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Prekmurje v prazgodovini in antiki
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Oloris

Srednjeveški vodnjak iz Gornjih njiv pri Dolgi vasi
z vidno križno konstrukcijo desk z utori

Trimlini - arheološko območje Ivankovci.
Najdišče Ivankovci se nahaja na in ob trasi pomurske hitre ceste zahodno od
vasi Trimlini, nasproti bioplinarne. Na najdišču so bili najdeni naselbinski
ostanki iz več časovnih obdobij. Na območju najdišča je v starejši bakreni
dobi stal manjši zaselek z nekaj zemljankami (okoli 4200 pr.n.št). Iz starejše
in mlajše železne dobe (okoli 800–0 pr. n. št) sta bili najdeni po ena
zemljanka z večinoma keramičnimi najdbami. V visokem srednjem veku
(11.–14. stoletje) je na območju najdišča stala vas, ki se je imenovala
Ivankovci (Ivánkóc, Iweankatheluky). Vas je bila opuščena najkasneje v
zadnji četrtini 14. stoletja.
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Bitka pri Mohaču 1526

Ludvik II., ogrsko-hrvaški in
češki kralj,

Turška miniatura,
razstavljena na
madžarskem gradu
Szigetvar
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Prekmurje od začetka 16. pa do konca 17 stoletja
Turnišče! Tudi k cesarju Ferdinandu III. so se obrnili
Varašanci! Magistrat trga Turnišče ga je namreč zaprosil,
da jim potrdi vsebino listine oz. privilegije, ki sta jih leta
1548 trgu potrdila Ladislav in Štefan Bánffy.
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1649 NASTANEK
MARTJANSKE PESMARICE
Odlomek iz martjanske
pesmarice: Phticsicze leipo pojejo

1715 PRVA KNJIGA V
PREKMURŠČINI
Franc Temlin pripravi prekmursko
priredbo malega Lutrovega
katekizma
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Prekmursko »slovensko« besedilo iz leta 1722
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Števan KÜZMIČ (1723 Strukovci-1779 Surd)
Pisatelj, prevajalec, učitelj, evan. duhovnik

Mikloš KÜZMIČ (1737, Dolnji Slaveči-1804 Kančevci
Narodni buditelj, pisatelj, prevajalec, kat. duhovnik

Oba glavna predstavnika prekmurskih pisateljev nosita enak priimek, čeprav pripadata različni veroizpovedi. Sorodna sta si po svojem delu, pobudah in vnemi.
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Cerkvena in upravna razdelitev Prekmurja v 2. polovici 18. stoletja

Prekmurje je bilo leta 1777 vključeno novoustanovljeno
škofijo v Sombotelu, večji, severni del je spadal pod
Győr in južni pod Zagreb. Zapisniku győrske škofije
govori o cerkveni pokrajinski oznaki Tótság (krajina
Slovenov) za gornje Prekmurje. V virih se pokrajinsko
cerkveno ime se pojavi šele leta 1698, in to prav v
omenjenem vizitacijskem zapisniku, ki Tótság geografsko
opredeljuje kot del győrske škofije med Štajersko in reko
Rabo ter pravi, da pokrajino tako imenujejo domačini, ki
govorijo »slovensko-hrvaški jezik« (ab indigenis linguam
sclavonico-croaticam terentibus).
Drugače kot za gornji del Prekmurja, ki je bilo stoletja v
mejah győrske škofije in Železne županije, dolgo nimamo
neposrednih pričevanj o imenu jezika in prebivalstva dolnjega Prekmurja, ozemlja v okviru Zalske županije
in zagrebške škofije. Ti kraji so bili glede na skupni politični okvir s kajkavskimi Medžimurci in škofijsko
središče v Zagrebu močneje izpostavljeni vplivom z juga, iz kajkavskohrvaškega prostora.
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Slovenska okroglina - Tótság

Distrikt Tótság oz. Districtus Tothsaghhiensis — kar Mikloš Küzmič sloveni kot Slovenska okroglina — konec
18. stoletja; predstavlja nekoč najbolj južni del Gjurske škofije, kjer so živeli Slovenci med Muro in Rabo, ter
avstrijsko mejo na zahodu in mejo Zalske županije na vzhodu. Pozneje so tako imenovali soboško dekanijo.
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1774 Zapis prve prekmurske posvetne pesmi.
»Slovenska pesem«, prekmurskega dijaka v Bratislavi
Davida Novaka, opeva kmečko življenje

16

Cehovska tradicija v Prekmurju

18. stoletje oz. predvsem čas Marije Terezije (1740–1780) se začne razcvet cehov v Prekmurju .
V Prekmurju so se izoblikovala cehovska združenja, ki niso bila vezana na mestno okolje kot v osrednje
slovenskem prostoru, temveč na sedeže (pra)župnij ali zemljiških gospostev.
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Prvi časopisi v Prekmurju
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Z Sobote nam pišejo:
Sobočkoga kraja vučitelsko drüštvo ete mesec v Püconci obdržalo sprotolešnje rédovno sedstvo.
Spazlivostjov smo poslühšali preštenje drüstva pol letna imenitneša zgodnjenja. Radi bi čüli, ka po
prek v naši šolaj včenjé skakšim náshajom tečé; šteli smo čüti, jeli naša deca má te potrebne
slovenske knige; šteli smo zvediti, v kakšem stálišči naši šolski sadišči stojijo .Od toga smo zdaj
nikaj ne čüli! Troštajmo se, ka za pol lete od tega tüdi glás dobimo. Nam je jáko potrebno na to
siliti, naj se naša deca poleg dühovnoga dela to tüdi včijo, kaj eden vért more znati, ár z naši dec z
véksega tak vértovje, ali rokodelavci bodo. Vučitel najlepso priliko má deco v njihovom mladosti k
deli navaditi; či se dete navči povanja sadišč, včelario i drügo hasnovitno delo, to de sledi tak delalo.
Kak lehži si tákši človek krüh priprávi. Po tákšem se obogatijo lidjé, obogati se vés i obogati se
orság. Vučitelstvo je jáko lepa čést.
Paščlivi, vučeni vučitel največ zná včiniti, ka naj národ obrisan, delaven i krepki bode. Ali ki vči,
tákši more sam vučeni biti. Eden slovenski vért.

Prijatel (1877, letnik 3, številka 11, str. 44)
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Položaj Slovencev na Madžarskem pred prvo svetovno vojno

Po statističnih podatkih je bilo leta 1910 na Ogrskem 74 000 Slovencev. Večinoma tam živečih Slovencev je
bilo malih kmetov in kočarjev, pogosto z velikim številom otrok. Gospodarski položaj tam živečih ljudi je bil
zelo slab, saj večina ni imela niti toliko zemlje, da bi se lahko z njo preživljala. To jih je prisililo, da so
množično odhajali na sezonska dela v Slavonijo in Vojvodino ter v notranjost Ogrske ali so si pa poiskali
stalno zaposlitev predvsem v Severni Ameriki ali Avstraliji.
Madžarizacija se je v drugi polovici 19. stoletja v Prekmurju vse bolj uveljavljala. Slovenščina je bila
izključena iz vseh uradov in šol. Slovenska beseda se je uporabljala samo še v cerkvenih pridigah ter v
domačih krogih. Madžarska vlada je madžarizacijo nemadžarskih narodov utemeljila z novimi zakoni. Leta
1897 je bilo v Murski Soboti ustanovljeno Madžarsko izobraževalno društvo za Vendsko krajino(Venvidéki
Magyar Közmüvelödési Egyesület - VMKE). Ob tem je bil izdan poziv, v katerem je predsednik društva
Pongrác Pósfay zapisal: »Ohranitev in okrepitev madžarstva v tej pokrajini je naša najvažnejša narodna
zadeva«.
Od devetdesetih let devetnajstega stoletja do pričetka prve svetovne vojne sta si na območju med Muro in
Rabo stali nasproti dve skupini: na eni strani madžarski nacionalisti, ki so imeli v rokah vso gospodarsko
in politično moč ter podporo vladnih krogov, na drugi pa konservativna slovenska katoliška skupina, ki jo
je do leta 1913 idejno vodil Franc Ivanocy, po njegovi smrti pa njegovi učenci, predvsem Jožef Klekl
starejši in Ivan Baša.
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Hiša, krita s slamo v Bogojini

