en. V Porabju je veljal za za etek zime god sv. An-
dreja (30. november), za etek pomladi vélika no , poletja rojstni dan sv.
Ivana (24. junij), jeseni pa god sv. Lovrenca (10. avgust).

Uradna imena mesecev izvirajo iz rimskega koledarja. Vendar so vsi
evropski narodi imeli tudi svoja stara, doma a imena za mesece. Sloven-
ska imena mesecev je prvi  zapisal rimož rubar (1537). Koledar z ime-
ni svetnikov in prekmurskimi imeni mesecev je objavil v “Knigi molitve-
ni” Mikloš Küzmi  (1783). Ta molitvenik je bil 26-krat natisnjen in ga
starejši uporabljajo v Porabju še danes.

80. Imena mesecev *

Porabska imena mesecev so nastala delno po slovenskem (od decembra
do aprila), delno po madžarskem (od maja do novembra) ljudskem poime-
novanju.

rimsko pora ko   k ji o     ad ar ko           slovensko

JANUAR sve en prosinec ________
FEBRUAR sušec sve an ________
MAREC mali traven sušec ________
APRIL veuki traven mali traven ________
MAJ risalš ek _____ pünkösd hava
JUNIJ ivanš ek _____ Szent Iván hava
JULIJ jakobš ek _____ Szent Jakab hava
AVGUST mešnjek _____ kisasszony hava
SEPTEMBER mihalš ek _____ Szent Mihály hava
OKTOBER vsesve njek _____ mindszent hava
NOVEMBER andrejš ek _____ Szent András hava
DECEMBER prozimec gruden ________

73

drugáqen - -
gód - -
izvírati - -
létni qâs - -
mejník - -
nastáti - -
objáviti - -
poimenovánje - -
svetník - -
uporábljati - -
uráden - -

Starorimski bog Janus,
 po njem se imenuje

mesec januar

65-80old.pmd 2003.09.24., 16:3972

72

Spoznavanje_slovenstva_7-10_Ucebnik_CT-3113.indd   72 2014.06.11.   18:51:57



72

Za kme ke ljudi so bili godovi svetnikov kot asovni mejniki pomemb-
nejši kot uradni koledar. Datum praznikov in za etek letnih asov je bil od
kraja do kraja druga en. V Porabju je veljal za za etek zime god sv. An-
dreja (30. november), za etek pomladi vélika no , poletja rojstni dan sv.
Ivana (24. junij), jeseni pa god sv. Lovrenca (10. avgust).

Uradna imena mesecev izvirajo iz rimskega koledarja. Vendar so vsi
evropski narodi imeli tudi svoja stara, doma a imena za mesece. Sloven-
ska imena mesecev je prvi  zapisal rimož rubar (1537). Koledar z ime-
ni svetnikov in prekmurskimi imeni mesecev je objavil v “Knigi molitve-
ni” Mikloš Küzmi  (1783). Ta molitvenik je bil 26-krat natisnjen in ga
starejši uporabljajo v Porabju še danes.

80. Imena mesecev *

Porabska imena mesecev so nastala delno po slovenskem (od decembra
do aprila), delno po madžarskem (od maja do novembra) ljudskem poime-
novanju.

rimsko pora ko   k ji o     ad ar ko           slovensko

JANUAR sve en prosinec ________
FEBRUAR sušec sve an ________
MAREC mali traven sušec ________
APRIL veuki traven mali traven ________
MAJ risalš ek _____ pünkösd hava
JUNIJ ivanš ek _____ Szent Iván hava
JULIJ jakobš ek _____ Szent Jakab hava
AVGUST mešnjek _____ kisasszony hava
SEPTEMBER mihalš ek _____ Szent Mihály hava
OKTOBER vsesve njek _____ mindszent hava
NOVEMBER andrejš ek _____ Szent András hava
DECEMBER prozimec gruden ________

73

drugáqen - -
gód - -
izvírati - -
létni qâs - -
mejník - -
nastáti - -
objáviti - -
poimenovánje - -
svetník - -
uporábljati - -
uráden - -

Starorimski bog Janus,
 po njem se imenuje

mesec januar

65-80old.pmd 2003.09.24., 16:3972

72

Za kme ke ljudi so bili godovi svetnikov kot asovni mejniki pomemb-
nejši kot uradni koledar. Datum praznikov in za etek letnih asov je bil od
kraja do kraja druga en. V Porabju je veljal za za etek zime god sv. An-
dreja (30. november), za etek pomladi vélika no , poletja rojstni dan sv.
Ivana (24. junij), jeseni pa god sv. Lovrenca (10. avgust).

Uradna imena mesecev izvirajo iz rimskega koledarja. Vendar so vsi
evropski narodi imeli tudi svoja stara, doma a imena za mesece. Sloven-
ska imena mesecev je prvi  zapisal rimož rubar (1537). Koledar z ime-
ni svetnikov in prekmurskimi imeni mesecev je objavil v “Knigi molitve-
ni” Mikloš Küzmi  (1783). Ta molitvenik je bil 26-krat natisnjen in ga
starejši uporabljajo v Porabju še danes.

80. Imena mesecev *

Porabska imena mesecev so nastala delno po slovenskem (od decembra
do aprila), delno po madžarskem (od maja do novembra) ljudskem poime-
novanju.

rimsko pora ko   k ji o     ad ar ko           slovensko

JANUAR sve en prosinec ________
FEBRUAR sušec sve an ________
MAREC mali traven sušec ________
APRIL veuki traven mali traven ________
MAJ risalš ek _____ pünkösd hava
JUNIJ ivanš ek _____ Szent Iván hava
JULIJ jakobš ek _____ Szent Jakab hava
AVGUST mešnjek _____ kisasszony hava
SEPTEMBER mihalš ek _____ Szent Mihály hava
OKTOBER vsesve njek _____ mindszent hava
NOVEMBER andrejš ek _____ Szent András hava
DECEMBER prozimec gruden ________

73

drugáqen - -
gód - -
izvírati - -
létni qâs - -
mejník - -
nastáti - -
objáviti - -
poimenovánje - -
svetník - -
uporábljati - -
uráden - -

Starorimski bog Janus,
 po njem se imenuje

mesec januar

65-80old.pmd 2003.09.24., 16:3972

73

Spoznavanje_slovenstva_7-10_Ucebnik_CT-3113.indd   73 2014.06.11.   18:51:57



70
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77. Škofija v Szombathelyu *

Leta 1777 je Marija Terezija združila dele Gy rske, Veszprémske in Zag-
rebške škofije v novo ško ijo s sedežem v Sombotelu. Odtlej so bili vsi
katoliški Slovenci na Ogrskem združeni v eni ško iji.

Prvi sombotelski
škof János Szily

(1777-1799)

je podpiral izdaje slovenskih knjig
dekana Slovenske okrogline, Mik-
loša Küzmi a in spodbujal uvedbo
slovenš ine v osnovne šole.

“ u leti  je Maria eresia nouvo sombatelsko pišpekijo vredila, k šteroj
slišijo kak železni tak salaski naši lovenje.

zil  ános, pervi sombatelski pišpek po našoj lovenšini svoje fare
po ajajou i so se za üdivali nad menkanjom potrejbni  slovenski  knig.”

(Koši , Starine... 1845)

dekán -
podpírati - t m t
sédex - k l

spodbújati - t n
wkofíja - k
uvédba - b t
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81. Ilirske province

Leta 1797 je Napoleon s svojo osvajalsko vojsko tudi osebno bil na
Slovenskem. Sledili sta še dve vojni. 1809 so bili rancozi tretji  v sloven-
skih deželah. Okoli dve tretjini slovenskega ozemlja so vklju ili v Ilirske
province, katerih glavno mesto je bila Ljubljana.

“ lirija oživljena”,

prikazujo  Napoleona z i l irskim
praporo  ed j o lova ki i
ljudmi. Na tej sliki se prvi  pojavi
poznejša “slovenska” zastava, isto-
vetna z rusko tribarvnico.

rancoske oblasti so prebivalstvu naložile velike davke. rancozi so
bili tudi med verniki nepriljubljeni, ker so zmanjševali vlogo duhovnikov
in cerkve. Vseeno so bile Ilirske province koristne, ker so zemljiškim gos-
podom vzele sodno oblast, v Ljubljani so ustanovili univerzo (École Cen-
trale). In nenazadnje zato, ker so priznali slovenš ini v osnovnih šolah in
gimnazijah ve jo vlogo kot Avstrijci. To je bila pomembna spodbuda pri-
hodnjemu slovenskemu narodnemu gibanju.

istovéten - n
naloxíti dávke - t ki t
nèpriljúbljen - n tl n
osébno - m l n
osvajálski - t

prápor - l
sódna oblást - b i t l m
tríbárvnica - t ik l
vlóga -
zastáva - l
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78. Mikloš Küzmi  *

Prvi katoliški pisatelj Slovencev med Muro in Rabo, Mikloš Küzmi
(1737-1804), se je rodil na Gori kem, 14 let po Števanu Küzmi u. Slednji
je bil naš prvi evangeli anski pisatelj z Ravenskega.

Prva prekmurska katoliška knjiga Mikloša Küzmi a je izšla leta 1780:
“Szvéti evangyéliomi...” Vse njegove knjige so bile namenjene katoliškim
šolam v Slovenski okroglini in so ostale obvezne vse do leta 1868.

Küzmi evo “Knigo molitveno – sztaro szlovenszko” (1783) uporablja-
jo starejši v Porabju še danes. V molitveniku so ohranjene dvesto, tristo let
stare cerkvene pesmi (npr: Poszlan je Angel Gabriel).

“ e  knig dobri  bi dü ovnicke dali naštampati, da bi naši lovenje i lo
venke raj nje küpüvali, šteli ino s nji  se ednosti nav iti volo meli. a lovek
üje, tisto rado mimo vü  odfükne, knigo pa le ko ve krat v rouke prime,

prešte jo ino zapamni, ka se njemi dopadne.”
(Koši , Starine..., 1845)

molítvenik - im k n
naménjen - nt n

obvézen - k t l
slédnji - t bbi

79. Koledar *

tra  i  r i ke pratike ohorjeve dr e a l  1

74

ov etek

Glavna osebnost  protire or a ije na Kranjskem v 17. stoletju je bil škof
Tomaž Hren. Ob koncu 17. stoletja so se zemljiški gospodje med Rabo in
Muro vr ili h katoli ki veri in so jim morali slediti tudi njihovi slovenski
podložniki. Evangeli anom je bilo dovoljeno le izdajanje in uporaba verskih
knjig. Tako je nastala prva ohranjena tiskana k ji a v prek r ke  love
ke  are j Mali katekizmus (1715) Franca Temlina.  Najpomembnejši prek-

murski evangeli anski književnik je bil teva  i (1723-1779), ki je
prevedel Novi zakon (1771) v prekmursko slovensko nare je.

V 17. stoletju je bil za Slovence med Rabo in Muro v madžarskih virih
prvi  uporabljen izraz ve d , ki izvira iz nemškega imena za Slovane
( inden). Ime zgodovinske pokrajine med Muro in Rabo v županijah Vas
in Zala, kjer je živela ve ina Slovencev,  je bilo v madžarš ini e d
vid k , v slovenš ini pa love ka okro li a  love ka kraji a.

Marija Terezija je ob koncu 18. stoletja izvedla dav no rektifikacijo
(popravo). Deset porabskih vasi je spadalo takrat k tre  e lji ki  o
podo  (cistercijancem, Nádasdyjem in Batthyányjem).

Od 15. do 17. stoletja so nastale porabske pesmi Kristuš nam je od smrti
stau, O sveti trej krali, Marija se zdaj  trüdi in Sveta mati bouža

Marija Terezija je leta 1  ustanovila ko ijo v Szombathelyu. Prvi som-
botelski škof János Szily (1777-1799) je podpiral izdaje slovenskih knjig dekana
Slovenske okrogline, Mikloša Küzmi a in spodbujal uvedbo slovenš ine v
osnovne šole. Szveti evangyéliomi (1780) in vse njegove knjige so bile name-
njene katoliškim šolam v Slovenski okroglini vse do leta 1868. Koledar z
imeni svetnikov in prek r ki i love ki i i e i e e ev je objavil v
Knjigi molitveni (1783), ki ga starejši uporabljajo v Porabju še danes.

pra a ja

Kdo je bil Tomaž Hren  Kdo sta bila najpomembnejša evangeli anska
pisatelja Slovencev med Muro in Rabo  Kaj sta napisala  Kaj pomeni izraz
vend  Kako se slovensko imenuje Vendvid k  Katere srednjeveške

nabožne pesmi so se ohranile v Porabju  Nau ite se jih! Kdaj je Marija
Terezija ustanovila ško ijo v Szombathel u  Kdo je bil prvi sombotelski
ško  Kdo je bil Mikloš K zmi  in kaj je napisal  Naštej porabska slovenska
imena mesecev!
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qebéla - -
qebelárstvo - -
qebélji pánj - -
kránjski - -
mática - -
pásma - -
ráven - -
svetóvno znán - -
trgovína
z médom - -

76. Panjske kon nice

Velika navezanost slovenskih ljudi na ebele je porodila tudi novo ljud-
sko umetnost: poslikane elnice na panjih. ebelnjaki s poslikanimi panji
so postali prave galerije bogatih ljudskih motivov.

Panjske kon nice so zna ilne za vzhodnoalpsko slovensko ozemlje. Na
vzhodnem Dolenjskem, ravninskem delu Štajerske, v Prekmurju in Porab-
ju – kjer so uporabljali ebelarji slamnate koše – jih ni bilo. Prvi  so za eli
slikati panjske kon nice v okolici Radovljice in Kranja. Danes je v Radov-
ljici ebelarski muzej. Na najstarejših primerkih so upodobljeni Marija in
svetniki ter biblijski prizori. Pozneje se pojavijo hudomušni in satiri ni
motivi  vra  brusi ženski ezik  bo  za moške hla e  živali pokopava o lov a
ipd.

Kranjska ebela

Na panjski kon nici vrag brusi babi jezik
V sredini spodaj je odprtina za ebele
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82. Slovenski misijonar med Indijanci

Friderik Baraga
(1797-1868)

je v Ljubljani za el obiskovati sred-
njo šolo za asa Ilirskih provinc. Po
nekaj letih dušnopastirskega dela se
je odlo il za misijon med ameriš-
kimi Indijanci. Baraga je nastopal
v obrambo Indijancev, ki so bili
zelo zapostavljeni in so živeli v ve-
liki bedi. Nau il se je tudi nekater-
ih severno-ameriških indijanskih
jezikov.

Napisal je 32 indijanskih knjig. Med temi tudi dragocen angleško-o ip-
vejski slovar. Baraga je mo no vplival na razvoj verskega življenja med
Slovenci v 19. stoletju. V Ameriki se je uveljavil kot eden najve jih misijo-
narjev 19. stoletja. Leta 1853 je bil posve en za škofa.

Baraga je napisal tudi pravo etnološko monografijo. Prvo slovensko kn-
jigo, ki je bila v celoti posve ena opisu kakega tujega ljudstva. Kranj-
skemu deželnemu muzeju v Ljubljani je podaril prvo neevropsko etno-
loško zbirko. riderik Baraga je v zadnjih letih svojega življenja imel že
številne indijanske poteze na svojem obrazu. Ni slu ajno, da je njegov lik
ostal živ v srcu vernega ljudstva kot vzor dobrote. Lik duhovnika na snežnih
krpljah v neizmernih zasneženih daljavah.

Friderik Baraga je drugi slovenski svetniški kandidat.

béda - n m
dragocén - t k
dúwnopastírski - l lki t i
etnolówki - n j i
kandidát - j l lt
lík - l k
neizméren - m t tl n
obrámba - l m

potéza - n
razvòj - f jl
snéxne k®plje - t l k
svetníwki - nt
wkòf - k
vzòr - l k
zapostávljen - ln m tt
zbírka - jt m n
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Iz 17. stoletja pa boži ni  Marija se zdaj tr di  in Sveta mati bouža na
travni stoji.

“Marija se zdaj trüdi
ino ože a bi i
Stani ože  obri mo
ro ila bom e te svo

Sveta mati bouža na travni sto i
pa svo e a sineka na roka  rži

ouže že nabrane mamo
mo ari i ve ne  plele

o ari i ve ne  plele
na  vet  na ve ni a t

(Slovensko Porabje, 1982)

bôziq - n
nabóxne pésmi - i n k k
práznik - nn
prilagodíti se - lk lm k ik

ravnotéxje - n l
razlíqica - lt t
srédnji vék - k k
vélika nóq - t

75. Kranjska ebela

isoka raven slovenske a ebelarstva e že v 
stolet u vzbu ala pozornost nekaterih u en akov
Anton Janša e kot ebelarski strokovn ak  potem
ko a e leta  esari a ari a erezi a imeno
vala za u itel a na novi ebelarski šoli na Duna u
postal svetovno znan  z al e ve  razprav

a obmo u zho nih lp e bila še iz asov pre
iml ani razšir ena oma a pasma ebele  menova

li so jo kranjska ebela, ki po svo i pri nosti prekaša
vse ru e pasme tu i anes

 ru i polovi i  stolet a se e pole  tr ovine z me om razširila zlas
ti na ran skem tu i pro a a živih ebel ih pan ev  o ele va one so ih
pro a ali v em i o in vi o  mati e pa pošil ali tu i v meriko

Anton Janša
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83. Narodnopreporodno gibanje na Ogrskem *

Razvijajo e se meš anstvo se je za elo zanimati za zgodovino in ljud-
sko kulturo Madžarov (1790-1848). Njihov jezik naj bi postal državni je-
zik. Jeziki in ljudska kultura nemadžarskih narodov pa le predmet preu e-
vanja preteklosti Ogrske. V tem obdobju je nastala prva pokrajinska mono-
gra ija na Madžarskem, ki pa predstavlja Slovence med Muro in Rabo.

“ o prijetno, vestno in skrbno pripravljeno študijo... mi je pred leti poslal
gospod ožef oši , župnik na olnjem eniku, potem ko je zvedel za moje
prizadevanje na podro ju etnologije. Moram priznati, da delo tega visoko
cenjenega du ovnega pastirja popolnoma ustreza moji zamisli o tem, kako je
treba napisati etnografijo nekega naroda...”

(Csaplovits, A mag arorsz gi..., 1828)

drxávni jêzik - ll mn l
mewqánstvo - l
narodno- n m ti
preporóden - jj l t i
predstávljati - k i l

preuqevánje - t n lm n
prizadévanje - t k
razvijajóq se - jl
ustrézati - m l l
vésten - l lkii m t

84. Ilirizem in gajica

Po letu 1830 so na Slovensko segli tudi vplivi ilirskega gibanja. Iliri-
zem je bil doma na Hrvaškem. Njegovi voditelji so se zavzemali za tesnej-
še povezovanje med Slovenci, Hrvati in Srbi. Mislili so, da se bodo skupaj
laže postavili po robu Nemcem, Madžarom in Turkom. okazovali so, da
se morajo južni Slovani z ružiti v en naro  in ustvariti enoten  ilirski
ezik  Voditelj ilirskega gibanja na Hrvaškem je bil mladi pravnik u evit

Gaj (1809-1872). Gibanje je imelo tudi na Slovenskem precej privržencev.
Toda le redki so bili pripravljeni, da bi se odpovedali slovenš ini in prevzeli
hrvaš ino. Pod vplivom ilirskega gibanja se je v lei eisovih Novicah
uveljavil Gajev rkopis  a i a  v kateri (v nekoliko spremenjeni obliki)
pišejo Slovenci še danes.
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qebéla - -
qebelárstvo - -
qebélji pánj - -
kránjski - -
mática - -
pásma - -
ráven - -
svetóvno znán - -
trgovína
z médom - -
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74. Prazniki *

Prazniki v srednjem veku so imeli pomen nekakšnega katalizatorja za
podložnike. Tako je bilo delo in po itek v ravnotežju. Tudi krš anski cerkve-
ni prazniki so se delno razvili iz praznikov, ki so bili povezani z nekdanji-
mi vremenskimi in vegetacijskimi spremembami. Ali pa so bili prilagojeni
pomembnim kmetijskim delovnim procesom.

Nabožne pesmi so ljudje peli tudi doma, npr. o treh kraljih, v liki no i
ali boži u. Iz 15. stoletja se je ohranila porabska razli ica v likono ne
pesmi “Kristuš nam je od smrti stau”:

“Kristuš nam je od smrti stau,
Alleluja, hvala bodi vskigdar Baugi.”

(Porabje, 1995/7)

Iz 16. stoletja je pesem O, sveti trej krali

“O sveti trej krali,
kak bla žen vaš en
da sina Marija,
rodila nam vsejm.”

(Slovensko Porabje, 1982)
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qrkopís - -
enôten - -
odpovédati se
qému - -
postáviti se
po róbu qému - -
povezovánje - -
právnik - -
priv®xenec qésa - -
vplív - -
zavzémati se
za kaj - -Ljudevit Gaj

85. Beseda "Slovenija"

Kot izvemo od znanega slovenskega zgodovinarja dr. Vasilija Melika,
so besedo Slovenija  za celotno slovensko narodno ozemlje za eli upora-
bljati v prvih desetletjih 19. stoletja. Beseda je prinašala pojem, ki ga dot-
lej ni bilo.

Ko so v slovenskem tedniku Novice 4. septembra 1844 napisali, da je Ljublja-
na "srce Slovenije", so bralci ob utili to izjavo kot nekaj nepopisno lepega. To
je pomenilo, da je Ljubljana središ e slovenskega narodnega ozemlja, domov-
ine in države, ki je še ni... Med zavednimi slovenskimi izobraženci in študenti
se je gotovo nekako v tem asu porodila misel o potrebi združitve slovenskega
narodnega ozemlja v eno upravno enoto.

enôta -
izjáva - n il tk t
nepopísen - l t tl n
pójem - f l m

sredíwqe - k nt
tédnik - til
upráven - i t i
zavéden - nt t
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Ob koncu 18. stoletja je družina Batth n  razpolagala z najve jo posest-
jo v županiji Vas, kamor so se priselili v za etku 16. stoletja. Najve ji
cerkveni posestniki v županiji pa so bili cistercijani v Monoštru.

dávqna b
rekti ikácija - n
gospóstvo - l m
izvêsti - jt

popisoválec -
posést - bi t k
podlóxnik - j bb
razpolágati - n lk ik

 odlo iki i  tlaka 

Od desetih porabskih vasi je spadalo šest k cistercijancem v Monoštru.
Podložniki na celi, tri etrtini, polovici in etrtini kmetije so morali brez
razlike en dan v tednu delati tlako  s štirimi, tremi ali z dvema vprežnima
živinama. Peš so bili dolžni služiti tretjino pol dneva. Odhod in prihod na
tlako nikoli ni bil vštet. V Števanovcih, Sakalovcih, Slovenski vesi in na
Verici so imeli podložniki pravico prodajati vino tri mesece v letu, v An-
dovcih pol leta. Klanje goveda je bilo prepovedano. Podložniki na celi
kmetiji so imeli 16 oralov zemlje in 7 požunskih mernikov pridelka na
oral. V vseh vaseh so imeli nerodovitne njive, slabe pašnike in travnike,
ni vreden gozd. Zaradi talne vode je bilo veliko neobdelanih zemljiš . Sena
so pokosili za 3-4 vozove. V Slovenski vesi, Otkovcih in Andovcih otave
sploh niso kosili, v ostalih vaseh pa le malo.

klánje govéda -
kmetíja -
mérnik -
nèobdélan -
orál -
otáva -
poxúnski -

pridélek -
spádati -
tálna vôda -
tláka -
vpréxna
xivína -
vwtéti -
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 rva ele i a v love iji

Slovenija je bila med prvimi deželami na svetu, ki so dobile železniško
progo (Anglija, Belgija, Nem ija, Francija, Rusija, Avstrija, Slovenija).

Na binkoštno nedeljo, 2. junija 1846 je po novozgrajeni železniški pro-
gi Šentilj-Celje  prvi na tleh nekdanje Jugoslavije  pripeljal v Celje prvi
vlak. Konec leta 1841 je izšel na unaju dvorni dekret, v katerem je bila
prvi  predvidena pro a Duna rst užna železni a  kot del avstrijske
poti proti Jadranu. Tudi na Madžarskem se je železniški potniški promet
za el 1846 (Budimpešta V c).

Prva lokomotiva je prispela na ljubljanski kolodvor leta 1849, na ce-
sarjev rojstni dan. Odlo itev glede trase za progo od Ljubljane do Trsta je
bila težavna. ostop k morju je ovirala visoka in valovita kraška planota.
Najprej pa so morali osušiti Ljubljansko barje, zatem pa zgraditi velik nasip.

ez borovniško dolino so zgradili 561 metrov dolg in 38 metrov visok
dvoetažni železniški viadukt. Ta je bil dolga desetletja navje i zi ani most
v Sre n i vropi

bárje -
bínkowten -
dekrét -
dvóetáxen -
kráwki -
nasíp -
planôta -

pótniwki promèt -
predvíden -
trása -
viadúkt -
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xelézniwka
próga -
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klánje govéda -
kmetíja -
mérnik -
nèobdélan -
orál -
otáva -
poxúnski -

pridélek -
spádati -
tálna vôda -
tláka -
vpréxna
xivína -
vwtéti -
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 rva ele i a v love iji
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bárje -
bínkowten -
dekrét -
dvóetáxen -
kráwki -
nasíp -
planôta -

pótniwki promèt -
predvíden -
trása -
viadúkt -
xeléznica -
xelézniwka
próga -

ekda ji orov i ki viad kt
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89. Slovenci leta 1848

Slovenci leta 1848, ko je na Dunaju in v Pešti iz-
bruhnila revolucija, še niso imeli svojega politi nega
programa. Za to so poskrbeli koroški duhovnik

Matija Majar
(1809-1892)

in slovenski izobraženci ter študentje, ki so sestavili
program Zedinjene Slovenije.

V njem so zahtevali združitev slovenskega ozemlja  ki je bilo do tedaj
razdeljeno med razli ne dežele  v eno samo slovensko pokrajino. Ta naj
bil imela svoj parlament in svojo vlado. Uradni jezik pa naj bi bil povsod
na Slovenskem  slovenš ina. Tudi na šolah. Z avstrijskim cesarstvom naj
bi to samostojno slovensko deželo povezala le ministrstva in oseba ce-
sarja. Vendar program Zedinjene Slovenije leta 1848 med slovenskim prebi-
valstvom še ni dobil širše podpore.

Matija Majar

dexêla - itt t t m n
podpóra - t m t
povsód - min n tt
sestáviti - ll t

urádni jêzik - i t l n l
vláda - k m n
zdruxítev - l
zedínjen - lt

 ože  Ko  *

ože  oši  (1788-1867) je bil katoliški duhovnik, etnološki pisec,
raziskovalec krajevne zgodovine. Med 1816-1829 je bil župnik na ol-
njem Seniku, od 1829 do smrti na Gornjem Seniku. Madžarska in sloven-
ska etnologija ga ima za avtor a prve pokra inske mono ra i e (O Sloven-
cih na Madžarskem, 1824). Napisal je vzgojno knjigo z mnogimi etno-
loškimi podatki ter priredil pregled madžarske in prekmurske zgodovine.
V slovenš ino je prevedel madžarsko slovnico. Izdal je tudi dve nabožni
knjigi, ki ju v Porabju uporabljajo še danes. Obe sta zelo pomembni za
ohranitev slovenskega jezika in narodne zavesti porabskih Slovencev.

Kot duhovnik je pogosto obiskal tudi domove Gornjeseni anov in je
tudi opisal njihove življenjske razmere.

96

o e la a z ulianno izplula iz ambur a  e bil v meriki možev
po reb  ste a ne

ova ulianna orv th e morala se em ol ih let krepko elati  a si
je lahko prihranila dovolj denarja za pot nazaj domov k svojima otroko-
ma  ameravala u e vzeti s sebo  in priti naza  v meriko  k er e bilo
živl en e vseeno laž e kot oma

o e leta  prišla na a žarsko  e izbruhnila prva svetovna vo na
in ni mogla ve  naza  v meriko  ikoli ve . Naslednje leto je Bog poklical
k sebi n ene a sinka

meriške san e
orabska uso a

b®ki - b j
izbrúhniti - kit
k®sta - k
ládja - j
lastník - t l j n
odpráviti se - lin l
opazíti -

ozírati se - n t k b
podnajémnik - lb l
postája - ll m
prihraníti - m t k t
prispéti - m k ik
stanováti - l kik
usóda -

105. Jugoslovanska misel

Prodorni Hinko Smrekar
je s karikaturo bistro pokazal,
kak no o ed njenje  resn
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71. Koruza, krompir, bar *

Nemško-rimski cesar Karel VI.  kot madžarski kralj Karel III.  je v
za etku 18. stoletja uvedel sajenje koruze in krompirja tudi v pokrajini
med Muro in Rabo. Ljudstvo teh rastlin v za etku ni preve  maralo. Imeli
so ju za kruh služin a i  S asoma pa sta postali pomemben del prehra-
ne tudi porabskih Slovencev. Ti dve kulturni rastlini sta spodbudili tudi
praši ere o  Po krompirju so sejali na njivo bar (vrsta prosa). Zrnje so ophali
v kašo v leseni ro ni stopi.

“Veliko rodovitnost i prirastka je casar Karl VI. napravo po velejnji kuku-
rice i krumpira saditi ali sejati; eta je spervoga nej meo jako poštenja in
a o a der i ki kr h v pota i io

(Koši , Starine..., 1845)

bár - m
opháti - ki nt l
prawiqerêja - t t n t
prehrána - tk

rastlína - n n
rôqna stópa - k im l m
sluxinqád - l
uvêsti - b t

72. Marija Terezija *

Cesarica Marija Terezija
(1740-1780) je leta 1767-
1768 izvedla dav no rekti i
ka i o popravo  tudi v po-
krajini med Muro in Rabo.
Najprej je preko popisoval-
cev izpraševala podložnike o
njihovih gospodarskih in
življenjskih razmerah.

V 18. stoletju je deset
porabskih vasi spadalo k
trem zemljiškim gospo-
dom. Ve ina  B rg lin
(Otkovci), Istv n alva
(Števanovci), Or alu (An-
dovci), Permise (Verica),
Szakon alu (Sakalovci)
in Tót alu (Slovenska ves)

 je spadala k ister i anom v Monoštru. Prebivalci vasi Ritkarovci
(Ritkah za) so bili po ložniki as ev v Gornji Lendavi, olnje- in
Gornjeseni ani ter prebivalci vasi T rke (Trdkova) pa so sodili h ospost
vu ružine atth n  v obri.

Marija Terezija

80

 ad ari a ija 

Leta 1792 so uvedli madžarš ino kot obvezen u ni predmet v šolah na
Ogrskem. V županiji Vas je bil l. 1820 ustanovljen sklad za pospeševanje
madžarš ine, l. 1825 pa stalna komisija za širjenje madžarš ine. ko  n
r s le je od leta  zahteval od svojih duhovnikov, da vodijo dotlej

latinsko pisane mati ne kn i e v ma žarš ini
“ rság, v šterom mi lovenje prebivamo, se imenüje ogrski... ni... z svo

jimi rsá kimi, ino vármeg éskimi rendelüvánji želejo i tou, ka bi nji ov e
zik vsi pod ogrskov oronouv bodou i Národje polübili, i pod njem gu ali... ”

(Koši , Kr tki n vuk..., 1833)

dotlèj -
madxarizácija -
mátiqna knjíga -
obvézen -

pospewevánje -
sklád -
stálna komisíja -
zahtévati -

 oj a eodvi o t ad ar ke 1 1  

V pokrajini med Muro in Rabo so katoliški duhovniki in njihovi verniki
po pirali katoliške absburžane. van eli ani pa so se opredelili za evan
eli ana a osa ossutha  Isto asno za osamosvojitev Ogrske od Habsbur-

žanov, nasprotnikov protestantizma. Zaradi tega  po zgledu svojih madžarsko
vzgojenih izobražencev, predvsem hodoškega župnika anoša ar oša – so
se raz lasili za ma žarske en e . Svoj staroslovenski ali vendski  jezik so
uporabljali v cerkvi in šoli v imbolj konservativni obliki z namenom, da bi ga
razlikovali od nare ja svojih katoliških rojakov in od slovenskega knjižnega
jezika. Janoš Kardoš je prevajal tudi pesmi madžarskih pesnikov.

bòj
za nèodvísnost -
nasprótnik -

podpírati -
zglèd -
xúpnik -

iki  a past rski o en v k sni no
s plamenom ori ale  na p stinski pot
tak se rozi v ev t  es t vrst vre men
ol i ikloša ke p ouz ale  i meni

   (J nos Aran , Toldi)
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“ zdajšnjem asi emi kmetovje si dvouje prebivalnice   na pou drügi
štirják klafter  visike  i kál atne goripostávlajo na olepojtenje vési  ta prejd
nja je malo bole prestrana,  ta znotrejšnja pa malo voskejša, i snájšnejša. 

ü je doma i oltár to je  razpetjé, i kejpove niki  svécov, štere za ougom
trdno poštüvajo domá i lüdjé  tü májo molitvene i drüge féle dobre knige, ino
svoja isla   tü moli, ki v  érkev nemore tü se podvori emi gost   tü se
doma e žene obábijo   tü se betežnicke z svestvami potrouštajo po Méšniki.”

(Koši , Zobrisani..., 1845-1848)

krajévna
zgodovína - -
nabóxen - -
obiskáti - -
raziskoválec - -
vzgójen - -
xivljênjske
razmére - -od s ože a Ko a

 en an o e   d o n ka Ko a 

J. L. je služil kot hlapec pri Koši u na Gornjem Seniku. uhovnik ga je
spodil zaradi lenobe in malopridnosti. Nato je odšel k vojakom, vendar je od
tam pobegnil. 15. avgusta 1851 pono i med 10. in 11. uro je naglo dvignil
gornji del pe i in sko il v Koši evo sobo. Mislil ga je umoriti, nato pa oropati.

uhovniku se je posre ilo po krvavem boju vre i razbojnika na tla, iztrgati mu
iz rok puškino bodalo ter odpreti sobna vrata. Tedaj ga je dal z ljudmi, ki so
pritekli na kri anje in plat zvona, zvezati.

bodálo - t n
bòj - l k
lenôba - l t mb

maloprídnost - n
spodíti - l
ubíti - m l

95

 s rona  s o enske a orek a

Jerry Linenger je eden od dveh ameriških astronavtov slovenske krvi
(drugi je Ronald Šega). Bil je lan posadke vesoljskega vozila Space Shut-
tle, ki je bilo v vesolju od 9. do 17. septembra 1994. Jerr  je eden najbolj
izobraženih ameriških kozmonavtov. Ima dva doktorata in še tri druge
akademske naslove.

Njegova stara mama Francka Dobravec, rojena 1905 na Gorenjskem,
je petnajstletna prišla v Chicago. Tam se je poro ila s rancem Pusavcem
iz Trži a. Njuna h i rancka je mati astronavta.

astronávt - j
qlán - t
kozmonávt - j
poroqíti se - m ik

posádka - l n
vesólje -
vesóljsko
vozílo - j m

 anje o er k  

G rg  Horv th (Štévani Djüra) z Gornjega Senika se
je l. 1906 odpravil v daljno meriko  Doma e pustil ženo
Julianno Horv th (Pekino) in dva majhna otroka. Naslednje leto
e žena šla za n im  otovala e evet ni  Dva z vlakom  se

dem z ladjo.
Ko je kon no izstopila v Pitts- burghu, sta ju pri akala na

postaji lastnik stanovanja in n e ova žena  D ra e stano
val pri njiju kot podnajemnik. u i ulianna u e poznala
ker sta bila tudi onadva z Gor- njega Senika. Na njeno veliko
za u en e  kako a mož ni prišel na posta o  sta znan a rekla
a e še na elu

o so prispeli na om  k er e bil mož oma  se e žena za
ela ozirati po sobi  aenkrat e opazila moževo žepno uro na

steni. Prej jo je vedno nosil pri sebi. In celo ustavila se je! Na istem zidu je bila
tu i slika  a n e  o prta krsta  v krsti pa mrtev lovek. Ko si je sliko ogledala
nekoliko pobliže  se i e skora  ustavilo sr e  il e n en mož  e brk ni imel
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92. Anton Martin Slomšek

 Anton Martin Slomšek (1800-1862) je bil slo-
venski narodni preroditelj, pesnik, lavantinski škof.
Boril se je za pravice slovenskega naroda. Leta
1859 je prenesel se ež lavantinske ško i e iz nem-
škega Št. Andraža v aribor  S tem dejanjem je
rešil vero, kulturo, jezik in narodnost okrog 200
tiso  štajerskih Slovencev.

Spodbujal je slovensko petje v šolah, izdal prvo
slovensko mladinsko pesmarico ola vesela  V

Mariboru je ustanovil prvo višjo šolo (bogoslovje). Pokopan je v mariborski
stolnici. 19. septembra 1999 je bil raz lašen za blažene a

Slomška je najlepše opredelil literarni zgodovinar ran e i ri :

Slomšek kot uhovnik in ško  zavzema prvo mesto
v slovenski z o ovini za irilom in eto om

aro nozabavni ansambel Sloveni a je leta 1995 izdal CD ploš o z naslovom
a lepše Slomškove pesmi lani ansambla ob spremljavi citer pojejo dvanajst

pesmi slovenskega svetnika. Nekatere od njih so že kar ponarodele (Veselja
dom, Veseli hrib ek, Ve ernica, V nebesih smo doma itd.).

bláxen -
lavantínski -
literárni
zgodovínar -
národnozabávni
ansámbel -

opredelíti -
pesmaríca -
ponarodéti -
prerodítelj -
spremljáva -
stólnica -

94

ouis ami (1898-1951) se je izselil v
Ameriko 1913, dopisoval v ameriške liste in
se uveljavil kot pisatelj in prevajalec sloven-
skih del v angleš ino. Med drugo svetovno
vojno se je Adami  zavzemal za podporo ju-
goslovanskim partizanom. 1951 so ga našli
ustreljenega na njegovi farmi. Njegova smrt
je ostala nepojasnjena.

Louis Adamiq

ilivo  a ovi  (1921-) je za asa druge vojne pobegnil iz Ljubljane in
se izselil v Avstralijo. Leta 1975 je bil prvi senator v avstralskem parlamentu,
ki ni bil anglosaškega porekla. Bil je velik podpornik slovenskih organi-
zacij na tej celini.

celína - l
duhóven - ll mi
izséljenski - ki n l i
nèpojásnjen - t l
osébnost - m l i
podpórnik - t m t
porêklo - m
pristaníwqe - kik t

rúdnik - b n
továrna -
ustvarjálen - lk t mn
uveljáviti se - n l
véz - k t
zapuwqína - t k
zavzémati se - k ll
zdómstvo - mi i
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“ zdajšnjem asi emi kmetovje si dvouje prebivalnice   na pou drügi
štirják klafter  visike  i kál atne goripostávlajo na olepojtenje vési  ta prejd
nja je malo bole prestrana,  ta znotrejšnja pa malo voskejša, i snájšnejša. 
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krajévna
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obiskáti - -
raziskoválec - -
vzgójen - -
xivljênjske
razmére - -od s ože a Ko a

 en an o e   d o n ka Ko a 
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bodálo - t n
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spodíti - l
ubíti - m l

95

 s rona  s o enske a orek a

Jerry Linenger je eden od dveh ameriških astronavtov slovenske krvi
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astronávt - j
qlán - t
kozmonávt - j
poroqíti se - m ik

posádka - l n
vesólje -
vesóljsko
vozílo - j m

 anje o er k  
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nekoliko pobliže  se i e skora  ustavilo sr e  il e n en mož  e brk ni imel
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92. Anton Martin Slomšek
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venski narodni preroditelj, pesnik, lavantinski škof.
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 o orje a dr ž a

V Celovcu je leta 1851 lavantinski škof Anton Martin Slomšek ustanovil
Mohorjevo družbo, ki je za ela izdajati vsakoletni knjižni dar za lane. To
se je ohranilo do danes. Njene knjige, imenovane mohorjevke, so prihajale
v vse slovenske dežele. Tudi med izseljence v Ameriki in drugod po svetu.
Opravile so veliko delo pri izobraževanju slovenskih ljudi in utrjevanju
njihove narodne zavesti.

Mohorjeve knjige so bile priljubljene tudi med nekaterimi bolj razgle-
danimi kme kimi ljudmi v Porabju. Redno so jih prebirali. Skrivali so jih
na podstrešjih. Bilo je to veliko dejanje, ker so do Mohorjevih izdaj lahko
prišli le na ta na in, da so jih pretihotapili s Koroškega ali Kranjskega.
Avstrijske in madžarske oblasti so jih namre  prepovedale.

ružba je 1982 kot letni knjižni dar izdala knjigo "Slovensko Porabje" iz-
pod peresa dveh porabskih avtorjev.

ávtor - -
dejánje - -
drúxba - -
izséljenec - -
kméqki - -
knjíxni dár - -
Korówka - -
Kránjska - -
podstréwje - -
pretihotápiti - -
priljúbljen - -
razglédan - -

93

101. Impresionisti

Že v obdobju realizma so slovenski slikarji, npr.
Janez in Jurij Šubic, Ivana Kobilca in nton žbe s
svojo slikarsko šolo v M nchnu ustvarili dela trajne
vrednosti.

Ob zatonu 19. stoletja pa nastopi prvi polet slo-
venskega slikarstva, ko nastopijo impresionisti. Tako
Ivan Grohar (1867-1911), Rihard Jakopi (1869-
1943), Matija Jama (1872-1947).

Njihova razstava leta 1900 je naravnost osupnila
umetniški svet. V njihovih razstavljenih delih ni bilo

najti ni ve  "avstrijskega". Med številnimi deli svetovnega impresioniz-
ma se platna slovenskih impresionistov takoj prepoznajo. Izstopajo po svoji
neponovljivi toplini in mehkobi, po otožni sanjavosti, ki navdihujeta ljube-
zen in hrepenenje.

Rihard Jakopi

hrepenênje - k
izstópati - kit nik
navdíhovati - m i l t
obdóbje - i k
osúpniti - m bb nt
polèt - l n l t
razstáva - ki ll t

razstávljen - ki ll t tt
slikár - f t
slikárstvo - f t t
wtevílen - m
trájen - t t
umétniwki - m i
ustváriti - m lk t

102. Slovensko zdomstvo

Slovenski izseljenski val na pragu 20. stoletja je odnašal najbolj delav-
ne in ustvarjalne mo i. Ve inoma v Ameriko. Slovenski ljudje so se v sve-
tu uveljavili s svojim poštenjem in delom. Zaposleni so bili po tovarnah, v
rudnikih, pristaniš ih, na železnici. Slovenska pesem (pri Porabcih tudi
madžarska) jim je bila duhovna vez s staro domovino, z doma o vasjo.

Njihovi otroci so se že lažje vživeli v novo okolje. Najbolj vidna osebnost
med njimi je bil Frank J. Lausche (Lovše) (1895-1990) iz Clevelanda, župan,
guverner zvezne države Ohio, senator v ameriškem kongresu. Svoje sloven-
stvo je javno priznaval kot vrednoto, kot dragoceno zapuš ino svojih staršev.
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94. Tihotapljenje Mohorjevih knjig *

Mariborski škof r  ože Sme  opisuje enega od številnih primerov v
svoji knjigi salmi vaške a župnika  (Celje, 1992). Gre za zanimive zgod-
be, prepletene z življenjepisnimi podatki bogojanskega župnika vana aše
Dogajanja se odvijajo v asu, ko je Prekmurje spadalo še k Madžarski,
Prlekija pa k Avstriji. Mura je bila meja. Madžarski žandarji so budno
pazili, da bi im manj slovenskih idej prišlo s Slovenskega. Da ne bi za eli
razmišljati o združitvi slovenskih dežel, ker bi s tem Madžarska zgubila
del svojega ozemlja.

o e bil aša še kaplan  e nepri akovano prišla k n emu ses
tra  ove ala e bratu  a oma v eltin ih o etu preti nevarnost  a a
bo o zaprli  o vseh župni ah Slovenske okro line a ho i o o rski žan ar i
š e o pover enike mohorskih kn i  e vsak naro nik kn i  Družbe sv  o

hor a e politi no suml iv  ka  šele pover eniki
O e e po skrivnem slu pre el obvestilo  a mohorskih kn i  ni mo o e

ve  spraviti iz vstri e na rsko po re ni poti pri a oni  am e me a
stro o zastražena  Sestra e pri rvela k bratu zato  ker o e kl ub pomnoženi
ma žarski straži ho e pritihotapiti mohorske kn i e v eltin e

la i kaplan e prišel o etan ev me ni kra  s kolesl em  am se e
na skriva  približal samotnemu urinemu obrež u  in se vr el v razbes
nele valove  eka e zavol o obilne a ežev a zelo narasla  rabil a e
strah  a a žan ar i ne bi opazili in strel ali za n im  olikor e le mo el
e plaval po  vo o  Dol e hla e in evl i so postali težki kakor nakovalo

alo e man kalo  a bi utonil  o  mu e poma al
o e bil že na ru em bre u ure  na Slovenskem  anes ta va ela

tvorita omur e  e vse sre no opravil  osre oval em e pre al sporo ilo
na  neka  asa po aka o z obavo kn i  ohor eve kn i e so  si er nekoliko
pozne e kot ponava i  prispele v rekmur e in orab e

92

že leto poprej (1866) priklju ili k Italiji. Pred tem asom so spadali pod
Avstrijo.) Zaradi tega je med Slovenci zavladala velika zaskrbljenost. Zato
so v letih 1868-70 po vsem slovenskem ozemlju prirejali velika zborovan
a na prostem  Po eškem zgledu so jih imenovali tabori, udeležilo se jih je

po ve  tiso  ljudi. V narodne noše oble eni udeleženci so navdušeno
pozdravljali govornike, ki so ponovno zahtevali e in eno Sloveni o  Ta-
bori so mo no okrepili slovensko naro no iban e

márqen - m i i
na prôstem - b b n
národna nôwa - n i l t
navdúwen - l lk
prirêjati -
skleníti - k t
sporazúm - m ll

udeléxenec - t
zaskrbljênost - l m
zat®t - lf t tt
zavládati - l
zborovánje - t l
zedínjen - lt
zglèd - l

100. Rde  nagelj

 romanti nem ob ob u  stolet a e na el  postal naro ni
vet   slovenskem okrasu pa se r e  na el  po avi že v 

stolet u  a okras v ob ob u baroka e zna ilna vaza s šop
kom na el nov  upo obl ena na omarah in skrin ah  Dekleta
so a pripen ala na prsi antom  ki so o ha ali k vo akom

me ka hiša z na el ni e zna ilnost slovenske a po ežel a
a oma em pohištvu oka  po osto opazimo okras v obliki

viti e z na el novimi vetovi  a takšen okras naletimo tu i
na slovenski zibki  a n e  e skora  re no po oba bož epotne

ari e  se to pomeni l ubezen o otroka  ki e bož i ar

bôxji dár - t n n k
nágelj - f
okrâs -
podexêlje - i k f l l
pohíwtvo - b t

pojáviti se - m l nik
skrínja - l
upodóbiti - b l
vítica - in k
znaqílnost - ll t
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zavládati - l
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dobáva - -
dogájanje - -
idêja - -
kolêselj -
nakoválo -
naroqník -
podátek -
posredoválec -
povérjenik -
Pomúrje -
Prekmúrje -
pretíti komu -
primér -
psálm -
sèl -
skríven -
sumljív -
tihotápljenje -
váwki -
xandár -
xivljenjepísen -

95. Romantika v slovenski glasbi

Že v obdobju klasicizma pred letom 1850 se je zborovsko petje po sloven-
skih cerkvah približalo ljudskemu ustvovanju (skladatelj Gregor Rihar).
Obdobje romantike, ki je sledilo, je v glasbenih delih nosilo že jasen narod-
nostni poudarek in izrazito slovensko utenje. Romantika je dosegla svoj
vrh z Antonom Foersterjem (1837-1926), ki je v Ljubljani ustanovil šolo
za organiste. glasbil je pesmi so asnih slovenskih pesnikov (Jenko, Stri-
tar, Gregor i , Aškerc).

Njegova opera Gorenjski slav ek je skoraj ponarodela. Najpomembnejši
glasbeni središ i sta bili Ljubljana in Gorica. Kot skladatelj narodnobuditeljskih
pesmi se je uveljavil Miroslav Vilhar (1818-1871). V asu preporoda sta ogrevala
ut za narodni ponos skladatelja brata Benjamin Ipavec (1829-1909) in Gustav

Ipavec (1831-1908). Slednji je zložil tudi znamenito pesem  Slovenec sem!...,
ki smo si jo izposodili tudi za naslov naše knjige.

národni ponòs -
preporòd -
uglásbiti -

uveljáviti -
zbórovski
zloxíti pésem -

91

98. Franc Ivanocy *

Franc Ivanocy (1857-1913) je tretja najpomemb-
nejša osebnost  po Števanu in Miklošu K zmi u 
za izdajanje tiska v nare ju Slovencev na
Madžarskem. redil je prve tri letnike Kalendarja
srca Jezušovoga. Pisal je vanj lanke in njegovi
mlajši sodelavci so na njegovo pobudo ustanovili
Marijin list in Novine.

S skupino doma ih duhovnikov ože  lekl
van aša  ože  Sakovi  in ože  lekl ml  je

poskušal ohranjati narodno zavest Slovencev med Muro in Rabo. V ta
namen so oblikovali prvi politi ni program za to pokrajino. Program daje
najve ji poudarek pomenu vere. Nato pomenu lokalnih asnikov v doma em
jeziku, železniški povezavi z notranjostjo Madžarske in Slovenijo, ver-
skim šolam, manjšim carinam ipd. Program je bil osnova politi nega
delovanja Jože a Klekla. Razen asnikov v doma em jeziku takšen pro-
gram v okviru Ogrske ni bil uresni en.

“ ride as, i ne je dale , gda bomo vu našem maternom jeziki teli dobra,
edna, poštena, düši i teli asnovita dela...  kalendarov med malim sloven

skim narodom razširjeni  že prvo leto.”
(Ivanoc , Kalendar, 1915)

létnik - l m
oblikováti - m lm
osnôva - l
pobúda - k m n

poudárek - n l
qásnik - j
qlánek - ikk
uredíti - m k t

99. Tabori

Po zatrti mar ni revoluciji 1848 se je avstrijski cesar in madžarski kralj
ranc Jože  najbolj bal Madžarov. Zato je dvor na unaju 1867 sklenil

sporazum z Madžari. Avstrijsko cesarstvo se je od takrat naprej imenovalo
Avstro-Ogrska. Nova in ostrejša meja med madžarsko in avstrijsko polovi-
co monarhije je prekmurske in porabske Slovence mo neje lo ila od os-
talega, ve jega dela slovenskega ozemlja kot prej. (Beneške Slovence so
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96. Nagodba (1867) *

Z nagodbo med Madžari in Habsburžani se je centralisti na Avstrija
razdelila na avstro-ogrsko monarhijo. Zakon o enakopravnosti narodnost-
nih skupnosti iz leta 1868 je poudarjal  “Politi no je le en narod, nedeljiv,
enoten ma žarski naro  katere a enakopravni lani so vsi ržavl ani naše
omovine  ne le e na to  kateri naro nosti pripa a o  radni jezik je

postal madžarski. Slovenš ina v pokrajini med Muro in Rabo se je lahko
uporabljala le v ružini in erkvi

Sombotelski ško  Imre Szabó je v novoletni okrožnici za leto 1876 zauka-
zal pouk madžarš ine v krajih z nemadžarskim prebivalstvom. Zakon o
obveznem pou evanju madžarskega jezika je sprejela skupš ina leta 1879.

Za širjenje madžarš ine so 1897 v Murski Soboti ustanovili a žarsko
izobraževalno ruštvo za en sko kra ino

Z zakonom o krajevnih imenih (1898) je dobilo notranje ministrstvo
pravico za preimenovan e nema žarskih kra ev v ma žarske (npr. epinci
 Kerka , Trdkova  Magas ok)

V šolah Slovenske krajine so leta 1867 še pou evali v slovenskem ma-
ternem jeziku. V šolskem letu 1908-1909 so imele že vse šole ma žarš ino
kot u ni jezik. Kdor je v šoli govoril slovensko, so ga otroci zatožili in je
moral petdesetkrat ali stokrat napisati za kazen   šoli in na voriš u je
ovol eno ovoriti le ma žarsko

enakopráven -
enakoprávnost -
enôten -
nagódba -
nèdeljív -

okróxnica -
skúpwqina -
úqni jêzik -
zákon -
zaukázati -

90

Vprašanja

Kateri so bili pozitivni ukrepi Ilirskih provinc na Slovenskem  Kako se
imenuje in od kod izvira slovenski rkopis  Kje in kdaj so zapisali prvi
besedo Slovenija  Kdaj in s im se je za ela madžarizacija Slovencev
med Muro in Rabo  Kakšen je bil vpliv boja za neodvisnost med Slovenci
v avstrijskem in med Slovenci v ogrskem delu avstrijskega cesarstva  Kdo
je bil Jože  Koši  Kdo je prvi slovenski svetnik  Kaj je ustanovil  Kaj so
bile posledice uvedbe madžarš ine kot uradnega jezika po letu 1867
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97. Vendska teorija *

Teorija o tem, da “Vendi” niso Slovenci, je nastala v boju za evangeli an-
sko vero. Evangeli anski duhovnik Janoš Kardoš (1801-1875) je videl
zagotovilo za obstoj evangeli anske manjšine znotraj katoliške slovenske
manjšine na Madžarskem na ta na in, da je leta 1848 podpiral Lajosa Ko-
ssutha ter madžarizacijske težnje v asu dualizma. Tedaj je prevladovala
teorija, da živijo med Rabo in Muro “Vendski Slovenci”, katerih “stari
slovenski” jezik ni isti kot jezik kranjskih Slovencev.

Evangeli anski duhovniki in verniki, ki so bili Kardoševi privrženci, so
bili na koncu 19. stoletja prepri ani, da svojo evangeli ansko vero lahko
obdržijo le, e na željo Madžarov postanejo Vendi, Vendski Slovenci ,
sicer pa se bodo asimilirali.

asimilírati se -
prepríqan -
kránjski -
madxarizacíjski -
na ta naqín -

obstòj -
podpírati -
priv®xenec -
teoríja -
zagotovílo -

89

Povzetek

Leta 1809 so Francozi dve tretjini slovenskega ozemlja vklju ili v Ilir-
ske province, katerih glavno mesto je bila Ljubljana. Francozi so v Ljublja-
ni ustanovili univerzo. Slovenš ini v osnovnih šolah in gimnazijah so
priznali ve jo vlogo kot Avstrijci .

Po letu 1830 so na Slovensko segli tudi vplivi ilirskega gibanja, ki je
hotelo južne Slovane združiti v en narod in ustanoviti enoten, ilirski
jezik. Voditelj ilirskega gibanja na Hrvaškem je bil pravnik Ljudevit Gaj
(1809-1872). Gajev rkopis - gajico - so prevzeli tudi Slovenci.

V slovenskem tedniku Novice so 4. septembra 1844 prvi  napisali bese-
do Slovenija. Med zavednimi Slovenci se je v tem asu porodila misel o
potrebi združitve slovenskega narodnega ozemlja. o tega je prišlo šele
leta 1991.

Madžarizacija Slovencev med Muro in Rabo se je za ela leta 1792, ko
so uvedli madžarš ino kot obvezen u ni predmet v vseh šolah na Ogrskem.

Leta 1848 so se evangeli ani Slovenske krajine opredelili za evangeli ana
Lajosa Kossutha in so se razglasili za madžarske Vende .

Koroški duhovnik Matija Majar (1809-1892) je s slovenskimi izobra-
ženci in študenti sestavil program Zedinjene Slovenije, ki je zahteval svoj
parlament, svojo vlado in slovenš ino kot uradni jezik.

Katoliški duhovnik, etnološki pisec in raziskovalec krajevne zgodovine
ože  Ko  (1788-1867) je napisal knjige v slovenš ini in madžarš ini, ki

so zelo pomembne za ohranitev slovenskega jezika in narodne zavesti
porabskih Slovencev.

V 19. stoletju  je živel iz deloval prvi slovenski svetnik, blaženi Anton
Martin Slomšek (1800-1862). V Celovcu je leta 1851 ustanovil Mohor-
je o dr ž o, ki izdaja slovenske knjige vse do danes in jih širi med Slo-
venci po vsem svetu.

Po nagodbi med Madžari in Habsburžani (1867) je v ogrskem delu avstro-
ogrske monarhije postal radn  je k adžarsk  Slovenš ina v pokrajini
med Muro in Rabo se je lahko uporabljala le v družini in cerkvi. Evan-
geli ani so se izrekli za Vende, Vendske Slovence.
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ni ustanovili univerzo. Slovenš ini v osnovnih šolah in gimnazijah so
priznali ve jo vlogo kot Avstrijci .

Po letu 1830 so na Slovensko segli tudi vplivi ilirskega gibanja, ki je
hotelo južne Slovane združiti v en narod in ustanoviti enoten, ilirski
jezik. Voditelj ilirskega gibanja na Hrvaškem je bil pravnik Ljudevit Gaj
(1809-1872). Gajev rkopis - gajico - so prevzeli tudi Slovenci.

V slovenskem tedniku Novice so 4. septembra 1844 prvi  napisali bese-
do Slovenija. Med zavednimi Slovenci se je v tem asu porodila misel o
potrebi združitve slovenskega narodnega ozemlja. o tega je prišlo šele
leta 1991.

Madžarizacija Slovencev med Muro in Rabo se je za ela leta 1792, ko
so uvedli madžarš ino kot obvezen u ni predmet v vseh šolah na Ogrskem.

Leta 1848 so se evangeli ani Slovenske krajine opredelili za evangeli ana
Lajosa Kossutha in so se razglasili za madžarske Vende .

Koroški duhovnik Matija Majar (1809-1892) je s slovenskimi izobra-
ženci in študenti sestavil program Zedinjene Slovenije, ki je zahteval svoj
parlament, svojo vlado in slovenš ino kot uradni jezik.

Katoliški duhovnik, etnološki pisec in raziskovalec krajevne zgodovine
ože  Ko  (1788-1867) je napisal knjige v slovenš ini in madžarš ini, ki

so zelo pomembne za ohranitev slovenskega jezika in narodne zavesti
porabskih Slovencev.

V 19. stoletju  je živel iz deloval prvi slovenski svetnik, blaženi Anton
Martin Slomšek (1800-1862). V Celovcu je leta 1851 ustanovil Mohor-
je o dr ž o, ki izdaja slovenske knjige vse do danes in jih širi med Slo-
venci po vsem svetu.

Po nagodbi med Madžari in Habsburžani (1867) je v ogrskem delu avstro-
ogrske monarhije postal radn  je k adžarsk  Slovenš ina v pokrajini
med Muro in Rabo se je lahko uporabljala le v družini in cerkvi. Evan-
geli ani so se izrekli za Vende, Vendske Slovence.
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97. Vendska teorija *
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dobáva - -
dogájanje - -
idêja - -
kolêselj -
nakoválo -
naroqník -
podátek -
posredoválec -
povérjenik -
Pomúrje -
Prekmúrje -
pretíti komu -
primér -
psálm -
sèl -
skríven -
sumljív -
tihotápljenje -
váwki -
xandár -
xivljenjepísen -

95. Romantika v slovenski glasbi

Že v obdobju klasicizma pred letom 1850 se je zborovsko petje po sloven-
skih cerkvah približalo ljudskemu ustvovanju (skladatelj Gregor Rihar).
Obdobje romantike, ki je sledilo, je v glasbenih delih nosilo že jasen narod-
nostni poudarek in izrazito slovensko utenje. Romantika je dosegla svoj
vrh z Antonom Foersterjem (1837-1926), ki je v Ljubljani ustanovil šolo
za organiste. glasbil je pesmi so asnih slovenskih pesnikov (Jenko, Stri-
tar, Gregor i , Aškerc).

Njegova opera Gorenjski slav ek je skoraj ponarodela. Najpomembnejši
glasbeni središ i sta bili Ljubljana in Gorica. Kot skladatelj narodnobuditeljskih
pesmi se je uveljavil Miroslav Vilhar (1818-1871). V asu preporoda sta ogrevala
ut za narodni ponos skladatelja brata Benjamin Ipavec (1829-1909) in Gustav

Ipavec (1831-1908). Slednji je zložil tudi znamenito pesem  Slovenec sem!...,
ki smo si jo izposodili tudi za naslov naše knjige.

národni ponòs -
preporòd -
uglásbiti -

uveljáviti -
zbórovski
zloxíti pésem -
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98. Franc Ivanocy *

Franc Ivanocy (1857-1913) je tretja najpomemb-
nejša osebnost  po Števanu in Miklošu K zmi u 
za izdajanje tiska v nare ju Slovencev na
Madžarskem. redil je prve tri letnike Kalendarja
srca Jezušovoga. Pisal je vanj lanke in njegovi
mlajši sodelavci so na njegovo pobudo ustanovili
Marijin list in Novine.

S skupino doma ih duhovnikov ože  lekl
van aša  ože  Sakovi  in ože  lekl ml  je

poskušal ohranjati narodno zavest Slovencev med Muro in Rabo. V ta
namen so oblikovali prvi politi ni program za to pokrajino. Program daje
najve ji poudarek pomenu vere. Nato pomenu lokalnih asnikov v doma em
jeziku, železniški povezavi z notranjostjo Madžarske in Slovenijo, ver-
skim šolam, manjšim carinam ipd. Program je bil osnova politi nega
delovanja Jože a Klekla. Razen asnikov v doma em jeziku takšen pro-
gram v okviru Ogrske ni bil uresni en.

“ ride as, i ne je dale , gda bomo vu našem maternom jeziki teli dobra,
edna, poštena, düši i teli asnovita dela...  kalendarov med malim sloven

skim narodom razširjeni  že prvo leto.”
(Ivanoc , Kalendar, 1915)

létnik - l m
oblikováti - m lm
osnôva - l
pobúda - k m n

poudárek - n l
qásnik - j
qlánek - ikk
uredíti - m k t

99. Tabori

Po zatrti mar ni revoluciji 1848 se je avstrijski cesar in madžarski kralj
ranc Jože  najbolj bal Madžarov. Zato je dvor na unaju 1867 sklenil

sporazum z Madžari. Avstrijsko cesarstvo se je od takrat naprej imenovalo
Avstro-Ogrska. Nova in ostrejša meja med madžarsko in avstrijsko polovi-
co monarhije je prekmurske in porabske Slovence mo neje lo ila od os-
talega, ve jega dela slovenskega ozemlja kot prej. (Beneške Slovence so
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96. Nagodba (1867) *

Z nagodbo med Madžari in Habsburžani se je centralisti na Avstrija
razdelila na avstro-ogrsko monarhijo. Zakon o enakopravnosti narodnost-
nih skupnosti iz leta 1868 je poudarjal  “Politi no je le en narod, nedeljiv,
enoten ma žarski naro  katere a enakopravni lani so vsi ržavl ani naše
omovine  ne le e na to  kateri naro nosti pripa a o  radni jezik je

postal madžarski. Slovenš ina v pokrajini med Muro in Rabo se je lahko
uporabljala le v ružini in erkvi

Sombotelski ško  Imre Szabó je v novoletni okrožnici za leto 1876 zauka-
zal pouk madžarš ine v krajih z nemadžarskim prebivalstvom. Zakon o
obveznem pou evanju madžarskega jezika je sprejela skupš ina leta 1879.

Za širjenje madžarš ine so 1897 v Murski Soboti ustanovili a žarsko
izobraževalno ruštvo za en sko kra ino

Z zakonom o krajevnih imenih (1898) je dobilo notranje ministrstvo
pravico za preimenovan e nema žarskih kra ev v ma žarske (npr. epinci
 Kerka , Trdkova  Magas ok)

V šolah Slovenske krajine so leta 1867 še pou evali v slovenskem ma-
ternem jeziku. V šolskem letu 1908-1909 so imele že vse šole ma žarš ino
kot u ni jezik. Kdor je v šoli govoril slovensko, so ga otroci zatožili in je
moral petdesetkrat ali stokrat napisati za kazen   šoli in na voriš u je
ovol eno ovoriti le ma žarsko

enakopráven -
enakoprávnost -
enôten -
nagódba -
nèdeljív -

okróxnica -
skúpwqina -
úqni jêzik -
zákon -
zaukázati -
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Vprašanja

Kateri so bili pozitivni ukrepi Ilirskih provinc na Slovenskem  Kako se
imenuje in od kod izvira slovenski rkopis  Kje in kdaj so zapisali prvi
besedo Slovenija  Kdaj in s im se je za ela madžarizacija Slovencev
med Muro in Rabo  Kakšen je bil vpliv boja za neodvisnost med Slovenci
v avstrijskem in med Slovenci v ogrskem delu avstrijskega cesarstva  Kdo
je bil Jože  Koši  Kdo je prvi slovenski svetnik  Kaj je ustanovil  Kaj so
bile posledice uvedbe madžarš ine kot uradnega jezika po letu 1867
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94. Tihotapljenje Mohorjevih knjig *

Mariborski škof r  ože Sme  opisuje enega od številnih primerov v
svoji knjigi salmi vaške a župnika  (Celje, 1992). Gre za zanimive zgod-
be, prepletene z življenjepisnimi podatki bogojanskega župnika vana aše
Dogajanja se odvijajo v asu, ko je Prekmurje spadalo še k Madžarski,
Prlekija pa k Avstriji. Mura je bila meja. Madžarski žandarji so budno
pazili, da bi im manj slovenskih idej prišlo s Slovenskega. Da ne bi za eli
razmišljati o združitvi slovenskih dežel, ker bi s tem Madžarska zgubila
del svojega ozemlja.

o e bil aša še kaplan  e nepri akovano prišla k n emu ses
tra  ove ala e bratu  a oma v eltin ih o etu preti nevarnost  a a
bo o zaprli  o vseh župni ah Slovenske okro line a ho i o o rski žan ar i
š e o pover enike mohorskih kn i  e vsak naro nik kn i  Družbe sv  o

hor a e politi no suml iv  ka  šele pover eniki
O e e po skrivnem slu pre el obvestilo  a mohorskih kn i  ni mo o e

ve  spraviti iz vstri e na rsko po re ni poti pri a oni  am e me a
stro o zastražena  Sestra e pri rvela k bratu zato  ker o e kl ub pomnoženi
ma žarski straži ho e pritihotapiti mohorske kn i e v eltin e

la i kaplan e prišel o etan ev me ni kra  s kolesl em  am se e
na skriva  približal samotnemu urinemu obrež u  in se vr el v razbes
nele valove  eka e zavol o obilne a ežev a zelo narasla  rabil a e
strah  a a žan ar i ne bi opazili in strel ali za n im  olikor e le mo el
e plaval po  vo o  Dol e hla e in evl i so postali težki kakor nakovalo

alo e man kalo  a bi utonil  o  mu e poma al
o e bil že na ru em bre u ure  na Slovenskem  anes ta va ela

tvorita omur e  e vse sre no opravil  osre oval em e pre al sporo ilo
na  neka  asa po aka o z obavo kn i  ohor eve kn i e so  si er nekoliko
pozne e kot ponava i  prispele v rekmur e in orab e
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že leto poprej (1866) priklju ili k Italiji. Pred tem asom so spadali pod
Avstrijo.) Zaradi tega je med Slovenci zavladala velika zaskrbljenost. Zato
so v letih 1868-70 po vsem slovenskem ozemlju prirejali velika zborovan
a na prostem  Po eškem zgledu so jih imenovali tabori, udeležilo se jih je

po ve  tiso  ljudi. V narodne noše oble eni udeleženci so navdušeno
pozdravljali govornike, ki so ponovno zahtevali e in eno Sloveni o  Ta-
bori so mo no okrepili slovensko naro no iban e

márqen - m i i
na prôstem - b b n
národna nôwa - n i l t
navdúwen - l lk
prirêjati -
skleníti - k t
sporazúm - m ll

udeléxenec - t
zaskrbljênost - l m
zat®t - lf t tt
zavládati - l
zborovánje - t l
zedínjen - lt
zglèd - l

100. Rde  nagelj

 romanti nem ob ob u  stolet a e na el  postal naro ni
vet   slovenskem okrasu pa se r e  na el  po avi že v 

stolet u  a okras v ob ob u baroka e zna ilna vaza s šop
kom na el nov  upo obl ena na omarah in skrin ah  Dekleta
so a pripen ala na prsi antom  ki so o ha ali k vo akom

me ka hiša z na el ni e zna ilnost slovenske a po ežel a
a oma em pohištvu oka  po osto opazimo okras v obliki

viti e z na el novimi vetovi  a takšen okras naletimo tu i
na slovenski zibki  a n e  e skora  re no po oba bož epotne

ari e  se to pomeni l ubezen o otroka  ki e bož i ar

bôxji dár - t n n k
nágelj - f
okrâs -
podexêlje - i k f l l
pohíwtvo - b t

pojáviti se - m l nik
skrínja - l
upodóbiti - b l
vítica - in k
znaqílnost - ll t
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 o orje a dr ž a

V Celovcu je leta 1851 lavantinski škof Anton Martin Slomšek ustanovil
Mohorjevo družbo, ki je za ela izdajati vsakoletni knjižni dar za lane. To
se je ohranilo do danes. Njene knjige, imenovane mohorjevke, so prihajale
v vse slovenske dežele. Tudi med izseljence v Ameriki in drugod po svetu.
Opravile so veliko delo pri izobraževanju slovenskih ljudi in utrjevanju
njihove narodne zavesti.

Mohorjeve knjige so bile priljubljene tudi med nekaterimi bolj razgle-
danimi kme kimi ljudmi v Porabju. Redno so jih prebirali. Skrivali so jih
na podstrešjih. Bilo je to veliko dejanje, ker so do Mohorjevih izdaj lahko
prišli le na ta na in, da so jih pretihotapili s Koroškega ali Kranjskega.
Avstrijske in madžarske oblasti so jih namre  prepovedale.

ružba je 1982 kot letni knjižni dar izdala knjigo "Slovensko Porabje" iz-
pod peresa dveh porabskih avtorjev.

ávtor - -
dejánje - -
drúxba - -
izséljenec - -
kméqki - -
knjíxni dár - -
Korówka - -
Kránjska - -
podstréwje - -
pretihotápiti - -
priljúbljen - -
razglédan - -
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101. Impresionisti

Že v obdobju realizma so slovenski slikarji, npr.
Janez in Jurij Šubic, Ivana Kobilca in nton žbe s
svojo slikarsko šolo v M nchnu ustvarili dela trajne
vrednosti.

Ob zatonu 19. stoletja pa nastopi prvi polet slo-
venskega slikarstva, ko nastopijo impresionisti. Tako
Ivan Grohar (1867-1911), Rihard Jakopi (1869-
1943), Matija Jama (1872-1947).

Njihova razstava leta 1900 je naravnost osupnila
umetniški svet. V njihovih razstavljenih delih ni bilo

najti ni ve  "avstrijskega". Med številnimi deli svetovnega impresioniz-
ma se platna slovenskih impresionistov takoj prepoznajo. Izstopajo po svoji
neponovljivi toplini in mehkobi, po otožni sanjavosti, ki navdihujeta ljube-
zen in hrepenenje.

Rihard Jakopi

hrepenênje - k
izstópati - kit nik
navdíhovati - m i l t
obdóbje - i k
osúpniti - m bb nt
polèt - l n l t
razstáva - ki ll t

razstávljen - ki ll t tt
slikár - f t
slikárstvo - f t t
wtevílen - m
trájen - t t
umétniwki - m i
ustváriti - m lk t

102. Slovensko zdomstvo

Slovenski izseljenski val na pragu 20. stoletja je odnašal najbolj delav-
ne in ustvarjalne mo i. Ve inoma v Ameriko. Slovenski ljudje so se v sve-
tu uveljavili s svojim poštenjem in delom. Zaposleni so bili po tovarnah, v
rudnikih, pristaniš ih, na železnici. Slovenska pesem (pri Porabcih tudi
madžarska) jim je bila duhovna vez s staro domovino, z doma o vasjo.

Njihovi otroci so se že lažje vživeli v novo okolje. Najbolj vidna osebnost
med njimi je bil Frank J. Lausche (Lovše) (1895-1990) iz Clevelanda, župan,
guverner zvezne države Ohio, senator v ameriškem kongresu. Svoje sloven-
stvo je javno priznaval kot vrednoto, kot dragoceno zapuš ino svojih staršev.
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92. Anton Martin Slomšek

 Anton Martin Slomšek (1800-1862) je bil slo-
venski narodni preroditelj, pesnik, lavantinski škof.
Boril se je za pravice slovenskega naroda. Leta
1859 je prenesel se ež lavantinske ško i e iz nem-
škega Št. Andraža v aribor  S tem dejanjem je
rešil vero, kulturo, jezik in narodnost okrog 200
tiso  štajerskih Slovencev.

Spodbujal je slovensko petje v šolah, izdal prvo
slovensko mladinsko pesmarico ola vesela  V

Mariboru je ustanovil prvo višjo šolo (bogoslovje). Pokopan je v mariborski
stolnici. 19. septembra 1999 je bil raz lašen za blažene a

Slomška je najlepše opredelil literarni zgodovinar ran e i ri :

Slomšek kot uhovnik in ško  zavzema prvo mesto
v slovenski z o ovini za irilom in eto om

aro nozabavni ansambel Sloveni a je leta 1995 izdal CD ploš o z naslovom
a lepše Slomškove pesmi lani ansambla ob spremljavi citer pojejo dvanajst

pesmi slovenskega svetnika. Nekatere od njih so že kar ponarodele (Veselja
dom, Veseli hrib ek, Ve ernica, V nebesih smo doma itd.).

bláxen -
lavantínski -
literárni
zgodovínar -
národnozabávni
ansámbel -

opredelíti -
pesmaríca -
ponarodéti -
prerodítelj -
spremljáva -
stólnica -

94

ouis ami (1898-1951) se je izselil v
Ameriko 1913, dopisoval v ameriške liste in
se uveljavil kot pisatelj in prevajalec sloven-
skih del v angleš ino. Med drugo svetovno
vojno se je Adami  zavzemal za podporo ju-
goslovanskim partizanom. 1951 so ga našli
ustreljenega na njegovi farmi. Njegova smrt
je ostala nepojasnjena.

Louis Adamiq

ilivo  a ovi  (1921-) je za asa druge vojne pobegnil iz Ljubljane in
se izselil v Avstralijo. Leta 1975 je bil prvi senator v avstralskem parlamentu,
ki ni bil anglosaškega porekla. Bil je velik podpornik slovenskih organi-
zacij na tej celini.

celína - l
duhóven - ll mi
izséljenski - ki n l i
nèpojásnjen - t l
osébnost - m l i
podpórnik - t m t
porêklo - m
pristaníwqe - kik t

rúdnik - b n
továrna -
ustvarjálen - lk t mn
uveljáviti se - n l
véz - k t
zapuwqína - t k
zavzémati se - k ll
zdómstvo - mi i
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“ zdajšnjem asi emi kmetovje si dvouje prebivalnice   na pou drügi
štirják klafter  visike  i kál atne goripostávlajo na olepojtenje vési  ta prejd
nja je malo bole prestrana,  ta znotrejšnja pa malo voskejša, i snájšnejša. 

ü je doma i oltár to je  razpetjé, i kejpove niki  svécov, štere za ougom
trdno poštüvajo domá i lüdjé  tü májo molitvene i drüge féle dobre knige, ino
svoja isla   tü moli, ki v  érkev nemore tü se podvori emi gost   tü se
doma e žene obábijo   tü se betežnicke z svestvami potrouštajo po Méšniki.”

(Koši , Zobrisani..., 1845-1848)

krajévna
zgodovína - -
nabóxen - -
obiskáti - -
raziskoválec - -
vzgójen - -
xivljênjske
razmére - -od s ože a Ko a

 en an o e   d o n ka Ko a 

J. L. je služil kot hlapec pri Koši u na Gornjem Seniku. uhovnik ga je
spodil zaradi lenobe in malopridnosti. Nato je odšel k vojakom, vendar je od
tam pobegnil. 15. avgusta 1851 pono i med 10. in 11. uro je naglo dvignil
gornji del pe i in sko il v Koši evo sobo. Mislil ga je umoriti, nato pa oropati.

uhovniku se je posre ilo po krvavem boju vre i razbojnika na tla, iztrgati mu
iz rok puškino bodalo ter odpreti sobna vrata. Tedaj ga je dal z ljudmi, ki so
pritekli na kri anje in plat zvona, zvezati.

bodálo - t n
bòj - l k
lenôba - l t mb

maloprídnost - n
spodíti - l
ubíti - m l

95

 s rona  s o enske a orek a

Jerry Linenger je eden od dveh ameriških astronavtov slovenske krvi
(drugi je Ronald Šega). Bil je lan posadke vesoljskega vozila Space Shut-
tle, ki je bilo v vesolju od 9. do 17. septembra 1994. Jerr  je eden najbolj
izobraženih ameriških kozmonavtov. Ima dva doktorata in še tri druge
akademske naslove.

Njegova stara mama Francka Dobravec, rojena 1905 na Gorenjskem,
je petnajstletna prišla v Chicago. Tam se je poro ila s rancem Pusavcem
iz Trži a. Njuna h i rancka je mati astronavta.

astronávt - j
qlán - t
kozmonávt - j
poroqíti se - m ik

posádka - l n
vesólje -
vesóljsko
vozílo - j m

 anje o er k  

G rg  Horv th (Štévani Djüra) z Gornjega Senika se
je l. 1906 odpravil v daljno meriko  Doma e pustil ženo
Julianno Horv th (Pekino) in dva majhna otroka. Naslednje leto
e žena šla za n im  otovala e evet ni  Dva z vlakom  se

dem z ladjo.
Ko je kon no izstopila v Pitts- burghu, sta ju pri akala na

postaji lastnik stanovanja in n e ova žena  D ra e stano
val pri njiju kot podnajemnik. u i ulianna u e poznala
ker sta bila tudi onadva z Gor- njega Senika. Na njeno veliko
za u en e  kako a mož ni prišel na posta o  sta znan a rekla
a e še na elu

o so prispeli na om  k er e bil mož oma  se e žena za
ela ozirati po sobi  aenkrat e opazila moževo žepno uro na

steni. Prej jo je vedno nosil pri sebi. In celo ustavila se je! Na istem zidu je bila
tu i slika  a n e  o prta krsta  v krsti pa mrtev lovek. Ko si je sliko ogledala
nekoliko pobliže  se i e skora  ustavilo sr e  il e n en mož  e brk ni imel
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bodálo - t n
bòj - l k
lenôba - l t mb

maloprídnost - n
spodíti - l
ubíti - m l
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 s rona  s o enske a orek a

Jerry Linenger je eden od dveh ameriških astronavtov slovenske krvi
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izobraženih ameriških kozmonavtov. Ima dva doktorata in še tri druge
akademske naslove.
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astronávt - j
qlán - t
kozmonávt - j
poroqíti se - m ik

posádka - l n
vesólje -
vesóljsko
vozílo - j m

 anje o er k  

G rg  Horv th (Štévani Djüra) z Gornjega Senika se
je l. 1906 odpravil v daljno meriko  Doma e pustil ženo
Julianno Horv th (Pekino) in dva majhna otroka. Naslednje leto
e žena šla za n im  otovala e evet ni  Dva z vlakom  se

dem z ladjo.
Ko je kon no izstopila v Pitts- burghu, sta ju pri akala na

postaji lastnik stanovanja in n e ova žena  D ra e stano
val pri njiju kot podnajemnik. u i ulianna u e poznala
ker sta bila tudi onadva z Gor- njega Senika. Na njeno veliko
za u en e  kako a mož ni prišel na posta o  sta znan a rekla
a e še na elu

o so prispeli na om  k er e bil mož oma  se e žena za
ela ozirati po sobi  aenkrat e opazila moževo žepno uro na

steni. Prej jo je vedno nosil pri sebi. In celo ustavila se je! Na istem zidu je bila
tu i slika  a n e  o prta krsta  v krsti pa mrtev lovek. Ko si je sliko ogledala
nekoliko pobliže  se i e skora  ustavilo sr e  il e n en mož  e brk ni imel
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Odnosi med narodi v habsburški monarhiji ob koncu 19. in v za etku
20. stoletja so se zelo poslabšali. Madžari so želeli imeti ve  samostojnos-
ti, kot so jo že imeli v avstro-ogrski monarhiji. Tudi na Slovenskem se je
utrjevalo prepri anje, da se Slovenci sami Nemcem ne bodo mogli ve
dolgo upirati. Morajo si poiskati zaveznike v Hrvatih in Srbih. Pristaši
jugoslovanske misli so bili prepri ani, da se bodo Slovenci, Hrvati in Srbi
dobro razumeli, ker so vsi Slovani in govorijo podoben jezik.

Najve ji slovenski pisatelj Ivan Cankar je že v svojem predavanju leta 1913
v Ljubljani opozarjal, da so si "Jugoslovani"  Slovenci, Hrvati in Srbi  zaradi
razli ne zgodovine kulturno in duhovno zelo razli ni. Po razpadu Avstro-Ogrske
so na Cankarjeve besede pozabili tudi mnogi slovenski politiki.

bístro - k n
opozárjati - fi lm t t
predávanje - l
prepríqanje - m
pristáw qésa - min k
razlíqen - k l nb

samostójnost - n ll
upírati se - ll n ll
utrjeváti - t
zavéznik - t
zedínjenje - l
zgodovína - t t n l m

106. Soška fronta in Doberdob

Ob reki So i in v gorah nad njo se je b la ena najbolj krvavih bitk prve
svetovne vojne (zahtevala je  ve  kot milijon in sto tiso žrtev). V Lo ah
pri Tolminu je vojaško pokopališ e iz asa prve svetovne vojne in spomenik
padlim na soški ronti. Podobnih spomenikov in pokopališ  je v dolini
So e še ve .

