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I.  ZAČETEK ZGODOVINE SLOVENCEV (6) 9

1. Naselitev – Karantanija

Predniki Slovencev so se naselili na območju od današnje Češke do Jadranskega 
morja v 6. stoletju. Prihajali so iz dveh smeri, proti jugu z zahodnoslovanske-
ga območja in proti severozahodu z Balkanskega polotoka. Vodja najstarejše 
slovanske države je bil kralj Samo (623–658). K Samovi plemenski zvezi naj 
bi se priključili Slovani na območju poznejše Karantanije s knezom Valukom. 
Najstarejša država Alpskih Slovanov se je imenovala Karantanija. Središče sa-
mostojne slovanske kneževine Karantanije (664–772) je bil Krnski grad na 
 Gosposvetskem polju. Danes se ta pokrajina imenuje Koroška in je v Avstriji. 
Pri Krnskem gradu je stal nekoč knežji kamen. Tu so slovanski kmetje ustoliče-
vali karantanske kneze. To je zelo star primer demokracije. Do leta 1414 je 
obred potekal v slovenskem jeziku. 
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SPOZNAVANJE SLOVENSTVA10

 knéžji kámen – fejedelmi kőszék
 knéz – fejedelem
 naselítev – letelepedés
 ustoličeváti – trónra emelés
 stolétje – évszázad

• Kako se je imenoval kralj najstarejše slovanske države?

• Kje je bilo središče Karantanije?

• Kakšen spomin se je ohranil iz tistih časov in za kaj so ga uporabljali?
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I.  ZAČETEK ZGODOVINE SLOVENCEV (6) 11

2. Naselitev med Rabo in Muro

V pokrajini med Rabo in Muro so se Slovani skupaj z Avari naselili v drugi po-
lovici 6. stoletja. Arheologi so blizu Murske Sobote našli tudi izdelke, ki so jih 
uporabljali Avari, na primer bronasti pasni jeziček.

Odkopane zemljanke, peči, vodnjaki, gospodarski objekti in grobišča, pred-
vsem pa značilne lončene posode so dokazi za naselitev Slovanov med Rabo in 
Muro v 6. stoletju.
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SPOZNAVANJE SLOVENSTVA12

V času slovanskega priseljevanja v pokrajino med Rabo in Muro je njihovo go-
spodarstvo temeljilo na poljedelstvu in živinoreji. Obdelovalne površine (njive, 
travnike in pašnike) so Slovani pridobivali s krčenjem gozdov na požigalniški 
način (tako, da so požigali gozdove). Živinorejo so si dopolnjevali z lovom in 
ribolovom. Od domačih živali so poznali govedo, ovce, koze, perutnino, svinje 
in domačega psa. 

 grobíšče – sírok, temető
 kŕčenje gozdòv – erdőirtás
 lončena posoda – agyagedény
 pásni jezíček – övcsat
 poljedélstvo – földművelés
 požigálništvo – erdőégetés
 zemljánka – földkunyhó 
 žára – urna
 živinorêja – állattartás

• Kakšne posode so izdelovali Slovani med Rabo in Muro?

• Kako so Slovani pridobivali njive?

• Katere domače živali so gojili Slovani med Rabo in Muro?

Ročno izdelajte lonce, pekače in sklede!
Oglejte si fi lm Pomurskega muzeja v Murski Soboti Prišli so z vzhoda, v katerem 
lahko spoznate način življenja zgodnjih slovanskih priseljencev!
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I.  ZAČETEK ZGODOVINE SLOVENCEV (6) 13

3. Pokristjanjevanje – Ciril in Metod

Začetek slovanskega naseljevanja na prostor današnje Slovenije je povezan z od-
hodom Langobardov leta 568 iz Panonije preko zdajšnjega slovenskega ozemlja 
proti Italiji. Od takrat naprej je Panonska nižina pripadala azijskim konjeni-
škim ljudstvom, najprej Avarom in pozneje Madžarom. Slovanom v Karantaniji 
so v boju proti Avarom pomagali sosednji Bavarci. 

Za pomoč so prosili dva talca, sina in nečaka slovanskega kneza. Ko sta se 
Gorazd in Hotimir kot kristjana vrnila med Slovane, sta začela širiti krščanstvo. 
Čeprav so se Karantanci večkrat uprli, se je nova vera razširila. (O boju uporni-
kov proti krščanstvu lahko prebereš Prešernovo pesnitev Krst pri Savici.) Tako 
so se predniki Slovencev vključili v krog zahodnih kristjanov in si s tem zagoto-
vili mesto v krščanski Evropi.

Ko je frankovski kralj Karel Veliki uničil avarsko državo, so se Slovani vklju-
čili v njegovo državo. Začeli so se preseljevati v opustošeno in redko naseljeno 
Panonijo. Kraj Blatograd (Zalavár) je pod slovanskim knezom Pribino in sinom 
Kocljem postal gospodarsko, politično, kulturno in versko središče Panonije. 
Panonski Slovani, predniki Porabskih Slovencev, so verovali v različne bogove. 
Bog strele in bliska je bil Perun. Starejši ljudje v Porabju še danes pravijo, ko 
strela udari v drevo: Parün je vdaro! Vero v enega boga, krščansko vero, so širili 
v kneževini Pribinovega sina Koclja duhovniki salzburške škofi je Karla Velikega 
in učenci Metoda. Ciril in Metod sta bila slovanska apostola. V gornjeseniški 
cerkvi lahko vidimo naslikana. Metod je bil nadškof panonskih Slovanov. Prve 
cerkve panonskih Slovanov so bile male, lesene in okrogle. Stale so na vrhovih 
hribov ali zunaj vasi. Duhovniki so maševali in brali evangelij v slovanski mate-
rinščini ljudstva. V porabskem očenašu se je ohranilo nekaj starih besed iz tega 
časa.
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Oča naš, ki si vu nebesaj, sveti se ime tvoje, pridi kralestvo tvoje. Bojdi vola tvo-
ja, kak na nebi tak i na zemli. Krüja našega vsakdanešnjoga daj nam ga gnes, 
i odpüsti nam dugé naše, kak i mi odpüščamo dužnikom našim. I ne vpelaj nas vu 
sküšavanje, nego oslobodi nas od hüdoga. Amen.

 kneževína – hercegség
 krščánstvo – kereszténység
 nàdškòf – érsek
 očenàš – miatyánk
 pokristjanjevánje – keresztény hitre térítés
 tálec – túsz
 upórnik – felkelő

Prosi babico, naj ti zmoli očenaš po domače!
Oglej si Cirila in Metoda v gornjeseniški cerkvi!
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I.  ZAČETEK ZGODOVINE SLOVENCEV (6) 15

• Kako sta se imenovala slovanska kneza in kje v Panoniji sta imela svoj 
grad?

• Kdo je bil Perun? Vprašaj babico, kaj ve o Perunu.

• Kako se imenujeta slovanska apostola, ki sta naslikana tudi v gornje-
seniški cerkvi?
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I.  ZAČETEK ZGODOVINE SLOVENCEV (6) 17

4. Prihod Madžarov

Madžari so v 9. stoletju pod vodstvom kneza Árpáda prišli v Karpatski bazen. 
Pretrgali so ozemeljske vezi med Alpskimi in Zahodnimi Slovani. Vojvodino 
Karantanijo so omejili na Vzhodne Alpe. V 10. stoletju so se za stalno naselili 
v Panoniji. S tem je bilo konec slovanske kneževine v Spodnji Panoniji. Večina 
Slovanov se je pomadžarila, ostale so Madžari stisnili na območje današnjega 
Porabja in Prekmurja.

Prvi madžarski kralj, sveti Štefan, je naseljence in ljudstva, ki so že bivali 
na tem območju, organiziral v županije in škofi je. Središče županije Zala je 
bilo v Zalaváru (Blatograd), središče županije Vas pa v Vasváru. Po središču 
sta  županiji dobili svoji imeni. Kralj Štefan je ustanovil škofi je in benediktinske 
 samostane, med njimi tudi v Zalaváru. Po vsej državi je dal zgraditi cerkve.

V Panoniji so Madžari od Slovanov prevzeli poljedelstvo in z njim slovan-
ske besede. Na primer: brana – borona, lan – len, rž – rozs, klas – kalász, stog 
– asztag, slama – szalma, seno – széna, kosa – kasza, grablje – gereblye, obrok – 
abrak, jasli – jászol in tako naprej.
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SPOZNAVANJE SLOVENSTVA18

 benediktínski – bencés 
 Karpátski bazén – Kárpát-medence
 ljúdstvo – nép
 naselíti se – letelepedik
 naséljenci – telepesek
 ozêmeljske vezí – területi kapcsolatok
 pomadžáriti se – elmagyarosodik
 samostán – kolostor
 škofíja – püspökség
 županíja – megye

S pomočjo učitelja poišči še druge slovanske besede v madžarščini!

• Kako se je imenoval knez Madžarov in kam je pripeljal svoje ljudstvo 
v 9. stoletju?

• Kaj se je zgodilo s Slovani v Panoniji?

• Kaj vse je delal kralj sveti Štefan?
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I.  ZAČETEK ZGODOVINE SLOVENCEV (6) 19

5. Gradovi, mesta in samostani

V visokem srednjem veku je bil večji del ozemlja, naseljenega s predniki Sloven-
cev, pod oblastjo srednjeveške nemške države. Samo Istra, občasno tudi Prek-
murje s Porabjem, so bili izven cesarstva. Podložnemu slovenskemu ljudstvu so 
gospodovali nemški posestniki, ki so začeli priseljevati koloniste s svojih posesti 
drugod po državi. Tako se je začel etnični prostor Slovencev manjšati in se do 
poznega srednjega veka skrčil približno na današnjo velikost.

V srednjem veku so zgradili večino gradov, ki jih poznamo danes na Sloven-
skem (Ptuj, Kranj, Kamnik, Ljubljana). Za meščansko naselbino – trg ali mesto 
– pa so veljali tisti kraji, ki so imeli pravico do tedenskega sejma, njegovi pre-
bivalci pa so bili svobodni ljudje. Največ takih naselij je na Slovenskem nastalo 
v 13. stoletju: Ljubljana, Kranj, Škofj a Loka, Ptuj, Maribor, v 14. stoletju Novo 
mesto, v turških časih pa Krško, Kočevje, Lož oziroma Celje. Na obali so bila me-
sta (Koper, Piran, Izola) starejša.

To je bil tudi čas nastanka prvih samostanov, prvega cistercijanskega so 
v Stični ustanovili v 12. stoletju. Pomembnejši samostani so nastali še v Ži-
čah, Pleterjah in Bistri. Samostani so bili najpomembnejša središča kulturnega 
 življenja v srednjem veku na Slovenskem.

 étnični próstor – etnikai terület
 koloníst – telepes
 naselbína – település
 obála – tengerpart
 poséstnik – földbirtokos
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SPOZNAVANJE SLOVENSTVA20

Ptujski grad

• Kateri dve območji nista spadali k nemškemu cesarstvu?

• Kdaj so na Slovenskem zgradili večino gradov?

• Kaj je značilno za srednjeveška mesta?

• Kaj je bila vloga samostanov v srednjem veku?
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I.  ZAČETEK ZGODOVINE SLOVENCEV (6) 21

6. Celjski grofj e

Na sredini 14. stoletja je najmočnejša nemška knežja družina na Slovenskem, 
družina Habsburžanov, dobila močne tekmece. Herman Celjski je v bitki pri 
 Nikopolu rešil življenje cesarju Sigismundu in od njega dobil velike posesti. 
Kmalu so celjski grofj e, kasneje knezi posedovali velik del današnje Sloveni-
je. Ker pa so se Celjski vmešavali v ogrsko politiko, so zadnjega celjskega grofa 
Ulrika II. ubili Hunjadijci v Beogradu. Celjski grofj e predstavljajo zadnjo po-
membno evropsko dinastijo, ki je imela svoj sedež na Slovenskem. (Pred nekaj 
leti so slovenski znanstveniki preučevali najdene lobanje celjskih grofov in ugo-
tovili, kateremu družinskemu članu so pripadale.)

V slovenski književnosti je več avtorjev obdelalo zgodbo Veronike Deseniške. 
Celjski grof Friderik naj bi namreč ubil svojo ženo, da bi se lahko poročil z Ve-
roniko. Veroniko so obtožili čarovništva, toda sodniki so jo oprostili. Na skrivaj 
jo je nato umoril tast Herman.

Grb celjskih grofov je imel tri zlate zvezde na modrem ščitu. Podobne zvez-
de najdemo tudi na današnjem grbu Republike Slovenije.

 čaróvništvo – boszorkányság
 gŕb – címer
 knéžja družína – hercegi család
 lobánja – koponya
 posedováti – birtokol
 ščít – pajzs
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SPOZNAVANJE SLOVENSTVA22

• Kdo je bil največji tekmec Habsburžanov v 14. stoletju?

• Kdo je umoril zadnjega celjskega grofa?

• Zakaj je grof Friderik umoril svojo ženo?

• Kakšen je bil grb celjskih grofov?
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I.  ZAČETEK ZGODOVINE SLOVENCEV (6) 23

7. Slovenske dežele

V zgodnjem srednjem veku so živeli Slovenci v kneževinah, ki so se imenova-
le: Samovo kraljestvo, Karantanija, Karniola in Spodnja Panonija, potem pa 
v kronskih deželah habsburških vladarjev. To so: Štajerska, Kranjska, Koroška, 
Goriška in Istra. Slovenci med Rabo in Muro so bili prebivalci Ogrskega kralje-
stva v županijah Vas in Zala. Zgodovinska dežela Kranjska je zasedala osrednji 
del današnje Slovenije: Gorenjsko, Dolenjsko, Belo krajino in Notranjsko. Del 
slovenskega prebivalstva zgodovinske Štajerske, Koroške, Goriške, Istre in Slo-
venske krajine živi danes v sosednjih državah: v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in 
na Madžarskem.

V današnji Sloveniji so naslednje pokrajine (glej zemljevid):

Gorenjska (2a), (slovenska) Štajerska (4), Prekmurje (5), (slovenska) Koroška (3), 
Notranjska (2b), Primorska (1) in Dolenjska (2c).

 dežêla – tartomány
 kraljéstvo – királyság
 prebiválstvo – lakosság
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• V katerih kneževinah so živeli Slovenci?

• Katere so slovenske zgodovinske dežele?

• Naštej in pokaži na zemljevidu pokrajine današnje Slovenije!

Povzetek

Najstarejša država alpskih Slovanov se je imenovala Karantanija. Danes se ta 
pokrajina imenuje Koroška in je v Avstriji. V pokrajini med Rabo in Muro so se 
Slovani skupaj z Avari naselili v drugi polovici 6. stoletja. Kraj Blatograd (Za-
lavár) je v 9. stoletju pod slovanskim knezom Pribino in sinom Kocljem postal 
gospodarsko, politično, kulturno in versko središče Spodnje Panonije. Madžari 
so v 9. stoletju pretrgali ozemeljske vezi med alpskimi in zahodnimi Slovani in 
so se v 10. stoletju za stalno naselili v Panoniji. S tem je bilo konec slovanske 
kneževine v Spodnji Panoniji. Večina Slovanov se je pomadžarila, ostale so Ma-
džari stisnili na območje današnjega Porabja in Prekmurja. V srednjem veku so 
zgradili večino gradov, ki jih poznamo danes na Slovenskem. To je bil tudi čas 
nastanka prvih samostanov. Grb celjskih grofov je imel tri zlate zvezde na mo-
drem ščitu. Podobne zvezde najdemo tudi na današnjem grbu Republike Slo-
venije.  V zgodnjem srednjem veku so živeli Slovenci v kneževinah, potem pa v 
kronskih deželah habsburških vladarjev. V današnji Sloveniji je sedem pokrajin.