Gümla s sodobnimi stroji. Melinci

Cimprana s slamo krita hiša in gospodarsko poslopje
(pogled z dvoriščne strani) Melinci

Gospodarsko poslopje. Melinci

Svinjaki (levovje) iz leta 1906, Tešanovci

Starejša zidana hiša premožnejše družine, Tešanovci
Propadajoča s slamo krita hiša, cimprana Melinci

Leseno prostostoječe stranišče pred gnojnim kupom.
Melinci

Okrašena cestna stran hiše. Melinci
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Vodnjak na
vzvod/stúdenec na
«čigo« (risba, 50.
ali 60. leta 20.
stoletja

Poziranje ob vodnjaku na vzvod

Vodnjak na
vreteno –
»stúdenec na
koloú«
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SUŠENJE OPEKE V MELINCIH
Melinci so bili v preteklosti znani po
izdelovanju opeke oz. ciglov. Nahajališča
ilovice, potrebna delovna sila in mojstri, ki so
znali kakovostno izdelati in žgati opeko, so
pripomogli, da se je izdelovanje opeke kot
domača dejavnost ohranilo do sedemdesetih let
20. st. Najpomembnejši pa je bil verjetno
ekonomski razlog – industrijska opeka je bila za
nakup posameznikom predraga. Na dan so
naredili tudi do 4000 kosov surove opeke.
Blatar je pripravljal in mešal ilovico, foringaš jo
je vozil v samokolnici, ciglar je opeko oblikoval
v modelu, odnašarca pa je odnašala opeko in jo
obračala na za to pripravljenem prostoru. Na
fotografiji iz leta 1935 so opeke, ki se sušijo na
zraku in ki so zložene v dva velika kupa.
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Cerkvena ulica, danes Slomškova, na razglednici iz leta 1904

Sobota v začetku 20. stoletja

Szaparyjev grad na razglednici iz leta 1904

Soboška bolnica iz leta 1893 po načrtih gradbenika Alajosa
Walderja iz Szombathelyja
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Hotel pri slonu, 1932, Cerkvena ulica, danes Slomškova

Bölcseva lekarna na razglednici iz leta 1913

Cerkvena ulica, danes Slomškova, leta 1906

Kidričeva ulica, danes Slomškova
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Sodišče iz leta 1911 na Cerkveni ulici,
danes Slomškovi

Cerkvena ulica, danes Slomškova, leta 1921

Glavna ulica, danes Slovenska, na razglednici iz leta 1900

HAHNOVA HIŠA iz leta 1910, na Slomškovi ulici
(dr.Leopold Hahn)

Hranilnica južne Železne županije na razglednici iz leta 1913
arh.Laszlo Takacz 1908
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Szaparyjev grad na razglednici iz leta 1906

Hotel Dobray, danes Zvezda, leta 1913

GLAVNA ULICA, danes Slovenska, leta 1905
- Državni vrtec, ustanovljen leta 1883
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Fotografija Sobočancev okrog leta
1910.
Med portretiranci je župnik Slepec,
kantor Ruža in evangeličanski
duhovnik Kovač.
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Na fotografiji je prikaz tovrstnega mlina v Ižakovcih.
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ROMSKI BRUSAČ V TIŠINI
Ena od obrti, s katero so se ukvarjali prekmurski Romi v
preteklosti, je bilo tudi brusarstvo. Prekmurski brusači so
potovali po vsem Prekmurju in tudi po Sloveniji. V domač kraj
so se vračali šele po treh ali štirih mesecih. Navadno je brusača
spremljala žena. Mož je brusil ali popravljal dežnike, žena pa je
zbirala predmete, ki so jih ljudje dajali v popravilo, in skrbela za
hrano. Po vaseh so brusače težko pričakovali, saj nihče drug ni
znal tako dobro brusiti nožev. Romski brusač je poleg brušenja
nožev popravljal in krpal kuhinjsko posodo. Na fotografiji je
brusač s svojim brusom, ko je obiskal Tišino.

Železniška postaja ok.1915

Železniška postaja ok.1915
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Sinagogo v Murski Soboti so pričeli
graditi leta 1907 po načrtih
madžarskega arhitekta Lipóta
Baumhorna. Posvečena je bila 31.
avgusta 1908. Po podatkih iz knjige
Splošni pregled Dravske banovine iz
leta 1939 je živelo v okraju Murski
Soboti leta 1931 269 Judov. Po
holokavstvu se jih je v Prekmurje vrnila
le peščica. Takratne oblasti kljub
različnim poskusom niso uspele najti
rešitve za sinagogo; le-ta je po
njihovem mnenju bila za majhno
skupnost prevelika. Ljudski odbor
mestne občine Murska Sobota je na
svoji seji dne 25. marca 1954 sprejel
sklep, da se »izraelska sinagoga poruši
vsled postavitve stanovanjskega bloka
na tem stavbišču«. Sobočani temu
bloku še danes pravijo židovski blok.
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S TREBUHOM ZA KRUHOM – Vabilo angleške
potovalne družbe za potovanje v Ameriko, poslano
krajanoma Lončarovcev in Berkovcev, leta 1904.
József Ozvatics iz Berkovcev in József Novák iz
Lončarovcev sta se leta 1904 odločila za emigracijo
v Ameriko. Na angleško potovalno družbo v
Rotterdamu sta poslala tudi aro za potovanje. József
Ozvatics je želel vrnitev are, ker se je odločil za
emigracijo v drugo državo. Potovalna družba mu je
poslala pismo o načinu vrnitve are in splošen
dopis/vabilo za pomoč Madžarom, ki potujejo v
Ameriko. Vabilo angleške potovalne družbe za
potovanje v Ameriko iz Rotterdama vsebuje vse
potrebne osnovne informacije o potovanju, ki so
koristile izseljencem, npr. o ladjah, pristaniščih,
prehrani na ladji, cenah ipd
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Slovenci na Madžarskem v času prve svetovne vojne

Med prvo svetovno vojno ni bilo političnih izpadov zoper Slovence na Madžarskem, saj so tudi oni sodelovali v
vrstah honvedskih enot in so na bojiščih branili ogrsko domovino, katere del so bili.
Klekl in njegovi sodelavci se za majniško deklaracijsko gibanje, ki se je razvilo med Slovenci na avstrijski strani
monarhije, sprva niso vneli. Madžarske oblasti so imele deklaracijsko gibanje za veleizdajalsko dejanje in so ga na
vse možne načine želele zatreti. Madžari so sicer v prejšnjih letih ugodili zahtevam prekmurskih katoliških
duhovnikov po izdajanju časopisov v prekmurskem jeziku, t. j. Marijinega lista, Kalendarja Srca
Jezušovega in Novin, ki jih je urejal Jožef Klekl, niso pa Prekmurcem priznali njihove narodnosti.
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FRANC IVANOCY (25. avgust 1857, Ivanovci-29. avgust 1913, Tišina)
Iz rodbine Kodila je bilo več duhovnikov, ki so svoj družinski priimek spremenili v
Ivanocy, kar pomeni "tisti, ki prihaja iz Ivanovec". Iz spoštovanja do njih se je "prekrstil"
tudi Franc.
Poudarjal je pomen verouka za otroke v materinem jeziku. "Nobena oblast ne sme in
ne more prisiliti dušnih pastirjev, da bi svojim ovcam, bodisi odraslim ali majhnim,
razlagali Gospodov nauk v tujem jeziku," je zapisal. S tem si je nakopal sovraštvo
učiteljev in oblastnikov, ki so hoteli prekmurske Slovence pomadžariti. Naziv
"prekmurski Krek" si je zaslužil, ker se je zavzemal za prekmurske ljudi, ki so odhajali
na sezonsko delo na Madžarsko, kjer so jih izkoriščali bolj kot afriške sužnje.
"Ljudstvo se pokvari, če ne bo imelo knjige in dobrega branja." Te
Ivanocyjeve besede so vklesane v spomenik - veliko kamnito knjigo v
soboškem parku. Slovenska knjiga je bila edini uspešen način obrambe
pred silovitim valom madžarizacije ob koncu 19. stoletja. Ljudje so imeli
le nekaj narečnih učbenikov in molitvenikov. Duhovniki, ki so se trudili
ohraniti slovenstvo v Prekmurju, so začeli naročati knjige Mohorjeve
družbe. Med prvimi je bil Franc Ivanocy, zato so oblasti proti njemu
naklepale veleizdajniški proces. "Mar ni nevarno tem ljudem vzbujati
sanje po veliki slovansko-ilirski solidarnosti?" so se spraševali v strahu.
Tri leta je bil urednik Kalendara Srca Jezušovoga (z nabožno, praktično,
pripovedno in narodopisno vsebino). Ivanocy je precej pisal tudi v
mesečnik Marijin list.
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Jožef KLEKL st. (1874, Krajna-1948, Murska Sobota)
politik, urednik, nabožni pisec, katoliški duhovnik
Za Ivanocyjem je bil Klekl prvi, ki je v ogrski državi organiziral reden
domači tisk v zelo nemogočih in skoraj neizvedljivih okoliščinah.
Ustanovil je Marijin list (1904-1941) in Novine (1913-1941)…
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25. oktober 1914

