IV. SLOVENSKI JEZIK IN ŠOLSTVO V PORABJU

1. SLOVENSKI JEZIK V PORABJU IN VPRAŠANJE »IZUMIRANJA
NAREČJA«

O pojmu narečje je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika zapisano: »Od knjižnega
jezika različni jezikovni sistem, v katerem se govori na delu narodnega ozemlja.« ( 1975: 977)
Knjižni jezik je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika označen kot »kodificirani
jezik jezikovne, narodnostne skupnosti.« (1975: 352) V Enciklopediji Slovenije je podana
obširnejša razlaga pojma knjižni jezik. In sicer pravi, da je knjižni jezik »najvišja socialna
zvrst jezika, govorno in pisno gojena za splošno rabo določene jezikovne skupnosti. Teži k
vsenarodnosti in je s tem tudi narodotvoren in narodopredstaven. V sedanjem času je ob
ustrezni razvitosti jezikoslovno izčrpno zajet v vseh svojih ravninah in krivinah in tako za
določen čas tudi predpisan...« (Toporišič 1991: 162)
Jezik ima središčni pomen pri oblikovanju etnije. Še posebej je temu tako, če je jezik
kontrasten v odnosu do sosednjih populacij po svojem izvoru in izreku in ni med sosednjimi
jeziki nobene prave komunikacijske prehodnosti. Jezik je lahko v posebnih okoliščinah edini
razpoznaven indikator separatne etničnosti. Tudi etnični konflikti se kažejo v jeziku. Ljudje,
ki govorijo isti jezik so ne glede na močne medsebojne razlike izjemno čvrsto povezani.
Izginjajo jeziki, ki bi jih lahko šteli za etnične, kar je povezano s spremembami
družbene strukture, je posledica urbanizacije in industrializacije. Tako etnični jeziki marsikje
ostajajo govorica kmetov. Mestno prebivalstvo praviloma sprejme jezik, ki ga šteje za
državnega oziroma, ki mu prisoja pomen širših integracij in pogosto vzvišene kulture. Tako je
bilo s Slovenci zlasti na obrobju slovenstva, ki se ni utegnilo rešiti v vzpostavljeno posebno
jezikovno lojalnost. Jezik je dobil posebno vlogo na prehodu od etničnosti k narodnosti in
nacionalnosti. Ime jezika je praviloma ime naroda, ki ga govori, tako da se uveljavi enotno
ime za standardizirani jezik in njemu pripadajoči narod.

JEZIK PORABSKIH SLOVENCEV
O jeziku porabskih Slovencev je zapisal Jožef Košič v svojem delu Zobrisani Slovenec
in Slovenka med Muro Rabo v 6.poglavju, »Njihov jezik in slovstvo«, in pravi, da je
svojstven, ker ni niti slovaški niti hrvaški, niti tak kot na spodnjem Štajerskem, Koroškem ali
Kranjskem. »Vendi« sebe imenujejo Slovence, ker razumejo tudi govor Slovaka ali če hoče
kdo verjeti njihov jezik izvira iz prvotnega slovanskega (tot) jezika.
Toda Slovenci ne govorijo povsod enako v svojem jeziku; vsaka pokrajina ima svoje
značilnosti…najbolj smešno in najslabše govorijo na Dolenjem seniku in v števanovski
župniji. Toda ni čudno, saj so le-ti pred leti imeli hrvaške, slovaške ali pa mešanico teh dveh
za duhovnike, ker pač slovenskih ni bilo, ki pa so slabo obvladali slovenski jezik. Slovenci so
poslušali in so se tudi naučili napačno slovenščino pridigarja, misleč, da tako govorijo bolj
omikano in pravilno, ker pač duhovnik tako govori, ki ga je imel narod in ga še ima za
preroka. Po različnih narečjih jih tudi različno imenujejo. Bömhece imenujejo prebivalce
Števanovec in del iz dolenske župnije, ker imajo le-ti zelo pogosto ö in ü glasove v ustih in
zadnje zloge potegnejo.«

Jezik je zelo pomemben dejavnik pri ohranitvi narodne identitete, ki predstavlja
nekakšno imaginarno vez med ljudmi neke skupnosti in je tako eden izmed temeljev za
vzpostavljanje in ohranjanje lokalne in manjšinske identitete. Tako zapisal tudi Peter Marko v
uvodu v delo o Narodnostnih šolah (Marko, 2002): » Najpomembnejši kazalec in predmet
ohranjanja in obstoja identitete je jezik, ki je nosilec mišljenja in izročila ljudstva, naroda ali
narodnosti. Prizorišče ohranjanja jezika predstavlja družina, šola in javno življenje. Družina
predaja osnovo jezikovne pripadnosti in izobrazbe, šola pa prevzema nalogo, da razvija,
izpopolnjuje in dokončno poglobi tisto znanje, ki ga vsak človek lahko z gotovostjo pridobi
le v svojem maternem jeziku.«
Ni dovolj samo naučiti se jezik, poglobiti je treba tudi zavest pripadnosti določeni
skupnosti, k vsemu temu se mora prirediti kultura, potrebno pa je tudi razviti sposobnosti
primerjanja svoje kulture z drugimi kulturami.
Jezik manjšine se mora v dvojezičnih skupnostih na vseh področjih življenja
enakopravno konfrontirati z močnejšim državnim jezikom in ostaja živ le, če pokriva vsaj tri
področja rabe: šolo, poklicno dejavnost in javno upravo. Po pravnem statusu je jezik manjšine

enakopraven jeziku večine, vendar v Porabju jezik manjšine obvlada le manjšina in v
sporazumevanju med Slovenci in Madžari nima dostopa, tudi v pogovoru med samimi
Slovenci jo postopno zamenjuje madžarski jezik. V Prekmurju, kjer je območje prav tako
dvojezično, je stanje popolnoma drugačno. Jezik manjšine obvlada tudi precejšen del večine,
veliko Prekmurcev obvlada madžarski jezik. V pogovoru med Madžari in Slovenci največkrat
prevladuje slovenski jezik, med Madžari samimi pa slišimo nekakšen vmesni jezik, ali pa celo
samo slovenski jezik.
Elizabeta Bernjak, je na znanstveno-kulturnem srečanju v Murski Soboti, »Živeti z mejo«,
katerega rezultat je tudi Zbornik z istim naslovom, prišla do naslednjih sklepnih ugotovitev:
1. Ohranitveni položaj jezika manjšine je odvisen od družbenih funkcij in rabe jezika
2. Jezik se ohranja in razvija, če se uporablja, uporabljamo ga, če ga obvladamo. Učimo
se ga v primarni in sekundarni socializaciji.
3. Dvojezični govorec je v manjšinski situaciji zaprt v nek notranji kod svoje
materinščine.
4. Narečna varianta je dobro izhodišče za razvijanje drugih socialnih zvrsti jezika
manjšine.
5. Večino vprašanj v zvezi z zaustavitvijo opuščanja jezika manjšine v današnji situaciji
lahko reši manjšina sama, s tem, da bo svoj jezik govorila, da bo do njega lojalna, da
bo prek njega izražala tudi osebno identiteto v svojih osebnih imenih, z rabo priimkov
v lastni pisavi in izgovorjavi ter z doslednim izpričevanjem zunanje dvojezičnosti na
celotnem manjšinskem področju. (Bernjak, 2000)
Področje ohranitve in gojenja maternega jezika narodnih manjšin je zakonsko zelo močno
podkrepljeno. Temeljna listina je prav gotovo Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih
jezikih, ki v Uvodu in naslednjih štirinajstih členih določa rabo manjšinskih ali regionalnih
jezikov na vseh področjih: Izobraževanju, sodstvu, upravnih organih in javnih službah,
medijih, kulturnih dejavnostih in ustanovah, v gospodarskem in družbenem življenju,
čezmejnih izmenjavah… Države članice, podpisnice te listine, upoštevajo, da je cilj Sveta
Evrope doseči čim večjo enotnost med njegovimi članicami, še zlasti zato, da bi varovali in
uresničevali ideale in načela, ki so njihova skupna dediščina. Upoštevajo, da varstvo
zgodovinskih regionalnih ali manjšinskih jezikov v Evropi, med katerimi so nekateri v
nevarnosti, da bodo sčasoma izumrli, prispeva k ohranitvi in razvoju evropskega kulturnega
bogastva teh tradicij. Upoštevajo, da je pravica do uporabe regionalnega ali manjšinskega
jezika v zasebnem in javnem življenju neodtujljiva pravica v skladu z načeli, vsebovanimi v

Mednarodnem paktu ZN o državljanskih in političnih pravicah, ter v duhu Konvencije Sveta
Evrope o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in se zavedajo, da varstvo in
spodbujanje regionalnih ali manjšinskih jezikov v različnih evropskih državah in regijah
pomembno prispevata h graditvi Evrope, temelječe na načelih demokracije in kulturne
raznolikosti v okviru državne suverenosti in ozemeljske celovitosti in pri tem upoštevajo
posebne razmere in zgodovinske tradicije različnih regij evropskih držav
Tudi meddržavni sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, v svojem
4.členu zagotavlja svobodno uporabo jezika v zasebnem in javnem življenju, uporabo izvirnih
imen in njihovo vpisovanje v matične knjige. Na območju, kjer manjšini avtohtono živita, pa
zagotavljata enakopravno uporabo obeh jezikov, posebej pri zemljepisnih imenih (topografski
znaki) in javnih napisih, v organih lokalne samouprave, v pisni in ustni komunikaciji, pred
upravnimi in sodnimi organi ter drugimi javnimi službami. Enake pravice zagotavlja tudi
Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin.
Poleg tega, pa Madžarska nima nobenega zakona, ki bi postavil madžarščino kot edini
uradni jezik. Uporaba jezika manjšine je možna predvsem na lokalni ravni v manjšinskih
samoupravah. Vsak pripadnik narodne manjšine pa naj bi imel pravico uporabljati svoj jezik
tako v javnosti kot v zasebnem življenju, ustno in pisno. Pravico ima uporabljati tudi svoje
ime in priimek v svojem jeziku.
Tudi sama sem se odločila, da se bom nekoliko podrobneje posvetila
problematiki jezika, saj sem bila tudi sama na prej omenjenem taboru, Meje v glavah in
državah, mentorica skupine, ki se je ukvarjala s problematiko jezika. Prva ugotovitev na
terenu je bila, da porabski Slovenci postavljajo strogo mejo med slovenskim knjižnim jezikom
in porabskim narečjem. Prva opažanja so bila, da v Porabju slovenski jezik še živi. Pojavljata
se dve obliki: knjižna slovenščina, ki jo uporabljajo predvsem mladi, ker so se jo naučili v
šoli, ter porabski dialekt, ki živi samo še med starejšimi, kar le-ti obžalujejo. Mladi, ki sicer
znajo govoriti slovensko tega jezika v vsakdanjem govoru ne uporabljajo. Nastal je približen
vzorec, ki porabske Slovence razdeli na tri skupine.
V prvo skupino uvrščamo najstarejšo generacijo, v katero spadajo sedanji babice in
dedki, to so tisti, ki še vedno govorijo porabski dialekt, ki se razlikuje od vasi do vasi. Večina
njih ob prihodu v osnovno šolo ni znala niti besedice madžarsko. Slovenski knjižni jezik so se
imeli priložnost naučiti šele v višjih razredih osnovne šole. Ker so imeli občutek, da jih
udeleženci tabora ne bomo razumeli, so se v pogovoru z nami trudili, da bi govorili slovenski
jezik, ki so se ga naučili v šoli, s televizije, radia in časopisov. Vsakič, ko smo pristopili k

informatorju je bila njihova prva reakcija ta, da oni »špajsno gučijo« in da jih zato mi ne
bomo razumeli. Kljub temu, da smo jih skušali prepričati, da jih razumemo, so se še vedno
trudili uporabljati knjižno slovenščino. Opazna je bila tudi razlika, kadar so se informatorji
pogovarjali z »domačinkama« (študentkama iz Prekmurja), saj so takrat govorili v dialektu.
To je edina skupina, ki s svojimi potomci še vedno redno govori porabski dialekt.
Drugo skupino predstavljajo otroci prej navedenih dedkov in babic, torej srednja
generacija. Pri njih je že veliko odvisno od staršev in zakonskega partnerja. Govorijo tako
dialekt, kot tudi knjižno slovenščino in madžarščino. Dialekt uporabljajo predvsem v
pogovoru s svojimi starši, madžarščino v pogovoru s partnerjem, v kolikor je ta Madžar in s
svojimi otroci, knjižno slovenščino pa uporabljajo najmanj. Vsakdanji jezik te skupine je
madžarščina.
V tretjo skupino uvrščamo najmlajšo generacijo Slovencev iz Porabja. To so otroci, ki
se še šolajo in se slovenski jezik učijo fakultativno. Porabski dialekt razumejo, ga pa ne
govorijo. Slabo zanimanje za pouk slovenskega jezika, je precej opazno, kar ponazori že zelo
majhno število učencev. Kot primer navajamo izkušnjo ene izmed naših informatork Suzane
Šulič, ki je bila pri uri slovenskega jezika edina učenka.
Skozi pogovore z našimi informatorkami, ki so in še poučujejo slovenski jezik, smo
skušale slediti procesu seznanjanja s slovenskim jezikom skozi izobraževanje (vrtec, osnovna
šola, srednja šola in morebitno nadaljnje izobraževanje).
Vrtci, v katerih poučujejo otroke slovenski jezik, so v Porabju trije (Gornji Senik,
Sakalovci, Slovenska ves). Imele smo se priložnost pogovarjati z vzgojiteljico Ilono
Bartakovič Nagy, ki je že 22 let vzgojiteljica v vrtcu v Slovenski vesi. Predstavila nam je
način poučevanja slovenskega jezika, ki temelji predvsem na igri, petju, slikovnih podobah ter
sodelovanju z murskosoboškimi vzgojiteljicami, ki enkrat tedensko pomagajo pri pedagoškem
delu. Med poletnimi počitnicami otroci z mamicami in vzgojiteljicami izpopolnjujejo svoje
znanje na taborih, ki se odvijajo v Sloveniji. Slovenski jezik se učijo vsi otroci vpisani v vrtec,
tudi če so to madžarski otroci. Glede na izjave informatorjev se vsi otroci z veseljem učijo
slovenskega jezika.
Osnovne šole, kjer se učijo slovenskega jezika so v Gornjem Seniku, Števanovcih in
Monoštru, slovenski jezik pa se lahko učijo tudi v dveh srednjih šolah v Monoštru (gimnazija,
srednja tehnična in strokovna šola). V Porabju ni dvojezičnih šol, kar pomeni, da pouk poteka
v madžarščini, učenci pa se po želji učijo slovenskega jezika kot tujega jezika. Vse učiteljice,
s katerimi smo se pogovarjali (Irma Filip, Irena Libnitz in Erika Köleš Kiss) so se izšolale na
Visoki pedagoški šoli v Szombatelyu, svoje znanje slovenskega jezika pa vsako leto