Zaradi hudih bitk in številnih padlih je Doberdob postal "slovenskih
fantov grob". Pa tudi madžarskih. (Prim.  madžarsko vojaško pesem  Do-
berdónál van egy szomorú f zfa...

Prevod na grobo  Pri oberdobu stoji vrba žalujka, // Madžarski honved
mrtev leži pod njo, // Pajdaši kopljejo z bajonetom grob, // ale  doma pa
dekleta jokajo.)

Slovenski pisatelj režihov oran  je napisal tudi roman z  naslovom
Doberdob. V njem opisuje tragi no umiranje slovenskih fantov na bojiš ih.
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domobránec -
drxavljánska
vôjna -
k®hek -
krívda -
mewqánski -
nasprotujóq -
okupacíjske
síle -
okupátor -
pobíti -
pokórwqina -
popólnoma -
priséqi -
správa -
stránka -
tóqka -
varovánje -
vdòr -
vojáwka
formácija -
zmagoválec -
zvestôba -

124. France Balanti

France Balanti  je bil leta 1942 interniran v itali-
jansko taboriš e Gonars. Po vrnitvi iz taboriš a
se je pridružil domobrancem.

Dvaindvajset let star študent slavistike in obeta-
jo i pesnik je leta 1943 zgorel v Grahovem pri
Cerknici ob partizanskem napadu na tamkajšnjo
domobransko postojanko.

Maja 1944 je v Ljubljani izšla njegova pesniš-
ka zbirka pod naslovom  o n u roze plapolam

"Takšno smrt je mogla prisoditi temu prvobitnemu liriku, ki je bil mno-
o bliž i reli iozni mistiki kakor oboroženemu bo u  samo na bol  nepri az

na usoda. Oziroma samo tako tragi no zapletene razmere, kakor so tisti
as bile na Slovenskem." Tako je zapisal ugledni slovstveni zgodovinar dr.
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89. Slovenci leta 1848

Slovenci leta 1848, ko je na Dunaju in v Pešti iz-
bruhnila revolucija, še niso imeli svojega politi nega
programa. Za to so poskrbeli koroški duhovnik

Matija Majar
(1809-1892)

in slovenski izobraženci ter študentje, ki so sestavili
program Zedinjene Slovenije.

V njem so zahtevali združitev slovenskega ozemlja  ki je bilo do tedaj
razdeljeno med razli ne dežele  v eno samo slovensko pokrajino. Ta naj
bil imela svoj parlament in svojo vlado. Uradni jezik pa naj bi bil povsod
na Slovenskem  slovenš ina. Tudi na šolah. Z avstrijskim cesarstvom naj
bi to samostojno slovensko deželo povezala le ministrstva in oseba ce-
sarja. Vendar program Zedinjene Slovenije leta 1848 med slovenskim prebi-
valstvom še ni dobil širše podpore.

Matija Majar

dexêla - itt t t m n
podpóra - t m t
povsód - min n tt
sestáviti - ll t

urádni jêzik - i t l n l
vláda - k m n
zdruxítev - l
zedínjen - lt

 ože  Ko  *

ože  oši  (1788-1867) je bil katoliški duhovnik, etnološki pisec,
raziskovalec krajevne zgodovine. Med 1816-1829 je bil župnik na ol-
njem Seniku, od 1829 do smrti na Gornjem Seniku. Madžarska in sloven-
ska etnologija ga ima za avtor a prve pokra inske mono ra i e (O Sloven-
cih na Madžarskem, 1824). Napisal je vzgojno knjigo z mnogimi etno-
loškimi podatki ter priredil pregled madžarske in prekmurske zgodovine.
V slovenš ino je prevedel madžarsko slovnico. Izdal je tudi dve nabožni
knjigi, ki ju v Porabju uporabljajo še danes. Obe sta zelo pomembni za
ohranitev slovenskega jezika in narodne zavesti porabskih Slovencev.

Kot duhovnik je pogosto obiskal tudi domove Gornjeseni anov in je
tudi opisal njihove življenjske razmere.
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o e la a z ulianno izplula iz ambur a  e bil v meriki možev
po reb  ste a ne

ova ulianna orv th e morala se em ol ih let krepko elati  a si
je lahko prihranila dovolj denarja za pot nazaj domov k svojima otroko-
ma  ameravala u e vzeti s sebo  in priti naza  v meriko  k er e bilo
živl en e vseeno laž e kot oma

o e leta  prišla na a žarsko  e izbruhnila prva svetovna vo na
in ni mogla ve  naza  v meriko  ikoli ve . Naslednje leto je Bog poklical
k sebi n ene a sinka

meriške san e
orabska uso a

b®ki - b j
izbrúhniti - kit
k®sta - k
ládja - j
lastník - t l j n
odpráviti se - lin l
opazíti -

ozírati se - n t k b
podnajémnik - lb l
postája - ll m
prihraníti - m t k t
prispéti - m k ik
stanováti - l kik
usóda -

105. Jugoslovanska misel

Prodorni Hinko Smrekar
je s karikaturo bistro pokazal,
kak no o ed njenje  resn
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bíti -
bítka - t
bojíwqe - m
pádli - l tt k
pokopalíwqe - t m t

107. Vrazgé s štirimi rokami *

román - n
sówki - i n i
spomeník - ml km
zahtévati - k t l
x®tev - l t

Tudi porabski fantje so bili pri Doberdobu. ože  azar erin D auži
rojen 1890) z Gornjega Senika mi je leta 1977  tako pripovedoval v seni-
škem dialektu o soški fronti:  D e  au  mo  ri emo v eno mesto  tam
p kše lepau vk p postavlano  velka raba skopana pa puno mrtvi so akov
nutrik  an lin e so orl ani na n i bili  e so nam vlask  že takumas
šli  ak smo se prestrašili  am e te že vrau e  bilau  i pu  pi pu  pi
pu  urt tak šlau  o  au  poma a   živ e en ne ostane

Depa he  e zato t  b u  Smo meli spau en kusti re kli  ka smo a
samo tak kauli l ano meli  napre  pa z enim kap om vk p zakap eno  e
smo pa nauk e no a alana z rabili  ka e sablo emo  as e ve  bilau
Sarmak se e sto obraniti pa e e st se ko prauti enomi našomi  pa ovoma
rokav vkra  vse ko  auka pa e la ostala  e pa pravo  ka un e že pre  u
o  vra auv u ati  epa pre  tau ne  znau  e vraz  štiri roke ma o ve
roke  pa va rokava

108. Porabci in prva svetovna vojna *

orabski Sloven i so se udeležili prve svetovne vojne (1914-1918) kot
ma žarski vo aki  Veliko jih je bilo ranjenih in nekaj tudi ubitih.

Padlim vojakom so po vojni postavili spomenike v Števanovcih,  Slovenski
vesi in na Dolnjem Seniku. Najbolj znana padla vojaka sta rnest Svete  (po
katerem so poimenovali ulico v Slovenski vesi) in lo z Drave  iz Slovenske
vesi  lo z Drave  e v svo em oma em nare u zapisal aro no vero i na
va e v vesi , kar je prvi etnološki spis doma ega avtorja (objavljen je bil šele
leta 1974 v Ljubljani). Spomin na prvo svetovno vojno se je ohranil tudi v
porabskih ljudskih pesmih.

a šin ek a primli  k seb  a stisni  ne p sti a na tal anski ront
( ekle ide nutri v p ngrad)

111

123. Domobranci

Domobranci so bili Slovenci. Domobransko vojaško formacijo v Sloveniji
je nemški okupator ustanovil po kapitula i i tali e (1943). omobranci so se
borili proti narodnoosvobodilnemu gibanju. Pobudo za ustanovitev sta dala
eneral eon upnik in vodstvo meš anskih strank. Domobrance je imel okupa-

tor za pomožno nemško policijo. porabljali so jih za varovanje pomembnih
prometnih poti ter za vdore na osvobojeno ozemlje.

Ker so bili partizani ve inoma komunisti, so se omobran i odlo ili za
boj proti partizanstvu  Zato nekateri menijo, da je na Dolenjskem in Not-
ranjskem, pozneje tudi drugod, prišlo tudi do ržavl anske vo ne  Aprila
1944 so slovenski domobranci prise li zvestobo in pokorš ino itler u
Zgodovinska krivda domobrancev je v dejstvu, da so svoj boj proti komu-
nizmu legalizirali pri okupacijskih silah.

Partizani zmagovalci naj bi po vojni v enem tednu pobili petnajst tiso
slovenskih domobrancev v jaških nad Hrastnikom, v Ko evskem Rogu in
drugod. Vprašanje partizanstva (zlasti glede pokolov po vojni) in domo-
branstva (sodelovanje s ašisti) je vsekakor najbolj bole a to ka slovenske
zgodovine. Ob tem so si mnenja estokrat popolnoma nasprotujo a.

Lipa sprave na pokopališ u Žale v Ljubljani je še krhko drevesce.

o o ranci  risega o na e   zvesto o
e ce  na stadion  v L l ani   
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ávtor -
etnolówki - n j i
ísti - n

naréqje - n l j
poimenováti - ln
udelexíti se - t

109. Károlyijeva republika *

Po koncu prve svetovne vojne se je v pokrajini med Muro in Rabo v desetih
mesecih šestkrat menjala državna oblast. Károlyijeva vlada (1918-1919) je
Slovencem v županiji Vas in Zala obljubila v mejah Ogrske kulturno avtono-
mijo z ustanovitvijo urske župani e  Slovenski, predvsem katoliški, prebi-
valci obeh županij so to odklanjali  želeli so se združiti z mati nim narodom.

drxáven - ll mi ll m
oblást - t l m
odklánjati - l t t

Ógrska -
repúblika - k t
ustanovítev - l t

110. Kleklov na rt *

Jo e  lekl t
ed voji a tar e a

Slovenski katoliški duhovniki, zbrani 1919 okrog Jože a Klekla st., so
izdelali svoj “Na rt ali planum autonomi e Zahtevali so z ružitev vseh
Slovencev med Muro in Rabo v avtonomno enoto Slovensko kra ino  v
mejah Ogrske ali Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Na rt sta po
pisala tu i va porabska župnika Mirko Lenarši  (Dolnji Senik) in Géza
Tüll (Gornji Senik). Pogodbo naj bi potrdila tudi pariška mirovna kon eren-
ca. Na rt do mirovne kon erence ni prišel.
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121. Baza 20

Celotni kompleks Baze 20 v Ko evskem
Rogu sestavlja 26 barak. V teh je bil od 1943
do za etka 1945 se ež politi nega in vojaš-
kega vodstva slovenskega narodnoosvobo-
dilnega gibanja in drugih partizanskih usta-
nov. V bližini so bile tudi partizanske bolniš-
nice. Celota je kulturni spomenik.

1  ol i i a ra ja

Bolnišnico Franjo so postavili partizani med dru-
go svetovno vojno (1943) v soteski blizu kraja Cerk-
no  Sestavljalo jo je ve  barak, bila je dobro skrita
in Nemci je niso odkrili. Tu so zdravili veliko ranjen-
cev. Ime je bolnišnica dobila po z ravni i ran i
Bojc, ki je bila upravnica bolnišnice. Zgradili so kar
25 lesenih objektov, med njimi tudi elektrarno, ime-
li so tudi rent enski aparat  Doma ini so ves as
skrbno varovali skrivnost. V njej se je zdravilo bli-
zu 1000 bolnikov, opravljenih je bilo 180 operacij,
umrlo je 60 ranjencev.

Objekti osrednjega oddelka so dobro ohranjeni. Bolnišnica je eden naj-
lepših spomenikov iz naro noosvobo ilne a bo a

bolníwnica -
celôten -
národno-
osvobodílen -

sédex -
sestváljati -
ustanôva -
vódstvo -
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107. Vrazgé s štirimi rokami *

román - n
sówki - i n i
spomeník - ml km
zahtévati - k t l
x®tev - l t

Tudi porabski fantje so bili pri Doberdobu. ože  azar erin D auži
rojen 1890) z Gornjega Senika mi je leta 1977  tako pripovedoval v seni-
škem dialektu o soški fronti:  D e  au  mo  ri emo v eno mesto  tam
p kše lepau vk p postavlano  velka raba skopana pa puno mrtvi so akov
nutrik  an lin e so orl ani na n i bili  e so nam vlask  že takumas
šli  ak smo se prestrašili  am e te že vrau e  bilau  i pu  pi pu  pi
pu  urt tak šlau  o  au  poma a   živ e en ne ostane

Depa he  e zato t  b u  Smo meli spau en kusti re kli  ka smo a
samo tak kauli l ano meli  napre  pa z enim kap om vk p zakap eno  e
smo pa nauk e no a alana z rabili  ka e sablo emo  as e ve  bilau
Sarmak se e sto obraniti pa e e st se ko prauti enomi našomi  pa ovoma
rokav vkra  vse ko  auka pa e la ostala  e pa pravo  ka un e že pre  u
o  vra auv u ati  epa pre  tau ne  znau  e vraz  štiri roke ma o ve
roke  pa va rokava

108. Porabci in prva svetovna vojna *

orabski Sloven i so se udeležili prve svetovne vojne (1914-1918) kot
ma žarski vo aki  Veliko jih je bilo ranjenih in nekaj tudi ubitih.

Padlim vojakom so po vojni postavili spomenike v Števanovcih,  Slovenski
vesi in na Dolnjem Seniku. Najbolj znana padla vojaka sta rnest Svete  (po
katerem so poimenovali ulico v Slovenski vesi) in lo z Drave  iz Slovenske
vesi  lo z Drave  e v svo em oma em nare u zapisal aro no vero i na
va e v vesi , kar je prvi etnološki spis doma ega avtorja (objavljen je bil šele
leta 1974 v Ljubljani). Spomin na prvo svetovno vojno se je ohranil tudi v
porabskih ljudskih pesmih.

a šin ek a primli  k seb  a stisni  ne p sti a na tal anski ront
( ekle ide nutri v p ngrad)

111

123. Domobranci

Domobranci so bili Slovenci. Domobransko vojaško formacijo v Sloveniji
je nemški okupator ustanovil po kapitula i i tali e (1943). omobranci so se
borili proti narodnoosvobodilnemu gibanju. Pobudo za ustanovitev sta dala
eneral eon upnik in vodstvo meš anskih strank. Domobrance je imel okupa-

tor za pomožno nemško policijo. porabljali so jih za varovanje pomembnih
prometnih poti ter za vdore na osvobojeno ozemlje.

Ker so bili partizani ve inoma komunisti, so se omobran i odlo ili za
boj proti partizanstvu  Zato nekateri menijo, da je na Dolenjskem in Not-
ranjskem, pozneje tudi drugod, prišlo tudi do ržavl anske vo ne  Aprila
1944 so slovenski domobranci prise li zvestobo in pokorš ino itler u
Zgodovinska krivda domobrancev je v dejstvu, da so svoj boj proti komu-
nizmu legalizirali pri okupacijskih silah.

Partizani zmagovalci naj bi po vojni v enem tednu pobili petnajst tiso
slovenskih domobrancev v jaških nad Hrastnikom, v Ko evskem Rogu in
drugod. Vprašanje partizanstva (zlasti glede pokolov po vojni) in domo-
branstva (sodelovanje s ašisti) je vsekakor najbolj bole a to ka slovenske
zgodovine. Ob tem so si mnenja estokrat popolnoma nasprotujo a.

Lipa sprave na pokopališ u Žale v Ljubljani je še krhko drevesce.

o o ranci  risega o na e   zvesto o
e ce  na stadion  v L l ani   
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etnolówki - n j i
ísti - n

naréqje - n l j
poimenováti - ln
udelexíti se - t

109. Károlyijeva republika *

Po koncu prve svetovne vojne se je v pokrajini med Muro in Rabo v desetih
mesecih šestkrat menjala državna oblast. Károlyijeva vlada (1918-1919) je
Slovencem v županiji Vas in Zala obljubila v mejah Ogrske kulturno avtono-
mijo z ustanovitvijo urske župani e  Slovenski, predvsem katoliški, prebi-
valci obeh županij so to odklanjali  želeli so se združiti z mati nim narodom.

drxáven - ll mi ll m
oblást - t l m
odklánjati - l t t

Ógrska -
repúblika - k t
ustanovítev - l t

110. Kleklov na rt *

Jo e  lekl t
ed voji a tar e a

Slovenski katoliški duhovniki, zbrani 1919 okrog Jože a Klekla st., so
izdelali svoj “Na rt ali planum autonomi e Zahtevali so z ružitev vseh
Slovencev med Muro in Rabo v avtonomno enoto Slovensko kra ino  v
mejah Ogrske ali Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Na rt sta po
pisala tu i va porabska župnika Mirko Lenarši  (Dolnji Senik) in Géza
Tüll (Gornji Senik). Pogodbo naj bi potrdila tudi pariška mirovna kon eren-
ca. Na rt do mirovne kon erence ni prišel.

110

121. Baza 20

Celotni kompleks Baze 20 v Ko evskem
Rogu sestavlja 26 barak. V teh je bil od 1943
do za etka 1945 se ež politi nega in vojaš-
kega vodstva slovenskega narodnoosvobo-
dilnega gibanja in drugih partizanskih usta-
nov. V bližini so bile tudi partizanske bolniš-
nice. Celota je kulturni spomenik.

1  ol i i a ra ja

Bolnišnico Franjo so postavili partizani med dru-
go svetovno vojno (1943) v soteski blizu kraja Cerk-
no  Sestavljalo jo je ve  barak, bila je dobro skrita
in Nemci je niso odkrili. Tu so zdravili veliko ranjen-
cev. Ime je bolnišnica dobila po z ravni i ran i
Bojc, ki je bila upravnica bolnišnice. Zgradili so kar
25 lesenih objektov, med njimi tudi elektrarno, ime-
li so tudi rent enski aparat  Doma ini so ves as
skrbno varovali skrivnost. V njej se je zdravilo bli-
zu 1000 bolnikov, opravljenih je bilo 180 operacij,
umrlo je 60 ranjencev.

Objekti osrednjega oddelka so dobro ohranjeni. Bolnišnica je eden naj-
lepših spomenikov iz naro noosvobo ilne a bo a

bolníwnica -
celôten -
národno-
osvobodílen -

sédex -
sestváljati -
ustanôva -
vódstvo -
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Naš materni jezik
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ab  ne prišo

am z spomina  v vsako  re i
Se o lasiš  se prepre i

Si oble i
e re i

istost tvo a staro avna
o  i krepost nepoznana

atern  ezik

izdélati - ki l
konferenca - k n n i
krepóst - n
miróven - b k

naq®t - t
pogódba -
potrdíti - j
zahtévati - k t l

111  ad ar ka rep lika ovjetov 1 1

Vladni komisariat za Slovensko krajino je v Murski Soboti ustanovil šolsko
na zorništvo  vodstvo katerega so zaupali profesorju r  v ustu avlu

irovna kon eren a v Parizu je 1. avgusta  odlo ila, da pripade
Prekmurje Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev in le-to pooblastila, da
ga zasede. u oslovanska vo ska je 12. avgusta  zase la pokra ino
med Muro in Rabo.

nadzórniwtvo - l l t
pooblastíti - l t lm
repúblika t n
sovjétov - k t

vládni k m n
komisariát - bi t
zasésti - m ll
zaúpati - m b
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1 0  o ev ki Ro

Obmo je je bilo 1941-45 eno na pomembne ših sre iš  naro noosvobo
ilne a iban a v Sloveniji. Tu so našli zavetje politi no in vojaško vod-

stvo, ustanove, bolnišnice, lekarne, šole, tiskarne in delavnice. Po kon ani
vojni so jugoslovanske oblasti v Ko evskem Rogu usmrtile ve  tiso  sloven
skih omobran ev  ki so jih britanske vojaške oblasti maja 1945 izro ile
jugoslovanskim oblastem. Partizansko vodstvo se je v zameno baje odpo-
vedalo Koroški v Avstriji.

(Ko evski Rog na Dolenjskem je okoli 35 km dolgo in 15 km široko
planotasto pogorje, del Dinarskega gorstva. V prostranih gozdovih je ve
pra oz nih ostankov  ki so namenjeni gozdarskemu in biološkemu znan-
stvenemu raziskovanju. Strnjeno gozdno obmo je omogo a preživetje
velikih sesalcev kot so r avi me ve  in ris  Ocenjujejo, da je v slovenskih
gozdovih okoli 300 rjavih medvedov.)

delávnica -
domobránec -
izroqíti -
lekárna -
ocenjeváti -
planôtast -
pogórje -
prágòzd -

raziskovánje -
rís -
tiskárna -
usmrtíti -
ustanôva -
v zaméno -
zavétje -
znánstven -
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112. Géza Tüll kot "protirevolucionar" *

a žarski asopis estv ris  ratstvo  poro a o strahovitem  nevu
na orn em Seniku  aprila  Dopisnik pravi  a e uhovnik ll že
tu i ob prvi revolu i i  š uval proti novemu re u  a asa ru e revolu
i e a pa e postal kar o blaznosti obse en  n a e širil strahovite lažne

novi e o proletarski iktaturi ( bo zavladala prosta ljubezen, ženske bodo morale
v komune, kmetom bodo odvzeli zemljo in hiše, gnusni rde i bodo porušili
cerkve... ). e an e oblasti so lla imele za ene a na bol  ore ih porabskih
pristašev leklove a reak ionarne a  na rta

o so r e i prispeli na orn i Senik  a bi poma ali utr iti novo oblast
ih e množi a pri erkvi pri akala s kosami  motikami in puškami  lavne a

o  pre stavnikov r e e oblasti so o obra pretepli
upani ski irektori  e na kon u poslal vo sko  noži a po  vo stvom l

la e tu i n ih napa la  ven ar so ih vo aki po kratkem bo u prema ali  Duhovni
ka protirevolu ionar a  in ostalih  kolovo i  pa so pri eli

ovinar e v svo em lanku zahteval  a ih obso i o na smrt

bláznost - lt
dopísnik - t t
gnúsen - t l t
kolovódja - f k l m
mnóxica - t m
napásti - m t m
oblastí - t k

obséden - m ll tt
poróqati - t t
predstávnik - k i l
premágati - l
prijéti - l t t t t
wíriti - t t
wqúvati - l t

113. Koroški plebiscit

Po zlomu habsburške monarhije je prišel slovenski el oroške z vojaš-
kim posegom v u oslovansko upravo (1918-1920). Pariška mirovna kon-
erenca (4. junij 1920) pa je glede pripadnosti Koroške dolo ila plebiscit.

Razdelila jo je na ono  kamor se je morala umakniti jugoslovanska
vojska, in ono  ki jo je zasedla Avstrija. lasovan e v coni A (10. ok-
tobra 1920) se je izteklo v korist vstri e  Zato je glasovanje v drugi coni,
na obmo ju severno od rave, odpadlo.
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brínjevka - f n ri
jezikoslóvec - n l
lòv - t
napráva - b n
podróbno - l t n
poklícen - i t
predstáviti - b m t t

revíja - f l i t
stanovánjsko l k
nasélje - t l
urêjati - k t
v®sta -
znánstvenik - t
znaqílen - ll m

119. Narodnoosvobodilni boj v Sloveniji (NOB)

Po kapitulaciji Jugoslavije 1941 sta slovenska Štajerska in Gorenjska
pripadli Nem iji. Velik del Slovenije je dobila Italija. Prekmurje so zasedli
Madžari. Komunisti na partija Slovenije je 27. aprila 1941 ustanovila Os-
vobodilno fronto (OF) slovenskega naroda kot politi ni temelj odpora.
Glavno poveljstvo je julija pozvalo na takojšen oboroženi boj. Spomladi
1942 je prišlo do razmaha NOB povsod v Sloveniji, najbolj v Ljubljanski
pokrajini.

Zaradi hudega nacisti nega pritiska je razmah partizanstva na Štajer-
skem zaostajal za Ljubljansko pokrajino. 1943 je slovenska partizanska
vojska razorožila številne italijanske enote. Septembra so Primorsko priklju-
ili k Sloveniji. ebruarja 1944 je glavni štab poslal na Štajersko 14. divizijo,

da bi se tam okrepil NOB, ki je bil izpostavljen hudim nemškim udarcem
(uni enje Pohorskega bataljona 1943). Slovenija je bila osvobojena naj-
pozneje, ker je bila sti iš e važnih komunikacij, po katerih so se umikali
sovražniki.

bataljón -
bòj -
divizíja -
enôta -
glávni wtáb -
glávno
povêljstvo -
komunikácije -

oboroxèn -
partizánstvo -      
pritísk -
razmâh -
razoroxíti -
stiqíwqe -
takójwen -
umíkati se -
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Vladni komisariat za Slovensko krajino je v Murski Soboti ustanovil šolsko
na zorništvo  vodstvo katerega so zaupali profesorju r  v ustu avlu

irovna kon eren a v Parizu je 1. avgusta  odlo ila, da pripade
Prekmurje Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev in le-to pooblastila, da
ga zasede. u oslovanska vo ska je 12. avgusta  zase la pokra ino
med Muro in Rabo.
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1 0  o ev ki Ro

Obmo je je bilo 1941-45 eno na pomembne ših sre iš  naro noosvobo
ilne a iban a v Sloveniji. Tu so našli zavetje politi no in vojaško vod-

stvo, ustanove, bolnišnice, lekarne, šole, tiskarne in delavnice. Po kon ani
vojni so jugoslovanske oblasti v Ko evskem Rogu usmrtile ve  tiso  sloven
skih omobran ev  ki so jih britanske vojaške oblasti maja 1945 izro ile
jugoslovanskim oblastem. Partizansko vodstvo se je v zameno baje odpo-
vedalo Koroški v Avstriji.

(Ko evski Rog na Dolenjskem je okoli 35 km dolgo in 15 km široko
planotasto pogorje, del Dinarskega gorstva. V prostranih gozdovih je ve
pra oz nih ostankov  ki so namenjeni gozdarskemu in biološkemu znan-
stvenemu raziskovanju. Strnjeno gozdno obmo je omogo a preživetje
velikih sesalcev kot so r avi me ve  in ris  Ocenjujejo, da je v slovenskih
gozdovih okoli 300 rjavih medvedov.)
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112. Géza Tüll kot "protirevolucionar" *

a žarski asopis estv ris  ratstvo  poro a o strahovitem  nevu
na orn em Seniku  aprila  Dopisnik pravi  a e uhovnik ll že
tu i ob prvi revolu i i  š uval proti novemu re u  a asa ru e revolu
i e a pa e postal kar o blaznosti obse en  n a e širil strahovite lažne

novi e o proletarski iktaturi ( bo zavladala prosta ljubezen, ženske bodo morale
v komune, kmetom bodo odvzeli zemljo in hiše, gnusni rde i bodo porušili
cerkve... ). e an e oblasti so lla imele za ene a na bol  ore ih porabskih
pristašev leklove a reak ionarne a  na rta

o so r e i prispeli na orn i Senik  a bi poma ali utr iti novo oblast
ih e množi a pri erkvi pri akala s kosami  motikami in puškami  lavne a

o  pre stavnikov r e e oblasti so o obra pretepli
upani ski irektori  e na kon u poslal vo sko  noži a po  vo stvom l

la e tu i n ih napa la  ven ar so ih vo aki po kratkem bo u prema ali  Duhovni
ka protirevolu ionar a  in ostalih  kolovo i  pa so pri eli
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113. Koroški plebiscit

Po zlomu habsburške monarhije je prišel slovenski el oroške z vojaš-
kim posegom v u oslovansko upravo (1918-1920). Pariška mirovna kon-
erenca (4. junij 1920) pa je glede pripadnosti Koroške dolo ila plebiscit.

Razdelila jo je na ono  kamor se je morala umakniti jugoslovanska
vojska, in ono  ki jo je zasedla Avstrija. lasovan e v coni A (10. ok-
tobra 1920) se je izteklo v korist vstri e  Zato je glasovanje v drugi coni,
na obmo ju severno od rave, odpadlo.
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119. Narodnoosvobodilni boj v Sloveniji (NOB)

Po kapitulaciji Jugoslavije 1941 sta slovenska Štajerska in Gorenjska
pripadli Nem iji. Velik del Slovenije je dobila Italija. Prekmurje so zasedli
Madžari. Komunisti na partija Slovenije je 27. aprila 1941 ustanovila Os-
vobodilno fronto (OF) slovenskega naroda kot politi ni temelj odpora.
Glavno poveljstvo je julija pozvalo na takojšen oboroženi boj. Spomladi
1942 je prišlo do razmaha NOB povsod v Sloveniji, najbolj v Ljubljanski
pokrajini.

Zaradi hudega nacisti nega pritiska je razmah partizanstva na Štajer-
skem zaostajal za Ljubljansko pokrajino. 1943 je slovenska partizanska
vojska razorožila številne italijanske enote. Septembra so Primorsko priklju-
ili k Sloveniji. ebruarja 1944 je glavni štab poslal na Štajersko 14. divizijo,

da bi se tam okrepil NOB, ki je bil izpostavljen hudim nemškim udarcem
(uni enje Pohorskega bataljona 1943). Slovenija je bila osvobojena naj-
pozneje, ker je bila sti iš e važnih komunikacij, po katerih so se umikali
sovražniki.
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cóna -
glasovánje -
gledé qésa -
iztêqi se -
koríst -
korówki -

Propagandni letak
ob plebiscitnem boju

odpásti -
plebiscít -
posèg -
pripádnost -
umakníti se -
zlòm -

114. Trianon *

Mirovna pogdoba, podpisana v pariškem dvorcu Trianon, je dolo ila
tudi mejo med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Kraljevino
Madžarsko. Mirovna konferenca je mejo v županiji Vas dolo ila na raz-
vodju med Rabo in Muro. Tako je slovensko prebivalstvo devetih vasi v
okolici Monoštra ostalo še naprej na Madžarskem kot narodna manjšina. S
tem je bila enotnost Slovenske krajine (Prekmurje in Porabje) lo ena in
za ela se je posebna zgodovina Porabja.

dvórec - k t l
doloqíti - m t
kraljevína - ki l

mêja - t
razvódje - l t
okólica - k n k

107

“Ne de tak vsigdár, kak je biló!
Ne povesi obvüpano, národ, glavó!

Stoj mo no na svétih, starinskih tlej,
V lepšoj bodo nosti vüpanje mej!”

(Avgust Pavel: Ne de tak vsikdár, kak je biló)

izséljen - ki n lt
líst - l
méseqnik - il
prebírati - l t

skúpnost - k
soródnik - k n
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118. Avgust Pavel *

Avgust Pavel (1886-1946), prvi poklicni
znanstvenik iz vrst Slovencev na Madžarskem,
je bil pesnik, etnolog, jezikoslovec, literarni
zgodovinar in muzeolog. V svoji prvi etnološki
razpravi je predstavil zna ilno kurilno napravo
in stanovanjsko kulturo slovenskih vasi v okoli-
ci Monoštra (Odprta ognjiš a v kuhinjah rab-
skih Slovencev, 1927).

Opisal je lov na brinjevke v slovenskem
nare ju in madžarš ini (1942). Od l. 1920 je
živel v Sombotelu. Pou eval je na gimnazi-
ji, vodil je knjižnico muzeja, katerega ravna-
telj je bil. stanovil in urejal je revijo Vasi Szemle. Po njem je v Porabju
poimenovan mešani pevski zbor in kulturni dom na Gornjem Seniku ter
stanovanjsko naselje in muzej v Monoštru.

“Najbole ti srmaštji liddjé žlárdje lovijo lanfore pa si s tem pejnezom lipou
pomorejo... Lüstvo samo ne djej lanfore... Naš veški lovik de rájši kukor ne
zgánitje djo, kak lanfore... Mesto želouca edno dúgo klobáso má, štere je pona
boroj noga zrnja... Lüstvo právi, ka gospoda drek djej.”

(Avgust Pavel, Lov na brinjevke..., 1942)
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115. Ekspresionisti

V slovenski likovni umetnosti se je novo gibanje pojavilo po prvi sve-
tovni vojni. Med slovenskimi ekspresionisti je osrednja osebnost slikar in
kipar France Kralj (1898-1960). Tesno ob njem je njegov brat Tone Kralj
(1900-1975), ravno tako slikar in kipar. Veliko sta skupaj ustvarjala in pr-
irejala skupne razstave. Skupaj z drugimi sta leta 1927 ustanovila Moder-
no galerijo.

Na za etku tridesetih let pa sta se razšla in se
nista nikoli ve  sre ala. To skrivnostno odtujitev
izraža rancetova lastna podoba s Tonetom - Bra-
ta Kralj.

V istem ekspresionisti nem krogu je deloval tudi
o idar Jaka  (1899-1989), mojster slovenske

grafike, portretist in krajinar. V njihovem sporo ilu
lahko odkrijemo kritiko družbenih razmer in krivic.
Tudi mo no simboliko, ki odraža notranjo tesnobo
loveka in iskanje duhovnega.

V istem obdobju se oblikuje samostojen slog
tudi v slovenski arhitekturi.

Glavna predstavnika sta Ivan Vurnik (1884-
1971) in najve ji slovenski arhitekt vseh asov, Jo e
Ple nik (1872-1957).

Vodilen slovenski skladatelj te smeri je Marij
Kogoj (1892-1956).

Njegova opera rne maske (1927) je najbolj pre-
pri ljivo delo slovenske opere, izviren prispevek k
evropski glasbi. V njej prikaže razklanost vsakdan-
jega loveka in zmago dobrega v njem.

France Kralj,
Oznanjenje, olje, 1922

arhitékt -
drúxbene
razmére -
izvíren -
kipár -
krajínar -
krivíca -

Veno Pilon,
kladatelj

Marij Kogoj,
1923
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11  J o lavija

Pri akovanja Slovenije in Hrvaške po odhodu iz Avstro-Ogrske, da bosta v
novi državni zvezi s Srbi (Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev) enako-
pravni, se niso uresni ila. 1929 so jo preimenovali v Jugoslavijo. Slovenija je
bila v njenem okviru nekaj asa imenovana Dravska banovina, vendar je imela
zelo malo pravic. Vso oblast sta imela vlada in kralj v Beogradu. Srbski hege-
monizem se je še okrepil z diktaturo, ki jo je 1929 vpeljal kralj Aleksander. Vse
to pa je dobilo svoj klavrni epilog med drugo vojno.

Prišlo je do pokolov med Srbi in Hrvati naravnost grozljivih razsežnosti.
Po nekaterih podatkih naj bi bilo  mili ona žrtev in naj bi kar precejšen
del bilo treba pripisati temu.

(Jugoslavija je 1974 sprejela novo ustavo, s katero je Srbija v dobršni
meri izgubila svoj privilegirani položaj.)

banovína -
dóbrwen -
enakopráven -
grozljív -
klávrn -
narávnost -
okvír -
podátek -

pokòl -
poloxáj -
pravíca -
precêjwen -
razséxnost -
uresníqiti se -
ustáva -
vláda -

11  ora je ed voj a a 

Med svetovnima vojnama na Madžarskem niso posve ali ve je skrbi
varstvu in razvoju narodnostnih skupnosti. Slovenš ino sta v vaseh okoli
Monoštra ohranjali cerkev in družina. Ljudje so prebirali prekmurski Kal-
endar srca Jezušovoga, mese nik Marijin list in tednik Novine. V Ameriko
izseljeni sorodniki pa so pošiljali doma im asopis Amerikanszki Vogrszki
Szlovencov glasz. V prekmurskem tisku je za el objavljati pesmi v nare ju
Avgust Pavel, najpomembnejša osebnost tega asa.
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Propagandni letak
ob plebiscitnem boju
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114. Trianon *

Mirovna pogdoba, podpisana v pariškem dvorcu Trianon, je dolo ila
tudi mejo med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Kraljevino
Madžarsko. Mirovna konferenca je mejo v županiji Vas dolo ila na raz-
vodju med Rabo in Muro. Tako je slovensko prebivalstvo devetih vasi v
okolici Monoštra ostalo še naprej na Madžarskem kot narodna manjšina. S
tem je bila enotnost Slovenske krajine (Prekmurje in Porabje) lo ena in
za ela se je posebna zgodovina Porabja.

dvórec - k t l
doloqíti - m t
kraljevína - ki l

mêja - t
razvódje - l t
okólica - k n k

107

“Ne de tak vsigdár, kak je biló!
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Povzetek

Po Števanu in Miklošu Küzmi u tretja najpomembnejša osebnost za
izdajanje tiska v nare ju Slovencev na Madžarskem - je Franc Ivanóczy.
S skupino doma ih duhovnikov je poskušal ohranjati narodno zavest Slo-
vencev med Muro in Rabo. V ta namen so oblikovali prvi politi ni prog-
ram za to pokrajino.

Ob za etku 20. stoletja se je veliko Slovencev izselilo, predvsem v Ameriko.
Vidne osebnosti slovenskih izseljencev: senator v ameriškem kongresu Frank
J. Lausche, pisatelj in prevajalec Luis Adami , senator v avstralskem parla-
mentu Milivoj Lajovic, astronavta Jerry Linenger in Ronald Šega. Ferenc Pavli
iz Slovenske vesi s sodelavci je izumil aparaturo, s katero so raziskovali Mars.

Odnosi med narodi v habsburški monarhiji so se od konca 19. stoletja
zelo poslabšali. Pristaši jugoslovanske misli so bili prepri ani, da se bodo
Slovenci, Hrvati in Srbi dobro razumeli, ker govorijo podoben jezik. Ivan
Cankar pa je že l. 1913 opozoril na dejstvo, da  so zaradi razli ne zgodo-
vine kulturno in duhovno zelo razli ni.

V prvi svetovni vojni sta padla tudi dva znana Slovenca iz Slovenske
vesi.  O Ernestu Svetecu so poimenovali ulico. Ime Alojza Draveca pa se
je ohranilo kot ime avtorja prvega etnološkega spisa doma ega avtorja.

K rol ijeva vlada (1918-1919) je Slovencem v županiji Vas in Zala obljubi-
la v mejah Ogrske kulturno avtonomijo z ustanovitvijo r ke pa ije
Slovenski katoliški duhovniki so zahtevali združitev v avtonomno enoto „Slo-
ve ko kraji o  v mejah Ogrske ali Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Trianonska mirovna konferenca v Parizu je 1. avgusta 1919 odlo ila,
da pripada Prekmurje h Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev.  Mejo v
županiji Vas je dolo ila na razvodju med Rabo in Muro. Tako je slovensko
prebivalstvo devetih vasi v okolici Monoštra ostalo še naprej na
Madžarskem kot narodna manjšina.

Vprašanja

Kdo je tretja najpomembnejša osebnost za izdajanje v prekmurskem
nare ju  Zakaj  Naštej vidne osebnosti slovenskih izseljencev  Kateri je
bil doma iz Slovenske vesi in po em je znan  Na kaj je opozarjal Ivan
Cankar v zvezi z „jugoslovansko mislijo”? Kdo je bil Alojz Dravec? Opiši
težnje po avtonomiji Slovencev na Madžarskem  Kako je trianonska mi-
rovna konferenca odlo ila o Slovencih na Madžarskem

97-112old.pmd 2003.09.25., 13:45104

104

lástna podóba - -
líkovna
umétnost -
odtujítev -
osébnost -
osrédnji -
prirêjati -
razíti se -
razklánost -
razstáva -
skladátelj -
skúpen -
slóg -
sporoqílo -
tesnôba -
ustvárjati -
zmága -

o idar akac  oncert
lesorez  

105

Povzetek

Po Števanu in Miklošu Küzmi u tretja najpomembnejša osebnost za
izdajanje tiska v nare ju Slovencev na Madžarskem - je Franc Ivanóczy.
S skupino doma ih duhovnikov je poskušal ohranjati narodno zavest Slo-
vencev med Muro in Rabo. V ta namen so oblikovali prvi politi ni prog-
ram za to pokrajino.

Ob za etku 20. stoletja se je veliko Slovencev izselilo, predvsem v Ameriko.
Vidne osebnosti slovenskih izseljencev: senator v ameriškem kongresu Frank
J. Lausche, pisatelj in prevajalec Luis Adami , senator v avstralskem parla-
mentu Milivoj Lajovic, astronavta Jerry Linenger in Ronald Šega. Ferenc Pavli
iz Slovenske vesi s sodelavci je izumil aparaturo, s katero so raziskovali Mars.

Odnosi med narodi v habsburški monarhiji so se od konca 19. stoletja
zelo poslabšali. Pristaši jugoslovanske misli so bili prepri ani, da se bodo
Slovenci, Hrvati in Srbi dobro razumeli, ker govorijo podoben jezik. Ivan
Cankar pa je že l. 1913 opozoril na dejstvo, da  so zaradi razli ne zgodo-
vine kulturno in duhovno zelo razli ni.

V prvi svetovni vojni sta padla tudi dva znana Slovenca iz Slovenske
vesi.  O Ernestu Svetecu so poimenovali ulico. Ime Alojza Draveca pa se
je ohranilo kot ime avtorja prvega etnološkega spisa doma ega avtorja.

K rol ijeva vlada (1918-1919) je Slovencem v županiji Vas in Zala obljubi-
la v mejah Ogrske kulturno avtonomijo z ustanovitvijo r ke pa ije
Slovenski katoliški duhovniki so zahtevali združitev v avtonomno enoto „Slo-
ve ko kraji o  v mejah Ogrske ali Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Trianonska mirovna konferenca v Parizu je 1. avgusta 1919 odlo ila,
da pripada Prekmurje h Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev.  Mejo v
županiji Vas je dolo ila na razvodju med Rabo in Muro. Tako je slovensko
prebivalstvo devetih vasi v okolici Monoštra ostalo še naprej na
Madžarskem kot narodna manjšina.

Vprašanja

Kdo je tretja najpomembnejša osebnost za izdajanje v prekmurskem
nare ju  Zakaj  Naštej vidne osebnosti slovenskih izseljencev  Kateri je
bil doma iz Slovenske vesi in po em je znan  Na kaj je opozarjal Ivan
Cankar v zvezi z „jugoslovansko mislijo”? Kdo je bil Alojz Dravec? Opiši
težnje po avtonomiji Slovencev na Madžarskem  Kako je trianonska mi-
rovna konferenca odlo ila o Slovencih na Madžarskem

97-112old.pmd 2003.09.25., 13:45104

104

Spoznavanje_slovenstva_7-10_Ucebnik_CT-3113.indd   104 2014.06.11.   18:52:08



104

lástna podóba - -
líkovna
umétnost -
odtujítev -
osébnost -
osrédnji -
prirêjati -
razíti se -
razklánost -
razstáva -
skladátelj -
skúpen -
slóg -
sporoqílo -
tesnôba -
ustvárjati -
zmága -

o idar akac  oncert
lesorez  

105

Povzetek

Po Števanu in Miklošu Küzmi u tretja najpomembnejša osebnost za
izdajanje tiska v nare ju Slovencev na Madžarskem - je Franc Ivanóczy.
S skupino doma ih duhovnikov je poskušal ohranjati narodno zavest Slo-
vencev med Muro in Rabo. V ta namen so oblikovali prvi politi ni prog-
ram za to pokrajino.

Ob za etku 20. stoletja se je veliko Slovencev izselilo, predvsem v Ameriko.
Vidne osebnosti slovenskih izseljencev: senator v ameriškem kongresu Frank
J. Lausche, pisatelj in prevajalec Luis Adami , senator v avstralskem parla-
mentu Milivoj Lajovic, astronavta Jerry Linenger in Ronald Šega. Ferenc Pavli
iz Slovenske vesi s sodelavci je izumil aparaturo, s katero so raziskovali Mars.

Odnosi med narodi v habsburški monarhiji so se od konca 19. stoletja
zelo poslabšali. Pristaši jugoslovanske misli so bili prepri ani, da se bodo
Slovenci, Hrvati in Srbi dobro razumeli, ker govorijo podoben jezik. Ivan
Cankar pa je že l. 1913 opozoril na dejstvo, da  so zaradi razli ne zgodo-
vine kulturno in duhovno zelo razli ni.

V prvi svetovni vojni sta padla tudi dva znana Slovenca iz Slovenske
vesi.  O Ernestu Svetecu so poimenovali ulico. Ime Alojza Draveca pa se
je ohranilo kot ime avtorja prvega etnološkega spisa doma ega avtorja.

K rol ijeva vlada (1918-1919) je Slovencem v županiji Vas in Zala obljubi-
la v mejah Ogrske kulturno avtonomijo z ustanovitvijo r ke pa ije
Slovenski katoliški duhovniki so zahtevali združitev v avtonomno enoto „Slo-
ve ko kraji o  v mejah Ogrske ali Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Trianonska mirovna konferenca v Parizu je 1. avgusta 1919 odlo ila,
da pripada Prekmurje h Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev.  Mejo v
županiji Vas je dolo ila na razvodju med Rabo in Muro. Tako je slovensko
prebivalstvo devetih vasi v okolici Monoštra ostalo še naprej na
Madžarskem kot narodna manjšina.

Vprašanja

Kdo je tretja najpomembnejša osebnost za izdajanje v prekmurskem
nare ju  Zakaj  Naštej vidne osebnosti slovenskih izseljencev  Kateri je
bil doma iz Slovenske vesi in po em je znan  Na kaj je opozarjal Ivan
Cankar v zvezi z „jugoslovansko mislijo”? Kdo je bil Alojz Dravec? Opiši
težnje po avtonomiji Slovencev na Madžarskem  Kako je trianonska mi-
rovna konferenca odlo ila o Slovencih na Madžarskem

97-112old.pmd 2003.09.25., 13:45104

104

lástna podóba - -
líkovna
umétnost -
odtujítev -
osébnost -
osrédnji -
prirêjati -
razíti se -
razklánost -
razstáva -
skladátelj -
skúpen -
slóg -
sporoqílo -
tesnôba -
ustvárjati -
zmága -

o idar akac  oncert
lesorez  

105

Povzetek

Po Števanu in Miklošu Küzmi u tretja najpomembnejša osebnost za
izdajanje tiska v nare ju Slovencev na Madžarskem - je Franc Ivanóczy.
S skupino doma ih duhovnikov je poskušal ohranjati narodno zavest Slo-
vencev med Muro in Rabo. V ta namen so oblikovali prvi politi ni prog-
ram za to pokrajino.

Ob za etku 20. stoletja se je veliko Slovencev izselilo, predvsem v Ameriko.
Vidne osebnosti slovenskih izseljencev: senator v ameriškem kongresu Frank
J. Lausche, pisatelj in prevajalec Luis Adami , senator v avstralskem parla-
mentu Milivoj Lajovic, astronavta Jerry Linenger in Ronald Šega. Ferenc Pavli
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ve ko kraji o  v mejah Ogrske ali Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Trianonska mirovna konferenca v Parizu je 1. avgusta 1919 odlo ila,
da pripada Prekmurje h Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev.  Mejo v
županiji Vas je dolo ila na razvodju med Rabo in Muro. Tako je slovensko
prebivalstvo devetih vasi v okolici Monoštra ostalo še naprej na
Madžarskem kot narodna manjšina.

Vprašanja

Kdo je tretja najpomembnejša osebnost za izdajanje v prekmurskem
nare ju  Zakaj  Naštej vidne osebnosti slovenskih izseljencev  Kateri je
bil doma iz Slovenske vesi in po em je znan  Na kaj je opozarjal Ivan
Cankar v zvezi z „jugoslovansko mislijo”? Kdo je bil Alojz Dravec? Opiši
težnje po avtonomiji Slovencev na Madžarskem  Kako je trianonska mi-
rovna konferenca odlo ila o Slovencih na Madžarskem
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korówki -

Propagandni letak
ob plebiscitnem boju

odpásti -
plebiscít -
posèg -
pripádnost -
umakníti se -
zlòm -

114. Trianon *

Mirovna pogdoba, podpisana v pariškem dvorcu Trianon, je dolo ila
tudi mejo med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Kraljevino
Madžarsko. Mirovna konferenca je mejo v županiji Vas dolo ila na raz-
vodju med Rabo in Muro. Tako je slovensko prebivalstvo devetih vasi v
okolici Monoštra ostalo še naprej na Madžarskem kot narodna manjšina. S
tem je bila enotnost Slovenske krajine (Prekmurje in Porabje) lo ena in
za ela se je posebna zgodovina Porabja.

dvórec - k t l
doloqíti - m t
kraljevína - ki l

mêja - t
razvódje - l t
okólica - k n k
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“Ne de tak vsigdár, kak je biló!
Ne povesi obvüpano, národ, glavó!

Stoj mo no na svétih, starinskih tlej,
V lepšoj bodo nosti vüpanje mej!”

(Avgust Pavel: Ne de tak vsikdár, kak je biló)

izséljen - ki n lt
líst - l
méseqnik - il
prebírati - l t

skúpnost - k
soródnik - k n
tédnik - til
tísk - jt

118. Avgust Pavel *

Avgust Pavel (1886-1946), prvi poklicni
znanstvenik iz vrst Slovencev na Madžarskem,
je bil pesnik, etnolog, jezikoslovec, literarni
zgodovinar in muzeolog. V svoji prvi etnološki
razpravi je predstavil zna ilno kurilno napravo
in stanovanjsko kulturo slovenskih vasi v okoli-
ci Monoštra (Odprta ognjiš a v kuhinjah rab-
skih Slovencev, 1927).

Opisal je lov na brinjevke v slovenskem
nare ju in madžarš ini (1942). Od l. 1920 je
živel v Sombotelu. Pou eval je na gimnazi-
ji, vodil je knjižnico muzeja, katerega ravna-
telj je bil. stanovil in urejal je revijo Vasi Szemle. Po njem je v Porabju
poimenovan mešani pevski zbor in kulturni dom na Gornjem Seniku ter
stanovanjsko naselje in muzej v Monoštru.

“Najbole ti srmaštji liddjé žlárdje lovijo lanfore pa si s tem pejnezom lipou
pomorejo... Lüstvo samo ne djej lanfore... Naš veški lovik de rájši kukor ne
zgánitje djo, kak lanfore... Mesto želouca edno dúgo klobáso má, štere je pona
boroj noga zrnja... Lüstvo právi, ka gospoda drek djej.”

(Avgust Pavel, Lov na brinjevke..., 1942)
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115. Ekspresionisti

V slovenski likovni umetnosti se je novo gibanje pojavilo po prvi sve-
tovni vojni. Med slovenskimi ekspresionisti je osrednja osebnost slikar in
kipar France Kralj (1898-1960). Tesno ob njem je njegov brat Tone Kralj
(1900-1975), ravno tako slikar in kipar. Veliko sta skupaj ustvarjala in pr-
irejala skupne razstave. Skupaj z drugimi sta leta 1927 ustanovila Moder-
no galerijo.

Na za etku tridesetih let pa sta se razšla in se
nista nikoli ve  sre ala. To skrivnostno odtujitev
izraža rancetova lastna podoba s Tonetom - Bra-
ta Kralj.

V istem ekspresionisti nem krogu je deloval tudi
o idar Jaka  (1899-1989), mojster slovenske

grafike, portretist in krajinar. V njihovem sporo ilu
lahko odkrijemo kritiko družbenih razmer in krivic.
Tudi mo no simboliko, ki odraža notranjo tesnobo
loveka in iskanje duhovnega.

V istem obdobju se oblikuje samostojen slog
tudi v slovenski arhitekturi.

Glavna predstavnika sta Ivan Vurnik (1884-
1971) in najve ji slovenski arhitekt vseh asov, Jo e
Ple nik (1872-1957).

Vodilen slovenski skladatelj te smeri je Marij
Kogoj (1892-1956).

Njegova opera rne maske (1927) je najbolj pre-
pri ljivo delo slovenske opere, izviren prispevek k
evropski glasbi. V njej prikaže razklanost vsakdan-
jega loveka in zmago dobrega v njem.

France Kralj,
Oznanjenje, olje, 1922

arhitékt -
drúxbene
razmére -
izvíren -
kipár -
krajínar -
krivíca -

Veno Pilon,
kladatelj

Marij Kogoj,
1923
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11  J o lavija

Pri akovanja Slovenije in Hrvaške po odhodu iz Avstro-Ogrske, da bosta v
novi državni zvezi s Srbi (Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev) enako-
pravni, se niso uresni ila. 1929 so jo preimenovali v Jugoslavijo. Slovenija je
bila v njenem okviru nekaj asa imenovana Dravska banovina, vendar je imela
zelo malo pravic. Vso oblast sta imela vlada in kralj v Beogradu. Srbski hege-
monizem se je še okrepil z diktaturo, ki jo je 1929 vpeljal kralj Aleksander. Vse
to pa je dobilo svoj klavrni epilog med drugo vojno.

Prišlo je do pokolov med Srbi in Hrvati naravnost grozljivih razsežnosti.
Po nekaterih podatkih naj bi bilo  mili ona žrtev in naj bi kar precejšen
del bilo treba pripisati temu.

(Jugoslavija je 1974 sprejela novo ustavo, s katero je Srbija v dobršni
meri izgubila svoj privilegirani položaj.)

banovína -
dóbrwen -
enakopráven -
grozljív -
klávrn -
narávnost -
okvír -
podátek -

pokòl -
poloxáj -
pravíca -
precêjwen -
razséxnost -
uresníqiti se -
ustáva -
vláda -

11  ora je ed voj a a 

Med svetovnima vojnama na Madžarskem niso posve ali ve je skrbi
varstvu in razvoju narodnostnih skupnosti. Slovenš ino sta v vaseh okoli
Monoštra ohranjali cerkev in družina. Ljudje so prebirali prekmurski Kal-
endar srca Jezušovoga, mese nik Marijin list in tednik Novine. V Ameriko
izseljeni sorodniki pa so pošiljali doma im asopis Amerikanszki Vogrszki
Szlovencov glasz. V prekmurskem tisku je za el objavljati pesmi v nare ju
Avgust Pavel, najpomembnejša osebnost tega asa.
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112. Géza Tüll kot "protirevolucionar" *

a žarski asopis estv ris  ratstvo  poro a o strahovitem  nevu
na orn em Seniku  aprila  Dopisnik pravi  a e uhovnik ll že
tu i ob prvi revolu i i  š uval proti novemu re u  a asa ru e revolu
i e a pa e postal kar o blaznosti obse en  n a e širil strahovite lažne

novi e o proletarski iktaturi ( bo zavladala prosta ljubezen, ženske bodo morale
v komune, kmetom bodo odvzeli zemljo in hiše, gnusni rde i bodo porušili
cerkve... ). e an e oblasti so lla imele za ene a na bol  ore ih porabskih
pristašev leklove a reak ionarne a  na rta

o so r e i prispeli na orn i Senik  a bi poma ali utr iti novo oblast
ih e množi a pri erkvi pri akala s kosami  motikami in puškami  lavne a

o  pre stavnikov r e e oblasti so o obra pretepli
upani ski irektori  e na kon u poslal vo sko  noži a po  vo stvom l

la e tu i n ih napa la  ven ar so ih vo aki po kratkem bo u prema ali  Duhovni
ka protirevolu ionar a  in ostalih  kolovo i  pa so pri eli

ovinar e v svo em lanku zahteval  a ih obso i o na smrt

bláznost - lt
dopísnik - t t
gnúsen - t l t
kolovódja - f k l m
mnóxica - t m
napásti - m t m
oblastí - t k

obséden - m ll tt
poróqati - t t
predstávnik - k i l
premágati - l
prijéti - l t t t t
wíriti - t t
wqúvati - l t

113. Koroški plebiscit

Po zlomu habsburške monarhije je prišel slovenski el oroške z vojaš-
kim posegom v u oslovansko upravo (1918-1920). Pariška mirovna kon-
erenca (4. junij 1920) pa je glede pripadnosti Koroške dolo ila plebiscit.

Razdelila jo je na ono  kamor se je morala umakniti jugoslovanska
vojska, in ono  ki jo je zasedla Avstrija. lasovan e v coni A (10. ok-
tobra 1920) se je izteklo v korist vstri e  Zato je glasovanje v drugi coni,
na obmo ju severno od rave, odpadlo.
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brínjevka - f n ri
jezikoslóvec - n l
lòv - t
napráva - b n
podróbno - l t n
poklícen - i t
predstáviti - b m t t

revíja - f l i t
stanovánjsko l k
nasélje - t l
urêjati - k t
v®sta -
znánstvenik - t
znaqílen - ll m

119. Narodnoosvobodilni boj v Sloveniji (NOB)

Po kapitulaciji Jugoslavije 1941 sta slovenska Štajerska in Gorenjska
pripadli Nem iji. Velik del Slovenije je dobila Italija. Prekmurje so zasedli
Madžari. Komunisti na partija Slovenije je 27. aprila 1941 ustanovila Os-
vobodilno fronto (OF) slovenskega naroda kot politi ni temelj odpora.
Glavno poveljstvo je julija pozvalo na takojšen oboroženi boj. Spomladi
1942 je prišlo do razmaha NOB povsod v Sloveniji, najbolj v Ljubljanski
pokrajini.

Zaradi hudega nacisti nega pritiska je razmah partizanstva na Štajer-
skem zaostajal za Ljubljansko pokrajino. 1943 je slovenska partizanska
vojska razorožila številne italijanske enote. Septembra so Primorsko priklju-
ili k Sloveniji. ebruarja 1944 je glavni štab poslal na Štajersko 14. divizijo,

da bi se tam okrepil NOB, ki je bil izpostavljen hudim nemškim udarcem
(uni enje Pohorskega bataljona 1943). Slovenija je bila osvobojena naj-
pozneje, ker je bila sti iš e važnih komunikacij, po katerih so se umikali
sovražniki.

bataljón -
bòj -
divizíja -
enôta -
glávni wtáb -
glávno
povêljstvo -
komunikácije -

oboroxèn -
partizánstvo -      
pritísk -
razmâh -
razoroxíti -
stiqíwqe -
takójwen -
umíkati se -
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ože  lekl st
Naš materni jezik

Dol o  re or o abe
aš na skrbi sine bla e

uvo hišo
ab  ne prišo

am z spomina  v vsako  re i
Se o lasiš  se prepre i

Si oble i
e re i

istost tvo a staro avna
o  i krepost nepoznana

atern  ezik

izdélati - ki l
konferenca - k n n i
krepóst - n
miróven - b k

naq®t - t
pogódba -
potrdíti - j
zahtévati - k t l

111  ad ar ka rep lika ovjetov 1 1

Vladni komisariat za Slovensko krajino je v Murski Soboti ustanovil šolsko
na zorništvo  vodstvo katerega so zaupali profesorju r  v ustu avlu

irovna kon eren a v Parizu je 1. avgusta  odlo ila, da pripade
Prekmurje Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev in le-to pooblastila, da
ga zasede. u oslovanska vo ska je 12. avgusta  zase la pokra ino
med Muro in Rabo.

nadzórniwtvo - l l t
pooblastíti - l t lm
repúblika t n
sovjétov - k t

vládni k m n
komisariát - bi t
zasésti - m ll
zaúpati - m b
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1 0  o ev ki Ro

Obmo je je bilo 1941-45 eno na pomembne ših sre iš  naro noosvobo
ilne a iban a v Sloveniji. Tu so našli zavetje politi no in vojaško vod-

stvo, ustanove, bolnišnice, lekarne, šole, tiskarne in delavnice. Po kon ani
vojni so jugoslovanske oblasti v Ko evskem Rogu usmrtile ve  tiso  sloven
skih omobran ev  ki so jih britanske vojaške oblasti maja 1945 izro ile
jugoslovanskim oblastem. Partizansko vodstvo se je v zameno baje odpo-
vedalo Koroški v Avstriji.

(Ko evski Rog na Dolenjskem je okoli 35 km dolgo in 15 km široko
planotasto pogorje, del Dinarskega gorstva. V prostranih gozdovih je ve
pra oz nih ostankov  ki so namenjeni gozdarskemu in biološkemu znan-
stvenemu raziskovanju. Strnjeno gozdno obmo je omogo a preživetje
velikih sesalcev kot so r avi me ve  in ris  Ocenjujejo, da je v slovenskih
gozdovih okoli 300 rjavih medvedov.)

delávnica -
domobránec -
izroqíti -
lekárna -
ocenjeváti -
planôtast -
pogórje -
prágòzd -

raziskovánje -
rís -
tiskárna -
usmrtíti -
ustanôva -
v zaméno -
zavétje -
znánstven -
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na orn em Seniku  aprila  Dopisnik pravi  a e uhovnik ll že
tu i ob prvi revolu i i  š uval proti novemu re u  a asa ru e revolu
i e a pa e postal kar o blaznosti obse en  n a e širil strahovite lažne

novi e o proletarski iktaturi ( bo zavladala prosta ljubezen, ženske bodo morale
v komune, kmetom bodo odvzeli zemljo in hiše, gnusni rde i bodo porušili
cerkve... ). e an e oblasti so lla imele za ene a na bol  ore ih porabskih
pristašev leklove a reak ionarne a  na rta

o so r e i prispeli na orn i Senik  a bi poma ali utr iti novo oblast
ih e množi a pri erkvi pri akala s kosami  motikami in puškami  lavne a

o  pre stavnikov r e e oblasti so o obra pretepli
upani ski irektori  e na kon u poslal vo sko  noži a po  vo stvom l

la e tu i n ih napa la  ven ar so ih vo aki po kratkem bo u prema ali  Duhovni
ka protirevolu ionar a  in ostalih  kolovo i  pa so pri eli

ovinar e v svo em lanku zahteval  a ih obso i o na smrt

bláznost - lt
dopísnik - t t
gnúsen - t l t
kolovódja - f k l m
mnóxica - t m
napásti - m t m
oblastí - t k

obséden - m ll tt
poróqati - t t
predstávnik - k i l
premágati - l
prijéti - l t t t t
wíriti - t t
wqúvati - l t

113. Koroški plebiscit

Po zlomu habsburške monarhije je prišel slovenski el oroške z vojaš-
kim posegom v u oslovansko upravo (1918-1920). Pariška mirovna kon-
erenca (4. junij 1920) pa je glede pripadnosti Koroške dolo ila plebiscit.

Razdelila jo je na ono  kamor se je morala umakniti jugoslovanska
vojska, in ono  ki jo je zasedla Avstrija. lasovan e v coni A (10. ok-
tobra 1920) se je izteklo v korist vstri e  Zato je glasovanje v drugi coni,
na obmo ju severno od rave, odpadlo.
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brínjevka - f n ri
jezikoslóvec - n l
lòv - t
napráva - b n
podróbno - l t n
poklícen - i t
predstáviti - b m t t

revíja - f l i t
stanovánjsko l k
nasélje - t l
urêjati - k t
v®sta -
znánstvenik - t
znaqílen - ll m

119. Narodnoosvobodilni boj v Sloveniji (NOB)

Po kapitulaciji Jugoslavije 1941 sta slovenska Štajerska in Gorenjska
pripadli Nem iji. Velik del Slovenije je dobila Italija. Prekmurje so zasedli
Madžari. Komunisti na partija Slovenije je 27. aprila 1941 ustanovila Os-
vobodilno fronto (OF) slovenskega naroda kot politi ni temelj odpora.
Glavno poveljstvo je julija pozvalo na takojšen oboroženi boj. Spomladi
1942 je prišlo do razmaha NOB povsod v Sloveniji, najbolj v Ljubljanski
pokrajini.

Zaradi hudega nacisti nega pritiska je razmah partizanstva na Štajer-
skem zaostajal za Ljubljansko pokrajino. 1943 je slovenska partizanska
vojska razorožila številne italijanske enote. Septembra so Primorsko priklju-
ili k Sloveniji. ebruarja 1944 je glavni štab poslal na Štajersko 14. divizijo,

da bi se tam okrepil NOB, ki je bil izpostavljen hudim nemškim udarcem
(uni enje Pohorskega bataljona 1943). Slovenija je bila osvobojena naj-
pozneje, ker je bila sti iš e važnih komunikacij, po katerih so se umikali
sovražniki.
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bòj -
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komunikácije -

oboroxèn -
partizánstvo -      
pritísk -
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stiqíwqe -
takójwen -
umíkati se -
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potrdíti - j
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111  ad ar ka rep lika ovjetov 1 1

Vladni komisariat za Slovensko krajino je v Murski Soboti ustanovil šolsko
na zorništvo  vodstvo katerega so zaupali profesorju r  v ustu avlu

irovna kon eren a v Parizu je 1. avgusta  odlo ila, da pripade
Prekmurje Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev in le-to pooblastila, da
ga zasede. u oslovanska vo ska je 12. avgusta  zase la pokra ino
med Muro in Rabo.

nadzórniwtvo - l l t
pooblastíti - l t lm
repúblika t n
sovjétov - k t

vládni k m n
komisariát - bi t
zasésti - m ll
zaúpati - m b

109

1 0  o ev ki Ro

Obmo je je bilo 1941-45 eno na pomembne ših sre iš  naro noosvobo
ilne a iban a v Sloveniji. Tu so našli zavetje politi no in vojaško vod-

stvo, ustanove, bolnišnice, lekarne, šole, tiskarne in delavnice. Po kon ani
vojni so jugoslovanske oblasti v Ko evskem Rogu usmrtile ve  tiso  sloven
skih omobran ev  ki so jih britanske vojaške oblasti maja 1945 izro ile
jugoslovanskim oblastem. Partizansko vodstvo se je v zameno baje odpo-
vedalo Koroški v Avstriji.

(Ko evski Rog na Dolenjskem je okoli 35 km dolgo in 15 km široko
planotasto pogorje, del Dinarskega gorstva. V prostranih gozdovih je ve
pra oz nih ostankov  ki so namenjeni gozdarskemu in biološkemu znan-
stvenemu raziskovanju. Strnjeno gozdno obmo je omogo a preživetje
velikih sesalcev kot so r avi me ve  in ris  Ocenjujejo, da je v slovenskih
gozdovih okoli 300 rjavih medvedov.)
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izroqíti -
lekárna -
ocenjeváti -
planôtast -
pogórje -
prágòzd -

raziskovánje -
rís -
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usmrtíti -
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v zaméno -
zavétje -
znánstven -
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ávtor -
etnolówki - n j i
ísti - n

naréqje - n l j
poimenováti - ln
udelexíti se - t

109. Károlyijeva republika *

Po koncu prve svetovne vojne se je v pokrajini med Muro in Rabo v desetih
mesecih šestkrat menjala državna oblast. Károlyijeva vlada (1918-1919) je
Slovencem v županiji Vas in Zala obljubila v mejah Ogrske kulturno avtono-
mijo z ustanovitvijo urske župani e  Slovenski, predvsem katoliški, prebi-
valci obeh županij so to odklanjali  želeli so se združiti z mati nim narodom.

drxáven - ll mi ll m
oblást - t l m
odklánjati - l t t

Ógrska -
repúblika - k t
ustanovítev - l t

110. Kleklov na rt *

Jo e  lekl t
ed voji a tar e a

Slovenski katoliški duhovniki, zbrani 1919 okrog Jože a Klekla st., so
izdelali svoj “Na rt ali planum autonomi e Zahtevali so z ružitev vseh
Slovencev med Muro in Rabo v avtonomno enoto Slovensko kra ino  v
mejah Ogrske ali Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Na rt sta po
pisala tu i va porabska župnika Mirko Lenarši  (Dolnji Senik) in Géza
Tüll (Gornji Senik). Pogodbo naj bi potrdila tudi pariška mirovna kon eren-
ca. Na rt do mirovne kon erence ni prišel.
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121. Baza 20

Celotni kompleks Baze 20 v Ko evskem
Rogu sestavlja 26 barak. V teh je bil od 1943
do za etka 1945 se ež politi nega in vojaš-
kega vodstva slovenskega narodnoosvobo-
dilnega gibanja in drugih partizanskih usta-
nov. V bližini so bile tudi partizanske bolniš-
nice. Celota je kulturni spomenik.

1  ol i i a ra ja

Bolnišnico Franjo so postavili partizani med dru-
go svetovno vojno (1943) v soteski blizu kraja Cerk-
no  Sestavljalo jo je ve  barak, bila je dobro skrita
in Nemci je niso odkrili. Tu so zdravili veliko ranjen-
cev. Ime je bolnišnica dobila po z ravni i ran i
Bojc, ki je bila upravnica bolnišnice. Zgradili so kar
25 lesenih objektov, med njimi tudi elektrarno, ime-
li so tudi rent enski aparat  Doma ini so ves as
skrbno varovali skrivnost. V njej se je zdravilo bli-
zu 1000 bolnikov, opravljenih je bilo 180 operacij,
umrlo je 60 ranjencev.

Objekti osrednjega oddelka so dobro ohranjeni. Bolnišnica je eden naj-
lepših spomenikov iz naro noosvobo ilne a bo a

bolníwnica -
celôten -
národno-
osvobodílen -

sédex -
sestváljati -
ustanôva -
vódstvo -
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bíti -
bítka - t
bojíwqe - m
pádli - l tt k
pokopalíwqe - t m t

107. Vrazgé s štirimi rokami *

román - n
sówki - i n i
spomeník - ml km
zahtévati - k t l
x®tev - l t

Tudi porabski fantje so bili pri Doberdobu. ože  azar erin D auži
rojen 1890) z Gornjega Senika mi je leta 1977  tako pripovedoval v seni-
škem dialektu o soški fronti:  D e  au  mo  ri emo v eno mesto  tam
p kše lepau vk p postavlano  velka raba skopana pa puno mrtvi so akov
nutrik  an lin e so orl ani na n i bili  e so nam vlask  že takumas
šli  ak smo se prestrašili  am e te že vrau e  bilau  i pu  pi pu  pi
pu  urt tak šlau  o  au  poma a   živ e en ne ostane

Depa he  e zato t  b u  Smo meli spau en kusti re kli  ka smo a
samo tak kauli l ano meli  napre  pa z enim kap om vk p zakap eno  e
smo pa nauk e no a alana z rabili  ka e sablo emo  as e ve  bilau
Sarmak se e sto obraniti pa e e st se ko prauti enomi našomi  pa ovoma
rokav vkra  vse ko  auka pa e la ostala  e pa pravo  ka un e že pre  u
o  vra auv u ati  epa pre  tau ne  znau  e vraz  štiri roke ma o ve
roke  pa va rokava

108. Porabci in prva svetovna vojna *

orabski Sloven i so se udeležili prve svetovne vojne (1914-1918) kot
ma žarski vo aki  Veliko jih je bilo ranjenih in nekaj tudi ubitih.

Padlim vojakom so po vojni postavili spomenike v Števanovcih,  Slovenski
vesi in na Dolnjem Seniku. Najbolj znana padla vojaka sta rnest Svete  (po
katerem so poimenovali ulico v Slovenski vesi) in lo z Drave  iz Slovenske
vesi  lo z Drave  e v svo em oma em nare u zapisal aro no vero i na
va e v vesi , kar je prvi etnološki spis doma ega avtorja (objavljen je bil šele
leta 1974 v Ljubljani). Spomin na prvo svetovno vojno se je ohranil tudi v
porabskih ljudskih pesmih.

a šin ek a primli  k seb  a stisni  ne p sti a na tal anski ront
( ekle ide nutri v p ngrad)

111

123. Domobranci

Domobranci so bili Slovenci. Domobransko vojaško formacijo v Sloveniji
je nemški okupator ustanovil po kapitula i i tali e (1943). omobranci so se
borili proti narodnoosvobodilnemu gibanju. Pobudo za ustanovitev sta dala
eneral eon upnik in vodstvo meš anskih strank. Domobrance je imel okupa-

tor za pomožno nemško policijo. porabljali so jih za varovanje pomembnih
prometnih poti ter za vdore na osvobojeno ozemlje.

Ker so bili partizani ve inoma komunisti, so se omobran i odlo ili za
boj proti partizanstvu  Zato nekateri menijo, da je na Dolenjskem in Not-
ranjskem, pozneje tudi drugod, prišlo tudi do ržavl anske vo ne  Aprila
1944 so slovenski domobranci prise li zvestobo in pokorš ino itler u
Zgodovinska krivda domobrancev je v dejstvu, da so svoj boj proti komu-
nizmu legalizirali pri okupacijskih silah.

Partizani zmagovalci naj bi po vojni v enem tednu pobili petnajst tiso
slovenskih domobrancev v jaških nad Hrastnikom, v Ko evskem Rogu in
drugod. Vprašanje partizanstva (zlasti glede pokolov po vojni) in domo-
branstva (sodelovanje s ašisti) je vsekakor najbolj bole a to ka slovenske
zgodovine. Ob tem so si mnenja estokrat popolnoma nasprotujo a.

Lipa sprave na pokopališ u Žale v Ljubljani je še krhko drevesce.

o o ranci  risega o na e   zvesto o
e ce  na stadion  v L l ani   
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Krugla priletejla,
v srce mi zletejla,
srce mi je ranila...

Anton Slodnjak.  ven ar kaže marsika  na to  a v alanti u ni bilo
politi ne a sovraštva  Da se e pri ružil omobran em iz pri atel stva
bolj spontanega, kakor premišljenega domoljubja. In morebiti celo iz stra-
hu pred ponovno internacijo."

Profesor Slodnjak je v svoji Zgodovini slovenske literature, ki je izšla v
nemškem jeziku v Berlinu (1958), prvi  omenil dva pesnika druge sve-
tovne vojne, a uha in alanti a kot enakovredna. France Balanti  je bil
vse do asa razglasitve samostojne Slovenije – zaradi "edine resnice" zma-
govalcev – zapostavljen pesnik.

bòj -
domoljúbje - t t
grôza - tt n t
napâd - t m
obetajóq - t
oboroxèn - f
plapoláti - l n l
ponóven - i m t lt
postojánka - ll m

pridrúxiti se - tl k ik
prvobíten - l m nt i
razglasítev - kiki lt
slóvstveni i l m
zgodovínar - t t n
sovráwtvo - l l t
ugléden - t kint l
vrnítev - i t
zapostávljen - m ll tt

125. Porabci in druga svetovna vojna *

Slovenci iz okolice Monoštra so se – podobno kot v prvi svetovni vojni
 udeležili druge svetovne vojne kot ma žarski vo aki  Postavljanje

spomenikov padlim vojakom je bilo  na Madžarskem prepovedano, ker se
je Madžarska vojevala na strani ašisti ne Nem ije in je vojno izgubila.
Imena padlih slovenskih vojakov so napisali na spomenike za prvo sve-
tovno vojno le po letu 1990. Na Gornjem Seniku pa so takrat postavili
spomenik padlim v obeh svetovnih vojnah. Spomin na padle pa se je naj-
bolj ohranil v ljudskih pesmih.

Lubca lubezniva,
ti si meni kriva,
da jaz morem bit soldak.

(Porabje, 1993/23)

Vu toj ruskoj dolini,
fanti kak mantarniki,
se za nas vojskujejo.
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Januarja 1989 je bila ustanovljena prva opozicijska stranka, Slovenska kme ka
zveza, zatem še druge. Januarja 1990 je bil v Beogradu 14. izredni kongres
Zveze komunistov Jugoslavije, ki so ga delegati iz Slovenije demonstrativno
zapustili.
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Odnosi med narodi v habsburški monarhiji ob koncu 19. in v za etku
20. stoletja so se zelo poslabšali. Madžari so želeli imeti ve  samostojnos-
ti, kot so jo že imeli v avstro-ogrski monarhiji. Tudi na Slovenskem se je
utrjevalo prepri anje, da se Slovenci sami Nemcem ne bodo mogli ve
dolgo upirati. Morajo si poiskati zaveznike v Hrvatih in Srbih. Pristaši
jugoslovanske misli so bili prepri ani, da se bodo Slovenci, Hrvati in Srbi
dobro razumeli, ker so vsi Slovani in govorijo podoben jezik.

Najve ji slovenski pisatelj Ivan Cankar je že v svojem predavanju leta 1913
v Ljubljani opozarjal, da so si "Jugoslovani"  Slovenci, Hrvati in Srbi  zaradi
razli ne zgodovine kulturno in duhovno zelo razli ni. Po razpadu Avstro-Ogrske
so na Cankarjeve besede pozabili tudi mnogi slovenski politiki.

bístro - k n
opozárjati - fi lm t t
predávanje - l
prepríqanje - m
pristáw qésa - min k
razlíqen - k l nb

samostójnost - n ll
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106. Soška fronta in Doberdob

Ob reki So i in v gorah nad njo se je b la ena najbolj krvavih bitk prve
svetovne vojne (zahtevala je  ve  kot milijon in sto tiso žrtev). V Lo ah
pri Tolminu je vojaško pokopališ e iz asa prve svetovne vojne in spomenik
padlim na soški ronti. Podobnih spomenikov in pokopališ  je v dolini
So e še ve .

Zaradi hudih bitk in številnih padlih je Doberdob postal "slovenskih
fantov grob". Pa tudi madžarskih. (Prim.  madžarsko vojaško pesem  Do-
berdónál van egy szomorú f zfa...

Prevod na grobo  Pri oberdobu stoji vrba žalujka, // Madžarski honved
mrtev leži pod njo, // Pajdaši kopljejo z bajonetom grob, // ale  doma pa
dekleta jokajo.)

Slovenski pisatelj režihov oran  je napisal tudi roman z  naslovom
Doberdob. V njem opisuje tragi no umiranje slovenskih fantov na bojiš ih.
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124. France Balanti

France Balanti  je bil leta 1942 interniran v itali-
jansko taboriš e Gonars. Po vrnitvi iz taboriš a
se je pridružil domobrancem.

Dvaindvajset let star študent slavistike in obeta-
jo i pesnik je leta 1943 zgorel v Grahovem pri
Cerknici ob partizanskem napadu na tamkajšnjo
domobransko postojanko.

Maja 1944 je v Ljubljani izšla njegova pesniš-
ka zbirka pod naslovom  o n u roze plapolam

"Takšno smrt je mogla prisoditi temu prvobitnemu liriku, ki je bil mno-
o bliž i reli iozni mistiki kakor oboroženemu bo u  samo na bol  nepri az

na usoda. Oziroma samo tako tragi no zapletene razmere, kakor so tisti
as bile na Slovenskem." Tako je zapisal ugledni slovstveni zgodovinar dr.
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Krugla priletejla,
v srce mi zletejla,
srce mi je ranila...

Anton Slodnjak.  ven ar kaže marsika  na to  a v alanti u ni bilo
politi ne a sovraštva  Da se e pri ružil omobran em iz pri atel stva
bolj spontanega, kakor premišljenega domoljubja. In morebiti celo iz stra-
hu pred ponovno internacijo."
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nemškem jeziku v Berlinu (1958), prvi  omenil dva pesnika druge sve-
tovne vojne, a uha in alanti a kot enakovredna. France Balanti  je bil
vse do asa razglasitve samostojne Slovenije – zaradi "edine resnice" zma-
govalcev – zapostavljen pesnik.

bòj -
domoljúbje - t t
grôza - tt n t
napâd - t m
obetajóq - t
oboroxèn - f
plapoláti - l n l
ponóven - i m t lt
postojánka - ll m

pridrúxiti se - tl k ik
prvobíten - l m nt i
razglasítev - kiki lt
slóvstveni i l m
zgodovínar - t t n
sovráwtvo - l l t
ugléden - t kint l
vrnítev - i t
zapostávljen - m ll tt

125. Porabci in druga svetovna vojna *
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spomenikov padlim vojakom je bilo  na Madžarskem prepovedano, ker se
je Madžarska vojevala na strani ašisti ne Nem ije in je vojno izgubila.
Imena padlih slovenskih vojakov so napisali na spomenike za prvo sve-
tovno vojno le po letu 1990. Na Gornjem Seniku pa so takrat postavili
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bolj ohranil v ljudskih pesmih.

Lubca lubezniva,
ti si meni kriva,
da jaz morem bit soldak.

(Porabje, 1993/23)

Vu toj ruskoj dolini,
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se za nas vojskujejo.
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126. Volksbund *

Novembra 1938 je bila v Budimpešti ustanovljena fašisti na politi na
organizacija Nemcev – Volksbund der Deutschen in Ungarn (Ljudska zve-
za em ev na a žarskem . Lokalna organizacija v Porabju je bila usta-
novljena 3. novembra 1940 na olnjem Seniku. Imela je podružnico na
Gornjem Seniku. V Volksbund so se ljudje v lanili zaradi revš ine. Obljub-
ljali so jim namre , da bodo v Nem iji dobili delo in da bodo lahko pošil-
jali domov lepe pla e. Možje, ki so v za etku oktobra 1944 odšli v nemško
vojsko, niti obljubljene najemniške pla e niso dobili. Zanimivo, da je na
ve inoma slovenskem Gornjem Seniku bilo ve lanov Volksbunda kakor
na ve inoma nemškem Dolnjem Seniku.

qlán - t
lokálen - l i
najémniwki - l
obljúbljati - t

organizácija - t
podrúxnica - fi k t
révwqina - n
vqlániti se - t lik

1  rek rje pet ad ar ko 1 1 1  

Hitlerjevemu napadu na Jugoslavijo (6. april 1941) se je pridružila tudi
Madžarska. Za nagrado je dobila naslednja obmo ja: srbsko a ko  hrvaško

aran o in e žimur e ter slovensko rekmur e
Madžari so hoteli Prekmurcem dokazati, da Prekmurci niso Slovenci,

temve  Vendi, ki izvirajo od Keltov. Teorijo o Vendih kot posebnem narodu
je že med trianonsko mirovno pogodbo izmislil pro esor matematike in
fizike leksan er ikola  Tudi sam prekmurski Slovenec. Dokazoval jo
je v brošuri inulost in se an ost en ov

Z vendsko teorijo so hoteli Madžari utemeljiti pravico do obmo ja med
Muro in Rabo kot sestavnega dela teritorija madžarske države.

V dneh od 1. do 5. aprila 1945 je Rde a arma a osvobodila Prekmurje.
Pariška mirovna kon erenca po drugi svetovni vojni glede Madžarske ni spre-
menila trianonske meje. rekmur e je ostalo še naprej v Sloveni i orab e pa
na a žarskem

127

1 1  J o lavija po it

 osip roz ito je umrl v Ljubljani l. 1980. Od 1945 je bil komunisti ni
voditelj Jugoslavije. Tita so pospremili na zadnjo pot skoraj vsi pomembni
državniki tedanjega sveta.

ad je lovo j lja e
od Tita

pred rad o k p ine
  aja 1 0

Zatem so se za ela hitro kazati nasprotja, ki so v desetih letih pripeljala
do konca druge Jugoslavije. Za elo se je  z nemiri na osovu  kjer so
bili ob ranjenih tudi mrtvi.