Pozdravleni list s Kaniže, oktobra 25.
Tak nedale vas srca lübeznosti jako lepo dan pozdraviti. Kak ti drago
mojo lübleno ženo i Jožeka. Nedale dragoga mojega lüblinoga očo i
mater i sauside, vse lepou dan pozdraviti. Na dale van zdaj tou pišem ka
san fala Bogi zdrav, kak de ger nedale. Nedale ti zdaj tou pišem draga
moja lüblina žena, ka so tej odišli v soboto odvečera Srpsko, kak je büo
Gujtman Bogojanski, pa gančki Maučec, pa Frčakov Ferencek, tak so
okinčeni bilij, pa takše zastave so meli ka van tou nemren povedati.
Na tretjen strani,
van tau pišem ka san zdaj v nedelo odvečara pa slüžbi du pondelek
odvečara. Da pa dvej vöri sakši tretji den me dojde služba. Krüj pa salo
san pa dobo ka me Kavčova prnesla. Nedale van zdaj tau pišem, ka piši
mi ka, kak je kaj doma či ste še küpili kakšega krmleka pa počen. Pa či
ste žganico že žižgali pa kelko je prišlo. Pa kak je kaj sejanje, … dobro
ne seja, či je nej rejtko ali gosto. Pa kak je kaj repa, či je kaj dobiti, tau
mi se piši nezaj.
Zadravec Ivan,
48. Gyalog II. ezred rezervist, Nagykanizsa
Ivan Zadravec je tako bil eden izmed okrog 3000 prekmurskih vojakov, ki se nikoli niso
vrnili domov.

ODPUST ŠTEFANA ZADRAVCA IZ
VOJAŠKE SLUŽBE
Štefan Zadravec, čevljar, ki se je rodil leta
1882 v Lipi, je v času prve svetovne vojne
služil v 20. madžarsko-kraljevem honved
pehotnem polku in sicer točno 11 mesecev
in 15 dni. Udeležil se je bojev v Rusiji. 31.
oktobra 1918 mu je poveljstvo polka
izdalo svečano odpustnico.
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Nekateri prekmurski vojaki, ki so se borili v 1. svet. Vojni
Na fotografiji (od leve) so vojaki Aleksander Kovač iz
Šalovec, Ivan Kerčmar iz Andrejec, Viljem Županek ter Karel
Varga, oba iz Šalovec, ki so se borili v 1. svetovni vojni.
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OBVESTILO RDEČEGA KRIŽA O SMRTI
JANEZA ŠLOŠARIKA NA FRONTI
Med prvo svetovno vojno se domov ni vrnilo
več kot 3000 prekmurskih mož. Svojci so
obvestila o smrti velikokrat dobili od rdečega
križa. Takšno obvestilo bi morala julija 1916
prejeti tudi družina Janeza Šlošarika iz Dolnjega
Lakoša. Rdeči križ je na obvestilo še zapisal, da
ne vedo, v katerem polku se je boril Šlošarik, in
prosi podžupana, da naredi poizvedbo o tem.
Podžupan županije Zala je rdečemu križu na
podlagi odgovora okrajnega glavarstva Dolnja
Lendava odgovoril, da v občini Dolnji Lakoš ne
živi oseba s tem imenom. Tako svojci morda
niso nikoli izvedeli, zakaj se Janez Šlošarik po
koncu vojne ni vrnil domov
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SPOMIN NA SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA MED PRVO
SVETOVNO VOJNO
V spomin na služenje vojaškega roka so bili med vojaki
priljubljeni »plakati«, na katere je vojak lahko prilepil svojo
fotografijo. Prva svetovna vojna je njihovo priljubljenost
povečala; novi plakati so bili iz različnih materialov, oblik, z
različnimi napisi, slikami …, kupiti pa jih je bilo mogoče v
knjigarnah in trgovinah. Značilnost vseh je bila, da je vojak na
plakat nalepil svojo fotografijo. Plakat iz Čentibe upodablja
štiri voditelje centralnih sil v času prve svetovne vojne: Franca
Jožefa, Viljema II., Ferdinanda I. Bolgarskega in Mehmeda V.
Fotografija vojaka manjka. Zgoraj je upodobljena Marija z
otrokom z napisom "O, devica Marija," spodaj pa je napis
"Molimo za naše vojake".
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Prelomni trenutki leta 1918 in 1919
Zavest o združitvi Prekmurja z matičnim narodom je še pred
razpadom AvstroOgrske izrazil tudi Narodni svet za Štajersko, ki je
bil ustanovljen 26. septembra 1918 in je imel sedež v Mariboru. Ob
svoji ustanovitvi je kot prvo od svojih najpomembnejših nalog
poudaril določitev jasne narodne meje proti nemški Štajerski in
Madžarski. Za uresničitev te naloge je narodni svet imenoval
teologa dr. Matijo Slaviča.

Odnosi med Madžari in Prekmurci so se zaostrili na velikem zborovanju v Murski Soboti, ki ga je ob svoji 25letnici pripravilo društvo VMKE. Na shodu, ki je bil 20. oktobra 1918, so organizatorji s svojimi nestrpnimi
govori izzvali prvi pravi upor slovenskega. Ta dogodek je bil zanesljiva prelomnica v politični usmerjenosti
Slovencev na Ogrskem in je vzpodbudil tudi njihove narodne voditelje, predvsem Klekla, da so se začeli
politično jasneje opredeljevati do ureditve narodnega vprašanja znotraj Ogrske.
Razmere v prekmurski pokrajini so bile zelo napete. Številni tam živeči Slovenci so se 3. novembra organizirano
udeležili slavnosti ob razglasitvi države Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljutomeru, na kateri so s posebno izjavo
predstavili željo Slovenske krajine (Prekmurja), da se združi z ostalimi Slovenci v enotno državo.
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Sobočka slavnost. Dnestjeden je obslüžavalo »Slovenske krajine vogrsčino šireče drüštvo« 25 letnico v Soboti.
[…] Sobota skinščena zastavami opletena je čakala s cele Slovenske Krajine Slovence, naj pred velikim
županom Železne županije i pred zastopnikom vogrske vlade, z državnim tajnikom notranjih zadev, Némethy
ekselencov i drügov plemenitov gospodov izjavi svojo vdanost do vogrske domovine. Cele Slovenske krajine
župani (nihtarje) i notarinije iz železne i Jalavske županije so dobili zapoved, naj se slavnosti vdeležijo i ljüdstvo
navdüšijo ka v velikom števili priroma v Soboto. I to so tüdi vestno včinoli. Sobota je že dugo ne teliko ljüdi v
svojem krili ridila. Slovenski je tolmačo vogrski povedani izjav Slepec Ivan. Slovenski je gučao tüdi dr. Sömen
Ludovik fiškališ. Podpišüvanja nikšega ne bilo, samo nagovor do ljüdstva, naj stalen ostane do vogrskih meji je
ne da pretrgati
)