izpopolnjujejo na tečajih. Po izjavah informatork je učencev, ki si izberejo slovenski jezik
malo, saj velja učenje nemščine ali angleščine za bolj perspektivno. Večina učencev ob
prihodu na šolo nima predznanja slovenskega knjižnega jezika oziroma ne poznajo niti
dialekta, kar je izpostavila Irena Libnitz, saj je bilo delo z učenci, ki so poznali narečje veliko
lažje. Po pogovoru s tremi informatorkami, ki so se učile slovenski jezik v osnovni in srednji
šoli (Reka Hirnök, Suzana Šulič in Nikoletta Vajda), smo ugotovile, da je bila odločitev za
pouk slovenskega jezika v rokah staršev. Učile so se 12 let, njihovo znanje slovenskega jezika
pa je različno. Na vse to je vplivala njihova volja. Učitelji so jih skušali motivirati z različnimi
izleti, tabori, lepimi ocenami, dobivali so štipendije…
Kot nam je povedala Erika Köleš Kiss so ocene višje kot je dejansko znanje učencev,
vendar je to zaradi motivacije. Kljub temu pa se jih slovenski jezik uči zelo malo. Najbolj
pridni so učenci, ki nameravajo šolanje nadaljevati v Sloveniji in se zato slovenskega jezika
tudi najlepše naučijo in ravno na te so učiteljice najbolj ponosne.
Učiteljice so v pogovorih izpostavile problem učbenikov, ki za učenje na tem območju
niso prirejeni, veliko pa si obetajo od novega učbenika Valerije Perger, ki je še v tisku. Slabo
znanje slovenskega jezika učiteljice pripisujejo temu, da se učenci v slovenskem jeziku
pogovarjajo le pri učni uri. Tudi na izletih v Slovenijo se učenci med seboj pogovarjajo
madžarsko. To vzbuja skrb širše skupnosti.
Porabske šole so zakonsko opredeljene kot narodnostne šole, ki poučujejo slovenščino
le kot učni predmet. Učenci se k pouku posebej prijavljajo. Znanje slovenskega jezika za
učitelje in ravnatelje šol ni obvezno.
Žalostno pa je tudi, kar nam je omenilo več informatorjev, da je slovenska beseda
zamrla tudi v cerkvah. To naj bi se zgodilo po smrti Janoša Kuharja leta 1988. Leta 1993 naj
bi prihajal duhovnik iz Slovenije. V Števanovcih maše v slovenskem jeziku ni bilo, čeprav je
duhovnik govoril slovensko. Sam se je, kakor sem izvedela, branil s tem, da je bila taka želja
faranov in da je prezaseden, da bi imel mašo v madžarščini in še v slovenščini. Tudi Klara
Fodor pravi, da se je včasih v cerkvi govorilo izključno v slovenščini in da so imeli slovenske
duhovnike, tako na Gornjem Seniku in Sakalovcih. Po smrti teh dveh duhovnikov so dobili v
Sakalovcih mladega duhovnika, ki je govoril slovensko, maševal pa je v madžarščini, saj naj
bi ga verniki prosili naj mašuje v madžarščini. Ko je tudi ta umrl, je k njim hodil madžarski
duhovnik iz Monoštra, ki je uvedel verouk v slovenskem jeziku. Tako so se otroci lahko učili
molitve v slovenščini. Bil je zelo prizadeven in se je tudi sam naučil uvodov v molitve v
slovenskem jeziku. Tako je on molitve začel, verniki pa so nadaljevali.

Mnogo jih meni, da je velika škoda, da ni slovenskega jezika v cerkvi, ker bi ravno cerkev
lahko zelo veliko prispevala k ohranitvi slovenskega jezika.
Tudi Valerija Perger se je razpisala o vlogi maternega jezika in vlogi duhovnika v
cerkvi in o krepitvi narodne zavesti s pomočjo duhovnika in bogoslužja v maternem jeziku, v
svojem delu Tudi to je Slovensko Porabje. K temu jo je spodbudil svetopisemski odlomek, ki
govori o prihodu Svetega Duha in veliki Gospodovi milosti, ko je vsak pobožni vernik, ne
glede na svoje poreklo, slišal božjo besedo v svojem maternem jeziku (Perger, 1995).
» … Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor
jim je Duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh
narodov pod nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz
sebe, kako da jih vsakdo sliši govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili:
»Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci? Kako da jih slišimo vsak v svojem maternem
jeziku?…Vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika božja dela!« (Apostolska dela
2, 1-13, Prihod Svetega Duha)
Na to je zapisala: »Košičevi železni Slovenci torej živijo samosvoje življenje; v
gornjeseniški cerkvi slavijo Boga v maternem jeziku, čeprav toge cerkvene oblasti niso dale
blagoslova za to… A pomembna je srčnost in zavest tistih, ki se z ljubeznijo oklepajo
slovenstva… Tudi farani Števanovske župnije ob nedeljah prepevajo nabožne pesmi v
porabščini; a mnogo poguma, ljubezni in srčnosti je potrebno, da se bo slovenska beseda
postopna vrnila v porabske cerkve v večji meri. Duhovniki so na to pripravljeni, od vernikov
pa je odvisno, če to sprejemajo. (Perger, 1995).
Jože Hirnök, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem, pravi, da so se prve
zahteve po bogoslužju v maternem jeziku pojavile že v letu 1990, ob obisku Milana Kučana
na Madžarskem. Sledile so zahteve in obiski delegacij in vodstva Slovencev pri dr. Alojziju
Šuštarju in drugih. Od leta 1993 se počasi uresničuje želja po bogoslužju v maternem jeziku.
Vsako nedeljo prihaja iz Prekmurja duhovnik na Gornji Senik ter opravlja mašo in druge
obrede v slovenskem jeziku. Z občasnimi mašami v slovenskem jeziku pa so začeli tudi v
Sakalovcih in Števanovcih.

PORABSKA POKOPALIŠČA

Pokopališča so v Porabju v Števanovcih, Ritkarovcih, Sakalovcih, v Monoštru, ter na
Gornjem in Dolnjem Seniku. Umrle iz Verice in Andovcev pa pokopavajo v Števanovcih.

Slika 14: Pokopališče v Števanovcih

Pokopališče na Gornjem Seniku ima tri vhode in leži na položnem pobočju, kar
je velika negativna točka, saj ob slabem vremenu na pokopališču zelo drsi. Nekoliko starejši
del je v smeri proti cerkvi, kjer sta pokopani tudi dve najbolj znani osebnosti Gornjega
Senika, župnika Jožef Košič in Janoš Kuhar.
Zanimivo je, da so vsa porabska pokopališča locirana na pobočjih, niso datirana, ni
znanih letnic iz katerega leta so, znano pa je, da so bila na drugih lokacijah kot sedaj.
Mrtvašnice so bile zgrajene konec sedemdesetih let.
Od 1971 imajo na krajevnih svetih načrt pokopališča, kjer so točno označena mesta
grobov in imena pokopanih. V porabskih pokopališčih so ponavadi skupaj pokopani starši in
stari starši, otroke pa so pokopavali na posebnem delu pokopališča.
Mene so pokopališča zanimala predvsem glede frekvence pojavljanja slovenskih
napisov na njih. Najdemo jih bolj malo, pa še na teh so zapisana pomadžarjena osebna imena.
Največ slovenskih nagrobnih napisov sem zasledila na pokopališču v Števanovcih, ki je
vsekakor vredno ogleda, v ostalih vaseh pa je slovenskih nagrobnih napisov izredno malo.
Edino kar opozori, da je bil pokojnik verjetno Slovenec je napis: »Eti počiva« (»Tu počiva«)
ali »Naj poscivajo vu meri bozsem« (»Počivajte v božjem miru«) in podobno. Veliko nam

pove že to, da na nagrobnem spomeniku enega največjih Slovencev Jožefa Košiča ne najdemo
niti ene slovenske besede.

Slika 15: Nagrobnik s slovenskim napisom na pokopališču v Števanovcih

Slika 16: Slovenski napis na nagrobniku v Števanovcih

DVOJEZIČNI TOPOGRAFSKI ZNAKI
Prvi vidni indikator uresničevanja pravice do svobodne rabe jezika predstavljajo
določila o vidni dvojezičnosti v toponomastiki, napisnih tablah, razglasih, obvestilih,
opozorilih itd. Določbe o vidni dvojezičnosti se na narodnostno mešanem ozemlju izvajajo
brez kakršnih koli številčnih klavzul. Določila o vidni dvojezičnosti je mogoče najti tako v
republiški zakonodaji kot v občinskih določbah.

Slika 17: Dvojezična tabla, ki nakazuje Cerkveno pot na Gornjem Seniku

Pravilnik o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb
(Uradni list SRS, št.11/80), v 25.členu pravi: »Na območjih, kjer živijo poleg pripadnikov
slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, se imena naselij
in ulic na tablah navedejo v obeh jezikih. Zgoraj je napis v slovenskem, spodaj pa v jeziku
manjšine. Oba napisa sta enake velikosti.« V procesu dvojezičnega poimenovanja naselij in
ulic dejavno sodelujejo pripadniki narodnih skupnosti.
Statut Občine Lendava (Uradni list RS, št.26/1999) 71.člen: »Na narodnostno
mešanem območju so napisne table z označbo krajev, ulic, razglasi, obvestila in opozorila ter
drugi javni napisi dvojezični. Dvojezične napisne table morajo imeti na narodnostno mešanem
območju vsi občinski in državni organi, podjetja, gospodarske organizacije, zasebniki, javni

zavodi, društva ter druge organizacije in skupnosti. Dvojezični napisi morajo zagotoviti
enakopraven videz obeh jezikov.«
Enak člen vsebujejo tudi ostale prekmurske dvojezične občine: Moravske Toplice,
Šalovci, Hodoš, Dobrovnik.
Kako pa je z dvojezičnimi topografskimi znaki na Madžarskem? Zakonska določila
vseh konvencij in sporazumov so taka, da vsebujejo popolnoma enaka določila, kot veljajo v
Prekmurju in se v Prekmurju tudi dosledno upoštevajo. Vendar v Porabju ni tako.
Topografske table s krajevnimi napisi so vse dvojezične, oziroma v primeru Dolnjega senika,
kjer žive poleg Slovencev in Madžarov tudi Nemci, trijezične. Najprej je navedeno ime v
madžarskem jeziku in nato v slovenskem jeziku. Problem pa nastane pri ostalih javnih
napisih, ki so večinoma vsi v madžarskem jeziku. Le redko zasledimo kakšen napis v
slovenskem jeziku. Predvsem je to na ustanovah kot so šole z narodnostnim programom,
lokalne slovenske samouprave ipd.

PORABSKO NAREČJE

Nekatera narečja v jezikovnih skupinah, ki so bilj zapletene, so še vedno podrejena
drugim. Narečje manjšine pa ima še bolj podrejen status do jezika večine. Morda celo z
namenom vzdrževanja politične, ekonomske in družbene podrejenosti manjšine.
Skrb širše skupnosti v Porabju je tudi skrb za porabski dialekt, ki izumira. To je
izpostavila tudi Klara Fodor, ki pravi, da ji gre na živce, če zna nekdo govoriti narečje, pa ga
ne govori, ker ima madžarščino za pomembnejšo in noče govoriti v slovenščini. Poudarila pa
je tudi to, da v družbi zaradi enega Madžara, vsi začnejo med sabo govoriti madžarsko. Jedro
problema vidijo v tem, da se v družini ne pogovarjajo v porabskem dialektu, temveč v
madžarskem jeziku. Poleg tega, da starši ne govorijo s svojimi otroki v porabskem dialektu, to
preprečujejo tudi starim staršem, saj naj bi se po besedah ljudske pisateljice Irene Barber
otroci zmedli, saj se učijo že nemščino in angleščino. Problem vidi Irena Barber tudi v tem, da
učitelji govorijo z učenci slovensko le v razredu. Kljub vsemu pa je optimistka, saj so že pred
30 in 40 leti govorili, da tu ne bo več slovenske besede, pa se je le-ta zaenkrat še ohranila.
Obstajajo pa tudi ljudje, ki se zavedajo, da bo s slovensko besedo izginilo slovenstvo v
Porabju, zato si na različne načine prizadevajo za ohranjanje in širjenje zlasti porabskega
dialekta.
Od slovenskih dialektologov so se s porabskim narečjem ukvarjali dr. Anton Vratuša, dr.
Tine Logar in mag. Zinka Zorko. Od domačinov se je z narečjem ukvarjal Francek Mukič, ki
je v svoji diplomski nalogi ugotovil, da ima porabski slovenski govor dve različici:
1. seniško
2. števanovsko
Naglasno-glasovno in oblikovno se je porabščina sicer razvijala kot druga slovenska
narečja, še posebej prekmurski govor, vendar pa se v zadnjem tričetrtstoletju oba porabska
govora vse bolj razločujeta celo od prekmurščine. Na to je gotovo vplivala ločitev Porabja od
slovenskega etničnega prostora in dokaj izolirano življenje njegovih slovenskih prebivalcev v
2. polovici 20. stoletja.
Prvo različico govorijo na Gornjem Seniku, v Ritkarovcih in na Dolnjem Seniku,
drugo pa v Števanovcih in ostalih vaseh. Na izoblikovanje dveh različic je morda vplivalo tudi
to, da so bile na dve območji ločene vasi tudi v gospodarsko upravnem in v cerkveno
upravnem pogledu.

