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ANKETIRANCEV 

11le "rtic/e preselllS ({ short (/e l1lograpliic: hislol)' ()IW(ll'~;Il(!S ill Ih,;igar.l'ji"Ol11 194 J to .1001, 
tl'ith s/J('cial emphasis 011 SZ()mballt{'~I ', tile admillistmtil 'e, ecol1omh.: mill culluml cellter (~ 
the Ze/ezlI(( zlljJ(lIl!/a / \-(IS l1legye. 11,(, {/Jw(Jlsis o/cC'IlSlI.S tialtl S/lUll ,(,d tlwt l ite 1l1l l1/ber of 
jJersulls ll'ilh S/OI'{!I1{, (IS l ludr mother tOllgue {/cc; reased by 011(' til ird ill lite abO{ 'e men! fOiled 

periOd. most(I' dUl! to tlssimillltiOIl processes. /1Je sllrrey of Slot'clie or S/ol 'ell(! mother 
tOllglle sett/('II/(, l1 ts i lltiicafed tha I ill 194 1 90% of oil declared Slovenes fil 'ed i ll 'he I'ora/~ie 
Raba regiOn. ll'llic/t is the tl re(/ of (/llloclilIU)/fOliS settlement 0/ Slol 'elles ill Hungary 
IIUll '{,l'CI ; 60 years latet: 01l()' OIU> Iwl/of this IllfmiJer slilllin's Ihere. 71le olher lIalf 0/1)('( 
p/e Il'ilh Stol'elle as m other tougue in 2001 fil'ed ill oIlier parts o//he sfate, 1110S/(1' iJudapes /, 
Szombathe(I'. ,\JosOlllllag.l'arDl 'tII: Mos/ of them 1II01'c>t//rom Ihe terri/on' o/Iheir (I1t tor.:lalio
HOffS selt/ement, espec:ial(J.' a/ler 1948 111e ellligraNoli of (he PtwaIJj(.' .';fOl'eJl(.'S Il'as a/fi'cte(/ 
pri/JUlri( I' by (/l'O re(/so lls: po/iliail alld eco ll om ic. [ II/ like Pombje, the Illfluber 0/ Slol'C'u es 

in Sz omba/he(1' kept iUCI'eosmgfrom 194//02001. All the 1't.."'jJOIuleJilsfrum \zomha llJe(J ' 

or (c:I}/ate ji"Olu the POrcl iJje, lIIul hm 'f! 11I0St(1' emigmtf!t/ / C!r ('coI1V11lic reasuns 

Kt·) \\o n.j~ I lung.lr), S IO\cnc~, .lut()(hthonOll~ term o r) , ucmowaph l(..· d l:lI1ges 

Prisl,el '('It IW kratko pred..;/al'lja slerilt lll razl'oj SIOI't.' I1Cel' IW .l/ad:iarskeJU od lettl / 941 do 
lel(/ 200 / , S jJosebll im pOllt/arko l1l lUi .~t('f' i1(llem l'fIZl'ojll SIOl'('Il(.:el' l' SZ(J11liJathe(1'1I 

(Som/Jole/u), I ' I(jJml 'llC'm, gospodarske/ll i ll kulllll'Il£'J11 sl'edi.~(.'u ielez Jle :iupallije. Analiza 
popisnill poda/koI'jl' Imkllza/a. da s(' je ,";tC'l'ilo os<''' s skJl'('}lski m ma/ernim jeziltom no 

.llat/zursh' l1I I ' obml"lUU '(f1I l'11l obdo/Jjlf znw / ~j.~({/ Z({ 1/3, Itar p,n.' ju·ijJisati PI'C't/I 'SCIJI {/situ· 

ilac:ijskim pmc('sol11. I 'rep/ed po obU/oc)il! l1aselitl 'C' S/ol 'eJ1CC!I '. oz. oseb s slol'C'Jlskim muler 
Ilim jezikolll pa po/ufi C!, t/a je /et(1 1941 l" Porabjll, lUI oiJmocjll (Il 'loll/one poselill 'c 

SIOl'(,IIL"C'I ' Iw .1/{u lian-kC'lII z il'('/o sl..mmj 90% I'sel! jJO/JiS{f11ili S/cJl'C!lIcel ', .{estlies£'l /el jJozlle· 
j(' po Ie polol'Ica. DrllRa pO/cll"ic:a oseiJ s slol'C'llsNm maternim jezikom je lela 2001 :iil'e/a l.' 

os/alil! /, ret/C'Ii" d,-:im '!', 1I(~jl '£'L< I ' FJlUlim[wW, Som/Jotelu, JlosoIl IlWRI '(/rol'dr u itd \ '"eCilla 
tell oseb seje> izseliln z olJJ1lOc'ja ({l'whtoll(, poseliu'(' I ' r()mf~ill. pret/i'scm 1m /el1 l 1948. ,\'0 
}'(Izs£'(jel 'llllj£' pombsNIt 5101 '£'1U.:(,1 ' sta (phl 'llia predt ·sem d l 'l! rnzloRa: poIiU(' lli I II f!,OSp(r 

t/m :..;ki. Za }"(Izliko ot/ l 'om/~;(f po se jC' ,";tC'v i/o SloI'ellcel' I ' S01l1 lmte/1l po POpiSllill jmt/atl...'ilt 
I ' obdobjll od leta 1941 do lela 2001 lIC!pr£'l rgolJlo pOl'etel'a/o, \ :..;j (f11ketirmld t' lIIes/u 

Som/JOtel, ki su bili z lljeti I ' mziskm'o. so po poreklll iz Portlbja til t ·C'('illa ad Iljih se je 
odsl'/i /tl z lImdi go,\1JOda rskil l mzlogou 

KIJucnc nesctic. ;\1auz.l rsk.l, Sic)vcnt l .1\ [o hto no u h mo(jt.' dcmugra tskc sprcmcmbc 
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1. UVOD 

Popisi prebivalstva na Madtarskem so stevilo in strukturo manjsin in etnicnih 
sku pin poskusali zajeti z razlicnimi popisnimi kriteriji. Od leta 1880 naprej 
popisane osebe pri vsakem popisu prebivalstva povprasajo po maternem jeziku. 
Leta 1941 so za ugotavljanje stevila manjsin in etnicnih sku pin uvedli dva nova 
popisna kriterija: narodno pripadnost osebe in znanje jezika, torej kateri jezik 
(jezike) govori popisana oseba. Te tri kriterije so popisni vprasalniki vsebovali vse 
do zadnjega popisa prebivalstva. Popis prebivalstva na Madzarskem leta 2001 je 
poskusal s petimi popisnimi kriteriji ugotoviti stevilo in strukturo manjSin oz. 
etnicnih skupin v driavi. Vprasanja 0 materinscini, narodnostni pripadnosti tef 
znanju jezika popisane osebe so vsebovali te prejsnji popisi prebivalstva, popol
noma nova popisna kriterija po sta bila .raba jezika v drutini, med prijatelji. ter 
»pripadnost h kulturnim vrednotam in tradicijam« dolocene manjsine oziroma 
etnicne skupine.2 

Nataneno stevilo Slovencev3 na Madtarskem pred letom 1941 je tezko ugo
toviti. Vzrok je predvsem v tern, da so madtarske statistike pred drugo svetovno 
vojno Slovence uvrscale v popisno kategorijo ,ostali •. 4 V obdobju avstroogrske 
monarhije - torej pri popisih prebivalstva leta 1880, 1900 in 1910 - so Slovence 
navedli v popisni kategoriji ,ostali., stem, da so pri okrajih in naseljih z vecinskim 
slovenskim zivljem v opombah oznacili~ da so v kategoriji »Qstali« sarno Slovenci 
ali veCinoma Slovenci, oz. osebe s slovenskim maternim jezikom. S podatki, pri
dobljenimi na ta nacin, se lahko ugotovi relativno natancno stevilo Siovencev, 
oziroma oseb s slovenskim maternim jezikom on obmocju avtohtone poselitve 
ogrskih Slovencev, torej v Prekmurju in Porabju. Na talost pa s temi podatki ni 
mogoce dolociti ;;tevila oseb s slovenskim maternim jezikom zunaj podrocja 
avtohtone poselitve. Izjema je Ie popis prebivalstva iz leta 1890, ko so Slovence 
navedli v posebni rubriki pod imenom .vendi •. S 

* * * 
1 Pricujoci prispevek je nastal v okviru projekta Poloiaj Slovencev na Madhrskem zunaj obmocja avtohtone 

poselitve (Primer Slovenci v Szombalhelyu I Sombocelu), ki sta ga financirala Urad Republike Siovenije za 

Slovence v zamejs(Vu in po svetu in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Vee 0 zasnovi projekta in 

metodo[ogiji glej e[anek Kacalin Munda Hirnok z naslovom Organiziranost, mediji in stiki Slovencev v 
SzombathelyulSombotelu v tej ~tevilki Razprav in gradiv. 