Vprašanja

 ▶ Kdaj in kje vse so se naselili predniki Slovencev?

 ▶ Zakaj so se pretrgale ozemeljske vezi med Alpskimi in Zahodnimi 
Slovani?

 ▶ Od kod so zvezde v današnjem grbu Republike Slovenije?
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II.  NAŠA OŽJA DOMOVINA – SLOVENSKO PORABJE (5) 27

1. Zgodovina (6)

Naša ožja domovina je Slovensko Porabje. Porabje se imenuje, ker so vasi ob 
Rabi. Slovensko je, ker živijo v teh vaseh Slovenci. Vasi, v katerih živijo Porabski 
Slovenci, so: Gornji Senik, Dolnji Senik, Sakalovci, Slovenska ves, Števanovci, 
Andovci in Verica-Ritkarovci. Slovenci stanujejo tudi v mestu Monošter. Pred-
niki Porabskih Slovencev so bili podložniki knezov Pribine in Koclja, potem 
pa cistercijanskih menihov in veleposestniških družin Széchy in Batthyány. Od 
druge polovice 19. stoletja so gospodarili na lastni zemlji. Zemlje so imeli malo, 
otrok pa veliko. Zaradi tega so od pomladi do jeseni odhajali na sezonsko delo 
na madžarska veleposestva. Skoraj iz vsake družine se je kdo izselil v Ameriko. 

Slovenci v okolici Monoštra so med 1867 in 1920 živeli v madžarskem delu 
avstro-ogrske monarhije, v županijah Vas in Zala. Od leta 1777 so spadali k 
sombotelski škofi ji, katere prvi škof je bil János Szily. Szily je podpiral dekana 
Slovenske okrogline Mikloša Küzmiča pri tem, da je pisal knjige v slovenšči-
ni. Küzmičeve Knige molitvene uporabljajo naše babice v Porabju še danes. Po 
prvi svetovni vojni so ostali Slovenci v okolici Monoštra še naprej na Madžar-
skem kot narodnostna skupnost. Od konca 19. stoletja do začetka druge svetov-
ne vojne se je veliko Slovencev iz Porabja izselilo v Severno in Južno Ameriko, 
po drugi svetovni vojni pa v Budimpešto, Mosonmagyaróvár, Szombathely in 
mnoge kraje Prekodonavja. Po ljudskem štetju leta 2001 je živela polovica slo-
venskega prebivalstva na Madžarskem izven Porabja, Porabski Slovenci pa ob 
strogo zastraženi meji z Avstrijo in Jugoslavijo. To je bila železna zavesa. Ograja 
iz bodeče žice je obdajala Slovensko Porabje. Kdor je prišel sem na obisk, je 
moral imeti posebno dovoljenje. Železna zavesa je bila odpravljena s spremem-
bo političnega sistema na Madžarskem leta 1989. Meje so postale simbolične 
z vstopom Madžarske v Evropsko unijo leta 2004.

Spoznavanje Slovenstva.indd   27Spoznavanje Slovenstva.indd   27 2012.10.02.   19:232012.10.02.   19:23



SPOZNAVANJE SLOVENSTVA28

Stavba nekdanjega cistercijanskega samostana v Monoštru

 bodéča žíca – szögesdrót
 cistercijánski meníhi – ciszterci szerzetesek
 dekán – esperes
 izselíti se – kivándorol
 národnostna skúpnost – nemzetiségi közösség
 podlóžnik – jobbágy
 Prékodonávje – Dunántúl
 sezónsko délo – idénymunka
 veleposéstniška družína – nagybirtokos család
 želézna zavésa – vasfüggöny
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• Čigavi podložniki so bili Porabski Slovenci do srede 19. stoletja?

• Vprašaj doma, če imate sorodnike v Ameriki ali drugje izven 
Madžarske.

• Vprašaj babico, če ima Knige molitvene in če zna zapeti kakšno pesem 
iz molitvenika.

• Vprašaj babico, dedka ali starše, če so hodili na sezonsko delo. Kaj so 
tam delali, kako so tam živeli? Naredi intervju! Pošlji ga na uredništvo 
časopisa Porabje!
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II.  NAŠA OŽJA DOMOVINA – SLOVENSKO PORABJE (5) 31

2. Šolstvo

Prve šole v naši pokrajini je ustanovila evangeličanska cerkev. Evangeličanski 
pastorji so poučevali otroke v Monoštru in na Gornjem Seniku že v 16. stole-
tju. V 17. stoletju so katoličani vzeli nazaj cerkve in šole. V šolski zgradbi niso 
bile samo učilnice, ampak tudi stanovanje učitelja in njegove družine. Otroci 
so hodili v ljudsko šolo šest let, od 6. do 12. leta starosti. Učili so se brati, pisati 
in računati. V vsaki porabski vasi je bila šola, razen v Andovcih in Ritkarovcih. 
Otroci iz Andovcev so hodili v šolo v Števanovce, Ritkarovčani pa na Gornji 
Senik, od leta 1939 pa na Verico. Do konca druge svetovne vojne so se učili 
porabski otroci na šoli v madžarskem jeziku. Slovensko so se učili iz katekizma 
in molitvenikov. Abecednike v domačem slovenskem jeziku so za šole napisali 
prekmurski duhovniki. Po drugi svetovni vojni so začeli v porabskih šolah po-
učevati slovenski knjižni jezik. Danes sta v Porabju dve dvojezični osnovni šoli 
v Števanovcih in na Gornjem Seniku. Slovensko se učijo otroci tudi v Mono-
štru, na osnovni šoli, na gimnaziji in v srednji strokovni šoli. Za učenje v šoli se 
otroci pripravljajo v vrtcih.

 abecédnik – ábécéskönyv
 evangeličánski pástorji – evangélikus lelkészek
 katekízem – katekizmus
 ljúdska šóla – elemi iskola
 molítvenik – imakönyv
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Stara šola na Gornjem Seniku

• Kdaj in kdo je ustanovil prve šole v naši pokrajini?

• Koliko let so otroci hodili v šolo in kaj so se tam učili?

• V katerih vaseh v Porabju ni bilo šole?

• Iz katerih knjig so se učile slovensko naše babice?

• Vprašajte babice in dedke, kako so hodili v šolo in kaj so se tam učili!

• Naredite intervjuje! Pošljite jih na uredništvo časopisa Porabje!
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3. Kultura

Nekoč so otroci, starši in stari starši živeli in delali skupaj. Otroci so pri vsakem 
delu pomagali starejšim in tako so se naučili, kako se kaj dela. Starejši so otro-
kom pripovedovali tudi o šegah v družini in na vasi. Pri šegah so otroci bili po-
leg in so opazovali ali so se jih sami udeleževali. Na vasi so ljudje delali po kmeč-
kem koledarju. Ravnali so se po godovih svetnikov. Tudi v Slovenskem Porabju 
so živeli ljudje po ljudskem izročilu. Izročilo je tisto, kar ljudje drug drugemu 
izročijo, predajo. Starejši so predajali mlajšim svoje izkušnje pri kmečkem delu 
in pri šegah, ki so bile povezane s kmečkim življenjem. Tradicionalno kmečko 
življenje je bilo značilno za Porabje do konca 80. let 20. stoletja. Po odpravi že-
lezne zavese se je tudi tukaj začela globalizacija, ki je počasi zamenjevala ljudsko 
kulturo. 

Globalizacija pomeni, da ljudje po vsem svetu živijo enako. Enako se oblači-
jo, imajo televizije, mobilne telefone in računalnike. Poznajo iste pijače in hra-
no. Najbolj pa se razlikujejo še vedno glede hrane, ki jo pripravljajo po svojem 
okusu. Prav zaradi globalizacije se razna ljudstva trudijo, da bi ohranjala svoj 
lastni jezik in svojo lastno kulturo. 

Nekoč so jezik in kulturo ohranjali v družinah iz roda v rod. V Porabju nam 
danes pomagajo ohranjati slovenski  jezik in našo porabsko slovensko kulturo 
slovenske organizacije, kulturne skupine in prireditve.
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Recital števanovskih učencev

 globalizácija – globalizáció, egységesedés
 godôvi svetníkov – a szentek ünnepei (névnapjai)
 hrána – étel
 iz róda v ród – nemzedékről nemzedékre
 izkúšnja – tapasztalat
 kméčki koledár – parasztkalendárium
 kméčko délo – paraszti munka
 kméčko življenje – paraszti élet
 kultúrna skupína – kulturális csoport
 ljúdska kultúra – népi kultúra
 ljúdsko izročílo – néphagyomány
 organizácija – szervezet
 priredítev – rendezvény
 šéga – szokás
 tradicionálno kméčko življênje – hagyományos paraszti élet
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• Vprašaj babico, katere godove svetnikov pozna in katero delo se je 
navezovalo na te godove!

• Vprašaj babico, kaj so jedli ob delavnikih in praznikih, ko je bila ona 
otrok!

• Skuhajte skupaj z babico neko staro jed, zapišite recept!

• Katere kulturne skupine poznaš in v katerih sodeluješ sam?
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4. Monošter

Leta 1183 je madžarski kralj Béla III. ustanovil v tem kraju cistercijanski sa-
mostan. Kralj Sigismund je leta 1391 podaril opatijo veleposestniški druži-
ni Széchy. Posvetni gospodarji so kraj razvili v trgovsko središče. Leta 1664 je 
bila tukaj monoštrska bitka, v kateri je krščanska vojska zmagala nad pogansko 
turško. Baročno cerkev s samostanom so zgradili cistercijani med leti 1740 in 
1764. Porabski Slovenci so bili do srede 19. stoletja večinoma podložniki ci-
stercijanskega samostana v Monoštru. Do leta 1969 so vse slovenske vasi spa-
dale k monoštrskemu okraju. Upravno je od leta 1983 združena z Monoštrom 
Slovenska ves. Mesto je od konca 19. stoletja gospodarsko središče okoliških 
slovenskih vasi. Tu so delovale: tobačna tovarna, tovarna kos, tovarna ur, to-
varna svile in opekarna. Izdelki tovarne svile in tovarne kos so bili do konca 
90. let 20. stoletja znani tudi v drugih državah. Blizu nekdanje tovarne kos je 
slovenski Muzej Avgusta Pavla. V njem so na ogled izdelki lončarstva v zaho-
dnem Prekodonavju in predmeti, ki so jih uporabljali Slovenci v okoliških vaseh 
v sredini 20. stoletja. Avgust Pavel je bil prvi poklicni prekmurski znanstvenik, 
ki je raziskoval tudi v Porabju. Ob železniški postaji stoji Slovenski kulturni in 
informacijski center – Slovenski dom. V njem se nahajajo Hotel in Restavracija 
Lipa, Radio Monošter, Uredništvo časopisa Porabje in sedež Zveze Slovencev 
na Madžarskem. Od leta 1998 deluje v Monoštru Generalni konzulat Republike 
Slovenije. Na glavnem trgu stoji kip ustanovitelja mesta Béle III. Monošter je v 
bližini tromejnika (Madžarska–Avstrija–Slovenija) danes naravno središče Po-
rabja in doline Rabe.
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Muzej Avgusta Pavla

 cistercijánski samostán – ciszterci kolostor
 kíp – szobor
 monóštrska bítka – szentgotthárdi csata
 opekárna – téglagyár
 poklícni znánstvenik – hivatásos tudós
 raziskováti – kutat
 tobáčna továrna – dohánygyár
 továrna kòs – kaszagyár
 továrna svíle – selyemgyár
 továrna úr – óragyár
 trgóvsko sredíšče – kereskedelmi központ
 trómejnik – hármashatár
 ustanovítelj – alapító
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• Kdo in kdaj je ustanovil cistercijanski samostan v Monoštru?

• Kdaj je bila monoštrska bitka?

• Kje stoji Slovenski dom in katere institucije so v njem?
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5. Slovenske vasi v okolici Monoštra

V okolici Monoštra je po prvi svetovni vojni ostalo devet slovenskih vasi: Gor-
nji Senik, Dolnji Senik, Sakalovci, Slovenska ves, Števanovci, Otkovci, Andov-
ci, Verica in Ritkarovci. Zadnji so leta 1944 združili. Otkovci pa spadajo že od 
leta 1937 k Števanovcem.

Število prebivalcev v Porabju nenehno pada. Od začetka 20. stoletja so se 
izseljevali v Ameriko, v evropske države in druge predele Madžarske, med leti 
1945 in 1980 pa tudi v industrijsko razvitejši Monošter. Na Dolnjem Seniku 

Mali Triglav v Andovcih
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živijo skupaj Slovenci, Madžari in Nemci. V Sakalovcih živijo tudi Romi ali 
 Cigani. Na Dolnjem Seniku se nahaja Kolarska hiša. V njej je predstavljena ko-
larska delavnica in stanovanjska oprema kolarjeve družine s sredine 20. stoletja. 
V Sakalovcih imajo kapelo od leta 1929. Znamenitost vasi je svetlobni križ, ki 
stoji na najvišjem hribu vasi. Visok je 7,38 metra in je ponoči osvetljen. Na Gor-
njem Seniku so leta 2011 odprli Küharjevo spominsko hišo. V stavbi starega žu-
pnišča je na ogled cerkvenozgodovinska in etnološka razstava. V Slovenski vesi 
je bila zgrajena kapela svetega Florijana leta 1883, ko so v požaru pogorele lesene 
hiše v vasi. V Števanovcih si lahko ogledamo spominsko razstavo o graničarjih. 
Na Verici je živel in deloval zadnji porabski lončar Karel Dončec. Ohranjena je 
njegova delavnica, ki jo obiskujejo šolarji in turisti. V Andovcih stoji pri Porab-
ski domačiji rokodelska hiša, na dvorišču pa Mali Triglav.

 delávnica – műhely
 domačíja – porta
 gráničar – határőr
 izseljevánje – kivándorlás
 kolár – bognár
 kolárska delávnica – bognárműhely
 kolárska híša – bognár-ház
 lončár – fazekas
 požár – tűzvész
 rokodélska híša – kézművesház
 spomínska razstáva – emlékkiállítás/emlékhely
 stanovánjska opréma – lakásberendezés
 znamenítost – nevezetesség

• Naštej porabske slovenske vasi!

• Obiščite znamenitosti porabskih vasi in napišite, kaj vam je bilo tam 
všeč!

• Poišči v Küharjevi spominski hiši časopis Marijin list in vprašaj babico, 
če je brala ta časopis, ko je bila mlada!
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• Poišči v Küharjevi spominski hiši vejalnik (binkli) in vprašaj babico, 
kako so ga uporabljali!

• Vprašaj dedka ali babico, kako so pomagali graničarji vaščanom!

• Obišči delavnico lončarja na Verici in si oglej kakšne posode je 
izdeloval. Vprašaj doma, kako so te posode uporabljali!

• Zakaj imajo v Andovcih Mali Triglav?
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6. Znamenite osebnosti (6)

Znamenite osebnosti Slovenskega Porabja so: Jožef Košič, Avgust Pavel, Mirko 
Lenaršič, Jožef Sakovič, Janoš Kühar in Karel Dončec, zadnji je bil rojen v Po-
rabju, ostali v Prekmurju. Košič, Lenaršič, Sakovič in Kühar so bili duhovniki. 
Avgust Pavel je bil prvi prekmurski poklicni znanstvenik. Živel in deloval je 
v Szombathelyu. Karel Dončec se je rodil v Andovcih. Deloval je na Verici kot 
lončar.