Kaj je rodila sobočka slavnost? — Zvedili smo, ka so na sobočkoj slavnosti mrsko proti
govornikom gučali. Németh državnomi tajniki ekscelenci so kričali, kda je vogrski začno svoj
govor „slovenski gučite !“ Drügim govornikom pa „ne nam trebej židovskoga ravnanja“ na
Štajari kmet več pravice ma“ — „živio jugoslavija“ itd, Bi hajdi na bitje prišlo, če žandarov ne
bi bilo. Od tistimau vsako dete kriči za Jugoslavijo, naj se Slovenci vsi zdrüžijo. To je sodila
sobočka slavnost, nešteti svedoki to posvedočijo. To je pravica ne pa kak je v vogrskih
Novinah bilo popisano. Oni so te sad dozorili, ki so slavnost začinjali, nej mi.
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Slovenec: političen list za slovenski narod
(21.12.1918, letnik 46, številka 294) str.2
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Konec velike vojne
Prva svetovna vojna se je uradno končala 11.
novembra 1918 s podpisom nemškega premirja.
Posledice prve svetovne vojne so bile
velikanske. Pomembne in dolgoročne posledice
so bile tudi na političnem, geografsko
političnem, socialno-ekonomskem in moralnem
področju.
Prva svetovna vojna in mirovna pogajanja, ki so
sledila po končanih bojih, so spremenila
zemljevid Evrope in hkrati sprožila vzpon
številnih nemirov ter revolucionarnih dogajanj.
Konec vojne je prinesel razpad štirih velikih
imperijev: carske Rusije, Nemčije, AvstroOgrske ter Otomanskega imperija.

"Cesar Karl odstopil. - Cesar Viljem pobegnil. - Republika
zmaguje." Slovenec, 12. november 1918, str. 1.
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Dogajanje v Prekmurju po prvi svetovni vojni
Po padcu kraljevine in ustanovitvi Madžarske ljudske republike sta v Prekmurju
upravo prevzela okrajna narodna sveta v Murski Soboti in Dolnji Lendavi. Njuna
osnovna naloga je bila urejanje napetih socialnih, vojaških in narodnostnih
razmer. Razmere v Prekmurju naj bi uredil novi vladni komisar za t. i. »Vendsko
krajino«, dr. Béla Obál. Ta naj bi Slovencem ponudil možnost samostojne županije
z Mursko Soboto kot županijskim središčem. Istega dne, ko sta se združili Država
SHS in Kraljevina Srbija v enotno državo (1. december 1918), je vladni komisar v
dogovoru s t. i. narodnim svetom, ki ga je vodil župnik Ivan Baša v Bogojini,
sklenil sporazum o samoodločbi.
Slovenski katoliški duhovniki so bili tisti, ki so usmerjali narodno gibanje k
združitvi Prekmurcev z ostalimi Slovenci in tudi s Hrvati. Nihali so med dvema
možnostma, ki sta se ponujali. Kot najustreznejša se je kazala zagotovitev čim več
avtonomnih pravic, ne glede to, kateri državi bi pokrajina na koncu pripadla.
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Štajerski narodni svet in shod v Gornji Radgoni

Želja po združitvi s Kraljevino SHS in ostalimi Slovenci je bila med narodno zavednimi prekmurskimi Slovenci
vedno večja. Ker Narodna vlada v Ljubljani predloga za vojaški poseg ni odobrila, se je general Rudolf Maister
odločil, da ga izvede samostojno s pomočjo mobilizirancev in prostovoljcev. V ta namen je bilo 26. decembra 1918
v Gornji Radgoni pripravljeno zborovanje za Prekmurce.
Na shod, ki ga je organiziral štajerski narodni svet, je prišlo več kot 3000 ljudi. Ob tem je Slovenec poročal, da je v
Radgono prišlo toliko prekmurskega ljudstva, »kakor ga še to mesto ni videlo«
(»Tabor prekmurskih Slovencev v Radgoni,« Slovenec, 4. januar 1919, letnik 47, str. 3.).

Na shodu, ki mu je predsedoval Prekmurec Ivan Jerič, sta poleg drugih
govorila tudi Rudolf Maister in Matija Slavič. Sprejeli so resolucijo, ki je
bila objavljena v Slovencu in Novinah:
»Prvi tabor prekmurskih Slovencev zbran 26. decembra 1918 v Radgoni,
pozdravlja novo skupno vlado neodvisne države SHS ter jo prosi, da vzame
kmalu pod svoje okrilje slovensko Prekmurje, da bo zanj konec tisočletne
sužnosti pod Ogri ter začetek novega svobodnega narodnega življenja. /…/
Kakor ne želimo sebi narodne smrti, tako protestira 1. tabor prekmurskih
Slovencev proti temu, da bi spadali primorski in goriški Slovenci pod Italijo, ker
to bi bila njih narodna smrt. Vlada naj stori vse potrebno, da se to prepreči in
da bodo v državi SHS združeni v resnici tudi vsi Slovenci.«
(»Tabor prekmurskih Slovencev v Radgoni,« Slovenec, letnik 47, 4. januar 1919, str. 3.
Zborovanje v Gornji Radgoni, 26. december 1918

46

Ivan JERIČ (1891, Dokležovje-1975, Slovenj Gradec)
duhovnik, politik
Zelo si je prizadeval, da bi bilo Prekmurje po razpadu Avstro-Ogrske monarhije
priključeno k novonastali kraljevini SHS in tudi zato se je pridružil prekmurski
osvobodilni legiji, ki je bila ustanovljena leta 1919 v Ljutomeru na pobudo
generala Maistra. V stiku je bil tudi z Matijo Slavičem in drugimi delegati, ki so
v Parizu zastopali slovenske narodne interese.

Ivan Jerič

Soška fronta.

Udeleženec tega spopada je bil tudi Ivan Jerič, ki je zapisal: » Naslednjega dne, bil je 24.
oktober 1917, se je začel peklenski ples 12. soške ofenzive. Italijani so uporabljali vse vrste
orožja. Najhujše pa je bilo topništvo. Bobneči ogenj za uničenje vsega na določenem kraju.
Zapiralni ogenj, s katerim so zaprli vse dohodne točke k edinicam v strelskih jarkih, da
vojakom niso mogli dostavljati ne hrane, ne vode, ne streliva…«
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Jurišićev pohod

20. decembra 1918 so se v Ormožu zbrale čete hrvaške vojske pod poveljstvom
stotnika Erminija Jurišića. Hrvaška vojska je zasedla Medžimurje. Navdušenje
nad osvoboditvijo je seglo tudi v Prekmurje, kjer je začel Jožef Godina istega
dne na svojo roko osvobajati Prekmurje. Jurišić je samovoljno prekoračil Muro
in zasedel Dolnjo Lendavo, 28. decembra pa še Mursko Soboto. Madžari so se
hitro zbrali, okrepili vojaške vrste ter v noči z 2. na 3. januar 1919 upornike
premagali. Veliko Prekmurcev se je umaknilo iz Prekmurja, največ v Ljutomer.
Novine (12. 1. 1919, letnik 6, številka 2) str.2

Tabor prekmurskih Slovencov. V Radgoni na Števanovo se je vršo tabor.
Prišli so i Prekmurci. Za predsednika so postavili vogrskoga Slovenca z
Beltinec. Sprejeli so revolucijo (odločbo): Prvi tabor prekmurskih
Slovencov pozdravlja novo skupno vlado neodvisne države S. H. S.
(Slovencov, Horvatov i Srbov) i jo prosi, da vzeme kmalu pod svoje okrilje
slovensko Prekmurje.
Srbi V Prekmurji, V Lendavi so Jugoslovani odvzeli Vogrom 6000 pušk
ino so dobili v roke za 36000 k. srebra. Stotnik Jurišič je dne 28. dec. s
četov mornarov šo v Mursko Soboto. Vogrsko vojaštvo je zbežalo.
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Zasedeni prekmurski kraji.
Poročilo dr. M. Slavič
Po zavzetja večjih krajev v Medjimurju, Čakovca, Štrigove, Murskega Središča,
so prekoračile jugoslovanske čete Muro ter prišle v Prekmurje. Prvi kraj, ki je bi
zavzet, je največe mesto celega Prekmurja, namreč Dolnja Lendava. Ime ima od
reke Lendave, ki izvira na Štajerskem pri Gleichenberga; en pritok pa, ki se
imenuje tudi Lendava, izvira v Prekmurju, južno od kraja, ki se zove Kuzma. Ob
tem pritoku je Gornja Lendava (Felsölendva). Dolnja Lendava (Alsolendva) leži
na levem bregu Lendave ob pobočju, kakor naslonjena nanj, vinorodnih gričkov,
ki so podobni Slovenskim goricam. To ozadje Dolnje Lendave na vzhoda je
slovensko, kakor so slovenske tudi vasi, ki so na polju proti zapadu. […] Do
zdaj imenovani kraji so v Zaladski županiji (varhmeji), Od Beltinec pa pelje lepa
cesta v Železno županijo, kjer so še lepše ceste. Glavno mesto te županije Sobota
(Muraszornbat) se je udalo 28. decembra brez strela, […] Murska Sobota
(nemški Olsnitz) ima 1922 katoličanov, 10 grško pravoslavnih, 530 luteranov, 46
kalvincev, 2 unitarca in 234 judov. Sobota je prav čedno mesto, je obenem
luteranska župnija ter je središče prekmurskih Slovencev in izhodišče lokalne
železnice, ki gre skoz slovensko Prekmurje proti severu v Körmend, kjer se
združi z železnico, ki pelje iz Gradca mimo Monoštra (Sv. Gotharda) ob Rabi v
škofijsko mesto prekmurskih Slovencev, Sombatelj (Steinamanger).
Straža (03.01.1919, letnik 11, številka 1