2 Nepsz:imlalas 2001. 4. Nemzeti k6tooes, A nemzeci, etnikai kisebbsegek adatai. Budapest, 2002. 7-8. p. 

3 Madfarski popisi prebivalscva so vse do leta 1941 vodil; S[ovence kot Vende. Pri ljudskem stetju leta 1941, 

1980 in 1990 sta se uporabljala oba izraza (Slovenci in Vendi), s cem, da sta oba izraza oznaeevala isto kate

gorijo, torej niso razlikovali med Slovenei in Vendi. SeJe pri popisu prebivalstva leta 2001 je izraz Vend izginil, 
uporabJja se Ie izraz Slovenec. 

4 Mad!arske statistike so med letoma 1880-1930 pri popisni k:uegoriji materni jezik navedle naslednje jezike: 

mad!ar!cino, nem~eino, slova~eino, romunscino, ruten~cino , hrva~eino, srb~cino in »ostali«, kamor je spadal 
tudi slovenski jezik. 

5 A Magyar Korona Orsz:igainak helysegnevtira. Budapest 1892. 
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Po prvi svetovni vojni podpisana Trianonska mirovna pogodba je slovensko 
etnicno ozemlje na Madzarskem razdelila na dva dela. Vecji del s priblizno 90 
odstotki vsega slovenskega prebivalstva je prikljucila k novo nastali Kraljevini 
SHS, manjsi del, t. i. Porabje s porabskimi Slovenci v okolici Monostra pa je ostal 
znotraj Kraljevine Madzarske. Poimenovanje . rabski, porabski Slovenci. se je 
razsirilo po prvi svetovni vojni iz drzave maticnega naroda. Sprva so za Slovence 
v okolici Monostra uporabljali izraz ,rabski Slovenci., po drugi svetovni vojni pa 
se je razsiril izraz .porabski Slovenck Stem se je zacela locena zgodovina Porabja 
in Prekmurja. Polotaj Slovencev v Porabju se je po Trianonu poslabsal, saj so se z 
novo nastalo mejo pretrgale te utrjene gospodarske vezi z naselji v Slovenski 
Krajini. Gornjeseniska iupnija je zaradi nove politicne meje ostala brez treh 
naselij, ki so ostala na jugoslovanski strani meje, stem pa so bile pretrgane tudi 
mnoge druzinske vezi, saj so se poroke v tistih casih sklepale predvsem med pri
padniki iste zupnije. Otezeno upravno in gospodarsko zivljenje v obmejnih regi
jah so lajsali z rnaloobrnejnimi sporazumi, ki jih je Madzarska sklenila s sosednji
mi drzavarni v drugi polovici 20. let 20. stoletja.6 

V obdobju rned oberna svetovnima vojnarna se je .metodologija. popisa pre
bivalstva glede maternega jezika izboljSala. Pri popisih prebivalstva leta 1920 in 
1930 so osebe s slovenskim maternim jezikom se vedno navajali v kategoriji 
.ostali. , s to razliko, da so sedaj v opombah za vsako naselje posebej natancno 
navedli, koliko oseb je oznacilo slovensCino za svojo materinscino. Vendar je ta 
nacin popisovanja veljal Ie za okraj Monoster-Murska Sobota (Szentgotthard
Muraszombati Jaras), v ostalih predelih drzave, predvsem pa v mestih, rubrike 
)losta1i« niso razClenilU Taka so recimo v Sombotelu, glavnem mestu Zelezne 
zupanije, leta 1930 po popisnem kriteriju materni jezik navedli v rubriki ,ostali. 
105 oseb brez tega, da bi v opombah ornenili, kateri jezik so te osebe dolocile kot 
materni. 

2. POPIS PREBIVALSTVA LETA 1941 

Prvi pop is prebivalstva na Madzarskem, v katerem so Slovence obravnavali 
posebej, torej jih niso umestili v kategorijo ,ostali. , je bilo Ijudsko stetje leta 1941. 
Po popisnih podatkih iz leta 1941 je bilo na obrnocju trianonske MadtarskeB 4.816 

* * * 
6 GrMik, lmre 2001 : Tromeja. Od srednjeevropske nacionalne traVme do shedca narodov. v: Etnologija 

Slovencev na Mndiarskem, 3. BlIdimpeSta-Budapest, 14. p. 

7 Az 1920. ~vi nepszaml:il:is. Els6 resz. A nepesseg f6bb demogr:ifiai adatok kOzsegek es kOlterOteti lakotthe

lyek szerin t. Budapest, 1923., Az 1930. Evi nepszamlalas. 1. Resz, DemogrMiai adatok k6zsegek es kOlterUieti 

lakotthelyek szerint. Budapest, 1932. 

8 Z izrazom otrianonska Madiarska. oznacujemo Madiarsko, ki je nastala po Trianonski mirovni pogodbi. S 

Trianonsko pogodbo je Madiarska izgubila 70 odstmkov prej~niega ozemlja in 2/3 prebivalstva. V obdobju 
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oseb s slovenskim maternim jezikom, za slovensko narodnost se je odlocilo 2.058 
oseb, torej je znanje slovenskega jezika oznacilo kar 7.166 oseb.9 V sedmih 
naseljih slovenskega Porabja,10 torej na avtohtonem obmocju poselitve Slovencev 
na Madiarskem, so popisali 4.239 oseb s slovenskim maternim jezikom, kar je 
bilo leta 1941 88 odstotkov vseh popisanih s slovenskim maternim jezikom v 
driavi. V Zelezni iupaniji brez Porabja so leta 1941 popisali 216 oseb s slovenskim 
maternim jezikom, od tega 74 v upravnem, gospodarskem in kulturnem srediScu 
Porabja, v mestu Monoster. ll 

V upravnem srediscu Zelezne zupanije, v mestu Sombotel, je leta 1941 doloCi-
10 slovensCino kot materni jezik 19 oseb. V ostalih predelih Madiarske je bilo leta 
1941 popisanih 361 oseb s slovenskim maternim jezikom, od tega najvec v 
Budimpesti (99 oseb) ter v zupaniji Somogy12 (52 oseb). Po popisnem kriteriju 
narodne pripadnosti so na Madzarskem leta 1941 nasteli 2.058 Siovencev, od tega 
1.945 oseb v Zelezni zupaniji s Porabjem vred, v ostalih predelih Madzarske pa Ie 
113 oseb. Razmerje med osebami slovenske narodnosti v Porabju in v ostalih 
delih drzave leta 1941 je skoraj enako razmerju med osebami s slovenskim mater
nim jezikom v Porabju in zunaj tega obmocja. Leta 1941 je zivelo v Porabju 88 
odstotkov vseh popisanih oseb s slovenskim maternim jezikom na Madzarskem, 
od vseh popisanih oseb slovenske narodnosti pa 93 odstotkov. Znanje 
slovenskega jezika je leta 1941 oznaCilo 7.166 oseb, od tega jih je iivelo v Zelezni 
iupaniji 5.192, v ostalih predelih Madzarske pa 1.974 oseb. Po kriteriju znanja jezi
ka je iivelo v Zelezni zupaniji 72 odstotkov vseh popisanih v tej kategoriji, pre
ostala dobra cetrtina pa v ostalih delih Madzarske. Verjetno je treba med oseba
mi, ki so se pri popisu prebivalstva opredelile za znanje jezika, hkrati pa niso 
navedle narodnostne pripadnosti in maternega jezika, iskati osebe, ki so delno ali 
v celoti slovenskega etniCnega porekla, zaradi druzinskih, poklicnih itd. prilik 
izraZajo doloceno distanco do slovenstva, vendar ga v celoti ne odklanjajo.13 Ta 

* * * 
med letoma 1938 in 1941 je Mad!arska z revizionisticno politiko poveeala svoj leritorij in stem tudi o5tevilo pre-

bivaistva. S prvo Dunajsko pogodbo leta 1938 je Mad!arska pridobila juzni del danasnje Slova~ke (madz. 