Glavna posebnost današnjega porabskega govora je težnja po poenostavitvi v sklanjatvi.
Oblike ženskih sklanjatev prevladujejo tudi v moških in srednjih sklanjatvah. Množina je
izpodrinila dvojino. Posplošuje se stalno naglaševanje na osnovi.
Sicer pa ima porabščina za porabske Slovence drugačen pomen kot npr. katero od
drugih slovenskih narečij za njihove rojake v Sloveniji. Pri njih ni samo sredstvo vsakdanjega
zasebnega in poluradnega sporazumevanja, ampak tudi bogoslužni jezik, do neke mere tudi
poučevalni, pa tudi jezik javnega obveščanja in leposlovnega izražanja. Namreč: kljub
polpreteklim prizadevanjem slovenskih oblasti v matični domovini, da bi se v porabskem
izobraževalnem, kulturnem, verskem, gospodarskem, medijskem življenju uveljavila knjižna
slovenščina, pa porabski Slovenci zaradi različnih razlogov niso mogli premagati jezikovne
bariere med obema jezikoma in so svojo materinščino uporabljali tudi v javnem življenju. To
sicer ni bilo povsem v duhu doktrine takratne slovenske jezikovne politike, je pa bilo v danih
razmerah nujno. V 90. letih 20. stoletja so tudi nekatera novejša sociolingvistična spoznanja
pokazala, da je dopuščanje porabščine v javnem življenju ter njeno kombiniranje s knjižno
slovenščino modro in blagodejno za narodnostno ohranitev. V novih razmerah, ki spričo
gospodarske zaprtosti in sodobnih globalizacijskih procesov porabski slovenski skupnosti
niso naklonjene, je porabščina ob knjižni slovenščini tisti minimalni povezovalec porabske
skupnosti, ki zagotavlja narodnostno identiteto in vzpostavlja most do matičnega naroda.

MEDETNIČNI ODNOSI V SLOVENSKEM ETNIČNEM PROSTORU
Podobne so bile tudi ugotovitve projekta Medetnični odnosi v slovenskem etničnem
prostoru, ki jih primerjalno tudi tu navajam.
Avtorica Albina Nećak-Lük navaja kot dejavnike institucionalne podpore in nadzora:
-

množična občila

-

vzgojo in izobraževanje

-

religijo

-

upravo

-

industrijo

-

kulturo

-

stike z matičnim narodom
Statusna razmerja med jeziki v stiku na tem delu slovenskega etničnega ozemlja so

bila skozi zgodovino urejena tako, da so razvoj in rabo slovenskega jezika prej zavirala kakor
podpirala. Dokaj neugodni so bili demografski dejavniki, pa tudi dejavniki institucionalne
podpore v prid rabe slovenskega jezika. Slovenščina je v glavnem opravljala funkcijo sredstva
sporazumevanja znotraj slovenske skupnosti. Družbena razmerja med jeziki v stiku na tem
območju izpričujejo diglosijo, t.j. neuravnovešen jezikovni položaj, v katerem so funkcije
jezikov v stiku (bolj ali manj) strogo razmejene. Takšno stanje je posledica razmerji družbene
moči v tem prostoru. Načrtovanje statusa jezikov v stiku na levem bregu Mure, pa tudi drugih
slovenskih pokrajinah, je bilo v rokah močnejših etnij z daljšo državniško tradicijo in njihovih
družbenih elit. Slovenska skupnost na levem bregu Mure s svojo šibko razčlenjeno socialno
strukturo ni mogla učinkoviteje vplivati na načrtovanje statusa svojega jezika.
Na območju slovenskega Porabja, ki je po prvi svetovni vojni pripadlo Madžarski je tudi
po drugi svetovni vojni statusno razmerje med jeziki v stiku ostalo nespremenjeno:
slovenščina je ohranila dotedanji manjšinski status, njen položaj oziroma položaj rojenih
govorcev tega jezika je ostal v domeni dobre volje večinske jezikovne skupnosti. Ob tem velja
poudariti, da opazovanje večine strukturnih spremenljivk ne deluje spodbudno na
etnolingvistično vitalnost slovenske skupnosti v Porabju. Porabski Slovenci nikoli niso imeli
možnosti doživeti svojega jezika kot sredstva, ki je primerno za formalno in neformalno
sporazumevanje. To dejstvo se odraža tudi v njihovih stališčih glede pomena, ki ga pripisujejo
slovenščini.

Raziskava Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, je potekala tako, da so
ljudje odgovarjali na vprašalnike. V Monoštru je na vprašalnik odgovorilo 602 oseb.
Sociolingvistični položaj so skušali prepoznati s pomočjo treh sklopov vprašanj. Zanimali so
jih ti trije vidiki:
1. stanje sporazumevalne zmožnosti v materinem in drugem jeziku
2. značilne govorne dejavnosti v zasebnem in javnem sporazumevanju
3. stališča do jezika lastne in druge skupnosti.
Tem trem vidikom je sledilo več podvprašanj.
Pokazale so se znatne razlike med oceno znanja slovenskega knjižnega jezika in
domačega narečja, v prid boljšemu poznavanju narečja. Visok delež respondentov, ki so
izjavili, da narečja ne znajo, je prisoten zlasti med mlajšimi, kakor sem ugotovila tudi jaz. Ti v
mestnem okolju očitno hitro izgubljajo stik z jezikom skupnosti, v katero so bili rojeni.
Večina respondentov je obiskovala šolo v madžarskem jeziku. Pouk slovenskega jezika
oziroma pouk v slovenskem jeziku je obiskovalo le 25 odstotkov respondentov iz te skupine.
Prisotnost sredstev množičnega obveščanja v slovenskem jeziku, ki bi gotovo prispevala k
seznanjanju s knjižno slovenščino je v Porabju novejšega datuma (časopis Porabje, Slovenski
koledar, radio). Tako je pomanjkljivo znanje prestižne zvrsti slovenskega jezika po eni strani
omejevalo dostop do kanalov javnega sporazumevanja v slovenskem jeziku. Po drugi strani
pa neugodno stanje oziroma delovanje strukturnih spremenljivk iz sklopa institucionalne
podpore manjšinskemu jeziku oziroma skupnosti, zlasti skromna ponudba sredstev
množičnega obveščanja v slovenskem jeziku, ni mogla bistveno prispevati k boljšemu
poznavanju visoke zvrsti slovenskega jezika med slovenskim prebivalstvom v Porabju.
Sklepamo torej lahko, da Slovenci dojemajo družbeno stvarnost zlasti skozi madžarski
jezikovni medij, medtem ko je sporočanjski domet slovenske visoke zvrsti omejen.
V Porabju je več kot polovica vprašanih pri vseh štirih jezikovnih veščinah
(razumevanje, sporočanje, branje, pisanje) izjavila, da bolje obvlada madžarski jezik, torej
jezik večine. Komaj ena petina enako dobro razume in govori oba jezika, medtem ko je delež
tistih, ki enako dobro obvladajo pisne in bralne sposobnosti, še manjši. O dominantnosti
slovenske materinščine pa skoraj ni mogoče govoriti.
V povezavi z jezikovnim znanjem jih je zanimalo še, ob katerih priložnostih
uporabljajo slovenski jezik. Pri raziskovanju jezikovne tematike v manjšinskem okolju se je
pokazalo, da pripadniki manjšine uporabljajo svoj jezik predvsem v t.i. neformalnih govornih
položajih, t.j. v stikih z domačini, prijatelji, znanci. Pri sporazumevanju na javnem mestu, še
posebej v uradnih stikih, torej formalnih govornih položajih, pa ga redkeje uporabljajo.

Takšno stanje kažejo tudi v Monoštru zbrani podatki. Raba slovenskega jezika je pogostejša v
družini, vendar so trdili, da slovenski jezik do določene mere uporabljajo tudi na javnih
mestih. Očitno je doma kakor tudi na javnem mestu raba jezika odvisna od sogovorca. To smo
ugotavljali tudi na taboru takoj prvi dan, saj so ob prisotnosti enega človeka, ki je govoril
madžarsko, kar naenkrat začeli vsi govoriti madžarsko, čeprav so se še pred minuto
pogovarjali v narečju.
V Monoštru so možnosti za rabo slovenščine v javnem kontekstu omejene izključno
na rojene govorce slovenskega jezika. Na institucionalni ravni slovenščina v Monoštru nima
ustreznega položaja. Omejena je na slovenske organizacije, delno je prisotna pri pouku v
osnovni šoli. Ob povečanem dotoku turistov iz Slovenije v zadnjem času nekoliko narašča
zanimanje za slovenski jezik v trgovini. To bi utegnilo blagodejno vplivati na razvoj, če bodo
slovenski kupci znali uveljaviti svoj jezik in ne bodo dajali prednosti sicer že dobro
uveljavljeni sporazumevalni praksi v nemščini.
Podatki o sporazumevanju doma kažejo, da je raba slovenskega jezika najpogostejša
pri sporazumevanju z brati in sestrami, sledijo pogovori s starši in zakonskim partnerjem.
Najmanj pa se naši respondenti sporazumevajo v slovenskem jeziku s svojimi otroki.
Zanimivo je, da je raba slovenskega jezika celo pogostejša pri sporazumevanju s sosedi in z
družinskimi prijatelji kakor pri sporazumevanju z otroki. Kakor so navedli tudi naši
informatorji, da jih nočejo zmesti, saj se otroci učijo drugih tujih jezikov, ki so pomembnejši
(angleščina in nemščina) in ki jih bodo gotovo bolj rabili.
Delež slovenskega jezika pri sporazumevanju doma je sorazmerno nizek. Madžarski
jezik je močno vdrl v sporazumevanje v družini: delež rabe madžarskega jezika v pogovoru s
posameznimi družinskimi člani se giblje med približno 25% (pogovor z mamo) in 56%
(pogovor z otroki).
Slovenci v Porabju v veliki večini čutijo, da je primeren jezik za začetek pogovora v
javnosti zlasti madžarski. Vendar je ob tem vzpodbuden podatek, da je vendarle kar 30%
Slovencev pokazalo pripravljenost uporabiti slovenski jezik po začetnem preverjanju ali
pozna sogovorec slovenski jezik oziroma narečje.
Kakor je znano, je slovenski jezik v Porabju prisoten v javnem življenju le v
omejenem obsegu. Zlasti v Monoštru, ki opravlja funkcije upravnega centra za Porabje, je
institucionalna raba slovenskega jezika zagotovljena do določene mere le v šoli, medtem ko o
dvojezičnosti (obvestila, razglasi, javna obvestila, napisi…) praktično ni mogoče govoriti.
Opaziti je le nekaj dvojezičnih napisov na trgovinah, gostilnah, slaščičarnah, čeprav je napis v
slovenskem jeziku v največ primerih pod napisom v nemškem jeziku. Kakor smo že omenili

zgoraj, se je v zadnjem času povečala prisotnost slovenskih kupcev, kar bi utegnilo nekoliko
popraviti status slovenskega jezika v Monoštru.
Zlasti v Porabju je ob opuščanju sporazumevanja v slovenskem jeziku z otroki
problem jezikovne kontinuitete široko odprt. Kakor je mogoče razbrati iz teh podatkov, je
slovenska skupnost v Monoštru, kar zadeva jezikovne kazalce, na poti opuščanja slovenskega
jezika. To ne velja le za pomanjkljivo poznavanje slovenskega knjižnega jezika, temveč tudi
za domače narečje, ki ga sorazmerno velik delež ljudi slovenskega porekla ne obvlada več.
(Nečak Lük, 1996)
Ugotovitve, do katerih je prišla Albina Nećak-Lük, so pravzaprav identične našim
ugotovitvam, čeprav je ta raziskava zajela le Monošter in izpustila vse ostale slovenske vasi v
Porabju. Razlike sicer ne bi bile tako velike, bi pa bilo zanimivo videti še tako analizo.

SKLEPNE MISLI
Današnja šolska mladina v Porabju ne govori več svojega slovenskega materinega jezika.
Niti v primerih, ko sta oba starša Slovenca. Tistih nekaj redkih izjem imajo celo za nekakšne
čudake. Pri tem je odigrala precej veliko vlogo jezikovna odrezanost porabskih Slovencev od
slovenskega narodnega telesa skozi dolga stoletja. Zato se pojavijo tudi identifikacijski
problemi, ko človek niti ne ve več kdo je. Lahko se razvije manjvrednostni občutek zaradi
manjšinskega položaja, zaradi arhaičnosti narečja (mladi nočejo govoriti narečja, ker je
»kmečko«), slovenski jezik je potisnjen v ozadje tudi v cerkvi, pri zaposlitvi ima prednost
nemščina, angleščina, italijanščina…
Kljub temu, pa se v Slovenskem Porabju na vse načine trudijo, da bi slovenski jezik,
predvsem narečje revitalizirali in zato organizirajo razne tabore v Sloveniji, tekmovanja v
recitiranju slovenske poezije, jezikovne tečaje za vzgojiteljice v vrtcih, štipendije za študente,
ki se odločijo za študij v Sloveniji, objavljajo članke v slovenskem jeziku, Zveza Slovencev
izdaja knjige v slovenskem jeziku, v pevskem zboru, gledaliških in lutkovnih skupinah
uporabljajo slovenski jezik… Vse to pa po mojem mnenju ne bo dovolj, če se stvari ne bodo
spremenile v družini, kjer bi morali svoje otroke vzpodbujati k učenju in uporabi slovenskega
jezika in porabskega dialekta. Svojim otrokom bi morali biti za zgled s tem, da bi se med
seboj pogovarjali v dialektu ter privzgojili svojim otrokom zavest o porabskem dialektu kot
vrednoti. Poleg tega bi bila potrebna prenova šolskega sistema za učenje slovenskega jezika:
uvedba dvojezičnih šol, sprememba učnega načrta (pogovorni in uporabni jezik), primerni
učbeniki ipd. Pristop k Evropski uniji je prinesel „odprte meje” ter s tem možnost večjih
stikov s Slovenijo ter zaposlitve v njej. V povezavi s tem se bo morda povečalo zanimanje za
učenje slovenskega jezika, saj je ravno jezik najpomembnejši znak identitete sleherne ljudske
skupnosti. Zato so vsa dejanja, ki povzročajo, da sčasoma izginja jezik manjšine taka, da
služijo zavestnemu pospeševanju asimilacije. Pripadniki vsakega jezika morajo biti duhovno
aktivni in jezikovno tvorni, drugače siromašijo jezik in hkrati z jezikom tudi same sebe. Jezik
je gonilna sila ljudskih misli.