Železniška postaja 1915

Železniška postaja, 1910
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Shod Prekmurcev v Beltincih in Narodni svet za Prekmurje

Sedemnajstega januarja 1919 je bil organiziran shod v Beltincih, na katerem je
5000 udeležencev poudarilo željo po priključitvi Prekmurja k ostalemu
slovenskemu narodnemu ozemlju ter h Kraljevini SHS. Zborovanje je pokazalo,
da se prekmurski Slovenci niso več zadovoljili z avtonomijo v okviru
Madžarske, marveč so videli rešitev le v priključitvi h Kraljevini SHS. .
Ustanovili so tudi društvo, da bi združili pod isto zastavo vse slovenske kraje,
tudi tiste, ki so višje od Monoštra.

»Prekmurski Slovenci za Jugoslavijo,« Slovenec,
23. januar 1919, letnik 47, str. 3.

[…]Pozdrav prekmurskim Slovencom,
Z velikom veseljem sva štela, kako je 5000 Prekmurcov manifestiralo za Jugoslavijo v Belticih. Čiravno preganjajo
Vogri in židovje vse, ki so za Jugoslavijo, se itak naši junaški bratje toga nikaj ne bojijo. Bratje, tako naprej!
Prekmurje pride za gotovo vkup s Slovenci na Štajerskom. Samo malo še potrpite! Ne zavϋpajte Vogrom in
židovom! Oni ne držijo reči. V času, ko je bil kapitan Jurišič na Prekmϋrskom, so že včili v nekih šolah slovenski,
zdaj pa je pa vse vogrski. Ponujajo vam avtonomijo pod Vogri. To je premalo. Pa tudi toga ne bi dali. Za zdaj
zahtevajte, da učitelje včijo slovenski; da se popeva v cerkvi slovenski, tudi v tjedni v sobočkoj cerkvi; da gučijo
gospodje po kancelajah vsi slovenski. […]
Prisrčno vas pozdravljava Matjaž Kϋzma in njegov prijatl z dolinskoga Premurja, bodoči politični uradnik na
Prekmϋrskom, šteriva se zdaj mϋdiva v poslih za Prekmϋrje v Ljubljani.
Slovenec: političen list za slovenski narod (26.01.1919, letnik 47, številka 21)
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Skupna meja med Čehi in Jugoslovani.

Praška „Union“ piše, da je ena najglavnejših vprašanj, skupna
meja z Jugoslavijov, tedaj takozvani koridor. Seveda se bodeta
Nemčija in Madžarska opirale tomi, da bi lehko še nadalje ločili
severne in južne Slovene. Češka republika pa potrebüje to pot iz
gospodarskih ozirov, da je pot do Adrije tem trdneje
zagotovljena. Tüdi je potreben takši slovenski zid proti valovom
pangermanizma, ki bo se vedno močen dovolj, da bo delal
europske spore. Raditega je te koridor teliko, kak gotova stvar.
Seveda bo 100.000 Nemcov v čehoslovaški državi več, a to
nikaj ne, da na kraji so tak jeziki mešani, da se meja ne da
natančno potegnoti. Antantini možje so že zdavnaj pritrdili
važnosti toga vprašanja in bodo stali na njem, kda pride do
besede.
Novine (2. 2. 1919, letnik 6, številka 5) str.2
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Zapisi o dvorcu segajo v leto 1866, vendar ne vsebujejo
podatkov o tem, kdaj je bil dvorec zgrajen in kdo ga je dal
zgraditi. Domnevno naj bi bil sicer zgrajen v prvi tretjini
19. stoletja. Med letoma 1866 in 1900 je dvorec menjal
več lastnikov, nakar ga je odkupil grof Karl von
Matzenauer, češki Nemec, ki se je z družino, zaradi
bolehnosti soproge, preselil iz Češke v Prosenjakovce.
Grof je opravljal funkcije izrednega poslanca in
ministrskega veleposlanika.

Dvorec Matzenau v Prosenjakovcih

V času po prvi svetovni vojni je bil tudi v komisiji, ki je bila
zadolžena za določanje meje med Kraljevino SHS in
Madžarsko. Prizadeval si je, da bi meja potekala nad vasjo
Prosenjakovci. Zahteval je tudi, da meja ne sme presekati
obdelovalnih površin domačinov. Organiziral in vodil je kmete
pri podpisu peticije o poteku meje. Ta peticija je bila
podpisana na njegovem dvoru. V svoja prizadevanja glade
meje je vključil tudi druge države, med ostalimi tudi Vatikan.
Njegova zahteva glede meje je bila uresničena. Umrl je 5.
februarja 1932 v Prosenjakovcih.
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Vzpostavitev komunistične oblasti v Prekmurju

Marca 1919 je v Budimpešti prevzela oblast
Madžarska socialistična partija in razglasila Madžarsko
sovjetsko republiko.
V Szombathelyju – središču Železne županije, pod
katero je upravno spadal večji del Prekmurja – se je še
isti dan formiral direktorij iz vrst delavskih
predstavnikov in vodstva socialistične stranke. Glavna
oseba v Železni županiji je bil dr. Béla Obál. Prevzel je
tudi vodenje oddelka za politične zadeve nacionalnih
manjšin. V tem oddelku je bil tudi referat za »vendske«
zadeve s sedežem v Murski Soboti, ki ga je vodil
Vilmoš Tkalec.
V Murski Soboti so vzpostavili tudi delavski in kmečki
sovjet za Slovensko krajino, ki je prevzel vso oblast.
Takoj po prevzemu oblasti je novi direktorij, izvršni
organ sovjeta, izdal razglas ljudstvu Slovenske krajine,
ki je bil objavljen v časniku Novine.

Prve boljševiške NOVINE
Novine (30. 3. 1919, letnik 6, številka 13) str. 1
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Prekmurski Slovenci so bili po takratni upravni razdelitvi razdeljeni
v naslednje okraje: Monošter in Murska Sobota, ki sta spadala pod
Železno županijo, ter Beltinci in Lendava, ki sta spadala pod Zalsko
županijo. Direktorij za Slovensko krajino se je 29. marca 1919
samovoljno razglasil za pristojnega nad celotnim območjem
Prekmurja, imenoval pa se je Ravnitelstvo Slovenske
okrogline. Sedež je imel v Murski Soboti.
Prekmurci v Slovenski krajini so nasprotovali komunizmu in so se
želeli združiti z Jugoslavijo. Uporniki so se združili v legijo. Pri
delu jih je spodbujala skupina Maistrovih sodelavcev. Sklenili so
pregnati direktorij iz Murske Sobote, Prekmurje pa priključiti
Jugoslaviji. Spodbujal jih je general Maister, ki pa je moral pomoč
odklonil, ker so prišla slaba poročila z avstrijskega bojišča.
Štirinajstega maja je Narodni svet za Prekmurje naznanil slovenski
javnosti, da so se legionarji uklonili: »Upor je zadušen. Z
današnjim dnem razpuščam Narodni svet za Prekmurje. Svojo
dolžnost smo storili, vest nam ne bo nikoli ničesar očitala, roke smo
si umili. – Nekdo drugi bo odgovor dajal«
(»Narodni svet za Prekmurje slovenski javnosti!« Slovenec, 17. maj 1919, letnik 47, str. 2.).