Felvidek), leta 1939 je prikljucila Podkarpatje (danes del Ukrajine), leta 1940 z drugo Dunajsko pogodbo pri

dobila severna Transilvanijo, leta 1941 pa si je od Jugoslavije prisvojila Backo, Baranjo, Medzimurje in 

Prekmurje. 

9 Az 1941. evi nepszamlahis. Demografiai adatok kozsegek szerint. Budapest, 1947. 
10 K Slovenskemu Porabju prio5tevamo naslednja naselja: Gornji Senik-Fels6szo1nok, Dolnji Senik-Als6szo1nok, 

Sak:l.lovci-Szakonyfalu, Andovci-Orfalu, Stevanovci-Apatistvanfalva, Otkovci-Ojbalazsfalva, Slovenska ves

R:ibat6tfalu, Ritkarovci-Ritkahaza in Verica-Permise. Naselje Otkovci je ad leu 1937 zdruzeno z naseljem Ste

vanovci, naselji Verica in Ritkarovci sta od leta 1950 zdruzeni v naselje Ketvolgy, Slovenska Yes pa je od leta 1983 
zdrulena z Monoo5trom. 

11 Porabje leii na samem jugozahodu Zelezne zupanije. 

12 Slovenci so se v zupaniji Somogy (Somodska zupanija) naseJili v 18. stolelju. 0 {em glej podrobneje Kozar

Mukic, Marija 1984: Slovensko Porabje, Etnoloska topografija slovenskega etnicnega ozemlja. Ljubljana, 

Szombathely. 

13 ZupanCic, Jernej 2000: Siovenci na Madzarskem. V: Razprave in grad iva, 36/37. Ljubljana, 129. p. 
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domneva velja tudi za kasnejiie popise prebivalstva na Madzarskem, saj so najvec 
Slovencev izkazali pray pO popisnem kriteriju 0 znanju jezika. 

T abela 51. 1: Stevilo slovenskega prebivalstva no Madzarskem leta 194 1 po malernem jeziku, nor

odni pripodnosli in znonju jeziko: 

1941 
Obmotje Popisni kriteriji 

Materni jezik Narodna pripadnost Znanje jezika 
Parabie 4239 1915 -
Zelezn;;t zup. brez Porabja 216 30 5192 
Monaster 74 4 -
Sombatel 19 5 -
Drugje 361 113 1974 
Skupaj na Madhrskem 4816 2058 7166 

Vir: Az 1941. evi nepsz6ml616s. Demografiai odolok kozsegek szerinl. Budapest, 1947, 1990. Evi 

Nepsz6ml61as Magyororszag nemzetisegi odolai megyenkent. Budapest, 1992. 

Po prikljucitvi Prekmurja k Madzarski leta 1941 se je polozaj Slovencev v 
Porabju delno izboljsal, saj so se druzinske, cerkvene in gospodarske vezi, ki jih 
je prerrgala rrianonska meja, ponovno vzpostavile. Ena od anketiranih oseb nam 
je po veda la, da se je rodila v obdobju med obema vojnama v Budincih v 
Jugoslaviji - to je naselje /ik zraven meje - in se je leta 1943 omoiila u Porabju, 
v naselj"e A ndovce. Po njenem pricevanju sta se z mozem spoznala v gostilni, 
kamor so zahaja/i mladi iz Porabja in Prekmurja. Po dmgi sue/ouni vojni je os/a
la u Porabju, pruic pa ji je uspelo obiskati sorodn ike v Jugoslauiji leta 1962. 

3. POPIS PREBIVALSTVA LETA 1949 

Prvi popis na Madzarskem po drugi svetovni vojni so izvedli leta 1949. 0 
popisu prebivalstva leta 1949 je Lorant Tilkovszky, znani raziskovalec manj ii inske 
politike na Madzarskem v 20. stoletju, zapisal sledece: .Ob popisu prebivalstva, ki 
so ga izvedli januarja 1949, se vecina pripadnikov drugih narodnosti - razen 
Romunov - ni upala opredeliti niti Za materni jezik, kaj sele za narodnostno pri
padnost: deportacija Nemcev, slovaiiko-madzarska zamenjava prebivalstva, pre
ganjanje juznoslovanskih narodov je privedlo do tega, da so se pripadniki narod
nosti opredeljevali za Madzare in niti na vprasanje 0 znanju jezika niso priznali 
svoje materinscine.,J4 Kljub napetim politicnim odnosom med ]ugoslavijo in 

* * * 
14 Tilkovszky, Lorane 1998: Nemzeeisegi po!ieika Magyarorszagon a 20. sz:izadban. Debrecen, 144. p. 
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Madzarsko oziroma med sovjetskim biokom1S se je stevilo Siovencev na 
Madzarskem vidno zmanjsalo Ie po popisnem kriteriju narodna pripadnost. 

Tabela sl. 2: Slevilo slovenskego prebivolstvo no Madzorskem lelo 1949 po moternem jeziku, nor· 

adni pripodnosti in znonju jeziko: 

1949 
Obmo~je Popisni kriteriji 

Materni iezik Narodna pripadnost Znanje jezika 
Porabje 3538 -
Zelezna zup. brez Porabja 166 36 oseb 5 Porabjem 5198 oseb 5 

Porabjem 
Monaster 45 -
Sombotel -
Drugje 769 630 2723 
Skupaj na Mad!arskem 4473 666 7921 

Vir: 1990. tVi Nepsz6ml616s. Magyororsz6g nemzelisegi adelei megyenkenl. Budapest. 1992., 

Kazar Mukic, M. 1998: SlavensKo Parabje. Enciklapedija Siavenije, 12. MK. ljubljana. 

Tako se je ob popisu prebivalstva leta 1949 na Madzarskem za slovensko nar
odnost iZjasnilo 666 oseb, br je za skoraj 70 odstotkov manj kot pri popisu leta 
1941. Posebno se je opazilo zmanjsanje stevila oseb s slovensko narodnostjo v 
Porabju in Zelezni zupaniji, kjer se je Ie (!) 36 oseb odlocilo za slovensko mrod
no pripadnost, leta 1941 pa 1.945 oseb. Podatek niti ne preseneca, ce vzarnemo v 
obzir, da so bili po resoluciji Kominforma in ohladitvi odnosov med Jugoslavijo 
in Madiarsko v prvi vrsti na udaru pripadniki juznoslovanskih manjsin ob 
jugoslovansko-rnadzarski meji. Vasi v Porabju ob trorneji rned Jugoslavijo
Madiarsko-Avstrijo so prisle pod poseben nadzor, hkrati pa se je zacelo izselje
vanje ,politic no nezanesljivih. Siovencev ter bogatih kmetov, t. i. ,kulakov. v 
notranjost Madzarske. Zato se je po vsej verjetnosti velika vecina oseb s slovensko 
narodnostjo v Porabju leta 1949 izrekla za Madiare, samo da bi se obvarovali 
deportacije. Tocnega stevila depoftiranih Siovencev iz Porabja zaenkrat se ne 
poznamo. Ena od anketiranih oseb nam je povedala, da so jo leta 1950 intern i
rali v taborisce Kistarcsa poleg Budimpeste, kjer je poleg nje in tasta bilo se nekaj 
Slovencev. Od tod so jo izpustili leta 1953, vendar se ni smela vrniti v Porabje, ker 
je bila za oblast .politicno nezanesljiva •. Naselila se je na drzavnem posestvu 
(iIlami gazdasag) v Vepu, kjer je bilo po njenem pripovedovanju kar nekaj 
slovenskih druzin iz Porabja. Po prihodu Imreja Nagya na oblast se je mnogo 

* * * 
15 LeTa 1948 pride med jugoslavijo in drfavami vzhodnega bloka do spora zaradi resolucije Kominforma. Na 

Madlarskem so zaradi rega pripadnike ju1noslovanskih narodov imeli za opoliricno nez:mesljive« . 