2. ŠOLSTVO V PORABJU

ZGODOVINA ŠOLSTVA

Ustanavljanje šol v Porabju sega v 16. in 17.stoletje, ko so pouk izvajali v okviru
posameznih verskih skupnosti. Iz 16. stoletja sicer ni konkretnih podatkov, vemo le to, kar je
razvidno iz pisma grofice Magdalene Salm (1597). Grofica je v pismu iz Dobre prosila
graškega superintendenta, da vizitira cerkve in šole na njenem zemljiškem področju.
Leta 1601 so evangeličanski pastorji poučevali otroke v Monoštru in na Gornjem
Seniku. Prvi konkretni podatki o šolah in pouku so iz zapisnika evangeličanske vizitacije
1627 na Gornjem Seniku. Tu je bila tudi najstarejša porabska šola. Ko je leta 1690 cerkev na
Gornjem Seniku prevzel katoliški duhovnik, je s tem prenehala delovati tudi evangeličanska
šola. Iz katoliške vizitacije leta 1698 je znano, da so v času pozne protireformacije nastale
prve ljudske katoliške šole med Muro in Rabo, tako verjetno tudi na Gornjem Seniku.
Delovanje šole na Gornjem Seniku je omenjeno še ob ustanovitvi szombatelyske škofije 1777
in poročilu 1824-29. Iz urnika eno-oddelčne šole na Gornjem Seniku (1874) je razvidno, da so
se otroci učili madžarsko in le pol ure v tednu materinščino. Leta 1904 OŠ na Gornjem Seniku
ni bila več cerkvena, temveč državna, z madžarskim učnim jezikom.

Slika 18: Osnovna šola Gornji Senik

Druga najstarejša šola je števanovska. Med 1776 in 1780 je bila v vasi zgrajena cerkev
in kmalu za tem je začela delovati rimskokatoliška šola.

Slika 19: Dvojezični napis na osnovni šoli v Števanovcih

Ob koncu 19. stoletja sta bili ustanovljeni rimsko katoliški ljudski šoli v Sakalovcih in
Slovenski vesi (1881). Prva sakalovska šola je bila v stari kmečki hiši. Ko so jo 1911 porušili,
so še istega leta zgradili novo, ki stoji še danes.
Na Dolnjem Seniku je bila ustanovljena rimskokatoliška šola 1817, ki je leta 1873
postala državna.
Na Verici je bila ustanovljena cerkvena ljudska šola šele 1939. Otroci iz Ritkarovcev
so se šolali na Verici, pred 1939 pa so hodili v šolo na Gornji Senik. Šolarji iz Andovcev so
hodili v Števanovce. (Kozar – Mukič, 1984)

Na Madžarskem so obvezno devetletko uvedli leta 1868. Zakon o organizaciji
osnovnega pouka je določal tudi, da je pouk v vseh šolah v materinščini. Šolsko leto je takrat
na podeželju trajalo osem, v mestih pa devet mesecev. Težišče pouka je bilo na branju,
pisanju in računanju. Že leta 1879 je postala madžarščina obvezen učni predmet v
nemadžarskih ljudskih šolah. V šolah slovenske krajine na Ogrskem so v času nagodbe (1867)
še poučevali v materinščini. Ob koncu 19. stoletja pa je čedalje večja in nestrpnejša
madžarizacija postopno izrinila slovenščino iz šole. V šolskem letu 1905/06 so le še v sedmih
vaseh ob madžarščini poučevali materinščino. V šolskem letu 1908/09 pa je bila madžarščina
že v vseh šolah učni jezik.
Trianonska pogodba je določala, da imajo narodnostne skupnosti pravico do svojega
jezika v šoli. Ni pa bilo obvezno, da poučujejo v njihovem jeziku ostale predmete.

V prvi polovici 18. stoletja so v prekmurskih šolah uporabljali učbenike za
evangeličanske šole. Za slovenske katoliške šole do 1777 do ustanovitve szombathejske
škofije ni bilo učnih knjig. Leta 1780 je Mikloš Küzmič napisal prvo katoliško knjigo, 1790
pa prvi učbenik za katoliške šole. Te knjige so bile obvezne in v rabi vse do 1868, ko so po
izidu prvega šolskega zakona na Ogrskem leta 1869 izdali tri knjige za ljudske šole:
abecednik, govorne vaje in stvarni pouk in čitanko za prvi razred ljudske šole. Prevedli so jih
tudi v prekmursko narečje. Še vedno so uporabljali tudi edino učno knjigo katekizem, brati pa
so se učili iz molitvenikov.
Med 1920-1945 so v porabskih šolah za pouk materinščine začeli uporabljati učbenik
»Vend-szlovenska knjiga cstenya«. Takoj po letu 1945 pa je na Madžarskem izšlo več
odlokov v zvezi z narodnostnim šolstvom.

V resoluciji 1. kongresa južnih Slovanov 19.maja 1946 v Baji so govorili tudi o
šolstvu. Madžarsko ministrstvo za verstvo in šolstvo je leta 1946 in 1947 organiziralo
trimesečni učiteljski tečaj za južne Slovane v Peču. Tečajev se je udeležilo tudi osem
porabskih Slovencev. Leta 1955 so diplomirali prvi predmetni učitelji slovenščine na Visoki
pedagoški šoli v Budimpešti. Istega leta so tudi začeli poučevati na Gornjem Seniku, v
Sakalovcih, Števanovcih in v podružničnih šolah v Andovcih, Otkovcih, Slovenski vesi in
Verici-Ritkarovcih.
V šolskem letu 1974/75 je bil v Szombathelyu ustanovljen stalni lektorat za slovenski
jezik, leta 1980 pa Katedra za slovenski jezik in književnost. Od leta 1973 odhajajo porabski
Slovenci na študij tudi v matično domovino.

Leta 1981 je imela gornjeseniška osnovna šola 8 učilnic in 159 učencev, sakalovska
šola za nižje razrede 2 učilnici in 36 učencev, števanovska osnovna šola 7 učilnic in 97
učencev, osnovna šola za nižje razrede v Slovenski vesi 2 učilnici in 38 učencev. Slovenščino
kot predmet tu poučujejo od 1. do 8. razreda. (Kozar – Mukič, 1984)
Tako kot druge šole v takratni Slovenski krajini so se tudi porabske skozi stoletja
spreminjale, pač skladno s šolskimi reformami, ki so jih uvajale različne oblasti. Te reforme,
med katerimi so bile najvidnejše terezijansko-jožefinske (1779-1790) in tiste v času med
francosko in marčno revolucijo (1789-1848), so značilno odražale splošnega duha časa in tudi
politično-nacionalne težnje v večnarodni Madžarski. Predvsem pa so se dotaknile organizacije
šolstva in pouka ter učnih metod, oblik in smotrov, manj pa so zadevale učni jezik, ki je bil
tudi v porabskih šolah knjižna prekmurščina. V njej so od začetka 18. do izteka 19. stoletja
pisci, npr. Franc Temlin, Mihael Bakoš, Mikloš Küzmič, Štefan Sijarto, Jožef Košič, Štefan
Lülik, Aleksander Terplan, Janoš Kardoš, Imre Agustič, Janez Murkovič, Jožef Bagari,
napisali, prevedli ali priredili vrsto abecednikov, beril, idr. šolskih knjig. Dotedanje razmerje
med madžarščino in jeziki drugih narodov v šolah se je začelo bistveno spreminjati po uvedbi
dualizma. Skladno z uzakonjeno idejo o »enotnem in nedeljivem madžarskem narodu« ter
madžarščino kot državnim jezikom so posamezni šolski zakoni od leta 1868 do 1907
stopnjevali delež madžarščine tudi v šolah z nemadžarskim učnim jezikom. Ta proces je še
posebej prizadel nacionalno-politično šibko slovensko skupnost in po letu 1907 je bila
madžarščina v porabskih šolah praktično edini učni jezik.
Po vojni 30.oktobra 1945, se je pojavila odredba, ki je urejala izobraževanje
narodnostnih učencev. Ta predpis je omogočal narodnostni pouk, če se je zanj prijavilo vsaj
deset učencev. Prvega februarja 1946 so na Madžarskem regulirali izobraževanje učencev
posameznih narodnosti in to z ustanavljanjem in vzdrževanjem državnih šol oziroma s
pomočjo državne podpore. »Že v primeru 20 narodnostnih učencev je potrebno zgraditi novo
šolo. V primeru več kot deset učencev pa je potrebno ustanoviti okrožno šolo, povezano z
internatom (več občin). Ustanovili bodo tudi srednjo šolo, če bo število prijavljencev doseglo
eno tretjino števila v madžarskih srednjih šolah. Za vse to bodo organizirali tečaje za
učitelje.« (Just, 2001)
Pri pouku so se učenci lahko prijavili v madžarske ali v narodnostne oddelke. Želje po
tu tako nujnem prehodu ni bilo, čeprav bi bil njegov vpliv še kako mogoč. Na vsak način
moramo gledati na to kot na nov motiv, da so se Slovenci odločili za madžarsko narodnost in
za drugačen materni jezik.

Ljudstvo je po svoji svobodni volji vpisalo otroke v madžarske oddelke, v katerih so
slovenski jezik poučevali kot tuji jezik, torej v tak tip šole, ki prej sploh ni bil predviden.
Obrnjena situacija bi prav gotovo postavila šolsko upravo pred nerešljivo nalogo, saj tudi tako
ni bilo dovolj učiteljev, ki bi bili sposobni poučevati slovenski jezik. Izbrani učni kader so
šele naslednje poletje vključili v trimesečno izpopolnjevanje v Peču in ti so šele za tem začeli
s svojim delom. Država je njihovo delo ovrednotila tudi s posebnim dodatkom za jezik.
Medtem je minister za šolstvo odredil, da se na Madžarskem v 59 občinah ustanovijo
ljudske šole s slovanskim jezikom. Take šole je želel osnovati v županijah Baranja, BacsBodrog, Železna, Sopron, Györ- Moson, Somogy in Pešta. Istočasno je prišlo tudi do
odločitve o izpopolnjevanju učiteljev, ki naj bi bilo poleti v Peču. Za predavatelje na tečaju so
določili učitelje južnoslovanske narodnosti, ki so bili srbske pravoslavne vere. Po tem odloku
so želeli osnovati v Železni županiji ljudske šole s slovanskim jezikom. O odloku 23. maja
1946 je izšel obširen članek v Szabad Vasmegye (Svobodna Železna županija).
Za ljudi v Porabju pomeni vse do današnjih dni segajočo izgubo, da so bile do
začetka šolskega leta 1945/46 državne šole izključno madžarske, slovenski jezik pa niti kot
učni predmet ni dobil pravice in mesta.
Tu živeči Slovenci uporabljajo arhaično narečno različico slovenskega jezika, v šole
pa so uvedli knjižno slovenščino, zato je narodnostni značaj kot tak le malo prišel do izraza,
čeprav so slovenski jezik poučevali učitelji, ki so govorili narečje. Stanje se je začelo
spreminjati, ko so v Budimpešti, v Sloveniji in na Visoki šoli v Szombathelyu lahko
diplomirali učitelji slovenskega jezika.
Narodnostno šolstvo kot stalen problem je na začetku šestdesetih prisililo vladno
službo za šolstvo k uvedbi novih reform. Kot rezultat so bile v državi ukinjene t.i.
narodnostne šole in se uradno spremenile v dvojezične šole. Za Slovence je to pomenilo
mnogo manj kot za druge narodnosti na Madžarskem, kajti izvedba se v resnici nikoli ni
zgodila.
Niso razpolagali z učbeniki, šolskimi pripomočki, manjkali so tudi strokovni učitelji,
ki bi izvajali dvojezično izobraževanje. Obstajali so učitelji, ki so dobro govorili slovensko
porabsko narečje, toda učitelji drugih predmetov so bili Madžari. Nekateri izmed njih so se
trudili, da bi osvojili osnove komunikacije v slovenskem jeziku, kar pa je za dvojezično
izobraževanje premalo.

Do konca šestdesetih let je večina otrok slovenskih vasi prihajala v šolo z minimalnim
znanjem madžarščine. Jezik družine je bila slovenščina, tudi v mešanih zakonih. (povzeto po:
Narodnostne šole – dvojezično izobraževanje, 2002)

Po letu 1945 je na Madžarskem izšlo več odlokov v zvezi z narodnostnim
šolstvom. Le-ti so južnoslovanskim manjšinam na Madžarskem zagotavljali dvojezično
šolstvo, v katerem sta bila bolj ali manj uravnoteženo prisotna tako materinščina kot
madžarščina. Vendar pa je bila taka oblika šolstva leta 1960 ukinjena, ker naj bi učenci zaradi
dvojezičnega šolstva preslabo obvladali madžarščino in zato imeli težave na višjih stopnjah
šolanja. Leta 1961 so nato spet uvedli t.i. dvojezične šole, vendar je poimenovanje zelo
zavajajoče, saj je materinščina v njih le učni predmet nekaj ur na teden.

Upad števila učencev v zadnjih nekaj desetletjih kaže orientiranost večine otrok iz
mešanih zakonov za učenje madžarskega jezika, namreč napako staršev, da svoje otroke učijo
le večinskega jezika oziroma nekoliko zapoznelo tudi lasten materni jezik. Šola mora torej,
poleg v družini naučenega jezika, v večini primerov tudi namesto njega, prevzeti za
pripadnike slovenske narodnosti tudi učenje materinščine in kulture.
Od leta 1985 naprej, lahko učenci prisostvujejo pouku slovenskega jezika in
književnosti, petja in spoznavanja narave v dveh jezikih, v slovenskem in madžarskem. V
gimnaziji se od 1993 lahko slovenski jezik izbere kot maturitetni predmet.