Rudolf Maister (1874 -1934), Zbirka fotografij
Frana Vesela, NUK
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Ustanovitev Murske republike

Vilmoš Tkalec s
soprogo Ano Margitko
Preisler, vir:
http://www.pomurci.si/
osebe/tkaleczvilmo%C5%A1/629/

Sovjetsko madžarsko republiko je ogrožala politična nestabilnost.
To je vplivalo tudi na privržence in »navidezne podpornike« nove
komunistične oblasti. Tako tudi na Vilmoš Tkalca, ki je strmel po
čim večji neodvisnosti od osrednje madžarske vlade. V Prekmurju
je bilo malo podpornikov komunističnega režima. Tudi gospodarski
položaj je bil nestabilen, saj je primanjkovalo osnovnih življenjskih
potrebščin. V razmerah, ki so prevladale v Prekmurju, Tkalcu ni bilo
težko na svojo stran pridobiti poveljniškega kadra vojaških enot. Na
njegovo stran so stopili tudi nekateri nekdanji monarhistični vojaški
poveljniki. Z njihovo pomočjo je Tkalec dobil na svojo stran večino
vojaštva, okoli 350 mož. Pristaše je našel tudi med slovenskimi kmeti v soboških okoliških vaseh. Glavno oporo pa
je imel pri pobeglih veleposestnikih. V takih okoliščinah je Tkalec 29. maja sklical člane sovjeta murskosoboškega
okraja. Tkalec jim je predlagal odcepitev od Madžarske sovjetske republike:
»Dne 29. maja 1919 se je sestavil upravni direktorij, ad hoc iz dvanajst članov kot vladna oblast za namišljeno
samostojno do madžarske boljševiške vlade neodvisno: socijalistično Mursko republiko«.

(Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), Zbirka Prevratni dogodki na Slovenskem Štajerskem, SI_PAM/1691/001/00126, Odgovori na Maistrovo anketo: Šeruga Vincenc,
Murska Sobota).

Tkalec je 29. maja 1919 oklical Mursko republiko. Socialistično republiko je uradno razglasil Tkalec ob 11.30 z
balkona hotela Dobray v Murski Soboti. Za predsednika republike so izvolili Vilmoša Tkalca. Skupna vojaška moč
Murske republike je znašala 1194 vojakov in 36 oficirjev.
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Vladne čete so takoj po prispeli novici o ustanovitvi Murske
republike v Budimpešto začele s protinapadom. Boji so trajali do 5.
junija. Položaj je postal za Tkalca in njegove pripadnike zelo
kritičen. Predvsem na Goričkem so vladne čete hitro prodirale proti
Murski Soboti. Tkalec se je že prvi dan ofenzive morali umakniti iz
Murske Sobote. Položaj Tkalčevih sil je bil slab in v torek 3. junija
ob 8. uri so rdeče čete vkorakale v Mursko Soboto.
Tkalčeve čete so bile poražene in vzpostavljen je bil stari red: »Réd
smo nazáj postavili; vsaki náj ostáne i nadale na svojem meszti i
opravla svoje delo«
(»Zapóvid,« Novine, 15. junij 1919, letnik 6, str. 1.)

Madžarski boljševiki
naženejo Tkalca
Novine (15. 6. 1919,
letnik 6, številka 23) str. 1

Obseg Murske republike od 2.–4. junija 1919, vir za sliko: Julij
Titl, Murska republika 1919, Murska Sobota, 1970, str. 71
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Dogajanje v Prekmurju do priključitve h Kraljevini SHS

Tretjega junija 1919 so »rdeči« zopet postali gospodarji položaja v Slovenski krajini.
Klekl in njegovi somišljeniki so se odločili za priključitev k Jugoslaviji. Zaradi strahu pred boljševizmom so se
obrnili na Jugoslavijo in upali, da bodo tam dosegli avtonomijo. Duhovnikom je oblast zagotovila, da lahko
neovirano nadaljujejo cerkvena opravila. Kljub temu so pričakovali, da bo pariška mirovna konferenca Prekmurje
prisodila Jugoslaviji. Njihova želja po osvoboditvi se je izražala v javnem molku ter v prošnjah jugoslovanski vladi,
ki so jih neimenovani dopisniki skrivaj pošiljali Slovencem, živečim onkraj reke Mure:
»Ko smo te dni čitali v 15. številki Murske Straže, da pripada Prekmurje Jugoslaviji, smo se zelo razveselili; bojimo
pa se, da nas bodo boljševiki prisilili v boj proti vam, zato prosimo v zadnji uri, da nas rešite, sicer smo izgubljeni
za vselej. /…/ Mi Prekmurci bi že davno obupali, toda naše ljudstvo je verno in navzlic vsemu zvesto Jugoslaviji. Še
enkrat vas rotim, da nas ne pustite v obupnem položaju in pošljete nemudoma na Prekmursko naše hrabre in
zmagovite čete. Bog živi Jugoslavijo!«
(»Obupen klic iz Prekmurja,« Slovenec, 29. julij 1919, letnik 47, str. 3.)

Sovjetska oblast je bila pri reševanje slabega gospodarskega položaja posluževala nepopularnih ukrepov, ki so jih
kmetje v Slovenski krajini močno občutili. Iz dneva v dan so se večale rekvizicije živil, da bi kmetje prispevali več
pomoči mestom in fronti. Pri zbiranju živil je pripadla pomembna naloga učiteljem na vasi. Ti so opravljali prisilne
odkupe živine, masti, žita, jajc, zaradi česar so se zamerili kmetom.
Politični položaj v Slovenski krajini je torej ostajal še nadalje zapleten. Organi sovjetske oblasti v Murski Soboti ter
v Železni županiji so še naprej nasprotovali slovenski samoodločbi, slovensko vprašanje so zanikali, vsako
prizadevanje za ureditev tega vprašanja so pa označevali kot jugoslovansko nevarnost.
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Dogajanje na mirovni konferenci v Parizu

Sočasno z urejanjem položaja v Slovenski krajini so si
jugoslovanski delegati na mirovni konferenci v Parizu
prizadevali, da pripade Prekmurje Jugoslaviji. Slovenska
krajina je namreč po neuspelem protirevolucionarnem
uporu izgubila pomen pri imperialistih in zato ni bilo več
ovire, da to ozemlje dobi država Srbov, Hrvatov in
Slovencev. Vendar pa je bila antanta manj naklonjena
jugoslovanskim zahtevam po Prekmurju in je zato odlašala
z rešitvijo tega vprašanja.
Stanje na Madžarskem je bilo tisto, ki je prepričalo antanto,
da se je odločila, da bo Prekmurje pripadlo Kraljevini SHS.
Devetega julija 1919 je Vrhovni svet peterice sprejel sklep,
da naj bo meja med državo Srbov, Hrvatov in Slovencev ter
Madžarsko razvodnica med Muro in Rabo; to je ob sedanji
državni meji. Šestnajstega julija je jugoslovanska
delegacija, sklicujoč se na slab položaj Slovencev pod
komunistično madžarsko oblastjo, prosila predsednika
mirovne konference Clemenceauja, naj pooblasti vlado
Kraljevine SHS, da vojaško zasede Prekmurje.