170 Allilo Kov6cs: SlevilCni rozvoj Siovencev no Modiorskem v luci zgodovinskih dogodkov . 

druzin vrnilo v Porabje, sarna anketirana pa je do leta 1962 ziveki na vepu, 
potem pa se je preselila v Sombotel. Po pripovedovanju te iste osebe so v teh letih 
iz Andovec odpeljali mnogo »dobrih pavrov<,16 veCkrat je do teh izselitev prislo 
zaradi osebnih zamer med vaseani. Na pripadnike slovenske manjsine so v tem 
casu pritiskali tudi na druge naCine. Mlajsi anketiranec nam je povedal: »ace mi 
je pripovedoval, da v blizini Porabja ni mogel dobiti sluzbe zaradi nacionalne 
pripadnosti, zato se je zaposlil v Gy6ru. Ko je 10 obdobje minilo, se je vrnil 
domov.« 

v obdobju po drugi svetovni vojni (predvsem po letu 1948) je bilo izseljevan
je iz Porabja v prekomorske in zahodnoevropske drzave - kar je bilo znacilno za 
Slovence na Madzarskem v obdobju pred prvo svetovno vojno in v obdobju med 
obema vojnama - zaradi blokovske delitve sveta in nastanka zelezne zavese 
onemogoceno17 Z zelezno zaveso so se dokoncno pretrgali medsebojni stiki na 
obeh straneh meje, ki so temeljili na sorodstvenih, prijateljskih in gospodarskih 
zvezah . • Kot nova sta se pojavila pojma obmejni pas, ki je oznaceval obmocje 
30-500 metrov od mejne crte, in obmejna cona, ki je zajemala 15 km velik teri
torij. V obmejni pas in cono so Ijudje lahko vstopili pod razlicnimi, toda enako 
strogimi pogoji. Vstopiti in se tam zadrzevati je bilo mogoee Ie z dolocenim 
dovoljenjem .• 18 V takih razmerah se je mnogo mladih odlocilo za izselitev s tega 
obmocja. Tako sla dva mlajsa anketiranca med vzroki za preselitev iz Porabja v 
Sombotel omenila med ostalimi tudi obstoj zelezne zavese in omejeno gibanje 
zaradi raznih prepustnic in dovoljenj. 

Presenetljivo visoko pa je stevilo oseb s slovensko narodno pripadnostjo zunaj 
Zelezne Zupanije oziroma v ostalih predelih Madzarske. Leta 1949 so zunaj avtoh
tonega obmocja poselitve Slovencev na Madzarskem nasteli 630 oseb slovenske 
narodnosti, leta 1941 Ie 113. Podrobna analiza po zupanijah kaze, da se je stevilo 
oseb s slovensko narodnostjo leta 1949 v primerjavi s prejsnjim popisom poveea-
10 v vseh zupanijah (razen seveda Zelezne zupanije), predvsem pa v zupaniji 
Somogy (178 oseb, prej 7) in v glavnem mestu Budimpesti (160 oseb, prej 43). 
Zela verjetna drzavni aparat v notranjasti drzave ni izvajal taka mocnih pritiskov 
na pripadnike slovenske narodnosti kakor na avtohtonem poselitvenem 
obmocju ob jugoslovansko-madzarski meji, zato se je povecalo stevilo oseb s 
slovensko narodnostjo zunaj Zelezne zupanije. 

* * * 
16 Paver, nare~ni izraz za kmela v Porabju. 
17 V obdobju do prve svelovne vojne so se Slovenci z Madlarske (prekmurski in porabski Slovenci) izseljevali 
v prekomorske drtave, predvsem v Severno Ameriko. V Casu med obema vojnama so se sprva izseljevaJi v 
Juzno Ameriko, kasneje pa v Zahodno Evropo. Po drugi svetovni vojni se je izseljevanje iz Porabja v lujino zara· 
di politicnih razlogov prenehalo, iz Prekmurja - ki se je le od leta 1919 razvijalo v okvirih druge drhve - pa se 
je izseljevanje v tujino nadaljevalo. 
18 Zsiga, Tibor: A .vasfiigg6ny" ~s kora Magyarorsz:igon. Vasi Szem[e LIIl , Szombathely, 800. p. 
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Po popisnem kriteriju maternega jezika se je iitevilo Slovencev na Madzarskem 
leta 1949 v primerjavi z letom 1941 zmanjsalo, vendar za razliko od kriterija narod
ne pripadnosti (kjer je znasala razlika 70 odstotkov) Ie za 7 odstotkov. Leta 1941 
50 na Madzarskem popisali 4.473 oseb 5 slovenskim maternim jezikom, od tega 
jih je bilo v Porabju 3.538, v Zelezni zupaniji brez Porabja 166 in v ostalih predelih 
Madzarske 769. 

Znanje slovenskega jezika je leta 1949 na Madiarskem dolocilo kar 7.921 oseb, 
kar je med vsemi popisi na Madiarskem najvec. Ta podatek preseneca, saj bi Zara
di politicno napetih odnosov pricakovali manjsanje stevila slovenskega prebival
stva po katerem koli popisnem kriteriju. Od 7.921 oseb z znanjem slovenskega 
jezika so 5.198 oseb (66 odstotkov vseh) popisali v Zelezni zupaniji, 2.723 05eb 
(34 odstotkov) pa v ostalih, najvec v zupan ijah Somogy, Gyor in v Budimpesti. 19 

Visok delez slovenskega prebivalstva zunaj avtohtonega obmocja poselitve v 
primerjavi s prejsnjim popisom pa ze nakazuje tendenco odseljevanja iz obmoc
ja tradicionalne poselitve v druge predele Madzarske, predvsem v kraje z mocno 
industrijo (Budimpesta, Gyer, Sopron). Hkrati je del potomcev v 18. stoletju izsel
jenih Slovencev v zupanijo Somogy se vedno ohranjal svojo pripadnost k sloven
stvu, kar je med drugim pokazal tudi pop is prebivalstva. Leta 1949 so v zupaniji 
Somogy nasteli 242 oseb s slovenskim maternim jezikom, 178 oseb s slovensko 
narodnostjo, znanje slovenskega jezika pa je navedlo kar 708 oseb. 

4. POPIS PREBIVALSTVA LETA 1980 

Podatld 0 narodnih manjsinah in etnicnih skupinah, oz. 0 maternem jeziku ali 
narodni pripadnosti prebivalstva za popis iz leta 1960 in 1970 se niso dostopni. 
Naslednji pop is, ki ga lahko analiziramo na podlagi podatkov 0 narodnih manjsi
nah in etnicnih skupinah, je popis iz leta 1980. Tega leta so na Madzarskem 
popisali 3.142 oseb s slovenskim maternim jezikom, kar je za 30 odstotkov manj 
kot leta 1949, ko je bilo popisanih 4.473 oseb s slovenskim maternim jezikom. 
Priblizno 2/3 vseh oseb s slovenskim maternim jezikom (1.932 oseb) je zivelo v 
Porabju, leta 1949 se 80 odstotkov.20 V Zelezni zupaniji (brez Porabja) so leta 1980 
popisali 832 oseb s slovenskim maternim jezikom, od tega jih je bilo 710 v 
Monostru, 52 pa v upravnem srediscu zupanije, v Sombotelu. Sorazmerno visoko 
stevilo Slovencev v Monostru gre pripisati predvsem dvema vzrokoma: popisne 
rezultate naselja Slovenska yes z vecinskim slovenskim prebivalstvom za leta 1980 
so pristeli k popisnim rezultatom Monostra,21 in industrializaciji mesta. Z razvo-

* * * 
19 1990. EYi Nepsz:'iml;Uas. Magyarorsz:'ig nemzetisegi adatai megyenkent. Budapest, 1992 
20 Pri teh podatkih pa je lreba uposteyati dejstva, da so popisne podatke naselja Siovenska yes leta 1980 priSteli 
k Monostru. 
21 Po podatkih Marije Kozar Mukic je bilo leta 1980 y naselju Siovenska yes 398 oseb s sloyenskim maternim 

jezikom. Kozar Mukic, M. 1998: Siovensko Porabje. Enciklopedija Slovenije, 12. MK. Ljubljana, 74. p. 
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O. in 70. letih so se porabski Siovenei mnozicno jem industrije v Monostru v 6 
zaposlovali v tovarnah kos in s 
vedno vee - predvsem iz odro 
kjer so se v tem obdobju zgra 
vjuvancev je pri opisovanju VZl" 

mi navedel: »Ljudje so odhajah 
delo. Prvotno so Ii !judje nacrt 
vendar so se na koncu Ie odlo 
laf:je. < 0 velikem obsegu izse!je 
anketirancev: »Od osmih brato 
zaposlitev v Monostru, dvo v z 

vile, sprva kot dnevni migranti, kasneje pa se jih je 
enih vasi - odlocalo za stalno preselitev v mesto, 

dila tudi nova stanovanjska naselja. Eden od inter-
okov za odse!jevanje !judi iz Porabja med ostali-