Jožef Košič (1788–1867) se je rodil v Bogojini. Bil je 13 let župnik na Dolnjem 
Seniku in 38 let na Gornjem Seniku. Na Gornjem Seniku je tudi pokopan. Po 
njem je poimenovana osnovna šola v vasi. Košič je bil tudi zgodovinar, etnolog, 
jezikoslovec in pesnik. Pisal je v madžarščini, latinščini in slovenščini. V do-
mačem slovenskem narečju je napisal sedem del, med njimi knjigo Zobriszani 
Szloven i Szlovenka med Mürov in Rabov. Iz te knjige izvemo, kako so naši 
predniki v Porabju živeli v prvi polovici 19. stoletja, kako je potekal pouk na 
šoli. O verouku piše:

»Goszpon Dühovni vszáko szrejdo i v szoboto pridejo v solo krsztsanszke 
návuke delit. Teda vszi goriszposztanejo solarje, ino gda sze oni poklonijo 
»hvalen bojdi Jezus Krisztus« k nyim prignovsi glavé odgovorijo »amen 
na vsze veke; blazseni ki je prisao vu imeni goszpodnovom.« Goszpoud ve-
lijo vszem doliszeszti, ino zacsnejo v mlada szrcza szemen vöransztva i lej-
pe csednoszti szejati, – hasznovitnoszt jákoszti i pobozsnoszti v naj lepsem 
obrazi naprej posztavlajoucs preporacsati, – grdoszt grejhov pa, kak i kváre 
prazne vöre mocsno pokazajoucs odvracsati, naj sze rano ne zalübijo vu la-
gojine, kak v nisterih krajih lüdjé v szvoje krofe.«
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Jožef Košič nam je v svojih spisih ohranil kulturno dediščino naših predni-
kov. Zapisal je, v kakšnih hišah so živeli, kako so se oblačili, kaj so jedli, kako so 
gospodarili in kakšne šege so imeli:

»Pozimi se hranijo preprosto z zeljem, repo, fi žolom, lečo in z zelo prilju-
bljeno ajdo, ječmenom in prosom. Prebivalci ob Rabi pa z berovo kašo, s 
koruznim močnikom, z žganci … Pri jedi ne uporabljajo ne nožev, ne vilic 
in tudi krožnikov ne, jejo kar iz sklede, kdo sede, kdo stoje.«

Košičev grob na Gornjem Seniku

Za šolarje je napisal zgodovino Ogrskega kraljestva in Slovencev v županiji 
Vas in Zala. Prevedel je učbenik madžarščine za slovenske otroke. V tem učbe-
niku je objavil prvi madžarsko-slovenski slovar.
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 etnológ – néprajzkutató
 jezikoslôvec – nyelvész
 zgodovínar – történész
 znameníte osébnosti – híres személyiségek
 zobríszani (izobráženi) – művelt
 žúpnik – plébános

• Katere znamenite osebnosti so živele in delovale v Porabju?

• Po kom je poimenovana osnovna šola na Gornjem Seniku?

• V katerih jezikih je pisal Jožef Košič?

• Obiščite grob Jožefa Košiča na gornjeseniškem pokopališču!
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Avgust Pavel (1886–1946) je bil prvi poklicni znanstvenik iz vrst Slovencev 
na Madžarskem: jezikoslovec, literarni zgodovinar in etnolog. Bil je prevajalec, 
posrednik med kulturami ter pesnik v materinščini in madžarščini. Rodil se je 
na Cankovi blizu Murske Sobote. Na gimnazijo je hodil v Monoštru in v Szom-
bathelyu, na univerzo pa v Budimpešto, kjer je dobil diplomo iz madžarščine in 
latinščine. Študiral je tudi slovanske jezike (srbščino, hrvaščino, ruščino, polj-
ščino). Doktoriral je iz slovanskega jezikoslovja. Od 1920 je živel in deloval v 
Szombathelyu. Na gimnaziji je poučeval madžarščino, v Muzeju Savaria pa je 
bil etnolog in direktor. V svoji hiši doma je urejal revijo Vasi Szemle. Avgust 
Pavel je raziskoval tudi v porabskih vaseh. Pisal je o odprtih ognjiščih v porabskih 
črnih kuhinjah ter o lovu na brinjevke. Predmete v zvezi s tem si lahko ogledate 
v monoštrskem muzeju. Pavel jih je opisal v števanovskem slovenskem narečju 
(npr. kako se pripravijo limanice):

»Da ft ičar misli, ka že slana pride – tou je okouli kesne djeseni – te zeme ši-
bice i je namaže s tledjon. Tou se tak zgodij, ka šibice f saré potisne i je okouli 
goni, vrti, šrajfa v njij, dokeč se sikša šibica dobro ne primle tledjá. Zdaj pa 
tledjice f čarno koužo zavije pa je srani... Kouža je malo menša kak šibice, 
tak ka süji pükliči vöstodjijo žnje.«

Avgust Pavel
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 čŕna kúhinja – füstöskonyha 
 diréktor – igazgató 
 límanica – enyvesvessző
 literárni zgodovínar – irodalomtörténész
 lòv na brínjevke – rigászás
 odpŕto ognjíšče – nyílt tűzhely
 posrédnik med kultúrami – kultúraközvetítő
 prevajálec – fordító
 ravnátelj – iskolaigazgató
 revíja – folyóirat
 sédež – székhely

• Kaj vse je bil Avgust Pavel?

• Kam je hodil na gimnazijo?

• Katere slovanske jezike se je učil?

• Kje je bil etnolog in direktor?

• Kaj je raziskoval v porabskih vaseh?

• Obiščite Muzej Avgusta Pavla v Monoštru in Pavlovo spominsko sobo 
v Szombathelyu!
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Jožef Sakovič (1874–1930) je bil rojen v Vadarcih v Prekmurju. Osnovno šolo 
je končal v Bodoncih, gimnazijo in bogoslovje pa v Sombotelu, kjer je bil po-
svečen v duhovnika. Na Dolnjem Seniku je bil župnik dvakrat, med leti 1909 
in 1913 ter med 1928 in 1930. Na Dolnjem Seniku je tudi pokopan. V doma-
čem narečju je pisal v Novine, Marijin list in Kalendar. Priredil je in večkrat iz-
dal „sztaro szlovenszko” Molitveno knigo. Molitvenik uporabljajo starejši ljudje 
v Porabju še danes.

Sakovičev nagrobnik na Dolnjem Seniku

 bogoslóvje – teológia, hittudomány
 priredíti – átdolgoz

• Vprašaj babico, če ima Sakovičevo Molitveno knigo, Novine, Marijin 
list ali Kalendar!

• Če ima, jo prosi, naj ti jih sposodi in si jih oglejte na šoli!

• Obiščite Küharjevo spominsko hišo in si oglejte Marijin list!
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Janoš Kühar (1901–1987) je bil 50 let župnik na Gornjem Seniku, kjer je tudi 
pokopan. Rodil se je v Gradišču pri Tišini. Na Gorjem Seniku je leta 1938 dal 
staro, majhno cerkev povečati in obnoviti. V notranjščini je dal naslikati sve-
tnike Cirila, Metoda, Fortunata in Mohorja ter napis »Hvalite gospoda vsi 
 narodi!«. V porabsko slovensko narečje je prevajal berila, evangelije, molitve 
in cerkvene pesmi. Ljubljanska založba Družina mu je izdala dve knjižici: Meša 
z lüstvom in Svestvo pokore – sveta spoved. V stavbi starega župnišča se je leta 
2010 odprla Küharjeva spominska hiša, v kateri si lahko ogledamo njegovo 
 pisarno, spalnico in obedovalnico ter cerkvenozgodovinsko in etnološko raz-
stavo. 

Janoš Kühar

 berílo – olvasmány
 cerkvénozgodovínsko – egyháztörténeti
 obnovíti – felújítani
 povéčati – megnagyobbítani
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• Kje se je rodil Janoš Kühar?

• Vprašaj babico, če ima knjižici, ki ju je dal v Ljubljani natisniti gospod 
Kühar!

• Katere svetnike je dal naslikati v cerkvi in kateri stavek iz Svetega 
pisma?

• Obiščite grob Janoša Küharja na gornjeseniškem pokopališču!

• Oglejte si Küharjevo spominsko hišo na Gornjem Seniku!
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Karel Dončec (1918–2002) je bil zadnji lončar v Porabju. Rodil se je v Andov-
cih, od leta 1940 pa živel in deloval na Verici. Za lončarja se je učil v vasi Ma-
gyarszombatfa. Leta 1984 je postal »Mojster ljudske umetnosti«. Svoja dela je 
večkrat predstavil na razstavah na Madžarskem in v Sloveniji. Njegova delavni-
ca je danes ena od znamenitosti Slovenskega Porabja. Veliko njegovih lončenih 
posod je razstavljenih v monoštrskem Muzeju Avgusta Pavla.

Karel Dončec in ljubljanski profesor etnologije dr. Slavko Kremenšek

 Mójster ljúdske umétnosti – Népművészet Mestere
 vájenec – inas

• Kje se je rodil in kje je deloval zadnji porabski lončar?

• Obišči njegovo delavnico na Verici in si oglej njegove izdelke v Muzeju 
Avgusta Pavla v Monoštru!
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Povzetek

Naša ožja domovina je Slovensko Porabje. Porabje se imenuje, ker so vasi ob 
Rabi. Slovensko je, ker živijo v teh vaseh Slovenci. Slovenci stanujejo tudi v me-
stu Monošter. Predniki Porabskih Slovencev so bili podložniki knezov Pribine 
in Koclja, potem pa cistercijanskih menihov in veleposestniških družin Széchy 
in Batthyány. Slovenci v okolici Monoštra so pred letom 1920 živeli v županijah 
Vas in Zala. V vsaki porabski vasi je bila šola, razen v Andovcih in Ritkarovcih. 
Do konca druge svetovne vojne so se učili porabski otroci na šoli v madžarskem 
jeziku. Slovensko so se učili iz katekizma in molitvenikov. Nekoč so otroci pri 
vsakem delu pomagali starejšim in se tako naučili, kako se kaj dela. Starejši so 
otrokom pripovedovali tudi o šegah v družini in na vasi. V Porabju nam da-
nes pomagajo ohranjati slovenski jezik in našo porabsko slovensko kulturo slo-
venske organizacije, kulturne skupine in prireditve. Monošter je danes naravno 
središče Porabja in doline Rabe. V okolici Monoštra je sedem slovenskih vasi: 
Gornji Senik, Dolnji Senik, Sakalovci, Slovenska ves, Števanovci, Andovci in 
Verica-Ritkarovci. Vsaka vas ima neko znamenitost. Znamenite osebnosti Pora-
bja so: Jožef Košič, Avgust Pavel, Jožef Sakovič, Janoš Kühar in Karel Dončec. 

Vprašanja

 ▶ Zakaj je Slovensko Porabje naša ožja domovina?

 ▶ Kako bi predstavil svojemu prijatelju iz Slovenije svojo domačo vas, 
svojo družino?

 ▶ Ali so ti starši pripovedovali o življenju za železno zaveso?

 ▶ Zakaj moramo spoznati, kako so živeli naši predniki?

 ▶ Ali je koristno za nas, če poznamo znamenitosti in znamenite 
osebnosti Porabja? Zakaj?
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1. Zgodovina do 1920

Ko prestopimo državno mejo med Madžarsko in Slovenijo pri Gornjem Seniku 
ali pri Verici, pridemo v sosednjo pokrajino v Sloveniji. To je Prekmurje. Uprav-
no je Prekmurje del Pomurja, pokrajine na obeh bregovih Mure.

Slovenci v današnjem Prekmurju in Porabju so do leta 1920 živeli skupaj 
v zgodovinski pokrajini Slovenska okrog lina ali Slovenska krajina. Murskoso-
boški in monoštrski okraj je spadal k županiji Vas, lendavski okraj pa k županiji 
Zala. Cerkvenoupravno središče je bila škofi ja v Szombathelyu.

Po trianonski mirovni pogodbi je devet slo venskih vasi v okolici Monoštra 
ostalo na Madžarskem, ostala naselja Slovenske krajine pa so bila prikl jučena 
h Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Pokrajina med državno mejo in Muro 
je dobila ime Prekmurje, med državno mejo in Rabo pa Porabje. 
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V obdobju poznega preseljevanja narodov so v Prekmurju živeli Avari in Slo-
vani. Pod nadoblastjo slovanskega kneza Pribine in njegovega sina Koclja je 
območje postalo pomembno središče, kjer so gradili tudi cerkve. Salzburški 
nadškof je posvetil tudi dve cerkvi v Prekmurju, ena od njih je bila v Lendavi. 
Na prošnjo Pribine je poslal nadškof iz Salzburga rokodelce, zidarje, pleskarje, 
kovače in tesarje, ki so v mestu Pribine, v Blatogradu (današnjem Zalaváru), 
zgradili cerkev. 

Po naselitvi v Karpatskem bazenu so Madžari od zemljišč sosednjih ljudstev 
ločevali svoje bivalno območje z mejnim obrambnim pasom, ki so ga imenovali 
»gyepű«. Obrambni pas so sestavljali skopani jarki in nasipi, reke in potoki, 
hribi in gozdovi.

Pomurski muzej v Szaparyjevem gradu v Murski Soboti

Slovenci v županiji Vas in Zala so do srede 19. stoletja bili podložniki posve-
tnih in cerkvenih veleposestnikov. Največje cerkvene posesti so imeli samostani.

V Prekmurju niti v srednjem veku ni bilo svobodnih kraljevskih mest. Med 
najpomembnejša mesta, trge lahko prištevamo Mursko Soboto. Matija Korvin 
je leta 1479 podelil privilegije trgu Murska Sobota. Izdal je dovoljenje za pri-
rejanje letnega svobodnega sejma ob binkoštnih praznikih. Prav tako je dovolil 
imeti tedensko tržnico.
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Uradni jezik javne uprave je bil v Slovenski krajini do leta 1920 madžarski. 
Slovensko prebivalstvo je v svoji materinščini imelo molitvenike in verske časo-
pise ter šolska berila.

 biválno obmóčje – szállásterület
 cerkvénouprávno – egyházigazgatásilag
 držávna mêja – országhatár
 kováč – kovács
 létni svobôdni sêjem – évenkénti szabad vásár
 Matíja Kórvin – Mátyás király
 mêjni obrámbni pás – határvédősáv
 nasíp – töltés
 okráj – járás
 pléskar – szobafestő
 pokrájina (tudi pokrajína) – tájegység
 Pomúrje – Muravidék
 Prekmúrje – Murántúl
 preseljevánje národov – népvándorlás
 rokodélec – kézműves
 skopáni járki – ásott árkok
 svobôdno kraljévsko mésto – szabad királyi város
 tédenska tŕžnica – heti piac
 tesár – ács
 tŕg – mezőváros
 trianónska miróvna pogódba – trianoni békeszerződés
 uprávno – közigazgatásilag
 zidár – kőműves

• Kako se imenuje Porabju sosednja pokrajina v Sloveniji?

• Kaj je razlika med poimenovanjem Prekmurje in Pomurje in kako se 
reče madžarsko?

• Kako se je imenovala pokrajina, v kateri so živeli skupaj porabski in 
prekmurski Slovenci do leta 1920?

• V katerih županijah so živeli Slovenci pred 1920?
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• S čim so Madžari od zemljišč sosednjih ljudstev ločevali svoje bivalno 
območje?

• Oglejte si rekunstrukcijo mejnega obrambnega pasu na stalni razstavi 
Pomurskega muzeja v Murski Soboti ter „vrata” v bližini Vasvára!

• Obiščite grad v krajih Grad in Lendava!