Slovenski razumniki so  nastopili proti na rtom za poenoten e
izobraževan a (t. i. skupna jedra) v Jugoslaviji. Šlo je za za etek srbskih
poskusov, da bi prevladali v državi. ova revi a je 1987 objavila v 57.
številki prispevke za slovenski nacionalni program, ki so jih oblastni organi
ostro zavrnili.

Srbska politika je 1987 za ela on o zoper slovensko izkoriš an e
ru ih u oslovanskih naro ov  Istega leta je bila pod skonstruirano obtožbo

razkrivanja državne skrivnosti aretirana etveri a  v kateri je bil poznejši
obrambni minister anez anša

Sledilo je ve  zborovanj v Ljubljani, na katerih so ljudje zahtevali
politi ne spremembe. Ljudi je med drugim razjezilo tudi to, da je vo aško
so iš e sodilo etverici sre i ubl ane – v srbohrvaš ini 1989 so proti
Sloveni i uvedli ospo arsko bloka o  zaplenili so vse slovensko
premoženje v Srbiji.
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dokázati -
hotéti -
izvírati -
minúlost -
pravíca -

pridrúxiti se -
sedánjost -
spét -
teoríja -
utemeljíti -
veqínoma -

128. Boj s partizani na Verici *

Prvi spomladanski dan (21. marca) leta 1945, še pred prihodom Rusov,
je prišla na Verico skupina jugoslovanskih (slovenskih) partizanov. Nasta-
nili so se pri ružini  na eri i  Mati A. B. je tako pripovedovala (1994)
o takratnih dogodkih.

D a sam slovenske novine obivala  oma sam z ine   o  brata iz
Sloveni e  am sam osta vse šte la  ka vse pre  partizani ela o  ak kole o
kak robi o  a ka im l stvo esti more avati  ato smo se trnok zbo ali  a
smo zve ali  ka so k naši ku i partizani prišli  a so nutri v ižo staupili  so
pravili  i  se ne bo te  i vam ni  ne enemo  i smo partizani  a že štiri
le ta v ne  spi o  esti pa postale so prosili  ato so pre  prišli  ka o usom
prauti šli  pa e te nam po osvobo itvi bau še šlau

artizan e so v ne  stražili pa na pau i t  Dru i en so vo rski so
a ke prišli  as so partizan e ne  steli p stiti  D a sam malo e te v roka

me la  a au sve letele  za nama so nekaki stre lali  Depa na sre o so
ekli ino samo v vant zava ili  o rski so a ke so eno a partizana

t stre lili  ru i pa so v auš o vu šli  Strel enomi partizani e irko bi
lau im  e a so pri našom st en i t strlili  Sakalauvski orin aške so
a o pelali v araš na intor  o tista  strašna  a ta  smo meše t  pla va

li  pa smo au i valo ali  ka smo živi ostali
ez nekaj desetletij so nekateri bivši partizani  tedaj že kot turisti 

ponovno obiskali družino B. Skupaj so obujali spomine na tiste strašne
ase. Takrat so prinesli bonbon ke že starajo i se doma inki.

bívwi -
desetlétje -
dogódek -
domaqínka -
nastániti se

nekatéri -
obújati -
prihòd -
skupína -
spomladánski -
takráten
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obdáti - k b
obmêjen - t m nti
obréxje - l t
odkríti - lt
odstrániti - lt l t
ogórqen - l b tt
pohábljen - kk nt

poostríti - m i t
poskúwati - b lk ik
povzróqati - k
precèj - k
protést - tilt k
razkropíti - t ik
zatréti - l t

140. Janoš Kühar *

Janoš Kühar se je rodil v ra iš u pri išini (danes
Slovenija) leta 1901 in umrl na orn em Seniku 1987.
Najve asa je bil duhovnik na Gornjem Seniku. Tudi
v najtežjih asih se je boril za slovenki jezik v Porabju.
Natipkal je na tiso e listi ev in jih delil vernikom z
namenom, da bi sestavil mašne molitve.

Molitve so bile v slovenskem jeziku, da bi bile
Porabcem blizu. Pa vedno bližje tudi knjižni slovenš i-
ni. Svoje legendarne listi e je pošiljal tudi župniku

a ošu arkovi u v Števanovce.

boríti se - l
delíti - t t
drxáti pokônci nnt t
gêslo - j l
na tísoqe - m

natípkati - l l
sestáviti - ll t
slovénstvo - l n
stolétje -
zalóxba - k n ki

Pri Založbi ružina v Ljubljani je dal natisniti dve knjižici  eša z
l stvom  in Svestvo pokore  sveta spove  ter ju razdelil med ljudi. Gor-
njeseniški župnik Janoš K har je držal pokonci slovenstvo v osmih
porabskih vaseh pol stoletja z geslom  Sloven i smo bili  Sloven i smo
Sloven i ostanemo  to na  ostane o tu i naši otro i

mrl je pri oltarju, ko je služil Bogu. In svojemu narodu.

Janoš Kühar
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ostro zavrnili.

Srbska politika je 1987 za ela on o zoper slovensko izkoriš an e
ru ih u oslovanskih naro ov  Istega leta je bila pod skonstruirano obtožbo

razkrivanja državne skrivnosti aretirana etveri a  v kateri je bil poznejši
obrambni minister anez anša

Sledilo je ve  zborovanj v Ljubljani, na katerih so ljudje zahtevali
politi ne spremembe. Ljudi je med drugim razjezilo tudi to, da je vo aško
so iš e sodilo etverici sre i ubl ane – v srbohrvaš ini 1989 so proti
Sloveni i uvedli ospo arsko bloka o  zaplenili so vse slovensko
premoženje v Srbiji.
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armáda -
dokázati -
hotéti -
izvírati -
minúlost -
pravíca -

pridrúxiti se -
sedánjost -
spét -
teoríja -
utemeljíti -
veqínoma -

128. Boj s partizani na Verici *

Prvi spomladanski dan (21. marca) leta 1945, še pred prihodom Rusov,
je prišla na Verico skupina jugoslovanskih (slovenskih) partizanov. Nasta-
nili so se pri ružini  na eri i  Mati A. B. je tako pripovedovala (1994)
o takratnih dogodkih.

D a sam slovenske novine obivala  oma sam z ine   o  brata iz
Sloveni e  am sam osta vse šte la  ka vse pre  partizani ela o  ak kole o
kak robi o  a ka im l stvo esti more avati  ato smo se trnok zbo ali  a
smo zve ali  ka so k naši ku i partizani prišli  a so nutri v ižo staupili  so
pravili  i  se ne bo te  i vam ni  ne enemo  i smo partizani  a že štiri
le ta v ne  spi o  esti pa postale so prosili  ato so pre  prišli  ka o usom
prauti šli  pa e te nam po osvobo itvi bau še šlau

artizan e so v ne  stražili pa na pau i t  Dru i en so vo rski so
a ke prišli  as so partizan e ne  steli p stiti  D a sam malo e te v roka

me la  a au sve letele  za nama so nekaki stre lali  Depa na sre o so
ekli ino samo v vant zava ili  o rski so a ke so eno a partizana

t stre lili  ru i pa so v auš o vu šli  Strel enomi partizani e irko bi
lau im  e a so pri našom st en i t strlili  Sakalauvski orin aške so
a o pelali v araš na intor  o tista  strašna  a ta  smo meše t  pla va

li  pa smo au i valo ali  ka smo živi ostali
ez nekaj desetletij so nekateri bivši partizani  tedaj že kot turisti 

ponovno obiskali družino B. Skupaj so obujali spomine na tiste strašne
ase. Takrat so prinesli bonbon ke že starajo i se doma inki.

bívwi -
desetlétje -
dogódek -
domaqínka -
nastániti se

nekatéri -
obújati -
prihòd -
skupína -
spomladánski -
takráten
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obdáti - k b
obmêjen - t m nti
obréxje - l t
odkríti - lt
odstrániti - lt l t
ogórqen - l b tt
pohábljen - kk nt

poostríti - m i t
poskúwati - b lk ik
povzróqati - k
precèj - k
protést - tilt k
razkropíti - t ik
zatréti - l t

140. Janoš Kühar *

Janoš Kühar se je rodil v ra iš u pri išini (danes
Slovenija) leta 1901 in umrl na orn em Seniku 1987.
Najve asa je bil duhovnik na Gornjem Seniku. Tudi
v najtežjih asih se je boril za slovenki jezik v Porabju.
Natipkal je na tiso e listi ev in jih delil vernikom z
namenom, da bi sestavil mašne molitve.

Molitve so bile v slovenskem jeziku, da bi bile
Porabcem blizu. Pa vedno bližje tudi knjižni slovenš i-
ni. Svoje legendarne listi e je pošiljal tudi župniku

a ošu arkovi u v Števanovce.

boríti se - l
delíti - t t
drxáti pokônci nnt t
gêslo - j l
na tísoqe - m

natípkati - l l
sestáviti - ll t
slovénstvo - l n
stolétje -
zalóxba - k n ki

Pri Založbi ružina v Ljubljani je dal natisniti dve knjižici  eša z
l stvom  in Svestvo pokore  sveta spove  ter ju razdelil med ljudi. Gor-
njeseniški župnik Janoš K har je držal pokonci slovenstvo v osmih
porabskih vaseh pol stoletja z geslom  Sloven i smo bili  Sloven i smo
Sloven i ostanemo  to na  ostane o tu i naši otro i

mrl je pri oltarju, ko je služil Bogu. In svojemu narodu.

Janoš Kühar
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129. Alojz Škerjanec-Mirko *

Med drugo svetovno vojno je bil jugoslovanski par-
tizan. V partizane je odšel 1944. V Prekmursko briga-
do je prišel januarja 1945. Postal je komandir ete.
Njegova eta je prišla v Porabje 20. marca 1945. Us-
tavili so se na Verici. Naslednji dan so jih napadli
madžarski vojaki.

V tem boju je padel Mirko, ki je pokopan v Mono-
štru. Za njegov grob so dolga leta skrbeli porabski

pionirji. Zdaj skrbi zanj monoštrska samouprava. Na njegovem nagrob-
niku je dvojezi ni napis:

e žrtvoval svo e živl en e za svobo o
slovenske a in ma žarske a naro a .

brigáda - n
qéta -
komandír - n n k
nagróbnik - ml k
napásti - m t m

pásti - l ik
postáti kaj - lik mi
sámoupráva - nk m n t
skrbéti - n k ik
xrtvováti - f l l

130. Porabski "partizani" *

Ob koncu prve in druge vojne si je Jugoslavija vedno prizadevala, da bi tudi
slovensko Porabje priklju ila v svoj okvir - skupaj s Prekmurjem. Verjetno kot
del tega na rta je delovala tudi majhna skupina porabskih mladincev, ki so jih
pridobili za "partizanstvo". (In to ve  tednov po kon ani drugi vojni!). Najve
jih je bilo z Gornjega Senika. Bili so na mitingih v Murski Soboti in Mariboru.
Skupaj z ostalimi so tudi oni vzklikali: ito e naš  mi smo itovi  Po porab-
skih vaseh so se sprehajali s titovkami na glavah. Ena od deklet na Gornjem
Seniku je kar naprej jahala na konju in bila opasana s pištolo.

jáhati - l l
kar naprèj - ll n n
míting - l
naq®t - t
okvír - k t

opásati - f l t l
prizadévati si - t k ik
sprehájati se - t l
títovka - it k
verjétno - l n
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alármna
napráva -
bég -
bodéqa xíca -
inozémstvo -
mêjna q®ta -
mína -
minêr -
mínsko pólje -
mnóxiqen -

brzostrélka -
izbrúhniti -
mánjkati -
morílski -
obvézno -
postáviti ob zíd
revolucionár -

rotíti -
stálno -
tovornják -
verjéti - i
vést -
vréqi se t
na koléna - ti m t

139. Minska polja *

Po krvavo zatrti revoluciji 1956 in po množi nem begu Madžarov v
tujino (kakih dvesto tiso  ljudi) so zelo poostrili obmejni režim. Vsa mejna
rta je bila obdana z visoko bo e o ži o in specialnimi raketnimi alarmnimi

napravami  Ob avstrijski meji pa so bile precej na osto po takn ene mine
Kar precej ljudi, ki so poskušali pobegniti v inozemstvo, je umrlo. Še ve
pa jih je bilo pohabljenih.

Zaradi o or enih protestov v r aniza i i z ruženih naro ov  –
so jih morali odstraniti. Ker so jih pa  polagali tudi na obrežje Rabe, se jih
je – zavoljo povodnji in mo nega deževja  veliko razkropilo. Takih min
potem niti minerji niso mogli odkriti. Zato so še tudi pozneje povzro ale
nesre e.

ad ar ka
"najbolj vesela baraka"
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1 1  ot ka i  do oto je 

Na Janezovom bregi na Gorenjom Seniki sta bili pred drügo bojno dvej
iži  ni su u ali  ka užini   ve  iži so splo  ale  bili o  r i iž  splo
puale  ra n e  e so po bo nski a ta  nauvo vo rsko austri sko me o
pote nili   tisto amau sta t va va rama ve  ne  u  vo rskomi rosa i
valon  liki u  ustri i

Slovensko vertin o iz ene o  t  ale n e iže e tau trnok razžalostilo
Sprvo a e pre  na ves las aukala  ak  ka se e pre k ra n e lo  e si
e pa sle ik nika zbro ila

nauk nikša sin arska ženska pita svo o pa aškin o te že iz ustri e
prva pa so skor sausa e bili  e se ne bogi samo tak, ilegalno prejk
ra n e o iti  a bau e  e go zgrabijo vogrski grani ari  ške v vauzo

tö leko pride!
h  nika se ti ne bo  e veselo o ovorila  i iš ti tau motko   e

vsi er z menov  pa mi poma a  ak ale ri n e ova pali a  a pre k
ra n e pri em  pa vi im  ka se bliža o vo rski so a ke  brž za nem oka

pati tam, gde sam ran   ak  kak e bi tisto mo a n iva bila  So a ke pa
misli o  ka sam z vesi oma  a tak sem s te vesi oma  au elekno a
vre ka sam že v okopala  ove  r im li an t  na oren om Siniki  ka
zaka ge v asik po n ina  n iva  okapam  e  ka bi tak mislili  ka ka  kra
nem

124

Avstrijci so na drugi strani meje že akali madžarske begunce z avtobusi
in jih vozili v zbirna taboriš a. Tudi iz porabskih vasi je pobegnilo na
stotine l u i

begúnec -
dogódek -
drvéti -
g®b -
korákati -
na vrát
na nós -
postája -

revolúcija -
t®xnica -
továrna -
ubíti -
uráden -
vlák -
zastáva -
zbírno taboríwqe -

1  j e e  i  revol ija 

E. S. iz Sakalovcev se tako spominja tistih morilskih dni.
 takrat napre  ko e izbruhnila revolu i a  ni bilo nobene vesti o

mo em antu  avno takrat e služil vo sko  Stalno sem molila  na  mu o
poma a  a pri e živ omov  a las e man kalo  pa bi a v u impešti
ustrelili  il e šo er pri vo akih  li so v ešto po kruh  ko so ih ustavili
revolu ionar i in vprašali  e nima o pušk  ekli so  a ih nima o  to a
niso im ver eli  es kruh so zmetali s tovorn aka pa so našli na n em štiri
brzostrelke  o aki so pa  morali obvezno nositi s sebo  svo e puške e so
ih postavili ob zi  a ih bo o postrel ali

ek star moški  ki so a vzeli s sebo  ker e
težko ho il  se e vr el na kolena in ih rotil  a
nikar  rise al e  a vo aki niso storili nikomur
ni  žale a  ni a opravl a o samo svo o olžnost

o  ant e prišel omov  novembra 
o sem a za le ala  sem tako  ve ela  a se e

moralo z o iti neka  strašne a  e ovi vran e
rni las e so na obeh straneh postali  beli kot

sne
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129. Alojz Škerjanec-Mirko *

Med drugo svetovno vojno je bil jugoslovanski par-
tizan. V partizane je odšel 1944. V Prekmursko briga-
do je prišel januarja 1945. Postal je komandir ete.
Njegova eta je prišla v Porabje 20. marca 1945. Us-
tavili so se na Verici. Naslednji dan so jih napadli
madžarski vojaki.

V tem boju je padel Mirko, ki je pokopan v Mono-
štru. Za njegov grob so dolga leta skrbeli porabski

pionirji. Zdaj skrbi zanj monoštrska samouprava. Na njegovem nagrob-
niku je dvojezi ni napis:

e žrtvoval svo e živl en e za svobo o
slovenske a in ma žarske a naro a .
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Ob koncu prve in druge vojne si je Jugoslavija vedno prizadevala, da bi tudi
slovensko Porabje priklju ila v svoj okvir - skupaj s Prekmurjem. Verjetno kot
del tega na rta je delovala tudi majhna skupina porabskih mladincev, ki so jih
pridobili za "partizanstvo". (In to ve  tednov po kon ani drugi vojni!). Najve
jih je bilo z Gornjega Senika. Bili so na mitingih v Murski Soboti in Mariboru.
Skupaj z ostalimi so tudi oni vzklikali: ito e naš  mi smo itovi  Po porab-
skih vaseh so se sprehajali s titovkami na glavah. Ena od deklet na Gornjem
Seniku je kar naprej jahala na konju in bila opasana s pištolo.
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okvír - k t
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napráva -
bég -
bodéqa xíca -
inozémstvo -
mêjna q®ta -
mína -
minêr -
mínsko pólje -
mnóxiqen -

brzostrélka -
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mánjkati -
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revolucionár -

rotíti -
stálno -
tovornják -
verjéti - i
vést -
vréqi se t
na koléna - ti m t

139. Minska polja *

Po krvavo zatrti revoluciji 1956 in po množi nem begu Madžarov v
tujino (kakih dvesto tiso  ljudi) so zelo poostrili obmejni režim. Vsa mejna
rta je bila obdana z visoko bo e o ži o in specialnimi raketnimi alarmnimi

napravami  Ob avstrijski meji pa so bile precej na osto po takn ene mine
Kar precej ljudi, ki so poskušali pobegniti v inozemstvo, je umrlo. Še ve
pa jih je bilo pohabljenih.

Zaradi o or enih protestov v r aniza i i z ruženih naro ov  –
so jih morali odstraniti. Ker so jih pa  polagali tudi na obrežje Rabe, se jih
je – zavoljo povodnji in mo nega deževja  veliko razkropilo. Takih min
potem niti minerji niso mogli odkriti. Zato so še tudi pozneje povzro ale
nesre e.

ad ar ka
"najbolj vesela baraka"

113-128.pmd 2003.09.25., 14:58116

117

1 1  ot ka i  do oto je 

Na Janezovom bregi na Gorenjom Seniki sta bili pred drügo bojno dvej
iži  ni su u ali  ka užini   ve  iži so splo  ale  bili o  r i iž  splo
puale  ra n e  e so po bo nski a ta  nauvo vo rsko austri sko me o
pote nili   tisto amau sta t va va rama ve  ne  u  vo rskomi rosa i
valon  liki u  ustri i

Slovensko vertin o iz ene o  t  ale n e iže e tau trnok razžalostilo
Sprvo a e pre  na ves las aukala  ak  ka se e pre k ra n e lo  e si
e pa sle ik nika zbro ila

nauk nikša sin arska ženska pita svo o pa aškin o te že iz ustri e
prva pa so skor sausa e bili  e se ne bogi samo tak, ilegalno prejk
ra n e o iti  a bau e  e go zgrabijo vogrski grani ari  ške v vauzo

tö leko pride!
h  nika se ti ne bo  e veselo o ovorila  i iš ti tau motko   e

vsi er z menov  pa mi poma a  ak ale ri n e ova pali a  a pre k
ra n e pri em  pa vi im  ka se bliža o vo rski so a ke  brž za nem oka

pati tam, gde sam ran   ak  kak e bi tisto mo a n iva bila  So a ke pa
misli o  ka sam z vesi oma  a tak sem s te vesi oma  au elekno a
vre ka sam že v okopala  ove  r im li an t  na oren om Siniki  ka
zaka ge v asik po n ina  n iva  okapam  e  ka bi tak mislili  ka ka  kra
nem

124

Avstrijci so na drugi strani meje že akali madžarske begunce z avtobusi
in jih vozili v zbirna taboriš a. Tudi iz porabskih vasi je pobegnilo na
stotine l u i

begúnec -
dogódek -
drvéti -
g®b -
korákati -
na vrát
na nós -
postája -

revolúcija -
t®xnica -
továrna -
ubíti -
uráden -
vlák -
zastáva -
zbírno taboríwqe -

1  j e e  i  revol ija 

E. S. iz Sakalovcev se tako spominja tistih morilskih dni.
 takrat napre  ko e izbruhnila revolu i a  ni bilo nobene vesti o
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Povzetek

Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev so leta 1929 preimenovali v
Jugoslavijo. Slovenija je bila v njenem okviru nekaj asa imenovana Dravs-
ka banovina.

Najpomembnejša osebnost, prvi poklicni znanstvenik Slovencev na
Madžarskem med svetovnima vojnama je bil Avgust Pavel. Opisal je odprta
ognjiš a in lov na brinjevke v Porabju. Po njem je poimenovan mešani
pevski zbor in kulturni dom na Gornjem Seniku ter stanovanjsko naselje in
muzej v Monoštru.

Po kapitulaciji Jugoslavije leta 1941 sta slovenska Štajerska in Gorenj-
ska pripadli Nem iji. Velik del Slovenije je dobila Italija. Prekmurje so
zasedli ad ari  Slovenija je bila osvobojena najpozneje, ker je bila sti iš e
važnih komunikacij, po katerih so se umikali sovražniki.

Ko evski Rog na Dolenjskem je bil med 1941-1945 eno najpomemb-
nejših središ  narodnoosvobodilnega gibanja na Slovenskem (Baza 20, bol-
nišnica Franja, tiskarne, šole ipd.) Partizani zmagovalci so po vojni tukaj
pobili petnajst tiso  domobrancev.

Partizani so 20. in 21. maja 1945 bili tudi v Porabju. V spopadu med
partizani in madžarskimi vojaki je na Verici padel komandir ete Alojz
Škerjanec - Mirko. Po vojni  je majhna skupina porabskih mladincev
hodila na partizanske mitinge v Mursko Soboto in Maribor.

Madžarska je izgubila drugo svetovno vojno, zaradi tega so smeli postavi-
ti spomenike padlim le po letu 1990.

Med drugo svetovno vojno je delovala Ljudska zveza Nemcev (Volks-
bund) na Dolnjem in Gornjem Seniku. Z Dolnjega Senika so po vojni
izselili ve  kot sto Nemcev.

Med drugo svetovno vojno je bilo Prekmurje spet priklju eno Madžarski.
Slovencem med Muro in Rabo so spet hoteli dokazati, da niso Slovenci,
temve Vendi, ki izvirajo od Keltov. S tem so hoteli utemeljiti pravico do
obmo ja med Muro in Rabo. Po letu 1945 je Prekmurje ostalo še naprej v
Sloveniji, Porabje pa na Madžarskem.

123

Oni pa so v taboriš ih morali za malo denarja ga-
rati  ob vo aški ali poli i ski straži.

Ko je leta 1953. postal ministrski predsednik, poznejši
mu enik Imre Nagy, so sicer ta zloglasna taboriš a
razpustili, vendar so ljudi prepustili njihovi usodi.
Zažugali so jim celo, e bodo komur koli govorili o
svojih doživetjih , jih bodo ponovno deportirali.

Kot kaznjenci , torej "politi no opore ni" ljudje,
niso smeli domov v svoje slovenske vasi ob meji. Zato
so se številni Porabci razkropili po madžarskih vaseh,
oddaljenih 60-80 kilometrov od svojih rojstnih krajev
(Vép, Táplánszentkereszt itd.).

Imre Nagy
ima govor l. 1956

doxivétje - lm n
drxávna ll m
várnost - bi t n
enostáven -
garáti - l
izgíniti - lt nik
káznjenec - f n
minístrski mini t
predsédnik - ln k
muqeník - m t

oporéqen - m b t tl n
orópati - ki b l
pohíwtvo - b t
prihruméti b

- m k ik
razkropíti se - t l
wtevílen - m
usóda -
zaxúgati - m f n t
zloglásen - t

137. Revolucija 1956 *

 V slovenskem Porabju ni bilo nobenih krvavih dogodkov. Nikogar niso
ubili. V Monošter sta npr. pripeljala le dva ruska tanka. Pri stari tržnici sta se
ustavila. Tri, štiri dni sta bila na straži. Ruskih vojakov ni bilo na cestah. Tudi
madžarskih ni bilo videti. Edina stvar, da so delavci korakali po cesti. Imeli so
rde e-belo-zelene madžarske zastave, rde ih niso imeli. Pa tudi lukenj niso
delali na zastavah kot drugod, ko so izrezovali komunisti ne grbe.

Pri Monoštru je zapuš alo državo na tiso e ma žarskih be un ev  Iz
Budimpešte, Szombathel a, G ra in drugih krajev. Vlaki so se ustavljali
tam nekje, kjer je zdaj Oplova tovarna, se pravi, še pred uradno železniško
postajo v Monoštru. Ko se je vlak ustavil, so ljudje na vrat na nos drveli
preko meje. Približno dva tedna ni bilo na meji grani arjev.
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Vprašanja

Kdaj je nastala Jugoslavija? Kaj je bila Dravska banovina? Kdo je bil
Avgust Pavel? Na koliko delov je bila Slovenija razdeljena v drugi svetov-
ni vojni? Po em je znan Ko evski Rog? Kdo so bili partizani in kdo do-
mobranci? Ali so bili partizani v Porabju? Kdo so bili lani Volksbunda in
kaj se je z njimi zgodilo?
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agènt - n k
mêjni incidènt - t in i n
nèzaúpanje - bi lm tl n
obtoxíti - m l
odnòs - i n
ogrômen - t lm

prekíniti - m k t
sovráxnica - ll n
steklén -
stík - k l t
vohún - k m
zapòr - b t n

135. Obvezna oddaja pridelkov *

V povojnih letih (1946-1956) so se živila – zaradi varnejše in nepretr-
gane oskrbe – prodajala na karte

Do oktobra 1956 so kmetovalci morali oddajati dolo eno koli ino pridel-
kov državi po vezani ceni. Po ceni, ki je bila nižja od proste nakupne cene.

bvezna o a a pri elkov in nakupovanje na živilske karte sta veljala tudi
za porabske Slovence.

Zavoljo težkega gospodarskega in politi nega položaja je med leti 1949
in 1960 kar 28 odstotkov slovenskega prebivalstva zapustilo Porabje.

kmetoválec - ni
koliqína - m nn i
nakúpna céna - f l l i
obvézen - k t l
oddája t m n
pridélkov - l

poloxáj - l t
prodájati - t k t
prôsta céna - b
vézana céna - k t tt
xivíla - l lmi k
xivílski - l lmi

136. Kulaki *

V za etku 50. let 20. stoletja so tudi iz Porabja deportirali t. i. kulake.
Ljudi, ki so imeli nekoliko ve  zemlje in živine. Zloglasni vojaki državne
varnosti v sok  so sredi no i prihrumeli, razbijali po vratih s puškinimi
kopiti. Na smrt prestrašenim ljudem so dali pol ure ali eno uro asa, da se
pripravijo za deportiranje. eka  male a so lahko vzeli s sabo in hajdi v
Hortob g  in druge kraje Bogu za hrbtom, na neskon ni madžarski pusti.
Vse, kar je ostalo doma  konji, krave, vozovi, obleke, pohištvo , je izginilo.
Enostavno so jih oropali.
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Povzetek
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zasedli ad ari  Slovenija je bila osvobojena najpozneje, ker je bila sti iš e
važnih komunikacij, po katerih so se umikali sovražniki.

Ko evski Rog na Dolenjskem je bil med 1941-1945 eno najpomemb-
nejših središ  narodnoosvobodilnega gibanja na Slovenskem (Baza 20, bol-
nišnica Franja, tiskarne, šole ipd.) Partizani zmagovalci so po vojni tukaj
pobili petnajst tiso  domobrancev.

Partizani so 20. in 21. maja 1945 bili tudi v Porabju. V spopadu med
partizani in madžarskimi vojaki je na Verici padel komandir ete Alojz
Škerjanec - Mirko. Po vojni  je majhna skupina porabskih mladincev
hodila na partizanske mitinge v Mursko Soboto in Maribor.

Madžarska je izgubila drugo svetovno vojno, zaradi tega so smeli postavi-
ti spomenike padlim le po letu 1990.

Med drugo svetovno vojno je delovala Ljudska zveza Nemcev (Volks-
bund) na Dolnjem in Gornjem Seniku. Z Dolnjega Senika so po vojni
izselili ve  kot sto Nemcev.

Med drugo svetovno vojno je bilo Prekmurje spet priklju eno Madžarski.
Slovencem med Muro in Rabo so spet hoteli dokazati, da niso Slovenci,
temve Vendi, ki izvirajo od Keltov. S tem so hoteli utemeljiti pravico do
obmo ja med Muro in Rabo. Po letu 1945 je Prekmurje ostalo še naprej v
Sloveniji, Porabje pa na Madžarskem.
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132. Popis v Porabju *

Med 18. in 23. marcem 1946 je prišlo do popisa narodnostnega prebivalstva
na Madžarskem. Slovenci v okolici Monoštra so izjavili, da so madžarske
narodnosti s slovenskim maternim jezikom. Take katerogije ni. e je nekomu
materin jezik slovenski, je slovenske narodnosti. Kdor govori slovensko na
Madžarskem, je madžarski državljan slovenske narodnosti.

Kategorija ma žarska naro nost s slovenskim maternim ezikom  je
nastala iz bo azni pre  izsel evan em  V povojnih letih so namre  nasilno
izselili Nemce tudi z Madžarskega. Slovaško prebivalstvo na Madžarskem
se je lahko prostovoljno preselilo na Slovaško, s Slovaškega pa so prisilno
preselili tamkajšnje Madžare na Madžarsko.

“ e se k o izre e za Sloven a  ta potem mora ra unati s tem  a a
prisilno preseli o  a pre a o u oslovanom  e pa se izre e za a žara
potem se mora skupa  s svo o ružino spri azniti z okon no ma ža
riza i o

(Szabad N p, 1946)

dokônqen -
drxavlján -
izjáviti -
izrêqi se
za kaj -
izseljevánje -
madxarizácija -

nastáti -
popís -
prebiválstvo -
preselíti -
prisílno -
prostovóljno -
sprijázniti se -

133. Agrarna reforma *

Pred drugo svetovno vojno je bilo na Madžarskem 43 odstotkov zemlje
(posestev nad 100 ha) v rokah veleposestnikov. Po letu 1945 je izšel zakon
o agrarni re ormi, in tako je prešlo  o stotkov zeml e v ružbeno last  V
Slovenskem Porabju je pred 1945 pripadala ve ina zemlje kmetovalcem z
manj kot 15 ha. Tudi po letu 1945 sta ostali dve tretjini zemlje v zasebni
lasti. V našem kraju je bilo le eno veleposestvo  posestvo cistercijanskih
redovnikov v Monoštru in okoliških vasi. Tako je bila agrarna re orma 
eprav v zelo skromni meri  izvršena tudi pri nas. Za zemljiš e je prosilo 85

družin, ustreženo pa je bilo le 29 družinam.
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drúxben -
lást -
odstótek -
okóliwki -
poséstvo -
redóvnik -
skrômen -
tretjína -
ustréqi -
vèleposéstvo -
zákon -
zasében -

134. "Tito, pes na verigi" *

ito e  prekinil stike s Stalinom  Od takrat
naprej je tudi Madžarska imela Jugoslavijo za najve jo
sovražnico socializma. O Titu so v naši državi kar
naprej govorili kot o psu, ki ga ima zahodni imperialis-
ti ni svet privezanega na verigi. Odnosi med Madžar-
sko in Jugoslavijo so se zelo poslabšali. a bol  e
trpelo zavoljo tega naro nostno prebivalstvo ob mad-
žarsko-jugoslovanski meji  Hrvatje, Srbi in porabski
Slovenci.a el aw a

Tudi v orab u so gradili ogromne betonske bunker e ob me i (npr. na
Grbenjš ku na Gornjem Seniku). Tudi porabske Slovence so kaj hitro
obtožili, da so jugoslovanski vohuni, Titovi agenti. Skrajno nezaupanje do
Madžarske pa je vladalo tudi na jugoslovanski strani meje.

V teh hudih asih je tudi v Porabju prišlo do ve  me nih in i entov  ko so
umirali grani arji na obeh straneh. Še do danes ni raz iš eno, na kateri strani 
madžarski ali jugoslovanski  je bilo  izdano povelje, da je treba likvi irati

arla ašpar a (Šaulin Kar i) na Gornjem Seniku, ki se je aktivno zavzemal
za slovenstvo v Porabju. Tistega usodnega ve era sta sedela z o etom v kuhinji
pri mizi, ko ga je neznano kdo ustrelil skozi steklena vežna vrata.

e  u itel ev slovenš ine in drugih kulturnih aktivistov pa je moralo
zbežati v u oslavi o (Slovenijo), ker bi se sicer kaj hitro lahko znašli v
zaporih. Ali pa bi se tudi z njimi lahko zgodilo še kaj hujšega.
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zbežati v u oslavi o (Slovenijo), ker bi se sicer kaj hitro lahko znašli v
zaporih. Ali pa bi se tudi z njimi lahko zgodilo še kaj hujšega.
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prisilno preseli o  a pre a o u oslovanom  e pa se izre e za a žara
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riza i o

(Szabad N p, 1946)

dokônqen -
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izjáviti -
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za kaj -
izseljevánje -
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133. Agrarna reforma *
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družin, ustreženo pa je bilo le 29 družinam.
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134. "Tito, pes na verigi" *
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zbežati v u oslavi o (Slovenijo), ker bi se sicer kaj hitro lahko znašli v
zaporih. Ali pa bi se tudi z njimi lahko zgodilo še kaj hujšega.
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Povzetek

Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev so leta 1929 preimenovali v
Jugoslavijo. Slovenija je bila v njenem okviru nekaj asa imenovana Dravs-
ka banovina.

Najpomembnejša osebnost, prvi poklicni znanstvenik Slovencev na
Madžarskem med svetovnima vojnama je bil Avgust Pavel. Opisal je odprta
ognjiš a in lov na brinjevke v Porabju. Po njem je poimenovan mešani
pevski zbor in kulturni dom na Gornjem Seniku ter stanovanjsko naselje in
muzej v Monoštru.

Po kapitulaciji Jugoslavije leta 1941 sta slovenska Štajerska in Gorenj-
ska pripadli Nem iji. Velik del Slovenije je dobila Italija. Prekmurje so
zasedli ad ari  Slovenija je bila osvobojena najpozneje, ker je bila sti iš e
važnih komunikacij, po katerih so se umikali sovražniki.

Ko evski Rog na Dolenjskem je bil med 1941-1945 eno najpomemb-
nejših središ  narodnoosvobodilnega gibanja na Slovenskem (Baza 20, bol-
nišnica Franja, tiskarne, šole ipd.) Partizani zmagovalci so po vojni tukaj
pobili petnajst tiso  domobrancev.

Partizani so 20. in 21. maja 1945 bili tudi v Porabju. V spopadu med
partizani in madžarskimi vojaki je na Verici padel komandir ete Alojz
Škerjanec - Mirko. Po vojni  je majhna skupina porabskih mladincev
hodila na partizanske mitinge v Mursko Soboto in Maribor.

Madžarska je izgubila drugo svetovno vojno, zaradi tega so smeli postavi-
ti spomenike padlim le po letu 1990.

Med drugo svetovno vojno je delovala Ljudska zveza Nemcev (Volks-
bund) na Dolnjem in Gornjem Seniku. Z Dolnjega Senika so po vojni
izselili ve  kot sto Nemcev.

Med drugo svetovno vojno je bilo Prekmurje spet priklju eno Madžarski.
Slovencem med Muro in Rabo so spet hoteli dokazati, da niso Slovenci,
temve Vendi, ki izvirajo od Keltov. S tem so hoteli utemeljiti pravico do
obmo ja med Muro in Rabo. Po letu 1945 je Prekmurje ostalo še naprej v
Sloveniji, Porabje pa na Madžarskem.
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Oni pa so v taboriš ih morali za malo denarja ga-
rati  ob vo aški ali poli i ski straži.

Ko je leta 1953. postal ministrski predsednik, poznejši
mu enik Imre Nagy, so sicer ta zloglasna taboriš a
razpustili, vendar so ljudi prepustili njihovi usodi.
Zažugali so jim celo, e bodo komur koli govorili o
svojih doživetjih , jih bodo ponovno deportirali.

Kot kaznjenci , torej "politi no opore ni" ljudje,
niso smeli domov v svoje slovenske vasi ob meji. Zato
so se številni Porabci razkropili po madžarskih vaseh,
oddaljenih 60-80 kilometrov od svojih rojstnih krajev
(Vép, Táplánszentkereszt itd.).

Imre Nagy
ima govor l. 1956
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137. Revolucija 1956 *

 V slovenskem Porabju ni bilo nobenih krvavih dogodkov. Nikogar niso
ubili. V Monošter sta npr. pripeljala le dva ruska tanka. Pri stari tržnici sta se
ustavila. Tri, štiri dni sta bila na straži. Ruskih vojakov ni bilo na cestah. Tudi
madžarskih ni bilo videti. Edina stvar, da so delavci korakali po cesti. Imeli so
rde e-belo-zelene madžarske zastave, rde ih niso imeli. Pa tudi lukenj niso
delali na zastavah kot drugod, ko so izrezovali komunisti ne grbe.

Pri Monoštru je zapuš alo državo na tiso e ma žarskih be un ev  Iz
Budimpešte, Szombathel a, G ra in drugih krajev. Vlaki so se ustavljali
tam nekje, kjer je zdaj Oplova tovarna, se pravi, še pred uradno železniško
postajo v Monoštru. Ko se je vlak ustavil, so ljudje na vrat na nos drveli
preko meje. Približno dva tedna ni bilo na meji grani arjev.
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Vprašanja

Kdaj je nastala Jugoslavija? Kaj je bila Dravska banovina? Kdo je bil
Avgust Pavel? Na koliko delov je bila Slovenija razdeljena v drugi svetov-
ni vojni? Po em je znan Ko evski Rog? Kdo so bili partizani in kdo do-
mobranci? Ali so bili partizani v Porabju? Kdo so bili lani Volksbunda in
kaj se je z njimi zgodilo?
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agènt - n k
mêjni incidènt - t in i n
nèzaúpanje - bi lm tl n
obtoxíti - m l
odnòs - i n
ogrômen - t lm

prekíniti - m k t
sovráxnica - ll n
steklén -
stík - k l t
vohún - k m
zapòr - b t n

135. Obvezna oddaja pridelkov *

V povojnih letih (1946-1956) so se živila – zaradi varnejše in nepretr-
gane oskrbe – prodajala na karte

Do oktobra 1956 so kmetovalci morali oddajati dolo eno koli ino pridel-
kov državi po vezani ceni. Po ceni, ki je bila nižja od proste nakupne cene.

bvezna o a a pri elkov in nakupovanje na živilske karte sta veljala tudi
za porabske Slovence.

Zavoljo težkega gospodarskega in politi nega položaja je med leti 1949
in 1960 kar 28 odstotkov slovenskega prebivalstva zapustilo Porabje.

kmetoválec - ni
koliqína - m nn i
nakúpna céna - f l l i
obvézen - k t l
oddája t m n
pridélkov - l

poloxáj - l t
prodájati - t k t
prôsta céna - b
vézana céna - k t tt
xivíla - l lmi k
xivílski - l lmi

136. Kulaki *

V za etku 50. let 20. stoletja so tudi iz Porabja deportirali t. i. kulake.
Ljudi, ki so imeli nekoliko ve  zemlje in živine. Zloglasni vojaki državne
varnosti v sok  so sredi no i prihrumeli, razbijali po vratih s puškinimi
kopiti. Na smrt prestrašenim ljudem so dali pol ure ali eno uro asa, da se
pripravijo za deportiranje. eka  male a so lahko vzeli s sabo in hajdi v
Hortob g  in druge kraje Bogu za hrbtom, na neskon ni madžarski pusti.
Vse, kar je ostalo doma  konji, krave, vozovi, obleke, pohištvo , je izginilo.
Enostavno so jih oropali.
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Povzetek
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ka banovina.
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Madžarskem med svetovnima vojnama je bil Avgust Pavel. Opisal je odprta
ognjiš a in lov na brinjevke v Porabju. Po njem je poimenovan mešani
pevski zbor in kulturni dom na Gornjem Seniku ter stanovanjsko naselje in
muzej v Monoštru.

Po kapitulaciji Jugoslavije leta 1941 sta slovenska Štajerska in Gorenj-
ska pripadli Nem iji. Velik del Slovenije je dobila Italija. Prekmurje so
zasedli ad ari  Slovenija je bila osvobojena najpozneje, ker je bila sti iš e
važnih komunikacij, po katerih so se umikali sovražniki.

Ko evski Rog na Dolenjskem je bil med 1941-1945 eno najpomemb-
nejših središ  narodnoosvobodilnega gibanja na Slovenskem (Baza 20, bol-
nišnica Franja, tiskarne, šole ipd.) Partizani zmagovalci so po vojni tukaj
pobili petnajst tiso  domobrancev.

Partizani so 20. in 21. maja 1945 bili tudi v Porabju. V spopadu med
partizani in madžarskimi vojaki je na Verici padel komandir ete Alojz
Škerjanec - Mirko. Po vojni  je majhna skupina porabskih mladincev
hodila na partizanske mitinge v Mursko Soboto in Maribor.

Madžarska je izgubila drugo svetovno vojno, zaradi tega so smeli postavi-
ti spomenike padlim le po letu 1990.

Med drugo svetovno vojno je delovala Ljudska zveza Nemcev (Volks-
bund) na Dolnjem in Gornjem Seniku. Z Dolnjega Senika so po vojni
izselili ve  kot sto Nemcev.

Med drugo svetovno vojno je bilo Prekmurje spet priklju eno Madžarski.
Slovencem med Muro in Rabo so spet hoteli dokazati, da niso Slovenci,
temve Vendi, ki izvirajo od Keltov. S tem so hoteli utemeljiti pravico do
obmo ja med Muro in Rabo. Po letu 1945 je Prekmurje ostalo še naprej v
Sloveniji, Porabje pa na Madžarskem.
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Oni pa so v taboriš ih morali za malo denarja ga-
rati  ob vo aški ali poli i ski straži.

Ko je leta 1953. postal ministrski predsednik, poznejši
mu enik Imre Nagy, so sicer ta zloglasna taboriš a
razpustili, vendar so ljudi prepustili njihovi usodi.
Zažugali so jim celo, e bodo komur koli govorili o
svojih doživetjih , jih bodo ponovno deportirali.

Kot kaznjenci , torej "politi no opore ni" ljudje,
niso smeli domov v svoje slovenske vasi ob meji. Zato
so se številni Porabci razkropili po madžarskih vaseh,
oddaljenih 60-80 kilometrov od svojih rojstnih krajev
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137. Revolucija 1956 *

 V slovenskem Porabju ni bilo nobenih krvavih dogodkov. Nikogar niso
ubili. V Monošter sta npr. pripeljala le dva ruska tanka. Pri stari tržnici sta se
ustavila. Tri, štiri dni sta bila na straži. Ruskih vojakov ni bilo na cestah. Tudi
madžarskih ni bilo videti. Edina stvar, da so delavci korakali po cesti. Imeli so
rde e-belo-zelene madžarske zastave, rde ih niso imeli. Pa tudi lukenj niso
delali na zastavah kot drugod, ko so izrezovali komunisti ne grbe.

Pri Monoštru je zapuš alo državo na tiso e ma žarskih be un ev  Iz
Budimpešte, Szombathel a, G ra in drugih krajev. Vlaki so se ustavljali
tam nekje, kjer je zdaj Oplova tovarna, se pravi, še pred uradno železniško
postajo v Monoštru. Ko se je vlak ustavil, so ljudje na vrat na nos drveli
preko meje. Približno dva tedna ni bilo na meji grani arjev.
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Vprašanja

Kdaj je nastala Jugoslavija? Kaj je bila Dravska banovina? Kdo je bil
Avgust Pavel? Na koliko delov je bila Slovenija razdeljena v drugi svetov-
ni vojni? Po em je znan Ko evski Rog? Kdo so bili partizani in kdo do-
mobranci? Ali so bili partizani v Porabju? Kdo so bili lani Volksbunda in
kaj se je z njimi zgodilo?
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V za etku 50. let 20. stoletja so tudi iz Porabja deportirali t. i. kulake.
Ljudi, ki so imeli nekoliko ve  zemlje in živine. Zloglasni vojaki državne
varnosti v sok  so sredi no i prihrumeli, razbijali po vratih s puškinimi
kopiti. Na smrt prestrašenim ljudem so dali pol ure ali eno uro asa, da se
pripravijo za deportiranje. eka  male a so lahko vzeli s sabo in hajdi v
Hortob g  in druge kraje Bogu za hrbtom, na neskon ni madžarski pusti.
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1 1  ot ka i  do oto je 

Na Janezovom bregi na Gorenjom Seniki sta bili pred drügo bojno dvej
iži  ni su u ali  ka užini   ve  iži so splo  ale  bili o  r i iž  splo
puale  ra n e  e so po bo nski a ta  nauvo vo rsko austri sko me o
pote nili   tisto amau sta t va va rama ve  ne  u  vo rskomi rosa i
valon  liki u  ustri i

Slovensko vertin o iz ene o  t  ale n e iže e tau trnok razžalostilo
Sprvo a e pre  na ves las aukala  ak  ka se e pre k ra n e lo  e si
e pa sle ik nika zbro ila

nauk nikša sin arska ženska pita svo o pa aškin o te že iz ustri e
prva pa so skor sausa e bili  e se ne bogi samo tak, ilegalno prejk
ra n e o iti  a bau e  e go zgrabijo vogrski grani ari  ške v vauzo

tö leko pride!
h  nika se ti ne bo  e veselo o ovorila  i iš ti tau motko   e

vsi er z menov  pa mi poma a  ak ale ri n e ova pali a  a pre k
ra n e pri em  pa vi im  ka se bliža o vo rski so a ke  brž za nem oka

pati tam, gde sam ran   ak  kak e bi tisto mo a n iva bila  So a ke pa
misli o  ka sam z vesi oma  a tak sem s te vesi oma  au elekno a
vre ka sam že v okopala  ove  r im li an t  na oren om Siniki  ka
zaka ge v asik po n ina  n iva  okapam  e  ka bi tak mislili  ka ka  kra
nem
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Avstrijci so na drugi strani meje že akali madžarske begunce z avtobusi
in jih vozili v zbirna taboriš a. Tudi iz porabskih vasi je pobegnilo na
stotine l u i

begúnec -
dogódek -
drvéti -
g®b -
korákati -
na vrát
na nós -
postája -

revolúcija -
t®xnica -
továrna -
ubíti -
uráden -
vlák -
zastáva -
zbírno taboríwqe -

1  j e e  i  revol ija 

E. S. iz Sakalovcev se tako spominja tistih morilskih dni.
 takrat napre  ko e izbruhnila revolu i a  ni bilo nobene vesti o

mo em antu  avno takrat e služil vo sko  Stalno sem molila  na  mu o
poma a  a pri e živ omov  a las e man kalo  pa bi a v u impešti
ustrelili  il e šo er pri vo akih  li so v ešto po kruh  ko so ih ustavili
revolu ionar i in vprašali  e nima o pušk  ekli so  a ih nima o  to a
niso im ver eli  es kruh so zmetali s tovorn aka pa so našli na n em štiri
brzostrelke  o aki so pa  morali obvezno nositi s sebo  svo e puške e so
ih postavili ob zi  a ih bo o postrel ali

ek star moški  ki so a vzeli s sebo  ker e
težko ho il  se e vr el na kolena in ih rotil  a
nikar  rise al e  a vo aki niso storili nikomur
ni  žale a  ni a opravl a o samo svo o olžnost

o  ant e prišel omov  novembra 
o sem a za le ala  sem tako  ve ela  a se e

moralo z o iti neka  strašne a  e ovi vran e
rni las e so na obeh straneh postali  beli kot

sne
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129. Alojz Škerjanec-Mirko *

Med drugo svetovno vojno je bil jugoslovanski par-
tizan. V partizane je odšel 1944. V Prekmursko briga-
do je prišel januarja 1945. Postal je komandir ete.
Njegova eta je prišla v Porabje 20. marca 1945. Us-
tavili so se na Verici. Naslednji dan so jih napadli
madžarski vojaki.

V tem boju je padel Mirko, ki je pokopan v Mono-
štru. Za njegov grob so dolga leta skrbeli porabski

pionirji. Zdaj skrbi zanj monoštrska samouprava. Na njegovem nagrob-
niku je dvojezi ni napis:

e žrtvoval svo e živl en e za svobo o
slovenske a in ma žarske a naro a .

brigáda - n
qéta -
komandír - n n k
nagróbnik - ml k
napásti - m t m

pásti - l ik
postáti kaj - lik mi
sámoupráva - nk m n t
skrbéti - n k ik
xrtvováti - f l l

130. Porabski "partizani" *

Ob koncu prve in druge vojne si je Jugoslavija vedno prizadevala, da bi tudi
slovensko Porabje priklju ila v svoj okvir - skupaj s Prekmurjem. Verjetno kot
del tega na rta je delovala tudi majhna skupina porabskih mladincev, ki so jih
pridobili za "partizanstvo". (In to ve  tednov po kon ani drugi vojni!). Najve
jih je bilo z Gornjega Senika. Bili so na mitingih v Murski Soboti in Mariboru.
Skupaj z ostalimi so tudi oni vzklikali: ito e naš  mi smo itovi  Po porab-
skih vaseh so se sprehajali s titovkami na glavah. Ena od deklet na Gornjem
Seniku je kar naprej jahala na konju in bila opasana s pištolo.

jáhati - l l
kar naprèj - ll n n
míting - l
naq®t - t
okvír - k t

opásati - f l t l
prizadévati si - t k ik
sprehájati se - t l
títovka - it k
verjétno - l n
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alármna
napráva -
bég -
bodéqa xíca -
inozémstvo -
mêjna q®ta -
mína -
minêr -
mínsko pólje -
mnóxiqen -

brzostrélka -
izbrúhniti -
mánjkati -
morílski -
obvézno -
postáviti ob zíd
revolucionár -

rotíti -
stálno -
tovornják -
verjéti - i
vést -
vréqi se t
na koléna - ti m t

139. Minska polja *

Po krvavo zatrti revoluciji 1956 in po množi nem begu Madžarov v
tujino (kakih dvesto tiso  ljudi) so zelo poostrili obmejni režim. Vsa mejna
rta je bila obdana z visoko bo e o ži o in specialnimi raketnimi alarmnimi

napravami  Ob avstrijski meji pa so bile precej na osto po takn ene mine
Kar precej ljudi, ki so poskušali pobegniti v inozemstvo, je umrlo. Še ve
pa jih je bilo pohabljenih.

Zaradi o or enih protestov v r aniza i i z ruženih naro ov  –
so jih morali odstraniti. Ker so jih pa  polagali tudi na obrežje Rabe, se jih
je – zavoljo povodnji in mo nega deževja  veliko razkropilo. Takih min
potem niti minerji niso mogli odkriti. Zato so še tudi pozneje povzro ale
nesre e.

ad ar ka
"najbolj vesela baraka"
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1 1  ot ka i  do oto je 

Na Janezovom bregi na Gorenjom Seniki sta bili pred drügo bojno dvej
iži  ni su u ali  ka užini   ve  iži so splo  ale  bili o  r i iž  splo
puale  ra n e  e so po bo nski a ta  nauvo vo rsko austri sko me o
pote nili   tisto amau sta t va va rama ve  ne  u  vo rskomi rosa i
valon  liki u  ustri i

Slovensko vertin o iz ene o  t  ale n e iže e tau trnok razžalostilo
Sprvo a e pre  na ves las aukala  ak  ka se e pre k ra n e lo  e si
e pa sle ik nika zbro ila

nauk nikša sin arska ženska pita svo o pa aškin o te že iz ustri e
prva pa so skor sausa e bili  e se ne bogi samo tak, ilegalno prejk
ra n e o iti  a bau e  e go zgrabijo vogrski grani ari  ške v vauzo

tö leko pride!
h  nika se ti ne bo  e veselo o ovorila  i iš ti tau motko   e

vsi er z menov  pa mi poma a  ak ale ri n e ova pali a  a pre k
ra n e pri em  pa vi im  ka se bliža o vo rski so a ke  brž za nem oka

pati tam, gde sam ran   ak  kak e bi tisto mo a n iva bila  So a ke pa
misli o  ka sam z vesi oma  a tak sem s te vesi oma  au elekno a
vre ka sam že v okopala  ove  r im li an t  na oren om Siniki  ka
zaka ge v asik po n ina  n iva  okapam  e  ka bi tak mislili  ka ka  kra
nem

124

Avstrijci so na drugi strani meje že akali madžarske begunce z avtobusi
in jih vozili v zbirna taboriš a. Tudi iz porabskih vasi je pobegnilo na
stotine l u i

begúnec -
dogódek -
drvéti -
g®b -
korákati -
na vrát
na nós -
postája -

revolúcija -
t®xnica -
továrna -
ubíti -
uráden -
vlák -
zastáva -
zbírno taboríwqe -

1  j e e  i  revol ija 

E. S. iz Sakalovcev se tako spominja tistih morilskih dni.
 takrat napre  ko e izbruhnila revolu i a  ni bilo nobene vesti o

mo em antu  avno takrat e služil vo sko  Stalno sem molila  na  mu o
poma a  a pri e živ omov  a las e man kalo  pa bi a v u impešti
ustrelili  il e šo er pri vo akih  li so v ešto po kruh  ko so ih ustavili
revolu ionar i in vprašali  e nima o pušk  ekli so  a ih nima o  to a
niso im ver eli  es kruh so zmetali s tovorn aka pa so našli na n em štiri
brzostrelke  o aki so pa  morali obvezno nositi s sebo  svo e puške e so
ih postavili ob zi  a ih bo o postrel ali

ek star moški  ki so a vzeli s sebo  ker e
težko ho il  se e vr el na kolena in ih rotil  a
nikar  rise al e  a vo aki niso storili nikomur
ni  žale a  ni a opravl a o samo svo o olžnost

o  ant e prišel omov  novembra 
o sem a za le ala  sem tako  ve ela  a se e

moralo z o iti neka  strašne a  e ovi vran e
rni las e so na obeh straneh postali  beli kot

sne
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129. Alojz Škerjanec-Mirko *

Med drugo svetovno vojno je bil jugoslovanski par-
tizan. V partizane je odšel 1944. V Prekmursko briga-
do je prišel januarja 1945. Postal je komandir ete.
Njegova eta je prišla v Porabje 20. marca 1945. Us-
tavili so se na Verici. Naslednji dan so jih napadli
madžarski vojaki.

V tem boju je padel Mirko, ki je pokopan v Mono-
štru. Za njegov grob so dolga leta skrbeli porabski

pionirji. Zdaj skrbi zanj monoštrska samouprava. Na njegovem nagrob-
niku je dvojezi ni napis:

e žrtvoval svo e živl en e za svobo o
slovenske a in ma žarske a naro a .

brigáda - n
qéta -
komandír - n n k
nagróbnik - ml k
napásti - m t m

pásti - l ik
postáti kaj - lik mi
sámoupráva - nk m n t
skrbéti - n k ik
xrtvováti - f l l

130. Porabski "partizani" *

Ob koncu prve in druge vojne si je Jugoslavija vedno prizadevala, da bi tudi
slovensko Porabje priklju ila v svoj okvir - skupaj s Prekmurjem. Verjetno kot
del tega na rta je delovala tudi majhna skupina porabskih mladincev, ki so jih
pridobili za "partizanstvo". (In to ve  tednov po kon ani drugi vojni!). Najve
jih je bilo z Gornjega Senika. Bili so na mitingih v Murski Soboti in Mariboru.
Skupaj z ostalimi so tudi oni vzklikali: ito e naš  mi smo itovi  Po porab-
skih vaseh so se sprehajali s titovkami na glavah. Ena od deklet na Gornjem
Seniku je kar naprej jahala na konju in bila opasana s pištolo.

jáhati - l l
kar naprèj - ll n n
míting - l
naq®t - t
okvír - k t

opásati - f l t l
prizadévati si - t k ik
sprehájati se - t l
títovka - it k
verjétno - l n
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alármna
napráva -
bég -
bodéqa xíca -
inozémstvo -
mêjna q®ta -
mína -
minêr -
mínsko pólje -
mnóxiqen -

brzostrélka -
izbrúhniti -
mánjkati -
morílski -
obvézno -
postáviti ob zíd
revolucionár -

rotíti -
stálno -
tovornják -
verjéti - i
vést -
vréqi se t
na koléna - ti m t

139. Minska polja *

Po krvavo zatrti revoluciji 1956 in po množi nem begu Madžarov v
tujino (kakih dvesto tiso  ljudi) so zelo poostrili obmejni režim. Vsa mejna
rta je bila obdana z visoko bo e o ži o in specialnimi raketnimi alarmnimi

napravami  Ob avstrijski meji pa so bile precej na osto po takn ene mine
Kar precej ljudi, ki so poskušali pobegniti v inozemstvo, je umrlo. Še ve
pa jih je bilo pohabljenih.

Zaradi o or enih protestov v r aniza i i z ruženih naro ov  –
so jih morali odstraniti. Ker so jih pa  polagali tudi na obrežje Rabe, se jih
je – zavoljo povodnji in mo nega deževja  veliko razkropilo. Takih min
potem niti minerji niso mogli odkriti. Zato so še tudi pozneje povzro ale
nesre e.

ad ar ka
"najbolj vesela baraka"
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armáda -
dokázati -
hotéti -
izvírati -
minúlost -
pravíca -

pridrúxiti se -
sedánjost -
spét -
teoríja -
utemeljíti -
veqínoma -

128. Boj s partizani na Verici *

Prvi spomladanski dan (21. marca) leta 1945, še pred prihodom Rusov,
je prišla na Verico skupina jugoslovanskih (slovenskih) partizanov. Nasta-
nili so se pri ružini  na eri i  Mati A. B. je tako pripovedovala (1994)
o takratnih dogodkih.

D a sam slovenske novine obivala  oma sam z ine   o  brata iz
Sloveni e  am sam osta vse šte la  ka vse pre  partizani ela o  ak kole o
kak robi o  a ka im l stvo esti more avati  ato smo se trnok zbo ali  a
smo zve ali  ka so k naši ku i partizani prišli  a so nutri v ižo staupili  so
pravili  i  se ne bo te  i vam ni  ne enemo  i smo partizani  a že štiri
le ta v ne  spi o  esti pa postale so prosili  ato so pre  prišli  ka o usom
prauti šli  pa e te nam po osvobo itvi bau še šlau

artizan e so v ne  stražili pa na pau i t  Dru i en so vo rski so
a ke prišli  as so partizan e ne  steli p stiti  D a sam malo e te v roka

me la  a au sve letele  za nama so nekaki stre lali  Depa na sre o so
ekli ino samo v vant zava ili  o rski so a ke so eno a partizana

t stre lili  ru i pa so v auš o vu šli  Strel enomi partizani e irko bi
lau im  e a so pri našom st en i t strlili  Sakalauvski orin aške so
a o pelali v araš na intor  o tista  strašna  a ta  smo meše t  pla va

li  pa smo au i valo ali  ka smo živi ostali
ez nekaj desetletij so nekateri bivši partizani  tedaj že kot turisti 

ponovno obiskali družino B. Skupaj so obujali spomine na tiste strašne
ase. Takrat so prinesli bonbon ke že starajo i se doma inki.

bívwi -
desetlétje -
dogódek -
domaqínka -
nastániti se

nekatéri -
obújati -
prihòd -
skupína -
spomladánski -
takráten
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obdáti - k b
obmêjen - t m nti
obréxje - l t
odkríti - lt
odstrániti - lt l t
ogórqen - l b tt
pohábljen - kk nt

poostríti - m i t
poskúwati - b lk ik
povzróqati - k
precèj - k
protést - tilt k
razkropíti - t ik
zatréti - l t

140. Janoš Kühar *

Janoš Kühar se je rodil v ra iš u pri išini (danes
Slovenija) leta 1901 in umrl na orn em Seniku 1987.
Najve asa je bil duhovnik na Gornjem Seniku. Tudi
v najtežjih asih se je boril za slovenki jezik v Porabju.
Natipkal je na tiso e listi ev in jih delil vernikom z
namenom, da bi sestavil mašne molitve.

Molitve so bile v slovenskem jeziku, da bi bile
Porabcem blizu. Pa vedno bližje tudi knjižni slovenš i-
ni. Svoje legendarne listi e je pošiljal tudi župniku

a ošu arkovi u v Števanovce.

boríti se - l
delíti - t t
drxáti pokônci nnt t
gêslo - j l
na tísoqe - m

natípkati - l l
sestáviti - ll t
slovénstvo - l n
stolétje -
zalóxba - k n ki

Pri Založbi ružina v Ljubljani je dal natisniti dve knjižici  eša z
l stvom  in Svestvo pokore  sveta spove  ter ju razdelil med ljudi. Gor-
njeseniški župnik Janoš K har je držal pokonci slovenstvo v osmih
porabskih vaseh pol stoletja z geslom  Sloven i smo bili  Sloven i smo
Sloven i ostanemo  to na  ostane o tu i naši otro i

mrl je pri oltarju, ko je služil Bogu. In svojemu narodu.

Janoš Kühar
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126. Volksbund *

Novembra 1938 je bila v Budimpešti ustanovljena fašisti na politi na
organizacija Nemcev – Volksbund der Deutschen in Ungarn (Ljudska zve-
za em ev na a žarskem . Lokalna organizacija v Porabju je bila usta-
novljena 3. novembra 1940 na olnjem Seniku. Imela je podružnico na
Gornjem Seniku. V Volksbund so se ljudje v lanili zaradi revš ine. Obljub-
ljali so jim namre , da bodo v Nem iji dobili delo in da bodo lahko pošil-
jali domov lepe pla e. Možje, ki so v za etku oktobra 1944 odšli v nemško
vojsko, niti obljubljene najemniške pla e niso dobili. Zanimivo, da je na
ve inoma slovenskem Gornjem Seniku bilo ve lanov Volksbunda kakor
na ve inoma nemškem Dolnjem Seniku.

qlán - t
lokálen - l i
najémniwki - l
obljúbljati - t

organizácija - t
podrúxnica - fi k t
révwqina - n
vqlániti se - t lik

1  rek rje pet ad ar ko 1 1 1  

Hitlerjevemu napadu na Jugoslavijo (6. april 1941) se je pridružila tudi
Madžarska. Za nagrado je dobila naslednja obmo ja: srbsko a ko  hrvaško

aran o in e žimur e ter slovensko rekmur e
Madžari so hoteli Prekmurcem dokazati, da Prekmurci niso Slovenci,

temve  Vendi, ki izvirajo od Keltov. Teorijo o Vendih kot posebnem narodu
je že med trianonsko mirovno pogodbo izmislil pro esor matematike in
fizike leksan er ikola  Tudi sam prekmurski Slovenec. Dokazoval jo
je v brošuri inulost in se an ost en ov

Z vendsko teorijo so hoteli Madžari utemeljiti pravico do obmo ja med
Muro in Rabo kot sestavnega dela teritorija madžarske države.

V dneh od 1. do 5. aprila 1945 je Rde a arma a osvobodila Prekmurje.
Pariška mirovna kon erenca po drugi svetovni vojni glede Madžarske ni spre-
menila trianonske meje. rekmur e je ostalo še naprej v Sloveni i orab e pa
na a žarskem
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1 1  J o lavija po it

 osip roz ito je umrl v Ljubljani l. 1980. Od 1945 je bil komunisti ni
voditelj Jugoslavije. Tita so pospremili na zadnjo pot skoraj vsi pomembni
državniki tedanjega sveta.

ad je lovo j lja e
od Tita

pred rad o k p ine
  aja 1 0

Zatem so se za ela hitro kazati nasprotja, ki so v desetih letih pripeljala
do konca druge Jugoslavije. Za elo se je  z nemiri na osovu  kjer so
bili ob ranjenih tudi mrtvi.

Slovenski razumniki so  nastopili proti na rtom za poenoten e
izobraževan a (t. i. skupna jedra) v Jugoslaviji. Šlo je za za etek srbskih
poskusov, da bi prevladali v državi. ova revi a je 1987 objavila v 57.
številki prispevke za slovenski nacionalni program, ki so jih oblastni organi
ostro zavrnili.

Srbska politika je 1987 za ela on o zoper slovensko izkoriš an e
ru ih u oslovanskih naro ov  Istega leta je bila pod skonstruirano obtožbo

razkrivanja državne skrivnosti aretirana etveri a  v kateri je bil poznejši
obrambni minister anez anša

Sledilo je ve  zborovanj v Ljubljani, na katerih so ljudje zahtevali
politi ne spremembe. Ljudi je med drugim razjezilo tudi to, da je vo aško
so iš e sodilo etverici sre i ubl ane – v srbohrvaš ini 1989 so proti
Sloveni i uvedli ospo arsko bloka o  zaplenili so vse slovensko
premoženje v Srbiji.

113-128.pmd 2003.09.25., 14:58114

126

Spoznavanje_slovenstva_7-10_Ucebnik_CT-3113.indd   126 2014.06.11.   18:52:17



115

armáda -
dokázati -
hotéti -
izvírati -
minúlost -
pravíca -

pridrúxiti se -
sedánjost -
spét -
teoríja -
utemeljíti -
veqínoma -

128. Boj s partizani na Verici *

Prvi spomladanski dan (21. marca) leta 1945, še pred prihodom Rusov,
je prišla na Verico skupina jugoslovanskih (slovenskih) partizanov. Nasta-
nili so se pri ružini  na eri i  Mati A. B. je tako pripovedovala (1994)
o takratnih dogodkih.

D a sam slovenske novine obivala  oma sam z ine   o  brata iz
Sloveni e  am sam osta vse šte la  ka vse pre  partizani ela o  ak kole o
kak robi o  a ka im l stvo esti more avati  ato smo se trnok zbo ali  a
smo zve ali  ka so k naši ku i partizani prišli  a so nutri v ižo staupili  so
pravili  i  se ne bo te  i vam ni  ne enemo  i smo partizani  a že štiri
le ta v ne  spi o  esti pa postale so prosili  ato so pre  prišli  ka o usom
prauti šli  pa e te nam po osvobo itvi bau še šlau

artizan e so v ne  stražili pa na pau i t  Dru i en so vo rski so
a ke prišli  as so partizan e ne  steli p stiti  D a sam malo e te v roka

me la  a au sve letele  za nama so nekaki stre lali  Depa na sre o so
ekli ino samo v vant zava ili  o rski so a ke so eno a partizana

t stre lili  ru i pa so v auš o vu šli  Strel enomi partizani e irko bi
lau im  e a so pri našom st en i t strlili  Sakalauvski orin aške so
a o pelali v araš na intor  o tista  strašna  a ta  smo meše t  pla va

li  pa smo au i valo ali  ka smo živi ostali
ez nekaj desetletij so nekateri bivši partizani  tedaj že kot turisti 

ponovno obiskali družino B. Skupaj so obujali spomine na tiste strašne
ase. Takrat so prinesli bonbon ke že starajo i se doma inki.

bívwi -
desetlétje -
dogódek -
domaqínka -
nastániti se

nekatéri -
obújati -
prihòd -
skupína -
spomladánski -
takráten
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obdáti - k b
obmêjen - t m nti
obréxje - l t
odkríti - lt
odstrániti - lt l t
ogórqen - l b tt
pohábljen - kk nt

poostríti - m i t
poskúwati - b lk ik
povzróqati - k
precèj - k
protést - tilt k
razkropíti - t ik
zatréti - l t

140. Janoš Kühar *

Janoš Kühar se je rodil v ra iš u pri išini (danes
Slovenija) leta 1901 in umrl na orn em Seniku 1987.
Najve asa je bil duhovnik na Gornjem Seniku. Tudi
v najtežjih asih se je boril za slovenki jezik v Porabju.
Natipkal je na tiso e listi ev in jih delil vernikom z
namenom, da bi sestavil mašne molitve.

Molitve so bile v slovenskem jeziku, da bi bile
Porabcem blizu. Pa vedno bližje tudi knjižni slovenš i-
ni. Svoje legendarne listi e je pošiljal tudi župniku

a ošu arkovi u v Števanovce.

boríti se - l
delíti - t t
drxáti pokônci nnt t
gêslo - j l
na tísoqe - m

natípkati - l l
sestáviti - ll t
slovénstvo - l n
stolétje -
zalóxba - k n ki

Pri Založbi ružina v Ljubljani je dal natisniti dve knjižici  eša z
l stvom  in Svestvo pokore  sveta spove  ter ju razdelil med ljudi. Gor-
njeseniški župnik Janoš K har je držal pokonci slovenstvo v osmih
porabskih vaseh pol stoletja z geslom  Sloven i smo bili  Sloven i smo
Sloven i ostanemo  to na  ostane o tu i naši otro i

mrl je pri oltarju, ko je služil Bogu. In svojemu narodu.

Janoš Kühar
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126. Volksbund *

Novembra 1938 je bila v Budimpešti ustanovljena fašisti na politi na
organizacija Nemcev – Volksbund der Deutschen in Ungarn (Ljudska zve-
za em ev na a žarskem . Lokalna organizacija v Porabju je bila usta-
novljena 3. novembra 1940 na olnjem Seniku. Imela je podružnico na
Gornjem Seniku. V Volksbund so se ljudje v lanili zaradi revš ine. Obljub-
ljali so jim namre , da bodo v Nem iji dobili delo in da bodo lahko pošil-
jali domov lepe pla e. Možje, ki so v za etku oktobra 1944 odšli v nemško
vojsko, niti obljubljene najemniške pla e niso dobili. Zanimivo, da je na
ve inoma slovenskem Gornjem Seniku bilo ve lanov Volksbunda kakor
na ve inoma nemškem Dolnjem Seniku.

qlán - t
lokálen - l i
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révwqina - n
vqlániti se - t lik

1  rek rje pet ad ar ko 1 1 1  
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1 1  J o lavija po it

 osip roz ito je umrl v Ljubljani l. 1980. Od 1945 je bil komunisti ni
voditelj Jugoslavije. Tita so pospremili na zadnjo pot skoraj vsi pomembni
državniki tedanjega sveta.

ad je lovo j lja e
od Tita

pred rad o k p ine
  aja 1 0
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do konca druge Jugoslavije. Za elo se je  z nemiri na osovu  kjer so
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so iš e sodilo etverici sre i ubl ane – v srbohrvaš ini 1989 so proti
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ov etek

Ob popisu leta 1946 so Slovenci v okolici Monoštra izjavili, da so
madžarske narodnosti s slovenskim maternim jezikom. Ta kategorija je
nastala i  oja i pred i elitvijo

V povojnih letih (1946-1956) so se živila prodajala na karte. Kmetovalci
pa so morali oddajati dolo eno koli ino pridelkov državi po vezani ceni
tudi v Porabju. Zavoljo težkega gospodarskega in politi nega položaja je

ed 1 1 0  od totkov love ke a pre ival tva ap tilo
ora je
V  za etku 50. let 20. stoletja so deportirali kulake  v taboriš a. Po letu

1953 niso smeli domov, zato so se razkropili po madžarskih vaseh. Leta
1956 je pri Monoštru zapustilo Madžarsko na tiso e e ev Ljudje so
bežali tudi iz porabskih vasi.

Po letu 1956 je bila vsa mejna rta obdana z visoko bode o žico, ele o
ave o . V tem obdobju se je boril za slovenski jezik v Porabju

gornjeseniški duhovnik Janoš har (1901-1987).
Po smrti Tita (1980) so se a ela aostrovati nasprotja ed narodi in

anjšina i goslavije  ki so v deseti  leti  pripeljala do dr avljanske
vojne in razpada Jugoslavije.

pra a ja

Zakaj so se porabski Slovenci izjavili za Madžare  Zakaj je veliko ljudi
zapustilo Porabje  Kam in zakaj so nekatere deportirali  Kaj je bila železna
zavesa  Kdo je bil Janoš K har  Kaj se je zgodilo v Jugoslaviji po Titovi
smrti

144

00 tolarjev

Ja o  all  (1550-1591)

Jacobus Gallus, poslovenjeno Jakob eteli  je bil slovenski skladatelj, vodja
cerkvenega zbora v Olomucu in praški cerkvi sv. Jana. Gallus slovenske raz-
li ice Petelin ni nikoli uporabil. 1580 je stopil v službo pri olomuškem ško u in
vodil njegovo glasbeno kapelo. Odtod je odšel v Prago, kjer je deloval vse do
smrti. Še posebej so ga cenili cerkveni dostojanstveniki, ki so branili katoli-
cizem in nasprotovali re ormaciji. Gallus je s svojo glasbo podpiral katolike.

Najprej je izšel izbor 15 maš (1580) v 4 knjigah. Posebno pozornost je
posvetil motetu, glasbeni upodobitvi liturgi nih in bibli nih besedil. Pos-
vetni zbori (madrigali) so izšli v 3 knjigah. Vsi teksti, ki jih je uglasbil, so
bili latinski. Ta jezik je bil za Gallusa kralj vseh jezikov. Gallusov štiri-
glasni zbor O Herre Gott so prevzeli tudi protestanti.

Porabski nagrajenci z Gallusovo zna ko so: A. abai, L. Korpi , Me-
a i evski z or . avel z or e a e ika  že ski kvartet ri sa l

L. Korpi a iz Monoštra in Vera Gašpar z Gornjega Senika.

dostojánstvenik
glásben -
izbòr -
nagrajênec -
nasprotováti -
podpírati -
posvéten -
práwki -

razlíqica -
skadátelj -
wtíriglásen -
wkòf -
uglásbiti -
upodobítev -
zbòr -
znáqka -
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Krugla priletejla,
v srce mi zletejla,
srce mi je ranila...

Anton Slodnjak.  ven ar kaže marsika  na to  a v alanti u ni bilo
politi ne a sovraštva  Da se e pri ružil omobran em iz pri atel stva
bolj spontanega, kakor premišljenega domoljubja. In morebiti celo iz stra-
hu pred ponovno internacijo."

Profesor Slodnjak je v svoji Zgodovini slovenske literature, ki je izšla v
nemškem jeziku v Berlinu (1958), prvi  omenil dva pesnika druge sve-
tovne vojne, a uha in alanti a kot enakovredna. France Balanti  je bil
vse do asa razglasitve samostojne Slovenije – zaradi "edine resnice" zma-
govalcev – zapostavljen pesnik.

bòj -
domoljúbje - t t
grôza - tt n t
napâd - t m
obetajóq - t
oboroxèn - f
plapoláti - l n l
ponóven - i m t lt
postojánka - ll m

pridrúxiti se - tl k ik
prvobíten - l m nt i
razglasítev - kiki lt
slóvstveni i l m
zgodovínar - t t n
sovráwtvo - l l t
ugléden - t kint l
vrnítev - i t
zapostávljen - m ll tt

125. Porabci in druga svetovna vojna *

Slovenci iz okolice Monoštra so se – podobno kot v prvi svetovni vojni
 udeležili druge svetovne vojne kot ma žarski vo aki  Postavljanje

spomenikov padlim vojakom je bilo  na Madžarskem prepovedano, ker se
je Madžarska vojevala na strani ašisti ne Nem ije in je vojno izgubila.
Imena padlih slovenskih vojakov so napisali na spomenike za prvo sve-
tovno vojno le po letu 1990. Na Gornjem Seniku pa so takrat postavili
spomenik padlim v obeh svetovnih vojnah. Spomin na padle pa se je naj-
bolj ohranil v ljudskih pesmih.

Lubca lubezniva,
ti si meni kriva,
da jaz morem bit soldak.

(Porabje, 1993/23)

Vu toj ruskoj dolini,
fanti kak mantarniki,
se za nas vojskujejo.

128

Januarja 1989 je bila ustanovljena prva opozicijska stranka, Slovenska kme ka
zveza, zatem še druge. Januarja 1990 je bil v Beogradu 14. izredni kongres
Zveze komunistov Jugoslavije, ki so ga delegati iz Slovenije demonstrativno
zapustili.

aretírati - l t t t t
demonstratívno t nt t l
drxávnik - ll mf fi
gónja - j
izkoríwqanje - ki n l
izobraxevánje - kt t
izréden - n k li
nasprótje - ll nt t
nemíri - k
oblástni t lmi
orgáni - k
obrámben - lmi
obtóxba -
opozicíjski - ll n ki

poenôtenje - t
pomémben - j l nt
poskús - k l t
premoxênje - n
prevládati - t l l b k l
razúmnik - t lmi i
skonstruíran - k lt
sledíti - k tk ik
sodíwqe - b
stránka - t
uvêsti - b t
zapleníti - lk b
zavrníti - l t t
zborovánje - l
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142

0 tolarjev

Vega je bil vodilni slovenski matematik v 2. polovici 18. stoletja, topni-
ški astnik, utemeljitelj znanstvene balistike. Najbolj znan po logaritem-
skih tablicah, ki so bile vse do množi nega pojava elektronskih ra unalni-
kov razširjene po vsem svetu. Najpopolnejši desetmestni Thesaurus loga-
rithmorum completus (1794). Vega je tudi prvi slovenski pisec u benika
za višjo matematiko in prvi slovenski matematik znanstvenik, ki je nova
spoznanja objavljal v razpravah.

J rij e a (1754-1802)

bánkovec -
qástnik -
qrkopís -
desétmésten -
gêslo -
izrâz -
kovánec -
logarítemske
táblice -
mnóxiqen -
nâjpomémbnejwi
nâjpopólnejwi -
nominálna
vrédnost -
nótni tísk -
obtòk -

obwíren -
plaqílno
srédstvo -
pojâv -
postópoma -
prevájati -
razpráva -
slóvstvo -
spoznánje -
topníwki -
uporábljati -
utemeljítelj -
vójvodina -
znamenít -
znánstven -
znánstvenik -
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1  ov i podatki

rad o i e  Republika Slovenija
ovr i a (1996): 20 256 km2

tevilo pre ival ev (1996): 1 986 989
lav o e to  Ljubljana (262 120 prebivalcec)
r av a reditev  parlamentarna demokrati na republika
red ed ik dr ave (1999): Milan Ku an

e elj ka ra delitev  pribl. 200 ob in, 5968 naselij
arod o t a e tava  (1991): 87,8  Slovencev, 0,4  Madžarov, 0,2 
Italijanov, 0,1 % Romov, 2,8 % Hrvatov, 2,4 % Srbov, 1,4 Muslimanov,
4,4 % drugih, 0,5 % neopredeljenih
rad i je ik  slovenš ina, na narodnostno mešanih obmo jih tudi
madžarš ina in italijanš ina
e ar a e ota  slovenski tolar (SIT)

drxávna
uredítev -

povrwína -
uráden -

1  a o toj a love ija

love o t o  ra la itvi
a o toj o ti R love ije

Aprila 1990 so bile v Sloveniji prve demo-
krati ne volitve. Predsednik nove vlade je post-
al krš anski demokrat oj e Peterle  predsed-
nik države pa Milan K an

Izrekanje o samostojnosti in neodvisnosti Re-
publike Slovenije 23. decembra 1990 je bilo eno
klju nih dejanj pri osamosvojitvi Slovenije.
Vprašanje na glasovnici se je glasilo: “Ali naj
Republika Slovenija postane samostojna in neod-
vis a država  Predplebiscitni as so spremlja-
la opozorila na morebitne reakcije Jugoslovan-
ske ljudske armade. Plebiscita se je udeležilo 90,8
odstotka volilnih upravi encev. Na vprašanje je
pritrdilno odgovorilo 88,5 odstotka volilcev.

140

1 0  love ki a kov i

V Sloveniji je pla ilno sredstvo, nacionalna valuta (od 1991) denar,
imenovan slovenski tólar (SIT), ali na kratko tólar. Deli se na 100 stotínov.
V obtoku so bankovci in kovanci.

Spoznajmo znamenite Slovence na slovenskih bankovcih!

10 tolarjev

ri o  r ar (1508-1586)

Trubar je za etnik in najpomembnejša osebnost protestantskega slovst-
va, utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika. Študiral je na unaju. 1527
je postal župnik. Prišel je v nasprotje z verniki, ker je pridigal zoper zidan-
je cerkvá in aš enje svetnikov. Ve krat je moral zbežati.

1550 je dal v Tübingenu natisniti prvi slovenski knjigi: Katekizem (v njem
prvi slovenski notni tisk!) in Abecedarij. Nato še ve  katekizmov. Od 1555 je
postopoma prevajal in tiskal Biblijo, Ta celi novi testament (1582).

Za rkopis svojih spisov je Trubar izbral najprej gotico, nato pa latini-
co. Za osnovo knjižnega jezika si je izbral takratni ljubljanski mestni go-
vor, vendar je uporabljal še veliko nemških izrazov.
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26. junija 1991 so v Ljubljani slovesno razglasili samostojnost Slov-
enije. Zbrano množico so demonstrativno preletavala letala Jugoslovan-
ske ljudske armade. Tanki JLA so se že v no i po razglasitvi odpravili iz
vojašnic, da zavzamejo mejne prehode v Sloveniji. Slovenska teritorialna
obramba, policija in prebivalstvo so se napadalcem uspešno postavili v bran.

el vojaškega vrha se je odlo il celo bombardirati Slovenijo, vendar je
posegla vmes Evropska skupnost.

V desetdnevni vojni je bilo sorazmerno malo padlih in ranjenih, toda
spopadi so bili tu in tam siloviti.