. predvsem iz gospodarskih razlogov, da si poiScejo 
ovali, da se bodo dnevno vozili na delovno mesto, 
tili za naselitev v Monostru, ker jim je bilo tako 
vanja iz Porabja nam pricata tudi podatka dveh 
v in sester ni doma oSlal nobeden, 5 jih j e naslo 

upaniji Pest, sam pa sem se preselil v Sombotel.< 

snouno solo v 5tevanovcih, je samo en oSlal doma, .Od nas 10, ki smo koncali 0 

vsi ostali smo se odselili, vecina je sla v VaraS. «" 

Tobelo Sl. 3: Stevilo slovenskego preb 

odni pripodnosli in znoniu ieziko: 

ivolslvo no Modzorskem lela 1980 po moternem jeziku, nor-

1980 
Popisni kriteriji 

Ma terni iezik Narodna orioadnost ZnJnie iezikJ 
Porab·e 1932 1455 

Zelezna zup. brez Porabja 832 110 3362 oseb s 
Porabjem 

Monaster 710 44 
Sombotel 52 34 -
Dru ·e 378 166 1025 
Sku a' na Madtarskem 3142 1731 4387 

Vir: 1990. evi nepszaml6los. Anyonye 

1990. Evi Nepsz6ml616s Mogyorors 

Opombo: lela 1980 so popisne pod 

lv, nemzenseg lelepUlesenkenl1980, 1990. Budopesl, 1993, 

z6g nemzelisegi odaloi megyenkenl. Budapest, 1992. 

alke naselia Siovensko yes pristeli k mestu Monaster. 

odatki iz leta 1949 (769 oseb) pa se je stevilo oseb V primerjavi s popisnimi p 
s slovenskim maternim jeziko 
oseb). Predvsem v Budimpesti 

podatki za leta 1949 in 1980. V 

slovenskim maternim jeziko m 
zaradi izoliranosti od porabs 

m v ostalih predelih Madiarske prepolovilo (378 

in v i upaniji Somogy je opazna velika razlika med 

zupaniji Somogy so leta 1949 popisali 242 oseb 5 

, leta 1980 Ie 11. Siovenei v iupaniji Somogy so se 

kih Slovencev in zaradi malostevilnosti v drugi 

* * * 
22 Porabski Slovenci mesru Mono~ter v po rabskem narecju recejo tudi Vara~, po madtarskem izrazu za mesto. 

-
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polovici 20. stoletja asimilirali, tako da jih V kasnejsih popisih prebivalstva - leta 
1990 in 2001 - najdemo Ie se za vzorec. 

Za slovensko narodno pripadnost se je pri popisu leta 1980 odlocilo bistveno 
vee oseb (1731 oseb) kot leta 1949 (666 oseb), vendar so v primerjavi 5 podatki za 
materni jezik (3.142 oseb) in znanje jezika (4.387 oseb) razlike velike. Predvsem v 
mestu Monoster so ocitne razlike med popisnima kriterijema za materni jezik in 
narodno pripadnost. Leta 1980 so v .varasu, nasteli 710 oseb 5 slovenskim mater
nim jezikom in Ie 44 oseb 5 slovensko narodnostjo. Znanje slovenskega jezika je 
navedlo 4.387 oseb, kar je skoraj za polovico manj kot leta 1949, ko so popisali 
7.921 oseb z znanjem slovenskega jezika. Od 4.387 oseb z znanjem slovenskega 
jezika jih je leta 1980 cetrtina zivela zunaj Zelezne zupanije, v prvi vrsti v osred
njem delu Madtarske, v zupaniji Pest in v Budimpesti. Ena od anketiranih oseb je 
pripovedovala: .Moje VrSlnice so hodile na sezonsko delo, ker doma ni bilo dela. 
Hod;/i so na ielVo, 'na repo' v Mosonmagyar6var, v Pesto. Mnogi so se lam z 
drugimi spoznali, se oienili in ostali tam za vedno.« 

Kot posebno obliko migracije je treba omeniti sezonsko zaposlovanje. Porabci 
so odhajali na veleposestva v zahodne dele Madzarske, kjer so opravljali razliena 
kmecka dela.23 Sezonstvo se je ohranilo vse do danes,s to spremembo, da sedaj 
odhajajo na dele v sosednjo Avstrijo in Slovenijo. Kar pet anketiranih oseb je 
povedalo, da so hodili na sezonska dela na razna dri:avna posestva po 
Madi:arski. Ena od anketiranih oseb je povedala, da so se v zacetku So. let odha
jali na dri:avna posestva, kjer so za opravljeno delo dobili placo v naturalijah, v 
psenici, koruzi. To so potem pozimi kot hrano dajali domaCim i:ivalim.24 

* * * 
23 Munda Hirn6k, Katarina 1992: Vzroki in razvoj poljedelskega sezonskega zaposlov-.mja med porabskimi 

Slovenci na Mad;tarskem. V: Razprave in gradivo, 26-27.l.jubljana, 243-244 . p. 

24 0 sezonskem delu porabskih Siovencev glej podrobneje: Munda Hirn6k, Katarina 1992: Vzroki in razvoj 

poljedelskega sezonskega zaposlovanja med porabskimi Slovenci na Mad!arskem. V: Razprave in grndivo 

26-27, Ljubljana, 23-248. p.; Munda Hirn6k, Ka{arina 1997: SezonsLVo-summassag. V: Etnologija Slovencev na 

Mad:tarskem, 1. Budapest, 19-66. p. 
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5. POPIS PREBIVALSTVA LETA 1990 

Pri rezultatih popisa prebivalstva na Madzarskem leta 1990 se glede Slovencev 
op azajo podobne tendence kakor pri popisnih rezultatih leta 1980. 

Tab 
od 

elo st. 4: Stevi!o slovenskego prebivolstvo no Modzorskem leto 1990 po moternem jeziku, nor-

nj pripodnosli in znonju jeziko: 

1990 
Ob motje Poplsni kriteriji 

Materni jezik Narodna pripadnost Znanje iezika 
Po 

Ze 

r,bje 

lezna fup. brez Porabja 

ono~ter M 
So 
o 
Sku 

mbotel 
rugje 
upaj na MacUarskem 

1404 1309 

848 324 

694 211 
50 42 
375 297 

2627 1930 

1990. evi nepsz6ml616s. Anyanyelv, nemzellseg telepulesenkent 

2984 oseb s 
Porabjem 

1191 
4175 

1980, 1990. Budapes1, 
93., 1990. tvi Nepsz6ml616s Magyararszag nemzetisegi adata i megyenkent. Budapest, 1992. 

Vir: 

19 
Op ambo: ad lelo 1983 je Siovenska yes zdruzeno z Monoslrom, taka do so bili papisni podolki 

nos elic 20 lelo 1990 prisleli k popisnim podotkom mesic Monaster. 

Stevilo oseb s slovenskim maternim jezikom in znanjem slovenscine se je se 
prej manjsalo, povecalo pa se je stevilo oseb s slovensko narodno pripadnostjo. na 

Le 
jez 
pr 
sal 
slo 
na 
jez 
na 
se 

ta 1990 je bilo na Madzarskem popisanih 2.627 oseb s slovenskim maternim 
ikom, kar je za 515 oseb (16 odstotkov) manj kot pred desetimi leti. Zanimivo 

i teh podatkih je, da se je Sievilo oseb s slovenskim maternim jezikom zmanj-
o Ie v sestih naseljih Porabja, v ostalih predelih Madzarske pa se stevilke za 
venski materni jezik v glavnem ujemajo s podatki iz leta 1980. V Porabju (brez 
selja Slovenska yes) so leta 1990 popisali 1.404 osebe s slovenskim maternim 
ikom, kar je 54 odstotkov vseh popisanih oseb s slovenskim maternim jezikom 
Madzarskem. Deset let pred tern, leta 1980, so Slovenci v Porabju predstavljali 
blizu 2/3 vseh popisanih na Madzarskem. 