ŠOLSKI IDEOLOŠKI APARAT DRŽAVE
Zdelo se mi je nujno, da pri obravnavi šolstva v Porabju, omenim tudi pojmovanje
šolskega ideološkega aparata države kot ga je pojmoval Louis Althusser v svojem spisu o
Ideologiji in ideološkem aparatu države. (Althusser, 2000)
Z ideološkimi aparati države (v nadaljevanju IAD), avtor misli na neko določeno
število realnosti, ki se nekemu neposrednemu opazovalcu kažejo kot posebne in specializirane
institucije. Med IAD štejemo:
- verski IAD (sistem raznih cerkva)
- šolski IAD (sistem raznih šol, državnih in zasebnih)
- družinski IAD
- pravni IAD
- politični IAD (politični sistem z raznimi strankami)
- sindikalni IAD
- informacijski IAD (tisk, radio, TV…)
- kulturni IAD (književnost, lepe umetnosti, šport…)

Osredotočila se bom na šolski IAD. To je tisti IAD, ki je po hudem političnem in
ideološkem razrednem boju proti staremu vladajočemu IAD prišel v zrelih kapitalističnih
formacijah na vladajoči položaj. Šolski IAD je cerkev, ki je stari IAD, dejansko nadomestil v
njegovih funkcijah. Dvojica šola – družina, je nadomestila dvojico cerkev – družina.
Šolski IAD ima vodilno vlogo že zato, ker otroke vseh družbenih razredov zgrabi že v
otroškem vrtcu in jim od otroškega vrtca naprej, leta in leta, ko je otrok najbolj ranljiv, ko je v
precepu med družinskim in šolskim IAD, z novimi in starimi metodami vtepa v glavo
spretnosti, ovite v vladajočo ideologijo (materni jezik, računanje, prirodopis, eksaktne
znanosti., književnost), ali pa kar kratko malo vladajočo ideologijo v čisti obliki (moralna
vzgoja, državljanska vzgoja, filozofija). Noben drug IAD ne more za toliko let, po 5 dni v
tednu za 8 ur na dan prisiliti otroke k obvezni (brezplačni) udeležbi.
Danes je šola zamenjala cerkev v vlogi vladajočega IAD. Povezuje se z družino, kakor
je to svoj čas počela cerkev.

IZOBRAŽEVANJE V PORABJU DANES
Madžarski izobraževalni sistem pozna 4 vrste dvojezičnega oz. narodnostnega pouka:
1. narodnostne šole z jezikom narodnosti kot učnim predmetom (OŠ Števanovci, OŠ
Monošter in podružnična šola v Sakalovcih)
2. narodnostne šole z razširjenim poukom materinščine (Jezik manjšine je učni predmet,
poleg tega pa lahko otroci izberejo še enega ali dva predmeta, pri katerih pouk poteka
v materinščini. Takšna OŠ je na Gornjem Seniku.)
3. dvojezični pouk (Na Madžarskem ga ni, ga pa skušajo uvesti.)
4. narodnostna šola z jezikom narodnosti kot učnim jezikom (»Daljne sanje«)
Število ur, ki so namenjene slovenskemu jeziku ni poenoteno. V prvem in drugem razredu
je to 2 do 3 ure, v tretjem in četrtem razredu 3 do 4 ure, od petega do osmega razreda pa 4 do
5 ur tedensko.
Porabske šole so zakonsko opredeljene kot narodnostne šole, ki poučujejo slovenščino
le kot učni predmet. Učenci se k pouku posebej prijavljajo. Znanje slovenskega jezika za
učitelje in ravnatelje šol ni obvezno.
Vrtci, v katerih poučujejo otroke slovenski jezik, so v Porabju trije (Gornji Senik,
Sakalovci, Slovenska ves). Ilona Bartakovic Nagy, ki je že 22 let vzgojiteljica v vrtcu v
Slovenski vesi, mi je predstavila način poučevanja slovenskega jezika, ki temelji predvsem na
igri, petju, slikovnih podobah ter sodelovanju z murskosoboškimi vzgojiteljicami, ki enkrat
tedensko pomagajo pri pedagoškem delu. Med poletnimi počitnicami otroci z mamicami in
vzgojiteljicami izpopolnjujejo svoje znanje na taborih, ki se odvijajo v Sloveniji. Slovenski
jezik se učijo vsi otroci vpisani v vrtec, tudi če so to madžarski otroci. Glede na izjave
informatorjev se vsi otroci z veseljem učijo slovenskega jezika.
Osnovne šole, kjer se učijo slovenskega jezika so v Gornjem Seniku, Števanovcih in
Monoštru, slovensko pa se lahko učijo tudi v dveh srednjih šolah v Monoštru (gimnazija,
srednja tehnična in strokovna šola). V Porabju ni dvojezičnih šol, kar pomeni, da pouk poteka
v madžarščini, učenci pa se po želji učijo slovenskega jezika kot tujega jezika. Vse učiteljice,
s katerimi smo se pogovarjali na taboru leta 2003 (Irma Filip, Irena Libnitz in Erika Köleš
Kiss) so se izšolale na Visoki pedagoški šoli v Szombatelyu, svoje znanje slovenskega jezika
pa vsako leto izpopolnjujejo na tečajih. Po izjavah informatork je učencev, ki si izberejo
slovenski jezik malo, saj velja učenje nemščine ali angleščine za bolj perspektivno. Večina
učencev ob prihodu v šolo nima predznanja slovenskega knjižnega jezika oziroma ne poznajo

niti dialekta, kar je izpostavila Irena Libnitz, saj je bilo delo z učenci, ki so poznali narečje
veliko lažje. Po pogovoru s tremi informatorkami, ki so se učile slovenski jezik v osnovni in
srednji šoli (Reka Hirnök, Suzana Šulič in Nikoletta Vajda), smo ugotovili, da je bila
odločitev za pouk slovenskega jezika v rokah staršev. Učile so se 12 let, njihovo znanje
slovenskega jezika pa je različno. Na vse to je vplivala njihova volja. Učitelji so jih skušali
motivirati z različnimi izleti, tabori, lepimi ocenami, dobivali so štipendije…
Kot nam je povedala Erika Köleš Kiss so ocene višje kot je dejansko znanje učencev,
vendar je to zaradi motivacije. Kljub temu pa se jih slovenski jezik uči zelo malo. Najbolj
pridni so učenci, ki nameravajo šolanje nadaljevati v Sloveniji in se zato slovenskega jezika
tudi najlepše naučijo in ravno na te so učiteljice najbolj ponosne. Učiteljice so v pogovorih
izpostavile problem učbenikov, ki za učenje na tem območju niso prirejeni, veliko pa si
obetajo od novega učbenika Valerije Perger. Slabo znanje slovenskega jezika učiteljice
pripisujejo temu, da se učenci v slovenskem jeziku pogovarjajo le pri učni uri. Tudi na izletih
v Slovenijo se učenci med seboj pogovarjajo madžarsko. To vzbuja skrb širše skupnosti.
Irma Filip, učiteljica slovenskega jezika na osnovni šoli na Gornjem Seniku poudarja,
da boljše govrijo slovensko tisti otroci, ki živijo skupaj s starimi starši.
Irena Libnitz, učiteljica v Monoštru, pravi, da je danes nekoliko lažje, ker otroci
pridejo v šolo s predznanjem iz vrtca. Kljub temu pa mora med poukom uporabljati tudi
madžarščino, predvsem pri učenju slovnice. Poudarja, da bi bilo veliko boljše, če bi učili
pogovorni slovenski jezik ali dialekt in tako otrok ne bi mučili s slovnico, ki je za njih najtežji
del.
Erika Köleš Kiss, učiteljica na poklicni srednji šoli Bela III v Monoštru je začela
poučevati slovenski jezik na gimnaziji kot krožek in kot izbirni tuji jezik. Kot redni tuji jezik
so jo uvedli šele leta 1990 in leta 1993 so lahko učenci tudi prvič delali maturo iz slovenskega
jezika. Tudi ona nenehno teži k temu, da bi se učili slovenskega jezika kot jezika
komuniciranja in ne slovnice, književnosti, življenjepisov raznih znanih ljudi in podobno.
Pouka slovenska jezika se udeleži vse premalo dijakov, ker niso zadosti informirani kje vse bi
jo lahko uporabljali. Informatorka pravi, da je za to ogromno možnosti v gostinstvu, trgovini,
na meji... Poudarja še, da je uspeh odvisen od učenca, če se ta potrudi tudi izven šole in se
nauči uporabljati jezik. Prihodnost slovenskega jezika v Porabju, meni, ni toliko odvisna od
učiteljev ampak predvsem od staršev.
Zelo veliko je za porabsko šolstvo naredila Valerija Perger, ki je tudi avtorica prvega
pravega učbenika za slovenski jezik, ki je zaenkrat še v tisku. 1. novembra 1993, na dan
mrtvih, je bila nastavljena kot svetovalka za šolstvo v Porabju. Tudi ona vidi največji problem

v družini in starših, ki s svojimi otroki govorijo madžarsko. Pri porabskih Slovencih obstaja
po njenih besedah, močna zavest o manjvrednosti narečja in prepričanje, da je knjižni jezik za
njih tuji jezik. Ločenost od matičnega naroda je najbolj vplivala na jezikovno in kulturno
pripadnost manjšine. Ljudje so se pospešeno učili jezik večine, da bi ji postali enaki.
Slovenščina je postala manjvredni, neprimerni kod za javno sporazumevanje in je dobivala
vlogo izključno notranjega manjšinskega jezika.
Ker se mi zdi, da je kritičnost in strog pogled na situacijo, ki nam ga daje na razpolago
Valerija Perger zelo nujen, bi rada navedla nekaj njenih besed: »Blagoglasno porabsko
narečje, ki je svojimi globokimi koreninami tesno povezano z matično domovino Slovenijo,
žal porabski ljudje vedno manj govorijo, posebej najmlajši. Znanje jezikov je bogastvo, ki
nam ga ne more nihče vzeti. V sodobnem svetu, modernih komunikacijskih sistemih je to še
posebej pomembno. Vemo pa tudi, da se jezikov najlažje naučijo prav otroci, zato je res
žalostno, da jih starši prikrajšujejo za to znanje, ki bi ga v rosnih letih osvojili mimogrede.
Pozneje je mnogo težje. Šolska zakonodaja je do sedaj predpisovala učni načrt, ki še zdaleč ni
odraz realnih jezikovnih sposobnosti osnovnošolskih otrok, ki prihajajo v šolo skorajda brez
kakršnegakoli predznanja slovenščine; tudi učbeniki nastajajo v kabinetih in niso nikakor
primerni in prirejeni za sodoben jezikovni pouk. Učitelji pa so ob vsem tem popolnoma
zgubljeni in le redki so, ki najdejo pravilne poti iz teh zagat. Pravilne in edino mogoče poti pa
so: odložiti neuporabne učbenike in samostojno pripravljati didaktična gradiva, kar pa
vsakega, ki se takih podvigov loti, stane mnogo truda in časa.« (Perger, 1994)
Jezik je torej nekaj živega, zato se nenehno spreminja in obnavlja, tako kot se
spreminja naš svet. In ljubiti materin jezik je zame enako kot ljubiti sebe, biti svoj, biti
kamenček v mozaiku narodne duše… (Perger, 1995)

IZOBRAŽEVALNE USTANOVE V PORABJU
VRTCI: Gornji Senik, Slovenska ves, Sakalovci in Monošter. Uporabljajo tudi srbohrvaški in
nemški jezik.

OSNOVNE ŠOLE: 3 v Porabju:
• Števanovci (sem spadata še Andovci in Verica-Ritkarovci)
• Gornji Senik + Dolnji senik
• Monošter – Sakalovci in Slovenska ves, kjer sta delovali šoli z nižjimi razredi.
Delo morajo opravljati pedagogi, ki razumejo jezik narodnosti.

SREDNJE ŠOLE:
● Gimnazija Mihaly Vörösmarty v Monoštru, kjer deluje krožek slovenskega jezika. To je
edina gimnazija v Porabju, ki jo obiskujejo tudi porabski Slovenci. Imajo 4 in 8 letni
gimnazijski program. Na gimnaziji jih je večina madžarskih učencev, prav tako učiteljev.
Lahko delajo tudi maturo iz slovenskega jezika in jo večinoma tudi opravijo.

Slika 20: Gimnazija v Monoštru

● Srednja strokovna šola Bela III v Monoštru deluje že več kot 100 let. Vedno so to šolo
obiskovali dijaki iz porabskih vasi. Poklici, za katere se tam učijo so različni: od informatike,
mizarstva, trgovine, avtomehanike, gostinstva, naravovarstvena dela, ključavničarska in
šiviljska dela. Približno 10% učencev prihaja iz porabskih vasi, ki se priznajo kot Slovenci,
žal pa jih slovensko razume le kakih 20 dijakov, slovensko pa se jih pogovarja veliko manj.
Učijo se slovenske slovnice in književnosti. Če bi imeli ti dijaki v prihodnosti možnost
uporabe slovenskega jezika v poklicni karieri in na gospodarskem področju, bi se prav gotovo
rajši odločali za pouk slovenskega jezika. Dijake je težko privabiti k pouku slovenskega
jezika, saj po mnenju profesorice Erike Köleš Kiss, vsebuje učni načrt preveč književnosti,
kar pa ni prav, saj bi morali graditi predvsem na komunikaciji.

VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
● Visoka učiteljska šola Daniel Berzsenyi v Szombatelyu obstaja že od študijskega leta
1968/69. Leta 1974 so uvedli lektorat za slovenski jezik in leta 1980 katedro za slovenski
jezik. Prvi lektor za slovenski jezik je iz Maribora prispel v Sombotel v sedemdesetih letih.
Med Visoko šolo Daniel Berszenyi in Pedagoško fakulteto v Mariboru poteka že več kot
tridesetletno sodelovanje. Vsako leto znova obnovijo pogodbo o sodelovanju. V okviru tega
sporazuma se študentje v zimskem semestru tretjega letnika lahko udeležijo izpopolnjevanja
na fakulteti v Mariboru, iz Maribora pa prihajajo študenti madžarskega jezika na tukajšnjo
katedro za madžarski jezik. Prej so se srečevali tudi profesorji obeh ustanov, danes je takih
srečanj in izmenjav zelo malo.
Katedra za slovenski jezik je bila ustanovljena kot narodnostna katedra leta 1981, da
bi porabski Slovenci lahko ohranjali in razvijali svoj materni jezik tudi na visoki ustanovi. Na
začetku je bilo tam precej študentov iz Porabja, vendar danes slovenski jezik študira le malo
študentov. Tudi porabskih Slovencev je malo, ker se jih precej odloči za študij v Sloveniji. Tu
študirajo poleg Slovencev tudi Madžari, nekaj študentov je tudi iz Prekmurja. Študij je
dvopredmeten, redni in izredni in traja 8 semestrov. V 23 letih je pri njih diplomiralo 60
študentov. Večina porabskih Slovencev se je zaposlila v osnovnih šolah ali delajo kje drugje,
so pa tudi taki, ki se s slovenščino več niti ne ukvarjajo. Zadnja leta se za študij na tej visoki
šoli odloča vedno manj porabskih Slovencev.

4 vrste študentov:
1. Porabci slovenske narodnosti, ki govorijo narečje
2. Porabci slovenske narodnosti, ki slabo znajo narečje
3. Hrvati iz Železne županije, ki ne obvladajo ne slovenskega jezika ne narečja
4. Madžarska narodnost, minimalno znanje slovenskega jezika
Trikrat na leto organizirajo tečaj jezikovnega izpopolnjevanja učiteljev.

● Na osnovi meddržavnega sporazuma lahko dijaki nadaljujejo študij na različnih smereh
Univerze v Ljubljani. Možnost študija slovenskega jezika tudi na Filozofski fakulteti v
Budimpešti (ELTA) s pomočjo ljubljanskega lektorja.

Končala bi z besedami Jožeta Hirnöka, predsednika Zveze Slovencev na Madžarskem
o skrbi Zveze same za narodnostno šolstvo in ohranitev jezika: Za obstoj in ohranitev vsake
narodne skupnosti je izjemnega pomena skrb za materni jezik in kvaliteto narodnostne šole.
Tako je v statutu Zveze Slovencev zapisano, da bo zveza krepila in razvijala narodnostno
zavest Slovencev, spodbujala k učenju maternega jezika ter ohranjala in razvijala kulturo v
maternem jeziku. Uresničevanje teh nalog se mora začeti že v družini in otroškem vrtcu in
nadaljevati v šoli.
Kvaliteta in znanje slovenskega jezika sta na nizki ravni, še posebej na osnovni šoli v
Monoštru. Težave so s primernimi učbeniki in premajhnimi plačami učiteljev, ker gre za
majhne šole. Kljub vsemu se v zadnjem času vlagajo novi napori za izboljšanje pouka
slovenskih otrok: zboljšuje se usposabljanje učiteljev in kvaliteta učenja slovenskega jezika,
pripravljajo se novi učni načrti in učbeniki za učitelje slovenskega jezika, organizirajo se
bralni tabori, tekmovanja v recitiranju, likovne kolonije, šolski izleti po Sloveniji in srečanje
otrok z otroki partnerskih šol iz Slovenije.
Zveza Slovencev in Košičev sklad podeljujeta štipendije učencem slovenskega jezika.
Vse bogatejša je tudi dejavnost šolskih kulturnih skupin, številna so njihova gostovanja. Pri
teh aktivnostih še posebej izstopa osnovna šola Gornji Senik.(Hirnök, 1995)

3. MEDIJI V PORABJU ZA PORABSKE SLOVENCE

V današnjem, sodobnem svetu so mediji največji vir informacij o dogajanjih doma in
po svetu. Obenem pa so ravno mediji zelo pomembni tudi kulturno, predvsem v kulturah z
manjšim deležem prebivalstva, kot so narodne manjšine. Ravno iz tega razloga je treba
podpirati kulturne rubrike v medijih in informiranje v materinem jeziku. Na ta način se
spodbuja ohranitev jezika in hkrati z njim tudi narodna zavest, saj je predvsem jezik temeljna
sestavina vsake kulture.
Slovenski mediji na Madžarskem, predvsem v Porabju si prizadevajo izpolniti te
pogoje, predvsem ohranitev jezika, zato obveščajo ljudi, skozi različne medije (radio,
televizija in časopisna dejavnost) o raznoraznih dogodkih, novicah, kulturi in drugih
zanimivostih v slovenskem jeziku in prvenstveno celo v narečju, ki je širše razumljivo vsem.
Pomembno vlogo imata pri tem tudi tisk in kulturna društva, ki skrbijo za izdajanje publikacij
v slovenskem jeziku, tako za otroke kot za odrasle, kar prav tako prispeva k ohranitvi in
širitvi jezika. Zveza Slovencev na Madžarskem je izdala že 15 knjig, posnetih je bilo tudi več
kaset in zgoščenk njihovih pevskih zborov.
Funkcija medijev narodne manjšine je v čim večji meri prispevati k ohranjanju in
razvijanju materinega jezika oziroma k posredovanju lastnih kulturnih vrednot in krepitvi
kulturne zavesti ter k razvijanju in krepitvi narodne identitete pripadnikov narodne manjšine.

Kakor pravi Albina Nećak- Lük so v Porabju v medijih zabrisali ostro mejo med
primerno visoko zvrstjo v množičnih občilih ter je določen del gradiva v lokalnem narečju,
kar spodbuja zanimanje za pisano besedo v slovenskem jeziku nasploh. Podmene, da bi
takšno postopno učenje slovenskega knjižnega jezika s pomočjo domačega narečja prispevalo
k ohranitvi narečja pri najmlajših rodovih, saj bi starši doumeli njegovo funkcijo, danes na
žalost več ne moremo preveriti, saj večina porabskih prvošolcev prihaja v šolo z zelo šibkim
znanjem narečja. Učenje slovenskega jezika tako začenjajo brez naravne narečne podlage,
torej kot učenje tujega jezika. Mesto prvega, dominantnega jezika je pri večini že zasedla
madžarščina. Skozi katero jezikovno sredstvo dojemajo življenjsko predmetnost in svet, ni
težko uganiti. Težko je razviti lojalnost do knjižnega jezika, če ne dopuščaš lojalnosti do
domačega narečja. Vprašanja jezikovne (ob tem pa tudi etnične) pripadnosti ostajajo tako
tačas široko odprta. (Nečak Lük 1999)

Prizadevanja so se v zadnjih letih močno povečala. Izdajajo različne publikacije kot sta
Slovenski koledar in Porabje, imajo svoje oddaje na radiu in televiziji, ustanavljajo različna
društva, podeljujejo pa tudi štipendije učencem, ki se učijo slovenskega jezika.
Na narodnostno mešanem območju pokrivajo prostor sredstev množičnega
obveščanja, se pravi medijev, tri skupine sredstev:
1. občila narodne manjšine
2. občila večinskega naroda
3. občila matičnega naroda
Mediji slovenske manjšine v Porabju so
-

časopis Porabje, ki je v letu 2005 postal tednik

-

letnik Slovenski koledar

-

slovenska oddaja na radiu Györ

-

radio Monošter

-

slovenska televizijska oddaja Slovenski utrinki na madžarski televiziji MTV

Tudi oddaja Panonski odmevi na prekmurski radijski postaji Murski val s sedežem v
Murski Soboti, prikazuje delo in življenje v Porabju. Slovenci na Madžarskem pogosto
spremljajo medije iz države matičnega naroda.

Zakonska ureditev glede medijev narodnih manjšin je potrjena in urejena v treh
najpomembnejših listinah: Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin, Evropski listini o
regionalnih ali manjšinskih jezikih in Sporazumu o zagotavljanju posebnih pravic slovenske
narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki
Sloveniji.
V meddržavnem sporazumu med Madžarsko in Slovenijo obe podpisnici v 5.členu
priznavata pravico manjšin do informiranja v maternem jeziku v tisku, radiu in televiziji. V ta
namen zagotavljata lastno informacijsko dejavnost manjšin in njen razvoj. Podpirata
svoboden pretok informacij v jezikih manjšin ter sodelovanje med množičnimi občili manjšin
in večinskih narodov. Pogodbenici bosta skrbeli za možnost sprejemanja domačih radijskih in
televizijskih programov, kakor tudi radijskih in televizijskih programov matičnega naroda ter
za redne in ustrezne programske termine radijskih in televizijskih oddaj v maternem jeziku.
Bolj podrobno je področje javnih glasil in medijev razdelano v 11.členu Evropske listine o
regionalnih ali manjšinskih jezikih.

Vse te listine seveda zagotavljajo tudi, da imajo narodne manjšine na razpolago občila
v svojem lastnem jeziku, v skladu z ustreznimi državnimi predpisi in ob možni finančni
pomoči. Če sta radio in televizija v javni lasti, morajo države zagotoviti pravico do prostega
dostopa do takih občil, vključno s produkcijo programov v lastnem jeziku.

Radio Monošter

Leta 1995 je bilo predlagano, da naj bi tudi porabski Slovenci dobili svoj radio, tako
kot ga imajo Madžari v Sloveniji. V Monoštru so morali poiskati objekt, ki bi bil primeren za
delovanje radia in so ga našli tam, kjer je bil prej otroški vrtec. Vendar je bilo poslopje
preveliko in so razmišljali o tem, da bi se v tem prostoru odvijale tudi kake druge dejavnosti.
Tako so prišli na idejo, da ustanovijo Slovenski informativni center, tako ima danes v teh
prostorih pisarne Zveza Slovencev na Madžarskem, uredništvo časopisa Porabje. Slovenski
radio Monošter in hotel Lipa s konferenčno dvorano, restavracijo in zmožnostjo prenočitve
petdesetih oseb.

Slika 21: Hotel Lipa, kjer ima sedež Zveza Slovencev na Madžarskem in svoje prostore radio
Monošter

Radio Monošter ima osem ur tedenskega programa, med tednom po eno uro in v
nedeljo dve. Na regionalnem radiu imajo ob nedeljah tudi petindvajset minutno oddajo ob
šestih zjutraj. Radio ima težave s slišnostjo, zato upajo, da bodo dobili frekvenco, ki bi
omogočila boljšo slišnost. Največji problem so seveda finance. Razlike med slovenskim

radiem v Monoštru in madžarskim radiem v Sloveniji v Lendavi so ogromne. Slovenci
prispevamo za madžarski lendavski radio 170 milijonov letno, Madžari za Slovenskega le 15
milijonov.

Slika 22: Kombi Radia Monošter

Radijski programi so različni. Govora je o kulturi, zgodovini, jeziku, predvajajo
najrazličnejše reportaže. Sodelujejo z različnimi društvi, imajo pa tudi zunanje sodelavce.
Jezik, ki ga uporabljajo je predvsem narečje, le nekaj malega je v knjižnem slovenskem
jeziku.

Oddaja Slovenski utrinki na Sombotelski MTV

Na Madžarskem je priznanih 13 narodnostnih manjšin in vsaka izmed njih ima svojo
narodnostno oddajo. Slovenci so prvo oddajo v slovenskem jeziku dobili leta 1992. Nastanek
le te je bil precej preprost. Regionalna televizija je imela sedež v Sombathelyu. Učitelje, ki so
na tamkajšnji katedri za slovenski jezik na Visoki šoli učili slovenščino, so vprašali, ali bi
želeli imeti oddajo v slovenskem jeziku. Sprva se za to niso odločili, so se pa odločili leta
1992 in oddaja je zaživela. Kot odgovorna urednica je bila izbrana Ibolya Doncsecz, ki to
nalogo opravlja še danes. Oddaji so dali naslov Slovenski utrinki, in jo predvajajo tudi na
prvem programu televizije Slovenija, vsak torek in soboto in traja približno 25 minut. Oddaja
je informativnega tipa in obravnava predvsem novice iz sedmih porabskih vasi. Velikokrat
obiščejo tudi Prekmurje, predvsem Goričko in poročajo tudi o dogodkih na naši strani meje.
Oddaja je informativnega značaja in je na sporedu vsakih 14 dni, ker ne more potekati v živo.
Včasih imajo celo težave z zapolnitvijo časa 25 minut, ker se ne zgodi nič novega. Jezik v
oddaji je knjižni slovenski jezik in narečje, ter madžarski jezik. Narečje se uporablja
predvsem zaradi starejše generacije, ki ji je narečje bližje.
Gledanost oddaje je kar velika, 120 tisoč gledalcev, od tega tri do pet tisoč Slovencev.
Danes gospa Doncsecz sama pripravlja oddajo, brez pomoči. Pravi, da je velik
problem v mladih, ki bi lahko nadaljevali njeno delo, vendar ne kažejo zanimanja za to.
Tistih, ki dobro govorijo slovensko in bi lahko pomagali, tovrstno delo ne zanima, tisti, ki si
pa želijo nastopa na televiziji, pa imajo težave s slovenskim jezikom.