Januarja 1992 je Slovenijo kot neodvisno državo priznala Evropska
unija. Madžarska je napovedala priznanje nove slovenske države  s 16
drugimi državami vred  15. januarja 1992. Maja 1992 so Slovenijo spre-
jeli v r a iza i o zdr že i  arodov.

armáda -
letálo -
mnóxica -
napadálec -
nèodvísen -
Organizácija
zdrúxenih
národov -
pádli -
poséqi vmés -
postáviti se
v brán -

priznáti -
razglasíti -
samostójen -
silovít -
slovésno -
sorazmérno -
spopâd -
teritoriálna
obrámba -
vojáwki v®h -
vojáwnica -
zavzéti

1  Rep lika love ija

red ed ik rep like  voljen vsakih 5 let
lada  predsednik vlade in ministri
r av i or  90 poslancev
r av i vet  40 svetnikov.

139

 dravlji a
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1  red ed ik rep like

Predsednik republike predstavlja Slovenijo in je
vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil, razpisuje
volitve v ržavni zbor, po posvetovanjih z vodji pos-
lanskih skupin predlaga ržavnem zboru v izvolitev
kandidata za predsednika vlade, imenuje nekatere
visoke državne uradnike, razglaša zakone idr.

Pristojnosti predsednika republike se mo no
pove ajo v primeru izrednega stanja ali vojne,
kadar se ržavni zbor ne more sestati.

Volijo ga vsi polnoletni državljani za 5 let, ven-
dar je lahko izvoljen le dvakrat zapored. Prvi pred-

ila  a

sednik republike je dva mandata (1992-2002) bil ila  a  (r. 1941),
doma iz Križevcev na bližnjem Gori kem v Prekmurju.

drxávni zbòr -
izrédno
stánje -
obrámbne síle -
polnoléten -
poslánec -
predstávljati -
pristójnost -
razgláwati
zakóne -

razpisováti
volítve -
sestáti se -
svèt -
svétnik -
vláda -
vóljen -
vrhóvni
povêljnik -
zbòr -

1  r av i or parla e t

Slovenija ima dvodomni parlament, ki je sestavljen iz ržavnega zbora
in ržavnega sveta. vodomnost pa ni popolna, saj ima ržavni svet le
zelo omejene pristojnosti in ni v nobenem razmerju z vlado, kar je ena
temeljnih zna ilnosti parlamenta.

138

besedílo -
búdnica -
izvíren -
koráqnica -
napèv -
národna zavést -
podxígati -

pomlád -     
poosébljen -
poslávljati se -     
sláva -     
ustváriti -     
vlóga -     
zloxíti -     

1  dravlji a

Naprej zastava Slave je bila med tremi “kandidatkami” za novo sloven-
sko himno, katere izbor je bil razpisan 1972. Poleg nje sta bili še pesmi
Naša zemlja (besedilo Mile Klop i , glasba Marjan Kozina) in re er o
va Zdravljica, ki jo je v glasbeno govorico prelil ta ko re rl (1880-
1965). Slednja je na izboru zmagala in je bila 29. marca 1 0 sprejeta a
hi o a o toj e love ije

Dolo eno je bilo, da se poje sedma kitica Prešernovega besedila žive
naj vsi narodi, ki hrepene do akat dan, da koder sonce hodi, prepir iz
sveta bo pregnan...”). Prešeren je Zdravljico napisal že leta 1844, vendar
jo je smel  zaradi avstrijske cenzure  objaviti šele leta 1848.

doloqíti -
glásbena
govoríca -
hrepenéti -
izbòr -

kandidátka -
kóder -
prepír -
razpísati -
slédnji -
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ržavni zbor sestavlja 90 poslank in poslancev, državljanov Slovenije, ki so
bili izvoljeni na volitvah. Posebej so predstavljeni tudi pripadniki obeh narod-
nih skupnosti, ki živita v Sloveniji  itali a ske i  adžarske. Obe imata v

ržavnem zboru zagotovljeno po eno poslansko mesto.

ržavni zbor se voli za tiri leta. Vsak slovenski državljan lahko kandi-
dira za poslanca, e je na dan volitev dopolnil 18 let starosti.

ržavni zbor sprejema zakone na rednih sejah. Zakone lahko predlaga
Vlada, poslanka ali poslanec in najmanj 5 tiso  volilcev. ržavni svet lah-
ko predlaga, naj državni zbor sprejme zakon.

ržavni zbor sklepa, e je na seji navzo a ve ina poslancev, torej 46.
Zakone razglaša predsednik Republike, najkasneje 8 dni po njihovem spre-
jetju. Objavijo se v rad e  list   love i e.

ržav i svet ima v sedemdnevnem roku pravico zahtevati, naj ržavni
zbor ponovno odlo a o zakonu (t. i. odložil i veto). Ponovna odlo itev

ržavnega zbora je dokon na.

Vhod v zgrad o r avnega z ora
arla enta  v L l ani osneto

iz gostinskega lokala

dopolníti -
drxavlján -
dvódómen -
odloqítev -
odloxílni
véto -
omejèn -
poslánsko
mésto
predlágati -
pristójnost -

razmérje -
sêja -
sestávljati -
sklépati -
sprejétje -
têmeljen -
Urádni
líst
zagotovljèn -
zákon -
znaqílnost -

137

1  a tava

Zastavo Republike Slovenije sestavljajo barve, ki jih sre ujemo tudi v
zastavah nekaterih drugih slovanskih držav.

Enako zaporedje barv (od zgoraj navzdol  ela  odra  rde a) sre amo pri
r ski i  slova ki. Pri slovenski je med belim in modrim poljem državni grb, ki
simbolizira zna ilnosti lege, relie a in zgodovine. red i a današnje zastave je
dežel a zastava ra ske. Belo, modro in rde o arvo e dolo il esar erdi
nand 1836. Kot vseslovensko so zastavo za eli uporabljati 1848.

bárva -
dexêlen -
g®b -
léga -
móder -

reliéf -
slovánski -
zaporédje -
zastáva -
znaqílnost -

1  i a

Tudi Slovenci so, kakor ve ina evropskih narodov, svojo prvo narodno
himno dobili sredi 19. stoletja. Od budnic, ki so med Slovenci podžigale
narodno zavest po pomladi narodov  1848, je vlogo himne sprva imela
poljska pesem e  lova i.

Prvo izvirno slovensko narodno himno sta ustvarila es ik i o  e ko
(1835-1869) in skladatel  avori  e ko (1835-1914)  a re  zastava slave.

To je pesem antov, ki se odhajajo  k vojakom poslavljajo od svojih
najdražjih. avorin je na besedilo zložil znani napev. Simonovo slavo  je
s re e il v lavo  oose l e o slova stvo . Vojaška kora nica je pos-
tala slovenska himna in slovanska budnica (1860).

ela

odra

rde a

�����

�����

�����
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zaporédje -
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znaqílnost -

1  i a
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26. junija 1991 so v Ljubljani slovesno razglasili samostojnost Slov-
enije. Zbrano množico so demonstrativno preletavala letala Jugoslovan-
ske ljudske armade. Tanki JLA so se že v no i po razglasitvi odpravili iz
vojašnic, da zavzamejo mejne prehode v Sloveniji. Slovenska teritorialna
obramba, policija in prebivalstvo so se napadalcem uspešno postavili v bran.

el vojaškega vrha se je odlo il celo bombardirati Slovenijo, vendar je
posegla vmes Evropska skupnost.

V desetdnevni vojni je bilo sorazmerno malo padlih in ranjenih, toda
spopadi so bili tu in tam siloviti.

Januarja 1992 je Slovenijo kot neodvisno državo priznala Evropska
unija. Madžarska je napovedala priznanje nove slovenske države  s 16
drugimi državami vred  15. januarja 1992. Maja 1992 so Slovenijo spre-
jeli v r a iza i o zdr že i  arodov.

armáda -
letálo -
mnóxica -
napadálec -
nèodvísen -
Organizácija
zdrúxenih
národov -
pádli -
poséqi vmés -
postáviti se
v brán -

priznáti -
razglasíti -
samostójen -
silovít -
slovésno -
sorazmérno -
spopâd -
teritoriálna
obrámba -
vojáwki v®h -
vojáwnica -
zavzéti

1  Rep lika love ija

red ed ik rep like  voljen vsakih 5 let
lada  predsednik vlade in ministri
r av i or  90 poslancev
r av i vet  40 svetnikov.

139

 dravlji a
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1  red ed ik rep like

Predsednik republike predstavlja Slovenijo in je
vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil, razpisuje
volitve v ržavni zbor, po posvetovanjih z vodji pos-
lanskih skupin predlaga ržavnem zboru v izvolitev
kandidata za predsednika vlade, imenuje nekatere
visoke državne uradnike, razglaša zakone idr.

Pristojnosti predsednika republike se mo no
pove ajo v primeru izrednega stanja ali vojne,
kadar se ržavni zbor ne more sestati.

Volijo ga vsi polnoletni državljani za 5 let, ven-
dar je lahko izvoljen le dvakrat zapored. Prvi pred-

ila  a

sednik republike je dva mandata (1992-2002) bil ila  a  (r. 1941),
doma iz Križevcev na bližnjem Gori kem v Prekmurju.

drxávni zbòr -
izrédno
stánje -
obrámbne síle -
polnoléten -
poslánec -
predstávljati -
pristójnost -
razgláwati
zakóne -

razpisováti
volítve -
sestáti se -
svèt -
svétnik -
vláda -
vóljen -
vrhóvni
povêljnik -
zbòr -

1  r av i or parla e t

Slovenija ima dvodomni parlament, ki je sestavljen iz ržavnega zbora
in ržavnega sveta. vodomnost pa ni popolna, saj ima ržavni svet le
zelo omejene pristojnosti in ni v nobenem razmerju z vlado, kar je ena
temeljnih zna ilnosti parlamenta.

138

besedílo -
búdnica -
izvíren -
koráqnica -
napèv -
národna zavést -
podxígati -

pomlád -     
poosébljen -
poslávljati se -     
sláva -     
ustváriti -     
vlóga -     
zloxíti -     

1  dravlji a

Naprej zastava Slave je bila med tremi “kandidatkami” za novo sloven-
sko himno, katere izbor je bil razpisan 1972. Poleg nje sta bili še pesmi
Naša zemlja (besedilo Mile Klop i , glasba Marjan Kozina) in re er o
va Zdravljica, ki jo je v glasbeno govorico prelil ta ko re rl (1880-
1965). Slednja je na izboru zmagala in je bila 29. marca 1 0 sprejeta a
hi o a o toj e love ije

Dolo eno je bilo, da se poje sedma kitica Prešernovega besedila žive
naj vsi narodi, ki hrepene do akat dan, da koder sonce hodi, prepir iz
sveta bo pregnan...”). Prešeren je Zdravljico napisal že leta 1844, vendar
jo je smel  zaradi avstrijske cenzure  objaviti šele leta 1848.

doloqíti -
glásbena
govoríca -
hrepenéti -
izbòr -

kandidátka -
kóder -
prepír -
razpísati -
slédnji -
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1  ov i podatki

rad o i e  Republika Slovenija
ovr i a (1996): 20 256 km2

tevilo pre ival ev (1996): 1 986 989
lav o e to  Ljubljana (262 120 prebivalcec)
r av a reditev  parlamentarna demokrati na republika
red ed ik dr ave (1999): Milan Ku an

e elj ka ra delitev  pribl. 200 ob in, 5968 naselij
arod o t a e tava  (1991): 87,8  Slovencev, 0,4  Madžarov, 0,2 
Italijanov, 0,1 % Romov, 2,8 % Hrvatov, 2,4 % Srbov, 1,4 Muslimanov,
4,4 % drugih, 0,5 % neopredeljenih
rad i je ik  slovenš ina, na narodnostno mešanih obmo jih tudi
madžarš ina in italijanš ina
e ar a e ota  slovenski tolar (SIT)

drxávna
uredítev -

povrwína -
uráden -

1  a o toj a love ija

love o t o  ra la itvi
a o toj o ti R love ije

Aprila 1990 so bile v Sloveniji prve demo-
krati ne volitve. Predsednik nove vlade je post-
al krš anski demokrat oj e Peterle  predsed-
nik države pa Milan K an

Izrekanje o samostojnosti in neodvisnosti Re-
publike Slovenije 23. decembra 1990 je bilo eno
klju nih dejanj pri osamosvojitvi Slovenije.
Vprašanje na glasovnici se je glasilo: “Ali naj
Republika Slovenija postane samostojna in neod-
vis a država  Predplebiscitni as so spremlja-
la opozorila na morebitne reakcije Jugoslovan-
ske ljudske armade. Plebiscita se je udeležilo 90,8
odstotka volilnih upravi encev. Na vprašanje je
pritrdilno odgovorilo 88,5 odstotka volilcev.

140

1 0  love ki a kov i

V Sloveniji je pla ilno sredstvo, nacionalna valuta (od 1991) denar,
imenovan slovenski tólar (SIT), ali na kratko tólar. Deli se na 100 stotínov.
V obtoku so bankovci in kovanci.

Spoznajmo znamenite Slovence na slovenskih bankovcih!

10 tolarjev

ri o  r ar (1508-1586)

Trubar je za etnik in najpomembnejša osebnost protestantskega slovst-
va, utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika. Študiral je na unaju. 1527
je postal župnik. Prišel je v nasprotje z verniki, ker je pridigal zoper zidan-
je cerkvá in aš enje svetnikov. Ve krat je moral zbežati.

1550 je dal v Tübingenu natisniti prvi slovenski knjigi: Katekizem (v njem
prvi slovenski notni tisk!) in Abecedarij. Nato še ve  katekizmov. Od 1555 je
postopoma prevajal in tiskal Biblijo, Ta celi novi testament (1582).

Za rkopis svojih spisov je Trubar izbral najprej gotico, nato pa latini-
co. Za osnovo knjižnega jezika si je izbral takratni ljubljanski mestni go-
vor, vendar je uporabljal še veliko nemških izrazov.
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0 tolarjev

Valvasor je bil baron in slovenski polihistor (vseved), od 1687 lan angleš-
kega Kraljevskega društva. Valvasor je pisal, tiskal in izdajal za slovensko
kulturo pomembna dela. Med njimi topografijo Koroške in Kranjske ter obši-
ren zgodovinski, geografski in etnološki opis Slava vojvodine Kranjske.

Ja e   alva or (1641-1693)

ova i
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100 tolarjev

Rihard Jakopi  (1869-1943)

Jakopi  je bil slovenski slikar, duhovni in organizacijski vodja impre-
sionisti ne skupine.

Jakopi  je sodeloval pri ustanovitvi Slovenskega umetniškega društva,
bil je njegov tajnik. 1907 je odprl risarsko in slikarsko šolo. 1909 je s 3.
slovensko umetniško razstavo odprl Jakopi ev paviljon, v katerem je do
1923 priredil 25 razstav. 1910 je organiziral razstavo 80 let upodabljajo e
umetnosti na Slovenskem, prvi zgodovinski pregled slovenskega slikarst-
va 19. stoletja. 1938 je bil imenovan za rednega lana novo ustanovljene
Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) v Ljubljani.

Po njem se imenuje Jakopi eva nagrada, ki jo prejemajo umetniki za
najboljše dosežke v likovni umetnosti.

Njegove najbolj znane slike so: Slepec (1926), Sejalec (v številnih vari-
antah 1927-35) in Neznanka (1933).

doséxek -
nagráda -
rísarski -
sodelováti -

tájnik -
umétniwki -
upodabljajóqa
umétnost -
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0 tolarjev

Vega je bil vodilni slovenski matematik v 2. polovici 18. stoletja, topni-
ški astnik, utemeljitelj znanstvene balistike. Najbolj znan po logaritem-
skih tablicah, ki so bile vse do množi nega pojava elektronskih ra unalni-
kov razširjene po vsem svetu. Najpopolnejši desetmestni Thesaurus loga-
rithmorum completus (1794). Vega je tudi prvi slovenski pisec u benika
za višjo matematiko in prvi slovenski matematik znanstvenik, ki je nova
spoznanja objavljal v razpravah.

J rij e a (1754-1802)

bánkovec -
qástnik -
qrkopís -
desétmésten -
gêslo -
izrâz -
kovánec -
logarítemske
táblice -
mnóxiqen -
nâjpomémbnejwi
nâjpopólnejwi -
nominálna
vrédnost -
nótni tísk -
obtòk -

obwíren -
plaqílno
srédstvo -
pojâv -
postópoma -
prevájati -
razpráva -
slóvstvo -
spoznánje -
topníwki -
uporábljati -
utemeljítelj -
vójvodina -
znamenít -
znánstven -
znánstvenik -
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desétmésten -
gêslo -
izrâz -
kovánec -
logarítemske
táblice -
mnóxiqen -
nâjpomémbnejwi
nâjpopólnejwi -
nominálna
vrédnost -
nótni tísk -
obtòk -

obwíren -
plaqílno
srédstvo -
pojâv -
postópoma -
prevájati -
razpráva -
slóvstvo -
spoznánje -
topníwki -
uporábljati -
utemeljítelj -
vójvodina -
znamenít -
znánstven -
znánstvenik -
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ov etek

Ob popisu leta 1946 so Slovenci v okolici Monoštra izjavili, da so
madžarske narodnosti s slovenskim maternim jezikom. Ta kategorija je
nastala i  oja i pred i elitvijo

V povojnih letih (1946-1956) so se živila prodajala na karte. Kmetovalci
pa so morali oddajati dolo eno koli ino pridelkov državi po vezani ceni
tudi v Porabju. Zavoljo težkega gospodarskega in politi nega položaja je

ed 1 1 0  od totkov love ke a pre ival tva ap tilo
ora je
V  za etku 50. let 20. stoletja so deportirali kulake  v taboriš a. Po letu

1953 niso smeli domov, zato so se razkropili po madžarskih vaseh. Leta
1956 je pri Monoštru zapustilo Madžarsko na tiso e e ev Ljudje so
bežali tudi iz porabskih vasi.

Po letu 1956 je bila vsa mejna rta obdana z visoko bode o žico, ele o
ave o . V tem obdobju se je boril za slovenski jezik v Porabju

gornjeseniški duhovnik Janoš har (1901-1987).
Po smrti Tita (1980) so se a ela aostrovati nasprotja ed narodi in

anjšina i goslavije  ki so v deseti  leti  pripeljala do dr avljanske
vojne in razpada Jugoslavije.

pra a ja

Zakaj so se porabski Slovenci izjavili za Madžare  Zakaj je veliko ljudi
zapustilo Porabje  Kam in zakaj so nekatere deportirali  Kaj je bila železna
zavesa  Kdo je bil Janoš K har  Kaj se je zgodilo v Jugoslaviji po Titovi
smrti

144

00 tolarjev

Ja o  all  (1550-1591)

Jacobus Gallus, poslovenjeno Jakob eteli  je bil slovenski skladatelj, vodja
cerkvenega zbora v Olomucu in praški cerkvi sv. Jana. Gallus slovenske raz-
li ice Petelin ni nikoli uporabil. 1580 je stopil v službo pri olomuškem ško u in
vodil njegovo glasbeno kapelo. Odtod je odšel v Prago, kjer je deloval vse do
smrti. Še posebej so ga cenili cerkveni dostojanstveniki, ki so branili katoli-
cizem in nasprotovali re ormaciji. Gallus je s svojo glasbo podpiral katolike.

Najprej je izšel izbor 15 maš (1580) v 4 knjigah. Posebno pozornost je
posvetil motetu, glasbeni upodobitvi liturgi nih in bibli nih besedil. Pos-
vetni zbori (madrigali) so izšli v 3 knjigah. Vsi teksti, ki jih je uglasbil, so
bili latinski. Ta jezik je bil za Gallusa kralj vseh jezikov. Gallusov štiri-
glasni zbor O Herre Gott so prevzeli tudi protestanti.

Porabski nagrajenci z Gallusovo zna ko so: A. abai, L. Korpi , Me-
a i evski z or . avel z or e a e ika  že ski kvartet ri sa l

L. Korpi a iz Monoštra in Vera Gašpar z Gornjega Senika.

dostojánstvenik
glásben -
izbòr -
nagrajênec -
nasprotováti -
podpírati -
posvéten -
práwki -

razlíqica -
skadátelj -
wtíriglásen -
wkòf -
uglásbiti -
upodobítev -
zbòr -
znáqka -
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500 tolarjev

ože e nik (1872-1957)

ože e nik je bil slovenski arhitekt, urbanist, oblikovalec in pedagog. Bil
je pionir evropske in slovenske moderne arhitekture.

eprav ni imel prave predizobrazbe, ga je zaradi izredne risarske nadar-
jenosti v svojo mojstrsko šolo na dunajski likovni akademiji sprejel O. Wagner.
Odlo il se je za pro esorsko službo na praški umetnoobrtni šoli. 10 let prak-
ti no ni projektiral. Umetnostno konservativni prestolonaslednik Franc Ferdi-
nand je prepre il, da bi 1912 oziroma 1913 nasledil O. Wagnerja na dunajski
likovni akademiji.

Ko se je Ple nik odlo il zapustiti Prago, ga je eškoslovaški predsednik
Masaryk imenoval za arhitekta praškega gradu. Podelitev Prešernove nagrade
1949 je bila hkrati nekakšna politi na rehabilitacija. Zadnjih 10 let življenja se
je pretežno ukvarjal s cerkveno umetnostjo.

Za krivi no pozabljenega Ple nika so se spet za eli zanimati z veliko retro-
spektivno razstavo 1986 v Centru Pompidou v Parizu. Po njem se imenuje
Ple nikova nagrada, ki jo prejemajo umetniki za najboljše stvaritve v arhitek-
turi in urbanizmu. Nekaj znanih del: ale  arod a i  iverzitet a k iž i a

a erlova i a a a  riža ke  ž i ska erkev v o o i i in drugje.

arhitékt -
cerkvéna
umétnost -
dúnajski -
krivíqno -

líkoven -
nadárjenost -
nasledíti -
oblikoválec -
prèdizobrázba -

160

arhitékt -
qitálnica -
dexêla -
dvorána -
grádnja -
jáven -
knjíxnica -
líkoven -
naqêlo -
naq®tno -
nalóxba -
objékt -
obvézni izvòd -
osnôva -
osrédnji -
poxár -
predstáviti se -
razstavíwqe -
soqásen -
sredíwqe -
stávba -
strokóven -
univerzitéten -
urêjati -
vgrajèn -
vhòd -
zasédba -
zasnováti -
zruwíti se -

Porabci v Cankarjevem domu

158. Opera pri Slovencih

V Ljubljani so italijanske operne predstave izpri ane od 1660 dalje.
Prvo slovensko opero so Slovenci dobili v asu preporoda. To je bil e
lin" (1780) Jakoba Zupana (glasba). Glasba ni ohranjena.

Glasbene to ke, ki jih je a ez rst ik ovak zložil za Linhartovo veseloi-
gro Mati ek se že i (1790), spominjajo na Mozarta. 1892 so zgradili eželno
gledališ e (danes Opera). Trije pomembni predstavniki slovenske glasbene
romantike so bili: . oerster  . ave  in F. Gerbi . Od za etka 20. stoletja se
je slovenska operna ustvarjalnost približala evropski predvsem po zaslugi Ris-
ta Savina (Lepa Vida, Gosposvetski sen, Matija Gubec).
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prepréqiti -
prestolonaslédnik
projektírati -
razstáva -
rísarski -

stvarítev -
ukvárjati se -
umétnoob®ten
xupníjska
cérkev -

1 000 tolarjev

France Prešeren (1800-1849)

 Prešeren je eden najve jih slovenskih pesnikov (sodobnik Sándorja
Pet fija). Rodil se je v Vrbi kot tretji od osmih otrok kme ke družine.
Študiral je pravo. Imel je dve veliki ljubezni. Visoka ljubezen do njemu
nedostopne Julije Primic je postala ena glavnih inspiracij njegove poezije.
Iz realne ljubezni do hišne pomo nice Ane Jelovšek so se mu rodili trije
nezakonski otroci. Tri leta po preselitvi v Kranj je umrl, kjer je pokopan na
starem pokopališ u (Prešernov gaj). Njegova najbolj znana dela: Sonetni
venec (1834), Krst pri Savici (1836) in Zdravljica (1848). Slednja je po-
stala himna samostojne Republike Slovenije.

gláven -
híwna
pomoqníca -
inspirácija -
kméqka druxína
k®st -

nèdostópen -
nèzakónski -
pésnik -
poezíja -
právnik -
sodôbnik -

159

 arodna n n er e na knj žn a

NUK na zraqnem posnetku

Narodna in univerzitetna knjižnica (N K) je osrednja in najve a k iž
nica v Sloveniji. Njeno osnovo predstavlja 637 knjig pogorelega jezuitskega
kolegija v Ljubljani.

1807 je knjižnica dobila pravico do prejemanja obveznega izvoda tis-
kov v deželi Kranjski, med rancosko zasedbo 1809-13 pa s celotnega ozem-
lja Ilirskih provinc. 1828 je prevzel vodstvo knjižnice takratni licejski pro-
esor, Prešernov prijatelj Matija op. Za el je na rtno zbirati vsa slovens-

ka in pomembnejša slovanska dela ter knjižnico urejati po so asnih strok-
ovnih na elih. Med drugo svetovno vojno (1944) se je na zgradbo zrušilo
nemško vojaško letalo. Požar je uni il veliko italnico, javne kataloge in
60 tiso  knjig. N K ima približno milijon in pol knjig.

Stavba arod e i  iverzitet e k iž i e je najpomembnejše delo arhitek-
ta J. Ple nika v Ljubljani (1936-41).

157. Cankarjev dom

Cankarjev dom v Ljubljani je najve je slovensko kulturno in kongresno
središ e v Sloveniji. Objekt je bil zasnovan ob stoletnici rojstva Ivana Can-
karja. stanova ima pet dvoran, kongresne kabinete, likovno razstaviš e. V
veliki dvorani, ki sprejme do 2000 obiskovalcev, so vgrajene orgle s 75 regis-
tri. Pred vhodom stoji spomenik Ivanu Cankarju (S. Tihec, 1982).

Porabske kulturne skupine so se predstavile v Cankarjevem domu 1984,
1987, 1990.
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5 000 tolarjev

Ivana Kobilca (1861-1926)

Kobilca je najpomembnejša slovenska slikarka. Študirala je v Ljublja-
ni, Münchnu, na Dunaju. Med po itnicami je doma zbirala in risala kme ke
starožitnosti. 1891 je poslala v pariški Salon svoji sliki Poletje in Likarice,
za kateri ji je ržavno umetnostno združenje podelilo naziv lanica društ-
va (associée). Z ilustracijami je sodelovala v enciklopediji Avstro-ogrska
monarhija v besedi in sliki (1901).

Pripadala je generaciji slovenskih realistov. Kobil in najdragocenejši
prispevek slovenski umetnosti je nastal, ko je živela v tujini in je domovi-
no le obiskovala. Težiš e je bilo v iguralnem slikarstvu, še posebej portre-
tu in žanrskih upodobitvah iz kme kega in meš anskega življenja (Po-
letje, Likarice, Pri vodnjaku, Otroci v travi). V zadnjih letih pa je prevla-
dovalo pri njej cvetli no tihožitje. Bila je zelo blizu impresionizmu, vendar
dokon nega koraka, da bi postala impresionistka, ni storila.

158

doloqíti - -
domáqa strán -
inwtitút -
odkríti -
podróqje -
pov®wje -
raqunálniwtvo
raziskáva -
raziskoválen -
sévanje -
sodelováti
Sónqeva toplôta -
trák -
uporáben -
ustanôva -
várnost -
várstvo okólja -
zákon naráve -
znák -

 n  ože  e an

 Raziskovalna ustanova s podro ja fizike, kemije in biokemije, elek-
tronike in ra unalništva, reaktorske tehnike in varnosti, uporabne matema-
tike in varstva okolja v Ljubljani. Kot najve ja slovenska raziskovalna
ustanova sodeluje tudi v uporabnih raziskavah za razvoj gospodarstva.

ože  e an e an  (1835-1893) je bil eden naj-
uspešnejših slovenskih fizikov. Tudi edini, po katerem
se imenuje kak zakon narave. Odkril je namre zakon o
sevanju toplote e ano  akon . Po tem zakonu je
dolo il temperaturo Son evega površja.

Po njem se imenuje znanstveni Inštitut Jože  Šte an
v Ljubljani. Na tem inštitutu se nahaja Slovenska
doma a stran (Home Page) na Internetu http://
www.ijs.si.ože  e an

nak n a Jože  Ste an je zapis rk  v 5-bitni teleprinterski
kodi na luknjan trak
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 Raziskovalna ustanova s podro ja fizike, kemije in biokemije, elek-
tronike in ra unalništva, reaktorske tehnike in varnosti, uporabne matema-
tike in varstva okolja v Ljubljani. Kot najve ja slovenska raziskovalna
ustanova sodeluje tudi v uporabnih raziskavah za razvoj gospodarstva.

ože  e an e an  (1835-1893) je bil eden naj-
uspešnejših slovenskih fizikov. Tudi edini, po katerem
se imenuje kak zakon narave. Odkril je namre zakon o
sevanju toplote e ano  akon . Po tem zakonu je
dolo il temperaturo Son evega površja.

Po njem se imenuje znanstveni Inštitut Jože  Šte an
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10 000 tolarjev

Ivan Cankar (1876 -1918)

Cankar je eden najpomembnejših slovenskih pisateljev (sodobnik Endreja
Ad ja). Rodil se je na Vrhniki, blizu Ljubljane. Živel je kot svobodni književnik
v delavskem predmestju unaja 11 let, potem pa do smrti v Ljubljani (na
Rožniku). Pisal je pesmi, prozo in dramska dela, med katerimi so najbolj znana
pesniška zbirka Erotika (1899), zbirka kratkih rtic Vinjete (1899) in njegov
najobsežnejši roman Na klancu (1902  spomenik materi).

q®tica -
klánec -
líkarica -
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pésniwka zbírka -
prispévek -
slikárka -
slikárstvo -

staroxítnost -
svobódni
knjixévnik -
wtudírati -
texíwqe -
tihoxítje -
tujína -
vodnják -
zdrúxenje -
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Stran iz Slovarja slovenskega knjixnega jezika
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151. Registrske tablice

Na registrskih tablicah slovenskih avtomobilov sta ob številkah dve rki,
ki ozna ujeta, iz katerega konca Slovenije je vozilo. Teh kratic je enajst:

LJ – Ljubljana, MB – Maribor, CE – Celje, KR – Kranj, KP – Koper,
GO – Gorica, NM – Novo mesto, MS – Murska Sobota, SG - Slovenj
Gradec, KK – Krško, PO – Postojna.

Ob tem so še pisane nalepke v obliki š ita. To so grbi slovenskih ob in.
Na njih je prikazana neka njihova zna ilnost. Na ljubljanskem grbu je npr.
upodobljen grajski gri  z obzidjem in stolpom, vrh katerega je zmaj, ki
simbolizira sv. Jurija, zavetnika mesta. Na grbu Celja pa so tri zlate šestero-
krake zvezde na modrem polju, vzete iz grba celjskih grofov.

Ljubljana Maribor Celje
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 o ar s o enske a knj žne a je ka

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je eno od pomembnejših
del SAZU. Izšel je v petih zvezkih (ve  kot pet tiso  strani ) med leti 1970-
1991. SSKJ je prvi iz rpnejši slovenski enojezi ni, razlagalni slovar.

(Na Madžarskem temu ustreza A magyar nyelv értelmez  szótára, 1966 v
sedmih zvezkih.) Zadnji ve ji slovar slovenskega jezika, Pleteršnikov Sloven-
sko-nemški slovar, je izšel 1895. Leta 1936 je oža lo ar izdal prvi enojezi -
ni Slovar slovenskega jezika. Tudi Slovenski pravopis 1950 in 1962 se je raz-
širil v zasilen slovar knjižnega jezika. SSKJ je torej ogromno delo, ki služi kot
osnovni kažipot v zapletenem sistemu slovenskega jezika.

izdáti -
izq®pen -
káxipót -
ogrômen -
pravopís -

razlagálen -
ustrézati -
zapletèn -
zasílen -
zvézek -
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152. Razdalje od Slovenije

Razdalje od nekaterih velikih evropskih mest do meje s Slovenijo (zaokroženo)

Dunaj 230 km
Budimpešta 240 km
München 400 km
Milan 460 km
Praga 630 km

Rim 680 km
Pariz 1300 km
Amsterdam 1550 km
London 1700 km
Stockholm 1950 km

izseljevánje -
izvêsti -
nawtéti -
odloqujóq -
popís -
populácija -

potrojíti -
povpréqen -
razvít -
vzròk -
xívljênjska
dôba -

Krwko Postojnag®b -
grájski -
gríq -
kônec -
nalépka -
óbqina -
obzídje -
oznaqeváti -
písan -
regístrska
táblica -
stòlp -
wqít -
wtevílka -
vozílo -
zavétnik -
znaqílnost -
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Novo mesto Slovenj Gradec

Kranj Koper Nova Gorica

Murska Sobota
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153. Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZ ) je zaživela leta 1938.
Vendar je že pred tremi stoletji obstajala v Ljubljani družba u enih mož, ki
si je nadela ime Akademija delavnih (Academia operosorum). SAZU je s
proslavitvijo tristoletnice Akademije delavnih (1993) pokazala, da se ima
za njeno naslednico.

Leta 1919 je Slovenija dobila slovensko univerzo v Ljubljani. Leta 1921
je bilo ustanovljeno Znanstveno društvo za humanisti ne vede, ki je za e-
lo s pripravami za ustanovitev Slovenske akademije v Ljubljani. Prošnje,
oddane na ustrezna ministrstva v Beogradu, so obležale v predalih. Zavla e-
vanja so trajala vse do leta 1938, ko je akademija kon no zaživela.

Prvi predsednik dr. Rajko Nahtigal (jezikoslovec) je bil imenovan od
kralja. Akademija si ni smela nadeti imena Slovenska , kajti tedaj so Slo-
venci "veljali samo za pleme jugoslovanskega naroda in slovenš ina samo
za eno od nare ij enotnega jugoslovanskega jezika." (J. Menart)

 Prvi predsednik SAZ  v neodvisni Republiki Sloveniji je bil France
Bernik.

SAZU v Ljubljani, nekdanja palaqa dexelnih stanov
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Povzetek

epu lika lovenija ima blizu dva milijona prebival ev. lavno mes
to je ju ljana z ve  kot 250 tiso  prebivalci. V blizu 6000 naseljih živijo
razen lovencev (88 ) še Madžari, Italijani, Romi, Hrvati, Srbi in Musli-
mani. radni jezik je slovenš ina, na narodnostno mešanih obmo jih tudi
madžarš ina in italijanš ina. enarna enota je slovenski tolar (SIT).

junija so v Ljubljani slovesno razglasili samostojnost love
nije Jugoslovanska ljudska armada je hotela prepre iti osamosvojitev. Po
desetdnevni vojni je zapustila lovenijo.

lovenski drža n or (parlament) je dvodomni, sestavljen iz ržav-
nega zbora in ržavnega sveta. V ržavnem zboru imata po eno poslans-
ko mesto tudi predstavnika italijanske in madžarske manjšine.

astavo epublike lovenije sestavljajo barve od zgoraj navzdol : bela,
modra, rde a. Med belim in modrim poljem je državni grb, ki simbolizira
zna ilnost lege, relie a in zgodovine.

imna epublike lovenije od 1 je sedma kiti a Preöernove drav
lji e iz leta 1 .
Na slovenskih ankovci so portreti znamenitih loven ev Primož

Trubar, J. V. Valvasor, Jurij Vega, Rihard Jakopi , Jacobus Gallus, Jože
Ple nik, rance Prešeren, Ivana Kobila, Ivan Cankar).
Na registrski ta lica  slovenskih avtomobilov sta ob številkah dve

rki, ki ozna ujeta, iz katerega konca Slovenije je vozilo. eh krati je
enajst L , , , K , KP, , N , , , KK, P .

Vprašanja

Koliko prebivalcev ima Republika Slovenija in koliko njeno glavno
mesto  Katere manjšine živijo v Sloveniji  Kateri jezik je uradni jezik
Republike Slovenije  Kakšen denar ima  Kdaj je postala Slovenija sa-
mostojna  Kakšen je parlament  Opiši zastavo Republike Slovenije  Nau i
se himno Republike Slovenije  Kateri znameniti Slovenci so na sloven-
skih bankovcih  Kakšne registrske tablice so v Sloveniji

153

KULTURA, ŠOLSTVO, ZNANOST
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Trubar, J. V. Valvasor, Jurij Vega, Rihard Jakopi , Jacobus Gallus, Jože
Ple nik, rance Prešeren, Ivana Kobila, Ivan Cankar).
Na registrski ta lica  slovenskih avtomobilov sta ob številkah dve

rki, ki ozna ujeta, iz katerega konca Slovenije je vozilo. eh krati je
enajst L , , , K , KP, , N , , , KK, P .

Vprašanja

Koliko prebivalcev ima Republika Slovenija in koliko njeno glavno
mesto  Katere manjšine živijo v Sloveniji  Kateri jezik je uradni jezik
Republike Slovenije  Kakšen denar ima  Kdaj je postala Slovenija sa-
mostojna  Kakšen je parlament  Opiši zastavo Republike Slovenije  Nau i
se himno Republike Slovenije  Kateri znameniti Slovenci so na sloven-
skih bankovcih  Kakšne registrske tablice so v Sloveniji
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Murska Sobota

155

153. Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZ ) je zaživela leta 1938.
Vendar je že pred tremi stoletji obstajala v Ljubljani družba u enih mož, ki
si je nadela ime Akademija delavnih (Academia operosorum). SAZU je s
proslavitvijo tristoletnice Akademije delavnih (1993) pokazala, da se ima
za njeno naslednico.

Leta 1919 je Slovenija dobila slovensko univerzo v Ljubljani. Leta 1921
je bilo ustanovljeno Znanstveno društvo za humanisti ne vede, ki je za e-
lo s pripravami za ustanovitev Slovenske akademije v Ljubljani. Prošnje,
oddane na ustrezna ministrstva v Beogradu, so obležale v predalih. Zavla e-
vanja so trajala vse do leta 1938, ko je akademija kon no zaživela.

Prvi predsednik dr. Rajko Nahtigal (jezikoslovec) je bil imenovan od
kralja. Akademija si ni smela nadeti imena Slovenska , kajti tedaj so Slo-
venci "veljali samo za pleme jugoslovanskega naroda in slovenš ina samo
za eno od nare ij enotnega jugoslovanskega jezika." (J. Menart)

 Prvi predsednik SAZ  v neodvisni Republiki Sloveniji je bil France
Bernik.

SAZU v Ljubljani, nekdanja palaqa dexelnih stanov
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10 000 tolarjev

Ivan Cankar (1876 -1918)

Cankar je eden najpomembnejših slovenskih pisateljev (sodobnik Endreja
Ad ja). Rodil se je na Vrhniki, blizu Ljubljane. Živel je kot svobodni književnik
v delavskem predmestju unaja 11 let, potem pa do smrti v Ljubljani (na
Rožniku). Pisal je pesmi, prozo in dramska dela, med katerimi so najbolj znana
pesniška zbirka Erotika (1899), zbirka kratkih rtic Vinjete (1899) in njegov
najobsežnejši roman Na klancu (1902  spomenik materi).

q®tica -
klánec -
líkarica -
mewqánski -
obséxen -
pésniwka zbírka -
prispévek -
slikárka -
slikárstvo -

staroxítnost -
svobódni
knjixévnik -
wtudírati -
texíwqe -
tihoxítje -
tujína -
vodnják -
zdrúxenje -
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Stran iz Slovarja slovenskega knjixnega jezika
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151. Registrske tablice

Na registrskih tablicah slovenskih avtomobilov sta ob številkah dve rki,
ki ozna ujeta, iz katerega konca Slovenije je vozilo. Teh kratic je enajst:

LJ – Ljubljana, MB – Maribor, CE – Celje, KR – Kranj, KP – Koper,
GO – Gorica, NM – Novo mesto, MS – Murska Sobota, SG - Slovenj
Gradec, KK – Krško, PO – Postojna.

Ob tem so še pisane nalepke v obliki š ita. To so grbi slovenskih ob in.
Na njih je prikazana neka njihova zna ilnost. Na ljubljanskem grbu je npr.
upodobljen grajski gri  z obzidjem in stolpom, vrh katerega je zmaj, ki
simbolizira sv. Jurija, zavetnika mesta. Na grbu Celja pa so tri zlate šestero-
krake zvezde na modrem polju, vzete iz grba celjskih grofov.

Ljubljana Maribor Celje

156

imenováti -
jezikoslóvec -
kíp -
nadéti si -
naslédnica -
nawtéti -
nèodvísen -
plême -
predál -
proslavítev -

stopníwqe -
uqèn -
umétnost -
univêrza -
ustanovíti -
ustrézen -
véda -
veljáti -
zaxivéti -
znánost -

 o ar s o enske a knj žne a je ka

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je eno od pomembnejših
del SAZU. Izšel je v petih zvezkih (ve  kot pet tiso  strani ) med leti 1970-
1991. SSKJ je prvi iz rpnejši slovenski enojezi ni, razlagalni slovar.

(Na Madžarskem temu ustreza A magyar nyelv értelmez  szótára, 1966 v
sedmih zvezkih.) Zadnji ve ji slovar slovenskega jezika, Pleteršnikov Sloven-
sko-nemški slovar, je izšel 1895. Leta 1936 je oža lo ar izdal prvi enojezi -
ni Slovar slovenskega jezika. Tudi Slovenski pravopis 1950 in 1962 se je raz-
širil v zasilen slovar knjižnega jezika. SSKJ je torej ogromno delo, ki služi kot
osnovni kažipot v zapletenem sistemu slovenskega jezika.

izdáti -
izq®pen -
káxipót -
ogrômen -
pravopís -

razlagálen -
ustrézati -
zapletèn -
zasílen -
zvézek -
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ustrézati -
zapletèn -
zasílen -
zvézek -
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prepréqiti -
prestolonaslédnik
projektírati -
razstáva -
rísarski -

stvarítev -
ukvárjati se -
umétnoob®ten
xupníjska
cérkev -

1 000 tolarjev

France Prešeren (1800-1849)

 Prešeren je eden najve jih slovenskih pesnikov (sodobnik Sándorja
Pet fija). Rodil se je v Vrbi kot tretji od osmih otrok kme ke družine.
Študiral je pravo. Imel je dve veliki ljubezni. Visoka ljubezen do njemu
nedostopne Julije Primic je postala ena glavnih inspiracij njegove poezije.
Iz realne ljubezni do hišne pomo nice Ane Jelovšek so se mu rodili trije
nezakonski otroci. Tri leta po preselitvi v Kranj je umrl, kjer je pokopan na
starem pokopališ u (Prešernov gaj). Njegova najbolj znana dela: Sonetni
venec (1834), Krst pri Savici (1836) in Zdravljica (1848). Slednja je po-
stala himna samostojne Republike Slovenije.

gláven -
híwna
pomoqníca -
inspirácija -
kméqka druxína
k®st -

nèdostópen -
nèzakónski -
pésnik -
poezíja -
právnik -
sodôbnik -

159

 arodna n n er e na knj žn a

NUK na zraqnem posnetku

Narodna in univerzitetna knjižnica (N K) je osrednja in najve a k iž
nica v Sloveniji. Njeno osnovo predstavlja 637 knjig pogorelega jezuitskega
kolegija v Ljubljani.

1807 je knjižnica dobila pravico do prejemanja obveznega izvoda tis-
kov v deželi Kranjski, med rancosko zasedbo 1809-13 pa s celotnega ozem-
lja Ilirskih provinc. 1828 je prevzel vodstvo knjižnice takratni licejski pro-
esor, Prešernov prijatelj Matija op. Za el je na rtno zbirati vsa slovens-

ka in pomembnejša slovanska dela ter knjižnico urejati po so asnih strok-
ovnih na elih. Med drugo svetovno vojno (1944) se je na zgradbo zrušilo
nemško vojaško letalo. Požar je uni il veliko italnico, javne kataloge in
60 tiso  knjig. N K ima približno milijon in pol knjig.

Stavba arod e i  iverzitet e k iž i e je najpomembnejše delo arhitek-
ta J. Ple nika v Ljubljani (1936-41).

157. Cankarjev dom

Cankarjev dom v Ljubljani je najve je slovensko kulturno in kongresno
središ e v Sloveniji. Objekt je bil zasnovan ob stoletnici rojstva Ivana Can-
karja. stanova ima pet dvoran, kongresne kabinete, likovno razstaviš e. V
veliki dvorani, ki sprejme do 2000 obiskovalcev, so vgrajene orgle s 75 regis-
tri. Pred vhodom stoji spomenik Ivanu Cankarju (S. Tihec, 1982).

Porabske kulturne skupine so se predstavile v Cankarjevem domu 1984,
1987, 1990.
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5 000 tolarjev

Ivana Kobilca (1861-1926)

Kobilca je najpomembnejša slovenska slikarka. Študirala je v Ljublja-
ni, Münchnu, na Dunaju. Med po itnicami je doma zbirala in risala kme ke
starožitnosti. 1891 je poslala v pariški Salon svoji sliki Poletje in Likarice,
za kateri ji je ržavno umetnostno združenje podelilo naziv lanica društ-
va (associée). Z ilustracijami je sodelovala v enciklopediji Avstro-ogrska
monarhija v besedi in sliki (1901).

Pripadala je generaciji slovenskih realistov. Kobil in najdragocenejši
prispevek slovenski umetnosti je nastal, ko je živela v tujini in je domovi-
no le obiskovala. Težiš e je bilo v iguralnem slikarstvu, še posebej portre-
tu in žanrskih upodobitvah iz kme kega in meš anskega življenja (Po-
letje, Likarice, Pri vodnjaku, Otroci v travi). V zadnjih letih pa je prevla-
dovalo pri njej cvetli no tihožitje. Bila je zelo blizu impresionizmu, vendar
dokon nega koraka, da bi postala impresionistka, ni storila.

158

doloqíti - -
domáqa strán -
inwtitút -
odkríti -
podróqje -
pov®wje -
raqunálniwtvo
raziskáva -
raziskoválen -
sévanje -
sodelováti
Sónqeva toplôta -
trák -
uporáben -
ustanôva -
várnost -
várstvo okólja -
zákon naráve -
znák -

 n  ože  e an

 Raziskovalna ustanova s podro ja fizike, kemije in biokemije, elek-
tronike in ra unalništva, reaktorske tehnike in varnosti, uporabne matema-
tike in varstva okolja v Ljubljani. Kot najve ja slovenska raziskovalna
ustanova sodeluje tudi v uporabnih raziskavah za razvoj gospodarstva.

ože  e an e an  (1835-1893) je bil eden naj-
uspešnejših slovenskih fizikov. Tudi edini, po katerem
se imenuje kak zakon narave. Odkril je namre zakon o
sevanju toplote e ano  akon . Po tem zakonu je
dolo il temperaturo Son evega površja.

Po njem se imenuje znanstveni Inštitut Jože  Šte an
v Ljubljani. Na tem inštitutu se nahaja Slovenska
doma a stran (Home Page) na Internetu http://
www.ijs.si.ože  e an

nak n a Jože  Ste an je zapis rk  v 5-bitni teleprinterski
kodi na luknjan trak
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www.ijs.si.ože  e an

nak n a Jože  Ste an je zapis rk  v 5-bitni teleprinterski
kodi na luknjan trak
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500 tolarjev

ože e nik (1872-1957)

ože e nik je bil slovenski arhitekt, urbanist, oblikovalec in pedagog. Bil
je pionir evropske in slovenske moderne arhitekture.

eprav ni imel prave predizobrazbe, ga je zaradi izredne risarske nadar-
jenosti v svojo mojstrsko šolo na dunajski likovni akademiji sprejel O. Wagner.
Odlo il se je za pro esorsko službo na praški umetnoobrtni šoli. 10 let prak-
ti no ni projektiral. Umetnostno konservativni prestolonaslednik Franc Ferdi-
nand je prepre il, da bi 1912 oziroma 1913 nasledil O. Wagnerja na dunajski
likovni akademiji.

Ko se je Ple nik odlo il zapustiti Prago, ga je eškoslovaški predsednik
Masaryk imenoval za arhitekta praškega gradu. Podelitev Prešernove nagrade
1949 je bila hkrati nekakšna politi na rehabilitacija. Zadnjih 10 let življenja se
je pretežno ukvarjal s cerkveno umetnostjo.

Za krivi no pozabljenega Ple nika so se spet za eli zanimati z veliko retro-
spektivno razstavo 1986 v Centru Pompidou v Parizu. Po njem se imenuje
Ple nikova nagrada, ki jo prejemajo umetniki za najboljše stvaritve v arhitek-
turi in urbanizmu. Nekaj znanih del: ale  arod a i  iverzitet a k iž i a

a erlova i a a a  riža ke  ž i ska erkev v o o i i in drugje.

arhitékt -
cerkvéna
umétnost -
dúnajski -
krivíqno -

líkoven -
nadárjenost -
nasledíti -
oblikoválec -
prèdizobrázba -

160

arhitékt -
qitálnica -
dexêla -
dvorána -
grádnja -
jáven -
knjíxnica -
líkoven -
naqêlo -
naq®tno -
nalóxba -
objékt -
obvézni izvòd -
osnôva -
osrédnji -
poxár -
predstáviti se -
razstavíwqe -
soqásen -
sredíwqe -
stávba -
strokóven -
univerzitéten -
urêjati -
vgrajèn -
vhòd -
zasédba -
zasnováti -
zruwíti se -

Porabci v Cankarjevem domu

158. Opera pri Slovencih

V Ljubljani so italijanske operne predstave izpri ane od 1660 dalje.
Prvo slovensko opero so Slovenci dobili v asu preporoda. To je bil e
lin" (1780) Jakoba Zupana (glasba). Glasba ni ohranjena.

Glasbene to ke, ki jih je a ez rst ik ovak zložil za Linhartovo veseloi-
gro Mati ek se že i (1790), spominjajo na Mozarta. 1892 so zgradili eželno
gledališ e (danes Opera). Trije pomembni predstavniki slovenske glasbene
romantike so bili: . oerster  . ave  in F. Gerbi . Od za etka 20. stoletja se
je slovenska operna ustvarjalnost približala evropski predvsem po zaslugi Ris-
ta Savina (Lepa Vida, Gosposvetski sen, Matija Gubec).
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159. Gledališ e

Zgodovina sodobnega slovenskega gledališ a se je za ela 1789, ko je
Linhart pripravil upanovo Mi ko, prvo predstavo v slovenskem jeziku. O
kakovostnih predstavah je mogo e govoriti od takrat, ko je Ljubljana dobila
novo stavbo eželnega gledališ a in prvega dramatika na evropski ravni,
Ivana Cankarja. Po njem to obdobje imenujejo tudi Cankarjeva doba.

V slovenskem kulturnem prostoru deluje osem poklicnih dramskih gleda-
liš . Med njimi Drama SNG v Ljubljani, Mestno gledališ e ljubljansko, Dra-
ma SNG Maribor, Slovensko stalno gledališ e Trst (za slovensko manjšino v
Italiji). V Sloveniji delujeta tudi dve poklicni lutkovni gledališ i.

delováti -
gledalíwqe -
izpríqan -
kakóvosten -
lútkoven -
poklícen -
predstávnik -
preporòd -
predstáva -

ráven -
sèn -
sodôben -
stálen -
tóqka -
ustvarjálnost -
veseloígra -
zaslúga -
zloxíti -

Operna hiša v Ljubljani

176

177. Posredovalci med kulturama

Zoltán Csuka (1901-1984) je veliko prevajal iz jugoslo-
vanske književnosti. recej tudi iz slovenš ine v madžar
š ino (Potr , oran , Pre eren, or). Veliko njegovih pre-
vodov, zlasti pesmi, je tudi v antologijah.

Vilko Novak (1909-), etnolog in slavist, je bil profesor
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je dober poznavalec
madžarske kulture. Kot rojenemu rekmurcu mu je zelo
pri srcu tudi orabje. 19  je z ožetom au ecem izdal
Slovensko Porabje, nato Slovenske ljudske pesmi  Szlov n
n pdalok, 1967 (Pavlovi prevodi), zbor prekmurske a
slovstva (1976), Slovar beltinske a prekmurske a ovora
(19 , 199 , prevajal je iz madžarš ine, med drugim zelo
zahtevno Madáchevo ra edijo loveka.

Urška (Orsolya) Gállos (1946-) se je rodila v Siklósu.
O e je bil adžar, mama pa je bila rojena v ibnici v Slove
niji. tudirala je tudi slovenski jezik in književnost na

ilozo ski akulteti v jubljani. V madžarskih revijah in
listih piše o slovenski književnosti. e najbolj plodna pre
vajalka iz slovenš ine v madžarš ino (M. Mi eli , . os
ma , . ovi , . Zlobe , . evk, . ankar, . Zupan, D.
an ar itd.). Za prevajanje iz slovenš ine je štirikrat dobi-

la nagrado madžarskih založnikov.

ož  radi  (1934-), prevajalec in urednik. 1966 je kon al
podiplomski študij hungaristike v Budimpešti. Dolga leta je
bil glavni in odgovorni urednik omurske založbe v urski
Soboti. Zbral, uredil in prevedel je ve  antologij sodobne
madžarske proze in poezije ( d , Pet i, Madžarska lirika .
stoletja). V madžarš ino je presadil številna dela ( upan i ,

ette, ankar, Murn itd.). Sestavil je Madžarsko slovenski slo
var (1982), Slovensko madžarski slovar (1996), Madžarsko
slovenski slovar (1998).
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160. Slovenska filharmonija

Glasbena ustanova v Ljubljani. 1794 je
bila v Ljubljani ustanovljena Filharmoni na
družba. zšla je iz godalnega kvarteta, kmalu
pa si je ustvarila orkester. o 1  je družba
postajala vse bolj nemška. anašnja ilhar
monija je nastala 19 . e osrednje slovens
ko koncertno telo  redne sezone, številna
gostovanja in ploš e.

161. Šolstvo

162. Slovenski oktet

Svetovno znani Slovenski oktet (moški  je za el delovati leta 19 . V
oktetu so takrat za eli obujati slovensko ljudsko pesem, ki je tudi z njihovo
pomo jo dobila nov razmah.

S svojimi turnejami so prehodili domala ves svet. Ob blagoslovitvi sloven
skega zavoda Slovenik v imu leta 19  je oktet zapel tudi pri papežu Pavlu
VI. o  letih je Slovenski oktet  iz zdravstvenih in starostnih razlogov 
prenehal s svojim delovanjem (199 . Njihova glasba bo ostala še naprej živa
in prisotna na številnih ploš ah in posnetkih.

namenita osmerica je še pred svojo ukinitvijo delovanja nastopila tudi v
župnijski cerkvi na ornjem Seniku v orabju.

anj kot desetina Slovencev ima visokošol
sko izobrazbo, približno polovica je dokon a
la srednjo ali poklicno šolo, dve petini le os
emletko. Na niverzi v jubljani in aribo
ru študira letno kakih  tiso  študentov. Slovenska filharmonija

175

anes živi v rekmurju približno 10 tiso
Madžarov. Njihovo šolsko in kulturno središ
e je endava. o slovenski ustavi ima ob

mo je poseljeno z adžari, status narodnost-
no mešanega obmo ja. o pa pomeni, da velja
tu enakopraven položaj slovenske a in
madžarske a jezika. adžarska manjšina ima
tudi poslanca v slovenski skupš ini.

zdajajo tednik Népújság, imajo samos
tojno radijsko rekvenco s 1 urnim dnev
nim programom iz endave, televizijsko
oddajo Mostovi-Hidak, kar dobro urejeno
dvojezi no šolstvo. adžarska narodnost
na skupnost ima tudi svojo zastavo.

176. Italijani v Sloveniji

talijani so avtohtona etni na skupnost v slovenski stri, v delih ob in
zola sola, Koper apodistria, iran irano. e imajo status narodnostno

mešanega obmo ja. Ob popisu 19 1 jih je bilo 1 . V vseh treh ob inah
poslujejo vsi organi dvojezi no, slovensko italijansko. talijani v Sloveniji
imajo vrtce, osnovne in srednje šole z italijanskim u nim jezikom.

Obvezno pa se u ijo jezik ve inskega naroda (slovenš ino . Slovenski
otroci pa se obvezno u ijo italijanski kot drugi jezik. talijani v Sloveniji
izdajajo leposlovje, u benike, asopise in revije v okviru založbe italijan
ske narodnosti dit na eki ( rvaška . majo lastno radijsko in televizij
sko postajo v Kopru.

Narodnostno so bolj osveš eni kot porabski Slovenci. o deloma izhaja
iz tega, da njihovo madžarsko nare je ni tako starinsko kakor porabski
slovenski dialekt.

avtohtón -
dialékt -
enakopráven -
leposlóvje -
naseljeváti se -
oblást -
orgán -

osvéwqen -
pogódba -
pripádati qému
uprávno -
ustáva -
veqínski
národ -
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163. Prešernov dan (8. februar)

Obletnica Prešernove smrti je bila 1945 razglašena za slovenski kultur-
ni praznik, ki je od 1991 dela prost dan. Ob Prešernovem dnevu so pro-
slave in prireditve v šolah, kulturnih ustanovah in organizacijah. Radio in
televizija prenašata posebne oddaje. Na osrednji proslavi od 1947 podeljuje-
jo Prešernove nagrade za najbolj kakovostna umetniška dela v prejšnjem
letu. Tudi v slovenskem Porabju vsako leto po astijo slovenski kulturni
praznik.

déla pròst
dán -
desetína -
domála -
glásben -
godálni kvartét -
gostovánje

izobrázba -
nastopíti -
obújati -
oddája -
orkéster -
plôwqa -

poqastíti -
posnétek -
práznik -
prehodíti -
prenéhati -
prisôten -
prosláva -
razglawèn -
rázlog -
razmâh -
ukinítev -
visokowólski -
závod -
znamenít -

164. Narodnozabavna glasba

Ansambel bratov Avsenik je ute-
meljitelj (1953) narodnozabavne
glasbe v Sloveniji. Sestava ansam-
bla je: trobenta, klarinet, harmoni-
ka, kitara, bas ali bariton. Harmoni-
ka se je pri Slovencih pojavila ob
koncu 19. stoletja in kmalu izpodri-
nila prejšnji oprekelj in gosli.

174

benéwki -
drámski
króxek -
goríwki -
nèpojásnjen -
periódika -

poloxáj -
potrès -
pravíca -
prizadéti -
raziskoválec -
raziskoválen -
samostójen -
sestáva -
sóditi -
trxáwki -
vídemski -
vidík -
zasôpel -

Od vseh zamejskih Slovencev so ene ki Sloven i v najslab em položaju.
ivijo v težavnih gospodarskih razmerah, v narodnostnih pravicah pa so izena e-

ni z drugimi Slovenci v Italiji šele od l. 2000. 1976 je obmo je prizadel hud
potres. Za Bene ijo zna ilno izseljevanje je z narodnostnega vidika hudo priza-
delo nekdaj enotno etni no sestavo Beneške Slovenije.

Rezijanski slovenski govor je še bolj arhai en (starinski) kakor naše porabs-
ko slovensko nare je. V nasprotju s sosednjimi slovenskimi nare ji ne pozna
tonemskega naglaševanja (vpliv romanš ine). Enkratna posebnost rezijanš ine
so t. i. zasopli, foneti no nepojasnjeni samoglasniki. Za ve ino slovensko go-
vore ih je rezijanski slovenski govor težko (komaj  razumljiv.

Glasilo Benewkih Slovencev

175. Pomurski Madžari

Avtohtona madžarska narodnostna skupnost v epubliki Sloveniji. Njeni
pripadniki živijo v  naseljih lendavske in murskosoboške ob ine ob meji z
Madžarsko. adžarsko prebivalstvo se je na to obmo je za elo naseljevati v
13. stoletju. Upravno je obmo je pripadalo Ogrski. S trianonsko pogodbo (1920)
je bilo Prekmurje dodeljeno Kraljevini Jugoslaviji. Med drugo svetovno vojno
je bilo obmo je ponovno pod madžarsko oblastjo.
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talijani so avtohtona etni na skupnost v slovenski stri, v delih ob in
zola sola, Koper apodistria, iran irano. e imajo status narodnostno

mešanega obmo ja. Ob popisu 19 1 jih je bilo 1 . V vseh treh ob inah
poslujejo vsi organi dvojezi no, slovensko italijansko. talijani v Sloveniji
imajo vrtce, osnovne in srednje šole z italijanskim u nim jezikom.

Obvezno pa se u ijo jezik ve inskega naroda (slovenš ino . Slovenski
otroci pa se obvezno u ijo italijanski kot drugi jezik. talijani v Sloveniji
izdajajo leposlovje, u benike, asopise in revije v okviru založbe italijan
ske narodnosti dit na eki ( rvaška . majo lastno radijsko in televizij
sko postajo v Kopru.

Narodnostno so bolj osveš eni kot porabski Slovenci. o deloma izhaja
iz tega, da njihovo madžarsko nare je ni tako starinsko kakor porabski
slovenski dialekt.

avtohtón -
dialékt -
enakopráven -
leposlóvje -
naseljeváti se -
oblást -
orgán -

osvéwqen -
pogódba -
pripádati qému
uprávno -
ustáva -
veqínski
národ -
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163. Prešernov dan (8. februar)

Obletnica Prešernove smrti je bila 1945 razglašena za slovenski kultur-
ni praznik, ki je od 1991 dela prost dan. Ob Prešernovem dnevu so pro-
slave in prireditve v šolah, kulturnih ustanovah in organizacijah. Radio in
televizija prenašata posebne oddaje. Na osrednji proslavi od 1947 podeljuje-
jo Prešernove nagrade za najbolj kakovostna umetniška dela v prejšnjem
letu. Tudi v slovenskem Porabju vsako leto po astijo slovenski kulturni
praznik.

déla pròst
dán -
desetína -
domála -
glásben -
godálni kvartét -
gostovánje

izobrázba -
nastopíti -
obújati -
oddája -
orkéster -
plôwqa -

poqastíti -
posnétek -
práznik -
prehodíti -
prenéhati -
prisôten -
prosláva -
razglawèn -
rázlog -
razmâh -
ukinítev -
visokowólski -
závod -
znamenít -

164. Narodnozabavna glasba

Ansambel bratov Avsenik je ute-
meljitelj (1953) narodnozabavne
glasbe v Sloveniji. Sestava ansam-
bla je: trobenta, klarinet, harmoni-
ka, kitara, bas ali bariton. Harmoni-
ka se je pri Slovencih pojavila ob
koncu 19. stoletja in kmalu izpodri-
nila prejšnji oprekelj in gosli.

174

benéwki -
drámski
króxek -
goríwki -
nèpojásnjen -
periódika -

poloxáj -
potrès -
pravíca -
prizadéti -
raziskoválec -
raziskoválen -
samostójen -
sestáva -
sóditi -
trxáwki -
vídemski -
vidík -
zasôpel -

Od vseh zamejskih Slovencev so ene ki Sloven i v najslab em položaju.
ivijo v težavnih gospodarskih razmerah, v narodnostnih pravicah pa so izena e-

ni z drugimi Slovenci v Italiji šele od l. 2000. 1976 je obmo je prizadel hud
potres. Za Bene ijo zna ilno izseljevanje je z narodnostnega vidika hudo priza-
delo nekdaj enotno etni no sestavo Beneške Slovenije.

Rezijanski slovenski govor je še bolj arhai en (starinski) kakor naše porabs-
ko slovensko nare je. V nasprotju s sosednjimi slovenskimi nare ji ne pozna
tonemskega naglaševanja (vpliv romanš ine). Enkratna posebnost rezijanš ine
so t. i. zasopli, foneti no nepojasnjeni samoglasniki. Za ve ino slovensko go-
vore ih je rezijanski slovenski govor težko (komaj  razumljiv.

Glasilo Benewkih Slovencev

175. Pomurski Madžari

Avtohtona madžarska narodnostna skupnost v epubliki Sloveniji. Njeni
pripadniki živijo v  naseljih lendavske in murskosoboške ob ine ob meji z
Madžarsko. adžarsko prebivalstvo se je na to obmo je za elo naseljevati v
13. stoletju. Upravno je obmo je pripadalo Ogrski. S trianonsko pogodbo (1920)
je bilo Prekmurje dodeljeno Kraljevini Jugoslaviji. Med drugo svetovno vojno
je bilo obmo je ponovno pod madžarsko oblastjo.
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Narodnozabavni ansambli uporabljajo ve inoma diatoni no harmoni-
ko (frajtonarco), ki je danes najbolj razširjeno glasbilo na Slovenskem.
Ansambel Avseniki je dobil 30 zlatih ploš  in evropski glasbeni oskar
(1971). Narodnozabavni ansambli so ponavadi oble eni v narodne noše.
Naštejmo še nekaj tovrstnih ansamblov in solistov: Lojze Slak, Štirje kova i,
Ansambel Franca Miheli a.

165. Avba in peča

Slovenski ženski pokrivali – avba in pe a – sta bili znani že v srednjem
veku. Danes sta zna ilna dela t. i. slovenske narodne noše (ki ni istovetna z
ljudsko nošo). Narodna noša je nastala ob koncu 19. stoletja, ko je na Slov-
enskem izražala pripadnost slovenstvu. Bila je nasprotje modnih oblek z
nemškega severa. Po 2. svetovni vojni jo nosijo predvsem na raznih pr-
ireditvah.

Avba je zna ilna za ljudsko nošo alpskega dela
Slovenije. Prvotno je bila znamenje poro ene ženske.
(V Porabju so imenovali avbo mehko epico iz
lanenega platna, ki so jo nosile ženske pod ruto, otroš
ko epico in moško kapo s š itkom.)

Tudi péča je bila prvotno pokrivalo zakonskih žena. Na poseben na in
zavezano belo naglavno ruto je na bakrorezu v svoji knjigi prikazoval že
tudi Valvasor (1 9 . enske so si pe e gubale in ovijale okoli glave ali so
pe o samo diagonalno preganjeno položile ez glavo, tako da sta konca
visela na prsi ali po hrbtu.

Wkedenjki v nowah
iz druge polovice 19. stoletja

173

sporazumeválni
jêzik -
sporèd -
tonémski -
trájati -

zahódnoevrópski -
zalóxba -
zamêjski -
zastópati -
zúnaj -

173. Slovenci v Italiji

Slovenci v taliji živijo v treh pokrajinah (trža ki, ori ki in videmski) dežele
Furlanije-Julijske krajine. o italijanskem ljudskem štetju 191  je živelo na
trža kem obmo ju 70 tiso  Slovencev. Slovenski raziskovalci sodijo, da živi v
Italiji okrog 120 tiso  pripadnikov slovenske narodne manjšine.

Slovenci v Italiji imajo nekatere kulturne, šolske in informacijske pra-
vice, delno tudi gospodarsko avtonomijo in nekatere oblike samostojnega
organiziranja. Vsak dan izide Primorski dnevnik, imajo tri tednike, tri štiri-
najstdnevnike ter vrsto drugih periodik (npr. Novi Matajur, Pastir ek, Galeb;
Jadranski, Mohorjev ter Trinkov koledar). Razen tega ve  deset pevskih
zborov, knjižnice, dramske krožke, olklorne skupine.

Posebnega pomena je Stalno slovensko gledališ e v Trstu in raziskovalna
dejavnost, ki jo usmerja in vodi Slovenski raziskovalni in titut (S R ).

Hrib Matajur (1642)  z dolino So e

174. Beneški in rezijanski Slovenci
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ansámbel -
ávba -
bakroréz -
qépica -
diagonálno -
frajtónarica -
glasbílo -
gósli -
gúbati -
istovéten -
izpodríniti -
móden -
naglávna rúta -
národna nôwa -

národnozabávna
glásba -
nasprótje -
oprékelj -
ovíjati -
péqa -
pokriválo -
poloxíti -
poroqèn -
pripádnost -
prvôtno -
rúta -
sestáva -
trobénta -

166. Narodne jedi

V Sloveniji je ve  kot 1200 razli nih narodnih jedi, od tega je ve  kot 100
vrst juh. Veliko jedi je pripravljenih iz zelja, repe, ižola in krompirja. Glavna
mesna jed je svinina. Najbolj znan je kraški pršut (šunka). Od drugega mesa je
najve perutnine (gosi, race, purani, petelini, kokoši). Na razli ne na ine priprav-
ljajo divja ino in ribe. Številne jedi so iz prosene, ajdove in je menove ka e.
Najbolj zna ilna narodna mo nata jed so štruklji, ki jih je ve  kot 100 vrst.
Lahko so tudi kuhani (npr. ajdovi), ne samo pe eni.

ájdov -
divjáqina -
fixól -
jeqménov -
júha -
kráwki -
môqnata jéd -
naqín -

národna jéd -
perutnína -
petêlin -
pripráviti -
prosén -
svinína -
wtrúklji -
zélje -

167. Vera

 Po popisu 1991 je vsaj dve tretjini prebivalstva Slovenije rimskokatoliške
vere. Nekaj je evangeli anov in pripadnikov drugih manjših verskih skup-
nosti. Priselitve z juga so pove ale število pripadnikov pravoslavne in mus-
limanske veroizpovedi.

172

Na štirih srednjih in višjih šolah je pouk dvojezi en.
Korošci imajo tri slovenske tednike. Od aprila 1989 je vsak teden na sporedu

polurna televizijska oddaja v slovenš ini (Dober dan, Koroška). Radijski spored
v slovenš ini traja vsak dan  minut. Poleg politi nih tednikov ( a  tednik in
Slovenski vestnik) izhaja vsak teden še slovenski cerkveni list edelja.

Celovec (Klagenfurt), sedex korowkih Slovencev v Avstriji

Nadaljnje slovenske periodi ne izdaje so mese nik Družina in dom, za
šolarje Mladi rod, kulturna revija elov ki Zvon in študentski asopis Punt.

Za koroška slovenska nare ja je zna ilno po rkavanje (vpliv nemš ine).
Koroška nare ja v Avstriji so tonemska, na slovenskem Koroškem pa ja-
kostna. Pozno so zgubila e-jevske in o-jevske nosnike. Koroška izgovorna
posebnost je tudi t.i. vap nje. Namesto "l" (v primerih, kjer je bil neko
trdi l ,), izgovarjajo "u" ali "w" (dvoustni ni u). Torej namesto "je šla"

re ejo "je šua/šva".

dvóústniqni -
izdája -
izgóvoren -
izséljenec -
jákosten -
krajéven -
meníti -
nadáljnji -
naréqje -

naséljen -
navêsti -
nósnik -
obvládati -
periódiqen -
pogrkávanje -
prosvéten -
pùnt -
razpolága -
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Za koroška slovenska nare ja je zna ilno po rkavanje (vpliv nemš ine).
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krajéven -
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obvládati -
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pogrkávanje -
prosvéten -
pùnt -
razpolága -
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bodóqi -
enakomérno -
fakultéta -
invalíden -
izméniqno -
kémbelj -
lístina -
mnóxica -
nâdwkofíja -
odlòk -
paláqa -
pogrèb -
pomóxni wkòf -
priselítev -
pritrkávanje -
rómanje -
sédex -
semeníwqe -
spádati -
stólnica -
wkofíja -
wkofíjski -
usposábljati -
ustanávljati -
véra -
veroizpóved -

170. Olimpijci

Prvi slovenski olimpijec je bil sablja  Rudolf Cvetko
(1912), ki je kot lan avstro-ogrske reprezantance na olim-
pijskih igrah v Stockholmu osvojil srebrno kolajno.
Slovenske športnice in športniki so se od 1920-1988 kot
lani jugoslovanske reprezentance udeležili skoraj vseh

olimpijskih iger. Kot predstavniki samostojne Slovenije
pa so prvi  nastopili 1992 na poletnih olimpijskih igrah v
Barceloni in zimskih v Albertvillu.

Stoletnik Wtukelj
v Sombotelu

Karel Labric
na G. Seniku
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168. Cerkev na Slovenskem

apež avel V . je leta 19  izdal listino, s katero ustanavlja na ozemlju
Slovenije Cerkveno pokrajino ali metropolijo.

a se po sedežu metropolita imenuje jubljanska. Vanjo spadajo  ljub-
ljanska nadškofija kot sedež metropolije, mariborska in koprska škofija.

Semeniwqe, stolnica in wkofijska
palaqa v Ljubljani; sedex ljubljan-
ske nadwkofije

Na Teološki fakulteti v jubljani strokovno usposabljajo bodo e duhovni
ke. stanovljena je bila leta 1919 kot ena od petih akultet nove niverze
v jubljani. Na eološki akulteti je kot prvi porabski Slovenec študiral
Franc Merkli iz Sakalovcev.

ed verskim tiskom naj omenimo slovenski katoliški tednik Družina,
mladinski verski mese nik Ognjiš e. o novem pa deluje tudi samostojni
cerkveni Radio Ognjiš e (http:\\ www.ognisce.si).

169. Pritrkavanje

itmi no zvonjenje s cerkvenimi zvonovi je slovenska posebnost. ritrko
valci udarjajo s kembljem na obod dveh zvonov izmeni no, s tretjim pa zvonijo
enakomerno. ritrkavanje je prazni no zvonjenje ob velikih cerkvenih prazni
kih, raznih krajevnih slovesnostih, ob porokah ali ob smrti.

ritrkavanje (kl nkanje, kl nckanje  ob pogrebu so poznali tudi v orabju,
dokler niso za eli zvoniti s pomo jo elektrike.

171

NARODNOSTNE SKUPNOSTI

171. Zamejski Slovenci

Vsi Slovenci ne živijo v epubliki Sloveniji, nekaj jih je zunaj slovenskih
meja v Avstriji (koroški Slovenci , Italiji (primorski Slovenci  in na Madžarskem
(porabski Slovenci . S skupnim imenom jih imenujemo zamejski Slovenci.
Izseljence pa imenujemo tiste Slovence, ki so v preteklosti odšli po svetu v
zahodnoevropske države, meriko, vstralijo itd.

172. Koroški Slovenci

Koroški Slovenci so naseljeni v vstriji, južno od rave v treh dolinah,
to so  Zilja, Rož, Podjuna.

Ob ljudskem štetju leta 1991 je 1 .  oseb navedlo slovenš ino kot
svoj sporazumevalni jezik. redstavniki narodne skupnosti menijo, da ok
rog 40.000 oseb obvlada slovenski jezik.

oliti no zastopata koroške Slovence dve organizaciji  Narodni svet
koroških Slovencev (NSKS) in Zveza slovenskih organizacij (ZSO).

ve osrednji kulturni organizaciji, Krš anska kulturna zveza (KKZ) in
Slovenska prosvetna zveza (SPZ)  zastopata blizu  krajevnih kulturnih
društev. Koroškim Slovencem so na razpolago tri založbe  Mohorjeva
založba, Drava in Založba Wieser.
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olimpijskih iger. Kot predstavniki samostojne Slovenije
pa so prvi  nastopili 1992 na poletnih olimpijskih igrah v
Barceloni in zimskih v Albertvillu.

Stoletnik Wtukelj
v Sombotelu

Karel Labric
na G. Seniku
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168. Cerkev na Slovenskem

apež avel V . je leta 19  izdal listino, s katero ustanavlja na ozemlju
Slovenije Cerkveno pokrajino ali metropolijo.

a se po sedežu metropolita imenuje jubljanska. Vanjo spadajo  ljub-
ljanska nadškofija kot sedež metropolije, mariborska in koprska škofija.

Semeniwqe, stolnica in wkofijska
palaqa v Ljubljani; sedex ljubljan-
ske nadwkofije

Na Teološki fakulteti v jubljani strokovno usposabljajo bodo e duhovni
ke. stanovljena je bila leta 1919 kot ena od petih akultet nove niverze
v jubljani. Na eološki akulteti je kot prvi porabski Slovenec študiral
Franc Merkli iz Sakalovcev.

ed verskim tiskom naj omenimo slovenski katoliški tednik Družina,
mladinski verski mese nik Ognjiš e. o novem pa deluje tudi samostojni
cerkveni Radio Ognjiš e (http:\\ www.ognisce.si).

169. Pritrkavanje

itmi no zvonjenje s cerkvenimi zvonovi je slovenska posebnost. ritrko
valci udarjajo s kembljem na obod dveh zvonov izmeni no, s tretjim pa zvonijo
enakomerno. ritrkavanje je prazni no zvonjenje ob velikih cerkvenih prazni
kih, raznih krajevnih slovesnostih, ob porokah ali ob smrti.

ritrkavanje (kl nkanje, kl nckanje  ob pogrebu so poznali tudi v orabju,
dokler niso za eli zvoniti s pomo jo elektrike.

171

NARODNOSTNE SKUPNOSTI

171. Zamejski Slovenci

Vsi Slovenci ne živijo v epubliki Sloveniji, nekaj jih je zunaj slovenskih
meja v Avstriji (koroški Slovenci , Italiji (primorski Slovenci  in na Madžarskem
(porabski Slovenci . S skupnim imenom jih imenujemo zamejski Slovenci.
Izseljence pa imenujemo tiste Slovence, ki so v preteklosti odšli po svetu v
zahodnoevropske države, meriko, vstralijo itd.

172. Koroški Slovenci

Koroški Slovenci so naseljeni v vstriji, južno od rave v treh dolinah,
to so  Zilja, Rož, Podjuna.

Ob ljudskem štetju leta 1991 je 1 .  oseb navedlo slovenš ino kot
svoj sporazumevalni jezik. redstavniki narodne skupnosti menijo, da ok
rog 40.000 oseb obvlada slovenski jezik.

oliti no zastopata koroške Slovence dve organizaciji  Narodni svet
koroških Slovencev (NSKS) in Zveza slovenskih organizacij (ZSO).

ve osrednji kulturni organizaciji, Krš anska kulturna zveza (KKZ) in
Slovenska prosvetna zveza (SPZ)  zastopata blizu  krajevnih kulturnih
društev. Koroškim Slovencem so na razpolago tri založbe  Mohorjeva
založba, Drava in Založba Wieser.
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Prejeli so zlato kolajno na olimpijskih igrah:

Leon Štukelj (1924 v gimnasti nem mnogoboju in na drogu,
 1928 na krogih)

Miro Cerar (1964 in 1968 na konju)
Alenka Cudermann (1984 v rokometu)
Rolando Pušnik (1984 v rokometu).

169

Povzetek

lovenska akademija znanosti in umetnosti SAZU)  je bila ustanovljena
leta 1938, slovenska univerza pa leta 1919. Eno od pomembnejših del SAZU
je Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ , ki je izöel v petih zvezkih
1 7 1 1 . aziskovalna ustanova s podro ja fizike, kemije, elektronike

ipd. je  (Štefan). Osrednja in najve ja knjižnica v
Sloveniji je Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) v Ljubljani. Najve je
slovensko kulturno in kongresno središ e v Sloveniji je Cankarjev dom v
Ljubljani.

V slovenskem kulturnem prostoru deluje osem poklicnih dramskih
gledališ  in dve poklicni lutkovni gledališ i. Operna hiöa v Ljubljani je
bila zgrajena leta 1 . lasbena ustanova slovenska filharmonija je
nastala 1 . loveniji sta univerzi v aribori in v Ljubljani.

bletni a Preöernove smrti 8. februar je bila 1 razglaöena za
slovenski kulturni praznik. d 1 7 podeljujejo na ta dan Preöernove
nagrade.

ed 1 in 1 je nastopal po vsem svetu Slovenski moöki oktet.
Za Slovenijo je zna ilna tudi narodnozabavna glasba. Najbolj znan je
Ansambel bratov Avsenik. Oble eni so v narodne noše (npr. avba in pe a).
Narodna noöa je nastala ob koncu 19. stoletja, ko je na Slovenskem izražala
pripadnost slovenstvu. Zna ilne slovenske narodne jedi so kraöki pröut in
ötruklji.

ve tretjini prebivalstva lovenije je rimskokatoliöke vere. slovensko
erkveno pokrajino ali metropolijo spada ljubljanska nadöko ija ter
mariborska in koprska öko ija. lovenska posebnost je pritrkavanje.

lovenski öportniki so se od 1920-1988 kot lani jugoslovanske
reprezentance udeležili skoraj vseh olimpijskih iger. Osvojili so eno srebrno
kolajno in štiri zlate kolajne (Leon Štukelj, Miro Cerar, Alenka Cuderman,
Rolando Pušnik).

Naötej glavne slovenske znanstvene ustanove! Katere so glavne kulturne
ustanove v Ljubljani? Kakšen praznik je 8. februar? Kaj je zna ilno za
slovensko “narodno” glasbo, nošo in jed? Kakšne vere so Slovenci? Naštej
imena slovenskih olimpijcev!
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168. Cerkev na Slovenskem

apež avel V . je leta 19  izdal listino, s katero ustanavlja na ozemlju
Slovenije Cerkveno pokrajino ali metropolijo.

a se po sedežu metropolita imenuje jubljanska. Vanjo spadajo  ljub-
ljanska nadškofija kot sedež metropolije, mariborska in koprska škofija.

Semeniwqe, stolnica in wkofijska
palaqa v Ljubljani; sedex ljubljan-
ske nadwkofije

Na Teološki fakulteti v jubljani strokovno usposabljajo bodo e duhovni
ke. stanovljena je bila leta 1919 kot ena od petih akultet nove niverze
v jubljani. Na eološki akulteti je kot prvi porabski Slovenec študiral
Franc Merkli iz Sakalovcev.

ed verskim tiskom naj omenimo slovenski katoliški tednik Družina,
mladinski verski mese nik Ognjiš e. o novem pa deluje tudi samostojni
cerkveni Radio Ognjiš e (http:\\ www.ognisce.si).

169. Pritrkavanje

itmi no zvonjenje s cerkvenimi zvonovi je slovenska posebnost. ritrko
valci udarjajo s kembljem na obod dveh zvonov izmeni no, s tretjim pa zvonijo
enakomerno. ritrkavanje je prazni no zvonjenje ob velikih cerkvenih prazni
kih, raznih krajevnih slovesnostih, ob porokah ali ob smrti.

ritrkavanje (kl nkanje, kl nckanje  ob pogrebu so poznali tudi v orabju,
dokler niso za eli zvoniti s pomo jo elektrike.