V mestu Monoster so nasteli 694 oseb s slovenskim maternim jezikom, na 
lost pa ni podatkov 0 tern, koliko Slovencev je bilo v samem mestnem jedru, in za 

ko 
slo 
po 
je 
dv 
Ma 

liko v naselju Slovenska Yes. Zmanjsalo se je tudi stevilo oseb z znanjem 
venskega jezika leta 1990 v primerjavi s popisom iz leta 1980. Tako so leta 1980 
pisali po vsej drzavi 4.387 oseb z znanjem slovenskega jezika, deset let pozne-
pa 212 oseb manj, to je 4.175 oseb. V primerjavi s podatki za leta 1980 pa se je 
ignilo stevilo oseb slovenske narodnosti (za 199), tako da je bilo na 
dzarskem leta 1990 blizu 2.000 oseb slovenske narodnosti (glej Tabelo Sl. 4). 

~ 
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6. POPIS PREBIVALSTVA LETA 2001 

Popis prebivalstva na Madiarskem leta 2001 je poskusal strukturo manjsin oz. 
etnienih skupin v driavi zajeti s petimi popisnimi kriteriji. Poleg ze ustaljenih 
vprasanj 0 maternem jeziku, narodnostni pripadnosti in znanju jezika popisane 
osebe so popisni vprasalniki vsebovali se dva nova popisna kriterija: 'rabo jezika 
v druzini, med prijatelji. ter pripadnost h ,kulturnim vrednotam in tradicijam. 
dolocene manjsine oziroma etniene sku pine. Stevilo Slovencev se je leta 2001 
tako po kriteriju maternega jezika kot po kriteriju narodne pripadnosti v primer
javi s prejsnjim popisom poveeal025 Leta 2001 so na Madiarskem nasteli 3.187 
oseb s slovenskim maternim jezikom, kar je za 560 oseb vee kot pred 11 leti. Pri 
popisnem kriteriju narodna pripadnost je poveeanje stevila oseb s slovensko na
rodnostjo se izrazitejse kakor pri maternem jeziku. Leta 2001 so na Madzarskem 
popisali 3.040 oseb s slovensko narodnostjo, kar je za 46 odstotkov (1.110 oseb) 
vee kot leta 1990. 

T abela sl. 5: Sleviia slovenskega prebivalstva no Madzarskem lela 200 1 po malernem ieziku, nar

odni pripadnosli, uporabi jeziko v druzini, med prijotelji ler po pripadnosli h kulturnim vrednolam in 

k Iradicijam: 

2001 
uporabe jezika v pripadnosli h 

Obmotje Materni Narodna 
druiini, med 

kuhurnim 
jezik pripadnost vrednotnm in k 

prijatelji Iradicijam 
Po rab-e 1029 1031 1051 1113 
Zelezna iup. brez Porabja 739 675 495 697 
Monaster 552 503 363 490 
Sombotel 69 75 62 79 
Drugje 1419 1334 1573 1632 

Slrupaj na Madbrskem 3187 3040 3119 3442 

Vir: Nepsz6ml616s 2001. 4. Nemzeli k616des, A nemzeli, elnikai kisebbsegek adoloi. Budopesl, 

2002. 
Opombo 1: Rezultoli 0 popisnem krileriju lIznonie iezika« zoenkral se niso objovljeni. 

Opombo 2: Od lela 1983 je Siovensko yes zdruzena z Monoslrom, loko do so bili popisni podol

ki noselja zo leto 1990 prisleli k popisnim podotkom meslo Monasler. 

••• 
25 Podobno popisno sliko kakor pri Siovencih dobimo skoraj pri vseh manjsinah in elnicnih skupinah na 
Mad1arskem. V primerjavi s popisnimi rezullali za lela 1990 se je leta 2001 od urad no priznanih 13 manjsin in 
eln icnih skupin pei 12 povecalo slevila oseb z narodno pripadnostjo, pri osmih pa slevilo oseb z malernim 
jezikom. Edino pri romunski manjSini je letll 2001 opazili zmanjsanje stevila oseb z romunskim malernim 
jezikom in romunsko n:uodnostjo v primerjavi s prejsnjimi popisnimi podatkL 
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Podrobnejsa analiza popisnih podatkov kaze, da se je kljub narascanju v obeh 
kategorijah na drzavni ravni stevilo Siovencev v Porabju (brez naselja Siovenska 
yes) tako po popisnem kriteriju maternega jezika kot po narodnostni pripadnos
ti zmanjsala. V Porabju so leta 2001 nasteli 1.029 oseb s slovens kim maternim 
jezikom oziroma 1.031 oseb s slovensko narodno pripadnostjo. Poleg Siovencev 
se je v Porabju zmanjsevalo tudi stevilo skupnega prebivalstva, vendar ne v 
sorazmerju z zmanjsevanjem stevila Slovencev. Ce so osebe s slovenskim mater
nim jezikom leta 1941 predstavljale se 78,6 odstotka vsega prebivalstva Porabja, 
so leta 2001 predstavljale Ie se slabo polovico (49,6 odstotka) vseh popisanih (glej 
Tabelo st. 6). 

Ce vzamemo za podlago popisna kriterija po maternem jeziku in narodni pri
padnosti kot dva najbolj verodostojna kriterija za ugotavlj.nje etnicne pripadnos
ti, lahko ugotovimo, da je leta 2001 Ie 1/3 vseh popisanih Siovencev na 
Madzarskem zivela na obmocju avtohtone poselitve, oziroma v Porabju. V kul
turnem in gospodarskem srediscu porabskih Slovencev, v mestu Monaster, so 
leta 2001 popisali 552 oseb s slovenskim maternim jezikom. To je za 142 oseb (21 
odstotkov) manj kot pri prejsnjem popisu, ko so v Varasu popisali 694 oseb s 
slovenskim maternim jezikom. Tako velikemu padcu stevila oseb s slovenskim 
maternim jezikom v mestu Monaster sta botrovala predvsem dva vzroka: asimi
lacija in odseljevanje. Kljub izboljsanju organiziranosti Siovencev na Madzarskem 
tako na politicnem kot na kulturnem podrocju, ki so ga s seboj prinesle politicne 
spremembe leta 1989, pa se slovenska identiteta, ki se opira predvsem na narecje 
in lokalno identiteto, tezko upira asimilacijskim procesom, ki jih prinasa proces 
socializacije26 Politicne spremembe v 90. letih pa so prinesle s seboj tudi spre
membe v gospodarstvu, kar je privedlo do tega, da so se predvsem mladi izobra
zenci odselili v vecje centre po drzavi. 

T obelo st. 6: Gibonje slevilo prebivolstvo in oseb S slovenskim molernim iezikom v Porobju (brez 

naselja Siavenska vesl med leI; 1941 ;n 2001: 

Leta 
Stevilo prebivalstva Osebe s slov. mal Siovenci po mat. jez. v 

Porabja jezikom v Porabiu Porabiu v % 
1941 4407 3465 78,6% 
1980 2874 1932 67,2% 
1990 2391 1404 58,7% 
2001 2071 1029 49,6% 

Vir: Az 1941 . evi nepsz6ml616s. Demogr6fioi odolok kbzsegek szerinf. Budapest, 1947., 1990. evi 

nepsz6ml616s. Anyanyelv, nemzel;seg lelepUlesenkenl 1980, 1990. Budapesl, 1993., Nepsz6m· 

16165 200 1. 4 . Nemzeli kbl6des, A nemzeti, elnikoi kisebbsegek odota;' Budapest, 2002. 

* * * 
26 Neeak LOk, Albina 1998:Jezik in emicna pripadnost v Porabju. V: Medetnicni odnosi v slovenskem etnicnem 
prosloru. INY. Ljubljana, 248. p. 

c 
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Po drugi strani pa gre pray politiCnim spremembam leta 1989 pripisati znatno 
povei'anje stevila Sloveneev tako po kriteriju maternega jezika kot po kriteriju 
narodne pripadnosti zunaj avtohtonega poselitvenega obmoi'ja. Po popisnih 
podatkih za leta 2001 je zivela zunaj Porabja in Monostra poloviea vseh popisanih 
oseb s slovenskim maternim jezikom, kar je v stevilkah pomenilo 1.606 oseb. 
Enajst let prej so zunaj Porabja in Monoslra popisali 529 oseb s slovenskim mater
nim jezikom, oziroma 20 odstotkov vseh popisanih na MadZarskem. Te oi'itne raz
like med rezultati popisa leta 1990 in 2001 je povzroi'ila predvsem ,ugodnejsa 
druzbena klima, za slovensko manjsino (in seveda za druge pripadnike manjsin) 
na Madzarskem. Po letu 1990 so Slovenei na Madzarskem ustanovili svoje poli
ticne in kulturne organizacije ne samo na obmocju avtohtone poselitve, temvec 
tudi zunaj tega, kar je bistveno pripomoglo k temu, da so se osebe, ki so prej iz 
razlii'nih razlogov zavracale pripadnost k slovenstvu, ponovno odloi'ale za 
slovenstvo. 