• Kaj so lahko brali v svoji materinščini slovenski prebivalci Slovenske 
krajine?
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2. Znamenitosti Prekmurja

Geografsko je Prekmurje razdeljeno na tri območja: severno od Murske Sobo-
te je gričevnato Goričko. Vzhodno proti Muri leži Ravénsko, jugovzhodno od 
Murske Sobote pa Dólinsko. Okrog Lendave so gričevnate Lendavske gorice. 
Najvišji vrh Prekmurja Kugla (418 m) je ob naselju Sotina. Upravno in kul-
turno središče Prekmurja je Murska Sobota. Največji grad v Sloveniji stoji na 
Goričkem v kraju z istim imenom – Grad. 

V majhnih, s slamo kritih nizkih hišah prekmurskih vasi so živele družine 
z mnogimi otroki. Zaradi tega so se težko preživljali in so si morali služiti kruh 
daleč od doma. Pred letom 1920 so hodili odrasli na sezonsko delo na madžar-
ska veleposestva. Po letu 1920 so odhajali na delo v tujino (Avstrijo, Nemčijo, 
Francijo).

Brod na Muri
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V Lendavi je nastala že leta 1904 tovarna dežnikov, ki je bila prva dežnikar-
na avstro-ogrske monarhije (Hungária Hazai Esernyőgyár). Dnevno so izdelali 
blizu 400 dežnikov. Po drugi svetovni vojni so izdelovali tudi pletenine, vse do 
leta 2001. Spomin na tovarno je ohranjen na razstavi lendavskega muzeja „Me-
ščanstvo, tiskarstvo in dežnikarstvo Lendave”. Tu je predstavljena tudi delovna 
soba in salon nekdanjih meščanov ter lekarna iz 19. stoletja. V Lendavi je delo-
vala tiskarna že leta 1573. Tu so tiskali tudi prekmurski verski časopis Marijin 
list. V Prekmurju je delovala tudi največja tovarna oblačil v Sloveniji, tovarna 
Mura.

V času tisočletne ogrsko-avstrijske meje na Muri so samo brodniki vzdrže-
vali zveze med Slovenci na obeh straneh Mure. Do leta 1922 so bili brodi edino 
prometno sredstvo čez reko Muro. Brod na Muri vozi pri Ižakovcih blizu Bel-
tincev.

Z razstave o dežnikarni v Lendavi

Znamenitosti Prekmurja so še: okrogla kapela (rotunda) pri vasi Selo, cer-
kev svetega Martina v Martjancih s freskami Janeza Aquile iz 14. stoletja, cerkev 
slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika v Bogojini. V Lendavi so zgradili kulturni 
dom po načrtih madžarskega arhitekta Imreja Makovcza. Lendava je kultur-
no središče prekmurskih Madžarov, število katerih je okrog 6 tisoč. Na gradu 
v Lendavi je Galerija in Muzej, v Murski Soboti pa je Pomurski muzej v tam-
kajšnjem gradu. Znano zdravilišče je v Moravskih Toplicah.
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 bród – komp
 bródnik – kompkezelő, révész
 dežník – esernyő
 dežnikárna – esernyőgyár
 dežníkarstvo – esernyőgyártás
 meščánstvo – polgárság
 obmóčje – terület
 pletenína – kötöttáru
 prikljúčiti – hozzácsatol
 razvódje – vízválasztó
 samostójna – önálló
 škrípec – csiga 
 tiskárstvo – nyomdászat 
 továrna oblačíl – divatárugyár
 tujína – külföld

• Na katera tri območja je Prekmurje geografsko razdeljeno?

• Katere znane tovarne so bile v Prekmurju?

• Kateri in kje je najvišji vrh Prekmurja?

• Kje je največji grad v Sloveniji?

• Kje je in kako dolg je najdaljši most v Sloveniji?

• Oglejte si razstavo „Meščanstvo, tiskarstvo in dežnikarstvo Lendave” 
v stari meščanski hiši (Lendava, Glavna ulica 52)!

• Pojdite na ekskurzijo v Ižakovce in se vozite z brodom po Muri!

• Katere znamenitosti Prekmurja poznaš?
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3. Prekmursko in porabsko narečje

Slovenci na prekmurskem Goričkem in v Porabju na Madžarskem govorijo isto 
narečje. Razlika je v tem, da si Goričanci moderne besede izposojajo iz sloven-
skega knjižnega jezika, Porabski Slovenci pa še naprej iz madžarskega jezika. 
Tisti Porabci, ki so se učili v šoli slovensko ali imajo sorodnike, prijatelje v Prek-
murju in ostalem delu Slovenije, pa uporabljajo tudi knjižne besede.

Dólinsko prekmursko narečje se razlikuje od ravenskega in goričkega po 
tem, da tu govorijo j, v drugih dveh pokrajinah pa g ali dj (jabuko/djapka, jajce/
djajce, jesen/gesen, jesti/gesti). Veliko besed dolinskega prekmurskega narečja je 
zbranih v beltinskem slovarju. Slovenci v dolinskem delu Prekmurja so pred 
1920 spadali k županiji Zala, pred 1777 pa k zagrebški škofi ji. Imeli so tudi 
 hrvaške duhovnike. To je vplivalo na njihov govor, v katerem najdemo besede, 
ki izvirajo iz hrvaščine. Goričanci in Ravenci pa so si izmenjevali duhovnike – 
in preko njih tudi besede – z gradiščanskimi Hrvati.

Mlin na Muri v Ižakovcih na Dólinskem
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Prekmursko in porabsko narečje lahko primerjamo, če beremo Slovenski/
Porabski koledar, ki ga izdaja Zveza Slovencev na Madžarskem. V goričkem 
 narečju piše Lojze Kozar, ki je doma iz Martinja, v dólinskem narečju pa Jože 
Ftičar (Štrkov Jožko). Nekaj primerov iz Slovenskega koledarja za leto 2009:

prekmursko porabsko knjižno

v zadnji klopi v zadnjoj stolici v zadnji klopi 
ges tüdi ge/dja  tö/tü tudi jaz
záčala je iskati začnila je iskati začela je iskati
v mladíj lejtaj v mladi lejtaj v mladih letih
klanje zabadanje/masarija koline
krüj krü kruh
kisilák škipke skuta
svinjo bujti svinjo zamasariti prašiča zaklati
ednók gnauk enkrat
čislo pejkli rožni venec
dávenvejk inda svejta nekoč
pišlívi plešivi plešast

 izposójati si – kölcsönöz
 naréčje – nyelvjárás
 primér – példa
 primérjati – összehasonlít

• Koliko različic ima prekmursko narečje?

• Kaj je razlika med prekmurskim in porabskim narečjem?

• Primerjajte prekmursko in porabsko narečje v spisih Slovenskega/
Porabskega koledarja!

• Pri sodelovanju s prekmurskimi partnerskimi šolami uporabljajte 
besede, ki ste se jih naučili od svojih starih staršev!
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4. Prekmursko in porabsko ljudsko 
izročilo

Na ohranjanje prekmurskega in porabskega ljudskega izročila je odločilno vpli-
vala razmejitev leta 1920. Način življenja Slovencev v Prekmurju se je v novi 
državi hitro spreminjal, Porabski Slovenci pa so postali še bolj izolirani v senci 
železne zavese in so ohranili svojo tradicionalno kulturo vse do spremembe sis-
tema leta 1989. 

Do konca 19. stoletja je bilo v Slovenski krajini (današnje Prekmurje in Po-
rabje) večina hiš zgrajenih iz lesa (cimprane iže) in ilovice (nabijanica, tučen-
ca). Strehe so bile slamnate. Zunanje stene so bile ometane z ilovico, pomešano 
s plevami in pobeljene z apnom. Spodaj je bil pobarvan pas (pojas) do pol metra 
visok iz saj ali modre galice. Na pročelju hiše je bila odprtina za izhod dima, kaj-
ti take hiše še niso imele dimnika. Tla so bila ilovnata, stropi leseni. Od začetka 
20. stoletja so začeli graditi hiše iz opeke. Opekarne so bile v Puconcih in v Mo-
noštru. Zidane hiše so pokrivali s strešno opeko. Hišna oprema je bila skromna. 
Imeli so po eno ali dve postelji, mizo, klop in eno ali več skrinj. To so bile tesane 
skrinje s strešnim pokrovom, okrašene z urezanimi geometričnimi okrasi. Majh-
ni otroci so spali v zibelkah. Od konca 19. stoletja so premožnejši naročali pri 
domačih mizarjih visoke omare za obleke in nizke predalčne za perilo. Po prvi 
svetovni vojni so skrinje premestili v kleti ali na podsteršje in so jih uporabljali 
za hrambo semen, suhega sadja ali žita.

V pokrajini med Rabo in Muro je bilo dovolj materiala za izdelavo lončene 
posode. Zaradi tega je tukaj delovalo veliko lončarjev. V črni kuhinji so upora-
bljale gospodinje posode, ki od zunaj niso bile loščene. Imele so ozko dno, ker so 
v njih kuhali na ognjišču na žerjavici. V lesenih koritih (krnicah) so gnetli kru-
šno testo, se umivali, v njih so prali in hranili živila. Po prvi vojni se pojavljajo 
zidani štedilniki. Hiše so belile ženske z apnom pred veliko nočjo in takrat so 
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tudi menjali posteljnino. Laneno posteljnino so prali v velikih lesenih kadeh ali 
lončenih posodah, ki so jih imenovali pár.

Pár v monoštrskem muzeju

Prekmursko ljudsko izročilo, tradicionalna kultura v tej pokrajini se je ohranila 
do 70. let 20. stoletja zaradi obrobne lege. Do prve svetovne vojne ni bilo no-
bene cestne ali železniške povezave z matičnim narodom. Vse ceste in železni-
ške proge so vodile proti notranjosti Madžarske. Ljudje so na sejmih kupovali 
in prodajali izdelke domače obrti: lončene posode, sode, motike, grablje, vile, 
kose, vrvi, cekarje ipd.

Dinski kaup
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V Slovenski krajini so se ljudje preživljali s kmetijstvom. Zemljo so obdelo-
vali s kravami. Pridelovali so večinoma rž in ajdo. Redili so krave, konje, peru-
tnino, prašiče. Do leta 1920 so stale še tipične prekmursko-porabske (panon-
ske) ilovnate in lesene hiše, pokrite s slamo. Notranja oprema je bila lesena in 
skromna. Belo platneno nošo je že v začetku 20. stoletja zamenjala meščanska.

V obrobni pokrajini so ljudje bili siromašni. Zaradi tega so hodili na sezon-
ska dela in so si iskali delo v tujini, da bi kaj dodatno zaslužili. Najdalje so se 
ohranili stari običaji v preh rani in šegah. Življenjske šege so vezane predvsem 
na rojstvo otroka in poroko. Od letnih šeg so se najdalj časa ohranile tiste, ki so 
navezane na cerkvene praznike. Skupinsko petje in ples se danes ohranja v Prek-
murju in Porabju s pomočjo folklornih skupin in pevskih zborov.

Pri prehrani Prekmurcev in Porabcev je najbolj značilna uporaba bučnega 
olja. Radi kuhajo in pečejo kaj tudi iz ajdove moke in ajdove kaše.

 gospodársko poslópje – gazdasági épület
 izolíran – elszigetelt
 kmetíjstvo – mezőgazdaság
 létne šége – jeles napokhoz fűződő szokások
 lóščena posóda – mázas edény
 módra gálica – rézgálic
 načín življênja – életmód
 predálčna omára – fi ókos szekrény (sublót)
 pročêlje híše – a ház homlokzata
 slámnata stréha – zsúptető
 spremémba sistéma – rendszerváltás
 stanovánjski prostóri – lakóhelyiségek
 stréšni pokròv – háztető alakú fedél
 tesána skrínja – ácsolt láda
 tradicionálna kultúra – hagyományos kultúra
 vrézani geométrični okrás – vésett geometrikus díszítés
 zíbelka – bölcső
 življênjske šége – az emberi élet fordulóihoz kötődő 
   szokások
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• Zakaj se je v Porabju dalj časa ohranilo ljudsko izročilo?

• Kakšne so bile hiše v Prekmurju in Porabju?

• Kakšno pohištvo je bilo v hišah?

• S čim so se ljudje preživljali?

• Katere šege so se ohranile?

• Kako danes ohranjamo ljudsko petje in ljudske plese?

Povzetek

Slovenci v današnjem Prekmurju in Porabju so do leta 1920 živeli skupaj v zgo-
dovinski pokrajini Slovenska okroglina ali Slovenska krajina. Upravno in kultur-
no središče Prekmurja je Murska Sobota. Najvišji vrh Prekmurja Kugla (418 m) 
je ob naselju Sotina. Največji grad v Sloveniji stoji na Goričkem v kraju z is-
tim imenom – Grad. V Lendavi je nastala že leta 1904 tovarna dežnikov, ki je 
bila prva dežnikarna Avstro-ogrske monarhije. Do leta 1922 so bili brodi edino 
prometno sredstvo čez reko Muro, mostov ni bilo. Slovenci na prekmurskem 
Goričkem in v Porabju na Madžarskem govorijo isto narečje. Razlika je v tem, 
da si Goričanci moderne besede izposojajo iz slovenskega knjižnega jezika, Po-
rabski Slovenci pa še naprej iz madžarskega jezika. Prekmursko ljudsko izročilo 
je podobno porabskemu.

Vprašanja

 ▶ Katere kraje v Prekmurju si že obiskal?

 ▶ Katere znamenitosti Prekmurja so ti bile najbolj všeč in zakaj?

 ▶ Koliko sob je imel grad na Gradu in kakšne prireditve so tam danes?

 ▶ Katere prekmurske besede si se naučil od učencev pobratene šole?
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1. Porabske šege in pesmi

Ljudska pesem je spremljala človeka od rojstva do smrti, ob vsakdanjem 
delu in praznovanju. Nekatere pesmi so sestavni del šeg. Tako je bilo ne-
koč tudi v Porabju. Pesmi, ki so povezane s šegami, imenujemo  koledne 
 pesmi, tiste ljudi, ki pojejo take pesmi ob šegah, pa kolednike. V Porabju 
so hodili koledniki in peli ali deklamirali kolednice na dan svete Lucije 
(13. december), pred božičem, za novo leto, na praznik Treh kraljev 
(6. januarja) in svetega Gregorja (12. marec). Koledniki so hodili od hiše do 
hiše in s petjem, deklamiranjem ali igranjem želeli srečo, zdravje, dobro letino 
domačim ter nabirali darove.

Kolednice so peli božični in trikraljevski koledniki. Lucijini in novoletni so 
jih deklamirali. Božični in trikraljevski koledniki so bili prvotno starejši moški, 
novoletni pa mladi fantje. Koledovanje je po prvi svetovni vojni tudi v Porabju 
menjalo nosilce, prevzeli so ga otroci. Koledovati so začeli dečki, trikraljevski 
koledniki so lahko bila tudi dekleta le v Sakalovcih. Koledniki na gregorjevo in 
lucijino so bili vedno otroci.
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 deklamírati – verses szöveget mondani
 kolédne pésmi – kántáló énekek
 kolédnica – kántáló (ének)
 kolédniki (ljudje) – kántálók (emberek)
 ljúdska pésem – népdal

• Ob katerih praznikih so v Porabju koledovali?