171

NARODNOSTNE SKUPNOSTI

171. Zamejski Slovenci

Vsi Slovenci ne živijo v epubliki Sloveniji, nekaj jih je zunaj slovenskih
meja v Avstriji (koroški Slovenci , Italiji (primorski Slovenci  in na Madžarskem
(porabski Slovenci . S skupnim imenom jih imenujemo zamejski Slovenci.
Izseljence pa imenujemo tiste Slovence, ki so v preteklosti odšli po svetu v
zahodnoevropske države, meriko, vstralijo itd.

172. Koroški Slovenci

Koroški Slovenci so naseljeni v vstriji, južno od rave v treh dolinah,
to so  Zilja, Rož, Podjuna.

Ob ljudskem štetju leta 1991 je 1 .  oseb navedlo slovenš ino kot
svoj sporazumevalni jezik. redstavniki narodne skupnosti menijo, da ok
rog 40.000 oseb obvlada slovenski jezik.

oliti no zastopata koroške Slovence dve organizaciji  Narodni svet
koroških Slovencev (NSKS) in Zveza slovenskih organizacij (ZSO).

ve osrednji kulturni organizaciji, Krš anska kulturna zveza (KKZ) in
Slovenska prosvetna zveza (SPZ)  zastopata blizu  krajevnih kulturnih
društev. Koroškim Slovencem so na razpolago tri založbe  Mohorjeva
založba, Drava in Založba Wieser.
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ansámbel -
ávba -
bakroréz -
qépica -
diagonálno -
frajtónarica -
glasbílo -
gósli -
gúbati -
istovéten -
izpodríniti -
móden -
naglávna rúta -
národna nôwa -

národnozabávna
glásba -
nasprótje -
oprékelj -
ovíjati -
péqa -
pokriválo -
poloxíti -
poroqèn -
pripádnost -
prvôtno -
rúta -
sestáva -
trobénta -

166. Narodne jedi

V Sloveniji je ve  kot 1200 razli nih narodnih jedi, od tega je ve  kot 100
vrst juh. Veliko jedi je pripravljenih iz zelja, repe, ižola in krompirja. Glavna
mesna jed je svinina. Najbolj znan je kraški pršut (šunka). Od drugega mesa je
najve perutnine (gosi, race, purani, petelini, kokoši). Na razli ne na ine priprav-
ljajo divja ino in ribe. Številne jedi so iz prosene, ajdove in je menove ka e.
Najbolj zna ilna narodna mo nata jed so štruklji, ki jih je ve  kot 100 vrst.
Lahko so tudi kuhani (npr. ajdovi), ne samo pe eni.

ájdov -
divjáqina -
fixól -
jeqménov -
júha -
kráwki -
môqnata jéd -
naqín -

národna jéd -
perutnína -
petêlin -
pripráviti -
prosén -
svinína -
wtrúklji -
zélje -

167. Vera

 Po popisu 1991 je vsaj dve tretjini prebivalstva Slovenije rimskokatoliške
vere. Nekaj je evangeli anov in pripadnikov drugih manjših verskih skup-
nosti. Priselitve z juga so pove ale število pripadnikov pravoslavne in mus-
limanske veroizpovedi.
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Na štirih srednjih in višjih šolah je pouk dvojezi en.
Korošci imajo tri slovenske tednike. Od aprila 1989 je vsak teden na sporedu

polurna televizijska oddaja v slovenš ini (Dober dan, Koroška). Radijski spored
v slovenš ini traja vsak dan  minut. Poleg politi nih tednikov ( a  tednik in
Slovenski vestnik) izhaja vsak teden še slovenski cerkveni list edelja.

Celovec (Klagenfurt), sedex korowkih Slovencev v Avstriji

Nadaljnje slovenske periodi ne izdaje so mese nik Družina in dom, za
šolarje Mladi rod, kulturna revija elov ki Zvon in študentski asopis Punt.

Za koroška slovenska nare ja je zna ilno po rkavanje (vpliv nemš ine).
Koroška nare ja v Avstriji so tonemska, na slovenskem Koroškem pa ja-
kostna. Pozno so zgubila e-jevske in o-jevske nosnike. Koroška izgovorna
posebnost je tudi t.i. vap nje. Namesto "l" (v primerih, kjer je bil neko
trdi l ,), izgovarjajo "u" ali "w" (dvoustni ni u). Torej namesto "je šla"

re ejo "je šua/šva".

dvóústniqni -
izdája -
izgóvoren -
izséljenec -
jákosten -
krajéven -
meníti -
nadáljnji -
naréqje -

naséljen -
navêsti -
nósnik -
obvládati -
periódiqen -
pogrkávanje -
prosvéten -
pùnt -
razpolága -

161-176.pmd 2003.09.25., 15:56165

164

Narodnozabavni ansambli uporabljajo ve inoma diatoni no harmoni-
ko (frajtonarco), ki je danes najbolj razširjeno glasbilo na Slovenskem.
Ansambel Avseniki je dobil 30 zlatih ploš  in evropski glasbeni oskar
(1971). Narodnozabavni ansambli so ponavadi oble eni v narodne noše.
Naštejmo še nekaj tovrstnih ansamblov in solistov: Lojze Slak, Štirje kova i,
Ansambel Franca Miheli a.

165. Avba in peča

Slovenski ženski pokrivali – avba in pe a – sta bili znani že v srednjem
veku. Danes sta zna ilna dela t. i. slovenske narodne noše (ki ni istovetna z
ljudsko nošo). Narodna noša je nastala ob koncu 19. stoletja, ko je na Slov-
enskem izražala pripadnost slovenstvu. Bila je nasprotje modnih oblek z
nemškega severa. Po 2. svetovni vojni jo nosijo predvsem na raznih pr-
ireditvah.

Avba je zna ilna za ljudsko nošo alpskega dela
Slovenije. Prvotno je bila znamenje poro ene ženske.
(V Porabju so imenovali avbo mehko epico iz
lanenega platna, ki so jo nosile ženske pod ruto, otroš
ko epico in moško kapo s š itkom.)

Tudi péča je bila prvotno pokrivalo zakonskih žena. Na poseben na in
zavezano belo naglavno ruto je na bakrorezu v svoji knjigi prikazoval že
tudi Valvasor (1 9 . enske so si pe e gubale in ovijale okoli glave ali so
pe o samo diagonalno preganjeno položile ez glavo, tako da sta konca
visela na prsi ali po hrbtu.

Wkedenjki v nowah
iz druge polovice 19. stoletja

173

sporazumeválni
jêzik -
sporèd -
tonémski -
trájati -

zahódnoevrópski -
zalóxba -
zamêjski -
zastópati -
zúnaj -

173. Slovenci v Italiji

Slovenci v taliji živijo v treh pokrajinah (trža ki, ori ki in videmski) dežele
Furlanije-Julijske krajine. o italijanskem ljudskem štetju 191  je živelo na
trža kem obmo ju 70 tiso  Slovencev. Slovenski raziskovalci sodijo, da živi v
Italiji okrog 120 tiso  pripadnikov slovenske narodne manjšine.

Slovenci v Italiji imajo nekatere kulturne, šolske in informacijske pra-
vice, delno tudi gospodarsko avtonomijo in nekatere oblike samostojnega
organiziranja. Vsak dan izide Primorski dnevnik, imajo tri tednike, tri štiri-
najstdnevnike ter vrsto drugih periodik (npr. Novi Matajur, Pastir ek, Galeb;
Jadranski, Mohorjev ter Trinkov koledar). Razen tega ve  deset pevskih
zborov, knjižnice, dramske krožke, olklorne skupine.

Posebnega pomena je Stalno slovensko gledališ e v Trstu in raziskovalna
dejavnost, ki jo usmerja in vodi Slovenski raziskovalni in titut (S R ).

Hrib Matajur (1642)  z dolino So e

174. Beneški in rezijanski Slovenci
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istovéten -
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móden -
naglávna rúta -
národna nôwa -

národnozabávna
glásba -
nasprótje -
oprékelj -
ovíjati -
péqa -
pokriválo -
poloxíti -
poroqèn -
pripádnost -
prvôtno -
rúta -
sestáva -
trobénta -
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163. Prešernov dan (8. februar)

Obletnica Prešernove smrti je bila 1945 razglašena za slovenski kultur-
ni praznik, ki je od 1991 dela prost dan. Ob Prešernovem dnevu so pro-
slave in prireditve v šolah, kulturnih ustanovah in organizacijah. Radio in
televizija prenašata posebne oddaje. Na osrednji proslavi od 1947 podeljuje-
jo Prešernove nagrade za najbolj kakovostna umetniška dela v prejšnjem
letu. Tudi v slovenskem Porabju vsako leto po astijo slovenski kulturni
praznik.

déla pròst
dán -
desetína -
domála -
glásben -
godálni kvartét -
gostovánje

izobrázba -
nastopíti -
obújati -
oddája -
orkéster -
plôwqa -

poqastíti -
posnétek -
práznik -
prehodíti -
prenéhati -
prisôten -
prosláva -
razglawèn -
rázlog -
razmâh -
ukinítev -
visokowólski -
závod -
znamenít -

164. Narodnozabavna glasba

Ansambel bratov Avsenik je ute-
meljitelj (1953) narodnozabavne
glasbe v Sloveniji. Sestava ansam-
bla je: trobenta, klarinet, harmoni-
ka, kitara, bas ali bariton. Harmoni-
ka se je pri Slovencih pojavila ob
koncu 19. stoletja in kmalu izpodri-
nila prejšnji oprekelj in gosli.

174

benéwki -
drámski
króxek -
goríwki -
nèpojásnjen -
periódika -

poloxáj -
potrès -
pravíca -
prizadéti -
raziskoválec -
raziskoválen -
samostójen -
sestáva -
sóditi -
trxáwki -
vídemski -
vidík -
zasôpel -

Od vseh zamejskih Slovencev so ene ki Sloven i v najslab em položaju.
ivijo v težavnih gospodarskih razmerah, v narodnostnih pravicah pa so izena e-

ni z drugimi Slovenci v Italiji šele od l. 2000. 1976 je obmo je prizadel hud
potres. Za Bene ijo zna ilno izseljevanje je z narodnostnega vidika hudo priza-
delo nekdaj enotno etni no sestavo Beneške Slovenije.

Rezijanski slovenski govor je še bolj arhai en (starinski) kakor naše porabs-
ko slovensko nare je. V nasprotju s sosednjimi slovenskimi nare ji ne pozna
tonemskega naglaševanja (vpliv romanš ine). Enkratna posebnost rezijanš ine
so t. i. zasopli, foneti no nepojasnjeni samoglasniki. Za ve ino slovensko go-
vore ih je rezijanski slovenski govor težko (komaj  razumljiv.

Glasilo Benewkih Slovencev

175. Pomurski Madžari

Avtohtona madžarska narodnostna skupnost v epubliki Sloveniji. Njeni
pripadniki živijo v  naseljih lendavske in murskosoboške ob ine ob meji z
Madžarsko. adžarsko prebivalstvo se je na to obmo je za elo naseljevati v
13. stoletju. Upravno je obmo je pripadalo Ogrski. S trianonsko pogodbo (1920)
je bilo Prekmurje dodeljeno Kraljevini Jugoslaviji. Med drugo svetovno vojno
je bilo obmo je ponovno pod madžarsko oblastjo.

161-176.pmd 2003.09.25., 15:56163

162

160. Slovenska filharmonija

Glasbena ustanova v Ljubljani. 1794 je
bila v Ljubljani ustanovljena Filharmoni na
družba. zšla je iz godalnega kvarteta, kmalu
pa si je ustvarila orkester. o 1  je družba
postajala vse bolj nemška. anašnja ilhar
monija je nastala 19 . e osrednje slovens
ko koncertno telo  redne sezone, številna
gostovanja in ploš e.

161. Šolstvo

162. Slovenski oktet

Svetovno znani Slovenski oktet (moški  je za el delovati leta 19 . V
oktetu so takrat za eli obujati slovensko ljudsko pesem, ki je tudi z njihovo
pomo jo dobila nov razmah.

S svojimi turnejami so prehodili domala ves svet. Ob blagoslovitvi sloven
skega zavoda Slovenik v imu leta 19  je oktet zapel tudi pri papežu Pavlu
VI. o  letih je Slovenski oktet  iz zdravstvenih in starostnih razlogov 
prenehal s svojim delovanjem (199 . Njihova glasba bo ostala še naprej živa
in prisotna na številnih ploš ah in posnetkih.

namenita osmerica je še pred svojo ukinitvijo delovanja nastopila tudi v
župnijski cerkvi na ornjem Seniku v orabju.

anj kot desetina Slovencev ima visokošol
sko izobrazbo, približno polovica je dokon a
la srednjo ali poklicno šolo, dve petini le os
emletko. Na niverzi v jubljani in aribo
ru študira letno kakih  tiso  študentov. Slovenska filharmonija

175

anes živi v rekmurju približno 10 tiso
Madžarov. Njihovo šolsko in kulturno središ
e je endava. o slovenski ustavi ima ob

mo je poseljeno z adžari, status narodnost-
no mešanega obmo ja. o pa pomeni, da velja
tu enakopraven položaj slovenske a in
madžarske a jezika. adžarska manjšina ima
tudi poslanca v slovenski skupš ini.

zdajajo tednik Népújság, imajo samos
tojno radijsko rekvenco s 1 urnim dnev
nim programom iz endave, televizijsko
oddajo Mostovi-Hidak, kar dobro urejeno
dvojezi no šolstvo. adžarska narodnost
na skupnost ima tudi svojo zastavo.

176. Italijani v Sloveniji

talijani so avtohtona etni na skupnost v slovenski stri, v delih ob in
zola sola, Koper apodistria, iran irano. e imajo status narodnostno

mešanega obmo ja. Ob popisu 19 1 jih je bilo 1 . V vseh treh ob inah
poslujejo vsi organi dvojezi no, slovensko italijansko. talijani v Sloveniji
imajo vrtce, osnovne in srednje šole z italijanskim u nim jezikom.

Obvezno pa se u ijo jezik ve inskega naroda (slovenš ino . Slovenski
otroci pa se obvezno u ijo italijanski kot drugi jezik. talijani v Sloveniji
izdajajo leposlovje, u benike, asopise in revije v okviru založbe italijan
ske narodnosti dit na eki ( rvaška . majo lastno radijsko in televizij
sko postajo v Kopru.

Narodnostno so bolj osveš eni kot porabski Slovenci. o deloma izhaja
iz tega, da njihovo madžarsko nare je ni tako starinsko kakor porabski
slovenski dialekt.

avtohtón -
dialékt -
enakopráven -
leposlóvje -
naseljeváti se -
oblást -
orgán -

osvéwqen -
pogódba -
pripádati qému
uprávno -
ustáva -
veqínski
národ -
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namenita osmerica je še pred svojo ukinitvijo delovanja nastopila tudi v
župnijski cerkvi na ornjem Seniku v orabju.

anj kot desetina Slovencev ima visokošol
sko izobrazbo, približno polovica je dokon a
la srednjo ali poklicno šolo, dve petini le os
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anes živi v rekmurju približno 10 tiso
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e je endava. o slovenski ustavi ima ob
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176. Italijani v Sloveniji

talijani so avtohtona etni na skupnost v slovenski stri, v delih ob in
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dialékt -
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pripádati qému
uprávno -
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veqínski
národ -
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Karel Krajcar (1936-), porabski u itelj slovenš ine,
pisec slovenskih u benikov in zbiratelj narodnega bla-
a l al l ve e a a ža e a je

ka v Budimpešti. V letih 1964-70 je bil šolski nadzornik
za slovenski jezik na šolah v Porabju. Nato je predaval
slovenski jezik na Visoki u iteljski šoli v Szombathe-
lyu. 1984 je objavil knjigo Slovenske pravljice iz Porab-
ja, dopolnjeno izdajo pa 1996.

Irena Barber (1939-), je bila zaposlena v javni up-
ravi, je aktivna slovenska kulturna delavka, dolgoletna
lanica pevskega zbora A. Pavel na Gornjem Seniku,

leta 1993 so v Monoštru izšle njene povesti in zgodbe z
naslovom Trnova paut, l. 1998 pa druga zbirka zgodb z
naslovom ivlen e e kratko

Marija Kozar (1952-) etnologinja, zaposlena je v
Muzeju Savaria v Szombathelyu. V Monoštru je 1983
pripravila razstavo Sloven i v okoli i onoštra  Kot
raziskovalka etnologije porabskih Slovencev je s Fran-
cekom Muki em objavila knjigo Slovensko Porabje
(1982), sama pa Slovensko Porabje - Szlovénvidék
(1984), Fels szölnök - Gornji Senik (1988) ter Etnološ-
ki slovar Sloven ev na a žarskem (1996), napisala
monografijo o Gornjem Seniku Fels sz ln k 

Francek Mukič (1952-), slavist, bil je novinar in ured-
a ža e a a e e a ža

skem radiu. Je direktor in glavni urednik Radia Monošter.
Skupaj z Marijo Kozar je izdal knjigo Slovensko Porab-
je (1982), z A. B. Székelyem dvojezi no knjigo Zvesti
sin dveh narodov (1986), sestavil a žarsko slovenski
frazeološki slovar (1993), skupaj z Marijo Kozar sta zbra-
la in uredila orabske pesmi (1994), napisal u benik slo-
venš e a a ža v e e Szlovén nyelvkönyv
(1997), skupaj z Dušanom Muki em izdala porabsko pes-
marico z notami Fü kaj, fü kaj, fanti ek mo  (2001).

192

Nadalje kot poslopje za spravljanje vozov in razli nega poljedelskega
orodja (dvojni kozolec). Ker je ve inoma pokrit s streho, je slovenski kozo-
le je a e ava v ev ežela

193. Bohinjsko jezero

Bohinjsko jezero je najve je naravno jezero v Sloveniji (3 km2). Dolgo je
l ež a je e v e a

ve a v v a alj e eževj e la a je e a v a a
3 metre. Pozimi jezero skoraj vedno zamrzne. Njegovo vodo odvaja Sava, ki
izvira pri slapu Savica. Bohinj je ena najbolj zna ilnih alpskih pokrajin Slove-
nije, v kateri se je posebej mo no razvilo planinsko pašništvo

V 16. stoletju se je za elo mo eje a v ja ž a v a
ž a a va v le j je e l a j a a e

Turizem se je za el razvijati v Bohinju po 1906, ko so zgradili bohinjsko
žele e e e a e le ja lj al la
sko pot proti vrhu Triglava. Smer so izbrali na ta na in, da so opazovali
gamse, kako so jo odpihali v votlino v skalni steni.

194. Vogel

Nad Bohinjskim jezerom je znana turisti na to ka Ski hotel Vogel (1540
m), do katerega se pride z on olsko ži nico, od tam pa s se ežni o na Visoki
Orlov rob (1800 metrov). Tu se nam ponuja odli a ž al e a anja.
Od tod je ve  smu a la e e je ežav e je la v
dolino vodi k izhodiš aj l e ž nice smu arska proga z višinsko
razliko ve e v a l e ež e vle nic (smu arska
šola in izposojevalnica smu arske opreme).

bístven - lényeges
dételja - lucerna
dróg - dorong
fixól - bab
fuxínarstvo - vaskohászat
gáms - zerge
kòl - karó

kozólec - szénaszárító
naméniti - szán
naráven - természetes
nèpogrewljív - nélkülözhetetlen
opréma - felszerelés
oródje - szerszám
planínski - hegyvidéki
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159. Gledališ e

Zgodovina sodobnega slovenskega gledališ a se je za ela 1789, ko je
Linhart pripravil upanovo Mi ko, prvo predstavo v slovenskem jeziku. O
kakovostnih predstavah je mogo e govoriti od takrat, ko je Ljubljana dobila
novo stavbo eželnega gledališ a in prvega dramatika na evropski ravni,
Ivana Cankarja. Po njem to obdobje imenujejo tudi Cankarjeva doba.

V slovenskem kulturnem prostoru deluje osem poklicnih dramskih gleda-
liš . Med njimi Drama SNG v Ljubljani, Mestno gledališ e ljubljansko, Dra-
ma SNG Maribor, Slovensko stalno gledališ e Trst (za slovensko manjšino v
Italiji). V Sloveniji delujeta tudi dve poklicni lutkovni gledališ i.

delováti -
gledalíwqe -
izpríqan -
kakóvosten -
lútkoven -
poklícen -
predstávnik -
preporòd -
predstáva -

ráven -
sèn -
sodôben -
stálen -
tóqka -
ustvarjálnost -
veseloígra -
zaslúga -
zloxíti -

Operna hiša v Ljubljani

176

177. Posredovalci med kulturama

Zoltán Csuka (1901-1984) je veliko prevajal iz jugoslo-
vanske književnosti. recej tudi iz slovenš ine v madžar
š ino (Potr , oran , Pre eren, or). Veliko njegovih pre-
vodov, zlasti pesmi, je tudi v antologijah.

Vilko Novak (1909-), etnolog in slavist, je bil profesor
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je dober poznavalec
madžarske kulture. Kot rojenemu rekmurcu mu je zelo
pri srcu tudi orabje. 19  je z ožetom au ecem izdal
Slovensko Porabje, nato Slovenske ljudske pesmi  Szlov n
n pdalok, 1967 (Pavlovi prevodi), zbor prekmurske a
slovstva (1976), Slovar beltinske a prekmurske a ovora
(19 , 199 , prevajal je iz madžarš ine, med drugim zelo
zahtevno Madáchevo ra edijo loveka.

Urška (Orsolya) Gállos (1946-) se je rodila v Siklósu.
O e je bil adžar, mama pa je bila rojena v ibnici v Slove
niji. tudirala je tudi slovenski jezik in književnost na

ilozo ski akulteti v jubljani. V madžarskih revijah in
listih piše o slovenski književnosti. e najbolj plodna pre
vajalka iz slovenš ine v madžarš ino (M. Mi eli , . os
ma , . ovi , . Zlobe , . evk, . ankar, . Zupan, D.
an ar itd.). Za prevajanje iz slovenš ine je štirikrat dobi-

la nagrado madžarskih založnikov.

ož  radi  (1934-), prevajalec in urednik. 1966 je kon al
podiplomski študij hungaristike v Budimpešti. Dolga leta je
bil glavni in odgovorni urednik omurske založbe v urski
Soboti. Zbral, uredil in prevedel je ve  antologij sodobne
madžarske proze in poezije ( d , Pet i, Madžarska lirika .
stoletja). V madžarš ino je presadil številna dela ( upan i ,

ette, ankar, Murn itd.). Sestavil je Madžarsko slovenski slo
var (1982), Slovensko madžarski slovar (1996), Madžarsko
slovenski slovar (1998).
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Policija: 113
Gasilci, reševalna postaja: 112

Avto-moto zveza, vlečna s ž a  198 10

Benétke - Velence
qlán(ica) - tag
etnológ - néprajzkutató
interès - érdek
izbòr - válogatás
izvájanje - végrehajtás
nagráda - díj
obravnávati - tárgyal
plóden - termékeny
pospewevánje - fejlesztés

178. Koristni naslovi, telefoni,informacije

posredoválec - közvetítõ
prenòs - továbbítás
prevòd - fordítás
revíja - folyóirat
skúpnost - közösség
slóvstvo - irodalom
uredník - szerkesztõ
usklajeváti - összehangol
zahtéven - igényes
zaloxník - kiadó

Predklicna številka Slovenije:(00) 386
Predklicne številke slovenskih mest in njihove okolice:

  01 Ljubljana
  02 Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroškem
  03 Celje, Trbovlje
  04 Kranj
  05 Koper, Nova Gorica, Postojna
  07 Novo mesto, Krško
050 Mobitel NMT
041 Mobitel GSM
031 Motibel GSM

Ko kli emo številke slovenskih krajev iz inozemstva, ni le ež
skupinah krajev izpustimo. Torej Ljubljana: 1, Maribor: 2 itd. V Sloveniji
pa moramo zavrteti tudi ni le.

Telefonski imenik Slovenije lahko dobite na svetovnem ra unalniškem
ežj Internet na naslednjem naslovu:

http://tis.telekom.si

191

191. Bled

Naselje ob jezeru sodi med starejše turisti e aje v l ve j ež
v žj l j Al v l v a e je j le e l el e
danjo jezersko kotanjo. Blejsko jezero je nastalo pred 14 tiso  leti, ko je
voda zalila kotanjo. Globoko je do 31 metrov.

lej a je al že v
val le a l a j a l nih
ajev al a j a lej

je bil kultno središ e ve je že v a
skih a l v ele

le ja a e v j le
l e v e a a e a

vali po potresu 1511 in 1690.
v ve v v j je j l va

alj Ale a e ara žor ževi al le
za poletno rezidenco. Pozneje je to isto po el
tudi Tito.

izdôlbsti kiváj
Júlijske Álpe - Júliai-Alpok
kotánja - meder
kúlten - kultikus
ledeník - gleccser
ôtok - sziget

poléten - nyári
poqéti - tesz
potrès - földrengés
rómar - zarándok
skelét - csontváz
vznóxje - hegyláb

192. Kozolec

l e e lj va e av a l ve e
kulturne pokrajine. Namenjeni so sušenju poljskih
pri elkov ž a e elje ž la sena. ve el

l a v l e v av l že
v l la e je al ve a

v j la j vezanih kozol
ev la v pri Studorju v
j le e ja l ž le kot shram

ba za seno, slamo idr.
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Slovenija ima svojo Doma o stran (Home Page) na ra unalniku Inštitu-
ta ože  Ste an v Ljubljani. Do tega ra unalnika se pride preko naslednjega
internetnega naslova:

www.ijs.si

Zadnji dve rki (si) pomenita Slovenijo, (ijs) je kratica zgoraj omenjega
znanstvenega inštituta.

Naštejmo še nekaj naslovov.
Slovenska vlada in Predsednik Republike:

www.sigov.si

179. Slovenija na Internetu

a a ve e a j ž a v j lja
www.nuk.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani:
www.uni-lj.si

Telefonski imenik Slovenije:
www.tis.telekom.si

Slovenska pošta:
www.posta.si

Katoliška cerkev na Slovenskem:
www.rkc.si

al a j ž a l ve je
izum.izum.si/cobiss

190

Po Valvasorju naj bi l a j že 1092 priredili na reki veliko tekmovan e
Današn o po obo je struga Ljubljanice dobila o  a e a že a le nika

bárje - láp
bítje - lény
boxánstvo - istenség
drvéti - rohan
dvórec - kastély
izgíniti - eltûnik
izroqílo - hagyomány
kotlína - völgykatlan
plaválna úszó-
kóxica - hártya

plesíwqe - tánctér
povódni vízi-
móx - ember
predhódnica - elõd
prestópati kilép
bregôve - medrébõl
regulácija - szabályozás
spodóben - illendõ
strúga - meder
zláto rúno - arany gyapjú

 Povodni o

o no božanstvo ali emon  ki e v slovenskih pripove kah opisan kot
sluzasto  zeleno bit e  ahko ima me  prsti na rokah ali na no ah plavalno
koži o  pa ol e zelene ali al aste lase  alvasor omen a v svo i kn i i  a
e tak uh prebival tu i v ubl ani i  ono i se e prikazal ribi em  po

nevi pa e prikorakal iz vo e in se pokazal v loveški po obi  eko  e ba e
u rabil ekle s plesiš a

lesala sta neka  asa lepo spo obno  nato pa im al e bol  iv e  v
velikih lokih sta se ela vrteti tu i izven plesiš a  o  lipe sta rvela o
Stiške a vor a  mimo vor a pa k ubl ani i  uka  sko i tu e  s ple
salko rško v vo o in iz ine  alvasor  Slava

alvasor evo poro ilo e prevzel ran e rešeren in uporabil to temo
za svo o znano bala o ovo ni mož
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Policija: 113
Gasilci, reševalna postaja: 112

Avto-moto zveza, vlečna s ž a  198 10

Benétke - Velence
qlán(ica) - tag
etnológ - néprajzkutató
interès - érdek
izbòr - válogatás
izvájanje - végrehajtás
nagráda - díj
obravnávati - tárgyal
plóden - termékeny
pospewevánje - fejlesztés

178. Koristni naslovi, telefoni,informacije

posredoválec - közvetítõ
prenòs - továbbítás
prevòd - fordítás
revíja - folyóirat
skúpnost - közösség
slóvstvo - irodalom
uredník - szerkesztõ
usklajeváti - összehangol
zahtéven - igényes
zaloxník - kiadó

Predklicna številka Slovenije:(00) 386
Predklicne številke slovenskih mest in njihove okolice:

  01 Ljubljana
  02 Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroškem
  03 Celje, Trbovlje
  04 Kranj
  05 Koper, Nova Gorica, Postojna
  07 Novo mesto, Krško
050 Mobitel NMT
041 Mobitel GSM
031 Motibel GSM

Ko kli emo številke slovenskih krajev iz inozemstva, ni le ež
skupinah krajev izpustimo. Torej Ljubljana: 1, Maribor: 2 itd. V Sloveniji
pa moramo zavrteti tudi ni le.

Telefonski imenik Slovenije lahko dobite na svetovnem ra unalniškem
ežj Internet na naslednjem naslovu:

http://tis.telekom.si

191

191. Bled
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v žj l j Al v l v a e je j le e l el e
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voda zalila kotanjo. Globoko je do 31 metrov.

lej a je al že v
val le a l a j a l nih
ajev al a j a lej

je bil kultno središ e ve je že v a
skih a l v ele

le ja a e v j le
l e v e a a e a

vali po potresu 1511 in 1690.
v ve v v j je j l va

alj Ale a e ara žor ževi al le
za poletno rezidenco. Pozneje je to isto po el
tudi Tito.

izdôlbsti kiváj
Júlijske Álpe - Júliai-Alpok
kotánja - meder
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ledeník - gleccser
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192. Kozolec

l e e lj va e av a l ve e
kulturne pokrajine. Namenjeni so sušenju poljskih
pri elkov ž a e elje ž la sena. ve el

l a v l e v av l že
v l la e je al ve a

v j la j vezanih kozol
ev la v pri Studorju v
j le e ja l ž le kot shram

ba za seno, slamo idr.
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Slovenija ima svojo Doma o stran (Home Page) na ra unalniku Inštitu-
ta ože  Ste an v Ljubljani. Do tega ra unalnika se pride preko naslednjega
internetnega naslova:

www.ijs.si

Zadnji dve rki (si) pomenita Slovenijo, (ijs) je kratica zgoraj omenjega
znanstvenega inštituta.

Naštejmo še nekaj naslovov.
Slovenska vlada in Predsednik Republike:

www.sigov.si

179. Slovenija na Internetu

a a ve e a j ž a v j lja
www.nuk.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani:
www.uni-lj.si

Telefonski imenik Slovenije:
www.tis.telekom.si

Slovenska pošta:
www.posta.si

Katoliška cerkev na Slovenskem:
www.rkc.si

al a j ž a l ve je
izum.izum.si/cobiss

190

Po Valvasorju naj bi l a j že 1092 priredili na reki veliko tekmovan e
Današn o po obo je struga Ljubljanice dobila o  a e a že a le nika
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kotlína - völgykatlan
plaválna úszó-
kóxica - hártya

plesíwqe - tánctér
povódni vízi-
móx - ember
predhódnica - elõd
prestópati kilép
bregôve - medrébõl
regulácija - szabályozás
spodóben - illendõ
strúga - meder
zláto rúno - arany gyapjú

 Povodni o

o no božanstvo ali emon  ki e v slovenskih pripove kah opisan kot
sluzasto  zeleno bit e  ahko ima me  prsti na rokah ali na no ah plavalno
koži o  pa ol e zelene ali al aste lase  alvasor omen a v svo i kn i i  a
e tak uh prebival tu i v ubl ani i  ono i se e prikazal ribi em  po

nevi pa e prikorakal iz vo e in se pokazal v loveški po obi  eko  e ba e
u rabil ekle s plesiš a

lesala sta neka  asa lepo spo obno  nato pa im al e bol  iv e  v
velikih lokih sta se ela vrteti tu i izven plesiš a  o  lipe sta rvela o
Stiške a vor a  mimo vor a pa k ubl ani i  uka  sko i tu e  s ple
salko rško v vo o in iz ine  alvasor  Slava

alvasor evo poro ilo e prevzel ran e rešeren in uporabil to temo
za svo o znano bala o ovo ni mož
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180. Slovenci po svetu

Slovenci v razli ežela ve a Av al ja A a a a a
v a Av ja al ja el a a ja aj v j e a a
e e http://rcum.uni-mb.si/~sin

"Slovenci na Internetu (SIN) –
People from Slovenia on Internet."

181. Iz pisma Milana Kučana na Internetu

a a žava e l a l ve ja je e el la a je e a v ve
a a e a v j ve e e l le av e a la ele

le a a la va a a ež a va a a ja žav
av a a e ava a la aj e e l ve j e v

žava e aj el jej v ve v a av “Internet 1996 World Ex-
position”. a a v aj v ve v je zelo pomemb-
no, da se sliši naš glas. a lj je ve e e ej lj je a ljaj
e e av v la ja av e e l v v je

a a ž a e a v e lj v v j
le j ve a a a e e ale e e e e a la v j a e

a j je la v avlje a a a ve ava e ežje
a je j a lj je ljal ej le ela v e en

e e e a a a ve žave
el va je l ve je e Rumenega Interneta - Slovenija v ve v

a av e e e eve a el ve el

j lja a
Milan KU AN

e e e l e l ve je

izzív - kihívás
nastánek - létrejötte
omréxje - hálózat
populácija - népesség
potèk - folyamat
priznánje - elismerés

rumèn - sárga
soóqati se - szembesül
vznemirljív - izgalmas
vzpostávljen - létrehozott
zamísel - ötlet
známka - bélyeg

189

a j lej a a a a l e l ve e
e a l v ele a l v a je a ža e a aja a
Mura e e Av je jemejna reka a j av
av je v l ve j v e ž a e a je v l ve j je l

e e a v j a a je a l ve e a el val a
lavaj l v j a l je v
j v av je e e ež v je av a v
ž val e a a l e a ve a

je a e l aj e ej a a l ve e
a ve ve v e v j e je l e e e le v

Soča v a v j l j ev v l e a je v je e a
e e naravno najbolj ograjenih e v Al a je e v e a e

ele a v j e je e e ej lj lje e
lj elj ve la ja a vj v a ž ja a aja

a j l a a lav je av ž ve je

bród - tutaj
brzíca - sebes folyó
Júlijci - Júliai-Alpok
ledeníwki - gleccser-
m®tvi rokâv - holtág
nixínski - síksági
obréxen - partmenti
odsèk - szakasz
ograjèn - védett
ohlájati - hût
ornitolówki - madártani
ovínek - kanyar
pádec - esés

plóden - termékeny
plôven - hajózható
poréqje - folyómellék
povódje - vízgyûjtõ
priljúbljen - népszerû
primórje - tengermellék
pritòk - mellékfolyó
ravníca - síkság
réqica - folyócska
sówki - soqai
spláv - tutaj
tók - folyam
veslánje - evezés

189. Ljubljanica

e a v j ž e el j lja e l e 41 km l a izvira pri Vrhniki,
e e j lja e a j j lja v av e l va al

l j ve je el Argonavti j v a je la e a a
eje je ob njej a al e Emona e a j lja e

e a je v e e la je e ve v a v j a a e ala
e ve e j lja a al evaža od hiše do hiše s olni.
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182. ARNES

Slovensko ra al ežje A A a e a a val a
eža l ve je a je e eže v j lja a v la l ve a žava

l je e l ve val e a v a
val aževal a v

ežje A je ve a aževal a val
ežj v ev eev žava e el ve v
ežje Internet.

dostòp - hozzáférés
gradívo - anyag
izobraxeválen - oktatási
kós - darab
omogóqati - lehetõvé tesz
omréxje - hálózat

podátkovna adat-
zbírka - állomány
povezováti - összeköt
raqunálniwki - számítógépes
uporábnik - felhasználó
vkljúqen - bekapcsolt

183. COBISS

v le e je vel el l ve j ž ve al v
e e a j e e a v l e l a

e e v a a e e a unalniške
eže a al v a v ve v lj enih
j ž a j a v lj e e j ž e lj lja e ve e ve
a e v v j e

je v l ve j el val j ž
v v j ž e a a va j e a ev je e  kosov
e j ž e a a va a e l e a e e la e e l e
l e ljev e e l e

prázgodovínski - õskori
prehóden - átmeneti
preostáli - a többi
sredíwqe - középpont
sredozémski - mediterrán

stebèr - oszlop
upásti - csökken
váwki - Vaqa-i
vêdrica - vödröcske
vklesán - bevésett

188. Reke

l ve e e e a aj k pore jema Jadranskega in rnega morja. Z
je e a v ja e a a v e j e a
ža a a ja e l vaj v a a e ej v e e v e v Savo

ali Dravo, e a a ave

Sava na e i i i iji velik ovinek ok o  lo ne avni e

Sava je najdaljša reka e je v a v l ve j e a
av e a a je a l ve e e lj ava a ja e ve j
e al e av i e e v e v laja je ele

a v e
Drava je najbolj vodnata reka a l ve e a a e a vel a

e v je a a v e le aj e e Av je je j le
l j le e ava je la le je e ve a eja e al
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v a Av ja al ja el a a ja aj v j e a a
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People from Slovenia on Internet."

181. Iz pisma Milana Kučana na Internetu

a a žava e l a l ve ja je e el la a je e a v ve
a a e a v j ve e e l le av e a la ele

le a a la va a a ež a va a a ja žav
av a a e ava a la aj e e l ve j e v

žava e aj el jej v ve v a av “Internet 1996 World Ex-
position”. a a v aj v ve v je zelo pomemb-
no, da se sliši naš glas. a lj je ve e e ej lj je a ljaj
e e av v la ja av e e l v v je

a a ž a e a v e lj v v j
le j ve a a a e e ale e e e e a la v j a e

a j je la v avlje a a a ve ava e ežje
a je j a lj je ljal ej le ela v e en

e e e a a a ve žave
el va je l ve je e Rumenega Interneta - Slovenija v ve v

a av e e e eve a el ve el

j lja a
Milan KU AN

e e e l e l ve je

izzív - kihívás
nastánek - létrejötte
omréxje - hálózat
populácija - népesség
potèk - folyamat
priznánje - elismerés

rumèn - sárga
soóqati se - szembesül
vznemirljív - izgalmas
vzpostávljen - létrehozott
zamísel - ötlet
známka - bélyeg

189

a j lej a a a a l e l ve e
e a l v ele a l v a je a ža e a aja a
Mura e e Av je jemejna reka a j av
av je v l ve j v e ž a e a je v l ve j je l

e e a v j a a je a l ve e a el val a
lavaj l v j a l je v
j v av je e e ež v je av a v
ž val e a a l e a ve a

je a e l aj e ej a a l ve e
a ve ve v e v j e je l e e e le v

Soča v a v j l j ev v l e a je v je e a
e e naravno najbolj ograjenih e v Al a je e v e a e

ele a v j e je e e ej lj lje e
lj elj ve la ja a vj v a ž ja a aja

a j l a a lav je av ž ve je

bród - tutaj
brzíca - sebes folyó
Júlijci - Júliai-Alpok
ledeníwki - gleccser-
m®tvi rokâv - holtág
nixínski - síksági
obréxen - partmenti
odsèk - szakasz
ograjèn - védett
ohlájati - hût
ornitolówki - madártani
ovínek - kanyar
pádec - esés

plóden - termékeny
plôven - hajózható
poréqje - folyómellék
povódje - vízgyûjtõ
priljúbljen - népszerû
primórje - tengermellék
pritòk - mellékfolyó
ravníca - síkság
réqica - folyócska
sówki - soqai
spláv - tutaj
tók - folyam
veslánje - evezés

189. Ljubljanica

e a v j ž e el j lja e l e 41 km l a izvira pri Vrhniki,
e e j lja e a j j lja v av e l va al

l j ve je el Argonavti j v a je la e a a
eje je ob njej a al e Emona e a j lja e

e a je v e e la je e ve v a v j a a e ala
e ve e j lja a al evaža od hiše do hiše s olni.

177-192old.pmd 2003.09.25., 16:09180

181

182. ARNES

Slovensko ra al ežje A A a e a a val a
eža l ve je a je e eže v j lja a v la l ve a žava

l je e l ve val e a v a
val aževal a v

ežje A je ve a aževal a val
ežj v ev eev žava e el ve v
ežje Internet.

dostòp - hozzáférés
gradívo - anyag
izobraxeválen - oktatási
kós - darab
omogóqati - lehetõvé tesz
omréxje - hálózat

podátkovna adat-
zbírka - állomány
povezováti - összeköt
raqunálniwki - számítógépes
uporábnik - felhasználó
vkljúqen - bekapcsolt

183. COBISS

v le e je vel el l ve j ž ve al v
e e a j e e a v l e l a

e e v a a e e a unalniške
eže a al v a v ve v lj enih
j ž a j a v lj e e j ž e lj lja e ve e ve
a e v v j e

je v l ve j el val j ž
v v j ž e a a va j e a ev je e  kosov
e j ž e a a va a e l e a e e la e e l e
l e ljev e e l e

prázgodovínski - õskori
prehóden - átmeneti
preostáli - a többi
sredíwqe - középpont
sredozémski - mediterrán

stebèr - oszlop
upásti - csökken
váwki - Vaqa-i
vêdrica - vödröcske
vklesán - bevésett

188. Reke

l ve e e e a aj k pore jema Jadranskega in rnega morja. Z
je e a v ja e a a v e j e a
ža a a ja e l vaj v a a e ej v e e v e v Savo

ali Dravo, e a a ave

Sava na e i i i iji velik ovinek ok o  lo ne avni e

Sava je najdaljša reka e je v a v l ve j e a
av e a a je a l ve e e lj ava a ja e ve j
e al e av i e e v e v laja je ele

a v e
Drava je najbolj vodnata reka a l ve e a a e a vel a

e v je a a v e le aj e e Av je je j le
l j le e ava je la le je e ve a eja e al

177-192old.pmd 2003.09.25., 16:09181

181

Spoznavanje_slovenstva_7-10_Ucebnik_CT-3113.indd   181 2014.06.11.   18:52:34



182

Povzetek

amejski lovenci ž v j aj l ve ej v Av j
l ve al j l ve a a ža e a
l ve

seljenci l ve l ve v a ev e
žave A e Av al j a
oroöki lovenci a elje v Av j j ž ave v l a

lja ž j a lj e e j j je j v
e av a j v e ež je elovec la e aj ve
l ve e j l a a j l ve e j e ajaj
al ž e a e j v j la je v je e
l ve aj l ve e e e v a a l e aje
a j e aje

lovenci v taliji ž v j v ža v e aj l
j je aj ev ve a v e

el je al l ve le al e l ve a val
eneöki lovenci ve a j e a e a e

al l ve v al j a  izhaja v sl ve
al ja e ijanski l ve v je e lj a a e a
l ve a e je

l ve j ž v a ža ej 10 tisoč adžaro aj
v je e l e l e a ve al ja ej a ž v l

talijanov l a v je e a ve al ja
aj la a j elev j aj
lav e val e l ve a ža l l
a l va a ll že a l a el aj a e a a e

a ja a a e

ra anja

a ej l ve elje e av e
l ve e e av l ve e v al j e av a ža e al ja e v
l ve j lav e val e l ve a ža

187

 Geo e r čno sred če o en je

l ž va Vače j lež
geometri no središ e Slovenije

eležje je l a a
e avlja e j e

v l ve j a el
e a e av a
e e a e a

e e av a aja a
e e a v

le a Prešernovimi verzi iz
Zdravljice.

 a ka s a edr a

eležje je alje l l e e a je l e
v l e a v e a e e j je ajle a bronasta vaška
situla

a je a a a je e al v v e a ajle
a j je l al le le ve e le a e e e e

e a ja la a je najpomembnejša najdba slovenskega
halštatskega obdobja. e a ž vel a l ve e Iliri.

celínski - - szárazföldi
halwtátski - - hallstatti
izkopanína - - régészeti lelet
koliqína - - mennyiség
nájdba - - lelet
obdóbje - - kor
obeléxje - - emléktábla
okrawèn - - díszített
omíljen - - enyhe
padavína - - csapadék
podnébje - - éghajlat
podstávek - - talapzat
polétje - - nyár
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obdóbje - - kor
obeléxje - - emléktábla
okrawèn - - díszített
omíljen - - enyhe
padavína - - csapadék
podnébje - - éghajlat
podstávek - - talapzat
polétje - - nyár
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Slovenijo prevozi avtomobilist po diagonali od severovzhoda, tj. od Len-
ave a a ža eža e a al ja ej v a j  petih urah. To
je aj alj a asovno najbolj zamudna tranzitna smer. Le ta
ve je avje e e lje
a l ve e e lj e aj v Alp e lja sre-

dozemski panonski svet dinarsko-kraški svet
je v v v j e v ajv j je lav e

diagonála - átló
júg - dél
mèddrxáven - államközi
mednároden - nemzetközi
mejíti - határos
mériti - területe ennyi
obmêjen - határmenti
planínski - hegyvidéki
Podonávje - Duna mente
povrwína - terület

prestòp - átlépés
rób - szél
séver - észak
Sredozémlje - Földközi-tenger

vidéke
stíkati se - összeér
tranzíten - átutazó
vzhòd - kelet
zahòd - nyugat
zamúden - idõigényes

185. Podnebje

l a je l ve ja e e lje e e e el
e je e je v e a el žave (kraji ob morju) ima

e e a omiljeno sredozemsko klimo.
e je e e ne temperature so januarja ponavadi nad ni lo. Nasprotni
e l ve je je a a k celinskemu e jeev e

podnebju. Ima razmeroma vro a poletja in hladne zime. Preostali, ve in-
el l ve e a e lja je v e e e e ju med

obema tipoma. Robovi Alp imajo ve le a av e
a v e je el l ve je a e j va l ina

a v eve v e el a el
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Slovenija ima obliko kokowi

184. Slovenija

Slovenija meri 20 251 km2 je a j a e j žav a l ž
2 milijona prebivalcev e a l j a l ve ev žav ž v j
av e val Italijani in a žari a j e val ev l ve
ja a v v a eve žav a ve a je žav a j
v al a j ev l e val va

žava meji a eve na Avstrijo a eve v na
a žarsko a v j a va a a

na Italijo a e eje je eje 114 mednarodnih,
e žav ej e e j la prehodov.

l ve ja a a ža a le je mejne prehode:

epinci – Kétvölgy (Verica)
Dolga vas – Rédics
Hodoš – Bajánsenye
Kobilje – Nemesnép
Martinje – Fels szölnök (Gornji Senik)
Pince – Tornyiszentmiklós
Prosenjakovci – Magyarszombatfa
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A A
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A
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Povzetek

amejski lovenci ž v j aj l ve ej v Av j
l ve al j l ve a a ža e a
l ve

seljenci l ve l ve v a ev e
žave A e Av al j a
oroöki lovenci a elje v Av j j ž ave v l a

lja ž j a lj e e j j je j v
e av a j v e ež je elovec la e aj ve
l ve e j l a a j l ve e j e ajaj
al ž e a e j v j la je v je e
l ve aj l ve e e e v a a l e aje
a j e aje

lovenci v taliji ž v j v ža v e aj l
j je aj ev ve a v e

el je al l ve le al e l ve a val
eneöki lovenci ve a j e a e a e

al l ve v al j a  izhaja v sl ve
al ja e ijanski l ve v je e lj a a e a
l ve a e je

l ve j ž v a ža ej 10 tisoč adžaro aj
v je e l e l e a ve al ja ej a ž v l

talijanov l a v je e a ve al ja
aj la a j elev j aj
lav e val e l ve a ža l l
a l va a ll že a l a el aj a e a a e

a ja a a e

ra anja

a ej l ve elje e av e
l ve e e av l ve e v al j e av a ža e al ja e v
l ve j lav e val e l ve a ža
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 Geo e r čno sred če o en je

l ž va Vače j lež
geometri no središ e Slovenije

eležje je l a a
e avlja e j e

v l ve j a el
e a e av a
e e a e a

e e av a aja a
e e a v

le a Prešernovimi verzi iz
Zdravljice.

 a ka s a edr a

eležje je alje l l e e a je l e
v l e a v e a e e j je ajle a bronasta vaška
situla

a je a a a je e al v v e a ajle
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180

180. Slovenci po svetu

Slovenci v razli ežela ve a Av al ja A a a a a
v a Av ja al ja el a a ja aj v j e a a
e e http://rcum.uni-mb.si/~sin

"Slovenci na Internetu (SIN) –
People from Slovenia on Internet."

181. Iz pisma Milana Kučana na Internetu

a a žava e l a l ve ja je e el la a je e a v ve
a a e a v j ve e e l le av e a la ele

le a a la va a a ež a va a a ja žav
av a a e ava a la aj e e l ve j e v

žava e aj el jej v ve v a av “Internet 1996 World Ex-
position”. a a v aj v ve v je zelo pomemb-
no, da se sliši naš glas. a lj je ve e e ej lj je a ljaj
e e av v la ja av e e l v v je

a a ž a e a v e lj v v j
le j ve a a a e e ale e e e e a la v j a e

a j je la v avlje a a a ve ava e ežje
a je j a lj je ljal ej le ela v e en

e e e a a a ve žave
el va je l ve je e Rumenega Interneta - Slovenija v ve v

a av e e e eve a el ve el

j lja a
Milan KU AN

e e e l e l ve je

izzív - kihívás
nastánek - létrejötte
omréxje - hálózat
populácija - népesség
potèk - folyamat
priznánje - elismerés

rumèn - sárga
soóqati se - szembesül
vznemirljív - izgalmas
vzpostávljen - létrehozott
zamísel - ötlet
známka - bélyeg

189

a j lej a a a a l e l ve e
e a l v ele a l v a je a ža e a aja a
Mura e e Av je jemejna reka a j av
av je v l ve j v e ž a e a je v l ve j je l

e e a v j a a je a l ve e a el val a
lavaj l v j a l je v
j v av je e e ež v je av a v
ž val e a a l e a ve a

je a e l aj e ej a a l ve e
a ve ve v e v j e je l e e e le v

Soča v a v j l j ev v l e a je v je e a
e e naravno najbolj ograjenih e v Al a je e v e a e

ele a v j e je e e ej lj lje e
lj elj ve la ja a vj v a ž ja a aja

a j l a a lav je av ž ve je

bród - tutaj
brzíca - sebes folyó
Júlijci - Júliai-Alpok
ledeníwki - gleccser-
m®tvi rokâv - holtág
nixínski - síksági
obréxen - partmenti
odsèk - szakasz
ograjèn - védett
ohlájati - hût
ornitolówki - madártani
ovínek - kanyar
pádec - esés

plóden - termékeny
plôven - hajózható
poréqje - folyómellék
povódje - vízgyûjtõ
priljúbljen - népszerû
primórje - tengermellék
pritòk - mellékfolyó
ravníca - síkság
réqica - folyócska
sówki - soqai
spláv - tutaj
tók - folyam
veslánje - evezés

189. Ljubljanica

e a v j ž e el j lja e l e 41 km l a izvira pri Vrhniki,
e e j lja e a j j lja v av e l va al

l j ve je el Argonavti j v a je la e a a
eje je ob njej a al e Emona e a j lja e

e a je v e e la je e ve v a v j a a e ala
e ve e j lja a al evaža od hiše do hiše s olni.
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182. ARNES

Slovensko ra al ežje A A a e a a val a
eža l ve je a je e eže v j lja a v la l ve a žava

l je e l ve val e a v a
val aževal a v

ežje A je ve a aževal a val
ežj v ev eev žava e el ve v
ežje Internet.

dostòp - hozzáférés
gradívo - anyag
izobraxeválen - oktatási
kós - darab
omogóqati - lehetõvé tesz
omréxje - hálózat

podátkovna adat-
zbírka - állomány
povezováti - összeköt
raqunálniwki - számítógépes
uporábnik - felhasználó
vkljúqen - bekapcsolt

183. COBISS

v le e je vel el l ve j ž ve al v
e e a j e e a v l e l a

e e v a a e e a unalniške
eže a al v a v ve v lj enih
j ž a j a v lj e e j ž e lj lja e ve e ve
a e v v j e

je v l ve j el val j ž
v v j ž e a a va j e a ev je e  kosov
e j ž e a a va a e l e a e e la e e l e
l e ljev e e l e

prázgodovínski - õskori
prehóden - átmeneti
preostáli - a többi
sredíwqe - középpont
sredozémski - mediterrán

stebèr - oszlop
upásti - csökken
váwki - Vaqa-i
vêdrica - vödröcske
vklesán - bevésett

188. Reke

l ve e e e a aj k pore jema Jadranskega in rnega morja. Z
je e a v ja e a a v e j e a
ža a a ja e l vaj v a a e ej v e e v e v Savo

ali Dravo, e a a ave

Sava na e i i i iji velik ovinek ok o  lo ne avni e

Sava je najdaljša reka e je v a v l ve j e a
av e a a je a l ve e e lj ava a ja e ve j
e al e av i e e v e v laja je ele

a v e
Drava je najbolj vodnata reka a l ve e a a e a vel a

e v je a a v e le aj e e Av je je j le
l j le e ava je la le je e ve a eja e al
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stebèr - oszlop
upásti - csökken
váwki - Vaqa-i
vêdrica - vödröcske
vklesán - bevésett

188. Reke

l ve e e e a aj k pore jema Jadranskega in rnega morja. Z
je e a v ja e a a v e j e a
ža a a ja e l vaj v a a e ej v e e v e v Savo

ali Dravo, e a a ave

Sava na e i i i iji velik ovinek ok o  lo ne avni e

Sava je najdaljša reka e je v a v l ve j e a
av e a a je a l ve e e lj ava a ja e ve j
e al e av i e e v e v laja je ele

a v e
Drava je najbolj vodnata reka a l ve e a a e a vel a

e v je a a v e le aj e e Av je je j le
l j le e ava je la le je e ve a eja e al
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Policija: 113
Gasilci, reševalna postaja: 112

Avto-moto zveza, vlečna s ž a  198 10

Benétke - Velence
qlán(ica) - tag
etnológ - néprajzkutató
interès - érdek
izbòr - válogatás
izvájanje - végrehajtás
nagráda - díj
obravnávati - tárgyal
plóden - termékeny
pospewevánje - fejlesztés

178. Koristni naslovi, telefoni,informacije

posredoválec - közvetítõ
prenòs - továbbítás
prevòd - fordítás
revíja - folyóirat
skúpnost - közösség
slóvstvo - irodalom
uredník - szerkesztõ
usklajeváti - összehangol
zahtéven - igényes
zaloxník - kiadó

Predklicna številka Slovenije:(00) 386
Predklicne številke slovenskih mest in njihove okolice:

  01 Ljubljana
  02 Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroškem
  03 Celje, Trbovlje
  04 Kranj
  05 Koper, Nova Gorica, Postojna
  07 Novo mesto, Krško
050 Mobitel NMT
041 Mobitel GSM
031 Motibel GSM

Ko kli emo številke slovenskih krajev iz inozemstva, ni le ež
skupinah krajev izpustimo. Torej Ljubljana: 1, Maribor: 2 itd. V Sloveniji
pa moramo zavrteti tudi ni le.

Telefonski imenik Slovenije lahko dobite na svetovnem ra unalniškem
ežj Internet na naslednjem naslovu:

http://tis.telekom.si

191

191. Bled

Naselje ob jezeru sodi med starejše turisti e aje v l ve j ež
v žj l j Al v l v a e je j le e l el e
danjo jezersko kotanjo. Blejsko jezero je nastalo pred 14 tiso  leti, ko je
voda zalila kotanjo. Globoko je do 31 metrov.

lej a je al že v
val le a l a j a l nih
ajev al a j a lej

je bil kultno središ e ve je že v a
skih a l v ele

le ja a e v j le
l e v e a a e a

vali po potresu 1511 in 1690.
v ve v v j je j l va

alj Ale a e ara žor ževi al le
za poletno rezidenco. Pozneje je to isto po el
tudi Tito.

izdôlbsti kiváj
Júlijske Álpe - Júliai-Alpok
kotánja - meder
kúlten - kultikus
ledeník - gleccser
ôtok - sziget

poléten - nyári
poqéti - tesz
potrès - földrengés
rómar - zarándok
skelét - csontváz
vznóxje - hegyláb

192. Kozolec

l e e lj va e av a l ve e
kulturne pokrajine. Namenjeni so sušenju poljskih
pri elkov ž a e elje ž la sena. ve el

l a v l e v av l že
v l la e je al ve a

v j la j vezanih kozol
ev la v pri Studorju v
j le e ja l ž le kot shram

ba za seno, slamo idr.
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Slovenija ima svojo Doma o stran (Home Page) na ra unalniku Inštitu-
ta ože  Ste an v Ljubljani. Do tega ra unalnika se pride preko naslednjega
internetnega naslova:

www.ijs.si

Zadnji dve rki (si) pomenita Slovenijo, (ijs) je kratica zgoraj omenjega
znanstvenega inštituta.

Naštejmo še nekaj naslovov.
Slovenska vlada in Predsednik Republike:

www.sigov.si

179. Slovenija na Internetu

a a ve e a j ž a v j lja
www.nuk.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani:
www.uni-lj.si

Telefonski imenik Slovenije:
www.tis.telekom.si

Slovenska pošta:
www.posta.si

Katoliška cerkev na Slovenskem:
www.rkc.si

al a j ž a l ve je
izum.izum.si/cobiss

190

Po Valvasorju naj bi l a j že 1092 priredili na reki veliko tekmovan e
Današn o po obo je struga Ljubljanice dobila o  a e a že a le nika

bárje - láp
bítje - lény
boxánstvo - istenség
drvéti - rohan
dvórec - kastély
izgíniti - eltûnik
izroqílo - hagyomány
kotlína - völgykatlan
plaválna úszó-
kóxica - hártya

plesíwqe - tánctér
povódni vízi-
móx - ember
predhódnica - elõd
prestópati kilép
bregôve - medrébõl
regulácija - szabályozás
spodóben - illendõ
strúga - meder
zláto rúno - arany gyapjú

 Povodni o

o no božanstvo ali emon  ki e v slovenskih pripove kah opisan kot
sluzasto  zeleno bit e  ahko ima me  prsti na rokah ali na no ah plavalno
koži o  pa ol e zelene ali al aste lase  alvasor omen a v svo i kn i i  a
e tak uh prebival tu i v ubl ani i  ono i se e prikazal ribi em  po

nevi pa e prikorakal iz vo e in se pokazal v loveški po obi  eko  e ba e
u rabil ekle s plesiš a

lesala sta neka  asa lepo spo obno  nato pa im al e bol  iv e  v
velikih lokih sta se ela vrteti tu i izven plesiš a  o  lipe sta rvela o
Stiške a vor a  mimo vor a pa k ubl ani i  uka  sko i tu e  s ple
salko rško v vo o in iz ine  alvasor  Slava

alvasor evo poro ilo e prevzel ran e rešeren in uporabil to temo
za svo o znano bala o ovo ni mož
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Karel Krajcar (1936-), porabski u itelj slovenš ine,
pisec slovenskih u benikov in zbiratelj narodnega bla-
a l al l ve e a a ža e a je

ka v Budimpešti. V letih 1964-70 je bil šolski nadzornik
za slovenski jezik na šolah v Porabju. Nato je predaval
slovenski jezik na Visoki u iteljski šoli v Szombathe-
lyu. 1984 je objavil knjigo Slovenske pravljice iz Porab-
ja, dopolnjeno izdajo pa 1996.

Irena Barber (1939-), je bila zaposlena v javni up-
ravi, je aktivna slovenska kulturna delavka, dolgoletna
lanica pevskega zbora A. Pavel na Gornjem Seniku,

leta 1993 so v Monoštru izšle njene povesti in zgodbe z
naslovom Trnova paut, l. 1998 pa druga zbirka zgodb z
naslovom ivlen e e kratko

Marija Kozar (1952-) etnologinja, zaposlena je v
Muzeju Savaria v Szombathelyu. V Monoštru je 1983
pripravila razstavo Sloven i v okoli i onoštra  Kot
raziskovalka etnologije porabskih Slovencev je s Fran-
cekom Muki em objavila knjigo Slovensko Porabje
(1982), sama pa Slovensko Porabje - Szlovénvidék
(1984), Fels szölnök - Gornji Senik (1988) ter Etnološ-
ki slovar Sloven ev na a žarskem (1996), napisala
monografijo o Gornjem Seniku Fels sz ln k 

Francek Mukič (1952-), slavist, bil je novinar in ured-
a ža e a a e e a ža

skem radiu. Je direktor in glavni urednik Radia Monošter.
Skupaj z Marijo Kozar je izdal knjigo Slovensko Porab-
je (1982), z A. B. Székelyem dvojezi no knjigo Zvesti
sin dveh narodov (1986), sestavil a žarsko slovenski
frazeološki slovar (1993), skupaj z Marijo Kozar sta zbra-
la in uredila orabske pesmi (1994), napisal u benik slo-
venš e a a ža v e e Szlovén nyelvkönyv
(1997), skupaj z Dušanom Muki em izdala porabsko pes-
marico z notami Fü kaj, fü kaj, fanti ek mo  (2001).

192

Nadalje kot poslopje za spravljanje vozov in razli nega poljedelskega
orodja (dvojni kozolec). Ker je ve inoma pokrit s streho, je slovenski kozo-
le je a e ava v ev ežela

193. Bohinjsko jezero

Bohinjsko jezero je najve je naravno jezero v Sloveniji (3 km2). Dolgo je
l ež a je e v e a

ve a v v a alj e eževj e la a je e a v a a
3 metre. Pozimi jezero skoraj vedno zamrzne. Njegovo vodo odvaja Sava, ki
izvira pri slapu Savica. Bohinj je ena najbolj zna ilnih alpskih pokrajin Slove-
nije, v kateri se je posebej mo no razvilo planinsko pašništvo

V 16. stoletju se je za elo mo eje a v ja ž a v a
ž a a va v le j je e l a j a a e

Turizem se je za el razvijati v Bohinju po 1906, ko so zgradili bohinjsko
žele e e e a e le ja lj al la
sko pot proti vrhu Triglava. Smer so izbrali na ta na in, da so opazovali
gamse, kako so jo odpihali v votlino v skalni steni.

194. Vogel

Nad Bohinjskim jezerom je znana turisti na to ka Ski hotel Vogel (1540
m), do katerega se pride z on olsko ži nico, od tam pa s se ežni o na Visoki
Orlov rob (1800 metrov). Tu se nam ponuja odli a ž al e a anja.
Od tod je ve  smu a la e e je ežav e je la v
dolino vodi k izhodiš aj l e ž nice smu arska proga z višinsko
razliko ve e v a l e ež e vle nic (smu arska
šola in izposojevalnica smu arske opreme).

bístven - lényeges
dételja - lucerna
dróg - dorong
fixól - bab
fuxínarstvo - vaskohászat
gáms - zerge
kòl - karó

kozólec - szénaszárító
naméniti - szán
naráven - természetes
nèpogrewljív - nélkülözhetetlen
opréma - felszerelés
oródje - szerszám
planínski - hegyvidéki
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pokrájina -
pridélek -
pripráva -
próga -
sestavína -
shrámba -
skálen -

sláp -
smér -
smúqanje -
správljanje -
v®h -
votlína -
xíqnica -

 e jarj   Kro

eblje o ovali v ova nici za žeblje  imenovani v enjc  pole  moš i
tudi žen e in otroci  en e o i na ovaš em o njiš u med delom u-
ale v lina ti  lonci  o ilo  ro  o njiš a o bili panji  i o na nji  
ladivi obli ovali razli ne vr te žebljev  za tavbar tvo  za pod ve onj in
amel  za evlje ipd  zvažali o ji  tudi v tujino  ebljar tvo je bilo razvi-

to v e do dru e vetovne vojne   ropar i  žebljarji  je Oton Zupan i
napi al pe em e l arska.

ane  je v raju kova ki ze

196. Planšarstvo

la arstsvo e v slove ski  l a  ose a zvrst a e živi ore e. o e
a a a orski  a iki  i  se ožeti . o osto oveza o z olžo i
redelova e  leka. ri a i i  redelavi leka e sodelovalo ve  l di.
a la i a  e i ela vsaka k eti a iz vasi v doli i svo o ko o o i ske
la i e  elika la i a .  vsa  e e a loveka  ki e skr el za živi o  o
asel i  olzel. ivl e e a la i a  e izo likovalo ose o la arsko

k lt ro  o o  re ra o  e e  stav e  slovstve o izro ilo.

glínast
izroqílo -
lônec -
kaméla -
kládivo -
kóqa -
kosílo -
króparski -
mólxa -

nôwa -
ognjíwqe -
páwen -
plánwarstvo -
prehrána -
senôxet -
stavbárstvo -
xebèlj -
xebljár -

208

 Gora e a n kra j a jaž

ora eca e na aja v aravan a  na oroš em  ob loven o-av trij-
i meji  rona t ip ralja atjaža e na aja v atjaževi jami  e eno

dopr no o o ralja atjaža o po tavili na eci že  toda bila je uni ena
med  vetovno vojno

ájda -
bájka -
jáma -
kíp -
klopôtec -
ljúdsko
verovánje -
potómec -

povórka -
sôha -
wkôrec -
t®ta -
uxívati -
vesóljni potòp -
vétrnica -
zavétnik -

 ska nekro o a

im a ne ropola v empetru pri elju je izred-
no pomemben in obenem a le i ar eolo ki s o e
ik v loveniji  d rili o jo  pri opanju ramo-

za  ašli o ve  ot  ar eološ o pomembni  pred-
metov  z opali o ez  robnic družin  ateri
lani o opravljali pomembne lužbe v bližnjem

me tu e e a, in ji  raz tavili v ar eolo ke  ark .
ajbolj impre ivne o veli e robnice iz po or e-
a marmorja  a nji  o iz le ani lov i prizori in
tilizirane ra tline  o ojni i o upodobljeni v relie u

ali polnopla ti nonni eva gro nica

gramòz -
gróbnica -
izklesáti -
lôvski -
mármor -

nekrópola -
prizòr -
razstáviti -
reliéf -
upodóbljen -
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V 16. stoletju se je za elo mo eje a v ja ž a v a
ž a a va v le j je e l a j a a e

Turizem se je za el razvijati v Bohinju po 1906, ko so zgradili bohinjsko
žele e e e a e le ja lj al la
sko pot proti vrhu Triglava. Smer so izbrali na ta na in, da so opazovali
gamse, kako so jo odpihali v votlino v skalni steni.

194. Vogel

Nad Bohinjskim jezerom je znana turisti na to ka Ski hotel Vogel (1540
m), do katerega se pride z on olsko ži nico, od tam pa s se ežni o na Visoki
Orlov rob (1800 metrov). Tu se nam ponuja odli a ž al e a anja.
Od tod je ve  smu a la e e je ežav e je la v
dolino vodi k izhodiš aj l e ž nice smu arska proga z višinsko
razliko ve e v a l e ež e vle nic (smu arska
šola in izposojevalnica smu arske opreme).

bístven - lényeges
dételja - lucerna
dróg - dorong
fixól - bab
fuxínarstvo - vaskohászat
gáms - zerge
kòl - karó

kozólec - szénaszárító
naméniti - szán
naráven - természetes
nèpogrewljív - nélkülözhetetlen
opréma - felszerelés
oródje - szerszám
planínski - hegyvidéki
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pokrájina -
pridélek -
pripráva -
próga -
sestavína -
shrámba -
skálen -

sláp -
smér -
smúqanje -
správljanje -
v®h -
votlína -
xíqnica -

 e jarj   Kro

eblje o ovali v ova nici za žeblje  imenovani v enjc  pole  moš i
tudi žen e in otroci  en e o i na ovaš em o njiš u med delom u-
ale v lina ti  lonci  o ilo  ro  o njiš a o bili panji  i o na nji  
ladivi obli ovali razli ne vr te žebljev  za tavbar tvo  za pod ve onj in
amel  za evlje ipd  zvažali o ji  tudi v tujino  ebljar tvo je bilo razvi-

to v e do dru e vetovne vojne   ropar i  žebljarji  je Oton Zupan i
napi al pe em e l arska.

ane  je v raju kova ki ze

196. Planšarstvo

la arstsvo e v slove ski  l a  ose a zvrst a e živi ore e. o e
a a a orski  a iki  i  se ožeti . o osto oveza o z olžo i
redelova e  leka. ri a i i  redelavi leka e sodelovalo ve  l di.
a la i a  e i ela vsaka k eti a iz vasi v doli i svo o ko o o i ske
la i e  elika la i a .  vsa  e e a loveka  ki e skr el za živi o  o
asel i  olzel. ivl e e a la i a  e izo likovalo ose o la arsko

k lt ro  o o  re ra o  e e  stav e  slovstve o izro ilo.

glínast
izroqílo -
lônec -
kaméla -
kládivo -
kóqa -
kosílo -
króparski -
mólxa -

nôwa -
ognjíwqe -
páwen -
plánwarstvo -
prehrána -
senôxet -
stavbárstvo -
xebèlj -
xebljár -

208

 Gora e a n kra j a jaž

ora eca e na aja v aravan a  na oroš em  ob loven o-av trij-
i meji  rona t ip ralja atjaža e na aja v atjaževi jami  e eno

dopr no o o ralja atjaža o po tavili na eci že  toda bila je uni ena
med  vetovno vojno

ájda -
bájka -
jáma -
kíp -
klopôtec -
ljúdsko
verovánje -
potómec -

povórka -
sôha -
wkôrec -
t®ta -
uxívati -
vesóljni potòp -
vétrnica -
zavétnik -

 ska nekro o a

im a ne ropola v empetru pri elju je izred-
no pomemben in obenem a le i ar eolo ki s o e
ik v loveniji  d rili o jo  pri opanju ramo-

za  ašli o ve  ot  ar eološ o pomembni  pred-
metov  z opali o ez  robnic družin  ateri
lani o opravljali pomembne lužbe v bližnjem

me tu e e a, in ji  raz tavili v ar eolo ke  ark .
ajbolj impre ivne o veli e robnice iz po or e-
a marmorja  a nji  o iz le ani lov i prizori in
tilizirane ra tline  o ojni i o upodobljeni v relie u

ali polnopla ti nonni eva gro nica

gramòz -
gróbnica -
izklesáti -
lôvski -
mármor -

nekrópola -
prizòr -
razstáviti -
reliéf -
upodóbljen -
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 a  a a

 erkn ko je ero

V Bohinju se nahaja znameniti
Slap Savica, ki je visok 78 m.
Med pomembnimi zgodnjimi
obiskovalci je bil 1807 avstrijski
nadvojvoda Janez. Na njegov
obisk spominja marmorna ploš-
a  i jo je dal vzidati baron 

Zois. Savica je najbolj obisko-
van slovenski slap.

O presihajo em Cerkniškem jezeru je bilo v zgodovini napisanega ve
ot o aterem oli jezeru na vetu  oznali o a že v anti i  vendar je pred

300 leti zaslovelo po zaslugi natan nega Valvasorjevega opisa.

Pravo razlago za to kraško posebnost je zapisal znameniti naravoslovec
Balthasar Hacquet, ki je nastanek jezera povezal s poplavljanjem kraške-
ga polja. Cerkniško jezero ima samo podzemeljske odtoke, skozi katere pa
lahko odte e omejena koli ina vode.

Kadar na polje prite e ve  vode, kot je lahko ponikne, potoki prestopijo
bregove in nastane jezero. Ob mo nem deževju e jezero napolni v ne aj
dneh. Voda ostaja v njem povpre no pol leta. Cerkniško jezero je najve je
(26 km2) slovensko nestalno jezero.

207

Neka stara slovenska bajka o
vesoljnem potopu pravi, da sta
ajda in vinska trta Kurentov dar.
Med štirimi ljudmi, ki so se po
vesoljnem potopu rešili, je bil eden
Slovenec. Po vinski trti, ki se je z
vrhom dotikala neba, je splezal
kvišku. Bog Kurent se je usmilil
loveka, ki je iskal rešitve na

drevesu, posve enem njemu. Ko je
voda odtekla, je moral Slovenec
obljubiti Kurentu zase in za svoje
potomce, da bo zmerom ljubil ti
dve, zanj sveti zeliš i i  rad žival
njun sad. To sta vinska trta in ajda.

 K o o e

Klopotec je zelo
zna ilen za štajer-
ske in prekmurske
vinograde. V 19.
stoletju so jih imeli
tudi v Porabju (klo-
fâutec). Na droge
pritrjene vetrnice so
glasniki zorenja
grozdja. Postavljajo
jih v vinograde v
asu med 26. juli-

jem in 15. avgus-
tom. Po ljudskem
verovanju izganjajo
ka e iz grozdja in
ga meh ajo, v resni-
ci pa preganjajo le
vrabce in škorce.
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 a ro a

Med ljudskimi obrtmi na
Slovenskem je bila naj-
mo nejša lesna obrt. Obrtni-
ki so izdelovali t. i. “suho
robo”: sode  ka e  žli e  k
al i e  re eta i d. Pravico

do svobodnega trgovanja z
lesnimi izdelki je Ribni a-
nom 1492 podelil Friderik III.
Ribni ani so bili ot o i
tr ov i. Vso svojo robo so si
naprtili na hrbet. Tako so
hodili od hiše do hiše in od
sejma do sejma.

antíka -
dexévje -
jézero -
kráwki -
kuhálnica -
lésni izdélek -
mármoren -
nâdvójvoda -
nahájati se -
nap®titi si -
naravoslóvec -
natánqen -
nèstálen -
obiskoválec -
ob®t -
obrtník -
odtòk -

opís -
plôwqa -
poníkniti -
poplávljanje -
posébnost -
potujóq -
presihajóq -
razlága -
róba -
sêjem -
sláp -
sód -
trgovánje -
trgóvec -
zaslovéti -
zaslúga -
zgódnji -

206

 ar or

Maribor (104 tiso  prebivalcev)
je dr o a ve je slovensko mes-
to in pomembno industrijsko sre-
diš e  a elje ob ravi leži na
sti iš u alpskega in panonskega
sveta. Staro mestno jedro je nad
levim bregom Drave. V mestu je
vrsta srednjeveških stavbnih
spomenikov (grad, stolnica, Sod-
ni in Vodni stolp). V Mariboru je
druga slovenska iverza.

 o orje

Pohorje je široka gozdnata planota, katere pobo ja so na prisojni strani
izkr ili za razloženo po elitev in vino rade   višji  le a  o amotne
kmetije, njihova posebnost so hišna drevesa, predvsem lipe in tise.

brég -
gózdnat -
izk®qiti -
planôta -
pobóqje -

prisójen -
stávben -
stólnica -
stòlp -
vzpetína -

 K ren

Slovanski o  vesel a i  vi a  sorodnik starogrškega Dioniza, zavetnik
veselja zlasti v pustnem asu. Kurent je osrednja maškara t ske pustne
povor e urentovanja  i je podobna pu tni povor i v madžar em raju
Mohács s r s .
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hudíq -
lòv -
pást -
pólh -
pristójen -
vába -
vzmèt -

 o  na o e

Valvasor v svojem delu o Kranjski omenja kot slovensko posebnost tudi
lov na polhe.

Polhi so no e živali  ovzro ajo skrivnostne glasove in šume. Zato so ljud-
je svoj as ver eli  da i  o o i sam hudi  pase.

e v . stolet  so ili odlož iki dolž i ri aviti ol i lov risto e
os ostv  ki i  e ote  kot ravi o do e a izro ilo dolo eno število pasti.
a to ravi o so orali oddati  ol ov i  od teti  rnih denari ev.

asti za ol e ali ol i e so lese e katle z vz et o  ki se  ko ol  v riz e
v va o  s roži i  za re okrov.

Po nekaterih predelih na Slovenskem je
ol arstvo e ved o živo  etudi široka
av ost za  e ve.

a ol  vid o z a e e te rastare slo
ve ske avade e ol ovka  to lo i  e ko
okrivalo  o os slove ski  ož i  a tov.

olhovka

205

o e ek

Na adranskem morju ima lovenija km dolgo o alo. Na obali je
razvit ribolov, ladjedelniötvo in turizem. Naravna znamenitost so ečo
e jske so ne, kjer so pridobivali sol v kristaliza ijskih bazenih od 1 .
stoletja naprej.
Kraöki konj lipicanec slovi po mo i  itro ti in vzdržljivo ti  oper je

edino ve je loven o pri taniš e  po ebej u merjeno v pretovarjanje zaboj-
ni ov ontejnerjev  in prevoz vozil   o viru ezmor e menjave oprav-
lja veli o toritev za adžar o  a elje oper je na talo na oto u  i o
a  opnom povezali v  toletju  ed  in  je spadal  taliji
o  e je ve ina talijanov pre elila v talijo

esto Piran je v eloti zavarovano kot kulturnozgodovinski spomenik.
starem sredozemskem meste u sta na ogled tudi pomorski muzej in

akvarij.
rediš e loven e a vr un e a mu ar e a öporta je Planica u so

leta 1 zrgadili naj ečjo s čarsko skaka n o na s e  aj-
pomembnejše zim ošportno rediš e je ranjska ora

ju ljana je od  junija  pre tolnica epubli e lovenije ter
njeno o podar o in ulturno rediš e  a raj em ri u  m  je

jubljan i grad  ozi me to te e ju ljanica  nti no ime me ta -
mona - je omenjeno prvi  redi  toletja  me jubljana pa leta 
imbol jubljane je maj. Na ankarjevem vrhu m je ožn k s
spominsko sobo vana ankarja  od ožni om je park ivoli z žival im
vrtom

ra anja

a o dol a je loven a obala adran e a morja  atero naravno zna-
menito t poznaš z obale  a šni o lipicanci  o em je znan oper  je
je pomor i muzej  je je bila z rajena  najve ja mu ar a pro a na
vetu  atero je najpomembnejše zim ošportno rediš e v loveniji
aštej lavne znamenito ti jubljane
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o e ek

lovenija je najmanjša o ednja država adžar e  a loven em
ozemlju e ti ajo robovi  lp  redozem i in panon i ter dinar o- raš i
vet  ajvišji vr  je riglav m . Klimatsko je lovenija prehodno
ozemlje med sredozemskim in elinskim podnebjem rednje vrope  
bližini va i ače pri itiji leži eometri no središ e lovenije   a a  o
od rili ronasto situlo vedro iz . stoletja pred naöim ötetjem.

lavne slovenske reke so ava rava Mura in oča  ozi jubljano
te e ju ljanica.

aj tarejši turi ti ni raj v loveniji je led z radom in jezerom  i je
lobo o  metrov  to  na njem je bil ultno rediš e že v po an i
a i   tre o po rit ko olec za ušenje polj i  pridel ov je zna ilnost
loven e a alp e a veta   ajve je naravno jezero v loveniji je o
injsko je ero globoko metrov in dolgo kilometre. Nad ohinjskim
jezerom je ogel 1 m in rlov ro  m  z ve  smu ar imi
pro ami   o inju je lap avica 7 m . Kraj ropa lovi po žebljarji

o ebna zvr t pašne živinoreje v loven i  lpa  je planöarstvo
ajve je loven o ne talno jezero  m  je erkniöko je ero oda

o taja v njem povpre no pol leta  potem pa odte e v podzemelj e odto e
ed ljud imi obrtni i na loven em o bili najbolj znani potujo i

tr ovci n čan  o vojo robo o i oprtali na rbet in ta o odili od
iše do iše  rodajali o u o robo  ode  š a e  žlice  u alnice  rešeta

ipd  iz le a
lovenska posebnost je tudi lov na pol e in pol ovka  po rivalo iz

nje ove ože

ra anja

atere o eo ra e zna ilno ti lovenije  atere o podnebne zna il-
no ti lovenije  aštej lavne loven e re e  ateri je naj tarejši turi -
ti ni raj v loveniji  aj je ozolec  atero jezero je v o inju in atera
smu ar a ora  o em lovi ropa  aj je planšar tvo  aj je zna ilno
za er niš o jezero  aj o prodajali ibni ani  aj je pol ov a

aradi množi ne a upora o ebruarja 
talijani jubljano obdali   m dol o

bode o ži o in bun erji
 jubljani delujejo dane  najvišji državni

or ani  upš ina  pred ed tvo  vlada itd
imbol jubljane je zmaj. Zato se tudi

eden od njeni  mo tov imenuje maj i
mo t  i a tražijo štirje zmaji

r ite t ože le ik je po  na r-
toval mno o novi  tavb  i o premenile
podobo jubljane in naredile iz nje pre-
tolnico  ato e po o toma tudi re e  da
le ikova l a a.

 jubljani je me la o oli  dni v letu
(od tod ime ela l a a .r linska cerkev sv  ro ice

bárje -
bodéqa xíca -
qet®t -
nasélje -
naséljenec -
nastajajóq -
obléganje -
potrès -
prestólnica -
smuqíwqe -
sówki -

srednjevéwki -
stiqíwqe -
ték -
ujétnik -
umakníti -
upòr -
zasésti -
zmáj -
x®tev -
xáren -
xíqnica -

 ark o

 par u o priljubljena pre ajališ a  i e ajo v e do ož ika an arjev
vr   m  jer je ob le eni tavbi ob o tilni s o i ska so a . a kar a.

od cer vijo na vzpetini je po ebej živa no ob praznovanji  prve a maja
b ožni u je živalski vrt. tanovljen je bil  na  e tarji  je

pred tavljeni  ve  ot  razli ni  vr t živali
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olhovka
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o e ek

Na adranskem morju ima lovenija km dolgo o alo. Na obali je
razvit ribolov, ladjedelniötvo in turizem. Naravna znamenitost so ečo
e jske so ne, kjer so pridobivali sol v kristaliza ijskih bazenih od 1 .
stoletja naprej.
Kraöki konj lipicanec slovi po mo i  itro ti in vzdržljivo ti  oper je

edino ve je loven o pri taniš e  po ebej u merjeno v pretovarjanje zaboj-
ni ov ontejnerjev  in prevoz vozil   o viru ezmor e menjave oprav-
lja veli o toritev za adžar o  a elje oper je na talo na oto u  i o
a  opnom povezali v  toletju  ed  in  je spadal  taliji
o  e je ve ina talijanov pre elila v talijo

esto Piran je v eloti zavarovano kot kulturnozgodovinski spomenik.
starem sredozemskem meste u sta na ogled tudi pomorski muzej in

akvarij.
rediš e loven e a vr un e a mu ar e a öporta je Planica u so

leta 1 zrgadili naj ečjo s čarsko skaka n o na s e  aj-
pomembnejše zim ošportno rediš e je ranjska ora

ju ljana je od  junija  pre tolnica epubli e lovenije ter
njeno o podar o in ulturno rediš e  a raj em ri u  m  je

jubljan i grad  ozi me to te e ju ljanica  nti no ime me ta -
mona - je omenjeno prvi  redi  toletja  me jubljana pa leta 
imbol jubljane je maj. Na ankarjevem vrhu m je ožn k s
spominsko sobo vana ankarja  od ožni om je park ivoli z žival im
vrtom

ra anja

a o dol a je loven a obala adran e a morja  atero naravno zna-
menito t poznaš z obale  a šni o lipicanci  o em je znan oper  je
je pomor i muzej  je je bila z rajena  najve ja mu ar a pro a na
vetu  atero je najpomembnejše zim ošportno rediš e v loveniji
aštej lavne znamenito ti jubljane
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ozemlju e ti ajo robovi  lp  redozem i in panon i ter dinar o- raš i
vet  ajvišji vr  je riglav m . Klimatsko je lovenija prehodno
ozemlje med sredozemskim in elinskim podnebjem rednje vrope  
bližini va i ače pri itiji leži eometri no središ e lovenije   a a  o
od rili ronasto situlo vedro iz . stoletja pred naöim ötetjem.

lavne slovenske reke so ava rava Mura in oča  ozi jubljano
te e ju ljanica.
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loven e a alp e a veta   ajve je naravno jezero v loveniji je o
injsko je ero globoko metrov in dolgo kilometre. Nad ohinjskim
jezerom je ogel 1 m in rlov ro  m  z ve  smu ar imi
pro ami   o inju je lap avica 7 m . Kraj ropa lovi po žebljarji

o ebna zvr t pašne živinoreje v loven i  lpa  je planöarstvo
ajve je loven o ne talno jezero  m  je erkniöko je ero oda

o taja v njem povpre no pol leta  potem pa odte e v podzemelj e odto e
ed ljud imi obrtni i na loven em o bili najbolj znani potujo i

tr ovci n čan  o vojo robo o i oprtali na rbet in ta o odili od
iše do iše  rodajali o u o robo  ode  š a e  žlice  u alnice  rešeta

ipd  iz le a
lovenska posebnost je tudi lov na pol e in pol ovka  po rivalo iz

nje ove ože

ra anja

atere o eo ra e zna ilno ti lovenije  atere o podnebne zna il-
no ti lovenije  aštej lavne loven e re e  ateri je naj tarejši turi -
ti ni raj v loveniji  aj je ozolec  atero jezero je v o inju in atera
smu ar a ora  o em lovi ropa  aj je planšar tvo  aj je zna ilno
za er niš o jezero  aj o prodajali ibni ani  aj je pol ov a

aradi množi ne a upora o ebruarja 
talijani jubljano obdali   m dol o

bode o ži o in bun erji
 jubljani delujejo dane  najvišji državni

or ani  upš ina  pred ed tvo  vlada itd
imbol jubljane je zmaj. Zato se tudi

eden od njeni  mo tov imenuje maj i
mo t  i a tražijo štirje zmaji

r ite t ože le ik je po  na r-
toval mno o novi  tavb  i o premenile
podobo jubljane in naredile iz nje pre-
tolnico  ato e po o toma tudi re e  da
le ikova l a a.

 jubljani je me la o oli  dni v letu
(od tod ime ela l a a .r linska cerkev sv  ro ice

bárje -
bodéqa xíca -
qet®t -
nasélje -
naséljenec -
nastajajóq -
obléganje -
potrès -
prestólnica -
smuqíwqe -
sówki -

srednjevéwki -
stiqíwqe -
ték -
ujétnik -
umakníti -
upòr -
zasésti -
zmáj -
x®tev -
xáren -
xíqnica -

 ark o

 par u o priljubljena pre ajališ a  i e ajo v e do ož ika an arjev
vr   m  jer je ob le eni tavbi ob o tilni s o i ska so a . a kar a.

od cer vijo na vzpetini je po ebej živa no ob praznovanji  prve a maja
b ožni u je živalski vrt. tanovljen je bil  na  e tarji  je

pred tavljeni  ve  ot  razli ni  vr t živali
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 adransko orje

Slovenija ima 47 km dolgo obalo, kar je komaj en odstotek Jadranskega
morja. Na tem koš ku slovenskega Sredozemlja se prepleta izjemno ve-
liko dejavnosti: ribolov, ladjedelništvo in pristaniške dejavnosti, marine in
predvsem turizem. Ohranjenih je tudi nekaj pomembnih naravnih in kul-
turnih znamenitosti: Strunjanski flišni klif, Strunjanske soline z laguno ter
Se oveljske soline s solinarskim muzejem.