Po novem popisnem kriteriju, ki je poizvedoval po rabi slovenskega jezika v 
druzini in med prijatelji, je bilo na Madzarskem 3.119 takih oseb. Poloviea teh 
oseb je zivela zunaj Zelezne zupanije, kar je zelo presenetljiv podatek, saj 
stevili'no sibka slovenska skupnost zivi zelo razprseno v raznih predelih 
Madzarske in je premalo prepoznavna. 

Najvei' Sloveneev na Madzarskem - 3442 oseb - so leta 2001 ugotovili s 
pomoi'jo kriterija pripadnosti k slovenskim kulturnim vrednotam in tradieijam. 
Med osebami, ki so se opredelile za pripadnost k slovenskim kulturnim vredno
tam in tradicijam in hkrati niso navedle ostalih treh kriterijev, je najverjetneje 
treba iskati osebe slovenskega porekla, ki iz razlii'nih razlogov odklanjajo pripad
nost k slovenstvu, a ga v eeloti ne zavrabjo. Od 3.442 popisanih oseb s sloven
skimi kulturnimi vrednotami je zivelo v Porabju 1.113 oseb ali 1/3 vseh popisanih, 
zunaj obmoi'ja avtohtone poselitve pa 2.329 oseb. 

Kljub razlikam pri raznih popisnih kriterijih za leta 2001 pa lahko ugotovimo, 
da so te razlike v primerjavi z razlikami med popisnimi kriteriji pri prejsnjih 
popisih mnogo manjse,27 kar pa je znamenje doloi'ene stabilizaeije znotraj 
slovenske skupnosti na Madzarskem. 

* * * 
27 0 razlikah med raznimi popisnimi kriteriji na Madtarskem glej podrobneje Zupancic, Jernej: Slovenci na 

Madtarskem. V: Razprave in gradivo, 36/ 37. ljubljana, 125-143. p. 
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7. SLOVENCI V SOMBOTELU SKOZI PRIZMO DEMOGRAFSKIH PODATKOV 
IN PRICEVANJ ANKETIRANCEV 

Stevilo Siovencev V Sombotelu, V upravnem, gospodarskem in kulturnem 
sredisclI Zelezne zlIpanije, se je po popisnih podatkih V obdobju od leta 1890 do 
leta 2001 nepretrgoma povecevalo. Leta 1890, v obdobju avstro-ogrske monarhi
je, so v Sombotelll popisali dye osebi s slovenskim maternim jezikom. Naslednji 
popis prebivalstva, ki je navajal rezultate 0 Siovencih, je bil izpeljan leta 1941. 
Tedaj so v Sombetelu na;;teli 19 oseb s slovenskim maternim jezikom in 5 oseb s 
slovensko narodnostjo. Zaradi pomanjbnja podatkov je tezko doloCiti regionalni 
izvor teh oseb, verjetno je vecina prihajala s podrocja avtohtone poselitve ogrskih 
Siovencev, iz Prekmurja in Porabja. Popis prebivalstva leta 1980 pa je ze v 
Sombotelu nastel 52 oseb s slovenskim maternim jezikom, povecalo pa se je tudi 
'tevilo oseb s slovensko narodno pripadnostjo v primerjavi s popisom iz leta 
1941. Leta 1980 se je v Sombotelu za slovensko narodno pripadnost izjasnilo 34 
oseb. 

Ti podatki nam kazejo tendenco, ki smo jo zasledili ze pri opisovanju 
demografskega razvoja Siovencev po vsej drz.vi. VeCina oseb, ki se je leta 1980 
iZjasniia za Slovence po kriteriju maternega jezika in narodne pripadnosti v 
Sombotelu, je prihajala iz Porabja. Vseh 13 anketirancev v Sombotelu je po porek
lu iz Porabja, od koder so se razselili po drugi svelovni vojni. Nadaljnja podrobna 
analiza pricevanj anketirancev nam pokaze, da je ena od anketiranih oseb bila 
izseljena iz politicnih razlogov, enajst anketirancev se je za preselitev iz Porabja v 
Sombotel odlocilo iz ekonomskih razlogov, ena oseba pa je kot vzrok navedla 
zdravstvene tezave, 

Vecina anketirancev je pripadala skupini ekonomskih migrantov, Znacilen 
odgovor vecine je bil: .Za preselilev v Sombolel sem se odloeil iz gospodarskih 
razlogov, ni bilo delovnega mesta v Porabju.< Nekatere anketirane osebe so pred 
naselilVijo v Sombotelu delale ludi v drugih krajih Madzarske, v Monostru, 
Sopronu, v keramieni lovarni v kraju Magyarszombatfa. Celrtina ankeliranih 
oseb v Sombotelu je pred preselitvijo delala v Monoslru in so se sele kasneje 
odloeile za preselilev v Sombotel. Vsi anketiranci, ki so spadali v sku pi no ekonom
skih migrantov, so sli, kar se delovnega mesta lice, »na sigurno«, Najprej so si 
priskrbeli delovno mesta in stanovanje, sele nato so se preselili v mesto. 

Ena od anketiranih oseb se je za preselitev iz Porabja v Sombotel odlocila iz 
zdravstvenih razlogov, ker so ji lahko Ie v mestu zagotovili popolno zdravstveno 
nego. 
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T obelo sl. 7: Siovenei v Sombolelu po razlicnih popisnih krilerijih med leli 1 890 in 200 1 : 

Materni Narodna uporabe jezika v pripadnosti h kulturnim 
Leta 

jezik pripadnost 
druzini, med vrednotam in k 

prii3!elii tradiciiam 
1890 2 - - -
1941 19 5 - -
1980 52 34 - -
1990 50 42 - -
2001 69 75 62 79 

Vir: A Magyar Korona Orsz6gainok helysegnevl6ra. Budapest 1 892., Az 1941. evi nepsz6ml616s. 

Demogr6fiai adotok kozsegek szerinl. Budapest, 1947, 1990. evi nepsz6ml616s. Anyanyelv, 

nemzetiseg telepulesenkent 1980, 1990. Budapest, 1993, Nepsz6ml616s 2001. 4. Nemzeti 

k6t6des, A nemzeli, etnikoi kisebbsegek adalai. Budapest. 2002. 

Deset let pozneje, leta 1990, so v Sombotelu nasteli 50 oseb s slovenskim 
maternim jezikom, kar v primerjavi s podatkom iz prejsnjega popisa (52 oseb) 
pomeni neke vrste stagnacijo. Povecalo pa se je stevilo oseb s slovensko narodno 
pripadnostjo, in sicer s 34 oseb iz leta 1980 na 42 oseb leta 1990. V obdobju od 
1980 do 1990 se je naseljevanje Slovencev v Sombotel - kljub drugacnim 
podatkom popisa prebivalstva - nadaljevalo. Od 13 anketiranih oseb se jih je pet 
preselilo v Sombolel v obravnavanem obdobju. Vseh pet oseb se je v Sombotel 
preselilo zaradi delovnega mesta, Ie da so bili poleg ekonomskih razlogov pri 
nekaterih pomembni tudi drugi vzroki: .Ce bi ostal doma, bi se vsak dan vozd v 
slui:bo v Monoster, popofdne pa bi moral defati doma na kmetiji«. Podobne 
razloge je navedla tudi druga oseba: .Po poklicni soli bi lahko dobila slui:bo v 
Monoiitru, vendar se mi ni dopadla vsakdanja voi:nja v mesto. Za to sem se odloci
la za preselitev v Sombotef.« Po pricevanju te iste osebe se je v 80. letih za pre
selitev v Sombotel odloCiio kar nekaj porabskih Siovencev. 

