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ČASOPIS SLOVENCEV NA MADŽARSKEM

»S SLOMAKOM 
SMO ZAČUTILI,
DA SPADAMO

V ENO
DRUŽINO« 

STR. 2

»VÖRA BIJE, SUNCE MI ZAHAJA, ZDAJ SE DRAGI V AMERIKO ODPRAVLA…«
Monošter, 9. marec: Otvoritev razstave o Slovencaj v Bethlehemi

Tak je spejvalo dosti deklin 
v Prekmurji pa v Porabji 
(v nekdanešnji Slovenski 
krajini) na konci 19. pa na 
začetki 20. stoletja. Tistoga 
ipa je v našoj krajini živelo 
preveč lidi, da bi je ta sr-
mačka zemla leko ranila. 
Po držinaj je bilau po osem, 
po deset mlajšov. Srečna je 
bila tista familija, gde si je 
stoj delo najšo v varaškij 
fabrikaj, ženske v židanoj, 
moški v kosinoj fabriki. 
Ništrni so si pomagali s 
tejm, ka so ojdli na vogrske 
marofe na repo (na sezon-
sko delo), ka bi bar telko 
prislüžili, ka bi držina prejk 
zime vözdržala. 
Na konci 19., na začetki 20. 
stoletja se je pokazala nau-
va prilika. Vse več lidi iz Eu-
rope se je napautilo prejk 
velke vodé, prejk Atlantika v 
Ameriko. Med njimi je bilau 
dosta Slovencov iz vesnic 
med Müro in Rabo, steri so 
zatok šli, ka bi telko prislü-
žili, ka bi si potistom, gda 
pridejo nazaj v stari kraj, 
leko zemlau küpili, hišo 
zozidali pa držino tadržali. 
Ništrnim se je tau zošikalo, 
dapa dosta več ji je ostalo v 
nauvom kraji. Največ Slo-
vencov iz naše krajine je 
tistoga ipa v Ameriki šlau v 
varaš Bethlehem.
Razstava, stero so oprli v 
Slovenskom kulturnom in 
informativnem centri 9. 
marciuša, s pomočjauv kej-

pov pa besede notapokaže 
paut naši lidi do Amerike, 
varaš Bethlehem, žitek naši 
lidi v tom varaši pa fabriko 
(jeklarno/acélgyár), gde je 
delalo največ Slovencov.
Gradivo je raztalano na štiri 
tale. V prvom tali leko šte-
mo o priseljevanju (beván-
dorlás), o tom, ka vse so 
naši lidgé skauz dali, dokeč 
so zaglednili kip svobode v 
Ameriki. Več kednov so se 
vozili s šiftom, prva kak so 
je notra v rosag pistili, so 
je brbejrge prejkpoglednili, 
steri je nej zdravi bijo, so ga 
nazaj poslali.
V drugom tali dobimo infor-
macije o varaši Bethlehemi, 
o skupnosti hernnhuti (pro-
testantska skupnost, stera 
je zavolo svoje vöre morala 
zbežati z Moravskoga), ste-
ra je taumi kraji dala ime 
pa formulirala njegvo zgo-
dovino. 
V tretjom tali zvejmo največ 
o Slovencaj iz naše krajine. 
Kak so živali, kak so zidali 
svoja cerkva, ustanavlali 
drüštva, vödavali novine… 
V štrtom tali najdemo zgo-
dovino jeklarne, v steroj je 
delalo po večstau Slovencov.
Razstavo, stero sta v štirij 
gezikaj (slovensko, vogrsko, 
nemško, angleško) vküp-
postavila Tibor Horvath 
in Joël Gerber iz Švajca, si 
leko poglednete marciuša 
pa apriliša.

Marijana Sukič

Razstavo sta pripravila (prvi z leve) Joël Gerber in Tibor Horvát