• Vprašaj babico ali dedka, če sta kdaj koledovala.
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Božični koledniki (betlehemeške)

Od Lucijinega dne do božiča so hodili od hiše do hiše (ójdli po betlehemi) tri-
je 10 do 14 let stari fantje. Oblečeni so bili v narobe obrnjene stare suknjiče 
ali kožuhe (bekerč) in hlače. Pokrili so se z velikimi starimi moškimi klobuki 
ali kučmami, obuli škornje. Na Gornjem Seniku so si roke in obraz namazali s 
 sajami. V Števanovcih so se zakrili s pobarvanim naličjem iz trdega papirja, ki so 
mu rekli obraz. „Ta stari” je imel še brado (sakalo) iz prediva. Pastirja sta držala 
v  rokah „škofovske palice”, ki so bile na vrhu zaokrožene in so na njih bili pritr-
jeni zvončki. Eden od fantov (v Števanovcih angel – andjeu) je bil v beli obleki. 
V Andovcih je nosil tudi perutnice. V Sakalovcih so betlehemeške bili oblečeni 
v ministrantsko obleko. Dva sta imela na glavi kroni, eden pa škofovsko kapo. 
Eden od kolednikov je nosil okoli vratu obešene jaslice (betlehem, mali ram, 
ütico).
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 jáslice – betlehem
 kôžuh – bunda
 nalíčje – álarc
 súknjič – zakó

• Kako so bili oblečeni božični koledniki? Narišite jih!

• Vprašajte dedka, ali je koledoval za božič (je odo po betlehemi).
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Jaslice (betlehem)

Jaslice v obliki cerkve so narejene iz lesa ali trdega papirja, prelepljene z zlatim 
ali srebrnim papirjem, poslikane s srebrno ali zlato barvo. Na sprednji strani je 
velika odprtina, skoznjo je videti prizor Jezusovega rojstva: Jezušček leži v jaslih, 
ob njem so Marija, Jožef, trije kralji, pastirji, krave in ovce. Figure so lesene ali 
iz mavca, pobarvane ali kaširane. Notranjščina je lahko razsvetljena s svečo ali 
z žarnico na baterijo, ki so jo koledniki vklopili, ko so vstopili v hišo. 

Jaslice iz monoštrskega muzeja
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 jásli – jászol
 kašírano – kasírozott
 mávec – gipsz

• Kako so izgledale jaslice? Nariši jih!

• Vprašaj dedka, če je kdaj izdeloval jaslice. Kako, iz česa, kdo mu je 
pomagal?
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Kaj so govorili in peli božični koledniki?

Božični koledniki so hodili od hiše do hiše. Ko so prišli do neke hiše, so potrka-
li na vrata, dva pastirja sta vstopila in pozdravila: »Válen bójdi Jezoš Kristoš!«. 
Vmes sta pozvonila z zvončkom. Nato sta vprašala: »Slobaudno popejvati / bet-
lemeznivati / se zglasiti?« Če so domači rekli: »Slobaudno.«, sta se pastirja ule-
gla na tla in »zaspala«. Takrat je vstopil tretji pastir ali angel z jaslicami. Pastir-
ja sta vstala in vsi trije so skupaj zapeli pesem Z neba je prišo ali Marija se zdaj 
trüdi. Prva je prevedena iz madžarščine, druga je stara slovenska božična pesem 
iz 16. stoletja. (Obe sta z notami objavljeni v pesmarici Poslušajte vsi ljudje.)

Z néba je príšo
dóli k vam ángeu,
pastírje, pastírje!
V Betlehem naj bi
šli íno vídli,
dejtece, dejtece.

Mennyből az angyal
lejött hozzátok,
pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe
sietve menvén,
lássátok, lássátok.
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Začetek stare slovenske pesmi:
Marija se zdaj trüdi
ino Jožefa bidi:
Stani Jožef, dobri mo,
rodila bom dejte svo.
…

Po petju je eden od pastirjev poprosil: »Prosimo, prosimo en-dva krajcara! Jezoš 
je mali, mrzlo ma je. Nema nej bekerč, nema nej črejvle. Dajte ma je!«

Božični koledniki so dobivali od domačinov jabolka, kos kruha, jajca in 
 denar. Nato so še enkrat zapeli božično pesem, zahvalili so se za dar in so se 
 poslovili: »Baug plati! Veséle svétke vam želejmo! Válen bojdi Jezoš Kristoš!«

 ángel – angyal
 božíčna pésem – karácsonyi ének
 nóte – kotta
 pastír – pásztor
 zvônček – csengettyű

• Kaj so govorili božični koledniki?

• Katere pesmi so peli božični koledniki?

• Naučite se teh pesmi!

• Dramatizirajte božično koledovanje!
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Trikraljevsko koledovanje

Na dan svetih treh kral jev (6. januarja) so v Sakalovcih koledovale deklice, 
v drugih porabskih vaseh pa fantje. Koledniki so imeli na glavah papirnate kro-
ne, ki so jih okrasili s soncem, luno in zvezdami iz srebrnega in zlatega papirja 
ter s papir natimi trakovi. V rokah so nosili na palico pritrjeno zvez do. Zunaj 
pred zaprtimi vrati so zapeli pesem »O, svéti trej krali...«, znano že v 16. stole-
tju. Ohranila se je v prekmursko-porabskih slovenskih molitvenikih. Ponovno 
je bila objavljena v pesmarici Poslušajte vsi ljudje leta 2011. Začetek pesmi:

O, sveti trej krali, kak blajžen vaš den,
da Sina Devica, rodila nam vsejm.

O, srečna je zvejzda, ka svejtila vam,
da Jezoš, Krau mladi, je z neba poslan.
…

Ko so koledniki zapeli pesem, so domačini odprli vrata in jih povabili v hišo. 
Tam so tako govorili: 

„Válen bójdi, Jézoš Kristoš! Darüjte nás, darüjte nás z enin málin dáron, 
bóug vás darüje z večnin orságon!” Domačini so jih obdarili z denarjem. 
Koledniki so se zahvalili za darilo in se poslovili: »Baug pláti! Válen bojdi 
Jezoš Kristoš!«
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 objáviti – kiad
 pesmaríca – énekeskönyv
 tríkraljévsko koledovánje – háromkirályjárás

• Na kateri dan so hodili po hišah trikraljevski koledniki?

• Kaj so imeli na glavah in kaj so nosili v rokah?

• Dramatizirajte šego!

• Vprašajte dedka ali babico, če sta kdaj koledovala na praznik treh 
kraljev.

• Poiščite na razstavi monoštrskega slovenskega muzeja krone treh 
kraljev in jih narišite!
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2. Porabske ljudske pesmi

Pri Slovencih v Porabju so se ohranjale ljudske pesmi iz roda v rod od 12. do 
20. stoletja. Iz slovanske pradomovine izvira balada Deklina pere srajce dvej. 
V pesmi pravi dekle, da rajši pere bratovo srajco kot srajco svojega ljubega. Če ji 
brat umre, brata več ne bo imela. Ljubega si lahko še najde.

„Če en’ga bratčeka zgübim, 
paj drügoga nazaj ne dobim. 
Če en’ga lubčeka zgübim, 
pa jutri drügoga nazaj dobim.”
 (pesem z notami – Füčkaj 10.)

 slovánska prádomovína – szláv őshaza
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Iz 12. stoletja je pesem Prelejpe ravne so polé. V prvi kitici je tu „fantič” name-
sto prvotnega imena svetega Bernarda. O svetniku so Porabski Slovenci lahko 
 slišali od monoštrskih cistercijancev, saj je bil ustanovitelj cistercijanskega reda. 
V porabski različici ljudske pesmi tudi lepo poje in sreča Marijo. 

„Marija ga je srečala, 
prelejpo ga je pitala. 
Al’ kaj si fantič tak veseu, 
kaj si tak lejpo pesem peu?”

Fant ji odgovori:
„Al’ kaj bi nej veseli biu, 
daj sem pri svetoj meši biu, 
al’ tam sem vüdo Jezoša, 
Marijo, svet’ga Jaužefa”.
 (pesem z notami – Füčkaj 73.)

 kítica – versszak
 razlíčica – változat

V 13. stoletju so v Italiji že poznali molitev o Marijinih sanjah. V Porabju se 
je ohranila v obliki ljudske pesmi Marija je zaspala. Na Marijino prošnjo Bog 
odloži sodni dan. 

»O, góspod Jezoš Kristoš,
daj mili sodnji den!

O, góspod Jezoš Kristoš,
naj nede sodnji den!«

 sódni dán – az ítélet napja
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Od srednjeveških romarskih pesmi se je ohranila v Porabju do danes pesem 
 Lejpa si, lejpa rauža Marija, ki jo pojejo Porabci v domačih cerkvah in na ro-
manjih po Sloveniji. Na romanju se po vsaki kitici poje romarska, ki jo poznajo 
samo v Porabju:

Ti si, Marija, prečista devica,
svetoga raužnoga venca kralica.
Mi smo priromali, grejšniki vsi,
Jezoši zraučimo naše srce.
 (pesem z notami – Füčkaj 132.)

 rómanje – zarándoklat
 rómarska pésem – zarándokének
 srédnjevéški – középkori

V 16. stoletju so že poznali nekatere Marijine pesmi, ki jih starejši ljudje pojejo 
v Porabju še danes: Marija se zdaj trüdi, Sveta mati bouža in Sunce gre za goro. 
Prvo ste že spoznali pri božičnih kolednikih. Druga se sliši takole:

Sveta mati Bouža na travni stoji,
pa svojega sineka na rokaj drži.
Rauže že nabrane mamo,
mo Mariji vejnec plele.
Mo Mariji vejnec plele,
naj cvete na večni cajt.
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Naša mati nebeska na travni sedi,
pa svojega sineka na rokaj drži.
Rauže že nabrano mamo,
mo Mariji vejnec plele,
mo Mariji vejnec plele,
naj cvete na večni čas.

Poiščite melodijo pesmi! Sprašujte babico in starejše ljudi v vasi, če znajo pesem 
zapeti in jo posnemite na magnetofon!

V tretji pesmi pride Marija na bojišče in tolaži padlega vojaka:

„Marija tam mimo gre, 
gorbidi fantiča, 
stani gor, fantič moj, 
hod’va za Jezošom.”

Fant ji odgovori: 

„Ne m’rem gorstanoti, 
kruglo pri srci ’mam, 
ne m’rem gorstanoti, 
kruglo pri srci ’mam” 
 (pesem z notami – Füčkaj 177.)
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 bojíšče – harctér
 pádli voják – elesett katona
 tolážiti – vígasztal

V 18–19. stoletju so nastale rokopisne zbirke mrliških in romarskih pesmi, 
v 20. stoletju pa ljudskih pesmi. Od pesmi iz svatbene knjižice Sztaresinsztvo 
i zvacsinsztvo… (iz leta 1807 in v nadaljnjih izdajah) pojejo še danes dve: Vica 
plejla mrkevco in Morem iti k mojoj kumi. Starejši Porabci pa poznajo melodijo 
tudi nekaterih drugih.

 melodíja – dallam
 mrlíške pésmi – halottas énekek
 rokopísne zbírke – kéziratos gyűjtemények
 svátbena knjížica – vőfélykönyv
 svátba – lakodalom

Porabske lirske ljudske pesmi so lahko obredne, vojaške, pivske, šaljive, otroške 
ter ljubezenske. Obredne pesmi se vežejo na življenjske in koledarske šege. Pri-
mer: svatbena pesem Hod’ Marija z menov, ki jo pojejo, ko nevesta zapušča svoj 
dom. V vojaških pesmih se fant poslavlja od doma in ljubice. Taka je Fantiček 
v osemnajsetom leti. Najbolj znani porabski pivski sta Mi Slovenci, mi se ne poda-
mo in Primli bratec kupico. Šaljive so: Dragi moj sausad, Eno takšo bi rad, Palca 
je trda itn. Otroška je Mravla je v mlin pelala. Med lirskimi pesmimi je največ 
ljubezenskih (npr. Črne oči, Gnes je edna lüšna nauč, Pravo sam ti, Travniki so 
že zeleni). Pripovedne pesmi tudi v Porabju pripovedujejo o kakšnem žalostnem 
dogodku, na primer Dvanajst deklin se je kopat šlo, Fikonjak.

Zbirke ljudskih pesmi, plošče, kasete in zgoščenke – objavljene po 1945 do 
danes – služijo ohranjanju maternega jezika in narodnostne identitete Porab-
skih Slovencev. Omenjene pesmi so zapisane v dveh zbirkah 200 porabskih 
ljudskih pesmi Füčkaj, füčkaj fantiček moj in v pesmarici Poslušajte vsi ljudje. 
Lahko pa jih poslušate na kasetah in zgoščenkah.
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Med ljudskimi pesmimi so tudi take, ki imajo plesno melodijo. V 17. sto-
letju so že peli, igrali in plesali na melodijo pesmi: rejzka, rozinka, ájnccvajdraj. 
Besedila štajeriša več ne poznamo.

Gornjeseniška folklorna skupina

 lírska ljúdska pésem – lírai népdal
 národnostna identitéta – nemzetiségi identitás
 ohránjanje – megőrzés
 pripôvedna pésem – ballada
 zgoščênka – CD

• Katera pesem izvira iz slovanske pradomovine?

• Kdo je fantič v pesmi Prelejpe ravne so polé?

• Kaj se dogaja v pesmi o Marijinih sanjah?

• Katero romarsko pesem poznajo Slovenci po vsem svetu? 
Katero kitico poznajo samo v Porabju?

• V kateri pesmi pride Marija na bojišče?

• Ali pojejo v vašem kraju slovenske mrliške pesmi na pogrebih? 
Vprašaj babico, katere!
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• Ali pojejo pri vas na svatbah slovenske pesmi? Vprašaj babico, katere!

• Katere vrste lirskih pesmi poznamo?

• O čem pripovedujejo pripovedne pesmi?

• Razen pesmi, ki so omenjene v učbeniku, se naučite še kakšno pesem 
iz omenjenih zbirk! Prosite dedka ali babico, naj vam pomagata pri 
izbiri in učenju!
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3. Koledarske šege

Koledarske šege so povezane z godovi svetnikov, z godovi pa gospodarsko delo. 
Koledarske šege delimo po letnih časih in po cerkvenih praznikih: na zimske, 
pomladanske, poletne in jesenske. Večji prazniki so vezani na advent in veliko 
noč, na veliko in malo mašo, manjši na godove svetnikov. Poljska dela so bila 
povezana s cerkvenimi prazniki. 

Koledar z godovi svetnikov in šeg

Po kmečkem koledarju je trajala zima od godu svetega Andreja (30. no-
vember) do pepelnice, ko se je začel post. Med tem časom so s šegami povezani 
godovi: god svetega Miklavža, svete Lucije in svetih treh kraljev. Pomembni so 
božični in novoletni prazniki ter pustni čas. Pozimi je bilo na kmetijah manj 
dela, zaradi tega je v tem času več praznikov in z njimi povezanih šeg.
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 cerkvéni prázniki – egyházi ünnepek
 koledárske šége – a naptári év szokásai
 pòst – böjt
 púst – farsang

• Kako delimo koledarske šege? 

• Na katere praznike se vežejo zimske šege?

Na dan svetega Miklavža (6. december) so se fantje oblekli v raztrgane oble-
ke, se našemili, opasali z verigami in hodili od hiše do hiše. Strašili so otroke in 
dekleta. Govoriti niso smeli, da jih ne bi prepoznali. Pri Slovencih v Porabju je 
bilo táko miklavževanje. Tu ni prinašal daril otrokom prijazen škof ali dedek 
mraz v rdeči obleki.

Otroška risba rdečega Miklavža
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Na večer pred godom svete Lucije (12. decembra) so obiskovale domačije 
ženske, oblečene kot »Licije«. Ogrnjene so bile v bele rjuhe, v rokah so imele 
belilnik in vedro z vodo. Otroci so morali moliti in obljubiti, da bodo pridni, 
ker so jih sicer lucijini obhodniki »pobelili«.