Valovite rte v loven em državnem rbu imbolizirajo loven e
obalne rte Jadranskega morja.

 ečo e jske so ne

Soline so negovali ljudje ve  stoletij. Nekdanja obalna mo virja so pre-
predli s kanali, nasipi in solinskimi polji. Od 14. stoletja so pridobivali sol
v kristalizacijskih bazenih. Solna letina je trajala od aprila do konca sep-
tembra. V soline se zajedajo trije ve ji kanali, po katerih so lahko pluli
solinarji. Morska voda je prihajala v solna polja skozi zapornice.

Po 1970 so ta na in pridobivanja soli za eli opuš ati. Se oveljske soline so
vpisane v seznam mednarodno pomembnih mo virij. Od 1990 pa tudi zavarova-
ne kot krajinski park. Del solin je preurejen v muzej na prostem.

203

 j jana

Mesto Ljubljana, od 26. 6. 1991 prestol-
nica Republike Slovenije ter njeno gospo-
darsko in kulturno središ e. Ima nekoliko
manj kot 300 tiso  prebivalcev  eži na
sti iš u alpskega sveta in dinarskega gor-
skega sistema, na Ljubljanskem polju in
Ljubljanskem barju. Na Grajskem gri u (78
m) je Ljubljanski grad, ena najbolj zna il-
nih stavb slovenskega glavnega mesta. Sko-
zi mesto te e reka Ljubljanica, ki se  kakih
10 kilometrov od mestnega središ a izliva
v Savo.

Najstarejši naseljenci so znani iz asa
ulture žarni  robiš  (pozna bronasta

doba). V anti nih virih je ona (Ljublja-
na) prvi  omenjena sredi 1. stoletja. Izvor
imena Emona je nejasen, po vsej verjetnosti
iz predrimskega obdobja. V 6. stoletju so mesto zavzeli Slovani. Pred na-
padi Hunov so se rimski prebivalci sredi 6. stoletja umaknili v Istro. Od
propadle Emone je ostalo malo. Pozabilo se je tudi njeno ime.

Veliko poznejše slovensko ime Ljubljana (dokumentirano prvi  1146)
verjetno prihaja od mo virja (Barje; Laubach – a a ). Mestne pravice
je naselje dobilo 1220.

el z a skega ost

Po pomembnosti sta bila dolgo asa pred njim Kamnik in Kranj. Ljubljan-
ski grad je sredi 13. stoletja od Kranja oziroma Kamnika prevzel vodilni

položaj v na tajajo i ranj i deželi
Srednjeveška Ljubljana se je v glavnih urbanih

potezah ohranila do danes. Mestne etrti so bile
obdane z obzidji, ki so 1593 uspešno kljubovale
turškemu obleganju.

Mo an potres 1895 je tako prizadel mesto, da je
bilo treba desetino hiš porušiti.

loveš i  žrtev oraj ni bilo  eta  o
Ljubljano zasedli Italijani, jeseni 1943 pa Nemci.
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 an

e i l a i so na Krasu kupovali konje, ki so sloveli po mo i, hitrosti
in vzdržljivo ti  ipicanec je toplo rvni onj  primeren zla ti za šport

nova lipican e pa me je avto to i kra ki ko  ki so ga oplemenitili s
špan im že  napolitan im in arab im onjem  zredili o itre a
onja za potrebe dvora  voj e in špan e ja alne šole

Glavna zna ilnost teh konj je ele a t a z a ost. Ko so stari eno leto,
jim a levo li i o vtisnejo rko  kar pomeni, da je konj originalni lipi-
canec  rojen v obilarni ipica

ed vo no z a oleono  se e o
rala ko ilarna trikrat akniti na

ad arsko

 ed  vetovno vojno pa v a enbur  blizu unaja  otem je ipica
pripadla taliji  o italijan i apitulaciji  o ipico za edle nemš e
enote  onje o odpeljali na eš o  o je de a armada prodirala v to
mer  o ameriš e enote odpeljale lipicance na avar o  el lipiš e rede

 je dobila italijan a voj a  ne aj onj o odpeljali v  dru e pa
prepu tili v triji  oslavi i so jih vr ili le e a st.

daj e obilarna u varja z rejo in ele cijo onj izvirne lipican e pa me
za klasi no ja anje    športno dre uro in vprežno vožnjo  azvija tudi
turisti no ja anje  troci e la o pre u ijo na poniji

 an a

lanica je rediš e slovenskega vrhunskega smu ar e a športa   o
tam zgradili a ve o s arsko skakal i o a svet . Tam je lovek na smu eh
prvi  poletel pre   metrov dale  lanica je li ovita alp a dolina v obli i
r e  dol a je  m  olino obdajajo do  m vi o e ore in rebeni

 lanici je po talo lavno ime ko str ktor a a ol i  s arski
skakal i  inženirja anka o dka

ta ko lo dek kot rvi slove ski okli i le
talski ko str ktor e delal v letalski i d stri i
t di v di e ti. e ove izk e ri rad

i ovi  skakal i  so ora l ali v vstri i
e i i i  dr od. a vi e teles ok lt r o
riz a e love i e osi e ovo i e.

cóna -
izkúwnja -
letálski
konstrúktor -
lúka -
mornár -
obdájati -
oprémljen -
pomôrstvo -
povrwína -
pretovárjanje -

privèz -
priznánje -
slikovít -
storítev -
tôvor -
uméten -
vrhúnski -
zabójnik -
zavarován -
zgrajèn -
zmogljívost -

 Kranjska Gora

Kraj je a o e e e zi sko ort o sredi e.  o olico pred tavlja
turisti no obmo je  pešpotmi  ži nicami  mu iš i in progami za hojo in
tek na smu e  ozimi povezuje raje mu ar i avtobu

Kranjska Gora je med prvo svetovno vojno, ko so ez  metrov
vi o i rši  iz doline Save v dolino So e ruski vojni ujetniki zgradili vo-
jaš o ce to  po tala strate ko o e e  raj  e ta naj bi omo o ila avst-
rij i voj i lažji do top na oš o ronto
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 Ko er a od s r a

Koper je edino ve je slovensko pris-
taniš e na obali Istre. Italijansko se mu
re e Capodistria (glava Istre). Nastal je
na otoku. V asu preseljevanja narodov
se je romansko in poromanjeno okoliško
prebivalstvo zateklo v otoško naselje. V
8. stoletju se je v zaledje istrskih mest
naseljevalo slovansko prebivalstvo.retorska ala a v o r

Srednjeveško mesto je oklepalo obzidje z dvanajstimi vrati. Koper se je
932 povezal z Bene ani. Otok so s kopnim povezali v 19. stoletju. Kraj je
1908-45 spadal k Italiji. Maja 1945 so ga osvobodile slovenske partizan-
ske enote. V letih 1945-54 se je iz Kopra izselila v Italijo ve ina avtohto-
nega italijanskega prebivalstva.

Bavárska -
bazén -
Beneqáni -
jahálna wóla -
jáhanje -
kobilárna -
kôpno -
kówqek -
Krás -
létina -
líqnica -
marína -
naseljeváti se -
nasíp -
negováti -
obála -

obzídje -
oplemenítiti -
otówki -
pásma -
preseljevánje
národov -
pristaníwki -
pristaníwqe -
solínar -
solíne -
wpórtna dresúra
valovít -
zajédati se -
zalédje -
zapórnice -
zdrxljívost -

201

Luka Koper je bila zgrajena na umetno pridobljeni površini. Je sodob-
no opremljena. Poleg drugih vrst tovora je še posebej usmerjena v preto-
varjanje zabojnikov (kontenerjev) in RO-RO promet (prevoz vozil).

Njen za etek predstavljata 1954 ustanovljeni zasebni pristaniški zadru-
gi. Prvi privez doma e ezoceanske ladje Gorica ob novi obali je bil oprav-
ljen 1958. Leta 1990 je pristaniški blagovni promet narasel na 5,5 milijona
ton.

S kontejnerskim transportom, ki je 1990 dosegel 94 tiso  zabojnikov,
ter s kon no zmogljivostjo 135 tiso  zabojnikov letno, se je Luka Koper
povzpela na drugo mesto med jadranskimi pristaniš i, takoj za Benetka-
mi. Celotno pristaniško obmo je ima status carinske cone.

V okviru ezmorske menjave opravlja veliko storitev za Madžarsko.

 ka Ko er

 ran rano

Piran je staro sredozemsko mestece z gosto
strnjenimi hišami. V preteklosti je bil Piran
mesto solinarjev, ribi ev in mornarjev, danes
živijo številni prebivalci od turizma in po-
morstva. Mesto je v celoti zavarovano kot kul-
turnozgodovinski spomenik. Tukaj je ohranje-
na še srednjeveška mediteranska shema in
obzidje. Na ogled so številni arhitektonski in
cerkveni spomeniki. V mestu sta tudi pomor-
ski muzej in akvarij.

193-208old.pmd 2003.09.25., 16:29200

200

 Ko er a od s r a

Koper je edino ve je slovensko pris-
taniš e na obali Istre. Italijansko se mu
re e Capodistria (glava Istre). Nastal je
na otoku. V asu preseljevanja narodov
se je romansko in poromanjeno okoliško
prebivalstvo zateklo v otoško naselje. V
8. stoletju se je v zaledje istrskih mest
naseljevalo slovansko prebivalstvo.retorska ala a v o r

Srednjeveško mesto je oklepalo obzidje z dvanajstimi vrati. Koper se je
932 povezal z Bene ani. Otok so s kopnim povezali v 19. stoletju. Kraj je
1908-45 spadal k Italiji. Maja 1945 so ga osvobodile slovenske partizan-
ske enote. V letih 1945-54 se je iz Kopra izselila v Italijo ve ina avtohto-
nega italijanskega prebivalstva.

Bavárska -
bazén -
Beneqáni -
jahálna wóla -
jáhanje -
kobilárna -
kôpno -
kówqek -
Krás -
létina -
líqnica -
marína -
naseljeváti se -
nasíp -
negováti -
obála -

obzídje -
oplemenítiti -
otówki -
pásma -
preseljevánje
národov -
pristaníwki -
pristaníwqe -
solínar -
solíne -
wpórtna dresúra
valovít -
zajédati se -
zalédje -
zapórnice -
zdrxljívost -
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Luka Koper je bila zgrajena na umetno pridobljeni površini. Je sodob-
no opremljena. Poleg drugih vrst tovora je še posebej usmerjena v preto-
varjanje zabojnikov (kontenerjev) in RO-RO promet (prevoz vozil).

Njen za etek predstavljata 1954 ustanovljeni zasebni pristaniški zadru-
gi. Prvi privez doma e ezoceanske ladje Gorica ob novi obali je bil oprav-
ljen 1958. Leta 1990 je pristaniški blagovni promet narasel na 5,5 milijona
ton.

S kontejnerskim transportom, ki je 1990 dosegel 94 tiso  zabojnikov,
ter s kon no zmogljivostjo 135 tiso  zabojnikov letno, se je Luka Koper
povzpela na drugo mesto med jadranskimi pristaniš i, takoj za Benetka-
mi. Celotno pristaniško obmo je ima status carinske cone.

V okviru ezmorske menjave opravlja veliko storitev za Madžarsko.

 ka Ko er

 ran rano

Piran je staro sredozemsko mestece z gosto
strnjenimi hišami. V preteklosti je bil Piran
mesto solinarjev, ribi ev in mornarjev, danes
živijo številni prebivalci od turizma in po-
morstva. Mesto je v celoti zavarovano kot kul-
turnozgodovinski spomenik. Tukaj je ohranje-
na še srednjeveška mediteranska shema in
obzidje. Na ogled so številni arhitektonski in
cerkveni spomeniki. V mestu sta tudi pomor-
ski muzej in akvarij.
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198

 adransko orje

Slovenija ima 47 km dolgo obalo, kar je komaj en odstotek Jadranskega
morja. Na tem koš ku slovenskega Sredozemlja se prepleta izjemno ve-
liko dejavnosti: ribolov, ladjedelništvo in pristaniške dejavnosti, marine in
predvsem turizem. Ohranjenih je tudi nekaj pomembnih naravnih in kul-
turnih znamenitosti: Strunjanski flišni klif, Strunjanske soline z laguno ter
Se oveljske soline s solinarskim muzejem.

Valovite rte v loven em državnem rbu imbolizirajo loven e
obalne rte Jadranskega morja.

 ečo e jske so ne

Soline so negovali ljudje ve  stoletij. Nekdanja obalna mo virja so pre-
predli s kanali, nasipi in solinskimi polji. Od 14. stoletja so pridobivali sol
v kristalizacijskih bazenih. Solna letina je trajala od aprila do konca sep-
tembra. V soline se zajedajo trije ve ji kanali, po katerih so lahko pluli
solinarji. Morska voda je prihajala v solna polja skozi zapornice.

Po 1970 so ta na in pridobivanja soli za eli opuš ati. Se oveljske soline so
vpisane v seznam mednarodno pomembnih mo virij. Od 1990 pa tudi zavarova-
ne kot krajinski park. Del solin je preurejen v muzej na prostem.

203

 j jana

Mesto Ljubljana, od 26. 6. 1991 prestol-
nica Republike Slovenije ter njeno gospo-
darsko in kulturno središ e. Ima nekoliko
manj kot 300 tiso  prebivalcev  eži na
sti iš u alpskega sveta in dinarskega gor-
skega sistema, na Ljubljanskem polju in
Ljubljanskem barju. Na Grajskem gri u (78
m) je Ljubljanski grad, ena najbolj zna il-
nih stavb slovenskega glavnega mesta. Sko-
zi mesto te e reka Ljubljanica, ki se  kakih
10 kilometrov od mestnega središ a izliva
v Savo.

Najstarejši naseljenci so znani iz asa
ulture žarni  robiš  (pozna bronasta

doba). V anti nih virih je ona (Ljublja-
na) prvi  omenjena sredi 1. stoletja. Izvor
imena Emona je nejasen, po vsej verjetnosti
iz predrimskega obdobja. V 6. stoletju so mesto zavzeli Slovani. Pred na-
padi Hunov so se rimski prebivalci sredi 6. stoletja umaknili v Istro. Od
propadle Emone je ostalo malo. Pozabilo se je tudi njeno ime.

Veliko poznejše slovensko ime Ljubljana (dokumentirano prvi  1146)
verjetno prihaja od mo virja (Barje; Laubach – a a ). Mestne pravice
je naselje dobilo 1220.

el z a skega ost

Po pomembnosti sta bila dolgo asa pred njim Kamnik in Kranj. Ljubljan-
ski grad je sredi 13. stoletja od Kranja oziroma Kamnika prevzel vodilni

položaj v na tajajo i ranj i deželi
Srednjeveška Ljubljana se je v glavnih urbanih

potezah ohranila do danes. Mestne etrti so bile
obdane z obzidji, ki so 1593 uspešno kljubovale
turškemu obleganju.

Mo an potres 1895 je tako prizadel mesto, da je
bilo treba desetino hiš porušiti.

loveš i  žrtev oraj ni bilo  eta  o
Ljubljano zasedli Italijani, jeseni 1943 pa Nemci.
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 an

e i l a i so na Krasu kupovali konje, ki so sloveli po mo i, hitrosti
in vzdržljivo ti  ipicanec je toplo rvni onj  primeren zla ti za šport

nova lipican e pa me je avto to i kra ki ko  ki so ga oplemenitili s
špan im že  napolitan im in arab im onjem  zredili o itre a
onja za potrebe dvora  voj e in špan e ja alne šole

Glavna zna ilnost teh konj je ele a t a z a ost. Ko so stari eno leto,
jim a levo li i o vtisnejo rko  kar pomeni, da je konj originalni lipi-
canec  rojen v obilarni ipica

ed vo no z a oleono  se e o
rala ko ilarna trikrat akniti na

ad arsko

 ed  vetovno vojno pa v a enbur  blizu unaja  otem je ipica
pripadla taliji  o italijan i apitulaciji  o ipico za edle nemš e
enote  onje o odpeljali na eš o  o je de a armada prodirala v to
mer  o ameriš e enote odpeljale lipicance na avar o  el lipiš e rede

 je dobila italijan a voj a  ne aj onj o odpeljali v  dru e pa
prepu tili v triji  oslavi i so jih vr ili le e a st.

daj e obilarna u varja z rejo in ele cijo onj izvirne lipican e pa me
za klasi no ja anje    športno dre uro in vprežno vožnjo  azvija tudi
turisti no ja anje  troci e la o pre u ijo na poniji

 an a

lanica je rediš e slovenskega vrhunskega smu ar e a športa   o
tam zgradili a ve o s arsko skakal i o a svet . Tam je lovek na smu eh
prvi  poletel pre   metrov dale  lanica je li ovita alp a dolina v obli i
r e  dol a je  m  olino obdajajo do  m vi o e ore in rebeni

 lanici je po talo lavno ime ko str ktor a a ol i  s arski
skakal i  inženirja anka o dka

ta ko lo dek kot rvi slove ski okli i le
talski ko str ktor e delal v letalski i d stri i
t di v di e ti. e ove izk e ri rad

i ovi  skakal i  so ora l ali v vstri i
e i i i  dr od. a vi e teles ok lt r o
riz a e love i e osi e ovo i e.

cóna -
izkúwnja -
letálski
konstrúktor -
lúka -
mornár -
obdájati -
oprémljen -
pomôrstvo -
povrwína -
pretovárjanje -

privèz -
priznánje -
slikovít -
storítev -
tôvor -
uméten -
vrhúnski -
zabójnik -
zavarován -
zgrajèn -
zmogljívost -

 Kranjska Gora

Kraj je a o e e e zi sko ort o sredi e.  o olico pred tavlja
turisti no obmo je  pešpotmi  ži nicami  mu iš i in progami za hojo in
tek na smu e  ozimi povezuje raje mu ar i avtobu

Kranjska Gora je med prvo svetovno vojno, ko so ez  metrov
vi o i rši  iz doline Save v dolino So e ruski vojni ujetniki zgradili vo-
jaš o ce to  po tala strate ko o e e  raj  e ta naj bi omo o ila avst-
rij i voj i lažji do top na oš o ronto
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o e ek

lovenija je najmanjša o ednja država adžar e  a loven em
ozemlju e ti ajo robovi  lp  redozem i in panon i ter dinar o- raš i
vet  ajvišji vr  je riglav m . Klimatsko je lovenija prehodno
ozemlje med sredozemskim in elinskim podnebjem rednje vrope  
bližini va i ače pri itiji leži eometri no središ e lovenije   a a  o
od rili ronasto situlo vedro iz . stoletja pred naöim ötetjem.

lavne slovenske reke so ava rava Mura in oča  ozi jubljano
te e ju ljanica.

aj tarejši turi ti ni raj v loveniji je led z radom in jezerom  i je
lobo o  metrov  to  na njem je bil ultno rediš e že v po an i
a i   tre o po rit ko olec za ušenje polj i  pridel ov je zna ilnost
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talijani jubljano obdali   m dol o

bode o ži o in bun erji
 jubljani delujejo dane  najvišji državni

or ani  upš ina  pred ed tvo  vlada itd
imbol jubljane je zmaj. Zato se tudi

eden od njeni  mo tov imenuje maj i
mo t  i a tražijo štirje zmaji

r ite t ože le ik je po  na r-
toval mno o novi  tavb  i o premenile
podobo jubljane in naredile iz nje pre-
tolnico  ato e po o toma tudi re e  da
le ikova l a a.

 jubljani je me la o oli  dni v letu
(od tod ime ela l a a .r linska cerkev sv  ro ice

bárje -
bodéqa xíca -
qet®t -
nasélje -
naséljenec -
nastajajóq -
obléganje -
potrès -
prestólnica -
smuqíwqe -
sówki -

srednjevéwki -
stiqíwqe -
ték -
ujétnik -
umakníti -
upòr -
zasésti -
zmáj -
x®tev -
xáren -
xíqnica -

 ark o

 par u o priljubljena pre ajališ a  i e ajo v e do ož ika an arjev
vr   m  jer je ob le eni tavbi ob o tilni s o i ska so a . a kar a.

od cer vijo na vzpetini je po ebej živa no ob praznovanji  prve a maja
b ožni u je živalski vrt. tanovljen je bil  na  e tarji  je

pred tavljeni  ve  ot  razli ni  vr t živali
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Valvasor v svojem delu o Kranjski omenja kot slovensko posebnost tudi
lov na polhe.

Polhi so no e živali  ovzro ajo skrivnostne glasove in šume. Zato so ljud-
je svoj as ver eli  da i  o o i sam hudi  pase.

e v . stolet  so ili odlož iki dolž i ri aviti ol i lov risto e
os ostv  ki i  e ote  kot ravi o do e a izro ilo dolo eno število pasti.
a to ravi o so orali oddati  ol ov i  od teti  rnih denari ev.

asti za ol e ali ol i e so lese e katle z vz et o  ki se  ko ol  v riz e
v va o  s roži i  za re okrov.

Po nekaterih predelih na Slovenskem je
ol arstvo e ved o živo  etudi široka
av ost za  e ve.

a ol  vid o z a e e te rastare slo
ve ske avade e ol ovka  to lo i  e ko
okrivalo  o os slove ski  ož i  a tov.

olhovka
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o e ek

Na adranskem morju ima lovenija km dolgo o alo. Na obali je
razvit ribolov, ladjedelniötvo in turizem. Naravna znamenitost so ečo
e jske so ne, kjer so pridobivali sol v kristaliza ijskih bazenih od 1 .
stoletja naprej.
Kraöki konj lipicanec slovi po mo i  itro ti in vzdržljivo ti  oper je

edino ve je loven o pri taniš e  po ebej u merjeno v pretovarjanje zaboj-
ni ov ontejnerjev  in prevoz vozil   o viru ezmor e menjave oprav-
lja veli o toritev za adžar o  a elje oper je na talo na oto u  i o
a  opnom povezali v  toletju  ed  in  je spadal  taliji
o  e je ve ina talijanov pre elila v talijo

esto Piran je v eloti zavarovano kot kulturnozgodovinski spomenik.
starem sredozemskem meste u sta na ogled tudi pomorski muzej in

akvarij.
rediš e loven e a vr un e a mu ar e a öporta je Planica u so

leta 1 zrgadili naj ečjo s čarsko skaka n o na s e  aj-
pomembnejše zim ošportno rediš e je ranjska ora

ju ljana je od  junija  pre tolnica epubli e lovenije ter
njeno o podar o in ulturno rediš e  a raj em ri u  m  je

jubljan i grad  ozi me to te e ju ljanica  nti no ime me ta -
mona - je omenjeno prvi  redi  toletja  me jubljana pa leta 
imbol jubljane je maj. Na ankarjevem vrhu m je ožn k s
spominsko sobo vana ankarja  od ožni om je park ivoli z žival im
vrtom

ra anja

a o dol a je loven a obala adran e a morja  atero naravno zna-
menito t poznaš z obale  a šni o lipicanci  o em je znan oper  je
je pomor i muzej  je je bila z rajena  najve ja mu ar a pro a na
vetu  atero je najpomembnejše zim ošportno rediš e v loveniji
aštej lavne znamenito ti jubljane
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 a ro a

Med ljudskimi obrtmi na
Slovenskem je bila naj-
mo nejša lesna obrt. Obrtni-
ki so izdelovali t. i. “suho
robo”: sode  ka e  žli e  k
al i e  re eta i d. Pravico

do svobodnega trgovanja z
lesnimi izdelki je Ribni a-
nom 1492 podelil Friderik III.
Ribni ani so bili ot o i
tr ov i. Vso svojo robo so si
naprtili na hrbet. Tako so
hodili od hiše do hiše in od
sejma do sejma.

antíka -
dexévje -
jézero -
kráwki -
kuhálnica -
lésni izdélek -
mármoren -
nâdvójvoda -
nahájati se -
nap®titi si -
naravoslóvec -
natánqen -
nèstálen -
obiskoválec -
ob®t -
obrtník -
odtòk -

opís -
plôwqa -
poníkniti -
poplávljanje -
posébnost -
potujóq -
presihajóq -
razlága -
róba -
sêjem -
sláp -
sód -
trgovánje -
trgóvec -
zaslovéti -
zaslúga -
zgódnji -

206

 ar or

Maribor (104 tiso  prebivalcev)
je dr o a ve je slovensko mes-
to in pomembno industrijsko sre-
diš e  a elje ob ravi leži na
sti iš u alpskega in panonskega
sveta. Staro mestno jedro je nad
levim bregom Drave. V mestu je
vrsta srednjeveških stavbnih
spomenikov (grad, stolnica, Sod-
ni in Vodni stolp). V Mariboru je
druga slovenska iverza.

 o orje

Pohorje je široka gozdnata planota, katere pobo ja so na prisojni strani
izkr ili za razloženo po elitev in vino rade   višji  le a  o amotne
kmetije, njihova posebnost so hišna drevesa, predvsem lipe in tise.

brég -
gózdnat -
izk®qiti -
planôta -
pobóqje -

prisójen -
stávben -
stólnica -
stòlp -
vzpetína -

 K ren

Slovanski o  vesel a i  vi a  sorodnik starogrškega Dioniza, zavetnik
veselja zlasti v pustnem asu. Kurent je osrednja maškara t ske pustne
povor e urentovanja  i je podobna pu tni povor i v madžar em raju
Mohács s r s .

193-208old.pmd 2003.09.25., 16:29195

194

 a  a a

 erkn ko je ero

V Bohinju se nahaja znameniti
Slap Savica, ki je visok 78 m.
Med pomembnimi zgodnjimi
obiskovalci je bil 1807 avstrijski
nadvojvoda Janez. Na njegov
obisk spominja marmorna ploš-
a  i jo je dal vzidati baron 

Zois. Savica je najbolj obisko-
van slovenski slap.

O presihajo em Cerkniškem jezeru je bilo v zgodovini napisanega ve
ot o aterem oli jezeru na vetu  oznali o a že v anti i  vendar je pred

300 leti zaslovelo po zaslugi natan nega Valvasorjevega opisa.

Pravo razlago za to kraško posebnost je zapisal znameniti naravoslovec
Balthasar Hacquet, ki je nastanek jezera povezal s poplavljanjem kraške-
ga polja. Cerkniško jezero ima samo podzemeljske odtoke, skozi katere pa
lahko odte e omejena koli ina vode.

Kadar na polje prite e ve  vode, kot je lahko ponikne, potoki prestopijo
bregove in nastane jezero. Ob mo nem deževju e jezero napolni v ne aj
dneh. Voda ostaja v njem povpre no pol leta. Cerkniško jezero je najve je
(26 km2) slovensko nestalno jezero.

207

Neka stara slovenska bajka o
vesoljnem potopu pravi, da sta
ajda in vinska trta Kurentov dar.
Med štirimi ljudmi, ki so se po
vesoljnem potopu rešili, je bil eden
Slovenec. Po vinski trti, ki se je z
vrhom dotikala neba, je splezal
kvišku. Bog Kurent se je usmilil
loveka, ki je iskal rešitve na

drevesu, posve enem njemu. Ko je
voda odtekla, je moral Slovenec
obljubiti Kurentu zase in za svoje
potomce, da bo zmerom ljubil ti
dve, zanj sveti zeliš i i  rad žival
njun sad. To sta vinska trta in ajda.

 K o o e

Klopotec je zelo
zna ilen za štajer-
ske in prekmurske
vinograde. V 19.
stoletju so jih imeli
tudi v Porabju (klo-
fâutec). Na droge
pritrjene vetrnice so
glasniki zorenja
grozdja. Postavljajo
jih v vinograde v
asu med 26. juli-

jem in 15. avgus-
tom. Po ljudskem
verovanju izganjajo
ka e iz grozdja in
ga meh ajo, v resni-
ci pa preganjajo le
vrabce in škorce.
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verovanju izganjajo
ka e iz grozdja in
ga meh ajo, v resni-
ci pa preganjajo le
vrabce in škorce.
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217. Trbovlje

rni revir spada med najbolj onesnažena obmo ja v Sloveniji. Ob
trboveljski termoelektrarni so zgradili 360 m visok dimnik, ki strupene
pline prši bolj na široko. Je najvišji dimnik v Evropi.

Mešani pevski zbor A. Pavel z Gornjega Senika ima stike s pevskim
zborom iz Trbovelj.

218. Ker neče travca dol, mora kravca gor

Tako so rekli na kamniškem koncu, ko so vodili spomladi iz vseh dolin-
skih vasi rede konj, goved in ovac v planine. Najbolj ohranjeno planšar-
sko naselje na Slovenskem je Velika planina. Njeni pašniki so na alpski
planoti nad Kamniško Bistrico, visoki do 1666 metrov. Velika planina je
najve ja slovenska planina. Meri 557 hektarjev in na njej se lahko prepase
ve lav ž v e e e je ve je la el a la a
konjska planina, e veja je a e e aj je a l ž vel
od trgovine in tovorništva.

v a la al j ja la e e v a ali
v dolino v za etku septembra. V pašnih mesecih so pastirji bivali v pastir-
skih ko ah-bajtah. Te so bile zgrajene iz smrekovega lesa in do prve sve-
tovne vojne so bile ovalne oblike. Januarja 1945 so Nemci bajte na Veliki
in Mali planini ožgali e ajale ave je a a ž je la
uni ena tudi ka ela a ije nežne.

Leta 1988 je na tem mestu zrasla nova kapela. Spet so postavili vanjo
podobo Marije z Jezusom v naro ju, sede a eže a

Velika lanina ozi i

224
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pokrájina -
pridélek -
pripráva -
próga -
sestavína -
shrámba -
skálen -

sláp -
smér -
smúqanje -
správljanje -
v®h -
votlína -
xíqnica -

 e jarj   Kro

eblje o ovali v ova nici za žeblje  imenovani v enjc  pole  moš i
tudi žen e in otroci  en e o i na ovaš em o njiš u med delom u-
ale v lina ti  lonci  o ilo  ro  o njiš a o bili panji  i o na nji  
ladivi obli ovali razli ne vr te žebljev  za tavbar tvo  za pod ve onj in
amel  za evlje ipd  zvažali o ji  tudi v tujino  ebljar tvo je bilo razvi-

to v e do dru e vetovne vojne   ropar i  žebljarji  je Oton Zupan i
napi al pe em e l arska.

ane  je v raju kova ki ze

196. Planšarstvo

la arstsvo e v slove ski  l a  ose a zvrst a e živi ore e. o e
a a a orski  a iki  i  se ožeti . o osto oveza o z olžo i
redelova e  leka. ri a i i  redelavi leka e sodelovalo ve  l di.
a la i a  e i ela vsaka k eti a iz vasi v doli i svo o ko o o i ske
la i e  elika la i a .  vsa  e e a loveka  ki e skr el za živi o  o
asel i  olzel. ivl e e a la i a  e izo likovalo ose o la arsko

k lt ro  o o  re ra o  e e  stav e  slovstve o izro ilo.

glínast
izroqílo -
lônec -
kaméla -
kládivo -
kóqa -
kosílo -
króparski -
mólxa -

nôwa -
ognjíwqe -
páwen -
plánwarstvo -
prehrána -
senôxet -
stavbárstvo -
xebèlj -
xebljár -

208

 Gora e a n kra j a jaž

ora eca e na aja v aravan a  na oroš em  ob loven o-av trij-
i meji  rona t ip ralja atjaža e na aja v atjaževi jami  e eno

dopr no o o ralja atjaža o po tavili na eci že  toda bila je uni ena
med  vetovno vojno

ájda -
bájka -
jáma -
kíp -
klopôtec -
ljúdsko
verovánje -
potómec -

povórka -
sôha -
wkôrec -
t®ta -
uxívati -
vesóljni potòp -
vétrnica -
zavétnik -

 ska nekro o a

im a ne ropola v empetru pri elju je izred-
no pomemben in obenem a le i ar eolo ki s o e
ik v loveniji  d rili o jo  pri opanju ramo-

za  ašli o ve  ot  ar eološ o pomembni  pred-
metov  z opali o ez  robnic družin  ateri
lani o opravljali pomembne lužbe v bližnjem

me tu e e a, in ji  raz tavili v ar eolo ke  ark .
ajbolj impre ivne o veli e robnice iz po or e-
a marmorja  a nji  o iz le ani lov i prizori in
tilizirane ra tline  o ojni i o upodobljeni v relie u

ali polnopla ti nonni eva gro nica

gramòz -
gróbnica -
izklesáti -
lôvski -
mármor -

nekrópola -
prizòr -
razstáviti -
reliéf -
upodóbljen -
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219. Najvišja cerkev na Slovenskem

Kapelico na Kredarici (2515 m) pod Trigla-
vom je dal graditi akob ljaž. Ko je bila leta
1896 odprta ko a na Kredarici, je bila blagoslov-
lje a a el a žala je a
jo je “znani neznanec” porušil. Leta 1992 je
ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar blagoslovil
novo kapelico. V majhnem zvoniku so trije zno-
novi. Prvi je posve en Kraljici miru. (Vlivali so
jih v asu vojne v Sloveniji leta 1991).

Na Kredarici je najvišja meteorološka opa-
zovalnica v l ve j el je lav
na meteorološka postaja. riglavska ka elica

bájta - kunyhó
bívati - lakik
qréda - csorda
dímnik - kémény
nâdwk - érsek
nasélje - település
onesná en - szennyezett
ôvca - juh
planôta - fennsík

plánwarski hegyvidéki
- pásztor-

plín - gáz
revír - terület
smrékov - fenyõ-
str pén - mérges
tov rniwtvo - áruszállítás
trgovína - itt: kereskedés
zavétje - menedék

 jaže  s o

Planinsko zavetiš e in trian-
gulacijska to ka na vrhu Tri-
lava akob ljaž

ž la e
skladatelj in rodoljub je leta

ž l el j e
leto uresni il, da vrh Triglava

223

PO POMURJU
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211

postavi majhen stolp, ki “bode... imel prostora za štiri do pet ljudi ter štiri
okna o i glavnim s anem neba. ljažev s ol  na iglav  bode najvi ja
stavba ne le na Slovenskem, ampak sploh na slovanskem svetu.” Aljažev
stolp je postal slovenski simbol vseh časov. Pred njim se ponavadi slikajo
tisti, ki splezajo na vrh Triglava.

g®b - címer
úlijske lpe - Júliai-Alpok

mog qen - hatalmas
rodoljúb - hazaszeretõ
séveren - északi
skladátelj - zeneszerzõ
stávba - ép let

st lp - torony
v®wqati - besorol

viwínska magasság-
razlíka - különbség
v® - csúcs
vtís - benyomás
zavetíwqe - menedékhely

221. Triglav

Najvišja slovenska (nekoč jugoslovanska) gora Triglav (2 864 m), kralj
vzhodnih Julijskih Alp, simbol upanja in moči slovenskega naroda. Skica
treh vrhov – od tod ime Triglav – je sestavni del grba R Slovenije. Prvi so
splezali na to goro 1778 štirje lovci iz Bohinja.

iglav ni go a  iglav je k aljes vo  (Julius Kugy).
Severno steno Triglava uvrščajo med najmogočnejše stene v Alpah.

Največja višinska razlika je 1200 metrov. Mogočen vtis naredi tudi zaradi
širine (3 km). Severna stena je eno najbolj priljubljenih in obiskanih alpi-
nističnih območij v Julijskih Alpah.

Računajo, da bolj ali manj redno zahaja v gore okoli 400 tiso  Slovencev.

riglav iz zraka

222
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222. Triglavski narodni park

Obsega skoraj celotni slovenski del Julijskih Alp. Triglavski narodni
park (TNP) je bil razglašen v današnjem obsegu (85 ha) 1981.

Triglav (2864 m) je osrednja točka zavarovanega območja. V
Triglavskem pogorju izvirajo Sava Bohinjka, Sava Dolinka in So a. S svo-
jimi dolinami predstavljajo tri povsem različne podobe vzhodnega dela
Julijskih Alp. Cesta čez Vršič (1611 m) povezuje soško in savsko dolino.
Hkrati je tudi najpomembnejša prometnica za dostop v Trento.

V dolinah od rastlin prevladuje bukovje. Z naraščajočo nadmorsko višino
bukev postopoma nadomešča smreka.

ed ž a  naj omenimo gamse. Ni se treba bati srečanja z rjavim
medvedom. Človeka navadno zelo hitro zazna in se mu umakne.

Planinske kavke z drznimi akrobacijami v zraku izvabljajo občudova-
nje obiskovalcev gorskih vrhov. Med ribami je najbolj znamenita soška
postrv.

gad in modras.

búkovje - bükkös
dost p - megközelítés
gád - keresztes vipera
gáms - zerge
kávka - csóka
modrâs - homoki vipera
nadmôrska tengerszint
viwína - feletti magasság
nadoméwqati - helyébe lép
obm qje - terület

obsèg - kiterjedés
plazílec - csúszómászó
pod ba - kép
pog rje - hegység
post®v - pisztráng
predstávljati - képvisel
prométnica - közlekedési út
sávska dolína - Száva-völgy
s wka dolína - Soqa-völgy
zavarován - védett

223. Trenta

Trenta je vključena v Triglavski narodni park. Zgornji del toka reke
Soče, ene od petih naravno najbolj ohranjenih rek v celotnih Alpah, je
globoko vrezana dolina Trenta.

Nikjer drugje v Sloveniji ni tako velike višinske razlike med rečno stru-
go in gorskimi grebeni. Slikovita dolina v obliki črke V ali podkve nas

221

Povzetek

Za apnenčasto planoto slovenskega rasa so značilne podzemske jame
in burja. urja je močan veter, ki nastaja največkrat pozimi in traja tudi po

kamenjem.
vetovno znana je Postojnska jama ki je nastala pred 3 milijoni let.

Ima 21 km rovov z več dvoranami. Dvorana Velika gora je visoka 45 m.
Stalna temperatura v jami je okrog 8 stopinj. Za turistični ogled je urejenih

človeška ribica. Svetlobo zaznava s površino
telesa, ki je prosojno. Oči nima. kocjanski jama je največji znani
podzemski kanjon na svetu.

Cestna povezava med Avstrijo in Slovenijo čez Karavanke vodi preko
prelaza ju elj
Najstarejöe slovensko rudarsko mesto je drija kjer so leta 1 odkri

li ž o sre ro. tem rudniku je tudi edina pod emska cerkev v Sloveniji,
kapela Svete Trojice. Idrija je znana tudi po čipkarstvu in domači jedi

Vprašanja

Kaj je značilno za slovenski Kras? Kaj je burja? Kaj je značilno za
Postojnsko jamo? Kakšna je človeška ribica? Kje je največji podzemski

Kaj je še v idrijskem rudniku? Po čem je še znana Idrija?

209-224old.pmd 2003.09.25., 16:41212
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preseneti, ko se spuščamo z Vrši a. Hiše, povečini iz 19. stoletja, imajo
kamnito stavbno jedro in strme, ponekod še s skodlami krite strehe, zunan-
ja lesena stopnišč čilni so skrbno pokošeni travniki.

tara do a i a v adn i renti

224. Pripovedka o Zlatorogu

Pod vrhovi Triglava je bil neko  planinski raj. Tam so prebivale bele
žene  dob o nice lj di v dolini. ji ove bele koze so se asle o go a .
odil ji  je os aven bel kozo og z zla imi ogovi  ki se je imenoval la o og.
ele žene so ga na edile ne anljivega. e bi ga di zadela k ogla  bi iz

vsake ka lje k vi  ki bi adla na la  i i i pognala dežna iglavska
oža. n sam o ži  lis i  e ože bi ga v i  ozd avil. e ve ! e bi se kdo

doko al do ka e ega od njegovi  ogov  bi s em dobil klj  do vse  zla i
in s eb ni  zakladov  ki ji  iglava ka a va v go i oga in.

eko nedeljo so v k mi od iglavom imeli les. i li so di la ki gov
ci. den izmed nji  se je zagledal v ele o k marjevo h e ko  ki je že dala
svoje s ce en a skem  an . govec je ovabil dekle na les  ji na aknil na

s e zla e s an ke. o jo je di njen an  ovabil  ga je dekle zav nilo. ekla
m  je  da ji e ni inesel ni i iglavske ože  e di so m  oznani vsi zakladi
go . loboko žaljen je mladeni  za s il k mo.

aslednje j o s a z nekim d gim lovcem zalezla la o oga. en a
ski lovec je akoj s eljal nanj  oda kozel je  ozd avljen o dežni oži

i mel nadenj in ga e il v prepad.

220

Pred prvo svetovno vojno so slovenske čipke v tujini prodajali kot ruske,
angleške in beneške izdelke. Njihov slovenski izvor je bil neznan. Slovenske
čipke so dosegle priznanja na mednarodnih razstavah med obema vojna-
ma. Danes skoraj devetdeset odstotkov slovenskih č

Vsako leto prirejajo zadnji teden v avgustu i ka ski es ival.
čilnih nekaj domačih jedi, ki so se uveljavile v času starega

rudarstva. Tako npr. žlik o i  v testo zavit zabeljen krompir z začimbami.

benéwki - velencei
láp - gõz

izvá ati - exportál
izv r - eredet
jáwek - akna
Karavánke - Karavankák
klékljanje - csipkeverés
kotlína - katlan
kovínski - fém-
ok liwki - környékbeli
okostnják - csontváz
okrâs - dísz
opréma - felszerelés
posteljnína - ágynemû
povezáva - összeköttetés

prázniqen - ünnepi
pred r - alagút
prelâz - hágó
prem en - vagyonos
pridobítev - vívmány
priznánje - elismerés
promèt - forgalom
r dár - bányász
rúdnik - bánya
r doslédec - érckutató
t jína - külföld

veljáviti se - érvényesül
vôjni jétnik - hadifogoly
zaqímba - fûszer
ívo srebr - higany
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222. Triglavski narodni park

Obsega skoraj celotni slovenski del Julijskih Alp. Triglavski narodni
park (TNP) je bil razglašen v današnjem obsegu (85 ha) 1981.

Triglav (2864 m) je osrednja točka zavarovanega območja. V
Triglavskem pogorju izvirajo Sava Bohinjka, Sava Dolinka in So a. S svo-
jimi dolinami predstavljajo tri povsem različne podobe vzhodnega dela
Julijskih Alp. Cesta čez Vršič (1611 m) povezuje soško in savsko dolino.
Hkrati je tudi najpomembnejša prometnica za dostop v Trento.

V dolinah od rastlin prevladuje bukovje. Z naraščajočo nadmorsko višino
bukev postopoma nadomešča smreka.

ed ž a  naj omenimo gamse. Ni se treba bati srečanja z rjavim
medvedom. Človeka navadno zelo hitro zazna in se mu umakne.

Planinske kavke z drznimi akrobacijami v zraku izvabljajo občudova-
nje obiskovalcev gorskih vrhov. Med ribami je najbolj znamenita soška
postrv.

gad in modras.

búkovje - bükkös
dost p - megközelítés
gád - keresztes vipera
gáms - zerge
kávka - csóka
modrâs - homoki vipera
nadmôrska tengerszint
viwína - feletti magasság
nadoméwqati - helyébe lép
obm qje - terület

obsèg - kiterjedés
plazílec - csúszómászó
pod ba - kép
pog rje - hegység
post®v - pisztráng
predstávljati - képvisel
prométnica - közlekedési út
sávska dolína - Száva-völgy
s wka dolína - Soqa-völgy
zavarován - védett

223. Trenta

Trenta je vključena v Triglavski narodni park. Zgornji del toka reke
Soče, ene od petih naravno najbolj ohranjenih rek v celotnih Alpah, je
globoko vrezana dolina Trenta.

Nikjer drugje v Sloveniji ni tako velike višinske razlike med rečno stru-
go in gorskimi grebeni. Slikovita dolina v obliki črke V ali podkve nas
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Povzetek

Za apnenčasto planoto slovenskega rasa so značilne podzemske jame
in burja. urja je močan veter, ki nastaja največkrat pozimi in traja tudi po

kamenjem.
vetovno znana je Postojnska jama ki je nastala pred 3 milijoni let.

Ima 21 km rovov z več dvoranami. Dvorana Velika gora je visoka 45 m.
Stalna temperatura v jami je okrog 8 stopinj. Za turistični ogled je urejenih

človeška ribica. Svetlobo zaznava s površino
telesa, ki je prosojno. Oči nima. kocjanski jama je največji znani
podzemski kanjon na svetu.

Cestna povezava med Avstrijo in Slovenijo čez Karavanke vodi preko
prelaza ju elj
Najstarejöe slovensko rudarsko mesto je drija kjer so leta 1 odkri

li ž o sre ro. tem rudniku je tudi edina pod emska cerkev v Sloveniji,
kapela Svete Trojice. Idrija je znana tudi po čipkarstvu in domači jedi

Vprašanja

Kaj je značilno za slovenski Kras? Kaj je burja? Kaj je značilno za
Postojnsko jamo? Kakšna je človeška ribica? Kje je največji podzemski

Kaj je še v idrijskem rudniku? Po čem je še znana Idrija?
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preseneti, ko se spuščamo z Vrši a. Hiše, povečini iz 19. stoletja, imajo
kamnito stavbno jedro in strme, ponekod še s skodlami krite strehe, zunan-
ja lesena stopnišč čilni so skrbno pokošeni travniki.

tara do a i a v adn i renti

224. Pripovedka o Zlatorogu
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žene  dob o nice lj di v dolini. ji ove bele koze so se asle o go a .
odil ji  je os aven bel kozo og z zla imi ogovi  ki se je imenoval la o og.
ele žene so ga na edile ne anljivega. e bi ga di zadela k ogla  bi iz

vsake ka lje k vi  ki bi adla na la  i i i pognala dežna iglavska
oža. n sam o ži  lis i  e ože bi ga v i  ozd avil. e ve ! e bi se kdo

doko al do ka e ega od njegovi  ogov  bi s em dobil klj  do vse  zla i
in s eb ni  zakladov  ki ji  iglava ka a va v go i oga in.

eko nedeljo so v k mi od iglavom imeli les. i li so di la ki gov
ci. den izmed nji  se je zagledal v ele o k marjevo h e ko  ki je že dala
svoje s ce en a skem  an . govec je ovabil dekle na les  ji na aknil na

s e zla e s an ke. o jo je di njen an  ovabil  ga je dekle zav nilo. ekla
m  je  da ji e ni inesel ni i iglavske ože  e di so m  oznani vsi zakladi
go . loboko žaljen je mladeni  za s il k mo.

aslednje j o s a z nekim d gim lovcem zalezla la o oga. en a
ski lovec je akoj s eljal nanj  oda kozel je  ozd avljen o dežni oži

i mel nadenj in ga e il v prepad.
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Povzetek

Drugo največje mesto Slovenije je Mari or  ima 104 tisoč prebivalcev.
Maribor je pomembno industrijsko središče, in tu je druga slovenska uni
verza. Nad ariborom je gozdna planota Po orje ätajerska znamenitost
je osrednja maökara ptujske postne povorke kurentovanja kurent Za
vinograde je značilen klopotec

Karavankah na Koroökem se nahaja gora Peca, v kateri - po ljudskem
izroč

äempetru pri elju je najlepöi arheoloöki spomenik v loveniji rim
ska nekropola rudarskem mestu rbovlje se nahaja najviöji dimnik v
vropi m .Najbolj ohranjeno in največje planšarsko naselje na Sloven-

skem je lika planina (1666 m). Na njej se lahko prepase več kot 300

Najviöja erkev na lovenskem je kapelica na redarici 1 m pod
riglavom. u je tudi najviöjameteoroloöka opazovalni a. Na vrhu riglava
stoji jaže  s o časov. Triglav  pa je simbol
upanja in moči slovenskega naroda. Skica treh vrhov je sestavni del grba
Republike Slovenije.

riglavskem narodnem parku ha izvirajo ava ohinjka, ava
olinka in Soča. Cesta čez Vršič (1611 m) povezuje soško in savsko dolino.

Znač
dolini rente so hiše povečini še iz 19. stoletja. Imajo kamnito stavb-

čem in
latorogu. am stoji u

g jev spomenik. ulius Kug je napisal sedem knjig o slovenskih gorah.

ra anja

Katero je drugo največje mesto v Sloveniji? Kje je Pohorje? Kdo je
kurent? Kaj je klopotec? Po čem je znana gora Peca? Kaj je v Šempetru pri

znamenitosti poznaš na Triglavu? Katere reke izvirajo v Triglavskem narod-
nem parku? Kakšne hiše so v dolini Trente? Preberi pripovedko o latorogu
Kdo je bil Kug
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 ko janske ja e

Na kraškem obmobčju Slovenije je kar nekaj ponikalnic, vendar po
mogočnosti ponornega dela ne dosegajo Škocjanskih jam. Leta 1986 so
jih kot najve ji znani podzemski kanjon na svetu vpisali v Seznam sve-
tovne kulturne in naravne dediš ine pri Unescu. Jame so bile v nevarnih
č č
val mogoč či-
ni po kozjih stezah spušč

bákla - fáklya
dédiwqina - örökség
dvorána - terem
dv ívka - kétéltû
jáma - barlang
kápnik - cseppkõ
k zja stezâ - kecskecsapás
obílica - bõség
odkríti - feltár
ponikálnica - búvópatak

ponôren - földalatti
pros jen - áttetszõ
r v - üreg
seznâm - lista
skladíwqe - raktár
stálen - állandó
típ - tapintás
tírnica - sínpálya
v - szaglás
zmáj - sárkány

 j e j

Cestna povezava med Avstrijo in Slovenijo premaga glavni greben Kara-
vank med mednarodnima mejnima prehodoma skozi 1570 m dolg predor. Pre-

čem gorskem re a  j e j (1369).
Čezenj je dolgo tekla najkrajša naravna cestna povezava

Karavanke zvrtali predor.
Nedaleč od prehoda je spomenik taboriš nikom iz 2.

svetovne vojne. Pod kovinskim okostnjakom je francoski
napis J’accuse če so tu postavili

cestni predor. Nekaj sto jih je zaradi razmer v taborišču
in na delovišču umrlo.
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Ko so pastirji naslednje poletje spet
prignali svoje rede v gore, so našli
samo še pusto skalnato krajino. Bele
žene so za s ile a k aj in la o og je
v svojem s d  az il ele e a nike.
Še danes je videti na skalnatih tleh
odtise njegovih rogov.

dokopáti se - hozzáfér
kozor g - kõszáli kecske
láwki - talján
m stov - tornác
narávno - természetileg
odtís - nyom
postáven - szép termetû
po íti - elfogyaszt
povabíti - meghív
prepâd - szakadék
presenétiti - meglep
pri príqi - azon nyomban

ráj - éden
razríti - széttúr
réqna strúga - folyómeder
r g - szarv
sk dla - zsindely
slikovít - festõi szépségû
st®m - meredek
t k - folyás
zadéti - eltalál
zaklád - kincs
zalésti k ga - közelébe férkõzik
zavrníti - elutasít

225. Julius Kugy

Bil je italijanski veletrgovec v Trstu, ampak je imel
slovenske prednike.

Bil je znani planinec in planinski pisatelj, ki je o slo-
venskih gorah napisal sedem knjig in je glas o lepotah
slovenskih gorá ponesel v svet. Vse njegove knjige so
izšle tudi v slovenskem prevodu.

Pri odkrivanju Julijskih Alp je zagotovo najpomemb-
nejša osebnost dr. Julius Kugy (1858-1944).

V trentarskih gorah je iskal trentarski glavinec
(Scabiosa trenta), kakršnega je v 18. st. opisal B.

če več našel. Kas-
s edozemsko bledo

obloglavko (Cephalaria leucantha) kot novo vrsto. Kugy je ob iskanju
skrivnostne rastline začel sistematično osvajati vrhove Julijskih Alp.
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 dr ja n ž o sre ro

Najstarejše slovensko rudarsko mesto 1490
so v tem kraju odk ili živo s eb o. Po pripovedovanju je neki kmet pod-
stavil pod doma i studenec škaf
sledci in rudarji so zatem poselili kraj in okoliške gozdove. V naslednjih
desetletjih so izkopali globoke jaške.

Valvasor poroča, da je moral plezati v rudnik po lestvah 200 m globoko.
č kot tri leta, večina

deluje več.

 Ka e a  r dn k

Izjemna idrijska pridobitev je obnovljen in za obiskovalce odprt del
rudnika. Ogled Antonijevega rova iz 1500, drugega najstarejšega ohranje-
nega vhoda v rudnik v Evropi, je srečanje s svetom, ki ga je 500 let obliko-
val idrijski rudar. Na koncu Antonijevega rova je odzemska ka ela sv.
Trojice. To je edini tak cerkveni objekt v Sloveniji.

 dr jsko č kars o

Zibelka slovenskega čipkarstva je Idrija. Od tod se je klekljanje čipke
širilo v okolico. Od konca 19. stoletja so organizirali tudi ipkarske šole.
Čipke so največ o abljali emožnej i kme je v alpskem delu Slovenije,
in sicer za okras praznične noše in posteljnine. Veliko so jih kupovale cerkve
za bogosl žno o emo.
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Povzetek
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vinograde je značilen klopotec
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ska nekropola rudarskem mestu rbovlje se nahaja najviöji dimnik v
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olinka in Soča. Cesta čez Vršič (1611 m) povezuje soško in savsko dolino.

Znač
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čem in
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g jev spomenik. ulius Kug je napisal sedem knjig o slovenskih gorah.
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kurent? Kaj je klopotec? Po čem je znana gora Peca? Kaj je v Šempetru pri
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nem parku? Kakšne hiše so v dolini Trente? Preberi pripovedko o latorogu
Kdo je bil Kug
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mogočnosti ponornega dela ne dosegajo Škocjanskih jam. Leta 1986 so
jih kot najve ji znani podzemski kanjon na svetu vpisali v Seznam sve-
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ni po kozjih stezah spušč
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venskih gorah napisal sedem knjig in je glas o lepotah
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Pri odkrivanju Julijskih Alp je zagotovo najpomemb-
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226. Kras

Znanstveniki so v 19. stoletju vneto opisovali značilne podzemske kraške
čas-

to planoto med Trstom, Vipavsko dolino in Brkini. Izraz kras je zato prešel
v mednarodno rabo (it. carso, angl. in nem. Karst, karszt) za
zemeljsko površje, ki je zgrajeno iz kamnin, topnih v padavinski vodi,
bogati z ogljivkovim dioksidom.

 Krasoslovci pravijo temu območju, katerega več
in manjši v Italiji, klasi ni ali mati ni kras.

227. Burja

Burja: sunkovit, močan ter hladen severovzhodni veter, ki piha z dinarskih
kraških planot proti Jadranskemu morju. Nastane zaradi tega, ker je nad sredn-
jo Evropo visok zra ni tlak, nad Sredozemskim morjem pa nizek (“oj, ti burja,
kraševska”). Največkrat nastaja burja pozimi in traja tudi po pet dni. V sunkih
presega 180 km na uro. Ob sunkih odkriva strehe, preobrača kamione, podira
drogove, lomi drevesa. Zato imajo kraji z burjo svoje značilnosti: drevesa so
nesimetrična in nagnjena, strehe so skoraj brez napušč

čitne ograje ali zidovi, ceste so
v ovinkih “narobe” nagnjene. Burja piha v vseh letnih časih, vendar je pozimi
dvakrat pogostnejša in močnejša.

apnénqast - mész-
búrja - bóra(szél)
glavínec - ördögszem
kamnína - kõzet
Krás - Karszt-vidék
krasoslôvec - karsztkutató
kráwki - Karszt-vidéki
lomíti - (össze)tör
napúwq - eresz
obloglávka - fejvirág
odkrívanje - feltárás
ogljíkov dioksíd - széndioxid
ográja - kerítés
osébnost - személyiség

osvájati - meghódít
padavínska csapadék-
vôda - víz
planínec - hegymászó
pojâv - jelenség
pov®wje - felszín
prédnik - õs
súnek - lökés
T®st - Trieszt
tôpen - oldódó
v®sta - faj(ta)
vèletrgôvec - nagykereskedõ
zawqíten - védelmi
zráqni tlák - légnyomás
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228. Postojnska jama

Postojna je znana po svetu zaradi čudovite jame. Postojnski jamski sistem
je delo reke Pivke. Večina od 21 km rovov je precej visokih in širokih, na

ču več rovov se ti razširjajo v velike dvorane. Dvorana Velika gora je npr.
visoka 45 m. Stalna temperatura v jami je okoli 8 stopinj Celzija.

Rovi so nastajali v zadnjih 1-3 milijone
let. Novejši kapniki zrastejo za milimeter v
desetih letih.

Notranje dele jame so odkrili 1818, ob
pripravah na obisk cesarja Franca I. Domačin
Luka Čeč je tedaj splezal na visoko skalo nad
podzemsko reko Pivko, da bi namestil trans-
parent, ko je opazil vhod v notranje dele jame.

Najprej so jamo razsvetlili z baklami, 1884
so v turističnem delu napeljali električno razs-

čke so potiskali jamski
delavci. Od 1959 vozijo lokomotive na električni pogon. Za turistični ogled
je urejenih 5 km. V koncertni dvorani prirejajo občasne koncerte, v

čnem času pa od 1991 postavljajo žive jaslice.
Začetni del Postojnske jame je črnikast. V tem delu je bilo med drugo

svetovno vojno skladišče bencina. Spomladi 1944 so se partizani prebili
iz Črne jame po več kilometrov dolgih rovih in bencin zažgali.

229. loveška ribica

bleda dvoživka
človeška ribica (Proteus anguinus). Prvotno so jo imeli
za zmajevega mladi a. Še danes je njen razvoj v pod-
zemskem naravnem okolju nepojasnjen. Njihova telesca
so običajno brezbarvna, prosojna ali bela. So brez oči in
svetlobo zaznavajo s površino telesa. Pomanjkanje vida
nadomeščajo z zelo dobrim vohom in tipom.
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Ko so pastirji naslednje poletje spet
prignali svoje rede v gore, so našli
samo še pusto skalnato krajino. Bele
žene so za s ile a k aj in la o og je
v svojem s d  az il ele e a nike.
Še danes je videti na skalnatih tleh
odtise njegovih rogov.

dokopáti se - hozzáfér
kozor g - kõszáli kecske
láwki - talján
m stov - tornác
narávno - természetileg
odtís - nyom
postáven - szép termetû
po íti - elfogyaszt
povabíti - meghív
prepâd - szakadék
presenétiti - meglep
pri príqi - azon nyomban

ráj - éden
razríti - széttúr
réqna strúga - folyómeder
r g - szarv
sk dla - zsindely
slikovít - festõi szépségû
st®m - meredek
t k - folyás
zadéti - eltalál
zaklád - kincs
zalésti k ga - közelébe férkõzik
zavrníti - elutasít

225. Julius Kugy

Bil je italijanski veletrgovec v Trstu, ampak je imel
slovenske prednike.

Bil je znani planinec in planinski pisatelj, ki je o slo-
venskih gorah napisal sedem knjig in je glas o lepotah
slovenskih gorá ponesel v svet. Vse njegove knjige so
izšle tudi v slovenskem prevodu.

Pri odkrivanju Julijskih Alp je zagotovo najpomemb-
nejša osebnost dr. Julius Kugy (1858-1944).

V trentarskih gorah je iskal trentarski glavinec
(Scabiosa trenta), kakršnega je v 18. st. opisal B.

če več našel. Kas-
s edozemsko bledo

obloglavko (Cephalaria leucantha) kot novo vrsto. Kugy je ob iskanju
skrivnostne rastline začel sistematično osvajati vrhove Julijskih Alp.
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 dr ja n ž o sre ro

Najstarejše slovensko rudarsko mesto 1490
so v tem kraju odk ili živo s eb o. Po pripovedovanju je neki kmet pod-
stavil pod doma i studenec škaf
sledci in rudarji so zatem poselili kraj in okoliške gozdove. V naslednjih
desetletjih so izkopali globoke jaške.

Valvasor poroča, da je moral plezati v rudnik po lestvah 200 m globoko.
č kot tri leta, večina

deluje več.

 Ka e a  r dn k

Izjemna idrijska pridobitev je obnovljen in za obiskovalce odprt del
rudnika. Ogled Antonijevega rova iz 1500, drugega najstarejšega ohranje-
nega vhoda v rudnik v Evropi, je srečanje s svetom, ki ga je 500 let obliko-
val idrijski rudar. Na koncu Antonijevega rova je odzemska ka ela sv.
Trojice. To je edini tak cerkveni objekt v Sloveniji.

 dr jsko č kars o

Zibelka slovenskega čipkarstva je Idrija. Od tod se je klekljanje čipke
širilo v okolico. Od konca 19. stoletja so organizirali tudi ipkarske šole.
Čipke so največ o abljali emožnej i kme je v alpskem delu Slovenije,
in sicer za okras praznične noše in posteljnine. Veliko so jih kupovale cerkve
za bogosl žno o emo.
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Povzetek

Drugo največje mesto Slovenije je Mari or  ima 104 tisoč prebivalcev.
Maribor je pomembno industrijsko središče, in tu je druga slovenska uni
verza. Nad ariborom je gozdna planota Po orje ätajerska znamenitost
je osrednja maökara ptujske postne povorke kurentovanja kurent Za
vinograde je značilen klopotec

Karavankah na Koroökem se nahaja gora Peca, v kateri - po ljudskem
izroč

äempetru pri elju je najlepöi arheoloöki spomenik v loveniji rim
ska nekropola rudarskem mestu rbovlje se nahaja najviöji dimnik v
vropi m .Najbolj ohranjeno in največje planšarsko naselje na Sloven-

skem je lika planina (1666 m). Na njej se lahko prepase več kot 300

Najviöja erkev na lovenskem je kapelica na redarici 1 m pod
riglavom. u je tudi najviöjameteoroloöka opazovalni a. Na vrhu riglava
stoji jaže  s o časov. Triglav  pa je simbol
upanja in moči slovenskega naroda. Skica treh vrhov je sestavni del grba
Republike Slovenije.

riglavskem narodnem parku ha izvirajo ava ohinjka, ava
olinka in Soča. Cesta čez Vršič (1611 m) povezuje soško in savsko dolino.

Znač
dolini rente so hiše povečini še iz 19. stoletja. Imajo kamnito stavb-

čem in
latorogu. am stoji u

g jev spomenik. ulius Kug je napisal sedem knjig o slovenskih gorah.

ra anja

Katero je drugo največje mesto v Sloveniji? Kje je Pohorje? Kdo je
kurent? Kaj je klopotec? Po čem je znana gora Peca? Kaj je v Šempetru pri

znamenitosti poznaš na Triglavu? Katere reke izvirajo v Triglavskem narod-
nem parku? Kakšne hiše so v dolini Trente? Preberi pripovedko o latorogu
Kdo je bil Kug
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 ko janske ja e

Na kraškem obmobčju Slovenije je kar nekaj ponikalnic, vendar po
mogočnosti ponornega dela ne dosegajo Škocjanskih jam. Leta 1986 so
jih kot najve ji znani podzemski kanjon na svetu vpisali v Seznam sve-
tovne kulturne in naravne dediš ine pri Unescu. Jame so bile v nevarnih
č č
val mogoč či-
ni po kozjih stezah spušč

bákla - fáklya
dédiwqina - örökség
dvorána - terem
dv ívka - kétéltû
jáma - barlang
kápnik - cseppkõ
k zja stezâ - kecskecsapás
obílica - bõség
odkríti - feltár
ponikálnica - búvópatak

ponôren - földalatti
pros jen - áttetszõ
r v - üreg
seznâm - lista
skladíwqe - raktár
stálen - állandó
típ - tapintás
tírnica - sínpálya
v - szaglás
zmáj - sárkány

 j e j

Cestna povezava med Avstrijo in Slovenijo premaga glavni greben Kara-
vank med mednarodnima mejnima prehodoma skozi 1570 m dolg predor. Pre-

čem gorskem re a  j e j (1369).
Čezenj je dolgo tekla najkrajša naravna cestna povezava

Karavanke zvrtali predor.
Nedaleč od prehoda je spomenik taboriš nikom iz 2.

svetovne vojne. Pod kovinskim okostnjakom je francoski
napis J’accuse če so tu postavili

cestni predor. Nekaj sto jih je zaradi razmer v taborišču
in na delovišču umrlo.
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Ko so pastirji naslednje poletje spet
prignali svoje rede v gore, so našli
samo še pusto skalnato krajino. Bele
žene so za s ile a k aj in la o og je
v svojem s d  az il ele e a nike.
Še danes je videti na skalnatih tleh
odtise njegovih rogov.

dokopáti se - hozzáfér
kozor g - kõszáli kecske
láwki - talján
m stov - tornác
narávno - természetileg
odtís - nyom
postáven - szép termetû
po íti - elfogyaszt
povabíti - meghív
prepâd - szakadék
presenétiti - meglep
pri príqi - azon nyomban

ráj - éden
razríti - széttúr
réqna strúga - folyómeder
r g - szarv
sk dla - zsindely
slikovít - festõi szépségû
st®m - meredek
t k - folyás
zadéti - eltalál
zaklád - kincs
zalésti k ga - közelébe férkõzik
zavrníti - elutasít

225. Julius Kugy

Bil je italijanski veletrgovec v Trstu, ampak je imel
slovenske prednike.

Bil je znani planinec in planinski pisatelj, ki je o slo-
venskih gorah napisal sedem knjig in je glas o lepotah
slovenskih gorá ponesel v svet. Vse njegove knjige so
izšle tudi v slovenskem prevodu.

Pri odkrivanju Julijskih Alp je zagotovo najpomemb-
nejša osebnost dr. Julius Kugy (1858-1944).

V trentarskih gorah je iskal trentarski glavinec
(Scabiosa trenta), kakršnega je v 18. st. opisal B.

če več našel. Kas-
s edozemsko bledo

obloglavko (Cephalaria leucantha) kot novo vrsto. Kugy je ob iskanju
skrivnostne rastline začel sistematično osvajati vrhove Julijskih Alp.
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 dr ja n ž o sre ro

Najstarejše slovensko rudarsko mesto 1490
so v tem kraju odk ili živo s eb o. Po pripovedovanju je neki kmet pod-
stavil pod doma i studenec škaf
sledci in rudarji so zatem poselili kraj in okoliške gozdove. V naslednjih
desetletjih so izkopali globoke jaške.

Valvasor poroča, da je moral plezati v rudnik po lestvah 200 m globoko.
č kot tri leta, večina

deluje več.

 Ka e a  r dn k

Izjemna idrijska pridobitev je obnovljen in za obiskovalce odprt del
rudnika. Ogled Antonijevega rova iz 1500, drugega najstarejšega ohranje-
nega vhoda v rudnik v Evropi, je srečanje s svetom, ki ga je 500 let obliko-
val idrijski rudar. Na koncu Antonijevega rova je odzemska ka ela sv.
Trojice. To je edini tak cerkveni objekt v Sloveniji.

 dr jsko č kars o

Zibelka slovenskega čipkarstva je Idrija. Od tod se je klekljanje čipke
širilo v okolico. Od konca 19. stoletja so organizirali tudi ipkarske šole.
Čipke so največ o abljali emožnej i kme je v alpskem delu Slovenije,
in sicer za okras praznične noše in posteljnine. Veliko so jih kupovale cerkve
za bogosl žno o emo.
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Povzetek

Drugo največje mesto Slovenije je Mari or  ima 104 tisoč prebivalcev.
Maribor je pomembno industrijsko središče, in tu je druga slovenska uni
verza. Nad ariborom je gozdna planota Po orje ätajerska znamenitost
je osrednja maökara ptujske postne povorke kurentovanja kurent Za
vinograde je značilen klopotec

Karavankah na Koroökem se nahaja gora Peca, v kateri - po ljudskem
izroč

äempetru pri elju je najlepöi arheoloöki spomenik v loveniji rim
ska nekropola rudarskem mestu rbovlje se nahaja najviöji dimnik v
vropi m .Najbolj ohranjeno in največje planšarsko naselje na Sloven-

skem je lika planina (1666 m). Na njej se lahko prepase več kot 300

Najviöja erkev na lovenskem je kapelica na redarici 1 m pod
riglavom. u je tudi najviöjameteoroloöka opazovalni a. Na vrhu riglava
stoji jaže  s o časov. Triglav  pa je simbol
upanja in moči slovenskega naroda. Skica treh vrhov je sestavni del grba
Republike Slovenije.

riglavskem narodnem parku ha izvirajo ava ohinjka, ava
olinka in Soča. Cesta čez Vršič (1611 m) povezuje soško in savsko dolino.

Znač
dolini rente so hiše povečini še iz 19. stoletja. Imajo kamnito stavb-

čem in
latorogu. am stoji u

g jev spomenik. ulius Kug je napisal sedem knjig o slovenskih gorah.

ra anja

Katero je drugo največje mesto v Sloveniji? Kje je Pohorje? Kdo je
kurent? Kaj je klopotec? Po čem je znana gora Peca? Kaj je v Šempetru pri

znamenitosti poznaš na Triglavu? Katere reke izvirajo v Triglavskem narod-
nem parku? Kakšne hiše so v dolini Trente? Preberi pripovedko o latorogu
Kdo je bil Kug
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 ko janske ja e

Na kraškem obmobčju Slovenije je kar nekaj ponikalnic, vendar po
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č č
val mogoč či-
ni po kozjih stezah spušč
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222. Triglavski narodni park

Obsega skoraj celotni slovenski del Julijskih Alp. Triglavski narodni
park (TNP) je bil razglašen v današnjem obsegu (85 ha) 1981.

Triglav (2864 m) je osrednja točka zavarovanega območja. V
Triglavskem pogorju izvirajo Sava Bohinjka, Sava Dolinka in So a. S svo-
jimi dolinami predstavljajo tri povsem različne podobe vzhodnega dela
Julijskih Alp. Cesta čez Vršič (1611 m) povezuje soško in savsko dolino.
Hkrati je tudi najpomembnejša prometnica za dostop v Trento.

V dolinah od rastlin prevladuje bukovje. Z naraščajočo nadmorsko višino
bukev postopoma nadomešča smreka.

ed ž a  naj omenimo gamse. Ni se treba bati srečanja z rjavim
medvedom. Človeka navadno zelo hitro zazna in se mu umakne.

Planinske kavke z drznimi akrobacijami v zraku izvabljajo občudova-
nje obiskovalcev gorskih vrhov. Med ribami je najbolj znamenita soška
postrv.

gad in modras.

búkovje - bükkös
dost p - megközelítés
gád - keresztes vipera
gáms - zerge
kávka - csóka
modrâs - homoki vipera
nadmôrska tengerszint
viwína - feletti magasság
nadoméwqati - helyébe lép
obm qje - terület

obsèg - kiterjedés
plazílec - csúszómászó
pod ba - kép
pog rje - hegység
post®v - pisztráng
predstávljati - képvisel
prométnica - közlekedési út
sávska dolína - Száva-völgy
s wka dolína - Soqa-völgy
zavarován - védett

223. Trenta

Trenta je vključena v Triglavski narodni park. Zgornji del toka reke
Soče, ene od petih naravno najbolj ohranjenih rek v celotnih Alpah, je
globoko vrezana dolina Trenta.

Nikjer drugje v Sloveniji ni tako velike višinske razlike med rečno stru-
go in gorskimi grebeni. Slikovita dolina v obliki črke V ali podkve nas
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Povzetek

Za apnenčasto planoto slovenskega rasa so značilne podzemske jame
in burja. urja je močan veter, ki nastaja največkrat pozimi in traja tudi po

kamenjem.
vetovno znana je Postojnska jama ki je nastala pred 3 milijoni let.

Ima 21 km rovov z več dvoranami. Dvorana Velika gora je visoka 45 m.
Stalna temperatura v jami je okrog 8 stopinj. Za turistični ogled je urejenih

človeška ribica. Svetlobo zaznava s površino
telesa, ki je prosojno. Oči nima. kocjanski jama je največji znani
podzemski kanjon na svetu.

Cestna povezava med Avstrijo in Slovenijo čez Karavanke vodi preko
prelaza ju elj
Najstarejöe slovensko rudarsko mesto je drija kjer so leta 1 odkri

li ž o sre ro. tem rudniku je tudi edina pod emska cerkev v Sloveniji,
kapela Svete Trojice. Idrija je znana tudi po čipkarstvu in domači jedi

Vprašanja

Kaj je značilno za slovenski Kras? Kaj je burja? Kaj je značilno za
Postojnsko jamo? Kakšna je človeška ribica? Kje je največji podzemski

Kaj je še v idrijskem rudniku? Po čem je še znana Idrija?
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preseneti, ko se spuščamo z Vrši a. Hiše, povečini iz 19. stoletja, imajo
kamnito stavbno jedro in strme, ponekod še s skodlami krite strehe, zunan-
ja lesena stopnišč čilni so skrbno pokošeni travniki.

tara do a i a v adn i renti

224. Pripovedka o Zlatorogu

Pod vrhovi Triglava je bil neko  planinski raj. Tam so prebivale bele
žene  dob o nice lj di v dolini. ji ove bele koze so se asle o go a .
odil ji  je os aven bel kozo og z zla imi ogovi  ki se je imenoval la o og.
ele žene so ga na edile ne anljivega. e bi ga di zadela k ogla  bi iz

vsake ka lje k vi  ki bi adla na la  i i i pognala dežna iglavska
oža. n sam o ži  lis i  e ože bi ga v i  ozd avil. e ve ! e bi se kdo

doko al do ka e ega od njegovi  ogov  bi s em dobil klj  do vse  zla i
in s eb ni  zakladov  ki ji  iglava ka a va v go i oga in.

eko nedeljo so v k mi od iglavom imeli les. i li so di la ki gov
ci. den izmed nji  se je zagledal v ele o k marjevo h e ko  ki je že dala
svoje s ce en a skem  an . govec je ovabil dekle na les  ji na aknil na

s e zla e s an ke. o jo je di njen an  ovabil  ga je dekle zav nilo. ekla
m  je  da ji e ni inesel ni i iglavske ože  e di so m  oznani vsi zakladi
go . loboko žaljen je mladeni  za s il k mo.

aslednje j o s a z nekim d gim lovcem zalezla la o oga. en a
ski lovec je akoj s eljal nanj  oda kozel je  ozd avljen o dežni oži

i mel nadenj in ga e il v prepad.
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Pred prvo svetovno vojno so slovenske čipke v tujini prodajali kot ruske,
angleške in beneške izdelke. Njihov slovenski izvor je bil neznan. Slovenske
čipke so dosegle priznanja na mednarodnih razstavah med obema vojna-
ma. Danes skoraj devetdeset odstotkov slovenskih č

Vsako leto prirejajo zadnji teden v avgustu i ka ski es ival.
čilnih nekaj domačih jedi, ki so se uveljavile v času starega

rudarstva. Tako npr. žlik o i  v testo zavit zabeljen krompir z začimbami.

benéwki - velencei
láp - gõz

izvá ati - exportál
izv r - eredet
jáwek - akna
Karavánke - Karavankák
klékljanje - csipkeverés
kotlína - katlan
kovínski - fém-
ok liwki - környékbeli
okostnják - csontváz
okrâs - dísz
opréma - felszerelés
posteljnína - ágynemû
povezáva - összeköttetés

prázniqen - ünnepi
pred r - alagút
prelâz - hágó
prem en - vagyonos
pridobítev - vívmány
priznánje - elismerés
promèt - forgalom
r dár - bányász
rúdnik - bánya
r doslédec - érckutató
t jína - külföld

veljáviti se - érvényesül
vôjni jétnik - hadifogoly
zaqímba - fûszer
ívo srebr - higany
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222. Triglavski narodni park
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219. Najvišja cerkev na Slovenskem

Kapelico na Kredarici (2515 m) pod Trigla-
vom je dal graditi akob ljaž. Ko je bila leta
1896 odprta ko a na Kredarici, je bila blagoslov-
lje a a el a žala je a
jo je “znani neznanec” porušil. Leta 1992 je
ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar blagoslovil
novo kapelico. V majhnem zvoniku so trije zno-
novi. Prvi je posve en Kraljici miru. (Vlivali so
jih v asu vojne v Sloveniji leta 1991).

Na Kredarici je najvišja meteorološka opa-
zovalnica v l ve j el je lav
na meteorološka postaja. riglavska ka elica

bájta - kunyhó
bívati - lakik
qréda - csorda
dímnik - kémény
nâdwk - érsek
nasélje - település
onesná en - szennyezett
ôvca - juh
planôta - fennsík

plánwarski hegyvidéki
- pásztor-

plín - gáz
revír - terület
smrékov - fenyõ-
str pén - mérges
tov rniwtvo - áruszállítás
trgovína - itt: kereskedés
zavétje - menedék

 jaže  s o

Planinsko zavetiš e in trian-
gulacijska to ka na vrhu Tri-
lava akob ljaž

ž la e
skladatelj in rodoljub je leta

ž l el j e
leto uresni il, da vrh Triglava
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235. Murska Sobota

Je najsevernejše mesto Slovenije in zemljepisno središ e Pomurja. Kot
tako je najbližje Porabju. S to sosednjo regijo imajo porabski Slovenci
največ stikov. Pomembna kulturna ustanova je Pokrajinski muzej v gradu.

okra inska in štu i ska kn ižni a že več desetletij sodeluje z Županijsko
knjižnico v Szombathel u. Vsak prvi ponedeljek so kramarski sejmi, naj-
večja sta Terezijin (15. oktobra) in Miklavžev (decembra).

vangeli anska cerkev v rski o oti

V Murski Soboti je močan prehodni in lovni turizem. Pri Rakičanu je
športno letališ e.