Časopis Porabje

Prva naloga, ki si jo je zadala Zveza Slovencev na Madžarskem po ustanovitvi je bilo
informiranje porabskih Slovencev v maternem jeziku. Tako so kmalu po ustanovitvi, leta
1991, začeli izdajati časopis Porabje. Prva številka je bila črno-bela, izšla je na šestih straneh
in sicer 14.februarja 1991. Dolgo je izhajal vsakih štirinajst dni na osmih do dvanajstih
straneh, julija leta 2005 je postal tednik. Pripravljajo ga v Monoštru, tiskajo pa v tiskarni
Solidarnost v Murski Soboti.
Jezik časopisa je slovenščina, veliko prispevkov je v narečju, ker je ta bližje starejši
generaciji. Prvotna naloga časopisa je predvsem ohranjanje jezika, je pa Porabje tudi edino
glasilo na Madžarskem, ki izhaja v slovenskem jeziku.
Na prvih straneh najdemo aktualne in politične teme, največ pišejo o dogodkih v
Porabju. V časopisu je tudi otroški kotiček, kjer so zbrani prispevki mlajših otrok in tudi
gimnazijcev. Ne manjka pa tudi obvestil o raznoraznih natečajih, šal, zgodbic in podobno.
Pri časopisu so zaposleni trije ljudje. Urednica je Marjana Sukič, poleg nje pa sta
zaposlena še fotograf in novinar, ki piše članke. Imajo tudi 8 do 10 zunanjih sodelavcev, ki so
zaposleni honorarno. Poleg domačih novinarjev veliko prispevajo tudi novinarji iz Prekmurja.
Časopis ima dva vira financ. Eden je na Madžarskem, to je Narodni sklad za etnične in
narodnostne manjšine, ki ima postavko v svojem proračunu za financiranje vseh manjšinskih
časopisov, ki jih je približno trinajst. Od tam dobivajo 60% proračuna. Njihov letni proračun
znaša okrog 28 milijonov, saj dobijo delež tudi iz Slovenije iz Urada za Slovence v zamejstvu
in po svetu.
Časopis Porabje ohranja porabsko narečje in razvija knjižno slovenščino pri starejši
generaciji, ki ni bila deležna pouka knjižne slovenščine in obratno pri mlajši generaciji razvija
narečje in knjižno slovenščino. Letos je časopis Porabje postal tednik, ki opravlja
nenadomestljivo kulturno, informativno, jezikovno in narodnostno poslanstvo med
porabskimi Slovenci.

Slovenski koledar

Pripravljajo ga v uredništvu časopisa Porabje. V njem najdemo vse letne dogodke in
razno razne študije. Ljudje ga zelo radi berejo, ker v njem najdejo tudi prispevke preprostih
ljudi o svojih lastnih doživetjih ali dogodkih okrog sebe.
Prvi del Slovenskega koledarja je koledar sam, ki je okrašen s fotografijami iz porabske
kulture, šeg in navad, vsakdanjega življenja in podobno.
Temu sledi del s pozdravi, uvodom, nekaj političnimi novicami, …, naslednja je
rubrika Porabje in Prekmurje inda in gnes (Porabje in Prekmurje nekoč in danes), kjer
najdemo množico prispevkov o raznih študijah, raziskavah, zgodbe iz vsakdanjega življenja in
spomina na preteklost.
Rubrika Langivanje po svejti (Potepanje po svetu) je polna potopisov, doživetij s
potovanj, izletov, popotovanj…
Za duge zimske večere (Za dolge zimske večere) je tisti del Slovenskega koledarja, ki
ga prav gotovo v celoti prebere vsak bralec, saj so tu zbrane zgodbice, pripovedke, doživetja,
pesmice, ki so nastale pod peresom preprostih ljudi Slovenskega Porabja.
Tej sledi rubrika Nika za smej (Nekaj za smeh), kjer je zbranih ogromno šal.
Zadnji del Slovenskega koledarja pa zasede Koledar dogodkov preteklega leta.
Skratka, ta letopis je izredno prijetno razvedrilo, hkrati pa veliko pripomore k
ohranitvi slovenskega jezika, tako iz strani bralcev kot iz strani soustvarjalcev in ustvarjalcev.

Tudi na etnološkem taboru Meje v glavah in državah smo se lotili pregleda več
letnikov časopisa Porabje in Slovenskega Koledarja.
Najprej smo pregledali letnike revije Porabje, ki izhaja od leta 1991. V reviji smo se
osredotočili na članke, ki se nanašajo na problematiko slovenskega jezika in porabskega
dialekta. S to problematiko se v člankih zlasti ukvarjajo: Irena Barber, Valerija Perger,
Francek Mukič, Klara Fodor, … Nekateri članki so v knjižnem jeziku, nekateri pa v
porabščini, kar se mi zdi zelo pozitivno, saj mnogo ljudi v Porabju bolje obvlada narečje.
Iz člankov je razvidno, da se avtorji zavedajo, da je prav od ohranitve jezika odvisna
ohranitev slovenstva v Porabju. Članki pokrivajo različne teme v zvezi z jezikom, od
zakonodaje, problematike šolstva, razna poročila s konferenc, seminarjev za učitelje,
problematiko učbenikov, intervjuji z učitelji …Zaradi pogostosti člankov na temo jezika
ugotavljam, da je ta problematika zelo aktualna. Vsi poudarjajo, da je pomembno da se
slovenščina tu ohrani in opozarjajo na izginjanje jezika. Članki o pouku slovenskega jezika

obravnavajo predvsem težave z učbeniki in kako bi učence bolj motivirali. V nekaterih
letnikih so članki bolj pogosti, zlasti v letih 1992, 1993, 1994, kar nakazuje da so se v teh letih
nekoliko intenzivneje začeli zavedati tega vprašanja in se ukvarjati s to problematiko.
Zanimivo je, da nekatere novejše besede kot so gladovna stavka ali sistem pojasnijo
tudi v madžarščini, zaradi boljšega razumevanja.
Lotili smo se tudi pregleda Slovenskega koledarja, ki izhaja od leta 1986. Tudi tu so
bili pogosti članki o problematiki jezika. Nekateri članki se potem v skrajšani obliki pojavijo
tudi v Porabju. Tudi sodelavci so večinoma isti kot za Porabje, le da v Slovenskem koledarju
najdemo več različnih rubrik in so objavljene tudi zgodbice ipd. vseh možnih preprostih in
nepreprostih ljudi slovenskega Porabja.
V letniku 1995 je objavljeno tudi poročilo Zveze Slovencev na Madžarskem in njihov
prispevek pri ohranjanju slovenskega jezika:
-

časopis Porabje, kjer učenci objavljajo članke v materinem jeziku.

-

tekmovanje v recitiranju slovenske poezije

-

organizacija, financiranje, delovanje otroških in odraslih skupin

-

organizacija jezikovnih tečajev za vzgojiteljice

-

tabori, izleti za otroke

-

štipendije za študente v Sloveniji

-

organizacija porabskih dnevov.

Za ohranjanje identitete narodne manjšine je bistvenega pomena ohranitev njenih
specifičnih značilnosti. V prvi vrsti njenega jezika, kulture, občutka pripadnosti nekemu
narodu in ravno skozi medije, lahko najučinkoviteje in najintenzivneje pripomoremo pri
ohranitvi in negovanju specifičnih značilnosti narodnih manjšin, predvsem jezika.

V. PRIHODNOST PORABSKIH SLOVENCEV?

PORABSKI SLOVENCI IN SPREMEMBE Z VSTOPOM V EVROPSKO
UNIJO
Porabske Slovence je petdeset let od preostalih Slovencev ločevala železna zavesa. Po
hkratnem vstopu Slovenije in Madžarske kot polnopravnih članic v Evropsko unijo, so upali
na prednosti, ki bi jih to članstvo naj prineslo. V največji meri so se zavzemali za neprekinjen
obratovalni čas mejnih prehodov. Vendar so naleteli na gluha ušesa. Pravijo, da njihovih želja
ne upošteva niti slovenska niti madžarska vlada. Tudi Zveza Slovencev na Madžarskem je
naslovila prošnjo o za podaljšanje obratovalnega časa na notranje ministrstvo, vendar so jih
zavrnili. Med državama Slovenijo in Madžarsko, sta še danes neprekinjeno odprta le dva
mejna prehoda: Hodoš – Bajasenye in Dolga vas – Redics, preostalih pet pa različno. Večino
jih odprejo ob 8ih zjutraj in zaprejo med 16. in 22. uro.

Takšnih in podobnih težav je še več. Za narodne manjšine v panonskem delu
srednjeevropskega prostora je značilno, da območja njihove poselitve zelo zaostajajo v
gospodarskem razvoju za notranjimi območji teh držav. Obmejni prostor je dosegel le stopnjo
polurbane družbe, ali pa še to ne, kjer sta tako manjšinsko kot večinsko prebivalstvo
prekomejno slabo povezana s sosednjimi državami. Tudi porabska manjšina živi v zelo
velikih gospodarskih težavah. Infrastruktura je zelo slaba, ni direktne železniške povezave,
gospodarstvo, malo gospodarstvo in obrt se niso razvili, živeti ob kmetijstvu pa na tem
področju pomeni životariti. Zaradi slabih gospodarskih razmer se manjšina odseljuje. Vendar
pa je ravno v obmejnih krajih precej dobra zemlja in bi lahko skušali doseči nekakšno novo
raven kmetijstva, na primer z alternativnim kmetijstvom ali čem podobnim.

Junija leta 2002 je v Ljubljani potekal simpozij na temo »Ko ne bo več meja«. Pripravil ga je
Svetovni slovenski kongres v soorganizaciji Konference SSK (Za Italijo) in Slovenske
konference SSK. Kot predavatelje so povabili strokovnjake iz različnih strok iz Slovenije in
zamejstva. Namen posveta je bil, da bi sprejeli določene sklepe in jih posredovali slovenski
uradni politiki kot zahtevo po oblikovanju strategije in ciljev ter ukrepov za utrjevanje
slovenske narodne identitete v Združeni Evropi.

Ugotovili so, da bi slovenska politika že pred vstopom v Evropsko unijo morala
upoštevati dejansko stanje v Evropi. Nedoločno in rahlo romantično pojmovanje o pristopu k
multinacionalnemu je le fiktivni pogled mnogih politikov in je daleč od realnosti evropske
resnice.

Sprejeli so 14. sklepov, ki jih tudi tu navajam:
1. Da slovenski politiki že pred vstopom v EU v sodelovanju z civilnimi združenji, ki
temeljijo na narodnostni identiteti, sooblikujejo nacionalni program, v katerem bo
opredeljena slovenska nacionalna politika do jezika, kulture in ozemeljske celovitosti.
2. Da slovenska politika odločneje nastopi pri pogajanjih s sosedi o varovanju
jezikovnih, kulturnih in političnih pravic Slovencev, ki prebivajo na slovenskem
kulturnem prostoru. Pri tem bi morali zagovarjati načelo reprocitete, čemur se zdaj
tako izogibajo.
3. Šolstvo je poleg družinske vzgoje temelj za utrjevanje nacionalne zavesti in
nadaljevanje kulturnih sporočil, zato bi morala slovenska država utrjevati in
dopolnjevati vse šolske in študijske programe ob sedanji administrativni meji s
kvaliteto in standardi. Take šole že postavljajo sosedje Italijani in privabljajo
slovensko mladino iz obeh strani meje.
4. Družina je celica vsake družbe in predvsem naroda. Sodobna družina temelji na trdnih
ekonomskih standardih, kjer ni strahu pred socialno koeksistenco, zato bi morala
Slovenija podpirati razvoj obrtništva in malega podjetništva, tudi Slovencev iz
zamejstva.
5. Državni zbor bi moral takoj postaviti na dnevni red osnutek predloga zakona o statusu
Slovencev brez slovenskega državljanstva (EP664 – II – prva obravnava, Poročevalec
1998 Št. 80), ki ga je za svojega prevzel tudi sedanji Državni zbor.
6. Vzpostaviti je potrebno vidni TV signal, ki bo pokrival celoten slovenski kulturni
prostor.
7. V nacionalnem programu je potrebno določiti strategijo o združevanju in organizaciji
šolstva, kulture, športa, gospodarstva in drugih ustanov nacionalnega programa pri
ohranjanju slovenskih vrednot in vzbujanju slovenske identitete. Njih sedež mora biti
viden v prostoru in kraju življenja Slovencev.
8. Slovenska Vlada mora z vso državno avtoriteto od italijanskih, avstrijskih, madžarskih
in hrvaških državnih oblasti zahtevati izpolnjevanje mednarodnih konvencij o pravicah
in zaščiti manjšin. Če je potrebno tudi z grožnjo recipročnosti.

9. Slovenska Vlada mora še posebej zahtevati od italijanskih oblasti, da takoj začnejo z
izpolnjevanjem Zaščitnega zakona, ki bo, če bo ostal mrtva črka na papirju slovenski
manjšini prinesel več škode, ki nastaja zaradi notranje razdeljenosti, kot pa koristi.
10. Brez odlašanja je potrebno pristopiti k oblikovanju nacionalne strategije. K
oblikovanju nacionalne strategije je potrebno povabiti tiste politične in civilne
organizacije ter združenja, ki se zavzemajo za ohranitev slovenskega jezika, kulture in
prostora tudi v Evropski zvezi. Nacionalno strategijo mora sprejeti Državni zbor v
obliki zakona, ki obvezuje. Posebno je pri tem potrebno obdelati strategijo o
gospodarskem razvoju slovenskega obrobja (ob sedanji meji), ki je osnovni pogoj za
vzdrževanje naših obmejnih območij slovenskega kulturnega prostora.
11. Državni zbor Republike Slovenije mora čimprej sprejeti zakon o zaščiti slovenskega
jezika z zakonsko obvezo uporabe: v državnih ustanovah, podjetjih, javnih lokalih in
javnih prireditvah, javnih napisih, imena podjetij itd… Jezik bo, ko ne bo več
administrativnih meja, edina razpoznavnost v evropskem prostoru, kje smo in do kam
sega slovensko ozemlje. Ob morebitnem novem razpadu zveze tudi edino merilo za
vzpostavitev sedanjega stanja.
12. Državni zbor bi moral sprejeti zakon, po katerem bi imeli pravico do izvolitve svojih
poslancev v Državni zbor tudi zamejski Slovenci in Slovenci po svetu. (Kot je to
sprejel italijanski parlament, ki zagotavlja Italijanom po svetu 18 zajamčenih sedežev).
Saj bi le tako razširili politično delovanje Slovencev iz celotnega kulturnega prostora
in sveta.
13. V učne programe osnovnih in srednjih šol je potrebno vključiti celoten prostor, na
katerem živimo Slovenci. Mladi morajo spoznati resnico, do kam sega slovenska
kultura in njeni prebivalci in da le ta sega preko sedanjih državnih meja. To pa lahko
dosežemo le z izobraževanjem (npr.preko prenove učnih programov za vse stopnje šol,
z dopolnitvijo zgodovinskih učbenikov, s poglobljenimi poglavji narodne zgodovine
itd.) in preko medijev. To spoznanje naj prodre tudi v najvišje državne institucije,
zakonodajne organe, ki naj uresničijo zahteve iz 5., 11. in 12. sklepa.
14. Matica mora zagotoviti Slovencem izven svojih administrativnih meja denarno pomoč
za obnovitev ali postavitev organizacij, kjer bi se lahko ohranila kulturna dediščina
naše pretekle in sedanje zgodovine.
Ljubljana, 5.6.2002 (internetni vir)