Na god svete Lucije (13. decembra) pa so hodili lucijini koledniki po vasi. 
Koledovali so za obilnost pri kokoših in drugih živalih ter pri ljudeh. Trije 9 do 
10 let stari dečki so »ojdli kokodákat«. S poleni ali s slamo so stopili v kuhinjo, 
pokleknili in voščili ter zmolili očenaš in zdravamarijo. Za darila so dobili jajca 
in denar. Kolednica se je v Sakalovcih glasila takole:

»Kokodák, kokodák, Baug daj, aj vaša svinja tak tüčna bau, kak glejvi! 
Baug daj, ka do vaši kokauši teuko djajec nesli, kak na pauti kaménje! Baug 
daj, ka bi vaša krava teuko mlejka mejla, kak v mlatja vodé! Vaša dejkla aj 
táše céctje majo, kak fl ajša, rit pa kak peč!«

Lucijini koledniki niso bili našemljeni. Le »taško« so nosili s seboj, v katero so 
zbirali darove. Drva in slamo so našli pri hišah. 

Na Licijino so kokošim dajali pšenico v „krogu”, da doma nesejo jajca
(z razstave v Muzeju Savaria)
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 belílnik – meszelő
 dédek mràz – télapó
 lucíjini kolédniki – lucázók ( férfi ak)
 lucíjini obhódniki – lucaalakoskodók (nők)
 miklavževánje – mikulásjárás
 našémiti se – beöltözik, alakoskodik
 obílnost – bőség
 poléno – fahasáb
 voščílo – jókívánság

• Katere šege so bile v Porabju na dan svetega Miklavža in svete Lucije?

• Kateri koledniki so govorili, kateri so morali biti tiho?

• Dramatizirajte šege in pri tem prosite za pomoč stare starše!
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Božični in novoletni prazniki

Dan pred božičem (24. decembra) so se nekoč ljudje postili. Zaradi tega so ga 
imenovali v Porabju sveti post. Tudi z vedeževanjem in čarovniškimi dejanji so 
si hoteli zagotoviti srečo za naslednje leto. Na ta dan je moral priti k hiši najprej 
moški, ki je pozdravil z »Baug daj sveti post, Baug daj sveti den!« 

Božična miza
(z razstave v Muzeju Savaria)

Od Lucijinega dne do božiča so obiskovali hiše božični koledniki. Šego ste lah-
ko spoznali v poglavju Porabske šege in pesmi. Božično drevo (krispan) so nekoč 
obešali na strop. Okrasili so ga z jabolki, orehi, s sladkorjem v kockah, zavitimi 
v barvasti papir. Na dan novega leta so z božično smreko okrasili vodnjak, da 
bi vse leto dajal zdravo pitno vodo. Zgodaj zjutraj so prišli k hiši novoletni ko-
ledniki »pozdravlat, friškat«. Na Gornjem Seniku so z mokro smrekovo vejo 
poškropili dekleta in ženske. V ostalih vaseh so tepežkali s pletenimi korobači. 
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Vmes so deklamirali kolednico, s katero so želeli veliko zdravja in obilja v no-
vem letu:

Zdravi bojte, fr iški bojte, v eton nauvon leti! Dosta krüja, dosta vina, vse za 
volé! Düšno zveličanje pa največ!

Z dnevom svetih treh kraljev (6. januar) je konec božično-novoletnih prazni-
kov, začenja se pust. Trikraljevsko koledovanje ste lahko spoznali v poglavju 
 Porabske šege in pesmi.

Krispan

 korobáč – korbács
 kropíti – vízzel hint
 novolétni kolédniki – újévköszöntők
 tepéžkati – korbácsol

• Kako so stari starši praznovali božič in novo leto?

• Kaj so jedli »na sveti post« in kako so si voščili?

• Kje je bilo božično drevo in kako je bilo okrašeno?

• Zakaj so z božičnim drevesom okraševali vodnjake?

• Presenetite svoje starše, stare starše in sorodnike z novoletnim 
koledovanjem!
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Pustne šege

Pustni čas traja od praznika svetih treh kraljev do pepelnice. Pustne šege so 
povezane s pustno nedeljo in s pustnim torkom. S pepelnico se začenja post. 
 Pustna nedelja je 7. nedelja pred véliko nočjo. Datum velike noči se spremi-
nja, lahko je med 22. marcem in 25. aprilom, na prvo nedeljo po polni luni. 
Gospodinje na pustno nedeljo pečejo krofe. Torek, ki mu sledi, je pustni torek 
( fašenek). Na ta dan so se nekoč v Porabju za fašenke našemili fantje, ki so že 
končali osnovno šolo in še niso bili poročeni. Zvečer se je v gostilni zbralo staro 
in mlado in so plesali za kusto repo, dugi len. Poskakovali so visoko, da bi tudi 
lan zrasel visoko. 

Opolnoči pa se je veselica zavoljo posta morala končati. Ljudje so drug dru-
gega namazali s sajami, ker je prišla pepelnica (papanica). V pustnem času so 
bile nekoč tudi poroke. Če pa se v tem času ni nihče poročil, so morali mladi za 
kazen vleči bor, prirediti borovo gostüvanje.

Krofi 
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 bôrovo gostűvanje – rönkhúzás
 kròf – fánk
 pepelníca – hamvazószerda
 pólna lúna – holdtölte
 pústna nedélja – farsangvasárnap
 pústni tôrek – húshagyókedd
 vélika nóč – húsvét

• Od kdaj do kdaj traja pustni čas?

• S katerim dnevom se začenja post?

• Ali peče babica še krofe na pustno nedeljo? Vprašaj za recept!

• Katere so bile pustne šege?
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Fašenek in Lenka

Na pustni torek so fantje v parih hodili od hiše do hiše, lahko pa ju je spremljal 
tudi harmonikar. Lenka je bila v žensko oblečen fant, njen mož je bil Fašenek. 
Oba sta si zakrila obraza z naličjem. Govoriti nista smela, da ju ne bi prepozna-
li. Fašenek je nosil v isoko stožčasto pokrivalo (štük) s šopom pisanih trakov na 
vrhu. Oblečen je bil v narobe obrnjen kožuh (bekerč) ali staro, raztrgano obleko. 
Po hlačah je imel našite pisane papirnate ali tekstilne trakove. V rokah, poma-
zanih s sajami, je nosil pušico (narejeno iz nogavice in izluknjane kuhalnice), 
za pobiranje denarja. Žena Lenka je nosila v eni roki metlo, v drugi cekar za 
krofe in jajca, ki sta jih dobivala v dar. Z metlo je pometla iz hiš vse zlo, kar se 
je nabralo v temnih zimskih dnevih. Fašenek in Lenka sta plesala z domačini in 
pri tem močno poskakovala, da bi zrasel visok lan. Iz lanu so nekoč izdelovali 
platno za obleke.

Fašenek in Lenka plešeta
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 nalíčje – álarc
 púšica – persely
 stóžčasto pokriválo – süveg
 zlò – gonoszság

• Vprašaj babico ali dedka, kako sta bila oblečena Fašenek in Lenka!

• Nariši ju!

• Pripravite pustna naličja in pustna pokrivala!

• Dramatizirajte dogodek na pustni torek!
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Borovo gostüvanje

Če se v pustnem času (od treh kraljev do pustnega torka) nihče ni poročil v vasi, 
so mladi morali vleči bor, prirediti borovo gostüvanje. Najstarejše neporočeno 
dekle se je obleklo v nevesto. V ženina se je moral obleči najstarejši neporočeni 
fant. Neporočena dekleta in fantje so se oblekli v druge (drüžbane) in družice 
(svabice). Na pustni torek so v gozdu posekali največji bor in ga okrasili s pisa-

Borovo gostüvanje na Dolnjem Seniku

nimi papirnatimi trakovi in cvetlicami. Položili so ga na kolesa voza, spredaj 
pa pripravili vrv za vlečenje. Na bor so posadili »ženina in nevesto« in so ga 
drugi in družice vlekli v središče vasi. Svatbeno povorko so spremljali pustni 
našemljenci (cigani, ciganke, brusači, odvetniki, dimnikarji, žandarji, zdravniki 
ter Lenke in Fašenki). V središču vasi je potekala šaljiva poroka. Prvo borovo 
gostüvanje je bilo v Porabju v Andovcih leta 1904.
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 bòr – fenyőrönk
 drúg – vőfély
 drúžica – koszorúslány
 našémljenci – alakoskodók, maskarások
 nevésta – menyasszony
 šaljíva poróka – mókaházasság
 svátbena povórka – lakodalmas menet
 žénin – vőlegény

• Zakaj in kdaj so priredili borovo gostüvanje?

• Kako je potekalo?

• Kateri našemljenci so spremljali svatbeno povorko?

• Vprašaj sorodnike, če so sodelovali kdaj pri borovem gostüvanju in 
napiši spis!

• Dramatizirajte borovo gostüvanje za šolsko pustovanje!
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Pomladanske šege

Po kmečkem koledarju je trajala pomlad od vélike noči do rojstnega dneva sve-
tega Ivana. Od pomladanskih so najbolj pomembni velikonočni prazniki. Na 
véliko soboto so v Porabju zakurili kresove. Staro in mlado je šlo k ognjem, kjer 
so se pogovarjali, peli in se veselili pomladi. Pred drugo svetovno vojno so še 
streljali z možnarji, da bi odganjali zimo. Od takrat naprej streljajo fantje s plo-

čevinastimi škatlami s pomočjo karbidovega plina. Velika noč (vüzem) je prva 
nedelja po polni luni po 21. marcu, med 22. marcem in 25. aprilom. Na véliko-
nočno nedeljo zjutraj so nesli hrano v cerkev k blagoslovitvi (šunko, jajca, hren, 
kolač). Po kosilu so šli na polje in so na vsakem vogalu zataknili v zemljo mačice, 
blagoslovljene za cvetno nedeljo. Pri vsaki mačici so molili za obilno letino in 
proti toči. Botre so darovale svojim krščencem pirhe (reménke). 
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 bótra – keresztanya
 cvétna nedélja – virágvasárnap
 krés – máglya
 kŕščenec – keresztgyerek
 móžnar – mozsárágyú
 pírh – pirostojás
 vélika sobóta – nagyszombat
 vélikonóčna nedélja – húsvét vasárnap

• Od kdaj do kdaj traja pomlad po kmečkem koledarju?

• Kateri so najpomembnejši pomladanski prazniki?

• Kurijo kresove pri vas na véliko soboto?

• Vprašaj dedka in babico, katere pomladanske šege poznata! 
Napiši o tem spis in pošlji za časopis Porabje!

• Barvajte skupaj z babico velikonočne pirhe in pripravite razstavo 
iz njih v šoli!
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Gregorjevo, prvi maj in binkošti

Pomladanske šege so poznali v Porabju še okoli 12. marca (na god svetega Gre-
gorja), na predvečer prvega maja in ob binkoštnih praznikih. V 19. stoletju sta 
tudi v slovenskih vaseh v okolici Monoštra hodila dva boljša učenca od hiše do 
hiše, pela kolednico in prosila darov. Šolarji so s kolednico vabili otroke v šolo 
in starše nagovarjali naj jih pošiljajo k pouku. 

Kolednica iz Košičeve knjige:

A, a, a, dnes je den Gregora,
vu šterom mi iščemo
deake vküpspravlamo.
A, a, a, dnes je den Gregora.

E, e, e, dobro nas poslüšajte!
Ka vam zdaj popejvamo,
i ka od vas čakamo.
E, e, e, dobro nas poslüšajte!

I, i, i, bojte gazdi gotovi:
deco z nami püstite
zevsim nas darüjte,
I, i, i, bojte gazdi gotovi!

O, o, o, mi vse radi vzememo,
en groš ali putoro,
ali pa edno libro.
O, o, o, mi vse radi vzememo!

U, u, u, dobro bode za nas tau,
dobro i vam želejmo,
veselo popejvamo.
U, u, u, dobro bode za nas tau.

Ö, ö, ö, hodte vi otroci vö,
po vas smo eti prišli,
ka bi z nami v šaulo šli.
Ö, ö, ö, hodte vi otroci vö!

Ü, ü, ü, hodte že je vrejmen tü,
školnik so nas poslali,
da bi vas v šaulo zvali.
Ü, ü, ü, hodte že je vrejmen tü!
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Zdaj smo vam spopejvali,
ka smo steli, povedali.
Dober gazda, gazdarica
dajte nam, ka zmorete!
Prazne ne odpošlite,
pošten gazda, gazdarica!

Na predvečer prvega maja so neporočeni fantje postavljali neporočenim 
 dekletom mlaje (majpan, baur, bórič). Steblo so olupili, pustili so le vrh, ki so ga 
okrasili z raznobarvnimi trakovi.

Binkoštni prazniki (risauski svetki) so 50. dan po veliki noči. V začetku 
20. stoletja so v slovenskih vaseh v okolici Monoštra dečki in deklice na binko-
štno nedeljo zgodaj zjutraj gnali živino na pašo. Močno so pokali z bičem in tako 
»pozdravlali risauske dni«. S hrupom so odganjali zle duhove, da bi živina ostala 
zdrava vse leto.

 bíč – ostor
 bínkoštni prázniki – pünkösdi ünnepek
 hrúp – zaj
 koledovánje na Gregôrjevo – gergelyjárás
 mláj – májusfa
 zlí duhôvi – gonosz szellemek
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Poletne in jesenske šege

Poletje je čas velikih kmečkih del: žetve, mlačve in košnje. Po kmečkem kole-
darju traja poletje od rojstnega dneva svetega Ivana (24. junij) do godu svetega 
Lorenca (10. avgust). V tem času sta dva praznika. Na Ivanovo so nekoč pra-
znovali poletni sončev obrat s kresovi in skakanjem čeznje. Kogar je plamen 
dosegel, se je še isto leto poročil. Velik cerkveni praznik je 15. avgust. Na véliki 
šmaren (veuka meša) so ženske nabirale gozdno cvetje in ga v cerkvi dale bla-
gosloviti. To cvetje so zažgali in s tem kadili mrliča, preden so ga zaprli v krsto. 

Sveti Janez (Ivan) Krstnik na Gornjem Seniku
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Jesen je bil čas za pospravljanje koruze, buč, krompirja in zelja. Večji praznik 
tega letnega časa je prvi november. Na praznik vseh svetih (sísvécovo) so pekli 
kolače, ki so jih imenovali z nemškim imenom hajligeštricli (sveti kolač). Ljudje 
so verjeli, da se duše njihovih prednikov na ta večer vrača domov (düšice pride-
jo). Na mizo so jim pripravili veliko pogačo, polnjeno z repo in drobci bučnega 
semena ter vodo. Na dan vernih duš, 2. novembra, so okrasili grobove in priž-
gali na njih sveče.

 žétev – aratás
 mláčev – cséplés
 kôšnja – kaszálás
 sónčev obràt – napforduló
 plámen – láng
 práznik vsèh svétih – mindenszentek napja
 dán vérnih dúš – halottak napja

• Katere poletne in jesenske šege so v Porabju?

• Vprašaj babico in sorodnike, če nabirajo cvetje na veuko mešo, katero 
in zakaj!

• Kako se spomnite pokojnih sorodnikov »na sisvecovo«? Napiši spis! 