Naselbina je verjetno obstajala že v 10. stoletju, ko je bila vključena v
Madžarsko. evdalci Sz ch ji so 1476 meščane oprostili tlačanskih bremen.
Ogrski kralj Matija Korvin je 1479 mestu podelil se emske pravi e  Ob
koncu 15. stoletja se je tod zasidral protestantizem. V 17. stoletju so po
mestu večkrat plenili Turki.

Iz notranjosti Madžarske so 1907 potegnili železni o  S slovenskim
železniškim omrežjem so kraj povezali šele 1924. Mesto je bilo priklju eno
slovenskemu ozemlju 1919. Med drugo svetovno vojno je bilo mesto spet
pod Madžarsko. Madžari so po uvedbi ašističnega režima na Madžarskem
množično zapirali in deportirali zavedne Slovence in Žide v nemška ta-
borišča. Aprila 1945 so mesto skupaj s partizani osvobodile enote sovjet-
ske armade.

240

251. Slovenska ves

252. Monošter

Monošter  je od konca 19. stoletja gospodarsko središ e Porabja. Od
takrat so v tem kraju tovarne, v katerih so se zaposlovali tudi Slovenci
tobačna tovarna (1894-1949), tovarna kos (1902-2002), tovarna ur (1896-
1929), tovarna svile (1900-1992), opekarna (1909-1999). V devetdesetih
letih ustanovljene tovarne so  General Motors, Vossen, Sariana, Lurote .

V Monoštru je Muzej Avgusta Pavla (od 1983), edini slovenski muzej
na Madžarskem, tu je Slovenski kulturno in ormativni enter (od 1998), v
katerem je sedež veze Sloven ev na a žarskem  re ništvo orab a

a io onošter  otel in estavra i a ipa  Od 1998 deluje v Monoštru
Generalni konzulat Republike Slovenije.

Slovenska ves je bila l. 1983 združena z Monoštrom. L. 1980 je imela
680 prebivalcev. Po pričevanju listin je najstarejša slovenska porabska vas

  villa S lavorum . Prebivalci so bili do srede 19. stoletja podložniki
cistercijanske opatije v Monoštru. Potem so spadali upravno k olnjemu
Seniku in Monoštru, vmes pa je bila vas tudi sedež notariata. Od 1995
deluje v vasi slovenska manjšinska samouprava.

Kapela svetega Florijana je bila zgrajena l. 1883. Pred njo stoji spomenik
padlim v prvi svetovni vojni, dopolnjen z imeni padlih vojakov v drugi vojni.
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236. Štorklja

Bela štorklja (Ciconia ciconia) je simbol Pomurja. Po zakonu o lovu
ima ta zaščitena ptica v Pomurju okrog 100 gnezd ob Muri, Ledavi, Ščavnici,
Kobiljskem potoku in Krki. Gnezda si spletajo na dimnikih, električnih
drogovih in drevesih.

Današnja Slovenija obsega območje, v katerem so vsaj z deli svojega
nekdanjega ozemlja zastopane vse nekdanje karantanske dežele, ki so imele
tudi svoj grb (Kranjska, Koroška, Štajerska, Goriška, Istra, Trst in Panoni-
ja). Nekdanji panonski grb s štorkljo je prirejen iz nekdanjega grba komi-
tata Vas. Vsi ti grbi izražajo tudi skupno zgodovinsko in politično izročilo
današnjih dežel na območju Alpe-Jadran.

breména -
izroqílo -
komitát -
krámarski sêjem -
lôvni turízem -
mnóxiqno -
nasélbina -
omréxje -

pleníti -
sêjemske pravíce -
wtórklja -
tlaqánski -
uvédba -
zákon -
zalóxba -
zasídrati se -

237. Grad na Goričkem

Najve ji kraj na Gori kem (pokrajina v Sloveni-
ji, najbližja Porabju) je dobil ime po gradu, okrog
katerega se je razvil. Gre za enega najve jih gradov
na Slovenskem. Ozemlje je vključil v ogrsko državo
kralj Bela III. in ga 1183 podaril cistercijanskemu
samostanu v Monoštru (Szentgotthárd). V času
križarskih vojn so območje prevzeli templjarji.
Nato je z gradu vladala plemiška rodovina Széchy,
ki je v 16. stoletju razširjala protestantizem. Njim
so sledili Batthyány, Szapáry in Széchy. Med obe-

ma vojnama je bil lastnik gradu industrialec Geza Hartner iz Murske So-
bote. Zdaj je večidel opuščen in deloma v razvalinah.

239

250. Sakalovci

V Sakalovcih živijo skupaj s Slovenci tudi Romi. Leta 1990 je imela vas
386 prebivalcev. V listinah je prvič omenjena l. 1350. Prebivalci vasi so
bili do srede 19. stoletja podložniki cistercijanske opatije v Monoštru. Potem
so upravno spadali k Števanovcem. Od 1990 imajo lokalno samoupravo,
od 1998 pa slovensko in romsko manjšinsko samoupravo.

Kapela je bila zgrajena l. 1929  z denarjem, ki so ga poslali v Ameriko
izseljeni vaščani. Ob lovski koči so v 80. letih 20. stoletja postavili steber
z oznako: “najbolj zahodna” točka na Madžarskem. (Ta je v resnici na
Gornjem Seniku, ki je bil takrat za železno zaveso .)

Sakakovci na razglednici
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238. Tri srca (Radenci)

Zdraviliški in po itniški kraj v Pomurju je eno najbogatejših in najkako-
vostnejših slatinskih območij v Sloveniji. V Radencih gospodarsko izko-
riščajo devet izvirov. Vsi tipi radenskih mineralnih vod so zelo kakovostne
osvežu o e pija e. Tukajšnja slatina se je 1871 uvrstila med prve tovrstne
mineralne vode v Evropi.

 Osvežujoča mineralna voda iz Radencev se je že pred prvo svetovno vojno
uveljavila na una skem in celo na papeškem voru  Danes več kot polovico
proizvodnje prodajo na tuje. Radensko s tremi srci je mogoče dobiti na vseh
celinah. Podjetje sodeluje tudi z Zdraviliščem Bük-fürd  v Železni županiji.

celína -
industriálec -
kakóvosten -
kríxarske vôjne -
lastník -
osvexujóq -
plémiwki -
prizòr -
proizvódnja -
samostán -
slátina -
têmpljarji -
t®g -
uveljáviti -
zdravilíwqe -

239. Martjanci

Kraj je v 17. stoletju omenjen kot trg, vendar je ohranil vaško podobo.
Staro cerkveno središče se ponaša z gotsko cerkvijo sv. Martina.

238

249. Dolnji Senik

V tej vasi živijo razen Slovencev
tu i em i in a žari. L. 1990 jih
je bilo 451. Listine omenjajo vas
prvič l. 1378, skupaj z Gornjim
Senikom. Do srede 19. stoletja je bila
vas v lasti veleposestniških družin
Széchy in Batthyány. Do 1905 je
spadala k notariatu v Svetem
Martinu ob Rabi (danes Avstrija). Od
takrat naprej je upravno samostojna,
od 1994  delujeta v vasi tudi
slovenska in nemška manjšinska
samouprava.

V 18. stoletju je stala v vasi kapela, ki so jo povečali v cerkev. Marijin
kip iz stare kapele, stoji pred cerkvijo. Ob župnišču, nasproti Marijinemu
kipu, je kip svetega Florijana. V vasi je več kamnitih obcestnih križev, pa
eden  iz železa.

Katoliška cerkev v naselju

Raba priteče iz Avstrije na Madžarsko pri olnjem Seniku. Na Rabi je
eden od gro ov Batth an jev zgradil mlin že v 17. stoletju. Zadnji lastnik
mlina je bila družina Guttmann. Pri mlinu je bila tudi žaga. Proizvajali so
tudi elektriko, s katero so svetili tudi v cerkvi in župnišču.
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Leta 1392 jo je postavil in poslikal Janez Aquila iz Radgone, ki je veliko
deloval predvsem v Pomurju. Prvotno obliko sta ohranila ladja in visoki zvonik.

V cerkvi je izvirna poslikava: angeli z napisnimi trakovi, simboli evan-
gelistov, angeli, ki nosijo Kristusa, apostoli, svetniki, preroki, prizori iz
življenja sv. Martina in avtoportret J. A uile, sv. Jurij v boju z zmajem.

Kraj se nahaja blizu Prosenjakovcev.
V dolini na samem stoji kapela sv.
Nikolaja. Rotunda (okrogla cerkev) je
verjetno bila zgrajena v 13. stoletju kot
valjasta cerkvena notranjščina s plitvo
kupolo. Vhod in osvetljava skozi roman-
ska okna sta na južni strani.

241. Bogojina

 240. Rotunda v Selu

Tu je ena najpomembnejših stavb sodobne sakralne arhitekture na Sloven-
skem, župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda. Bila je sezidana 1924-27 po
načrtih arhitekta ožeta le nika. Zvonik v obliki valja z razglednim stebriščem
in ravno streho je daleč viden poudarek v pomurski ravnici.

arhitékt -
arhitektúra -
nahájati se -
nótranjwqina -
osvetljáva -
poudárek -
rotúnda -
sakrálen -
sodôben -
válj -
váljast -
zgrajèn (bil) -
zvoník -

237

PORABSKE VASI

248. Gornji Senik

Je največja porabska slovenska vas, oddaljena 14 km od Monoštra. Leta
1990 je imela 756 prebivalcev. Listine jo omenjajo prvič l. 1378, skupaj z
Dolnjim Senikom (Zelnuk superior et inferior). Prebivalci Gornjega Seni-
ka so bili do srede 19. stoletja podložniki družin Sz ch  in Batth n .
Potem je bil v vasi sedež notariata za šest, po 1920 za dve vasi. Od l. 1994
deluje tukaj tudi slovenska manjšinska samouprava. Tukaj je sedež Državne
slovenske samouprave.

V vasi je stala krstna kapela, posvečena svetemu Janezu Krstniku, že l.
1377. Današnja cerkev je bila večkrat prezidana. Na stropu sta naslikana
slovanska apostola iril in eto  Nad svetiščem je napis v slovenščini:
Hvalite gospoda vsi narodi . Slovenski napisi so tudi pod slikami križe-

vega pota in na vitrajih (barvnih oknih).
V starem župnišču je na ogled razstava o župnikih slovenskih porab-

skih vasi. Najbolj znamenita duhovnika sta bila na Gornjem Seniku ože
Koši  in Janoš Kühar. Jože  Košič ima spominsko ploščo na steni cerkve,
njegov nagrobnik se nahaja na gornjeseniškem pokopališču. Osnovna šola
na Gornjem Seniku je bila l. 2000 poimenovana po Jože u Košiču. Spomin-
ska plošča slovenskega duhovnika Janoša K harja je na steni župnišča,
katerega zadnji stanovalec je bil.

Ob stičišču madžarsko-slovensko-avstirjske meje je trome ni kamen, ki
so ga postavili l. 1924. Od l. 1989 je ob tromejniku vsako leto srečanje treh
narodov. Za turiste  je stalno dostopen. Meddržavni mejni prehod Gornji
Senik artin e je bil odprt l. 1992.

Središče vasi
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qást -
qetrtína -
Hóholti -
knéz -
navájati -
óbqina -
obrónek -
okráj -
petrokémiqen -
posést -
pospéwiti -
postojánka -
potrès -
poxár -
prizadéti -
tík ob qém -
vzhóden -

242. Lendava/Lendva

Lendava je najvzhodnejše mesto v Sloveniji. Leži pod obronki Len-
davskih goric, tik ob me i z a žarsko rebivalstvo e mešano (četrtina je
madžarske narodnosti), napisi, šolstvo in javne službe so dvojezične. Mestno
rast je močno pospešil nastanek petrokemi ne in ustri e

Lendava iz zraka

Rimljani so imeli na tem prostoru, po katerem je tekla cesta Poetovio-
Savaria (današnji Szombathel ), vo aško posto anko ali anum  Po reki
imenovani kraj Lindva se prvič navaja 1192.

Vinske kleti
v Lendavskih goricah
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246. Prebivalci

Porabski Slovenci so pripadniki slovenske etnične skupnosti, ki živi v
Republiki Sloveniji, na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, v Trstu, na
Goriškem, v Beneški Sloveniji, Reziji in Kanalski dolini v Italiji in raz-
treseno po svetu.

V matični domovini živi dva milijona Slovencev, zunaj mej  milijon,
na Madžarskem okrog 5000. Zunaj Porabja živijo Slovenci še v Szombat-
hel u in v vaseh županij Vas, Somog , G r-Moson-Sopron, v Budimpešti
in razpršeno po vsej Madžarski. Sloven i na a žarskem so avtohtona
naro nostna man šina, ki se je v zahodnem predelu Karpatskega bazena
naselila še pred prihodom Madžarov (896).

247. Porabsko narečje

Porabski Slovenci ovori o razli i o prekmurske a slovenske a nare -
a  Za porabski govor so značilni dvoglasniki ei  au  mle ko  mauž

namesto knjižnega “e”, “o” (mleko, mož),  (t di) namesto u  (tudi).
alje je tipičen prehod -h, -h-  (smeh, muha) v   sme  m a

prehod končnega m  (pesem) v n  pesen  Prevzetih besed imajo naj-
več iz madžarščine in nemščine. Naglaševanje besed je velikokrat pre-
maknjeno za en zlog proti začetku besede.

avtohtón -
griqévnat -
ílovnat -
naglawevánje -
naplavína -
pródnat -

rastlínstvo -
ravnínski -
razlíqica -
razprwèn -
razvódje -
znaqílen -
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Leta 1392 jo je postavil in poslikal Janez Aquila iz Radgone, ki je veliko
deloval predvsem v Pomurju. Prvotno obliko sta ohranila ladja in visoki zvonik.

V cerkvi je izvirna poslikava: angeli z napisnimi trakovi, simboli evan-
gelistov, angeli, ki nosijo Kristusa, apostoli, svetniki, preroki, prizori iz
življenja sv. Martina in avtoportret J. A uile, sv. Jurij v boju z zmajem.

Kraj se nahaja blizu Prosenjakovcev.
V dolini na samem stoji kapela sv.
Nikolaja. Rotunda (okrogla cerkev) je
verjetno bila zgrajena v 13. stoletju kot
valjasta cerkvena notranjščina s plitvo
kupolo. Vhod in osvetljava skozi roman-
ska okna sta na južni strani.

241. Bogojina

 240. Rotunda v Selu

Tu je ena najpomembnejših stavb sodobne sakralne arhitekture na Sloven-
skem, župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda. Bila je sezidana 1924-27 po
načrtih arhitekta ožeta le nika. Zvonik v obliki valja z razglednim stebriščem
in ravno streho je daleč viden poudarek v pomurski ravnici.

arhitékt -
arhitektúra -
nahájati se -
nótranjwqina -
osvetljáva -
poudárek -
rotúnda -
sakrálen -
sodôben -
válj -
váljast -
zgrajèn (bil) -
zvoník -
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PORABSKE VASI

248. Gornji Senik

Je največja porabska slovenska vas, oddaljena 14 km od Monoštra. Leta
1990 je imela 756 prebivalcev. Listine jo omenjajo prvič l. 1378, skupaj z
Dolnjim Senikom (Zelnuk superior et inferior). Prebivalci Gornjega Seni-
ka so bili do srede 19. stoletja podložniki družin Sz ch  in Batth n .
Potem je bil v vasi sedež notariata za šest, po 1920 za dve vasi. Od l. 1994
deluje tukaj tudi slovenska manjšinska samouprava. Tukaj je sedež Državne
slovenske samouprave.

V vasi je stala krstna kapela, posvečena svetemu Janezu Krstniku, že l.
1377. Današnja cerkev je bila večkrat prezidana. Na stropu sta naslikana
slovanska apostola iril in eto  Nad svetiščem je napis v slovenščini:
Hvalite gospoda vsi narodi . Slovenski napisi so tudi pod slikami križe-

vega pota in na vitrajih (barvnih oknih).
V starem župnišču je na ogled razstava o župnikih slovenskih porab-

skih vasi. Najbolj znamenita duhovnika sta bila na Gornjem Seniku ože
Koši  in Janoš Kühar. Jože  Košič ima spominsko ploščo na steni cerkve,
njegov nagrobnik se nahaja na gornjeseniškem pokopališču. Osnovna šola
na Gornjem Seniku je bila l. 2000 poimenovana po Jože u Košiču. Spomin-
ska plošča slovenskega duhovnika Janoša K harja je na steni župnišča,
katerega zadnji stanovalec je bil.

Ob stičišču madžarsko-slovensko-avstirjske meje je trome ni kamen, ki
so ga postavili l. 1924. Od l. 1989 je ob tromejniku vsako leto srečanje treh
narodov. Za turiste  je stalno dostopen. Meddržavni mejni prehod Gornji
Senik artin e je bil odprt l. 1992.

Središče vasi
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qást -
qetrtína -
Hóholti -
knéz -
navájati -
óbqina -
obrónek -
okráj -
petrokémiqen -
posést -
pospéwiti -
postojánka -
potrès -
poxár -
prizadéti -
tík ob qém -
vzhóden -
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244. Evangeličanska cerkev

Je samostojna evangeličanska cerkev v Sloveniji. Prve evangeličanske
župnije so se pojavile konec 16. stoletja, med protire ormacijo pa so evange-
ličanske verske skupnosti nasilno pokatoličanili. Uveljavitev tolerančnega
patenta Jože a II. je omogočila leta 1783 ponovno ustanovitev evangeličan-
skih župnij Hodoš, Križevci in Puconci. Po cerkvenih podatkih je v Prek-
murju okoli 20 tisoč evangeličanov.

bród -
mêjna réka -
nasílno -
opustíti -

pokatoliqániti -
tók -
toleránqni patènt -
uveljavítev -
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Tedaj je posest, ki je obsegala skoraj celotno jugovzhodno Prekmurje, kupi-
la rodovina Hoholtov. Ti so se sredi 14. stoletja preimenovali v Bánfije (Baniče).
Naselje je prizadelo ve  potresov in 1838 velik požar. Leta 1867 je postala
Lendava mesto in sedež okraja. Ta status je ohranila v Kraljevini Jugoslaviji.
Do 2. svetovne vojne je bila tu močna ži ovska ob ina

Sedanji dvorec je dal po odhodu Turkov postaviti knez Esterházy v obliki
črke L, v čast takratnemu cesarju Leopoldu.

243. Mura

Mura je glavna reka v Pomurju. Njen tok v Republiki Sloveniji je dolg
95 km. Od avstrijskega Cmureka (Murecka) do Gornje Radgone je mejna
reka med Avstrijo in Slovenijo, od Gibine do izliva Krke pa mejna reka
med Hrvatsko in Slovenijo. Pred priključitvijo Prekmurja k Sloveniji l.
1919 je bila tudi mejna reka med Madžarsko in Slovenijo. o konca prve
svetovne vojne so ves promet med Gornjo Radgono in Murskim Središ-
čem opravljali brodovi.

Babiče  n r  eržej

Med obema vojnama je na Slovenskem na Muri delovalo nad 40 plava-
jočih mlinov, ki so jih po 1945 postopoma opustili. Zdaj je edini plavajoči
mlin (Babičev mlin) ohranjen pri Veržeju.

235

 e je

Porabske slovenske vasi

Pokrajina je na sevevu ravninska  na zahodu in jugu pa ri evnata  Nad-
morska višina gričevnatega dela je med 260 do 400 m. To območje, ki je
na al evan e prekmurske a ori ke a  pokrivajo prodnate, ilovnate in
peščene naplavine.

V pokrajini se mešajo vplivi panonske a in alpske a po neb a. Pov-
prečna srednja letna količina pa avin e  mm  V primerjavi z ostalimi
deli Madžarske je tu najvišja, v primerjavi s Slovenijo pa najnižja. Glavno
razvodje poteka od jugozahoda proti severovzhodu. V reko Rabo – po
kateri je območje dobilo ime – se v Slovenskem Porabju izlivajo naslednji
potoki: orn eseniški potok (Szölnök patak), Sakalovski potok (Szakony-
patak), ra ka (Grajka-patak), i a (Zsida-patak), rsas (Hársas-patak)
in usas (Huszászi-patak). Po rastlinstvu spada Slovensko Porabje v šta-
jerski pas Vzhodnih Alp (Noricum Stiriacum).

Slovensko Porabje leži na zahodnem delu Madžarske, stisnjeno med avstr-
ijsko in slovensko mejo. Je del zgodovinske pokrajine Slovenska krajina (Vend-
vid k) ob reki Rabi južno od Monoštra (Szentgotth rd) v županiji Vas.

Območje meri  km2  Njegova severna meja je reka Raba. Na vzhodu
ga proti madžarski strani zamejujejo vasi M ria j alu, arkas a in Szala-
f . Na jugu poteka meja po državni meji Madžarske s Slovenijo, na za-
hodu pa z Avstrijo.
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Povzetek

Najsevernejöe mesto Slovenije jeMurska o ota središče Prekmurja.
Na to pokrajino meji Slovensko Porabje. Pomembnejši kulturni ustanovi
sta  Pokrajinski muzej, Pokrajinska in študijska knjižnica.

Mursko Soboto je povezala železnica z notranjostjo Madžarske med 1907-
1919, z notranjostjo Slovenije pa od 1924. Pokrajina in mesto je bilo priključeno
slovenskemu ozemlju leta 1919. Simbol Pomurja je ela ötorklja Panonski
grb s ötorkljo je prirejen iz nekdanjega grba komitata Vas.

Na Goričkem,  v kraju Grad (prej Gornja Lendava), je eden največjih
gradov na Slovenskem.  V zdraviliškem in počitniškem kraju adenci je
devet izvirov. Radensko mineralno vodo je mogoče dobiti na vseh celinah
sveta.

Gotsko cerkev svetega Martina v Martjanci  je leta 1392 poslikal Ja-
nez Aquila iz Radgone. Rotunda v elu je bila zgrajena v 13. stoletju.
Župnijska cerkev v ogojini je bila sezidana 1924-27 po načrtih arhitekta
Jožeta Plečnika.

Najvzhodnejöe mesto v Sloveniji je endava, ki leži tik ob meji z
Madžarsko. Četrtina prebivalstva je madžarske narodnosti. o druge sve-
tovne vojne je bila tu močna židovska občina. Lendavski grad je zgrajen v
obliki črke L, v čast cesarju Leopoldu.

Glavna pomurska reka je Mura Pred 1919 je bila mejna reka med
Madžarsko in Slovenijo. V Prekmurju je okrog 20 tisoč evangeličanov.

Vprašanja

Katero je najsevernejše mesto Slovenije  Poimenuj pomembnejši us-
tanovi v Murski Soboti! Kaj je simbol Pomurja? Kje je v Pomurju eden
največjih gradov na Slovenskem? Po čem slovi kraj Radenci  Opiši cerkve
v Martjancih, Selu in Bogojini  Kaj je značilno za Lendavo? Katera je
glavna pomurska reka?
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Tedaj je posest, ki je obsegala skoraj celotno jugovzhodno Prekmurje, kupi-
la rodovina Hoholtov. Ti so se sredi 14. stoletja preimenovali v Bánfije (Baniče).
Naselje je prizadelo ve  potresov in 1838 velik požar. Leta 1867 je postala
Lendava mesto in sedež okraja. Ta status je ohranila v Kraljevini Jugoslaviji.
Do 2. svetovne vojne je bila tu močna ži ovska ob ina

Sedanji dvorec je dal po odhodu Turkov postaviti knez Esterházy v obliki
črke L, v čast takratnemu cesarju Leopoldu.

243. Mura

Mura je glavna reka v Pomurju. Njen tok v Republiki Sloveniji je dolg
95 km. Od avstrijskega Cmureka (Murecka) do Gornje Radgone je mejna
reka med Avstrijo in Slovenijo, od Gibine do izliva Krke pa mejna reka
med Hrvatsko in Slovenijo. Pred priključitvijo Prekmurja k Sloveniji l.
1919 je bila tudi mejna reka med Madžarsko in Slovenijo. o konca prve
svetovne vojne so ves promet med Gornjo Radgono in Murskim Središ-
čem opravljali brodovi.

Babiče  n r  eržej

Med obema vojnama je na Slovenskem na Muri delovalo nad 40 plava-
jočih mlinov, ki so jih po 1945 postopoma opustili. Zdaj je edini plavajoči
mlin (Babičev mlin) ohranjen pri Veržeju.

235

 e je

Porabske slovenske vasi

Pokrajina je na sevevu ravninska  na zahodu in jugu pa ri evnata  Nad-
morska višina gričevnatega dela je med 260 do 400 m. To območje, ki je
na al evan e prekmurske a ori ke a  pokrivajo prodnate, ilovnate in
peščene naplavine.

V pokrajini se mešajo vplivi panonske a in alpske a po neb a. Pov-
prečna srednja letna količina pa avin e  mm  V primerjavi z ostalimi
deli Madžarske je tu najvišja, v primerjavi s Slovenijo pa najnižja. Glavno
razvodje poteka od jugozahoda proti severovzhodu. V reko Rabo – po
kateri je območje dobilo ime – se v Slovenskem Porabju izlivajo naslednji
potoki: orn eseniški potok (Szölnök patak), Sakalovski potok (Szakony-
patak), ra ka (Grajka-patak), i a (Zsida-patak), rsas (Hársas-patak)
in usas (Huszászi-patak). Po rastlinstvu spada Slovensko Porabje v šta-
jerski pas Vzhodnih Alp (Noricum Stiriacum).

Slovensko Porabje leži na zahodnem delu Madžarske, stisnjeno med avstr-
ijsko in slovensko mejo. Je del zgodovinske pokrajine Slovenska krajina (Vend-
vid k) ob reki Rabi južno od Monoštra (Szentgotth rd) v županiji Vas.

Območje meri  km2  Njegova severna meja je reka Raba. Na vzhodu
ga proti madžarski strani zamejujejo vasi M ria j alu, arkas a in Szala-
f . Na jugu poteka meja po državni meji Madžarske s Slovenijo, na za-
hodu pa z Avstrijo.
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qást -
qetrtína -
Hóholti -
knéz -
navájati -
óbqina -
obrónek -
okráj -
petrokémiqen -
posést -
pospéwiti -
postojánka -
potrès -
poxár -
prizadéti -
tík ob qém -
vzhóden -

242. Lendava/Lendva

Lendava je najvzhodnejše mesto v Sloveniji. Leži pod obronki Len-
davskih goric, tik ob me i z a žarsko rebivalstvo e mešano (četrtina je
madžarske narodnosti), napisi, šolstvo in javne službe so dvojezične. Mestno
rast je močno pospešil nastanek petrokemi ne in ustri e

Lendava iz zraka

Rimljani so imeli na tem prostoru, po katerem je tekla cesta Poetovio-
Savaria (današnji Szombathel ), vo aško posto anko ali anum  Po reki
imenovani kraj Lindva se prvič navaja 1192.

Vinske kleti
v Lendavskih goricah
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246. Prebivalci

Porabski Slovenci so pripadniki slovenske etnične skupnosti, ki živi v
Republiki Sloveniji, na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, v Trstu, na
Goriškem, v Beneški Sloveniji, Reziji in Kanalski dolini v Italiji in raz-
treseno po svetu.

V matični domovini živi dva milijona Slovencev, zunaj mej  milijon,
na Madžarskem okrog 5000. Zunaj Porabja živijo Slovenci še v Szombat-
hel u in v vaseh županij Vas, Somog , G r-Moson-Sopron, v Budimpešti
in razpršeno po vsej Madžarski. Sloven i na a žarskem so avtohtona
naro nostna man šina, ki se je v zahodnem predelu Karpatskega bazena
naselila še pred prihodom Madžarov (896).

247. Porabsko narečje

Porabski Slovenci ovori o razli i o prekmurske a slovenske a nare -
a  Za porabski govor so značilni dvoglasniki ei  au  mle ko  mauž

namesto knjižnega “e”, “o” (mleko, mož),  (t di) namesto u  (tudi).
alje je tipičen prehod -h, -h-  (smeh, muha) v   sme  m a

prehod končnega m  (pesem) v n  pesen  Prevzetih besed imajo naj-
več iz madžarščine in nemščine. Naglaševanje besed je velikokrat pre-
maknjeno za en zlog proti začetku besede.

avtohtón -
griqévnat -
ílovnat -
naglawevánje -
naplavína -
pródnat -

rastlínstvo -
ravnínski -
razlíqica -
razprwèn -
razvódje -
znaqílen -
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Leta 1392 jo je postavil in poslikal Janez Aquila iz Radgone, ki je veliko
deloval predvsem v Pomurju. Prvotno obliko sta ohranila ladja in visoki zvonik.

V cerkvi je izvirna poslikava: angeli z napisnimi trakovi, simboli evan-
gelistov, angeli, ki nosijo Kristusa, apostoli, svetniki, preroki, prizori iz
življenja sv. Martina in avtoportret J. A uile, sv. Jurij v boju z zmajem.

Kraj se nahaja blizu Prosenjakovcev.
V dolini na samem stoji kapela sv.
Nikolaja. Rotunda (okrogla cerkev) je
verjetno bila zgrajena v 13. stoletju kot
valjasta cerkvena notranjščina s plitvo
kupolo. Vhod in osvetljava skozi roman-
ska okna sta na južni strani.

241. Bogojina

 240. Rotunda v Selu

Tu je ena najpomembnejših stavb sodobne sakralne arhitekture na Sloven-
skem, župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda. Bila je sezidana 1924-27 po
načrtih arhitekta ožeta le nika. Zvonik v obliki valja z razglednim stebriščem
in ravno streho je daleč viden poudarek v pomurski ravnici.

arhitékt -
arhitektúra -
nahájati se -
nótranjwqina -
osvetljáva -
poudárek -
rotúnda -
sakrálen -
sodôben -
válj -
váljast -
zgrajèn (bil) -
zvoník -
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PORABSKE VASI

248. Gornji Senik

Je največja porabska slovenska vas, oddaljena 14 km od Monoštra. Leta
1990 je imela 756 prebivalcev. Listine jo omenjajo prvič l. 1378, skupaj z
Dolnjim Senikom (Zelnuk superior et inferior). Prebivalci Gornjega Seni-
ka so bili do srede 19. stoletja podložniki družin Sz ch  in Batth n .
Potem je bil v vasi sedež notariata za šest, po 1920 za dve vasi. Od l. 1994
deluje tukaj tudi slovenska manjšinska samouprava. Tukaj je sedež Državne
slovenske samouprave.

V vasi je stala krstna kapela, posvečena svetemu Janezu Krstniku, že l.
1377. Današnja cerkev je bila večkrat prezidana. Na stropu sta naslikana
slovanska apostola iril in eto  Nad svetiščem je napis v slovenščini:
Hvalite gospoda vsi narodi . Slovenski napisi so tudi pod slikami križe-

vega pota in na vitrajih (barvnih oknih).
V starem župnišču je na ogled razstava o župnikih slovenskih porab-

skih vasi. Najbolj znamenita duhovnika sta bila na Gornjem Seniku ože
Koši  in Janoš Kühar. Jože  Košič ima spominsko ploščo na steni cerkve,
njegov nagrobnik se nahaja na gornjeseniškem pokopališču. Osnovna šola
na Gornjem Seniku je bila l. 2000 poimenovana po Jože u Košiču. Spomin-
ska plošča slovenskega duhovnika Janoša K harja je na steni župnišča,
katerega zadnji stanovalec je bil.

Ob stičišču madžarsko-slovensko-avstirjske meje je trome ni kamen, ki
so ga postavili l. 1924. Od l. 1989 je ob tromejniku vsako leto srečanje treh
narodov. Za turiste  je stalno dostopen. Meddržavni mejni prehod Gornji
Senik artin e je bil odprt l. 1992.

Središče vasi
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238. Tri srca (Radenci)

Zdraviliški in po itniški kraj v Pomurju je eno najbogatejših in najkako-
vostnejših slatinskih območij v Sloveniji. V Radencih gospodarsko izko-
riščajo devet izvirov. Vsi tipi radenskih mineralnih vod so zelo kakovostne
osvežu o e pija e. Tukajšnja slatina se je 1871 uvrstila med prve tovrstne
mineralne vode v Evropi.

 Osvežujoča mineralna voda iz Radencev se je že pred prvo svetovno vojno
uveljavila na una skem in celo na papeškem voru  Danes več kot polovico
proizvodnje prodajo na tuje. Radensko s tremi srci je mogoče dobiti na vseh
celinah. Podjetje sodeluje tudi z Zdraviliščem Bük-fürd  v Železni županiji.

celína -
industriálec -
kakóvosten -
kríxarske vôjne -
lastník -
osvexujóq -
plémiwki -
prizòr -
proizvódnja -
samostán -
slátina -
têmpljarji -
t®g -
uveljáviti -
zdravilíwqe -

239. Martjanci

Kraj je v 17. stoletju omenjen kot trg, vendar je ohranil vaško podobo.
Staro cerkveno središče se ponaša z gotsko cerkvijo sv. Martina.

238

249. Dolnji Senik

V tej vasi živijo razen Slovencev
tu i em i in a žari. L. 1990 jih
je bilo 451. Listine omenjajo vas
prvič l. 1378, skupaj z Gornjim
Senikom. Do srede 19. stoletja je bila
vas v lasti veleposestniških družin
Széchy in Batthyány. Do 1905 je
spadala k notariatu v Svetem
Martinu ob Rabi (danes Avstrija). Od
takrat naprej je upravno samostojna,
od 1994  delujeta v vasi tudi
slovenska in nemška manjšinska
samouprava.

V 18. stoletju je stala v vasi kapela, ki so jo povečali v cerkev. Marijin
kip iz stare kapele, stoji pred cerkvijo. Ob župnišču, nasproti Marijinemu
kipu, je kip svetega Florijana. V vasi je več kamnitih obcestnih križev, pa
eden  iz železa.

Katoliška cerkev v naselju

Raba priteče iz Avstrije na Madžarsko pri olnjem Seniku. Na Rabi je
eden od gro ov Batth an jev zgradil mlin že v 17. stoletju. Zadnji lastnik
mlina je bila družina Guttmann. Pri mlinu je bila tudi žaga. Proizvajali so
tudi elektriko, s katero so svetili tudi v cerkvi in župnišču.

225-240old.pmd 2003.09.25., 17:03227

226

236. Štorklja

Bela štorklja (Ciconia ciconia) je simbol Pomurja. Po zakonu o lovu
ima ta zaščitena ptica v Pomurju okrog 100 gnezd ob Muri, Ledavi, Ščavnici,
Kobiljskem potoku in Krki. Gnezda si spletajo na dimnikih, električnih
drogovih in drevesih.

Današnja Slovenija obsega območje, v katerem so vsaj z deli svojega
nekdanjega ozemlja zastopane vse nekdanje karantanske dežele, ki so imele
tudi svoj grb (Kranjska, Koroška, Štajerska, Goriška, Istra, Trst in Panoni-
ja). Nekdanji panonski grb s štorkljo je prirejen iz nekdanjega grba komi-
tata Vas. Vsi ti grbi izražajo tudi skupno zgodovinsko in politično izročilo
današnjih dežel na območju Alpe-Jadran.

breména -
izroqílo -
komitát -
krámarski sêjem -
lôvni turízem -
mnóxiqno -
nasélbina -
omréxje -

pleníti -
sêjemske pravíce -
wtórklja -
tlaqánski -
uvédba -
zákon -
zalóxba -
zasídrati se -

237. Grad na Goričkem

Najve ji kraj na Gori kem (pokrajina v Sloveni-
ji, najbližja Porabju) je dobil ime po gradu, okrog
katerega se je razvil. Gre za enega najve jih gradov
na Slovenskem. Ozemlje je vključil v ogrsko državo
kralj Bela III. in ga 1183 podaril cistercijanskemu
samostanu v Monoštru (Szentgotthárd). V času
križarskih vojn so območje prevzeli templjarji.
Nato je z gradu vladala plemiška rodovina Széchy,
ki je v 16. stoletju razširjala protestantizem. Njim
so sledili Batthyány, Szapáry in Széchy. Med obe-

ma vojnama je bil lastnik gradu industrialec Geza Hartner iz Murske So-
bote. Zdaj je večidel opuščen in deloma v razvalinah.
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250. Sakalovci

V Sakalovcih živijo skupaj s Slovenci tudi Romi. Leta 1990 je imela vas
386 prebivalcev. V listinah je prvič omenjena l. 1350. Prebivalci vasi so
bili do srede 19. stoletja podložniki cistercijanske opatije v Monoštru. Potem
so upravno spadali k Števanovcem. Od 1990 imajo lokalno samoupravo,
od 1998 pa slovensko in romsko manjšinsko samoupravo.

Kapela je bila zgrajena l. 1929  z denarjem, ki so ga poslali v Ameriko
izseljeni vaščani. Ob lovski koči so v 80. letih 20. stoletja postavili steber
z oznako: “najbolj zahodna” točka na Madžarskem. (Ta je v resnici na
Gornjem Seniku, ki je bil takrat za železno zaveso .)

Sakakovci na razglednici

225-240old.pmd 2003.09.25., 17:03226

238

Spoznavanje_slovenstva_7-10_Ucebnik_CT-3113.indd   238 2014.06.11.   18:52:54



227

238. Tri srca (Radenci)
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osvežu o e pija e. Tukajšnja slatina se je 1871 uvrstila med prve tovrstne
mineralne vode v Evropi.

 Osvežujoča mineralna voda iz Radencev se je že pred prvo svetovno vojno
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proizvodnje prodajo na tuje. Radensko s tremi srci je mogoče dobiti na vseh
celinah. Podjetje sodeluje tudi z Zdraviliščem Bük-fürd  v Železni županiji.

celína -
industriálec -
kakóvosten -
kríxarske vôjne -
lastník -
osvexujóq -
plémiwki -
prizòr -
proizvódnja -
samostán -
slátina -
têmpljarji -
t®g -
uveljáviti -
zdravilíwqe -

239. Martjanci

Kraj je v 17. stoletju omenjen kot trg, vendar je ohranil vaško podobo.
Staro cerkveno središče se ponaša z gotsko cerkvijo sv. Martina.
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249. Dolnji Senik

V tej vasi živijo razen Slovencev
tu i em i in a žari. L. 1990 jih
je bilo 451. Listine omenjajo vas
prvič l. 1378, skupaj z Gornjim
Senikom. Do srede 19. stoletja je bila
vas v lasti veleposestniških družin
Széchy in Batthyány. Do 1905 je
spadala k notariatu v Svetem
Martinu ob Rabi (danes Avstrija). Od
takrat naprej je upravno samostojna,
od 1994  delujeta v vasi tudi
slovenska in nemška manjšinska
samouprava.

V 18. stoletju je stala v vasi kapela, ki so jo povečali v cerkev. Marijin
kip iz stare kapele, stoji pred cerkvijo. Ob župnišču, nasproti Marijinemu
kipu, je kip svetega Florijana. V vasi je več kamnitih obcestnih križev, pa
eden  iz železa.

Katoliška cerkev v naselju

Raba priteče iz Avstrije na Madžarsko pri olnjem Seniku. Na Rabi je
eden od gro ov Batth an jev zgradil mlin že v 17. stoletju. Zadnji lastnik
mlina je bila družina Guttmann. Pri mlinu je bila tudi žaga. Proizvajali so
tudi elektriko, s katero so svetili tudi v cerkvi in župnišču.
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236. Štorklja
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235. Murska Sobota

Je najsevernejše mesto Slovenije in zemljepisno središ e Pomurja. Kot
tako je najbližje Porabju. S to sosednjo regijo imajo porabski Slovenci
največ stikov. Pomembna kulturna ustanova je Pokrajinski muzej v gradu.

okra inska in štu i ska kn ižni a že več desetletij sodeluje z Županijsko
knjižnico v Szombathel u. Vsak prvi ponedeljek so kramarski sejmi, naj-
večja sta Terezijin (15. oktobra) in Miklavžev (decembra).

vangeli anska cerkev v rski o oti

V Murski Soboti je močan prehodni in lovni turizem. Pri Rakičanu je
športno letališ e.

Naselbina je verjetno obstajala že v 10. stoletju, ko je bila vključena v
Madžarsko. evdalci Sz ch ji so 1476 meščane oprostili tlačanskih bremen.
Ogrski kralj Matija Korvin je 1479 mestu podelil se emske pravi e  Ob
koncu 15. stoletja se je tod zasidral protestantizem. V 17. stoletju so po
mestu večkrat plenili Turki.

Iz notranjosti Madžarske so 1907 potegnili železni o  S slovenskim
železniškim omrežjem so kraj povezali šele 1924. Mesto je bilo priklju eno
slovenskemu ozemlju 1919. Med drugo svetovno vojno je bilo mesto spet
pod Madžarsko. Madžari so po uvedbi ašističnega režima na Madžarskem
množično zapirali in deportirali zavedne Slovence in Žide v nemška ta-
borišča. Aprila 1945 so mesto skupaj s partizani osvobodile enote sovjet-
ske armade.

240

251. Slovenska ves

252. Monošter

Monošter  je od konca 19. stoletja gospodarsko središ e Porabja. Od
takrat so v tem kraju tovarne, v katerih so se zaposlovali tudi Slovenci
tobačna tovarna (1894-1949), tovarna kos (1902-2002), tovarna ur (1896-
1929), tovarna svile (1900-1992), opekarna (1909-1999). V devetdesetih
letih ustanovljene tovarne so  General Motors, Vossen, Sariana, Lurote .

V Monoštru je Muzej Avgusta Pavla (od 1983), edini slovenski muzej
na Madžarskem, tu je Slovenski kulturno in ormativni enter (od 1998), v
katerem je sedež veze Sloven ev na a žarskem  re ništvo orab a

a io onošter  otel in estavra i a ipa  Od 1998 deluje v Monoštru
Generalni konzulat Republike Slovenije.

Slovenska ves je bila l. 1983 združena z Monoštrom. L. 1980 je imela
680 prebivalcev. Po pričevanju listin je najstarejša slovenska porabska vas

  villa S lavorum . Prebivalci so bili do srede 19. stoletja podložniki
cistercijanske opatije v Monoštru. Potem so spadali upravno k olnjemu
Seniku in Monoštru, vmes pa je bila vas tudi sedež notariata. Od 1995
deluje v vasi slovenska manjšinska samouprava.

Kapela svetega Florijana je bila zgrajena l. 1883. Pred njo stoji spomenik
padlim v prvi svetovni vojni, dopolnjen z imeni padlih vojakov v drugi vojni.
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253. Števanovci

Števanovci so v listinah prvič omenjeni l. 1350. Prebivalci so do srede
19. stoletja bili podložniki cistercijanske opatije v Monoštru. Potem je bil
v vasi sedež notariata z osmimi vasmi. Od 1937 je vas združena z tkov i
V Števanovcih deluje slovenska lokalna manjšinska samouprava.

Cerkev je dal zgraditi prvi szombathel ski ško  J nos Szil  ob koncu
18. stoletja. Pred cekvijo je postavljen spomenik v spomin padlim v prvi
svetovni vojni. Od 1960 do1989 je v vasi deloval pionirski tabor, ki je bil
leta 2001 preurejen v turisti ni hotel

Spomenik padlim v prvi svetovni vojni
pred števanovsko cerkvijo

256

267. Prvi maj

Prvega maja ( l p pa âkab  1. maj)  so sadili bučno seme, ker sta po
ljudskem verovanju ilip in Jakob dvojčka  in napovedujeta obilno letino.
Na predvečer prvega maja postavljajo mlaj. o leta 1960 je vaška godba
na pihala igrala v čast sovaščanom (Gornji Senik). Mlaj (bâur  b ri  pl ek
m pan) so postavljali že v predkrščanski dobi v čast obnovljeni drevesni
rasti. Za časa krščanstva je mlaj postal simbol ljubezni, spoštovanja in
veselja. antje so postavljali dekletom in pred gostilne mlaj zvečer ali ponoči
pred prvim majem.

268. Kresna noč

Na dan svetega Janeza Krstnika ( vanovo  van rst teu  24. junij) je
poletni sončni obrat ( n se obrn ). V začetku 20. stoletja so tudi v Porab-
ju praznovali s kresovi in skakanjem čeznje. Kogar je plamen dosegel, se
je še istega leta poročil. Na kresno noč   prav tako kot na sveto noč – je
moč slišati, kaj živina govori. Človek mora imeti pri sebi čudodelno prap-
rotno seme, ne da bi vedel.

jáslice -
klíca -
kolédnik -
krés -
krésna nóq -
nalíqje -
nawémljen -
pokriválo -
poréden -
pretépati se -
púst -
púwica -
rjúha -
roxljáti -
smrékov -
sónqni obrât -
svéqnica -
tepéxkati -
têpsti -
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254. Verica-Ritkarovci

Vasi Verica in Ritkarovci sta bili združeni l. 1944. L. 1990 sta imeli
vsega skupaj 160 prebivalcev. Od 1995 deluje v vasi tudi slovenska manj-
šinska samouprava. V tej vasi ustvarja e ini porabski lon ar  arel Don e
V Ritkarovcih je zvonik iz 19. stoletja. V obeh vaseh so leseni in kamniti
obcestni križi, okrašeni z venci iz papirnatih cvetlic.

 255. Andovci

Andovci so manjmanjša
porabska slovenska vas, ki
je imela l. 1990 le 77 prebi-
valcev. Leta 2000 so posta-
vili v vasi spomenik, na ka-
terem so našteti vsi prebi-
valci vasi, ki so tega leta
živeli tam. vonik je bil
postavljen l. , imajo
tudi več obcestnih križev.
Od 1994 je v vasi lokalna
slovenska manjšinska samo-
uprava. Listine omenjajo
vas prvič l. 1538.

255

luknjane kuhalnice, za pobiranje denarja. Pusta spremlja  žena Lenka (ali
Judita), ki nosi v eni roki metlo, v drugi pa cekar ali torbo, v katero zbira
darove (kor lo)  kro e, jajca in klobase. Z metlo pometa in se pretepa. V
skupini sta lahko tudi po dva para, ki ju spremlja godec ( aš). Pri hišah
plešejo z domačini in med tem močno poskakujejo, da bi zrasel visok lan
in debela repa. Več takih dvojic se udeleži tudi  borovega gost vanja.

266. Vélika sobota

 Na v liko soboto (v uka sob ta) – kot povsod v severovzhodnih delih
Slovenije  tudi v Porabju gorijo zvečer kresovi, ognji na hribih. Med
kurjenjem dečki pokajo (str la o), igrajo na harmoniko in kitaro, pojejo
in se šalijo.

Pred drugo svetovno vojno so odrasli streljali s pravimi možnarji in so
se tudi starejši zbirali ob kresovih. anes pokajo otroci in večji fantje s
pločevinastimi škatlami s pomočjo karbidovega plina. Hrup je magično
sredstvo za odganjaje zime, zlih duhov.

Nekoč
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generálni konzulát -
gospodárski -
izséljen -
k®qiti -
kmetíjska zádruga -
lístina -
lonqár -
mèddrxáven -
nèugóden -
notariát -
obdeloválna zêmlja -
opéka -
oznáka -
písani víri -
pod právim kótom -
podedováti -
podlóxnik -
poslópje -
posprávljati -
prenaséljenost -
prihránki -
príqati -
priqevánje -
pristáva -
samostójen -
sámoupráva -
sladkórna pésa -
stiqíwqe -
stròp -
tálne razmére -
upráven -
vpréxna xivína -
zasébna lást -
zemljepísen -
zvoník -
xelézna zavésa -
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Roke in obraz so si namazali s sajami (Gornji Senik) ali zakrili z nalič-
jem (Števanovci). Eden od fantov (v Števanovcih angel – ân eu, v An-
dovcih s perutnicami) je nosil jaslice. Šego so Slovenci prevzeli od
Madžarov, zato so v hiši govorili in peli madžarsko. Le na Gornjem Seniku
so besedilo in pesem (  n ba e pr šeu - Mennyb l az angyal) prevedli v
slovenščino. Ko so domačim pokazali jaslice, so prosili za dar za novoro-
jenega Jezusa (jabolka, kos kruha, jajca in denar).

264. Novoletni koledniki

Na novoletni dan zgodaj zjutraj deklamirajo kolednico, tepežkajo in škropi-
jo (poz r vla o  r ška o) novoletni koledniki. Dečki in moški škropijo z mokro
smrekovo vejico (Gornji Senik) ali pa tepežkajo (po drugih vaseh) s pletenimi
korobači (krp ) dekleta in ženske. S kolednico voščijo veliko zdravja in obilja
v novem letu. â â

 Šega je v prehodni
azi, saj jo izvajajo tako moški kakor tudi otroci.

265. Pustni našemljenci

Po vsem Porabju je za pustne
našemljence značilna dvojica Pust
( âšenek) in Lenka ( nka) ali Ju-
dita (D i a). Pust nosi visoko
stožčasto pokrivalo (št k) s šopom
pisanih trakov na vrhu, kar predstav-
lja klico, ki prihaja iz zemlje. Obraz
si zakrije z naličjem. Oblečen je v
narobe obrnjen kožuh (b rke ) ali v
staro, raztrgano obleko. Po hlačah
ima našite pisane papirnate ali tek-
stilne trakove (p ntlik). V rokah,
pomazanih  s sajami, nosi palico in
pušico, narejeno iz nogavice in iz-
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254. Verica-Ritkarovci

Vasi Verica in Ritkarovci sta bili združeni l. 1944. L. 1990 sta imeli
vsega skupaj 160 prebivalcev. Od 1995 deluje v vasi tudi slovenska manj-
šinska samouprava. V tej vasi ustvarja e ini porabski lon ar  arel Don e
V Ritkarovcih je zvonik iz 19. stoletja. V obeh vaseh so leseni in kamniti
obcestni križi, okrašeni z venci iz papirnatih cvetlic.

 255. Andovci

Andovci so manjmanjša
porabska slovenska vas, ki
je imela l. 1990 le 77 prebi-
valcev. Leta 2000 so posta-
vili v vasi spomenik, na ka-
terem so našteti vsi prebi-
valci vasi, ki so tega leta
živeli tam. vonik je bil
postavljen l. , imajo
tudi več obcestnih križev.
Od 1994 je v vasi lokalna
slovenska manjšinska samo-
uprava. Listine omenjajo
vas prvič l. 1538.
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luknjane kuhalnice, za pobiranje denarja. Pusta spremlja  žena Lenka (ali
Judita), ki nosi v eni roki metlo, v drugi pa cekar ali torbo, v katero zbira
darove (kor lo)  kro e, jajca in klobase. Z metlo pometa in se pretepa. V
skupini sta lahko tudi po dva para, ki ju spremlja godec ( aš). Pri hišah
plešejo z domačini in med tem močno poskakujejo, da bi zrasel visok lan
in debela repa. Več takih dvojic se udeleži tudi  borovega gost vanja.

266. Vélika sobota

 Na v liko soboto (v uka sob ta) – kot povsod v severovzhodnih delih
Slovenije  tudi v Porabju gorijo zvečer kresovi, ognji na hribih. Med
kurjenjem dečki pokajo (str la o), igrajo na harmoniko in kitaro, pojejo
in se šalijo.

Pred drugo svetovno vojno so odrasli streljali s pravimi možnarji in so
se tudi starejši zbirali ob kresovih. anes pokajo otroci in večji fantje s
pločevinastimi škatlami s pomočjo karbidovega plina. Hrup je magično
sredstvo za odganjaje zime, zlih duhov.

Nekoč
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generálni konzulát -
gospodárski -
izséljen -
k®qiti -
kmetíjska zádruga -
lístina -
lonqár -
mèddrxáven -
nèugóden -
notariát -
obdeloválna zêmlja -
opéka -
oznáka -
písani víri -
pod právim kótom -
podedováti -
podlóxnik -
poslópje -
posprávljati -
prenaséljenost -
prihránki -
príqati -
priqevánje -
pristáva -
samostójen -
sámoupráva -
sladkórna pésa -
stiqíwqe -
stròp -
tálne razmére -
upráven -
vpréxna xivína -
zasébna lást -
zemljepísen -
zvoník -
xelézna zavésa -
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Roke in obraz so si namazali s sajami (Gornji Senik) ali zakrili z nalič-
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Povzetek

lovensko Pora je leži na zahodnem delu Madžarske, stisnjeno med
avstrijsko in slovensko mejo. Pora ski lovenci so pripadniki slovenske
etnične skupnosti. Zunaj Porabja živijo Slovenci na Madžarskem še v Szom-
bathel u, Mosonmag aróv ru in Budimpešti. Število Slovencev na
Madžarskem je blizu 5000. Porabski Slovenci govorijo različico prek
murskega slovenskega narečja.

V Porabju je danes sedem slovenskih vasi. Največja je ornji enik
kjer je mejni prehod s Slovenijo. Ob srečanju madžarsko-slovensko-av-
strijske meje je tromejni kamen  Na Gornjem Seniku je sedež ržavne
slovenske samouprave. V erkvi sta poslikana iril in Metod Najbolj
znameniti osebnosti vasi sta Jože  Košič in Janoš K har.

a olnjem eniku  živijo tudi Nemci in Madžari. Marijin kip pred
cerkvijo je iz 18. stoletja. Na Rabi sta bila mlin in žaga. Proizvajali so tudi
elektriko.

akalovci živijo tudi Romi. Kapela je bila zgrajena l. 1929. Ob
lovski koči je steber z oznako najbolj zahodna točka  na Madžarskem.

lovenska ves je najstarejöa slovenska porabska vas 1 1 . Kapela
svetega lorijana je bila zgrajena 1 .
Monoöter je od konca 19. stoletja gospodarsko središče Porabja. V tu-

kajšnjih tovarnah so bili zaposleni tudi porabski Slovenci. V Monoštru je
Muzej Avgusta Pavla, Slovenski kulturno-in ormativni center, Zveza Slo-
vencev, redništvo Porabja, Radio Monošter in Generalni konzulat e
publike lovenije.

tevanovci je dal cerkev sezidati prvi sombotelski ško  Janos Szil
ob koncu 18. stoletja. Pred cerkvijo je spomenik padlim v prvi svetovni
vojni. Nekdanji pionirski tabor deluje kot turistični hotel.

V vasi Verica-Ritkarovci deluje  edini porabski lončar Karel ončec.
Andovci so najmanjša porabska slovenska vas. Zvonik je bil postavljen

1. 1823.

Vprašanja

Kje leži Slovensko Porabje  Kje živijo še Slovenci na Madžarskem
Koliko jih je  Kakšen jezik govorijo  Naštej porabske slovenske vasi in
njihove značilnosti
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â â â
â ž â
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â
(Gornji Senik)

V kuhinjo so prišli s poleni in/ali slamo, tam pokleknili in voščili ter
zmolili očenaš in zdravamarijo. Za darilo so dobili jajca in denar. S poleni
so  v Slovenski vesi  24. decembra (sveti post) kurili, ko so pekli vr-
tanke, drugod so jih zažgali za božič.

čni koledniki

Od Lucijinega dne do božiča so hodili od hiše do hiše li po bËtlehe
mi  trije 10 do 14 let stari antje  božični koledniki bËtlehemešk t e .

Oblečeni so bili v narobe obrnjene stare suknjiče ali kožuhe (b ker ) in
hlače. Pokrili so se z velikimi starimi moškimi klobuki ali kučmami, obuli
škornje.

čni koledniki v Slovenskem društvu v Sombotelu
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256. Hiše, skupina hiš in hišno ime

V Železni županiji, v Slovenskem Porabju, je do konca 18. stoletja bila
večina hiš iz lesa  Šele potem so jih začeli postavljati iz blata in opeke
Strehe so bile krite s slamo, stene so pobelili. Revnejši so imeli po eno,
premožnejši po dve-tri sobe. Gospodarsko poslopje je bilo povezano s stano-
vanjskim delom pod pravim kotom.

Posamične hiše so tvorile v vsaki raztreseni vasi skupine hiš krošeu
kar je ohranjeno le na Gornjem Seniku. Prebivalci v skupini hiš so bili
prvotno sorodniki. Večina skupin hiš nosi ime  po prvem lastniku posest-
va. Za Porabje so značilna tudi hišna imena.

Hišno ime ž i no im  imajo posamezne hiše oziroma družine v vsaki
porabski vasi. Če  družina izumre, njeno hišno ime lahko podeduje tudi
družina, ki z njo ni bila v sorodu. Prebivalci poznajo, imenujejo in ogovar-
jajo drug drugega po hišnih imenih. Po poroki se mož in žena še naprej
imenujeta vsak po svojem hišnem imenu oziroma sčasoma postane prevla-
dujoče hišno ime tistega zakonca, v katerega hiši stanujejo. Otroci pode-
dujejo ime hiše, v kateri doraščajo  tudi v primeru, ko ne gre za očetovo,
temveč za materino hišo.

Lesena, s slamo krita hiša na Gornjem Seniku (1979)
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KOLEDARSKE ŠEGE

   Obhod s pravim Miklavžem so nadomešča-
la v Porabju strašila  Miklavževi obhodniki
miklu ške  mikl ušt e  n r i  boh t e).

Zvečer so hodili od hiše do hiše, kjer so ljudje
luščili bučno seme (l pali košk e) ali pukali
perje ( Ësali p r e). Z verigami so rožljali
in lovili dekleta. Poredne otroke so tepli,
pridne pa obdarovali z orehi in bonboni.

262. Lucija

Na predvečer 13. decembra so ne-
koč obiskovali porabske domove Lu-
cijini obhodniki ( i e). ve do tri
našemljene ženske ali dekleta so bile
pokrite   z belimi rjuhami. Obraz so
si zakrile z belo nogavico. V  roki 
z belimi rokavicami  so imele be-
lilnik (b n li) in lonec ali vedro z
apnom. Ko so stopile v hišo, so ho-
tele  pobeliti vse domače. Otroci pa
so morali moliti, ker bi jih drugače
Lucije odnesle. omači so jim dali
vino ali žganje, pile so po slamici.

Na dan sv. Lucije so hodili od hiše
do hiše Lucijini koledniki (trije  9
do 10 let stari dečki) in koledovali
za obilnost pri kokoših in drugih
živalih ter pri ljudeh.
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Povzetek

lovensko Pora je leži na zahodnem delu Madžarske, stisnjeno med
avstrijsko in slovensko mejo. Pora ski lovenci so pripadniki slovenske
etnične skupnosti. Zunaj Porabja živijo Slovenci na Madžarskem še v Szom-
bathel u, Mosonmag aróv ru in Budimpešti. Število Slovencev na
Madžarskem je blizu 5000. Porabski Slovenci govorijo različico prek
murskega slovenskega narečja.

V Porabju je danes sedem slovenskih vasi. Največja je ornji enik
kjer je mejni prehod s Slovenijo. Ob srečanju madžarsko-slovensko-av-
strijske meje je tromejni kamen  Na Gornjem Seniku je sedež ržavne
slovenske samouprave. V erkvi sta poslikana iril in Metod Najbolj
znameniti osebnosti vasi sta Jože  Košič in Janoš K har.
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Muzej Avgusta Pavla, Slovenski kulturno-in ormativni center, Zveza Slo-
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ob koncu 18. stoletja. Pred cerkvijo je spomenik padlim v prvi svetovni
vojni. Nekdanji pionirski tabor deluje kot turistični hotel.

V vasi Verica-Ritkarovci deluje  edini porabski lončar Karel ončec.
Andovci so najmanjša porabska slovenska vas. Zvonik je bil postavljen

1. 1823.
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Kje leži Slovensko Porabje  Kje živijo še Slovenci na Madžarskem
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(Gornji Senik)
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zmolili očenaš in zdravamarijo. Za darilo so dobili jajca in denar. S poleni
so  v Slovenski vesi  24. decembra (sveti post) kurili, ko so pekli vr-
tanke, drugod so jih zažgali za božič.
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257. Gospodarstvo in sezonstvo

Na gospodarstvo je imela in ima velik vpliv peri erna le a pokrajine in
njene neu o ne zemljepisne ter geološke razmere  Večji del pokrajine
pokrivajo gozdovi, ki so jih ob koncu 19. stoletja še krčili, in na ta način
pridobivali obdelovalno zemljo. Značilnosti poljedelstva so: oranje na slo-
ge, ročna žetev in košnja ter uporaba krav kot vprežne živine. Od dvajsetih
kultur, ki so jih gojili, so pridelovanje prosa in ajde opustili že pred nekaj
desetletji. Na tem območju zaradi slabih talnih razmer – za razliko od dru-
gih predelov Madžarske  niso ustanavljali kmetijskih zadrug, tudi manjši
gozdovi so ostali v zasebni lasti.

Zaradi preslabe zemlje, prenaseljenosti in zaradi težav pri zaposlovanju
se je do 60. let 20. st. nekako tret ina prebivalstva izselila iz Slovenskega
Porabja. Del tistih, ki so ostali doma, pa je moral od pomladi do jeseni na
sezonsko elo  Pisani viri pričajo o tem, da so hodili v 18. in 19. stoletju na
sezonsko delo ob košnji, žetvi in mlačvi celo v sosednje županije. Pred
prvo svetovno vojno so hodili na avstrijska gradbišča in madžarske pristave
(okopavanje pese, žetev in mlačev). Med dvema vojnama, zlasti v 30. letih,
so delali na pristavah v županijah Vas, Somog , Baran a in ej r. Spomla-
di so okopavali peso in koruzo, poleti želi in mlatili, jeseni so pospravljali
sladkorno peso in koruzo. Tako so si družine zagotovile prihranke za zimo,
toda spomladi so ljudje znova morali s trebuhom za kruhom.

251

Povzetek

o kon a 1 . stoletja so gradili iöe v Porabju samo iz lesa, potem tudi iz
blata in opeke. Strehe so bile krite s slamo. Posamične hiše so imele iöna
imena in so tvorile skupine hiö.  Orali so na sloge, želi in mlatili ročno.

Zaradi težav pri preživljanju se je do 1960 tretjina prebivalcev i selila
iz Porabja. rugi so hodili na se onsko delo.

Za tradicionalno prehrano so značilne enolončnice in jedi iz ajdove kaše
ter moke. Značilnost kuhinje je odprto ognjišče. Obleke so izdelovali iz
domačega platna. Ob koncu 19. stoletja je vplivala na obleke avstrijska in
ameriška noša. Od obrtnikov je bilo v Porabju največ lončarjev in tkalcev.
Razširjeno je bilo tudi rokodelstvo.

Vprašanja

Iz česa so gradili hiše v Porabju? Naštej nekaj hišnih imen iz svoje vasi!
Kam vse so hodili Porabci na delo? Kaj so jedli in kako so se oblačili?
Katerih obrtnikov je bilo največ?
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258. Prehrana

 Pripravljanje jedil in pijač ter način
njih uživanja sta odvisna predvsem od
gospodarstva. Od 16. stoletja so se v
Porabju širile jedi iz a ove kaše in moke.
Koruza in krompir nista popestrila le
jedilnika ljudi, spodbudila sta tudi raz-
voj prašičereje. o konca prve svetovne
vojne so ljudje v Porabju v glavnem jed-
li enolon ni e iz ješprenja, koruze in
ižola (r ) ali iz zelja in ižola. Pogoste

so bile  močnate jedi, kaše, zelje in
krompir. Veliko mleka in mlečnih jedi so
uživali, dokler mleka niso začeli proda-
jati (1948). Mesne jedi so bile na mizi le
ob kolinah in večjih praznikih in delih. S
koruzo so se razširile buče, z njimi pa
bučno olje. Za pokrajino značilna jed so
še kumarice s kislim mlekom (mle ne
âubrike).

Značilno kurišče slovenskih kuhinj je bilo o prto o n iš e  ki je stalo v
veži dimnice in v kotu črne kuhinje ob sobni steni. Na njem so kuhali in z
njega so vodile istje ( ske  st e) v peč, v kateri so tudi kuhali in pekli.

Vrata pečice vgrajenega štedilnika

Nad ognjem je bila iz protja pletena in z blatom ometana lesa ( nz râbe ),
ki je zadrževala iskre in plamen. Zid nad jamo za ogenj ( râba, âma) so
vsak dan zmočili z ilovnato vodo ( li n a). Na ognjišču so kuhali v poso-
dah iz  keramike (piskr na posâu a) ali iz litega železa ( sa zli), ki so jih
postavljali na trinožnik ( r us  r rksli). Lončene posode so v peč da-
jali  z burkljami (b rkle  v le). im se je odvajal skozi odprtino nad vrati,
pozneje skozi lesen dimnik (râur  orâu).
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búqno ólje -
dímnica -
enolônqnica -
fixól -
ístje -
jedílnik -
jéwprenj -
kljuqávniqar -
kolíne -
krojáq -
krôvec stréh -
lanéno plátno -
líto xelézo -
móka -
môqnate jedí -
obrtník -
ometán -
pléskar -
popestríti -
prawiqerêja -
prótje -
rokodélstvo -
sodár -
suknéne hláqe -
wirôko krojèn -
uxívati -
vêxa -
vzòr -
zélje -
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257. Gospodarstvo in sezonstvo

Na gospodarstvo je imela in ima velik vpliv peri erna le a pokrajine in
njene neu o ne zemljepisne ter geološke razmere  Večji del pokrajine
pokrivajo gozdovi, ki so jih ob koncu 19. stoletja še krčili, in na ta način
pridobivali obdelovalno zemljo. Značilnosti poljedelstva so: oranje na slo-
ge, ročna žetev in košnja ter uporaba krav kot vprežne živine. Od dvajsetih
kultur, ki so jih gojili, so pridelovanje prosa in ajde opustili že pred nekaj
desetletji. Na tem območju zaradi slabih talnih razmer – za razliko od dru-
gih predelov Madžarske  niso ustanavljali kmetijskih zadrug, tudi manjši
gozdovi so ostali v zasebni lasti.

Zaradi preslabe zemlje, prenaseljenosti in zaradi težav pri zaposlovanju
se je do 60. let 20. st. nekako tret ina prebivalstva izselila iz Slovenskega
Porabja. Del tistih, ki so ostali doma, pa je moral od pomladi do jeseni na
sezonsko elo  Pisani viri pričajo o tem, da so hodili v 18. in 19. stoletju na
sezonsko delo ob košnji, žetvi in mlačvi celo v sosednje županije. Pred
prvo svetovno vojno so hodili na avstrijska gradbišča in madžarske pristave
(okopavanje pese, žetev in mlačev). Med dvema vojnama, zlasti v 30. letih,
so delali na pristavah v županijah Vas, Somog , Baran a in ej r. Spomla-
di so okopavali peso in koruzo, poleti želi in mlatili, jeseni so pospravljali
sladkorno peso in koruzo. Tako so si družine zagotovile prihranke za zimo,
toda spomladi so ljudje znova morali s trebuhom za kruhom.
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Povzetek

o kon a 1 . stoletja so gradili iöe v Porabju samo iz lesa, potem tudi iz
blata in opeke. Strehe so bile krite s slamo. Posamične hiše so imele iöna
imena in so tvorile skupine hiö.  Orali so na sloge, želi in mlatili ročno.

Zaradi težav pri preživljanju se je do 1960 tretjina prebivalcev i selila
iz Porabja. rugi so hodili na se onsko delo.

Za tradicionalno prehrano so značilne enolončnice in jedi iz ajdove kaše
ter moke. Značilnost kuhinje je odprto ognjišče. Obleke so izdelovali iz
domačega platna. Ob koncu 19. stoletja je vplivala na obleke avstrijska in
ameriška noša. Od obrtnikov je bilo v Porabju največ lončarjev in tkalcev.
Razširjeno je bilo tudi rokodelstvo.

Vprašanja

Iz česa so gradili hiše v Porabju? Naštej nekaj hišnih imen iz svoje vasi!
Kam vse so hodili Porabci na delo? Kaj so jedli in kako so se oblačili?
Katerih obrtnikov je bilo največ?
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258. Prehrana

 Pripravljanje jedil in pijač ter način
njih uživanja sta odvisna predvsem od
gospodarstva. Od 16. stoletja so se v
Porabju širile jedi iz a ove kaše in moke.
Koruza in krompir nista popestrila le
jedilnika ljudi, spodbudila sta tudi raz-
voj prašičereje. o konca prve svetovne
vojne so ljudje v Porabju v glavnem jed-
li enolon ni e iz ješprenja, koruze in
ižola (r ) ali iz zelja in ižola. Pogoste

so bile  močnate jedi, kaše, zelje in
krompir. Veliko mleka in mlečnih jedi so
uživali, dokler mleka niso začeli proda-
jati (1948). Mesne jedi so bile na mizi le
ob kolinah in večjih praznikih in delih. S
koruzo so se razširile buče, z njimi pa
bučno olje. Za pokrajino značilna jed so
še kumarice s kislim mlekom (mle ne
âubrike).

Značilno kurišče slovenskih kuhinj je bilo o prto o n iš e  ki je stalo v
veži dimnice in v kotu črne kuhinje ob sobni steni. Na njem so kuhali in z
njega so vodile istje ( ske  st e) v peč, v kateri so tudi kuhali in pekli.

Vrata pečice vgrajenega štedilnika

Nad ognjem je bila iz protja pletena in z blatom ometana lesa ( nz râbe ),
ki je zadrževala iskre in plamen. Zid nad jamo za ogenj ( râba, âma) so
vsak dan zmočili z ilovnato vodo ( li n a). Na ognjišču so kuhali v poso-
dah iz  keramike (piskr na posâu a) ali iz litega železa ( sa zli), ki so jih
postavljali na trinožnik ( r us  r rksli). Lončene posode so v peč da-
jali  z burkljami (b rkle  v le). im se je odvajal skozi odprtino nad vrati,
pozneje skozi lesen dimnik (râur  orâu).

250

búqno ólje -
dímnica -
enolônqnica -
fixól -
ístje -
jedílnik -
jéwprenj -
kljuqávniqar -
kolíne -
krojáq -
krôvec stréh -
lanéno plátno -
líto xelézo -
móka -
môqnate jedí -
obrtník -
ometán -
pléskar -
popestríti -
prawiqerêja -
prótje -
rokodélstvo -
sodár -
suknéne hláqe -
wirôko krojèn -
uxívati -
vêxa -
vzòr -
zélje -

241-256old.pmd 2003.09.25., 17:14247

247

Spoznavanje_slovenstva_7-10_Ucebnik_CT-3113.indd   247 2014.06.11.   18:52:58



248

259. Oblačila

V Porabju so iz oma e a lanene a platna izdelovali obleke do začet-
ka 20. stoletja.  Nosili so belo nošo (predvsem delovno), značilno za pa-
nonski tip noše na slovenskem in madžarskem etničnem ozemlju. Ženske
so nosile dvodelno obleko (krilo na pas in rokavce), moški pa široko kro-
jene platnene, pozimi tudi ozke suknene hlače.

Na nošo v Porabju je v 19. stoletju  vplivala ma žarska in avstri sko
šta erska noša, v prvi polovici 20. stoletja pa še ameriška (vpliv izseljevanja)
in nemška (vpliv sezonskega zaposlovanja). Praznična obleka se je zgodaj
pomeščanila. Oblačilna moda je prišla v Porabje vedno z nekajletno zamu-
do. Od osemdesetih let 20. st. se mladi oblačijo po  tujih vzorih.

Tako so bile oblečene in "obute" gornjeseniške učenke l. 1938
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260. Obrt

Obrt je v Porabju stranska zaposlitev ob kmetovanju za prodajo izdel-
kov. Pred prvo svetovno vojno je bilo največ lončarjev (lo r) in tkalcev
(k le ), ki so zadovoljevali potrebe za prehrano in nošo.

Med vojnama so delovali še mizarji (t šlar), sodarji (p ntar), kovači (ko
v ), mlinarji (ml nar), čevljarji (šâuštar), zidarji (zi r), peki (p k), krojači
(sabâu), tesarji ( merman), kolarji (kol r), ključavničarji (šl sar), krovci slam-
natih streh in kopači vodnjakov. Od sedemdesetih let so se pojavili tudi dotlej
neznani obrtniki (pleskarji, frizerji, električarji, žagarji idr.). Ob obrtnih de-
javnostih je bilo zelo razvito tudi roko elstvo (npr. pletenje košar, košev za
vozove, drevenke in pletene košare, izdelovanje papirnatih cvetlic).

Porabski lončar Karel Dončec med delom
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257. Gospodarstvo in sezonstvo
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258. Prehrana
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pridobivali obdelovalno zemljo. Značilnosti poljedelstva so: oranje na slo-
ge, ročna žetev in košnja ter uporaba krav kot vprežne živine. Od dvajsetih
kultur, ki so jih gojili, so pridelovanje prosa in ajde opustili že pred nekaj
desetletji. Na tem območju zaradi slabih talnih razmer – za razliko od dru-
gih predelov Madžarske  niso ustanavljali kmetijskih zadrug, tudi manjši
gozdovi so ostali v zasebni lasti.

Zaradi preslabe zemlje, prenaseljenosti in zaradi težav pri zaposlovanju
se je do 60. let 20. st. nekako tret ina prebivalstva izselila iz Slovenskega
Porabja. Del tistih, ki so ostali doma, pa je moral od pomladi do jeseni na
sezonsko elo  Pisani viri pričajo o tem, da so hodili v 18. in 19. stoletju na
sezonsko delo ob košnji, žetvi in mlačvi celo v sosednje županije. Pred
prvo svetovno vojno so hodili na avstrijska gradbišča in madžarske pristave
(okopavanje pese, žetev in mlačev). Med dvema vojnama, zlasti v 30. letih,
so delali na pristavah v županijah Vas, Somog , Baran a in ej r. Spomla-
di so okopavali peso in koruzo, poleti želi in mlatili, jeseni so pospravljali
sladkorno peso in koruzo. Tako so si družine zagotovile prihranke za zimo,
toda spomladi so ljudje znova morali s trebuhom za kruhom.
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Povzetek

o kon a 1 . stoletja so gradili iöe v Porabju samo iz lesa, potem tudi iz
blata in opeke. Strehe so bile krite s slamo. Posamične hiše so imele iöna
imena in so tvorile skupine hiö.  Orali so na sloge, želi in mlatili ročno.

Zaradi težav pri preživljanju se je do 1960 tretjina prebivalcev i selila
iz Porabja. rugi so hodili na se onsko delo.

Za tradicionalno prehrano so značilne enolončnice in jedi iz ajdove kaše
ter moke. Značilnost kuhinje je odprto ognjišče. Obleke so izdelovali iz
domačega platna. Ob koncu 19. stoletja je vplivala na obleke avstrijska in
ameriška noša. Od obrtnikov je bilo v Porabju največ lončarjev in tkalcev.
Razširjeno je bilo tudi rokodelstvo.

Vprašanja

Iz česa so gradili hiše v Porabju? Naštej nekaj hišnih imen iz svoje vasi!
Kam vse so hodili Porabci na delo? Kaj so jedli in kako so se oblačili?
Katerih obrtnikov je bilo največ?
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258. Prehrana

 Pripravljanje jedil in pijač ter način
njih uživanja sta odvisna predvsem od
gospodarstva. Od 16. stoletja so se v
Porabju širile jedi iz a ove kaše in moke.
Koruza in krompir nista popestrila le
jedilnika ljudi, spodbudila sta tudi raz-
voj prašičereje. o konca prve svetovne
vojne so ljudje v Porabju v glavnem jed-
li enolon ni e iz ješprenja, koruze in
ižola (r ) ali iz zelja in ižola. Pogoste

so bile  močnate jedi, kaše, zelje in
krompir. Veliko mleka in mlečnih jedi so
uživali, dokler mleka niso začeli proda-
jati (1948). Mesne jedi so bile na mizi le
ob kolinah in večjih praznikih in delih. S
koruzo so se razširile buče, z njimi pa
bučno olje. Za pokrajino značilna jed so
še kumarice s kislim mlekom (mle ne
âubrike).

Značilno kurišče slovenskih kuhinj je bilo o prto o n iš e  ki je stalo v
veži dimnice in v kotu črne kuhinje ob sobni steni. Na njem so kuhali in z
njega so vodile istje ( ske  st e) v peč, v kateri so tudi kuhali in pekli.

Vrata pečice vgrajenega štedilnika

Nad ognjem je bila iz protja pletena in z blatom ometana lesa ( nz râbe ),
ki je zadrževala iskre in plamen. Zid nad jamo za ogenj ( râba, âma) so
vsak dan zmočili z ilovnato vodo ( li n a). Na ognjišču so kuhali v poso-
dah iz  keramike (piskr na posâu a) ali iz litega železa ( sa zli), ki so jih
postavljali na trinožnik ( r us  r rksli). Lončene posode so v peč da-
jali  z burkljami (b rkle  v le). im se je odvajal skozi odprtino nad vrati,
pozneje skozi lesen dimnik (râur  orâu).

250

búqno ólje -
dímnica -
enolônqnica -
fixól -
ístje -
jedílnik -
jéwprenj -
kljuqávniqar -
kolíne -
krojáq -
krôvec stréh -
lanéno plátno -
líto xelézo -
móka -
môqnate jedí -
obrtník -
ometán -
pléskar -
popestríti -
prawiqerêja -
prótje -
rokodélstvo -
sodár -
suknéne hláqe -
wirôko krojèn -
uxívati -
vêxa -
vzòr -
zélje -
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256. Hiše, skupina hiš in hišno ime

V Železni županiji, v Slovenskem Porabju, je do konca 18. stoletja bila
večina hiš iz lesa  Šele potem so jih začeli postavljati iz blata in opeke
Strehe so bile krite s slamo, stene so pobelili. Revnejši so imeli po eno,
premožnejši po dve-tri sobe. Gospodarsko poslopje je bilo povezano s stano-
vanjskim delom pod pravim kotom.

Posamične hiše so tvorile v vsaki raztreseni vasi skupine hiš krošeu
kar je ohranjeno le na Gornjem Seniku. Prebivalci v skupini hiš so bili
prvotno sorodniki. Večina skupin hiš nosi ime  po prvem lastniku posest-
va. Za Porabje so značilna tudi hišna imena.

Hišno ime ž i no im  imajo posamezne hiše oziroma družine v vsaki
porabski vasi. Če  družina izumre, njeno hišno ime lahko podeduje tudi
družina, ki z njo ni bila v sorodu. Prebivalci poznajo, imenujejo in ogovar-
jajo drug drugega po hišnih imenih. Po poroki se mož in žena še naprej
imenujeta vsak po svojem hišnem imenu oziroma sčasoma postane prevla-
dujoče hišno ime tistega zakonca, v katerega hiši stanujejo. Otroci pode-
dujejo ime hiše, v kateri doraščajo  tudi v primeru, ko ne gre za očetovo,
temveč za materino hišo.

Lesena, s slamo krita hiša na Gornjem Seniku (1979)
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KOLEDARSKE ŠEGE

   Obhod s pravim Miklavžem so nadomešča-
la v Porabju strašila  Miklavževi obhodniki
miklu ške  mikl ušt e  n r i  boh t e).

Zvečer so hodili od hiše do hiše, kjer so ljudje
luščili bučno seme (l pali košk e) ali pukali
perje ( Ësali p r e). Z verigami so rožljali
in lovili dekleta. Poredne otroke so tepli,
pridne pa obdarovali z orehi in bonboni.

262. Lucija

Na predvečer 13. decembra so ne-
koč obiskovali porabske domove Lu-
cijini obhodniki ( i e). ve do tri
našemljene ženske ali dekleta so bile
pokrite   z belimi rjuhami. Obraz so
si zakrile z belo nogavico. V  roki 
z belimi rokavicami  so imele be-
lilnik (b n li) in lonec ali vedro z
apnom. Ko so stopile v hišo, so ho-
tele  pobeliti vse domače. Otroci pa
so morali moliti, ker bi jih drugače
Lucije odnesle. omači so jim dali
vino ali žganje, pile so po slamici.

Na dan sv. Lucije so hodili od hiše
do hiše Lucijini koledniki (trije  9
do 10 let stari dečki) in koledovali
za obilnost pri kokoših in drugih
živalih ter pri ljudeh.
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Povzetek

lovensko Pora je leži na zahodnem delu Madžarske, stisnjeno med
avstrijsko in slovensko mejo. Pora ski lovenci so pripadniki slovenske
etnične skupnosti. Zunaj Porabja živijo Slovenci na Madžarskem še v Szom-
bathel u, Mosonmag aróv ru in Budimpešti. Število Slovencev na
Madžarskem je blizu 5000. Porabski Slovenci govorijo različico prek
murskega slovenskega narečja.

V Porabju je danes sedem slovenskih vasi. Največja je ornji enik
kjer je mejni prehod s Slovenijo. Ob srečanju madžarsko-slovensko-av-
strijske meje je tromejni kamen  Na Gornjem Seniku je sedež ržavne
slovenske samouprave. V erkvi sta poslikana iril in Metod Najbolj
znameniti osebnosti vasi sta Jože  Košič in Janoš K har.

a olnjem eniku  živijo tudi Nemci in Madžari. Marijin kip pred
cerkvijo je iz 18. stoletja. Na Rabi sta bila mlin in žaga. Proizvajali so tudi
elektriko.

akalovci živijo tudi Romi. Kapela je bila zgrajena l. 1929. Ob
lovski koči je steber z oznako najbolj zahodna točka  na Madžarskem.

lovenska ves je najstarejöa slovenska porabska vas 1 1 . Kapela
svetega lorijana je bila zgrajena 1 .
Monoöter je od konca 19. stoletja gospodarsko središče Porabja. V tu-

kajšnjih tovarnah so bili zaposleni tudi porabski Slovenci. V Monoštru je
Muzej Avgusta Pavla, Slovenski kulturno-in ormativni center, Zveza Slo-
vencev, redništvo Porabja, Radio Monošter in Generalni konzulat e
publike lovenije.

tevanovci je dal cerkev sezidati prvi sombotelski ško  Janos Szil
ob koncu 18. stoletja. Pred cerkvijo je spomenik padlim v prvi svetovni
vojni. Nekdanji pionirski tabor deluje kot turistični hotel.