Pogajanja na pariški mirovni konferenci
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Straža (26.05.1919, letnik 11, številka 42)

Pismo is Pariza, Pariz, 21. maja 1919

[…]Včeraj smo bili v. družbi z grofom Begouenom, ki je
pisal v „Uournal des defeats“ o naših razmerah tako lepo.
[…] Ni trajalo dolgo in vstopil je v našo sredino tudi grof
Begouen. Zanimal se je najprej zlasti za Beljak, Trbiž in
Celovec. Od mučnih koroških misli, ki smo jih
zasledovali na zemljevidih, je poletel naš razgovor seveda
na Štajersko. G. grof je govoril z veseljem tudi o
„šarmantnosti“ prevzv. g. knezaškofa v Mariboru pri
katerem je bil gost, radi česar je menil urednik, da moram
jaz sedeti pri „čaju ob petih“ ob grofovi strani. Pravil je o
prijaznosti velec. g. generala R. Maistra, seveda tudi o
Jarenini, o Sv. Lenartu in dotičnem francosko govorečem
možu, o zanimivosti na radgonskem mostu itd. Razume
se, da sem ga posebno zahvalil za lepe besede, ki jih je
zapisal v prilog našega Prekmurja.[…]
Dr. Matija Slavič

Straža (29.08.1919, letnik 11, številka 69)
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Prizadevanja dr. Matija Slaviča v Parizu

Dr. Matija Slavič je pripravil memorandum o Prekmurju, s
katerim je jugoslovanska delegacija na mirovni konferenci v
Parizu 18. februarja 1919 prvič uradno zahtevala priključitev
celotnega slovenskega ozemlja med Muro in Rabo: »Prekmurje
naj bo v državi, v katero se želi njegovo prebivalstvo vključiti
zaradi etnografskih, geografskih, kulturnih in gospodarskih
povezav. To željo so najjasneje izrazili v geslu: Od Monoštra
vse do Čentibe za Jugoslavijo!«
(Slavič, Naše Prekmurje, str. 98.).

Dr. Matija Slavič (1877 - 1958),
vir: http://www.pomurci.si/osebe/slavi%C
4%8D-matija/766/

Etnografski zemljevid Slovenske krajine, predložen mirovni konferenci
- etnografsko karto je izdelal Matija Slavič, razmejitveno mejo med
Muro in Rabo pa je predlagal ameriški izvedenec Teritorialne komisije
pri mirovni konferenci P. W. Johnson (vir: M. Slavič, Naše
Prekmurje: zbrane razprave in članki. Murska Sobota: Pomurska
založba, 1999, str. 293)
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Matija Slavič

Prekmurci se mu lahko klanjamo

Konec leta 1918 je postal član slovenskega dela jugoslovanske delegacije na mirovni
konferenci v Parizu. Problematiko Prekmurja je poznal že prej, od septembra 1918, ko je že
vedel, da mu bodo podelili zastopstvo za ta del ozemlja, pa je opravil več ogledov in srečanj z
vidnimi prekmurskimi duhovniki ter se natančno seznanil s položajem. Iz Pariza je v pismih
redno obveščal slovensko in jugoslovansko javnost o poteku pogajanj. Sestavil je dve
spomenici, v katerih je z jezikovnih, etnografskih in drugih stališč utemeljeval zahtevo po
priključitvi Prekmurja oz. Slovenske krajine ostalemu slovenskemu ozemlju. Leta 1921 in 1923
sta bila objavljena dva njegova spisa, Prekmurje in Naše Prekmurje, v katerih je pisno
dokumentiral, zakaj je prav, da Prekmurci pripadajo Slovencem.
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ŠTUDIJA MATIJE SLAVIČA O
PREKMURJU
Za potrebe pariške mirovne konference je
Matija Slavič spisal študijo z naslovom
»Vprašanje Prekmurja, Štajerske in Koroške
– Prekmurje«, v kateri je predstavil naravne
in družbenogeografske značilnosti
Prekmurja. Drugi del študije je bila statistika,
s katero je dokazoval slovensko etnično
pripadnost Prekmurcev. Knjižica je napisana
v francoskem jeziku in nosi naslov La
Question du Prekmurje, de la Styrie et de la
Carinthie. Le Prekmurje in De la Statistique
du Prekmurje.
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Teolog, zgodovinar in filozof prof. dr. Fran Kovačič (1867–1939)
Dr. Fran Kovačič je bil zelo raznovrstna osebnost. Zasnoval je temelje zgodovinskega društva,
ustanovljenega v Mariboru leta 1903. Leto kasneje je ustanovil strokovno zgodovinsko
revijo Časopis za zgodovino in narodopisje, ki izhaja še danes. Bil je pobudnik ustanovitve
Pokrajinskega arhiva ter tajnik in kasneje predsednik mariborskega Muzejskega društva. Dosegel je
ustanovitev mestne Študijske knjižnice v Mariboru (danes Univerzitetne knjižnice). Kot velik borec
za materni jezik je delal skupaj z Matijem Slavičem pri oblikovanju meje po I. svetovni vojni,
bil pobudnik zbiranja podpisov v podporo Majniški deklaraciji in preprečil plebiscit s
katerim bi lahko del slovenske štajerske prešel pod Avstrijo. Leta 1919 je kot izvedenec za
etnično mejo sodeloval v jugoslovanski delegaciji na mirovni konferenci v Parizu.
Izdal več knjig: Trg Središče(1910), Ljutomer (1926), Slovenska Štajerska
in Prekmurje (1926) in Zgodovina lavantinske škofije (1928), …
Postavil je temelje za več desetletij kasneje ustanovljeno univerzo v
Mariboru.
Ustanovil je tudi abstinenčno društvo in
želel, da bi nekdo delal z mladimi in
povabil salezijance k sodelovanju.
Salezijanci so postavili pogoj za delo
prostor in tako je leta 1913 v Veržeju
nastalo Marijanišče, kjer se je začela
vzgoja za mlade iz ogrskega in štajerskega.
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Priključitev Prekmurja h Kraljevini SHS

Prvega avgusta 1919 je Vrhovni svet v Parizu ugodil prošnji vlade Kraljevine SHS, da sme zasesti Prekmurje:
»Vrhovni svet mirovne konference v Parizu je določil 1/8. 1919 meje za Jugoslovansko Prekmurje in dal
dovoljenje jugoslovanski armadi da prevzame upravo tega dela Prekmurja«.
(Pokrajinski arhiv Maribor, Odgovori na Maistrovo anketo: Šeruga Vincenc).

V Slovenski krajini so oblast iz rok komunistov prevzeli predstavniki starega reda. Na čelo okrajne oblasti se
je postavilm Pál Horváth, nekdanji murskosoboški okrajni glavar. Ta je 6. avgusta izdal ukaz, v katerem je
prepovedal gibanje prebivalstva po 10. uri zvečer, prepovedal je zbiranje na javnih mestih, točenje alkoholnih
pijač in podobno. V Mursko Soboto so prišli prevzet upravo oficirji in uradniki belogardistične vlade. Med
njimi se je pojavil tudi Tkalec, ki je po umiku v Avstrijo prestopil k beli gardi in hotel postati njen vodja v
Prekmurju.
Desetega in enajstega avgusta so se v Radgoni že zbirale jugoslovanske čete, da zasedejo Prekmurje, kakor je
določila mirovna konferenca.

Dvanajstega avgusta so jugoslovanske čete in prostovoljci Sokolske legije v Štrigovi vkorakali v Prekmurje in
razpršili bele in rdeče gardiste brez prelivanja krvi:
»V torek so prišle jugoslovanske čete, da zasedejo Prekmurje in sovražnike Slovencev. Bela garda se je
umaknila, Rdeča garda se je razpršila in položila orožje«.
(»Rešitelji so prišli!« Novine, 17. avgust 1919, letnik 6, str. 4.)
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Slovenska krajina je tako postala kot
Prekmurje sestavni del Kraljevine SHS.

»Naša prekmurska krajina je prikapčena Jugoslaviji.
Dozdajšnja vogrska uprava se zdaj spremeni v
slovensko.«
(»Sosvet v Prekmurji,« Novine, 24. avgust 1919, letnik 6, str. 2.).