Spoznavanje Slovenstva.indd   108Spoznavanje Slovenstva.indd   108 2012.10.02.   19:232012.10.02.   19:23



109IV.  LJUDSKO IZROČILO V PORABJU (5) 109

4. Življenjske šege

Življenjske šege so spremljale človeka od rojstva do smrti. Trije najvažnejši do-
godki v človekovem življenju so krst, poroka in pogreb. Po rojstvu so otroka 
položili v zibelko, na tretji dan pa so ga krstili. Ob krstu sta boter in botra po-
darila otroku križemnik (križmico), materi pa hrano (bütro) v jerbasu (krblača): 
vrtanek, štruklje, kuhano kokošje meso, surovo meso, rezance in vino. Na botri-
njo (krstitke) so povabili botra in botro, starše, sestre in brate ter ožje sorodnike. 

Šopek družice, raugef druga, šopek neveste in klobuk zvača
(v Muzeju Avgusta Pavla)

Največ šeg je v zvezi s poroko. Posebna šega je bila v Porabju podaraj. Pred po-
roko je hodila nevesta s svojo botro od hiše do hiše »po dareh«. Nabirala je 
darove za ženitovanjsko gostijo (gostüvanje), jajca in predivo. Jajca so porabili 
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za gostijo. Predivo je mlada žena spredla in nesla k tkalcu, da je stkal platno za 
bodoče gospodinjstvo. Na ženitovanjsko gostijo je vabil goste pozvačin (zvač 
ali drüžban). Klobuk je imel okrašen z rožmarinom ali asparagusom. V roki je 
nosil trnovo palico, okrašeno s trakovi (Števanovci) ali palico z leseno kroglo ali 
šopkom na koncu, okrašeno s trakovi in pisanimi rutami (raudjef ). Pri hišah so 
privezali na palico bele, modre ali rožnate trakove. Pred prvo svetovno vojno je 
imel pozvačin pištolo in pred vsako hišo je ustrelil z njo tolikokrat, kolikor je 
bilo iz hiše povabljenih na ženitovanjsko gostijo. Na dan poroke se je pozvačin 
pred odhodom k poroki v cerkev poslovil od staršev v imenu neveste. Na ženi-
tovanjski gostiji je gostom ponujal hrano s šaljivimi verzi. Opolnoči je pobiral 
denar, ki so ga darovali gostje na krožnik (davali na talejr), potem ko so plesali 
z nevesto. Potem je snel nevesti venec in ga predal materi, nevesto pa ženinu. 
Ženin in nevesta sta se preoblekla in vrnila na gostijo kot mož in žena.

Zadnja postaja človekovega življenja je pogreb. Nekoč se je pogreb pričel 
na domu pokojnega, nadaljeval pred cerkvijo in končal na pokopališču. Od 
pokojnega so se poslavljali na domačem dvorišču in na pokopališču. Slovenska 
posebnost pri pogrebu je pritrkavanje (klonckanje), kar so poznali tudi v Pora-
bju. To je ritmično zvonjenje ob pogrebu. Pritrkovalci so v cerkvenem zvoniku 
s kembljem udarjali na obod dveh zvonov izmenično, s tretjim pa zvonili ena-
komerno. V Sloveniji je pritrkavanje v navadi tudi ob drugih, bolj veselih prili-
kah. Na zvonove igrajo razne viže, na katere tudi plešejo.

Pogrebna kočija
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 botrínja – keresztelő
 jérbas – kerek ünnepi kosár
 krížemnik – az újszülött ajándéka
 pogrèb – temetés
 pokopalíšče – temető
 pozvačín – vendéghívogató, vőfély
 pritrkávanje – harangütés
 ženitovánjska gostíja – lakodalom

• Kateri so trije najvažnejši dogodki v človekovem življenju?

• Kaj sta boter in botra podarila otroku in materi?

• Kam so položili otroka po rojstvu?

• Kaj je podaraj?

• Kdo je povabil goste na ženitovanjsko gostijo?

• Kako je bil oblečen pozvačin in kaj vse je delal?

• Kaj je pritrkavanje?
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5. Povedke in pravljice

Povedke in pravljice so del ljudskega slovstva. Povedke pripovedujejo o resnič-
nih ali vsaj mogočih dogodkih, znanih osebah. Po navadi so kratke in se končajo 
slabo. V pravljicah se dogajajo neverjetne stvari, v katerih večkrat zmaga dobro.

V Porabju so se ohranile zgodovinske in razlagalne povedke. Zgodovinske 
povedke v Porabju pripovedujejo večinoma o dogodkih, ki so povezani z mo-
noštrsko bitko, razlagalne pa o tem, kako je kaj nastalo. Na Verici so na primer 
razlagali, zakaj grmi in se bliska:

Črne šaule dijak je nad oblatji v bečko žnjauro potegno, pa tisto vužgo. Tak 
začne obliskati. Grmenje pa tak nastane, ka se luft  v bečko nota stisne, pa 
eno malo lüknjo vövtrgne. Te začne grmeti. (Žnjaura – Vrvica)
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V porabskih pravljicah nastopajo vile, sojenice, grofj e, kralji, zakleti kraljeviči in 
kraljice, dobrohotni starčki in starke ter živali. Vsi so prijazni z ljudmi. Nepri-
jazni v porabskih pravljicah so hudiči, zlobne čarovnice in čarovniki, krvoločni 
zmaji in roparji. Sojenice ali rojenice (sójence, saudice, rójenice) so ženski demo-
ni, ki otroku ob rojstvu napovedujejo usodo. Pojavljajo se v troje pod mizo, na 
kateri jim je treba pripraviti kolač kruha in kozarec vode. Nihče jih ne more 
videti ali slišati, le berači in hlapci. Na Verici je bila zapisana tudi pravljica o 
sojenicah:

Gnauk je prej eden lapec slöjžo par eno rama. V tjönja je bijo sto pa stolica. Lapec 
si leže na stolico, ka bi spau. Žena se je pa prpejkala, ka de rodila. Lapec je pa čöjo, 
kak so Saudice saudile pod stolom. Tak so saudile, ka tau dejte de njegva žena. 
 Lapec si pa mislo: »Kak pa aj tau dejte moja žena bau, vej mo pa dja te že stari!« 
Ta üšo, gda nišče nej vido, maloma deteti v zatinjak eno iglo potisno. Igla je nej 
sprnela. Dejte s tisto iglo goraraslo. Da se je lapec ženo, je ženo za šinjek prijo. Žena 
ma pravi: »Ah, za šinjek me ne primi, ka me töj nika boli! Vejš, töj mi je nikak 
gombasto iglo potisno v šinjak.« Te se je lapec spametivo: »Tau se dja bijo!« Kak 
so Saudice saudile, ka de tau njegva žena, pa je rejsan tak bilau. (Lapec pa njegva 
žena)
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 dobrohôten – jóindulatú
 grméti – dörög
 krvolóčen – vérszomjas
 ljúdsko slóvstvo – népköltészet
 blískati se – villámlik
 povédka – monda
 právljica – mese
 razlagálna povédka – eredetmagyarázó monda
 Sojeníce, Rojeníce – sorstündérek
 zgodovínska povédka – történeti monda
 zlôben – gonosz

• Kaj je razlika med povedkami in pravljicami?

• Kateri so prijazni in kateri neprijazni liki v porabskih pravljicah?

• Kdo so sojenice?

• Prosite babico ali dedka, naj vam prebira povedke in pravljice iz knjige 
Karla Krajcarja!
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6. Materialna kultura

Materialna kultura se imenuje vse okrog nas, kar je oprijemljivo in vidno: stav-
be in oprema stavb, polja in gozdovi, obdelovalna orodja in orodja, s katerimi 
pripravljamo hrano, oblačila in razne predmete, ki jih uporabljamo v življenju. 
V Porabju so nekoč gradili hiše iz lesa in ilovice, pozneje iz opeke. Strehe so po-
krivali prvotno s slamo, kasneje s strešno opeko. 

V najstarejši hiši – dimnici – so bili trije prostori: dimnica, veža in klet. 
Pravokotno na stanovanjsko poslopje je bil postavljen skedenj. Dimnica se je 
imenovala hiša in tudi največji prostor v hiši. V tem največjem prostoru je stala 
peč z ognjiščem. V peči so pekli kruh in tudi kuhali. V lončenih posodah so 
kuhali in pekli na odprtem ognjišču in v peči. V tem velikem prostoru so ljudje 
tudi jedli. Tu je spal gospodar hiše s svojo ženo in majhnimi otroki. Dojenčki so 
spali v zibelkah, večji otroci na peči ali na klopeh. Fantje so spali zunaj v hlevu,

Slovenska dimnica v sombotelskem skansnu
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kjer so pazili na živino. V skednju so imeli vozove, poleti pa so tukaj tudi mlatili. 
Slamo in seno so spravili na podstrešje. 

Na njivah so orali s plugi, branali z branami. Krompir, repo in koruzo so 
okopavali z motikami. Želi so sprva z velikimi srpi, pozneje s kosami. Zrnje so 
odstranili iz snopja s cepci, pozneje z mlatilnico. Pleve od zrnja so ločili z vejal-
nikom. Pšenico in rž so peljali v mlin, kjer so iz njiju zmleli moko. Iz moke so 
pekli v domači peči kruh za dva tedna. Jedli in pili so tudi iz lončenih posod. 
Lončena posoda se lahko hitro zlomi. Prav zaradi tega je bilo v Porabju veliko 
lončarjev. Najbolj znan je bil Karel Dončec z Verice.

V Porabju so v prvi polovici 20. stoletja jedli zelje in krompir, kaše, mleko in 
mlečne jedi. Radi so kuhali žgance iz ajdove moke in krompirja. Ajdovo kašo so 
kuhali na mleku in pekli v peči. Iz koruzne moke ali pšeničnega zdroba se je ku-
hal močnik. Iz ajdove, koruzne in pšenične moke so pekli razne zlevanke (šterc, 
kaup, tamedli). Meso je bilo na mizi le ob kolinah, praznikih in večjih delih.

Obleke so si šivali v Porabju nekoč iz belega lanenega platna. Od lanu do 
platna je vodila dolga pot. Lanove glavice s semeni so ločili od stebla s česalni-
kom (riu). Namočen in potem posušen lan so trli s trlicami, razčesali na grebe-
nih (šket) in spredli predivo na kolovratu (kouca). Predivo so navili na motovilo. 
Nato so ga oprali, posušili in s pomočjo vijal naredili klobčiče. Te so nesli tkal-
cu, ki je stkal laneno platno za obleke, posteljnino, vreče, brisače ipd. 

Orodja za predelavo lanu 
(bivša razstava monoštrskega muzeja)
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 česálnik – lenfésű
 dímnica – füstösház
 grebén – gereben
 hlév – istálló
 klét – kamra
 kolóvrat – rokka
 lanéno plátno – lenvászon
 materiálna kultúra – anyagi kultúra
 motovílo – motolla
 obdeloválna oródja – munkaeszközök
 oblačílo – viselet, öltözet
 péč z ognjíščem – kemence tüzelőpadkával
 skedènj – pajta
 stréšna opéka – tetőcserép
 tkálec – takács
 tŕlica – tiló
 vêža – pitvar
 vijálo – gombolyító

• Iz česa so gradili hiše v Porabju in s čim so jih pokrivali?

• Kako so živeli ljudje v dimnici?

• S katerimi orodji so obdelovali polja?

• V kakšnih posodah so kuhali in kakšne obleke so nosili?

• Oglejte si predmete za obdelovanje lanu in fotografi je o poteku dela 
v Muzeju Avgusta Pavla v Monoštru!

• Spoznavajte predmete materialne kulture v Muzeju Avgusta Pavla 
v Monoštru! Narišite jih in vprašajte babico ali dedka, kako so te 
predmete uporabljali, kako se imenujejo »po domanje«!
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Povzetek

Zbirke ljudskih pesmi, plošče, kasete in zgoščenke služijo ohranjanju maternega 
jezika in narodnostne identitete Porabskih Slovencev. Porabske pesmi so zapi-
sane v dveh zbirkah 200 porabskih ljudskih pesmi Füčkaj, füčkaj fantiček moj 
in v pesmarici Poslušajte vsi ljudje. Lahko pa jih poslušamo tudi na kasetah in 
zgoščenkah. Koledarske šege so povezane z godovi svetnikov, z godovi pa go-
spodarsko delo. Koledarske šege delimo po letnih časih in po cerkvenih prazni-
kih: na zimske, pomladanske, poletne in jesenske. Življenjske šege so spremljale 
človeka od rojstva do smrti. V Porabju so se ohranile zgodovinske in razlagalne 
povedke. V porabskih pravljicah nastopajo vile, sojenice, grofj e, kralji, zakleti 
kraljeviči in kraljice, dobrohotni starčki in starke ter živali. Vsi so prijazni z lju-
dmi. Neprijazni v porabskih pravljicah so hudiči, zlobne čarovnice in čarovniki, 
krvoločni zmaji in roparji. Sojenice ali rojenice so ženski demoni, ki otroku ob 
rojstvu napovedujejo usodo. Materialna kultura se imenuje vse okrog nas, kar 
je oprijemljivo in vidno: stavbe in oprema stavb, polja in gozdovi, obdelovalna 
orodja in orodja, s katerimi pripravljamo hrano, oblačila in razne predmete, ki 
jih uporabljamo v življenju.

Vprašanja

 ▶ Kaj je skupna značilnost božičnih in trikraljevskih kolednikov?

 ▶ Ali nastopajo ženske ali moški večkrat v porabskih ljudskih pesmih? 
Naštej primere!

 ▶ V katerem letnem času je največ koledarskih šeg? Naštej jih!

 ▶ V katerih pravljicah Krajcarjeve zbirke porabskih pravljic nastopajo 
kralji?
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1. V rokopisih in tiskih

Porabsko slovensko narečje so nekoč ljudje predvsem govorili. V pisni obliki 
se lahko srečamo s porabskim narečjem v raznih rokopisih in tudi v tiskanih 
knjigah. Ljudje so si z roko zapisovali in prepisovali drug od drugega cerkvene 
pesmi, ki so jih peli na romanjih. Največ takih pesmi je imel zapisanih vodja 

Rokopisna knjiga Štefana Pinterja

romarjev (voj). Nekoč so se pri pogrebih v imenu pokojnega poslavljali kantorji 
z raznimi pesmimi. Te pesmi so si zapisovali na papirje in zvezali v rokopisne 
knjige. Tako se je ohranilo porabsko slovensko narečje, zapisano z roko, v Hor-
vatovi, Ružičevi in Pinterjevi pesmarici. Črkopis v rokopisih in tiskih porabskih 
besedil je madžarski:  č = cs,  ž = zs,  š = s. 
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V Pinterjevi pesmarici je zapisana pesem, ki so jo peli novoletni koledniki in so 
se tako poslavljali od domačih:

»Daj vam Bog zdravje ino Veszelje
v etom letti vszega za volé.
Na tom Mládom letti veszelimo sze,
Mladoga krala mi molimo.«

 cerkvéne pésmi – egyházi énekek
 domáči – háziak
 porábsko slovénsko naréčje – rábavidéki szlovén nyelvjárás
 rokopísna knjíga – kéziratos, kézzel írt könyv
 tískana knjíga – nyomtatott könyv
 vódja rómarjev – előénekes
 župán – bíró (a falu elöljáróságának vezetője)

• V katerih rokopisnih knjigah se je ohranilo porabsko slovensko 
narečje iz 18. in 19. stoletja?

• Vprašaj babico in dedka, ali imata z roko zapisane pesmi doma. 
Prepišite kakšno in se jo naučite!