V vasi Verica-Ritkarovci deluje  edini porabski lončar Karel ončec.
Andovci so najmanjša porabska slovenska vas. Zvonik je bil postavljen

1. 1823.

Vprašanja

Kje leži Slovensko Porabje  Kje živijo še Slovenci na Madžarskem
Koliko jih je  Kakšen jezik govorijo  Naštej porabske slovenske vasi in
njihove značilnosti
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â â â
â ž â
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â â â ž

â
(Gornji Senik)

V kuhinjo so prišli s poleni in/ali slamo, tam pokleknili in voščili ter
zmolili očenaš in zdravamarijo. Za darilo so dobili jajca in denar. S poleni
so  v Slovenski vesi  24. decembra (sveti post) kurili, ko so pekli vr-
tanke, drugod so jih zažgali za božič.

čni koledniki

Od Lucijinega dne do božiča so hodili od hiše do hiše li po bËtlehe
mi  trije 10 do 14 let stari antje  božični koledniki bËtlehemešk t e .

Oblečeni so bili v narobe obrnjene stare suknjiče ali kožuhe (b ker ) in
hlače. Pokrili so se z velikimi starimi moškimi klobuki ali kučmami, obuli
škornje.

čni koledniki v Slovenskem društvu v Sombotelu
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256. Hiše, skupina hiš in hišno ime

V Železni županiji, v Slovenskem Porabju, je do konca 18. stoletja bila
večina hiš iz lesa  Šele potem so jih začeli postavljati iz blata in opeke
Strehe so bile krite s slamo, stene so pobelili. Revnejši so imeli po eno,
premožnejši po dve-tri sobe. Gospodarsko poslopje je bilo povezano s stano-
vanjskim delom pod pravim kotom.

Posamične hiše so tvorile v vsaki raztreseni vasi skupine hiš krošeu
kar je ohranjeno le na Gornjem Seniku. Prebivalci v skupini hiš so bili
prvotno sorodniki. Večina skupin hiš nosi ime  po prvem lastniku posest-
va. Za Porabje so značilna tudi hišna imena.

Hišno ime ž i no im  imajo posamezne hiše oziroma družine v vsaki
porabski vasi. Če  družina izumre, njeno hišno ime lahko podeduje tudi
družina, ki z njo ni bila v sorodu. Prebivalci poznajo, imenujejo in ogovar-
jajo drug drugega po hišnih imenih. Po poroki se mož in žena še naprej
imenujeta vsak po svojem hišnem imenu oziroma sčasoma postane prevla-
dujoče hišno ime tistega zakonca, v katerega hiši stanujejo. Otroci pode-
dujejo ime hiše, v kateri doraščajo  tudi v primeru, ko ne gre za očetovo,
temveč za materino hišo.

Lesena, s slamo krita hiša na Gornjem Seniku (1979)
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KOLEDARSKE ŠEGE

   Obhod s pravim Miklavžem so nadomešča-
la v Porabju strašila  Miklavževi obhodniki
miklu ške  mikl ušt e  n r i  boh t e).

Zvečer so hodili od hiše do hiše, kjer so ljudje
luščili bučno seme (l pali košk e) ali pukali
perje ( Ësali p r e). Z verigami so rožljali
in lovili dekleta. Poredne otroke so tepli,
pridne pa obdarovali z orehi in bonboni.

262. Lucija

Na predvečer 13. decembra so ne-
koč obiskovali porabske domove Lu-
cijini obhodniki ( i e). ve do tri
našemljene ženske ali dekleta so bile
pokrite   z belimi rjuhami. Obraz so
si zakrile z belo nogavico. V  roki 
z belimi rokavicami  so imele be-
lilnik (b n li) in lonec ali vedro z
apnom. Ko so stopile v hišo, so ho-
tele  pobeliti vse domače. Otroci pa
so morali moliti, ker bi jih drugače
Lucije odnesle. omači so jim dali
vino ali žganje, pile so po slamici.

Na dan sv. Lucije so hodili od hiše
do hiše Lucijini koledniki (trije  9
do 10 let stari dečki) in koledovali
za obilnost pri kokoših in drugih
živalih ter pri ljudeh.
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Povzetek

lovensko Pora je leži na zahodnem delu Madžarske, stisnjeno med
avstrijsko in slovensko mejo. Pora ski lovenci so pripadniki slovenske
etnične skupnosti. Zunaj Porabja živijo Slovenci na Madžarskem še v Szom-
bathel u, Mosonmag aróv ru in Budimpešti. Število Slovencev na
Madžarskem je blizu 5000. Porabski Slovenci govorijo različico prek
murskega slovenskega narečja.

V Porabju je danes sedem slovenskih vasi. Največja je ornji enik
kjer je mejni prehod s Slovenijo. Ob srečanju madžarsko-slovensko-av-
strijske meje je tromejni kamen  Na Gornjem Seniku je sedež ržavne
slovenske samouprave. V erkvi sta poslikana iril in Metod Najbolj
znameniti osebnosti vasi sta Jože  Košič in Janoš K har.

a olnjem eniku  živijo tudi Nemci in Madžari. Marijin kip pred
cerkvijo je iz 18. stoletja. Na Rabi sta bila mlin in žaga. Proizvajali so tudi
elektriko.

akalovci živijo tudi Romi. Kapela je bila zgrajena l. 1929. Ob
lovski koči je steber z oznako najbolj zahodna točka  na Madžarskem.

lovenska ves je najstarejöa slovenska porabska vas 1 1 . Kapela
svetega lorijana je bila zgrajena 1 .
Monoöter je od konca 19. stoletja gospodarsko središče Porabja. V tu-

kajšnjih tovarnah so bili zaposleni tudi porabski Slovenci. V Monoštru je
Muzej Avgusta Pavla, Slovenski kulturno-in ormativni center, Zveza Slo-
vencev, redništvo Porabja, Radio Monošter in Generalni konzulat e
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tevanovci je dal cerkev sezidati prvi sombotelski ško  Janos Szil
ob koncu 18. stoletja. Pred cerkvijo je spomenik padlim v prvi svetovni
vojni. Nekdanji pionirski tabor deluje kot turistični hotel.

V vasi Verica-Ritkarovci deluje  edini porabski lončar Karel ončec.
Andovci so najmanjša porabska slovenska vas. Zvonik je bil postavljen

1. 1823.

Vprašanja

Kje leži Slovensko Porabje  Kje živijo še Slovenci na Madžarskem
Koliko jih je  Kakšen jezik govorijo  Naštej porabske slovenske vasi in
njihove značilnosti
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(Gornji Senik)

V kuhinjo so prišli s poleni in/ali slamo, tam pokleknili in voščili ter
zmolili očenaš in zdravamarijo. Za darilo so dobili jajca in denar. S poleni
so  v Slovenski vesi  24. decembra (sveti post) kurili, ko so pekli vr-
tanke, drugod so jih zažgali za božič.

čni koledniki

Od Lucijinega dne do božiča so hodili od hiše do hiše li po bËtlehe
mi  trije 10 do 14 let stari antje  božični koledniki bËtlehemešk t e .

Oblečeni so bili v narobe obrnjene stare suknjiče ali kožuhe (b ker ) in
hlače. Pokrili so se z velikimi starimi moškimi klobuki ali kučmami, obuli
škornje.

čni koledniki v Slovenskem društvu v Sombotelu
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generálni konzulát -
gospodárski -
izséljen -
k®qiti -
kmetíjska zádruga -
lístina -
lonqár -
mèddrxáven -
nèugóden -
notariát -
obdeloválna zêmlja -
opéka -
oznáka -
písani víri -
pod právim kótom -
podedováti -
podlóxnik -
poslópje -
posprávljati -
prenaséljenost -
prihránki -
príqati -
priqevánje -
pristáva -
samostójen -
sámoupráva -
sladkórna pésa -
stiqíwqe -
stròp -
tálne razmére -
upráven -
vpréxna xivína -
zasébna lást -
zemljepísen -
zvoník -
xelézna zavésa -
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Roke in obraz so si namazali s sajami (Gornji Senik) ali zakrili z nalič-
jem (Števanovci). Eden od fantov (v Števanovcih angel – ân eu, v An-
dovcih s perutnicami) je nosil jaslice. Šego so Slovenci prevzeli od
Madžarov, zato so v hiši govorili in peli madžarsko. Le na Gornjem Seniku
so besedilo in pesem (  n ba e pr šeu - Mennyb l az angyal) prevedli v
slovenščino. Ko so domačim pokazali jaslice, so prosili za dar za novoro-
jenega Jezusa (jabolka, kos kruha, jajca in denar).

264. Novoletni koledniki

Na novoletni dan zgodaj zjutraj deklamirajo kolednico, tepežkajo in škropi-
jo (poz r vla o  r ška o) novoletni koledniki. Dečki in moški škropijo z mokro
smrekovo vejico (Gornji Senik) ali pa tepežkajo (po drugih vaseh) s pletenimi
korobači (krp ) dekleta in ženske. S kolednico voščijo veliko zdravja in obilja
v novem letu. â â

 Šega je v prehodni
azi, saj jo izvajajo tako moški kakor tudi otroci.

265. Pustni našemljenci

Po vsem Porabju je za pustne
našemljence značilna dvojica Pust
( âšenek) in Lenka ( nka) ali Ju-
dita (D i a). Pust nosi visoko
stožčasto pokrivalo (št k) s šopom
pisanih trakov na vrhu, kar predstav-
lja klico, ki prihaja iz zemlje. Obraz
si zakrije z naličjem. Oblečen je v
narobe obrnjen kožuh (b rke ) ali v
staro, raztrgano obleko. Po hlačah
ima našite pisane papirnate ali tek-
stilne trakove (p ntlik). V rokah,
pomazanih  s sajami, nosi palico in
pušico, narejeno iz nogavice in iz-
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254. Verica-Ritkarovci

Vasi Verica in Ritkarovci sta bili združeni l. 1944. L. 1990 sta imeli
vsega skupaj 160 prebivalcev. Od 1995 deluje v vasi tudi slovenska manj-
šinska samouprava. V tej vasi ustvarja e ini porabski lon ar  arel Don e
V Ritkarovcih je zvonik iz 19. stoletja. V obeh vaseh so leseni in kamniti
obcestni križi, okrašeni z venci iz papirnatih cvetlic.

 255. Andovci

Andovci so manjmanjša
porabska slovenska vas, ki
je imela l. 1990 le 77 prebi-
valcev. Leta 2000 so posta-
vili v vasi spomenik, na ka-
terem so našteti vsi prebi-
valci vasi, ki so tega leta
živeli tam. vonik je bil
postavljen l. , imajo
tudi več obcestnih križev.
Od 1994 je v vasi lokalna
slovenska manjšinska samo-
uprava. Listine omenjajo
vas prvič l. 1538.
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luknjane kuhalnice, za pobiranje denarja. Pusta spremlja  žena Lenka (ali
Judita), ki nosi v eni roki metlo, v drugi pa cekar ali torbo, v katero zbira
darove (kor lo)  kro e, jajca in klobase. Z metlo pometa in se pretepa. V
skupini sta lahko tudi po dva para, ki ju spremlja godec ( aš). Pri hišah
plešejo z domačini in med tem močno poskakujejo, da bi zrasel visok lan
in debela repa. Več takih dvojic se udeleži tudi  borovega gost vanja.

266. Vélika sobota

 Na v liko soboto (v uka sob ta) – kot povsod v severovzhodnih delih
Slovenije  tudi v Porabju gorijo zvečer kresovi, ognji na hribih. Med
kurjenjem dečki pokajo (str la o), igrajo na harmoniko in kitaro, pojejo
in se šalijo.

Pred drugo svetovno vojno so odrasli streljali s pravimi možnarji in so
se tudi starejši zbirali ob kresovih. anes pokajo otroci in večji fantje s
pločevinastimi škatlami s pomočjo karbidovega plina. Hrup je magično
sredstvo za odganjaje zime, zlih duhov.

Nekoč
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generálni konzulát -
gospodárski -
izséljen -
k®qiti -
kmetíjska zádruga -
lístina -
lonqár -
mèddrxáven -
nèugóden -
notariát -
obdeloválna zêmlja -
opéka -
oznáka -
písani víri -
pod právim kótom -
podedováti -
podlóxnik -
poslópje -
posprávljati -
prenaséljenost -
prihránki -
príqati -
priqevánje -
pristáva -
samostójen -
sámoupráva -
sladkórna pésa -
stiqíwqe -
stròp -
tálne razmére -
upráven -
vpréxna xivína -
zasébna lást -
zemljepísen -
zvoník -
xelézna zavésa -
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Roke in obraz so si namazali s sajami (Gornji Senik) ali zakrili z nalič-
jem (Števanovci). Eden od fantov (v Števanovcih angel – ân eu, v An-
dovcih s perutnicami) je nosil jaslice. Šego so Slovenci prevzeli od
Madžarov, zato so v hiši govorili in peli madžarsko. Le na Gornjem Seniku
so besedilo in pesem (  n ba e pr šeu - Mennyb l az angyal) prevedli v
slovenščino. Ko so domačim pokazali jaslice, so prosili za dar za novoro-
jenega Jezusa (jabolka, kos kruha, jajca in denar).

264. Novoletni koledniki

Na novoletni dan zgodaj zjutraj deklamirajo kolednico, tepežkajo in škropi-
jo (poz r vla o  r ška o) novoletni koledniki. Dečki in moški škropijo z mokro
smrekovo vejico (Gornji Senik) ali pa tepežkajo (po drugih vaseh) s pletenimi
korobači (krp ) dekleta in ženske. S kolednico voščijo veliko zdravja in obilja
v novem letu. â â

 Šega je v prehodni
azi, saj jo izvajajo tako moški kakor tudi otroci.

265. Pustni našemljenci

Po vsem Porabju je za pustne
našemljence značilna dvojica Pust
( âšenek) in Lenka ( nka) ali Ju-
dita (D i a). Pust nosi visoko
stožčasto pokrivalo (št k) s šopom
pisanih trakov na vrhu, kar predstav-
lja klico, ki prihaja iz zemlje. Obraz
si zakrije z naličjem. Oblečen je v
narobe obrnjen kožuh (b rke ) ali v
staro, raztrgano obleko. Po hlačah
ima našite pisane papirnate ali tek-
stilne trakove (p ntlik). V rokah,
pomazanih  s sajami, nosi palico in
pušico, narejeno iz nogavice in iz-
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254. Verica-Ritkarovci

Vasi Verica in Ritkarovci sta bili združeni l. 1944. L. 1990 sta imeli
vsega skupaj 160 prebivalcev. Od 1995 deluje v vasi tudi slovenska manj-
šinska samouprava. V tej vasi ustvarja e ini porabski lon ar  arel Don e
V Ritkarovcih je zvonik iz 19. stoletja. V obeh vaseh so leseni in kamniti
obcestni križi, okrašeni z venci iz papirnatih cvetlic.

 255. Andovci

Andovci so manjmanjša
porabska slovenska vas, ki
je imela l. 1990 le 77 prebi-
valcev. Leta 2000 so posta-
vili v vasi spomenik, na ka-
terem so našteti vsi prebi-
valci vasi, ki so tega leta
živeli tam. vonik je bil
postavljen l. , imajo
tudi več obcestnih križev.
Od 1994 je v vasi lokalna
slovenska manjšinska samo-
uprava. Listine omenjajo
vas prvič l. 1538.
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luknjane kuhalnice, za pobiranje denarja. Pusta spremlja  žena Lenka (ali
Judita), ki nosi v eni roki metlo, v drugi pa cekar ali torbo, v katero zbira
darove (kor lo)  kro e, jajca in klobase. Z metlo pometa in se pretepa. V
skupini sta lahko tudi po dva para, ki ju spremlja godec ( aš). Pri hišah
plešejo z domačini in med tem močno poskakujejo, da bi zrasel visok lan
in debela repa. Več takih dvojic se udeleži tudi  borovega gost vanja.

266. Vélika sobota

 Na v liko soboto (v uka sob ta) – kot povsod v severovzhodnih delih
Slovenije  tudi v Porabju gorijo zvečer kresovi, ognji na hribih. Med
kurjenjem dečki pokajo (str la o), igrajo na harmoniko in kitaro, pojejo
in se šalijo.

Pred drugo svetovno vojno so odrasli streljali s pravimi možnarji in so
se tudi starejši zbirali ob kresovih. anes pokajo otroci in večji fantje s
pločevinastimi škatlami s pomočjo karbidovega plina. Hrup je magično
sredstvo za odganjaje zime, zlih duhov.

Nekoč
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253. Števanovci

Števanovci so v listinah prvič omenjeni l. 1350. Prebivalci so do srede
19. stoletja bili podložniki cistercijanske opatije v Monoštru. Potem je bil
v vasi sedež notariata z osmimi vasmi. Od 1937 je vas združena z tkov i
V Števanovcih deluje slovenska lokalna manjšinska samouprava.

Cerkev je dal zgraditi prvi szombathel ski ško  J nos Szil  ob koncu
18. stoletja. Pred cekvijo je postavljen spomenik v spomin padlim v prvi
svetovni vojni. Od 1960 do1989 je v vasi deloval pionirski tabor, ki je bil
leta 2001 preurejen v turisti ni hotel

Spomenik padlim v prvi svetovni vojni
pred števanovsko cerkvijo
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267. Prvi maj

Prvega maja ( l p pa âkab  1. maj)  so sadili bučno seme, ker sta po
ljudskem verovanju ilip in Jakob dvojčka  in napovedujeta obilno letino.
Na predvečer prvega maja postavljajo mlaj. o leta 1960 je vaška godba
na pihala igrala v čast sovaščanom (Gornji Senik). Mlaj (bâur  b ri  pl ek
m pan) so postavljali že v predkrščanski dobi v čast obnovljeni drevesni
rasti. Za časa krščanstva je mlaj postal simbol ljubezni, spoštovanja in
veselja. antje so postavljali dekletom in pred gostilne mlaj zvečer ali ponoči
pred prvim majem.

268. Kresna noč

Na dan svetega Janeza Krstnika ( vanovo  van rst teu  24. junij) je
poletni sončni obrat ( n se obrn ). V začetku 20. stoletja so tudi v Porab-
ju praznovali s kresovi in skakanjem čeznje. Kogar je plamen dosegel, se
je še istega leta poročil. Na kresno noč   prav tako kot na sveto noč – je
moč slišati, kaj živina govori. Človek mora imeti pri sebi čudodelno prap-
rotno seme, ne da bi vedel.

jáslice -
klíca -
kolédnik -
krés -
krésna nóq -
nalíqje -
nawémljen -
pokriválo -
poréden -
pretépati se -
púst -
púwica -
rjúha -
roxljáti -
smrékov -
sónqni obrât -
svéqnica -
tepéxkati -
têpsti -
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Povzetek

Najpomembnejöe koledarske öege v Porabju se vežejo na dan svetega
Miklavža, svete Lucije, na božič, novo leto, pust, v liko noč, prvi maj in
kresno noč.

jenjske e e so značilne pri krstu, poroki in pogrebu. Verovanja izvira-
jo iz slovanske in indoevropske kulture (hišna kača, Perun, sojenice).
Porabski ljudski godci so igrali sprva na violino, potem na harmoniko.

Ljudske pesmi so podobne pesmim v Prlekiji in na ätajerskem. Plesi so iz
17. stoletja. Pravljice so podobne madžarskim. Molitve so evropske, naj-
več pregovorov je o vremenu. Ljudska umetnost se je ohranila na pirhih.
Interetnični odnosi so najtesnejši z Madžari.

Politične in kulturne organizacije so  veza Sloven ev na a žarskem
Državna slovenska samouprava  eset slovenskih man šinskih samouprav

eneralni konzulat epublike Sloveni e v onoštru, Veleposlaniötvo Re-
publike Slovenije v Budimpeöti.
Kulturne ustanove in skupine: Slovenski kulturno-informativni center,

Uredniötvo Porabja, Radio Monoöter, Muzej Avgusta Pavla v Monoötu,
meöani pevski zbor Avgust Pavel na Gornjem Seniku, gledaliöka skupina

in rik in rik  števanovska le ališka skupina  lutkovna skupina  orn i
Senik  plesna skupina na orn em Seniku in v Sakalov ih  l u ske pevke iz

onoštra in tevanov ev  a i orpi  z ženskim kvartetom iz Slovenske
vesi in Društvo porabskih slovenskih upokojencev, Druötvo Slovencev v
Budimpeöti, Slovensko kulturno druötvo Avgust Pavel v Szombathelyu.

ra anja

Opiši najpomembnejše koledarske šege v Porabju  Opiši najpomemb-
nejše življenjske šege v Porabju  Katera verovanja izvirajo iz indoevrop-
ske kulture  Kaj je značilno za porabske godce, pesmi, plese, pravljice in
molitve  Katere politične in kulturne organizacije imajo Slovenci na
Madžarskem  Kakšne kulturne ustanove in skupine poznaš

Kos  na Gornje  en k   

a orn k  n as en k    e   s o e ja na G  en k
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253. Števanovci
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V Števanovcih deluje slovenska lokalna manjšinska samouprava.

Cerkev je dal zgraditi prvi szombathel ski ško  J nos Szil  ob koncu
18. stoletja. Pred cekvijo je postavljen spomenik v spomin padlim v prvi
svetovni vojni. Od 1960 do1989 je v vasi deloval pionirski tabor, ki je bil
leta 2001 preurejen v turisti ni hotel
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267. Prvi maj

Prvega maja ( l p pa âkab  1. maj)  so sadili bučno seme, ker sta po
ljudskem verovanju ilip in Jakob dvojčka  in napovedujeta obilno letino.
Na predvečer prvega maja postavljajo mlaj. o leta 1960 je vaška godba
na pihala igrala v čast sovaščanom (Gornji Senik). Mlaj (bâur  b ri  pl ek
m pan) so postavljali že v predkrščanski dobi v čast obnovljeni drevesni
rasti. Za časa krščanstva je mlaj postal simbol ljubezni, spoštovanja in
veselja. antje so postavljali dekletom in pred gostilne mlaj zvečer ali ponoči
pred prvim majem.

268. Kresna noč

Na dan svetega Janeza Krstnika ( vanovo  van rst teu  24. junij) je
poletni sončni obrat ( n se obrn ). V začetku 20. stoletja so tudi v Porab-
ju praznovali s kresovi in skakanjem čeznje. Kogar je plamen dosegel, se
je še istega leta poročil. Na kresno noč   prav tako kot na sveto noč – je
moč slišati, kaj živina govori. Človek mora imeti pri sebi čudodelno prap-
rotno seme, ne da bi vedel.
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269. Krst in poroka

H krstu (k st)  sta nesli otroka babica in botra drugi ali tretji dan po rojstvu.
Danes krstijo šesti ali sedmi dan. Ob krstu boter in botra podarita otroku
križemnik (kr žn m i o), otročnici pa hrano (b t o ro) v jerbasu (krblâ a): vr-
tanek, štruklje, kuhano kokošje meso, surovo meso, rezance in vino.

V prvi polovici 20. stoletja so se mladi poročali v starosti 20 do 22 let,
potem pa pri 18. do 20. letih. Po drugem oklicu je nevesta hodila s krstno
ali birmansko botro oziroma starejšo sorodnico (bâba) po dareh (po ar

ti) od hiše do hiše v vseh vaseh, ki so pripadale župniji.

Pred prvo svetovno vojno sta bili poroka (z van e) in ženitovanjska
gostija ost van e  vedno ob sredah ali četrtkih, ob petkih, sobotah in
nedeljah sta bili prepovedani.

V letih 1940 1970  so prirejali poroke in ženitovanjske gostije ob nedel-
jah popoldne, potem pa ob sobotah.

Svatje v Porabju v 50. letih 20. stoletja
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270. Pogreb

Pogreb (pokápanje, sprévod) se je pričel na domu, nadaljeval pred cerkvi-
jo in končal na pokopališču (do 80. let 20. st., ko še ni bilo mrtvašnic).

Slovenska posebnost je pritrkavanje (klón/c/kanje), ritmično zvonjenje
ob pogrebu. Pritrkovalci so v cerkvenem zvoniku s kembljem udarjali na
obod dveh zvonov izmenično, s tretjim pa zvonili enakomerno.

Pogrebščina (trobína, trbína) je v navadi še danes.  Do sedemdesetih let
so ponujali le pivo (pred vojno domače pivo), bel kruh ali rogljičke. Danes
postrežejo tudi s salamo, golažem, vinom in sokovi. Prvotni namen pogreb-
ščine je bil, da bi se povabljeni pri uživanju hrane in pijače združili s pokojni-
kom.

Pred odhodom na pokopališče v 50. letih

270

ra red

Spoznavanje slovenskih pokrajin. Učne enote: od 184. do 210. Vpogled
v preteklo in sedanje življenje Slovencev na Madžarskem. čne enote: od
245. do 277.

ra red

Spoznavanje slovenskih pokrajin. Učne enote: od 211. do 244. Kul-
turne in politične organizacije Slovencev na Madžarskem. čne enote: od
274. do 277.

ra red

Slovenska zgodovina od naselitve do 17. stoletja, vključno z zgodovino
Porabja. Učne enote: od 1. do 60.

ra red

Slovenska zgodovina od 17. stoletja do danes, vključno z zgodovino
Porabja. Učne enote: od 61. do 177.
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272. Folklora

Do ok. leta 1980 je bilo v vsaki vasi nekaj ljudskih godcev (góslar), ki
so igrali na diatonično ali klavirsko harmoniko (fúde), nekateri pa še na
violino (gósli). Mladi od časa do časa ustanavljajo domače orkestre. Naj-
dlje (od 1970) igra sam in z ansamblom Laci Korpič iz Sakalovcev.

Ljudske pesmi (pésen) so po motiviki in tematiki  najbolj podobne pes-
mim v Prlekiji na Štajerskem. Za najstarejšo lahko imamo različico sred-
njeveške velikonočne pesmi iz stiškega rokopisa (15. stoletje) “Kristuš
nam je od smrti stao”, ki se je ohranila v rokopisni pesmarici (1864)
gornjeseniškega župana Šte ana Pinterja.

Ljudski plesi (pl s)”Štâjeriš, ájnccvajdraj, R jzka, Rozínka”  so naj-
bolj znani in se štejejo med novešje plese, ki so nastajali od 17. stoletja.

V porabskih ljudskih pravljicah (parpov jst) nastopajo vile, sojenice,
gro je, kralji, zakleti kraljiči in kraljice, dobrohotni starčki in starke ter
živali, vsi pa so prijazni z ljudmi. Pogosto se pojavljajo še hudiči v raznih
oblikah, zlobne čarovnice in čarovniki, krvoločni zmaji in roparji.

Bogkov kot, okrašen z vencem iz papirnatega cvetja

268

Povzetek

Najpomembnejöe koledarske öege v Porabju se vežejo na dan svetega
Miklavža, svete Lucije, na božič, novo leto, pust, véliko noč, prvi maj in
kresno noč.

jenjske e e so značilne pri krstu, poroki in pogrebu. Verovanja izvira-
jo iz slovanske in indoevropske kulture (hišna kača, Perun, sojenice).
Porabski ljudski godci so igrali sprva na violino, potem na harmoniko.

Ljudske pesmi so podobne pesmim v Prlekiji in na ätajerskem. Plesi so iz
17. stoletja. Pravljice so podobne madžarskim. Molitve so evropske, naj-
več pregovorov je o vremenu. Ljudska umetnost se je ohranila na pirhih.
Interetnični odnosi so najtesnejši z Madžari.

Politične in kulturne organizacije so: veza Sloven ev na a žarskem
Državna slovenska samouprava  eset slovenskih man šinskih samouprav
Generalni konzulat Republike Slovenije v Monoštru, Veleposlaniötvo Re-
publike Slovenije v Budimpeöti.
Kulturne ustanove in skupine: Slovenski kulturno-informativni center,

Uredniötvo Porabja, Radio Monoöter, Muzej Avgusta Pavla v Monoötu,
meöani pevski zbor Avgust Pavel na Gornjem Seniku, gledaliöka skupina
Nindrik indrik, števanovska gledališka skupina, lutkovna skupina OŠ Gornji
Senik  plesna skupina na orn em Seniku in v Sakalov ih  l u ske pevke iz
Monoštra in Števanovcev, Laci Korpi  z ženskim kvartetom iz Slovenske
vesi in Društvo porabskih slovenskih upokojencev, Druötvo Slovencev v
Budimpeöti, Slovensko kulturno druötvo Avgust Pavel v Szombathelyu.

Vprašanja

Opiši najpomembnejše koledarske šege v Porabju! Opiši najpomemb-
nejše življenjske šege v Porabju  Katera verovanja izvirajo iz indoevrop-
ske kulture? Kaj je značilno za porabske godce, pesmi, plese, pravljice in
molitve? Katere politične in kulturne organizacije imajo Slovenci na
Madžarskem  Kakšne kulturne ustanove in skupine poznaš
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271. Verovanje

Kakor v največjem delu Evrope so  tudi v Porabju verovali, da ima
vsaka hiša lastno hišno kačo ( žina kâ a). Prebivala naj bi v steni starih
brunastih hiš. Varovala je hišo pred nesrečami. V izročilu slovanskih naro-
dov predstavlja hišna kača  utelešeno dušo prednikov in zaradi tega se ne
sme ubiti.

Spomin na najbolj znano staroslovansko mitološko bitje,  bo a bliska
in roma  – Peruna – se je ohranil prav v Slovenskem Porabju, in sicer v
izrazu “strela je udarila” ar n e v aro  in v poimenovanju netreska
par novo per e  To rastlino so gojili na slamnatih strehah, da vanje ne bi

udarila strela.

Sojenice, rojenice (s en i e  sâu i e  r eni e) so ženski demoni, ki
otroku ob ro stvu napove u e o uso o  V Porabju se pojavljajo ob rojstvu
otroka. Sedijo v tro e po  mizo  na kateri jim je treba pripraviti kolač kruha
in kozarec vode. Nihče jih ne more videti ali slišati, le berači in hlapci.
Spomin nanje je ohranjen tudi v porabskih pravljicah.

269

Metodični dodatek

“Spoznavanje naroda” se poučuje v okviru predmeta slovenski jezik in
književnost. čenci od 7. do 8. razreda spoznavajo življenje lastne narod-
nostne skupnosti in preteklost ter sedanjost matičnega naroda. Seznanjajo
se s sedanjim življenjem skupnosti, politično-pravno ureditvijo manjšin-
skih vprašanj. čenci se vključujejo v dejavnosti kulturnih skupin in sode-
lujejo v različnih oblikah raziskovanja preteklega življenja narodne skup-
nosti (etnološki, zgodovinski, jezikovni tabori).

Od 9. do 12. razreda učenci razširijo, poglobijo in sistematizirajo zna-
nje, ki so ga usvojili v 5. - 8. razredu. čenci spoznavajo zgodovinske,
naravne, kulturne, družbene, politične in gospodarske značilnosti sloven-
skega naroda.

Prav tako spoznajo najpomembnejše dogodke, pojave in pojme iz zgo-
dovine matičnega slovenskega naroda, kot tudi lastno, manjöinsko zgo
dovino.

čbenik vsebuje teme okvirnega učnega načrta za poučevanje predme-
ta “Spoznavanje naroda”.

ra red

Na začetku šolskega leta učenci ponovijo - z novimi podatki dopol-
njene - teme, ki so jih spoznali v 6. razredu. zaveščajo si najpomembnej-
še mejnike zgodovine Slovencev do 16. stoletja, vključno z zgodovino
Porabja.  čne enote: od 1. do 44.
Nadaljevanje spoznavanja najpomembnejöih mejnikov slovenske zgo

dovine: re orma ija in protire orma ija. čne enote: od 45. do 80.
Najpomembnejši slovenski umetniki. čne enote: 101., 115.
Kulturne ustanove in skupine, in ormiranje v Porabju. čne enote: 275.,

277.

ra red

čenci spoznavajo najpomembnejše mejnike slovenske zgodovine od
19. stoletja do danes. čne enote: od 81. do 170. Zamejski Slovenci in
manjšine v Sloveniji. čne enote: od 171. do 177. Porabske politične or-
ganizacije in šolstvo. čne enote: 274., 276.
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nejše življenjske šege v Porabju  Katera verovanja izvirajo iz indoevrop-
ske kulture? Kaj je značilno za porabske godce, pesmi, plese, pravljice in
molitve? Katere politične in kulturne organizacije imajo Slovenci na
Madžarskem  Kakšne kulturne ustanove in skupine poznaš
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271. Verovanje
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udarila strela.
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Metodični dodatek

“Spoznavanje naroda” se poučuje v okviru predmeta slovenski jezik in
književnost. čenci od 7. do 8. razreda spoznavajo življenje lastne narod-
nostne skupnosti in preteklost ter sedanjost matičnega naroda. Seznanjajo
se s sedanjim življenjem skupnosti, politično-pravno ureditvijo manjšin-
skih vprašanj. čenci se vključujejo v dejavnosti kulturnih skupin in sode-
lujejo v različnih oblikah raziskovanja preteklega življenja narodne skup-
nosti (etnološki, zgodovinski, jezikovni tabori).

Od 9. do 12. razreda učenci razširijo, poglobijo in sistematizirajo zna-
nje, ki so ga usvojili v 5. - 8. razredu. čenci spoznavajo zgodovinske,
naravne, kulturne, družbene, politične in gospodarske značilnosti sloven-
skega naroda.

Prav tako spoznajo najpomembnejše dogodke, pojave in pojme iz zgo-
dovine matičnega slovenskega naroda, kot tudi lastno, manjöinsko zgo
dovino.

čbenik vsebuje teme okvirnega učnega načrta za poučevanje predme-
ta “Spoznavanje naroda”.

ra red

Na začetku šolskega leta učenci ponovijo - z novimi podatki dopol-
njene - teme, ki so jih spoznali v 6. razredu. zaveščajo si najpomembnej-
še mejnike zgodovine Slovencev do 16. stoletja, vključno z zgodovino
Porabja.  čne enote: od 1. do 44.
Nadaljevanje spoznavanja najpomembnejöih mejnikov slovenske zgo

dovine: re orma ija in protire orma ija. čne enote: od 45. do 80.
Najpomembnejši slovenski umetniki. čne enote: 101., 115.
Kulturne ustanove in skupine, in ormiranje v Porabju. čne enote: 275.,

277.

ra red

čenci spoznavajo najpomembnejše mejnike slovenske zgodovine od
19. stoletja do danes. čne enote: od 81. do 170. Zamejski Slovenci in
manjšine v Sloveniji. čne enote: od 171. do 177. Porabske politične or-
ganizacije in šolstvo. čne enote: 274., 276.
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določajo predvsem geografske in zgodovinske okoliščine. Tako na pri-
mer: tip naselja s hišnimi skupinami (szer), tradicionalna stanovanjska in
gospodarska poslopja, nadstropne stavbe za shranjevanje žita in živil
(kašče), panonska tesana skrinja z geometričnimi ornamenti in s sedlasto
streho. Oba naroda  sta poznala ajdo, možnar in nožno stopo za phanje
ajde oziroma kaše. Kot surovino za platno so pridelovali bolj lan kot konop-
ljo. o konca druge svetovne vojne so tu lovili brinjevke tako Madžari kot
Slovenci. Podobnosti in razlike so bile najopaznejše v noši 19. stoletja.

V folklori je manj skupnih elementov, ker je duhovna kultura bolj pove-
zana z etničnostjo. Največ skupnih potez je v slovenskih in madžarskih
ljudskih pravljicah, čeprav so ti motivi navzoči tudi v pravljicah drugih
evropskih narodov.

274. Politične organizacije

Kulturne in politične interese Sloven ev na a žarskem je med 1947 in
1990 zastopala Demokratična zveza južnih Slovanov na Madžarskem  s
sedežem v Budimpešti. Ta je imela od leta 1972 tudi slovenskega re e-
renta. Med 1986-1990 je delovala njena slovenska sekcija v Monoštru.

Slovenski kulturno-informativni center v Monoštru,
 ka ere  a sedež d  e a o en e  na adžarske

266

276. Šolstvo

Ustanavljanje šol v Slovenskem Porabju sega v 16.-17. stoletje. Na
Gornjem Seniku je bila že l. 1627 evangeličanska šola. V Števanovcih je
začela delovati šola po zgraditvi cerkve (1780). Na Dolnjem Seniku je l.
1817 ustanovljena cerkvena šola postala l. 1873 državna. V Sakalovcih in
v Slovenski vesi so odprli rimskokatološko šolo l. 1881. Na Verici so dobi-
li šolo šele leta 1939. Otroci iz Ritkarovcev so se šolali na Verici, pred
letom 1939 pa so hodili v šolo na Gornji Senik. Šolarji iz Andovcev so
hodili v Števanovce.

Od sedemdesetih let 20. st. naprej so v porabskih vaseh začeli delovati
vrtci, v katerih so se otroci prvič srečali z besedami, izrazi in pesmicami v
slovenskem knjižnem jeziku.

Do šolskega leta 1908/1909 so se v porabskih šolah učili otroci v svoji
materinščini, v slovenščini. Od takrat pa vse do danes je učni jezik
madžarski, slovenščina se poučuje kot tuj jezik. Po 1945 se izobražujejo
porabski Slovenci na učiteljiščih, visokih šolah in univerzah v Budimpeš-
ti, Szombathelyu, Mariboru in Ljubljani.

Osnovna šola na Gornjem Seniku med dvema vojnama
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Ljudske molitve (molítef) so molili izven cerkve. Različice najbolj znane
in po vsej Evropi razširjene ljudske molitve o Jezusovem trpljenju – Zlati
o enaš – poznajo tudi v Porabju. Sestavljen je iz evangelijskih poročil in
motivov ljudskih pesmi. V Porabju imenujejo to molitev “Molítef od mâuk
(muk) Jézošovi”.

Pregovori so povezani predvsem z vremenom. Ljudje opazujejo tudi
položaj sonca, lune, zvezd in obnašanje živali in rastlin, različne vremen-
ske pojave ob določenih dneh ali letnih časih, da bi vedeli, kdaj je naj-
ugodnejše vreme za poljska dela.

Ljudska umetnost. V Porabju so bile
razširjene slike na steklo, naličja, iz-
rezljane tesarske skrinje, žličniki,
lončene posode, jarmi, kolovrati, izdel-
ki pletarstva, izdelovanje papirnatih
cvetlic ipd. Do danes so se ohranili
nekateri tradicionalni motivi pri okra-
ševanju velikonočnih pirhov.

beráq - koldus
diatóniqna gombos
harmónika - harmonika
gódec - (nép)zenész
izroqílo - hagyomány
kémbelj - harangnyelv
mrtváwnica - ravatalozó
netrésk - kövirózsa
otróqnica - gyermekágyas

pogrèb - temetés
poróka - esküvõ
príqa - tanú
pritrkávanje - harang-

kongatás
sojeníca - sorstündér
wtrúklji - rétes
verovánje - hiedelemvilág
violína - hegedû

273. Medetnični odnosi

Interetnični odnosi so najtesnejši z a žari, s katerimi živijo skupaj
porabski Slovenci že od 9. stoletja naprej. Prizorišče njihovih stikov je del
Panonije, današnje obmejno ozemlje  Prekmurje v Sloveniji in pokrajina

rs g, Porabje v županiji Vas, ter G csej in Het s v županiji Zala. Skupne
kulturne elemente lahko odkrijemo v prvi vrsti v materialni kulturi, ki jo

267

 a ožn o n ed j

Do druge svetovne vojne so brali porabski Slovenci prekmurske ča-
sopise in koledarje (v domačem narečju) ter knjige Mohorjeve družbe
(v knjižni slovenščini).

ansámbel - együttes
ávtor - szerzõ
brínjevka - fenyõrigó
drámska színjátszó-

      skupína - csoport
interès - érdek
konôplja - kender

letopís - évkönyv
podpóra - támogatás
surovína - nyersanyag
úqni jêzik - tannyelv
ustanovíti - létesít
zaloxníwtvo - könyvkiadás
zastópati - képvisel

V tedniku Demokratične Zveze južnih Slovanov na Madžarskem 
Narodne Novine/Ljudski list   je med 1970-1990 izhajala slovenska stran
z naslovom “Za naše Slovence”. Tudi v Narodnem kalendarju/Ljudskem
koledarju Zveze južnih Slovanov je bilo ok. 30 strani “Za naše Slovence”
(1973-86). Prvi samostojni Slovenski koledar je izšel leta 1986.

Prvi samostojni slovenski časopis na Madžarskem  orab e  je l. 1991
začela izdajati Zveza Slovencev na Madžarskem. Zveza izdaja tudi knjige
v porabskem narečju in v knjižni slovenščini  ali v obeh govorih sloven-
skega jezika ter tudi v slovenščini in madžarščini. Avtorji so porabski in
prekmurski Slovenci.

Knjige izdaja tudi Državna slovenska man šinska samouprava
Madžarski radio tedensko oddaja 25-mi-

nutni slovenski program na regionalnem
valu, ki ga  ponovi na državni rekvenci,
Madžarska tv pa 25-minutni slovenski spo-
red vsak drugi teden Slovenski utrinki .

Od 23. junija 2000 se 8 ur na teden oglaša
iz Slovenskega kulturno-in ormativnega
centra prvi samostojni radio Slovencev na
Madžarskem, a io onošter
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27. oktobra 1990 je bila na Gornjem Seniku ustanovljena Zveza Slo-
vencev na Madžarskem, ki ima sedež v Monoštru. eluje s podporo
madžarske in slovenske vlade. Zveza izdaja slovenski letopis (Slovenski
koledar), dvotednik Porabje in precej knjižnih izdaj domačih avtorjev v
interesu ohranjanja maternega jezika. S podporo Slovenske zveze deluje-
jo  dve slovenski olklorni skupini, pevski zbori, lutkovna skupina, ljudski
ansambel in druge kulturne skupine ter posamezniki.  Zveza podpira tudi
delo kulturnih domov in knjižnic.  Pomaga šolam pri njihovi slovenski
vzgojno-izobraževalni dejavnosti, skrbi za ohranjanje svojstvene narod-
nostne kulture.

Leta 1994 je bila v Monoštru ustanovljena ržavna slovenska samoup-
rava, ki ima svoj sedež na Gornjem Seniku. Slovenske manjšinske samo-
uprave delujejo v porabskih vaseh od leta 1994, od 1998 pa še v Szombat-
hel u, Monsonmag aróv ru in Budimpešti (Pestl rinc). Slovensko društvo
imajo v Budimpešti in v Szombathel u. V Monoštru deluje ruštvo po-
rabskih slovenskih upokojencev.

18. novembra 1998 sta predsednika R Madžarske in R Slovenije rp d
Göncz in Milan Kučan predala namenu Generalni konzulat R Slovenije v
Monoštru, katerega prvotna naloga je pomagati pri gospodarskem, jezikov-
nem in kulturnem razvoju porabskih Slovencev.

a a rža ne s o enske sa o ra e na Gornje  en k

265

 K rne s ano e n sk ne

Razen v Ritkarovcih in  Andovcih je bil v vsaki porabski vasi kulturni dom
z dvorano za prireditve. Le-te so zgradili med leti 1950-1960. Tu so bile tudi
kinopredstave. V prejšnjih letih so imeli kulturne prireditve v šolah. Vaške
knjižnice so od l. 1974 redno dobivale tudi slovenske knjige. V devetdesetih
letih so vaške knjižnice združili s šolskimi. Od leta 2000 redno obiskuje porab-
ske vasi Bibliobus Pokrajinske in študijske knjižnice iz Murske Sobote.

Najstarejša kulturna skupina v Slovenskem Porabju
je gornjeseniški Mešani pevski zbor Avgust Pavel, ki
je bil ustanovljen leta 1938. olgoletni vodja skupine
je bil Andrej abai, potem pa je pevski zbor prevzela
zborovodkinja Marija Trifus. V prvi polovici 20. sto-
letja je skoraj v vsaki vasi delovala dramska skupina.
Od leta 1975 nastopa Laci Korpič z ženskim kvartetom
iz Slovenske vesi. Plesna skupina je delovala v Šte-
vanovcih med 1970-1975, v Sakalovcih deluje od 1972
- z nekajletnim premorom - še danes. Tudi na Gornjem Seniku deluje olk-
lorna skupina.  Na pobudo Zveze južnih Slovanov so se leta 1977 sloven-
ske kulturne skupine združile v osrednji slovenski ansambel Porabje , ki
je štel 70 članov.

Po ustanovitvi Zveze Slovencev na Madžarskem (1990), je le-ta spod-
bujala delovanje kulturnih skupin, ki naj bi ohranjale in razvijale materin-
ščino, slovenski jezik. Leta 2001 so delovala v Porabju številna kulturna
društva, skupno z več kot 100 člani: gledališka skupina Nindrik indrik,
števanovska gledališka skupina, Mešani pevski zbor Avgust Pavel na Gor-
njem Seniku, lutkovna skupina OŠ Gornji Senik, plesna skupina na Gor-
njem Seniku in v Sakalovcih, ljudske pevke iz Monoštra in Števanovcev,
Laci Korpi  z ženskim kvartetom iz Slovenske vesi in Društvo porabskih
slovenskih upokojencev.

18. novembra 1998 sta predsednika R Madžarske in R Slovenije rp d
Göncz in Milan Kučan predala namenu Slovenski kulturno-in ormativni
center ( om Slovencev) v Monoštru. V okviru Slovenskega doma deluje
ob  kulturni dvorani z 200 sedeži in razstavnem prostoru tudi hotel za 50
gostov in restavracija za 150 gostov. Porabski Slovenci gospodarsko tudi
na ta način želijo podpreti svoje kulturno delovanje.

ndrej a a
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vencev na Madžarskem, ki ima sedež v Monoštru. eluje s podporo
madžarske in slovenske vlade. Zveza izdaja slovenski letopis (Slovenski
koledar), dvotednik Porabje in precej knjižnih izdaj domačih avtorjev v
interesu ohranjanja maternega jezika. S podporo Slovenske zveze deluje-
jo  dve slovenski olklorni skupini, pevski zbori, lutkovna skupina, ljudski
ansambel in druge kulturne skupine ter posamezniki.  Zveza podpira tudi
delo kulturnih domov in knjižnic.  Pomaga šolam pri njihovi slovenski
vzgojno-izobraževalni dejavnosti, skrbi za ohranjanje svojstvene narod-
nostne kulture.

Leta 1994 je bila v Monoštru ustanovljena ržavna slovenska samoup-
rava, ki ima svoj sedež na Gornjem Seniku. Slovenske manjšinske samo-
uprave delujejo v porabskih vaseh od leta 1994, od 1998 pa še v Szombat-
hel u, Monsonmag aróv ru in Budimpešti (Pestl rinc). Slovensko društvo
imajo v Budimpešti in v Szombathel u. V Monoštru deluje ruštvo po-
rabskih slovenskih upokojencev.

18. novembra 1998 sta predsednika R Madžarske in R Slovenije rp d
Göncz in Milan Kučan predala namenu Generalni konzulat R Slovenije v
Monoštru, katerega prvotna naloga je pomagati pri gospodarskem, jezikov-
nem in kulturnem razvoju porabskih Slovencev.

a a rža ne s o enske sa o ra e na Gornje  en k
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 K rne s ano e n sk ne

Razen v Ritkarovcih in  Andovcih je bil v vsaki porabski vasi kulturni dom
z dvorano za prireditve. Le-te so zgradili med leti 1950-1960. Tu so bile tudi
kinopredstave. V prejšnjih letih so imeli kulturne prireditve v šolah. Vaške
knjižnice so od l. 1974 redno dobivale tudi slovenske knjige. V devetdesetih
letih so vaške knjižnice združili s šolskimi. Od leta 2000 redno obiskuje porab-
ske vasi Bibliobus Pokrajinske in študijske knjižnice iz Murske Sobote.

Najstarejša kulturna skupina v Slovenskem Porabju
je gornjeseniški Mešani pevski zbor Avgust Pavel, ki
je bil ustanovljen leta 1938. olgoletni vodja skupine
je bil Andrej abai, potem pa je pevski zbor prevzela
zborovodkinja Marija Trifus. V prvi polovici 20. sto-
letja je skoraj v vsaki vasi delovala dramska skupina.
Od leta 1975 nastopa Laci Korpič z ženskim kvartetom
iz Slovenske vesi. Plesna skupina je delovala v Šte-
vanovcih med 1970-1975, v Sakalovcih deluje od 1972
- z nekajletnim premorom - še danes. Tudi na Gornjem Seniku deluje olk-
lorna skupina.  Na pobudo Zveze južnih Slovanov so se leta 1977 sloven-
ske kulturne skupine združile v osrednji slovenski ansambel Porabje , ki
je štel 70 članov.

Po ustanovitvi Zveze Slovencev na Madžarskem (1990), je le-ta spod-
bujala delovanje kulturnih skupin, ki naj bi ohranjale in razvijale materin-
ščino, slovenski jezik. Leta 2001 so delovala v Porabju številna kulturna
društva, skupno z več kot 100 člani: gledališka skupina Nindrik indrik,
števanovska gledališka skupina, Mešani pevski zbor Avgust Pavel na Gor-
njem Seniku, lutkovna skupina OŠ Gornji Senik, plesna skupina na Gor-
njem Seniku in v Sakalovcih, ljudske pevke iz Monoštra in Števanovcev,
Laci Korpi  z ženskim kvartetom iz Slovenske vesi in Društvo porabskih
slovenskih upokojencev.

18. novembra 1998 sta predsednika R Madžarske in R Slovenije rp d
Göncz in Milan Kučan predala namenu Slovenski kulturno-in ormativni
center ( om Slovencev) v Monoštru. V okviru Slovenskega doma deluje
ob  kulturni dvorani z 200 sedeži in razstavnem prostoru tudi hotel za 50
gostov in restavracija za 150 gostov. Porabski Slovenci gospodarsko tudi
na ta način želijo podpreti svoje kulturno delovanje.
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ansambel in druge kulturne skupine ter posamezniki.  Zveza podpira tudi
delo kulturnih domov in knjižnic.  Pomaga šolam pri njihovi slovenski
vzgojno-izobraževalni dejavnosti, skrbi za ohranjanje svojstvene narod-
nostne kulture.

Leta 1994 je bila v Monoštru ustanovljena ržavna slovenska samoup-
rava, ki ima svoj sedež na Gornjem Seniku. Slovenske manjšinske samo-
uprave delujejo v porabskih vaseh od leta 1994, od 1998 pa še v Szombat-
hel u, Monsonmag aróv ru in Budimpešti (Pestl rinc). Slovensko društvo
imajo v Budimpešti in v Szombathel u. V Monoštru deluje ruštvo po-
rabskih slovenskih upokojencev.

18. novembra 1998 sta predsednika R Madžarske in R Slovenije rp d
Göncz in Milan Kučan predala namenu Generalni konzulat R Slovenije v
Monoštru, katerega prvotna naloga je pomagati pri gospodarskem, jezikov-
nem in kulturnem razvoju porabskih Slovencev.
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z dvorano za prireditve. Le-te so zgradili med leti 1950-1960. Tu so bile tudi
kinopredstave. V prejšnjih letih so imeli kulturne prireditve v šolah. Vaške
knjižnice so od l. 1974 redno dobivale tudi slovenske knjige. V devetdesetih
letih so vaške knjižnice združili s šolskimi. Od leta 2000 redno obiskuje porab-
ske vasi Bibliobus Pokrajinske in študijske knjižnice iz Murske Sobote.

Najstarejša kulturna skupina v Slovenskem Porabju
je gornjeseniški Mešani pevski zbor Avgust Pavel, ki
je bil ustanovljen leta 1938. olgoletni vodja skupine
je bil Andrej abai, potem pa je pevski zbor prevzela
zborovodkinja Marija Trifus. V prvi polovici 20. sto-
letja je skoraj v vsaki vasi delovala dramska skupina.
Od leta 1975 nastopa Laci Korpič z ženskim kvartetom
iz Slovenske vesi. Plesna skupina je delovala v Šte-
vanovcih med 1970-1975, v Sakalovcih deluje od 1972
- z nekajletnim premorom - še danes. Tudi na Gornjem Seniku deluje olk-
lorna skupina.  Na pobudo Zveze južnih Slovanov so se leta 1977 sloven-
ske kulturne skupine združile v osrednji slovenski ansambel Porabje , ki
je štel 70 članov.

Po ustanovitvi Zveze Slovencev na Madžarskem (1990), je le-ta spod-
bujala delovanje kulturnih skupin, ki naj bi ohranjale in razvijale materin-
ščino, slovenski jezik. Leta 2001 so delovala v Porabju številna kulturna
društva, skupno z več kot 100 člani: gledališka skupina Nindrik indrik,
števanovska gledališka skupina, Mešani pevski zbor Avgust Pavel na Gor-
njem Seniku, lutkovna skupina OŠ Gornji Senik, plesna skupina na Gor-
njem Seniku in v Sakalovcih, ljudske pevke iz Monoštra in Števanovcev,
Laci Korpi  z ženskim kvartetom iz Slovenske vesi in Društvo porabskih
slovenskih upokojencev.

18. novembra 1998 sta predsednika R Madžarske in R Slovenije rp d
Göncz in Milan Kučan predala namenu Slovenski kulturno-in ormativni
center ( om Slovencev) v Monoštru. V okviru Slovenskega doma deluje
ob  kulturni dvorani z 200 sedeži in razstavnem prostoru tudi hotel za 50
gostov in restavracija za 150 gostov. Porabski Slovenci gospodarsko tudi
na ta način želijo podpreti svoje kulturno delovanje.
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vanovcih med 1970-1975, v Sakalovcih deluje od 1972
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ske kulturne skupine združile v osrednji slovenski ansambel Porabje , ki
je štel 70 članov.
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Göncz in Milan Kučan predala namenu Slovenski kulturno-in ormativni
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ob  kulturni dvorani z 200 sedeži in razstavnem prostoru tudi hotel za 50
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na ta način želijo podpreti svoje kulturno delovanje.
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Ljudske molitve (molítef) so molili izven cerkve. Različice najbolj znane
in po vsej Evropi razširjene ljudske molitve o Jezusovem trpljenju – Zlati
o enaš – poznajo tudi v Porabju. Sestavljen je iz evangelijskih poročil in
motivov ljudskih pesmi. V Porabju imenujejo to molitev “Molítef od mâuk
(muk) Jézošovi”.

Pregovori so povezani predvsem z vremenom. Ljudje opazujejo tudi
položaj sonca, lune, zvezd in obnašanje živali in rastlin, različne vremen-
ske pojave ob določenih dneh ali letnih časih, da bi vedeli, kdaj je naj-
ugodnejše vreme za poljska dela.

Ljudska umetnost. V Porabju so bile
razširjene slike na steklo, naličja, iz-
rezljane tesarske skrinje, žličniki,
lončene posode, jarmi, kolovrati, izdel-
ki pletarstva, izdelovanje papirnatih
cvetlic ipd. Do danes so se ohranili
nekateri tradicionalni motivi pri okra-
ševanju velikonočnih pirhov.

beráq - koldus
diatóniqna gombos
harmónika - harmonika
gódec - (nép)zenész
izroqílo - hagyomány
kémbelj - harangnyelv
mrtváwnica - ravatalozó
netrésk - kövirózsa
otróqnica - gyermekágyas

pogrèb - temetés
poróka - esküvõ
príqa - tanú
pritrkávanje - harang-

kongatás
sojeníca - sorstündér
wtrúklji - rétes
verovánje - hiedelemvilág
violína - hegedû

273. Medetnični odnosi

Interetnični odnosi so najtesnejši z a žari, s katerimi živijo skupaj
porabski Slovenci že od 9. stoletja naprej. Prizorišče njihovih stikov je del
Panonije, današnje obmejno ozemlje  Prekmurje v Sloveniji in pokrajina

rs g, Porabje v županiji Vas, ter G csej in Het s v županiji Zala. Skupne
kulturne elemente lahko odkrijemo v prvi vrsti v materialni kulturi, ki jo

267

 a ožn o n ed j

Do druge svetovne vojne so brali porabski Slovenci prekmurske ča-
sopise in koledarje (v domačem narečju) ter knjige Mohorjeve družbe
(v knjižni slovenščini).

ansámbel - együttes
ávtor - szerzõ
brínjevka - fenyõrigó
drámska színjátszó-

      skupína - csoport
interès - érdek
konôplja - kender

letopís - évkönyv
podpóra - támogatás
surovína - nyersanyag
úqni jêzik - tannyelv
ustanovíti - létesít
zaloxníwtvo - könyvkiadás
zastópati - képvisel

V tedniku Demokratične Zveze južnih Slovanov na Madžarskem 
Narodne Novine/Ljudski list   je med 1970-1990 izhajala slovenska stran
z naslovom “Za naše Slovence”. Tudi v Narodnem kalendarju/Ljudskem
koledarju Zveze južnih Slovanov je bilo ok. 30 strani “Za naše Slovence”
(1973-86). Prvi samostojni Slovenski koledar je izšel leta 1986.

Prvi samostojni slovenski časopis na Madžarskem  orab e  je l. 1991
začela izdajati Zveza Slovencev na Madžarskem. Zveza izdaja tudi knjige
v porabskem narečju in v knjižni slovenščini  ali v obeh govorih sloven-
skega jezika ter tudi v slovenščini in madžarščini. Avtorji so porabski in
prekmurski Slovenci.

Knjige izdaja tudi Državna slovenska man šinska samouprava
Madžarski radio tedensko oddaja 25-mi-

nutni slovenski program na regionalnem
valu, ki ga  ponovi na državni rekvenci,
Madžarska tv pa 25-minutni slovenski spo-
red vsak drugi teden Slovenski utrinki .

Od 23. junija 2000 se 8 ur na teden oglaša
iz Slovenskega kulturno-in ormativnega
centra prvi samostojni radio Slovencev na
Madžarskem, a io onošter
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določajo predvsem geografske in zgodovinske okoliščine. Tako na pri-
mer: tip naselja s hišnimi skupinami (szer), tradicionalna stanovanjska in
gospodarska poslopja, nadstropne stavbe za shranjevanje žita in živil
(kašče), panonska tesana skrinja z geometričnimi ornamenti in s sedlasto
streho. Oba naroda  sta poznala ajdo, možnar in nožno stopo za phanje
ajde oziroma kaše. Kot surovino za platno so pridelovali bolj lan kot konop-
ljo. o konca druge svetovne vojne so tu lovili brinjevke tako Madžari kot
Slovenci. Podobnosti in razlike so bile najopaznejše v noši 19. stoletja.

V folklori je manj skupnih elementov, ker je duhovna kultura bolj pove-
zana z etničnostjo. Največ skupnih potez je v slovenskih in madžarskih
ljudskih pravljicah, čeprav so ti motivi navzoči tudi v pravljicah drugih
evropskih narodov.

274. Politične organizacije

Kulturne in politične interese Sloven ev na a žarskem je med 1947 in
1990 zastopala Demokratična zveza južnih Slovanov na Madžarskem  s
sedežem v Budimpešti. Ta je imela od leta 1972 tudi slovenskega re e-
renta. Med 1986-1990 je delovala njena slovenska sekcija v Monoštru.

Slovenski kulturno-informativni center v Monoštru,
 ka ere  a sedež d  e a o en e  na adžarske
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276. Šolstvo

Ustanavljanje šol v Slovenskem Porabju sega v 16.-17. stoletje. Na
Gornjem Seniku je bila že l. 1627 evangeličanska šola. V Števanovcih je
začela delovati šola po zgraditvi cerkve (1780). Na Dolnjem Seniku je l.
1817 ustanovljena cerkvena šola postala l. 1873 državna. V Sakalovcih in
v Slovenski vesi so odprli rimskokatološko šolo l. 1881. Na Verici so dobi-
li šolo šele leta 1939. Otroci iz Ritkarovcev so se šolali na Verici, pred
letom 1939 pa so hodili v šolo na Gornji Senik. Šolarji iz Andovcev so
hodili v Števanovce.

Od sedemdesetih let 20. st. naprej so v porabskih vaseh začeli delovati
vrtci, v katerih so se otroci prvič srečali z besedami, izrazi in pesmicami v
slovenskem knjižnem jeziku.

Do šolskega leta 1908/1909 so se v porabskih šolah učili otroci v svoji
materinščini, v slovenščini. Od takrat pa vse do danes je učni jezik
madžarski, slovenščina se poučuje kot tuj jezik. Po 1945 se izobražujejo
porabski Slovenci na učiteljiščih, visokih šolah in univerzah v Budimpeš-
ti, Szombathelyu, Mariboru in Ljubljani.

Osnovna šola na Gornjem Seniku med dvema vojnama
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o enaš – poznajo tudi v Porabju. Sestavljen je iz evangelijskih poročil in
motivov ljudskih pesmi. V Porabju imenujejo to molitev “Molítef od mâuk
(muk) Jézošovi”.
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položaj sonca, lune, zvezd in obnašanje živali in rastlin, različne vremen-
ske pojave ob določenih dneh ali letnih časih, da bi vedeli, kdaj je naj-
ugodnejše vreme za poljska dela.

Ljudska umetnost. V Porabju so bile
razširjene slike na steklo, naličja, iz-
rezljane tesarske skrinje, žličniki,
lončene posode, jarmi, kolovrati, izdel-
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sopise in koledarje (v domačem narečju) ter knjige Mohorjeve družbe
(v knjižni slovenščini).

ansámbel - együttes
ávtor - szerzõ
brínjevka - fenyõrigó
drámska színjátszó-

      skupína - csoport
interès - érdek
konôplja - kender

letopís - évkönyv
podpóra - támogatás
surovína - nyersanyag
úqni jêzik - tannyelv
ustanovíti - létesít
zaloxníwtvo - könyvkiadás
zastópati - képvisel

V tedniku Demokratične Zveze južnih Slovanov na Madžarskem 
Narodne Novine/Ljudski list   je med 1970-1990 izhajala slovenska stran
z naslovom “Za naše Slovence”. Tudi v Narodnem kalendarju/Ljudskem
koledarju Zveze južnih Slovanov je bilo ok. 30 strani “Za naše Slovence”
(1973-86). Prvi samostojni Slovenski koledar je izšel leta 1986.

Prvi samostojni slovenski časopis na Madžarskem  orab e  je l. 1991
začela izdajati Zveza Slovencev na Madžarskem. Zveza izdaja tudi knjige
v porabskem narečju in v knjižni slovenščini  ali v obeh govorih sloven-
skega jezika ter tudi v slovenščini in madžarščini. Avtorji so porabski in
prekmurski Slovenci.

Knjige izdaja tudi Državna slovenska man šinska samouprava
Madžarski radio tedensko oddaja 25-mi-

nutni slovenski program na regionalnem
valu, ki ga  ponovi na državni rekvenci,
Madžarska tv pa 25-minutni slovenski spo-
red vsak drugi teden Slovenski utrinki .

Od 23. junija 2000 se 8 ur na teden oglaša
iz Slovenskega kulturno-in ormativnega
centra prvi samostojni radio Slovencev na
Madžarskem, a io onošter
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določajo predvsem geografske in zgodovinske okoliščine. Tako na pri-
mer: tip naselja s hišnimi skupinami (szer), tradicionalna stanovanjska in
gospodarska poslopja, nadstropne stavbe za shranjevanje žita in živil
(kašče), panonska tesana skrinja z geometričnimi ornamenti in s sedlasto
streho. Oba naroda  sta poznala ajdo, možnar in nožno stopo za phanje
ajde oziroma kaše. Kot surovino za platno so pridelovali bolj lan kot konop-
ljo. o konca druge svetovne vojne so tu lovili brinjevke tako Madžari kot
Slovenci. Podobnosti in razlike so bile najopaznejše v noši 19. stoletja.

V folklori je manj skupnih elementov, ker je duhovna kultura bolj pove-
zana z etničnostjo. Največ skupnih potez je v slovenskih in madžarskih
ljudskih pravljicah, čeprav so ti motivi navzoči tudi v pravljicah drugih
evropskih narodov.

274. Politične organizacije

Kulturne in politične interese Sloven ev na a žarskem je med 1947 in
1990 zastopala Demokratična zveza južnih Slovanov na Madžarskem  s
sedežem v Budimpešti. Ta je imela od leta 1972 tudi slovenskega re e-
renta. Med 1986-1990 je delovala njena slovenska sekcija v Monoštru.

Slovenski kulturno-informativni center v Monoštru,
 ka ere  a sedež d  e a o en e  na adžarske
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276. Šolstvo

Ustanavljanje šol v Slovenskem Porabju sega v 16.-17. stoletje. Na
Gornjem Seniku je bila že l. 1627 evangeličanska šola. V Števanovcih je
začela delovati šola po zgraditvi cerkve (1780). Na Dolnjem Seniku je l.
1817 ustanovljena cerkvena šola postala l. 1873 državna. V Sakalovcih in
v Slovenski vesi so odprli rimskokatološko šolo l. 1881. Na Verici so dobi-
li šolo šele leta 1939. Otroci iz Ritkarovcev so se šolali na Verici, pred
letom 1939 pa so hodili v šolo na Gornji Senik. Šolarji iz Andovcev so
hodili v Števanovce.

Od sedemdesetih let 20. st. naprej so v porabskih vaseh začeli delovati
vrtci, v katerih so se otroci prvič srečali z besedami, izrazi in pesmicami v
slovenskem knjižnem jeziku.

Do šolskega leta 1908/1909 so se v porabskih šolah učili otroci v svoji
materinščini, v slovenščini. Od takrat pa vse do danes je učni jezik
madžarski, slovenščina se poučuje kot tuj jezik. Po 1945 se izobražujejo
porabski Slovenci na učiteljiščih, visokih šolah in univerzah v Budimpeš-
ti, Szombathelyu, Mariboru in Ljubljani.

Osnovna šola na Gornjem Seniku med dvema vojnama
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271. Verovanje

Kakor v največjem delu Evrope so  tudi v Porabju verovali, da ima
vsaka hiša lastno hišno kačo ( žina kâ a). Prebivala naj bi v steni starih
brunastih hiš. Varovala je hišo pred nesrečami. V izročilu slovanskih naro-
dov predstavlja hišna kača  utelešeno dušo prednikov in zaradi tega se ne
sme ubiti.

Spomin na najbolj znano staroslovansko mitološko bitje,  bo a bliska
in roma  – Peruna – se je ohranil prav v Slovenskem Porabju, in sicer v
izrazu “strela je udarila” ar n e v aro  in v poimenovanju netreska
par novo per e  To rastlino so gojili na slamnatih strehah, da vanje ne bi

udarila strela.

Sojenice, rojenice (s en i e  sâu i e  r eni e) so ženski demoni, ki
otroku ob ro stvu napove u e o uso o  V Porabju se pojavljajo ob rojstvu
otroka. Sedijo v tro e po  mizo  na kateri jim je treba pripraviti kolač kruha
in kozarec vode. Nihče jih ne more videti ali slišati, le berači in hlapci.
Spomin nanje je ohranjen tudi v porabskih pravljicah.

269

Metodični dodatek

“Spoznavanje naroda” se poučuje v okviru predmeta slovenski jezik in
književnost. čenci od 7. do 8. razreda spoznavajo življenje lastne narod-
nostne skupnosti in preteklost ter sedanjost matičnega naroda. Seznanjajo
se s sedanjim življenjem skupnosti, politično-pravno ureditvijo manjšin-
skih vprašanj. čenci se vključujejo v dejavnosti kulturnih skupin in sode-
lujejo v različnih oblikah raziskovanja preteklega življenja narodne skup-
nosti (etnološki, zgodovinski, jezikovni tabori).

Od 9. do 12. razreda učenci razširijo, poglobijo in sistematizirajo zna-
nje, ki so ga usvojili v 5. - 8. razredu. čenci spoznavajo zgodovinske,
naravne, kulturne, družbene, politične in gospodarske značilnosti sloven-
skega naroda.

Prav tako spoznajo najpomembnejše dogodke, pojave in pojme iz zgo-
dovine matičnega slovenskega naroda, kot tudi lastno, manjöinsko zgo
dovino.

čbenik vsebuje teme okvirnega učnega načrta za poučevanje predme-
ta “Spoznavanje naroda”.

ra red

Na začetku šolskega leta učenci ponovijo - z novimi podatki dopol-
njene - teme, ki so jih spoznali v 6. razredu. zaveščajo si najpomembnej-
še mejnike zgodovine Slovencev do 16. stoletja, vključno z zgodovino
Porabja.  čne enote: od 1. do 44.
Nadaljevanje spoznavanja najpomembnejöih mejnikov slovenske zgo

dovine: re orma ija in protire orma ija. čne enote: od 45. do 80.
Najpomembnejši slovenski umetniki. čne enote: 101., 115.
Kulturne ustanove in skupine, in ormiranje v Porabju. čne enote: 275.,

277.

ra red

čenci spoznavajo najpomembnejše mejnike slovenske zgodovine od
19. stoletja do danes. čne enote: od 81. do 170. Zamejski Slovenci in
manjšine v Sloveniji. čne enote: od 171. do 177. Porabske politične or-
ganizacije in šolstvo. čne enote: 274., 276.
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272. Folklora

Do ok. leta 1980 je bilo v vsaki vasi nekaj ljudskih godcev (góslar), ki
so igrali na diatonično ali klavirsko harmoniko (fúde), nekateri pa še na
violino (gósli). Mladi od časa do časa ustanavljajo domače orkestre. Naj-
dlje (od 1970) igra sam in z ansamblom Laci Korpič iz Sakalovcev.

Ljudske pesmi (pésen) so po motiviki in tematiki  najbolj podobne pes-
mim v Prlekiji na Štajerskem. Za najstarejšo lahko imamo različico sred-
njeveške velikonočne pesmi iz stiškega rokopisa (15. stoletje) “Kristuš
nam je od smrti stao”, ki se je ohranila v rokopisni pesmarici (1864)
gornjeseniškega župana Šte ana Pinterja.

Ljudski plesi (pl s)”Štâjeriš, ájnccvajdraj, R jzka, Rozínka”  so naj-
bolj znani in se štejejo med novešje plese, ki so nastajali od 17. stoletja.

V porabskih ljudskih pravljicah (parpov jst) nastopajo vile, sojenice,
gro je, kralji, zakleti kraljiči in kraljice, dobrohotni starčki in starke ter
živali, vsi pa so prijazni z ljudmi. Pogosto se pojavljajo še hudiči v raznih
oblikah, zlobne čarovnice in čarovniki, krvoločni zmaji in roparji.

Bogkov kot, okrašen z vencem iz papirnatega cvetja
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Povzetek

Najpomembnejöe koledarske öege v Porabju se vežejo na dan svetega
Miklavža, svete Lucije, na božič, novo leto, pust, véliko noč, prvi maj in
kresno noč.

jenjske e e so značilne pri krstu, poroki in pogrebu. Verovanja izvira-
jo iz slovanske in indoevropske kulture (hišna kača, Perun, sojenice).
Porabski ljudski godci so igrali sprva na violino, potem na harmoniko.

Ljudske pesmi so podobne pesmim v Prlekiji in na ätajerskem. Plesi so iz
17. stoletja. Pravljice so podobne madžarskim. Molitve so evropske, naj-
več pregovorov je o vremenu. Ljudska umetnost se je ohranila na pirhih.
Interetnični odnosi so najtesnejši z Madžari.

Politične in kulturne organizacije so: veza Sloven ev na a žarskem
Državna slovenska samouprava  eset slovenskih man šinskih samouprav
Generalni konzulat Republike Slovenije v Monoštru, Veleposlaniötvo Re-
publike Slovenije v Budimpeöti.
Kulturne ustanove in skupine: Slovenski kulturno-informativni center,

Uredniötvo Porabja, Radio Monoöter, Muzej Avgusta Pavla v Monoötu,
meöani pevski zbor Avgust Pavel na Gornjem Seniku, gledaliöka skupina
Nindrik indrik, števanovska gledališka skupina, lutkovna skupina OŠ Gornji
Senik  plesna skupina na orn em Seniku in v Sakalov ih  l u ske pevke iz
Monoštra in Števanovcev, Laci Korpi  z ženskim kvartetom iz Slovenske
vesi in Društvo porabskih slovenskih upokojencev, Druötvo Slovencev v
Budimpeöti, Slovensko kulturno druötvo Avgust Pavel v Szombathelyu.

Vprašanja

Opiši najpomembnejše koledarske šege v Porabju! Opiši najpomemb-
nejše življenjske šege v Porabju  Katera verovanja izvirajo iz indoevrop-
ske kulture? Kaj je značilno za porabske godce, pesmi, plese, pravljice in
molitve? Katere politične in kulturne organizacije imajo Slovenci na
Madžarskem  Kakšne kulturne ustanove in skupine poznaš
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Kakor v največjem delu Evrope so  tudi v Porabju verovali, da ima
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lujejo v različnih oblikah raziskovanja preteklega življenja narodne skup-
nosti (etnološki, zgodovinski, jezikovni tabori).

Od 9. do 12. razreda učenci razširijo, poglobijo in sistematizirajo zna-
nje, ki so ga usvojili v 5. - 8. razredu. čenci spoznavajo zgodovinske,
naravne, kulturne, družbene, politične in gospodarske značilnosti sloven-
skega naroda.

Prav tako spoznajo najpomembnejše dogodke, pojave in pojme iz zgo-
dovine matičnega slovenskega naroda, kot tudi lastno, manjöinsko zgo
dovino.
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269. Krst in poroka

H krstu (k st)  sta nesli otroka babica in botra drugi ali tretji dan po rojstvu.
Danes krstijo šesti ali sedmi dan. Ob krstu boter in botra podarita otroku
križemnik (kr žn m i o), otročnici pa hrano (b t o ro) v jerbasu (krblâ a): vr-
tanek, štruklje, kuhano kokošje meso, surovo meso, rezance in vino.

V prvi polovici 20. stoletja so se mladi poročali v starosti 20 do 22 let,
potem pa pri 18. do 20. letih. Po drugem oklicu je nevesta hodila s krstno
ali birmansko botro oziroma starejšo sorodnico (bâba) po dareh (po ar

ti) od hiše do hiše v vseh vaseh, ki so pripadale župniji.

Pred prvo svetovno vojno sta bili poroka (z van e) in ženitovanjska
gostija ost van e  vedno ob sredah ali četrtkih, ob petkih, sobotah in
nedeljah sta bili prepovedani.

V letih 1940 1970  so prirejali poroke in ženitovanjske gostije ob nedel-
jah popoldne, potem pa ob sobotah.

Svatje v Porabju v 50. letih 20. stoletja
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270. Pogreb

Pogreb (pokápanje, sprévod) se je pričel na domu, nadaljeval pred cerkvi-
jo in končal na pokopališču (do 80. let 20. st., ko še ni bilo mrtvašnic).

Slovenska posebnost je pritrkavanje (klón/c/kanje), ritmično zvonjenje
ob pogrebu. Pritrkovalci so v cerkvenem zvoniku s kembljem udarjali na
obod dveh zvonov izmenično, s tretjim pa zvonili enakomerno.

Pogrebščina (trobína, trbína) je v navadi še danes.  Do sedemdesetih let
so ponujali le pivo (pred vojno domače pivo), bel kruh ali rogljičke. Danes
postrežejo tudi s salamo, golažem, vinom in sokovi. Prvotni namen pogreb-
ščine je bil, da bi se povabljeni pri uživanju hrane in pijače združili s pokojni-
kom.

Pred odhodom na pokopališče v 50. letih

270

ra red

Spoznavanje slovenskih pokrajin. Učne enote: od 184. do 210. Vpogled
v preteklo in sedanje življenje Slovencev na Madžarskem. čne enote: od
245. do 277.

ra red

Spoznavanje slovenskih pokrajin. Učne enote: od 211. do 244. Kul-
turne in politične organizacije Slovencev na Madžarskem. čne enote: od
274. do 277.

ra red

Slovenska zgodovina od naselitve do 17. stoletja, vključno z zgodovino
Porabja. Učne enote: od 1. do 60.

ra red

Slovenska zgodovina od 17. stoletja do danes, vključno z zgodovino
Porabja. Učne enote: od 61. do 177.
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269. Krst in poroka

H krstu (k st)  sta nesli otroka babica in botra drugi ali tretji dan po rojstvu.
Danes krstijo šesti ali sedmi dan. Ob krstu boter in botra podarita otroku
križemnik (kr žn m i o), otročnici pa hrano (b t o ro) v jerbasu (krblâ a): vr-
tanek, štruklje, kuhano kokošje meso, surovo meso, rezance in vino.

V prvi polovici 20. stoletja so se mladi poročali v starosti 20 do 22 let,
potem pa pri 18. do 20. letih. Po drugem oklicu je nevesta hodila s krstno
ali birmansko botro oziroma starejšo sorodnico (bâba) po dareh (po ar

ti) od hiše do hiše v vseh vaseh, ki so pripadale župniji.

Pred prvo svetovno vojno sta bili poroka (z van e) in ženitovanjska
gostija ost van e  vedno ob sredah ali četrtkih, ob petkih, sobotah in
nedeljah sta bili prepovedani.

V letih 1940 1970  so prirejali poroke in ženitovanjske gostije ob nedel-
jah popoldne, potem pa ob sobotah.

Svatje v Porabju v 50. letih 20. stoletja
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Povzetek

Najpomembnejöe koledarske öege v Porabju se vežejo na dan svetega
Miklavža, svete Lucije, na božič, novo leto, pust, v liko noč, prvi maj in
kresno noč.

jenjske e e so značilne pri krstu, poroki in pogrebu. Verovanja izvira-
jo iz slovanske in indoevropske kulture (hišna kača, Perun, sojenice).
Porabski ljudski godci so igrali sprva na violino, potem na harmoniko.

Ljudske pesmi so podobne pesmim v Prlekiji in na ätajerskem. Plesi so iz
17. stoletja. Pravljice so podobne madžarskim. Molitve so evropske, naj-
več pregovorov je o vremenu. Ljudska umetnost se je ohranila na pirhih.
Interetnični odnosi so najtesnejši z Madžari.

Politične in kulturne organizacije so  veza Sloven ev na a žarskem
Državna slovenska samouprava  eset slovenskih man šinskih samouprav

eneralni konzulat epublike Sloveni e v onoštru, Veleposlaniötvo Re-
publike Slovenije v Budimpeöti.
Kulturne ustanove in skupine: Slovenski kulturno-informativni center,

Uredniötvo Porabja, Radio Monoöter, Muzej Avgusta Pavla v Monoötu,
meöani pevski zbor Avgust Pavel na Gornjem Seniku, gledaliöka skupina

in rik in rik  števanovska le ališka skupina  lutkovna skupina  orn i
Senik  plesna skupina na orn em Seniku in v Sakalov ih  l u ske pevke iz

onoštra in tevanov ev  a i orpi  z ženskim kvartetom iz Slovenske
vesi in Društvo porabskih slovenskih upokojencev, Druötvo Slovencev v
Budimpeöti, Slovensko kulturno druötvo Avgust Pavel v Szombathelyu.

ra anja

Opiši najpomembnejše koledarske šege v Porabju  Opiši najpomemb-
nejše življenjske šege v Porabju  Katera verovanja izvirajo iz indoevrop-
ske kulture  Kaj je značilno za porabske godce, pesmi, plese, pravljice in
molitve  Katere politične in kulturne organizacije imajo Slovenci na
Madžarskem  Kakšne kulturne ustanove in skupine poznaš

Kos  na Gornje  en k   

a orn k  n as en k    e   s o e ja na G  en k
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Ljudske pesmi so podobne pesmim v Prlekiji in na ätajerskem. Plesi so iz
17. stoletja. Pravljice so podobne madžarskim. Molitve so evropske, naj-
več pregovorov je o vremenu. Ljudska umetnost se je ohranila na pirhih.
Interetnični odnosi so najtesnejši z Madžari.

Politične in kulturne organizacije so  veza Sloven ev na a žarskem
Državna slovenska samouprava  eset slovenskih man šinskih samouprav

eneralni konzulat epublike Sloveni e v onoštru, Veleposlaniötvo Re-
publike Slovenije v Budimpeöti.
Kulturne ustanove in skupine: Slovenski kulturno-informativni center,

Uredniötvo Porabja, Radio Monoöter, Muzej Avgusta Pavla v Monoötu,
meöani pevski zbor Avgust Pavel na Gornjem Seniku, gledaliöka skupina

in rik in rik  števanovska le ališka skupina  lutkovna skupina  orn i
Senik  plesna skupina na orn em Seniku in v Sakalov ih  l u ske pevke iz

onoštra in tevanov ev  a i orpi  z ženskim kvartetom iz Slovenske
vesi in Društvo porabskih slovenskih upokojencev, Druötvo Slovencev v
Budimpeöti, Slovensko kulturno druötvo Avgust Pavel v Szombathelyu.

ra anja
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Košičev nagrobnik na G. Seniku Obnovljena kmečka hiša na Verici

Beltinška banda v Prekmurju

299

Babičev mlin na Muri pri Veržeju

Kip madžarskega kralja Bele III., ustanovitelja Monoštra v središču mesta
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Lipa, starodavni simbol slovenstva

Kurenti o pustu Postojnska jama

298

Enojna jarma in dvojni jarem iz Porabja

Martin Krpan, slovenski Toldi Klepanje kose po starem v Porabju
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293

Triglav, najvišji vrh v Sloveniji V Sloveniji so še tudi medvedi

Prešernov dan v Monoštru

300

Povorka na G. Seniku l. 2000 ob 15-letnici domače folklorne skupine

Slovenski tolarji, bankovci Republike Slovenije
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292

Marijin kip na olnjem eniku Križev pot na ornjem eniku

Koča pri riglavski  je eri

301

lovenska iša  . enika v Mu eju na prostem skansnu  v om otelu

anonska iša v rekmurju ju ljanski grad po imi

289-304.pmd 2003.09.25., 17:48292
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291

Pretorska palača v Kopru

Nekdanja opekarna v Monoštru Spominska tabla v Andovcih

302
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