»Rešitelji so prišli!« Novine, 17. avgust 1919,
letnik 6, str. 4
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Slovenski ljudski tabor v Beltincih

V nedeljo, dne 17. avgusta 1919, se je vršil po zahvalni službi božji v Beltincih pred cerkvijo velik ljudski tabor,
na katerem je govoril med drugim tudi narodni voditelj prekmurskih Slovencev, Jožef Klekl star., ki je
navduševal Prekmurce »za vero in ljübav do materinega jezika«. Tisočera množica mu je klicala: »Obečamo,
obečamo!«
“Dragi rojaki!
Deca ste lüblene slovenske matere, slavne
Slovenije, štera prebridke skuzé morete
točiti. ... Poslüšajte jo, potrta srca,
poslüšajte jo vsi mladi i stari, katoličanci i
evangeličanci, bogati i soromaki, vsi ste
njéni, nad vse vas razprestera svoje materne
peroti, zato ka ste vsi njena deca, zato ka ste
vsi Slovenci. To ste! ... To veselo vest, glas
preradosten tvojega rešenja ti naznanja
tvoja slovenska mati, mati Slovenija.
Prekjezeroletno robstvo konec jemle. ...
Veseli se, dobro slovensko lüdstvo, vüra
tvoje slobode je odbila, vernost tvoja je
plačo dobila!"
Jožef Klekl, star.
Novine, 17. avgust 1919

Proslava ob 10. obletnici priključitve Prekmurja Jugoslaviji v Murski Soboti
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Izročitev Prekmurja civilni jugoslovanski upravi

Naznanje Prekmurcom!
Podpisao zastopnik jugoslovanske vlade naznanim ljubim Prekmurcom:
1. da je zasedeni kraj Prekmurja del Jugoslavije poleg odločbe pariške mirovne konference. To je
stalno — večno jugoslovanska Zemlja, del Slovenije. Vi ste ne več Vogri, nego Jugoslovan!, Sinovje
domovine Jugoslavije, po rodi Slovenci. Naša vláda ma moč, da to dobljeno zemljo, da vas rešene
brate na svojem krili obdrži, naše junaško vojaštvo bo znalo obrániti tisto, kaj je našega. Tistim, ki
gučijo, da je to še ne stalna nego samo začašna rešitev, se
nasmejte i je opomnite, naj ne širijo laži
in nezavüpanje. Rešenje je dovršeno. […]
4. Vsaki, ki kakšni posel ma, naj se obrne na moj
urad v Radgoni, (v gostilni »K sunci« pri Vogleri). Z
jugoslovanskim pozdravom.
Civilni komisar Prekmurja:
Dr. Lajnšic s. r.
Novine (24. 8. 1919, letnik 6, številka 32)

69

Prizadevanja dr. M. Slaviča za slovenski
jezik in žalovanje za tistimi, ki so ostali
izven meja Prekmurja

Slovenska imena prekmurskih občin
Sestavil Ker naša uprava nujno potrebuje slovenska imena, zato
sem sestavil za to praktično rabo imenik prekmurskih občin, da
jih vsak lahko hitro najde. Imena so taka, kakršna sem našel še v
kakih pismenih virih, po največ pa taka, kakor sem jih slišal
izgovarjati na Prekmurskem. Kdor najde kako boljša obliko,
izgovarjava je namreč tu in tam različna, naj mi jo blagohotno
naznani, da se dožene tudi v tem oziru kolikor mogoče pravilna
o bitka !
Okraj Murska Sobota

Korong
Marafϋres
Muraszentes
Murasrombat
Maravarhely
Retailas
Szecsenykut
Ujtölgyes
Vaspulory
Aisumaracz
Burkoez
Battyunfalva
Csendlak

Krog
Tropovci
Svetahovci
Murska Sobota
Gradišče
Ropreča
Petanci
Noršinci
Polana
Moravci
Bakovci
Rakičan
Tišina
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Dr. M. Slavič:
Neodrešeni panonski Slovenci.
[…] Z Radgono in okolico smo izgubili okoli 5000 svojih ljudij, ponajveč prekmurskih Slovencev. Zlasti pet vasi v bližini
Radgone: Potrna, Žetinci, Zemkovci, Dedonjci in Slovenska Gorca je ohranilo do današnjega dne svoj pristno slovenski značaj
in jezik. […]
Enako občutena je krivica, ki se nam je zgodila na severnem Prekmurju. Tam so odrezali od naših prekmurskih bratov Slovence
na desnem bregu Rabe. Napravila se je tam za mejo razvodnica med Muro in Rabo. S tem smo izgubili okoli 8000 prebivalcev,
in sicer kakih 3000 v Monoštru (sv. Gotharda), v mestu z gimnazijo, ki ima izdatno slovensko manjšino poleg mažarskega in
nemškega prebivalstva, ter okoli 5000 zavednih okoliških Slovencev, ki so si kljub tisočletni narodni sužnosti ohranili svoj jezik
ter stanujejo kompaktno v treh župnijah, ki imajo do danes izključno le slovensko službo božjo. Lepa slovenska imena teh 12
neodrešenih krajev (z mažarsko označbo) se glasijo: župnijski kraj Gorenji Senik (Felsoszolnok), župnijski kraj Dolenji Senik
(Alsoszolnok), mesto Monošter (Szent-Gotthard), Židava (Zsida), Rabska Slovenska ves (Rabatotfalu), Sakolovci
(Szakonyfalu), Ritkarovci (Ritkahaza), Verica (Permise), župnijski kraj Štefanovci (Apatistvanfalva), Otkovci (Ujbalaszfalva),
Farkašovci (Farkasfa) in Endovci (Orfaluj). […]
Prestolica panonskih Slovencev v Blatnem gradu je izginila, zemlja slovenskih knezov Severno od Rabe proti Donavi, kjer bi
naj bil »koridor« med Čehoslovaki in Jugoslovani, izgubimo deloma v nemški Avstriji deloma v Ogrski okoli 100.000
Jugoslovanov, ki živijo v raznih skupinah na tem ozemlju. To je velika narodna izguba, pa tudi politična in gospodarska škoda.
Ideja o koridorju je našla pri velesilah gluha ušesa. Edini Francozi so ji bili deloma prijazni. Pariški list »Le Temps« si je na pr.
vzel pogum, da je rahlo nasvetoval v številki z dne 6. junija 1919, naj pride ozemlje tega koridorja v upravo »družbe narodov«,
dokler se prebivalstvo definitivno ne odloči, h kateri državi hoče se dati in dokler se ne spoznajo nameni nemških in mažarskih
sosedov. […]
Slovenec: političen list za slovenski narod (31.07.1920, letnik 48, številka 172) priloga
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1934 so na območju večinskega madžarskega
prebivalstva od letoma 1921 in v okolici Lendave
nastale priseljenske kolonije, kamor so naselili
primorske in istrske begunce ter slovenske družine iz
drugih delov Prekmurja. In sicer so kolonije nastale v
Petišovcih, Benici, Pince-Marofu, Mostju, Gaberju,
Kamovcih in Dolgi vasi. Zadnja je nastala kolonija v
Dolgi vasi leta 1934, kjer so naselili sedem
primorskih in pet prekmurskih slovenskih družin.
Vsega skupaj je bilo naseljenih 254 družin, ki so štele
1.305 družinskih članov. Ob popisu leta 1951 je v
Dolgi vasi živelo 14 priseljenskih družin.

SLOVAR PREKMURSKIH FRAZ, BESED, GEOGRAFSKIH IMEN
Gašper Lipovšek je bil maja 1920 imenovan za civilnega komisarja za Prekmurje. Po ustanovitvi okrajnega
glavarstva za Mursko Soboto junija 1921 je postal prvi okrajni glavar, kasneje sreski načelnik. V njegovem
fondu je ohranjena knjižica s prekmurskimi frazami, besedami in geografskimi imeni, ki si jih je očitno
zapisoval med svojim delovanjem. Pri nekaterih besedah je dopisan tudi kraj, v katerem se uporablja
beseda. Primer: »V Prekmurju je več kmečkih odvetnikov – fiškališev. Fiškališ Gomboc iz G. Slaveč je
rekel notarošu Šerugi iz Gor. Lendave na vprašanje slednjega Kaj je novega v M. Soboti, ko so 11. in 12.
avgusta 1919 Jugoslovani zasedli Prekmurje: Vrag je vzel Vaš pa moj kancelaj.
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Ludvik Vrečič (1900 - 1945) je prvi akademsko šolan likovni umetnik iz Prekmurja in
najstarejši predstavnik tako imenovane prve prekmurske likovne četverice

Avtoportret

Pogled na vas

Ludvik Vrečič, Križišče v Skakovcih

Pokrajina ob vodi

Portret vojaka,1918

Skica - portret vojaka, 1918

Skica - cerkev in vojak, 1918

Skica - portret dveh vojakov, 1918

Skica - ženski akt

73

74