Razen omenjenih pesmaric se je ohranil rokopis Alojza Dravca iz Slovenske 
vesi. Dravec ni zapisoval pesmi, ampak ljudske šege v svoji vasi na začetku 20. 
stoletja. Alojz Dravec je med drugimi zapisal šego na Jurjev dan (24. april):

»Na dén svétoga Jürina. Zeléna vejke i vse féle cvetéče dugovánja (stvari) 
naberéjo i vu vsáko okno, na vsáke dvére i okinjek vteknejo pár vejčic. Ešče 
na gnoj postávijo edno velko brézo. To záto činijo, ka njim prej nišče nede 
mogo škoditi s šatringami i s čelerüjov célo leto. Ti edni pa to zato držijo, ka 
prej s tem hüdomi pot zapréjo.«
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• Kdo je bil Alojz Dravec in o čem je pisal? Vprašajte starejše ljudi v 
Slovenski vesi, ali so slišali za njega. Sprašujte starejše ljudi v Slovenski 
vesi, katerih starih šeg se spominjajo.

V porabskem slovenskem narečju so začeli pisati Porabski Slovenci v časopisu 
Demokratične zveze južnih Slovanov Narodne novine, ki je imel rubriko Za 
naše Slovence. Ista organizacija je izdajala Narodni kalendar in je objavljala pri-
spevke v porabskem slovenskem narečju v poglavju Za naše Slovence. Leta 1991 
je bila ustanovljena Zveza Slovencev na Madžarskem, ki od takrat izdaja časopis 
Porabje in tudi Slovenski/Porabski koledar. V teh tiskih pišejo porabski avtorji 
svoje prispevke v svoji materinščini. Zveza je izdala še nekaj knjig v porabskem 
narečju. Odlomek spisa iz Porabskega koledarja za leto 2012:
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»Gnauk svejta, gda sam eške na Gorenjom Siniki živejla s starišami, so se z 
grüntom dosta mardjali. Mi mlajši smo tö mogli dosta delati pa so nas cüj-
navčili, kak trbej krü slüžiti pa krü poštüvati… Mi smo radi bili, gda je oča 
v mlin pelo sildje, ka smo leko z njim šli. Gor smo sedli na kaula pa smo se 
pelali (tau je biu naš mercedes). Tam smo pa skrb meli na krave dočas, ka so 
oča dojsamleli sildje.« (Rozalija Ropoš)

 ávtor – szerző
 časopís – újság
 odlómek – részlet
 poglávje – fejezet
 prispévek – írás (újságban)
 rubríka – rovat az újságban

• V katerih časopisih, koledarjih in knjigah lahko beremo besedila 
v porabskem slovenskem narečju?

• Prebirajte v Porabju in Porabskem koledarju članke v porabskem 
narečju! Pri prebiranju prosite za pomoč babico ali dedka!
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2. Narečne in knjižne besede

V Porabju se govori goričko prekmursko narečje. Porabsko narečje se deli na dve 
različici. Prvo govorijo na Gornjem Seniku, v Ritkarovcih in na Dolnjem Seni-
ku, drugo pa v Števanovcih in ostalih vaseh. Razlikujeta se predvsem v glasovih, 
pa tudi nekaj v besedišču.

Glasovi porabskega slovenskega narečja so večinoma isti kot glasovi sloven-
skega knjižnega jezika. Razlika je nastala zaradi tega, ker se porabski govor ni 
mogel razvijati tako kot slovenski knjižni jezik. 

Dolga stoletja je Mura ločevala Slovensko krajino od drugih slovenskih po-
krajin. Zaradi tega se je v prekmurskem slovenskem narečju ohranilo nekaj sta-
rih slovanskih besed (na primer beseda mrski – zoprn). Skupno življenje z Nem-
ci in Madžari je vplivalo tudi na porabsko slovensko narečje. 

Primeri: atrejs, bejkarca, cajt, cug, cuker, farbati, koršmit, larma, vaga, žajfa;
bauta, beteg, čonta, gumba, kefa, kejp, püšpek, somar, talejr, žir.

Iz slovenskega knjižnega jezika prevzete besede v porabskih ljudskih pe-
smih pa pričajo o tem, da so imeli Slovenci v okolici Monoštra največ stikov s 
Slovenci v avstrijskem delu avstro-ogrske monarhije. Nekaj besed so prevzeli od 
gradiščanskih Hrvatov in Avstrijcev, zelo malo pa od Madžarov. Pri ohranjanju 
materinščine in lastne kulture Slovencev na Madžarskem so ljudske pesmi igrale 
pomembno vlogo skozi stoletja in so tudi danes sredstvo za krepitev identitete. 

Zelo bogat je besedni zaklad glede poimenovanja kmečkih del in orodij.
Besede iz slovenskega knjižnega jezika se pojavljajo še v cerkvenih pesmih, 

ki so jih duhovniki prevzeli iz »kranjskih« molitvenikov, ali so se jih ljudje na-
učili na romanjih.

Pred prvo svetovno vojno so prinašali v devet slovenskih vasi v okolici Mo-
noštra največ novih pesmi hlapci in dekle, ki so se vračali z dela, romarji in se-
zonski delavci. V prvi svetovni vojni so bili fantje iz teh vasi na raznih frontah 
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skupaj z vrstniki različnih narodov Avstro-Ogrske, tako tudi s Slovenci. Od 
njih so se naučili vojaške in ljubezenske pesmi in s pesmimi vred prevzeli tudi 
besede iz slovenskega knjižnega jezika.

Za porabsko slovensko narečje je značilno, da ženske govorijo v moškem 
spolu, predvsem v števanovskih govorih. V gornjeseniških govorih še uporablja-
jo ženski spol, ko sprašujejo žensko ali govorijo o njej kot o treji osebi. Na pri-
mer: ge se biu – jaz sem bila (G. Senik), dja se bijo – jaz sem bila (Štev.). Toda: 
Gde si bila, gde je bila? (G. Senik.) Dvojina se uporablja vedno redkeje.

V porabskem slovenskem narečju preidejo samostalniki srednjega spola ve-
likokrat v ženski spol. Starejši ljudje še uporabljajo srednji spol, mlajši pa isto 
besedo uporabljajo že v ženskem spolu. Primeri: eno lejpo djajce – ena lejpa djaj-
ca, velko blato je bilau – velka blata je bila, djapka – jabolko, djajca – jajce, aukna 
– okno. Besede, ki imajo naglas na končnici ali se končujejo na – stvo, so ohrani-
le srednji spol: srcé, bogástvo, králestvo, lüstvo.

Marijin list na razstavi v Lendavi

Glagoli se bistveno ne razlikujejo od glagolov v slovenskem knjižnem jeziku.
Od konca 19. stoletja so tudi Slovenci v okolici Monoštra dobivali knjige 

Mohorjeve družbe, ki so širile znanje knjižne slovenščine. Od 20. stoletja pa so 
Porabski Slovenci brali prekmurski koledar, mesečnik Marijin list in tednik No-
vine. Vse to je poglabljalo tudi njihovo narodno zavest.
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Danes prevzemajo Porabski Slovenci knjižne besede od Slovencev iz matič-
ne domovine, s katerimi imajo stike na prireditvah doma ali v Sloveniji. Slišijo 
jih tudi v radijskih in televizijskih oddajah, berejo v časopisu Porabje, koledarju, 
knjižnih darovih ter knjigah, ki si jih sposojajo s pomočjo bibliobusa.

Nekaj narečnih in knjižnih besed, ki se razlikujejo

števanovske besede gornjeseniške besede knjižne besede
ala gvánt ženska obleka
baba stára mati stara mama
barbejr padar zdravnik
búbritje aubrike kumare
cípele črejvli čevlji
dejkla dékla dekle

držévnjek držénca dežnik
dúnja blazina pernica
dja ge jaz
fríškati pozdravlati koledovati
  (za novo leto)
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števanovske besede gornjeseniške besede knjižne besede
garica lesnica lestev
gauška lejs gozd
gazdüvati vertivati gospodariti
glejv lejv svinjak
grádec gračenek vrt
grájka šeča ograja
graubišče cintor pokopališče
kadíti (mesau) sölknivati (mesau) dimiti meso
kapút mángli plašč

klóce šájbe suho jabolko
kóršmit padar za živino živinozdravnik
krúmpič krumpli krompir
lotenjek šturmlamp laterna
lúmera numara številka
máma mama mama
mašín cug vlak
nósiti se gezditi jahati
nósiti se oponašati se obnašati se
obráz lafl i maska
ólej óli olje
parcérkorca leranca učiteljica
perec vrganjik vrtanek
popejvanje spejvanje petje
potrdjávanje férma birma
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števanovske besede gornjeseniške besede knjižne besede
póznati se počütiti se počutiti se
prajti povödati povedati/praviti
prejlonč prejloč ročaj
prščaj staršin priča (na poroki)
skórok skor skoraj
skrak paulek blizu
skúnza skúza solza
sonžet tranik travnik
süknja srajca krilo
škólnik škonik učitelj
šnjáva skišnjava prikazen
štjír škér orodje
taknjáti gorénjati odnehati
tíma tjüma tiho
vacalejčec šnájctekli robček 
žalivati žalüvati žalovati
žúnti žúti rumen

 Ávstro-ógrska monarhíja – Osztrák–Magyar Monarchia
 prevzéte beséde – átvett szavak
 sožítje – együttélés

• Katero prekmursko narečje se govori v Porabju?

• Koliko različic ima porabsko slovensko narečje in kje se govorita?

• Kako so Porabci prevzemali knjižne besede v svoj govor?

• Kaj je v Porabju značilno pri rabi ženskega, moškega in srednjega spola?

• Zbirajte narečne in knjižne besede, ki so podobne! Prosite za pomoč 
stare starše!

• Zbirajte narečne in knjižne besede, ki so različne! Prosite za pomoč 
stare starše!
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3. Madžarske besede v narečju

Ko so Madžari prišli v Karpatski bazen, so tukaj našli slovanske narode. Od 
njih so prevzeli veliko slovanskih besed, na primer imena za dneve v tednu: 
sreda – szerda,  četrtek – csütörtök,  petek – péntek. Tudi slovanski narodi so 
 prevzeli madžarske besede v svoj jezik.

Slovenci v okolici Monoštra so vedno živeli skupaj z Madžari, kljub temu pa 
so dolgo ohranili svojo materinščino in so lahko živeli brez znanja madžarščine. 
Na začetku 19. stoletja so se morali že učiti v šoli madžarsko. Evangeličanski 
učitelj Štefan Lülik in župnik Jožef Košič sta leta 1833 napisala učbenik ma-
džarščine za Slovence in tudi slovensko-madžarski slovar.

V Lülikovem in Košičevem slovarju iz 1833 najdemo naslednje prevzete 
besede:

porabsko knjižno madžarsko

bauta trgovina bolt
batríven pogumen bátor
bajűsi brki bajusz
vánkiš vzglavnik vánkos

Od konca 19. stoletja so tudi v porabskih šolah obvezno poučevali v ma-
džarščini. Na sezonsko delo so hodili Porabci na madžarska veleposestva. Stalni 
stiki z Madžari so vplivali tudi na porabsko slovensko narečje. Nekatere ma-
džarske besede so se tako udomačile, da jih imajo že za slovenske. 

Primeri: čizme, kalapoš, turba, žepka.
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Nekaj madžarskih besed najdemo tudi v porabskih ljudskih pesmih: od 
zvüna groba šikšak (sisak – čelada) leži (Ge mi je moj prelubi fant), parta (pár-
ta – trak) moja džünževna (gyöngyös – biserna) (O, zdaj moja opsida), lejpi so 
kinči (kincs – zaklad) (Ka se je prigaudilo), pozlatar je takši huncvut (huncut – 
prebrisan) (Sejaj žito ’no pšenico 2). 

Po prvi svetovni vojni so Porabski Slovenci ostali še naprej na Madžarskem. 
Madžarske besede so prevzemali s področja zakonodaje, administracije, javne 
uprave ter v zvezi z družbenim in političnim življenjem. 

Primeri: határozat – sklep, igazolás – potrdilo, törvény – zakon, bizottság – 
odbor. Poimenovanja, ki so bila tudi Madžarom nova, so Porabski Slovenci 
 prevzeli iz madžarskega jezika, prekmurski Slovenci pa iz slovenskega knjižnega 
jezika. 

Primeri: hűtőláda – zamrzovalnik, mosógép – pralni stroj, harisnynadrág – 
hlačne nogavice, pénztáros – blagajnik, óvoda – vrtec, kultúr(ház) – kulturni 
dom, jogosítvány – vozniško dovoljenje. Dvojezični govorci v Slovenskem Pora-
bju se niti ne zavedajo, da mešajo slovenske in madžarske besede, saj razumejo 
oboje. Težave imajo, ko se pogovarjajo s Slovenci v Sloveniji. ilustracije

 jávna upráva – közigazgatás
 udomačíti se – meghonosodik
 zakonodája – törvényhozás

• Kdaj in kdo je napisal prvi učbenik madžarščine za Slovence 
s slovarjem?

• Katere so udomačene madžarske besede v porabščini?

• Katere madžarske besede najdemo v porabskih ljudskih pesmih?

• Opazuj babico in dedka med pogovorom in si zapisuj besede, ki jih 
povesta v madžarščini!
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Povzetek

V Porabju se govori goričko prekmursko narečje. Porabsko narečje se deli na dve 
različici. Prvo govorijo na Gornjem Seniku, v Ritkarovcih in na Dolnjem Seni-
ku, drugo pa v Števanovcih in ostalih vaseh. Razlikujeta se predvsem v glasovih, 
pa tudi nekaj v besedišču. V pisni obliki se lahko srečamo s porabskim narečjem 
v raznih rokopisih in tudi v tiskanih knjigah. Iz slovenskega knjižnega jezika 
prevzete besede v porabskih ljudskih pesmih pričajo o tem, da so imeli Slovenci 
v okolici Monoštra največ stikov s Slovenci v avstrijskem delu Avstro-ogrske 
monarhije. Nekaj besed so prevzeli od gradiščanskih Hrvatov in Avstrijcev, zelo 
malo pa od Madžarov. Za porabsko slovensko narečje je značilno, da ženske 
govorijo v moškem spolu, predvsem v števanovskih govorih. V gornjeseniških 
govorih še uporabljajo ženski spol, ko sprašujejo žensko ali govorijo o njej kot o 
tretji osebi. Slovenci v okolici Monoštra so vedno živeli skupaj z Madžari, kljub 
temu pa so dolgo ohranili svojo materinščino in lahko živeli brez znanja ma-
džarščine. Od konca 19. stoletja so tudi v porabskih šolah obvezno poučevali 
v madžarščini. Po prvi svetovni vojni so Porabski Slovenci ostali še naprej na 
Madžarskem. Madžarske besede so prevzemali s področja zakonodaje, admini-
stracije, javne uprave ter v zvezi z družbenim in političnim življenjem.

Vprašanja

 ▶ Ali prepoznaš v časopisu Porabje, kateri članek je napisan v porabskem 
narečju, kateri v slovenskem knjižnem jeziku? Poišči istopomenske 
besede!

 ▶ Prosi svojo učiteljico (svojega učitelja) naj spregovori v domačem 
narečju. Katere besede si razumel, lahko prevedel v knjižno 
slovenščino?

 ▶ Ali uporabljajo starši ali strai starši madžarske besede, kadar se doma 
pogovarjajo slovensko? Katere si si zapomnil?
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Utánnyomásra előkészítette: Kovács Aleksandra

Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Széll Ildikó, Fazekas Julianna

Tördelőszerkesztő: Monoki Béni
Terjedelem: 12,155 (A/5) ív • Tömeg: 450 gramm • 1. kiadás, 2022

Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofi t Kft.
Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen

Felelős vezető: György Géza vezérigazgató
A nyomdai megrendelés törzsszáma:
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