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“Ogrski Slovenci” v Slovenski krajini (Tótság)



Prekmurje in Porabje, Prekmurci in Porabci







Dejavniki oblikovanja etnolingvističnega položaja Porabcev

1. Odnos večinskega madžarskega naroda do slovenske manjšine
2. Odnos matice do Porabcev
3. Družbeno-ekonomski položaj in politično dogajanje
4. Etnična in jezikovna drža Porabcev



1. Odnos večinskega
naroda

 Kulturni lingvicizem
Vedenjski vzorec večinskega naroda,
ki je manjšinskemu jeziku pripisoval
drugorazredno vrednost.

 Institucionalni lingvicizem
Manjšinsko materinščino je margina-
liziral v izobraževalnem procesu« in
favoriziral usvojitev večinskega jezika.

Vendska teorija
Teorija je zanikala slovenstvo Porab-
cev (in Prekmurcev), po njej naj bi
bili posebna madžarska etnija.



2. Odnos matice

 “Podpora” v letih 1919-1941
- Brezbrižnost slovenskih in jugoslovanskih
oblasti

 Izobraževalna in kulturna podpora
v letih 1945-1990
- V korelaciji s stopnjo (ne)sodelovanja med
Jugoslavijo in Madžarsko

- Neupoštevanje jezikovne, kulturne in
etnične specifike Porabja pri jezikovnem
načrtovanju in v izobraževalnem procesu

- Podpora na kulturnem področju

 Podpora v letih 1990-2015
- Razširitev podpore s kulturno-izobraževalnega

na druga področja in vlaganja v infrastrukturo



Slovenski kulturno-izobraževalni center Monošter (Slovenski dom)



3. Družbeno-ekonomski položaj in politično dogajanje

 Agrarna pokrajina s skromnimi 
naravnimi danostmi , geografsko 
in družbeno zaprto območje
- Izseljevanje
- Odsotnost ekonomsko in izobrazbeno

močnejšega ter posledično politično
vplivnejšega družbenega sloja

- Pomanjkanje inteligence

 Informbirojevski spor leta 1948





4. Etnična in jezikovna drža Porabcev

 Narodnostna pasivnost

 Pomanjkanje jezikovno-etnične 
samozavesti

Šibka identifikacija s slovenst-
vom

Posebna - porabska - etnična 
zavest



Porabščina v javnem življenju

 Porabske šole
DOŠ Gornji Senik
DOŠ Števanovci
OŠ Monošter (slovenski
oddelek)

 Porabske cerkve

 Porabski mediji
Časopis PORABJE
Radio Monošter
TV-oddaja Slovenski utrinki
Slovenski/Porabski koledar

 Kulturno življenje





Porabje, 2. julij 2015, str. 4-5 Porabje, 2. julij 2015, str. 7



Literarna ustvarjalnost v porabščini
Porabsko gledališče

 Šolski oder
- Otroška gledališka skupina  OŠ

G. Senik –Seničke zvejzdice
- Mlado porabsko gledališče na

monoštrski gimnaziji

 Ljudski oder
- Gledališka skupina Nindrik in-

drik Monošter
- Gledališka skupina Veseli paj-

daši Števanovci
- Gledališka skupina Duo Fodor



Literarna ustvarjalnost v porabščini
Porabski “bukovniki”

“

Pesem Annabel Lee na domanjo rejč prejspiso Dušan 
Mukič”



Literarna ustvarjalnost v porabščini
Porabski pripovedniki – Karel Holec



Časopis Porabje – velikokrat je bilo tako, da sem šel ven, da bi pripravil 
reportažo, a kaj, ko pa včasih prav tistega, ki naj bi ga predstavil, ni bilo 
doma, ali pa nisem našel ničesar, kar bi lah-ko predstavil. Ko sem prišel 
nazaj noter, sem se praskal po glavi, kaj naj zdaj naredim, ker časo-pisno 
stran Porabja, ki mi je bila dodeljena, mo-ram pripraviti. In ničesar nisem 
imel; pa sem sedel in začel sam iz sebe pisati zgodbe. Tako se je tudi začelo, 
da sem začel pisati takšne zhod-be. Polovica je to, kar so mi pripovedovali, 
kar se je zgodilo, druga polovica pa je to, da  sem tudi sam bil zraven, kjer se 
to zgodilo. Tako sem za-pisal tudi to.



Literarna ustvarjalnost v porabščini
Porabski pripovedniki – Irena Barber



Budimpešta tistega časa – Narodne novine so bile in tam je bil urednik 
Toth Ferenc. In tam se pisala kakšne članke. On pa mi je dejal, piši 
kakšne zgodbe, kakšne novele. No, in potem sem najprej napisala tisto 
zgodbo, partizansko zgodbo. Jaz se vsega tega dobro spominjam, ker 
sem videla tiste vojake in smo šli in smo pogledali, kako je eden ležal 
mrtev. Veš, jaz se tega tako spominjam, kot zdaj vidim tebe. Po tistem 
sem začela pisati, če je bilo kaj takšnega, kar se je dogajalo našim 
ljudem. Rada bi bila, če bi za življenja lahko izdala, česar še nisem.



Literarna ustvarjalnost v porabščini
Porabski pripovedniki – Francek Mukič



Literarno ustvarjanje mi pomeni predvsem tekmo s časom. Prvič zato, ker spričo hude 
asimilacije v doglednem času skorajda ne bo več v Porabju ljudi, ki bi govorili in 
brali slovensko. Komu torej pisati? Po drugi strani zato, ker sem se pač precej pozno 
odločil, da bi vendarle bilo potrebno ujeti in ubesediti vsaj nekaj življenjskih 
utrinkov iz Slovenskega Porabja. Nič hudega, če moje stvaritve ne bodo odmevne v 
širšem slovenskem književnem prostoru. Potem bodo pač nekakšni spomini na 
odpustnici iz bolnice, kjer bo vsaj to zabeleženo, da je bil z nacionalnega telesa 
odstranjen perforirani slepič. Zapisano bo vsaj to, da je ta zakrneli organ Slovensko 
Porabje nekaj časa kolikor toliko deloval, vendar je žal podlegel boleznim. Brez 
slepiča se da živeti, brez spomina nikakor.



Zgodovinsko v porabski pripovedi

Irena Barber

- madžarska revolucija leta 1956 
(23. oktober do 10. november)

- tranzicijski čas po letu 1990



Zgodovinsko v porabski pripovedi

Francek Mukič
- informbirojevski spor
- madžarski gulagi
- Porabje v II. svetovni vojni
- Porabje v letih takoj po II. 

svetovni vojni



Narodnostna tematika v porabski pripovedi

Francek Mukič
- dialog pripovednih oseb o 

narodnostnih vprašanjih

- pripovedovalčeva refleksija o 
narodnostnih vprašanjih

- eksplicitna izpostavitev narodnostne 
tematike 

»Na drügi strani granice so vesnice na 
Goričkom: Do-lenci, Čepinci, Martinje, 
Trdkova. Ranč takše slo-venske vesi, kak so 
Števa-novci, Andovci, Verica, Sa-kalauci ali 
Gorenji Sinik. Lidge so stau pa stau lejt
živeli na bajdvom tali zdaj-šnje meje v 
najvekšom meri pod koronov svetoga Šte-
vana. Vsi vküper so bili Slovenci na 
Vogrskom …«
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