Pri popisu prebivalstva leta 2001 se je stevilo Siovencev v Sombotelu po obeh 
'starih, popisnih kriterijih povecalo. Tako so nasteli 69 oseb s slovenskim mater
nim jezikom in 75 oseb s slovensko narodno pripadnostjo. Leta 2001 je bilo 
najvec Slovencev v Sombotelu po popisnem kriteriju .pripadnosti h kulturnim 
vrednotam in k tradicijam«, in sicer 79 oseb. Kot smo ze zapisali v prejsnjem 
poglavju, gre poveeanje stevila Slovencev leta 2001 v primerjavi s podatkom iz 
leta 1990 pripisati predvsem politicnim spremembam leta 1989. Slovenci v 
Sombotelu so se organizirali tako na politicnem kot na kulturnem podrocju. 
Novembra leta 1998 so izvolili svojo samoupravo, januarja 1999 pa ustanovili 
Slovensko kulturno drustvo Avgust Pavel. Predvsem organiziranost Slovencev v 
Sombotelu ter boljsa prepoznavnost Slovenije in maticnega naroda sta - po 
nasem misljenju - privedli do tega, da se je stevilo Slovencev v Sombotelu v 
primerjavi s prejsnjimi popisnimi podatki bistveno povecalo, 
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v sklopu vprasanj 0 vzrokih odselitve smo anketiranee povprasali 0 tern, 
kaksne izkusnje so imeli zaradi svoje nacionalne pripadnosti v Porabju, v 
Sombotelu in na delovnem mestu. VeCina anketirancev je odgovorila, da ni imela 
slabih izkusenj. Dve anketirani osebi sta povedali, da v danasnjem Casu pritiskov 
na slovensko manjsino ni, da pa je bilo v preteklosti drugace. Ena od anketiranih 
oseb, ki se je solala v Sombotelu in po koncanem solanju ostala v mestu, je naved
la: .Na zaeetku solanja so me .dol glejdali«, me prezirali, ker sem vend, kasneje 
tega vee ni bilo.« Oseba, ki se je v Sombotel preselila v 80. letih, je povedala: »Na 
slovensko manjsino pritiskov 'od zgoraj' ni bilo, je pa tudi to res, da nismobili 
tako priznani s strani veeinskega naroda kot sedaj.« Anketiranka iz starej!!e ge
neracije je omenila, cia se ni upa/a pogovarjati s sodelavko Slovenko v sluzbi v 
materinseini, ker sta se bali 'pos/edic: 

8. SKLEP 

Ce za podlago vzamemo popisni kriterij materni jezik, lahko ugotovimo, da se 
je stevilo Sloveneev na Madzarskem od leta 1941, ko so nasteli 4.816 oseb, do leta 
2001 zmanjsalo na 3.187 oseb. Zmanjsanje stevila oseb s slovenskim maternim 
jezikom gre pripis3ti predvsem asimilacijskim procesom, saj se stevilcno sibka 
slovenska skupnost, katere identiteta se opira predvsem na narecje in lokalno 
identiteto, tezko upira tern proeesom. V zadnjih desetletjih so asimilacijski proee
si zelo mocno prisotni tudi med Slovenei v Porabju, kar nam potrjujejo popisni 
podatki. 

Leta 1941 so v sedmih naseljih Porabja - Gornjem Seniku, Dolnjem Seniku, 
Sakalovcih, Andovcih, Stevanovcih, Slovenski vesi in Ketvolgy (Verici-Ritkarovcih) -
in v mestu Monoster popisali 4.313 oseb s slovenskim maternim jezikom, kar je 
pomenilo 90 odstotkov vseh popisanih oseb s slovenskim maternim jezikom na 
MadZarskem. Zunaj obmocja avtohtone poselitve na Madzarskem so leta 1941 
zivele 503 osebe s slovenskim maternim jezikom, od tega 361 zunaj Zelezne 
zupanije. Tja so se izselili zaradi razlicnih poklienih dolZnosti predvsem v casu 
avstro-ogrske monarhije iz Prekmurja in Porabja.28 

Ob zadnjem popisu prebivalstva na Madzarskem so v Porabju in v mestu 
Monoster popisali 1.581 oseb s slovenskim maternim jezikom, kar je slaba polovi
ea vseh popisanih oseb s slovenskim maternim jezikom na Madzarskem. Druga 
poloviea oseb s slovenskim maternim jezikom, 1.606 oseb, tivi zunaj Porabja v 
ostalih predelih Madzarske, najvec v Zelezni zupaniji (739 oseb). Vecina teh oseb 

* * * 
28 Zup:ln~i~, Jernej 2000: S!ovenci na Mad!arskem. V: Razprave in gradivo, 36/37. Ljub!jana, 133. p. 
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se je z obmocjo avtohtone poselitve V Porobju zacela izseljevati po letu 1948. Na 
razseljevanje porobskih Slovencev sta vplivola predvsem dva razloga; politicni in 
gospodarski. 

-polititna migracija 

Po sporu med MadZarsko in )ugoslavijo zaradi resolucije Kominforma leta 
1948 so iz Porobja v notranjost Modzarske izselili mnogo slovenskih 'politicno 
nezanesljivih, druzin. liele po Stalinovi smrti in prihodu Imreja Nagya no oblost 
so se zacele razmere umirjati, vecina internirancev pa se je lahko vrnila dornov. 
Zaenkrat se nimamo podatkov 0 tern, koliko Slovencev so internirali, ne verno 
niti tega, koliko se jih je vrnilo domov. No odseljevanje iz Porobja je vplivala tudi 
t. i. zelezna zoveso, ki je locilo Modzarsko od )ugoslavije in Avstrije in Porabje her
meticno locila od zunanjega sveta. Gibanje in zadrzevanje znotraj obrnejne cone 
je bilo mogoce Ie z dovoljenji in 5 prepustnicami. 

- ekonomska migracija 

Kot smo ze omenili, se je odseljevanje porabskih Slovencev iz gospodarskih 
razlogov zacelo ze v obdobju monarhije, mocnejse rozseljevanje pa je sledilo 
zlasti po drugi svetovni vojni. Ternu so botrovale predvsem tezke socialne 
razmere na kmetijoh in industrializacija v notronjosti drzave. V Porobju prevladu
jejo predvsem gozdovi, zemlja je slabse kvalitete, veCinomo ilovnato in slabo 
rodovitna. Vecina lastnikov premore Ie 1-3 ha zemlje,29 Zato so se ukvarjali tudi z 
drugimi vzporednimi dejavnostmi, kot so sadjarstvo, prodaja lesa, gobarstvo itd. 
Ena od anketiranih oseb nam je povedala, da je po drugi svelOvni vojni denar 
slu:tila ludi z nabiranjem gob in gozdnih jagod Industrializacija po drugi sve
tovni vojni je povzrocila odseljevanje predvsem mlajse in bolje kvalificirane 
delovne sile iz Porabja. )ernej Zupancic govori 0 ,praznjenju tega prostora in 
pricetku razpadanja kulturne pokrajine,.30 Sprva so porabski Slovenci odhajali v 
vecja industrijska mesta v drzavi (Budimpesta, Sop ron, Gyer), nato pa so si v 60. 
letih delo poiskali predvsem v tovarnah v Monostru, nekateri v Sombotelu. Proces 
odseljevanja iz obmocja avtohtone poselitve zaradi ekonomskih razlogov je za
znati vse do danes. 

* * * 
29 Veeina zemlje je v Porabju (in v sosednji pokrajini Orseg) os{ala v priV;l{nih rokah, lukaj niso izvedli kolek· 
{ivizacije, kot v OSlalih delih drtave. 
30 ZupanCic, jernej 2000: Siovenci na Madlarskem. v: Razprave in gradivo, 36/ 37. Ljubljana, 130. p. 
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- ostali razlogi 

Ljudje so zapuscali Porabje tudi iz drugih razlogov, kot so izobrazevanje, 
zakonske zveze itd. Posebno obliko odseljevanja so pomenile poroke z osebami, 
ki so zivele zunaj Porabja. V sedmih naseljih Porabja je bilo kar sest vojaskih 
kasarn in po pricevanju anketiranih oseb se je mnogo mladih deklet porocilo z 
vojaki in se za vedno odselilo iz Porabja. Sestra ene od anketirank se je prav tako 
porocila z vojakom in se odselila. 

Zaradi staranja in slabe soeialne strukture prebivalstva v Porabju lahko v pri
hodnje pricakujemo se dodatno zmanjsevanje 'tevila prebivalstva, znotraj tega pa 
slovenskega zivlja. Kljub spodbudnim rezultatom popisa iz leta 2001 pa se bo 
'tevilo Siovencev zunaj obmocja avtohtone poselitve v prihodnje verjetno se 
manjsalo, saj jih pestijo podobne tetave, ce ne se vecje, kot Siovence v Porabju. 
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