Če podrobno pregledamo vseh 14. sklepov, ugotovimo, da do danes še ni prišlo do
realizacije nobenega izmed njih. Je pa res, da so od tega pretekla šele tri leta in se tovrstne
stvari rešujejo počasneje. Ravno te sklepe je leta 2004 še enkrat ponovil dr. Stanislav Raščan,
podpredsednik Svetovnega slovenskega kongresa, predsednik Slovenske konference
Svetovnega slovenskega kongresa v Državnem zboru in že po tem je vidno, da v tej smeri še
ni bilo nič narejenega.
Po vstopu Slovenije v EU in po odpravi meja je ta prostor postal ozemeljsko enoten
prostor. Vladajoča koalicija v Sloveniji se bo zato morala politično odločiti ali želi ohraniti
dele narodovega telesa v sedanjih administrativnih mejah ali želi jih želi utrditi na celotnem
prostoru Slovencev.
Članstvo Slovenije v EU prinaša tudi nekatere pomembne novosti na področju
problematike slovenskih avtohtonih narodnih skupnosti, ki živijo v sosednjih državah.
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je decembra 2003 organizirala
Javno predstavitev mnenj v zvezi s spremembami in dopolnitvami Resolucije o položaju
slovenskih avtohtonih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in
drugih organov Republike Slovenije. Na predstavitvi so bila predstavljena razmišljanja in
predlogi predstavnikov slovenskih manjšin v sosednjih državah in pristojnih državnih
institucij ter predstavnikov civilne družbe.
Prispevki iz javne predstavitve mnenj v zvezi s spremembami in dopolnitvami
resolucije o položaju slovenskih avtohtonih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi
nalogami državnih in drugih organov Republike Slovenije.
Obravnavana so bila naslednja vprašanja:
1. Kakšen bo položaj in vloga slovenskih manjšin po vstopu Slovenije v EU?
2. Kako se bo spremenila funkcija obmejnih območij, ki jih naseljujejo slovenske
avtohtone manjšine, ko bo Slovenija postala članica EU in kakšno funkcijo imajo
lahko ta območja v bodoče?
3. Kakšna naj bo dolgoročna strategija Republike Slovenije o razvojnih perspektivah
obmejnih območij, ki jih naseljujejo slovenske avtohtone manjšine po vstopu v EU?
4. Kakšen naj bo mehanizem, ki bo omogočil, da bosta Slovenija in njene manjšine
izkoristile vse možnosti za uporabo sredstev EU?
5. Kako okrepiti slovensko identiteto na obmejnih območjih oziroma kakšna naj bo vizija
»slovenstva« v spremenjenih okoliščinah, ki jih prinaša vstop Slovenije v EU?
6. Vprašanje vloge in ohranjanja slovenskega jezika v spremenjenih okoliščinah, ki jih
prinaša vstop Slovenije v EU?

7. Kako zagotoviti prepoznavnost slovenskega jezika in kulture v spremenjenih
okoliščinah?
8. Kakšna naj bo politika Republike Slovenije do slovenske avtohtone manjšine na
Hrvaškem…
9. Vprašanje položaja in vloge slovenskih državnih institucij, ki se ukvarjajo s
problematiko slovenskih avtohtonih manjšin?
10. V čem naj se spremenijo posamezna poglavja Resolucije o položaju avtohtonih
slovenskih manjšin v sosednih državah in drugih dejavnikov Republike Slovenije
(Ur.l.35/96)?
11. Ali naj se v spremenjenem besedilu Resolucije o položaju avtohtonih slovenskih
manjšin v sosednjih državah in drugih dejavnikov Republike Slovenije doda posebno
poglavje o medregionalnem sodelovanju in kakšna naj bo vsebina?
(Slovenci v zamejstvu in po svetu, 2004)
Odgovori na ta vprašanja so bili zelo različni. Na prvo vprašanje o tem, kakšen bo
položaj in vloga manjšin po vstopu v EU, je najboljši odgovor podal Rudi Pavšič, takratni
predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze:
Pravni položaj se ne bo spremenil, ker pogodba EU ne vsebuje nobenih določil v zvezi
z zaščito manjšin. Tudi osnutek ustavne listine EU ne načenja tega vprašanja. Vsekakor pa
se bodo nekatere stvari spremenile.
a.) Ker bo postala slovenščina tudi uradni jezik EU, jo bodo lahko v odnosu z
evropskimi institucijami uporabljali tudi pripadniki manjšin v drugih državah
b.) Slovenci iz RS, ki bi se naselili ali zaposlili na območjih, kjer živi slovenska
manjšina, bodo lahko uživali iste jezikovne pravice kot pripadniki manjšine.
c.) Zaposlovanje strokovnjakov (učiteljev) iz RS pri manjšini bo podrejeno
določilom o mobilnosti delovne sile, vključno z morebitnim embargom.
d.) Zaradi odprave carinskih pregrad bodo nekatere dejavnosti olajšane (prenos
umetniških del, knjig, tiska…)
e.) Evropska komisija pripravlja posebno direktivo o ustanavljanju mešanih družb,
ki bi znala biti zanimiva tudi za manjšine.

Drugo vprašanje je bilo vprašanje o funkcionalnosti slovenskih obmejnih območij po
vstopu v EU. Vendar pa ugotavljam, da se je ta prostor v današnjem svet, svetu globalizacije
in integracije funkcijsko spremenil. Spremenil se je tudi način življenja. To ni več tisti

funkcionalni prostor v katerem živimo, bivamo, se socializiramo in asimiliramo, ampak je
postal predvsem nekakšno bivalno območje, prostor za spanje. Naša identiteta se ruši drugje
(npr. na delovnem mestu, ki ni na območju avtohtone poselitve).
Zanimivo je tudi peto vprašanje in nanj navezujoča se šesto in sedmo vprašanje, ki
sprašujejo po tem, kako okrepiti slovensko identiteto na obmejnih območjih oziroma po viziji
»slovenstva« v spremenjenih okoliščinah, slovenskem jeziku in njegovi prepoznavnosti, ter o
prepoznavnosti slovenske kulture. Identiteto posameznikov bo težko spreminjati. Treba je
upoštevati, da identiteta Slovenca v zamejstvu ni nujno povsem enaka identiteti Slovenca v
RS. Na teh območjih se namreč srečujeta dve identiteti, ki se pogosto stapljata v neko novo
identiteto, ki je še potrebna sociološke poglobitve. Jezik je najpomembnejši, najbolj viden in
prepoznaven element in vsebina slovenske identitete, ni pa edini. Ni dvoma, da bi bilo
smiselno slovenščino v javni rabi bolje zavarovati, predvsem funkcionalno, in to tam, kjer je
smiselno. Tako ima prizadevanje za bolj slovenska imena podjetij, ustanov, medijev,
organizacij in podobno soroden učinek kot dvojezična topografija na območjih manjšin.
Zato upajmo, da bo sčasoma današnje obojestransko članstvo v Evropski zvezi
prineslo kakšne prednosti in želje, ki so jih ljudje, ki si za to močno prizadevajo že večkrat
izrazili in so se izkazale kot »glas vpijočega v puščavi«. Tako upajmo, da bodo meje postale
odprte za svoboden pretok ljudi, idej in blaga, čezmejno sodelovanje naj postane čimbolj
vsestransko, spodbujajo naj se stiki med šolami, izmenjave učbenikov in učencev, poučujejo
naj se večinski in manjšinski jeziki na recipročni način, izboljša naj se učenje zgodovine v
šoli, da bi bolje razumeli kdo smo, manjšine naj se svobodno povezujejo z mednarodnimi
organizacijami, razvijajo naj se primerjalne študije o manjšinskih vprašanjih…

Zaključila bi z besedami dr. Janeza Drnovška, predsednika Republike Slovenije, ki jih
je izrekel takoj po vstopu v Evropsko unijo: »In the new Europe, the small are equal partners
to the big. It is not force that prevails, but a democratic agreement. If we wish to be respected
by the big, we must respect those that are smaller than we are, we must respect minorities,
individuals and ourselves. We must respect human life and nature. Then the future will be.«
( »V novi Evropi so majhni enakovredni partnerji velikim. Ni sila tista, ki prevlada, ampak
demokratični sporazum. Če želimo biti spoštovani s strani velikih, moramo spoštovati tiste, ki
so manjši od nas. Spoštovati moramo manjšine, posameznike in same sebe. Spoštovati
moramo človeško življenje in naravo in šele potem lahko mislimo na prihodnost.«)

VI. ZAKLJUČEK
Po dolgem in kar napornem delu, ki sem ga posvetila izdelavi mojega diplomskega
dela in premnogimi hladnimi jesenskimi dnevi, ki sem jih preživela na terenu, premnogimi
vročimi poletnimi dnevi za računalniškim monitorjem…in podobno, mi je le nekako uspelo
pripeljati to nalogo do konca. Čeprav to še zdaleč ni konec. Upam, da je nov začetek in
rojstvo nečesa novega.
Naj že takoj v začetku odgovorim na vprašanje, zastavljeno v uvodnem delu in, ki
sprašuje o tem ali lahko državna meja vpliva na vsakdanji način življenja ljudi in v kolikšni
meri. Slovensko Porabje je tipičen primer, kjer je vidno, da lahko državna meja pusti na
ljudeh neizbrisen pečat, še posebej, če prebivalce loči od sorodnikov, prijateljev,… in jih na
nek način pusti v izolaciji. Porabski Slovenci so bili desetletja ločeni od svoje matične
domovine in so pravzaprav živeli brez kakršnih koli stikov z domovino matičnega naroda.
Zato je pravi čudež, da se je tukaj zavest slovenstva ohranila sploh v tolikšni meri kot se je.
Državna meja je prav gotovo pustila nekakšno psihično mejo v glavah ljudi, predvsem
starejših, ki so doživljali te trenutke, medtem ko je za mlado generacijo meja še vedno le črta
na zemljevidu. Menim, da zato starejša generacija tudi toliko bolj ceni svoje korenine in jih
skuša obdržati in obvarovati pred nevihto in izumrtjem.
Ker etnično skupino, kot so porabski Slovenci, sestavljajo ljudje, ki si delijo enake
kulturne značilnosti, upam, da bo tudi ta etnična skupina še naprej sposobna in zmožna
ohraniti svojo etnološko dediščino, ponos in identiteto in da se ne bo prepustila asimilaciji,
ker sem mnenja, da se je tukaj delna asimilacija že začela, saj je manjšina začela opuščati
svoje kulturne vrednote, predvsem jezik in počasi sprejema kulturne značilnosti dominantne
skupine. Bojim se, da bi lahko na ta način, prišlo tudi do popolne asimilacije porabske
slovenske manjšine med madžarsko prebivalstvo.
Večina mladih se s starši, sosedi, sorodniki, s prijatelji, z učitelji, žal ne pogovarja v
slovenskem jeziku, temveč v madžarščini. Porabščino govorijo večinoma le še stari starši s
svojimi vnuki, v upanju, da bodo na ta način posredovali in ohranili materni jezik. Ker je
družina zelo pomemben faktor pri ohranjanju narodne identitete, lahko iz takega stanja na
žalost sklepamo le to, da bo slovenski jezik med mladimi počasi pozabljen. Kot vsi vemo, pa
je tako, da »na mladih svet stoji«. Družina bi morala biti tista, ki bi bila temelj za ohranjanje
jezikovne in kulturne identitete.

Tudi šolstvo je steber ohranjevanja vrednot slovenstva. Vendar je šolstvo v Porabju
pereč problem. Kljub temu, da je vedno znova govora o dvojezičnem šolstvu, porabski
Slovenci dvojezičnega šolstva nikoli niso bili deležni. Upajmo, da bo v prihodnosti drugače.
Zagotoviti bi bilo treba večjo možnost delovanja manjšine v javnosti in na ravno
družbenih ustanov, kot so šole, mediji, cerkev… in v središče pozornosti spet postaviti
družino in njeno okolico in skušati v pozitivnem duhu do jezika manjšine razvijati taka
stališča, ki bodo pospeševala znanje in uporabo narečja, ki mu grozi izumrtje. Spodbujati je
treba prisotnost zamejstva v medijih, šolskih programih, športnih srečanjih, omogočiti
raznorazna gostovanja gledaliških, glasbenih, filmskih skupin, izmenjavo knjig, kaset,
časopisov, videov…skratka še povečati sodelovanje in ga narediti dinamičnejšega.
Nadoknaditi je treba zamujeno in na to misliti vsak dan.
Zelo pomembno je tudi to, da še naprej ohranjajo dediščino svojega matičnega
naroda, saj je dediščina, po besedah dr. Vita Hazlerja »ne statičen in nespremenljiv kulturni
fenomen. Njen obstoj in razvoj omogočajo procesi in postopki, ki jih sprva niti ne opazimo.
Dediščina se dejansko prilagaja sodobnosti, sicer postane mrtva tvorba, brez možnosti obstoja
in ohranitve. Toda, ko pridobiva nove namembnosti in vsebine, mora biti pod rednim
nadzorom varstvenih strokovnjakov. Zato sodi med najbolj opazovane, nadzorovane in
(upajmo) tudi med najbolj varovane sestavine vsake razvite in kulturno ozaveščene družbe.
Dediščina ima pomembno vlogo v ohranjanju nacionalne samobitnosti in
samostojnosti in je najodličnejši kazalec identitete države, kulturnih območij in regionalnih
enot.« (Hazler, 2001)

Morda bodo procesi evropskih integracij omogočili porabskim Slovencem še večjo in
tesnejšo povezanost z matično domovino Slovenijo in s tem pripomogli k ohranitvi njihove
kulture in jezika. Upajmo, da bosta slovenski jezik in kultura porabskih Slovencev nekoč
postala njihova prednost in ne več problem. Bodimo ponosni nase in na to kar smo.

