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Na koncu leta 2006 smo do-
bili elektronsko pošto na našo 
spletno stran www. vendvi-
dek.com. Gospa Jeane Czvit-
kovics-Brown nam je pisala, 
da bi rada spoznala svoje slo-
venske korenine. Začeli smo 
si dopisovati in po nekaj za-
nimivih pismih smo izvedeli, 
da namerava gospa Jeanne 
z možem Williemom maja 
leta 2007 obiskati Slovensko 
Porabje ter se seznaniti s svo-
jimi slovenskimi koreninami. 
Zato sva se s prijateljem odlo-
čila, da bova v tistem obdobju 
tudi midva potovala v Porab-
je, saj sva želela tudi osebno 
spoznati Jeanne in njenega 
moža, jima pokazati prelepo 
porabsko pokrajino in njene 
prijazne ljudi. Štiri dni smo 
preživeli skupaj, bili smo po 
vseh porabskih vaseh in tudi 
v Monoštru.
Jeanne je po materi Sloven-
ka, predniki njene matere so 
izvirali iz Porabja, točneje z 
Gornjega Senika in Sakalov-
cev. Materine korenine segajo 
v družine Grebenar, Bajzek in 
Majcan.
Jeannin dedek je leta 1905 
obiskal prvič Združene drža-
ve Amerike. Pot ga je vodila v 
Bethlehem (država Pennsyl-
vania), kjer je obiskal svoje-
ga strica. Kasneje se je vrnil 
v Sakalovce in se je poročil z 
Jeannino babico. »Leta 1909 
sta moja stara starša sku-
paj z dedkovim mlajšim 
bratom zapustila rodne 
Sakalovce ter se podala na 
pot prek Atlantika v New 
York. Na ladjo S.S. Chicago 
so se vkrcali v francoskem 
pristanišču Le Havre. Po 
proceduri, ki je čakala pri-
seljence v New Yorku, so po-
tovali naprej do Chicaga,« 
pripoveduje Jeanne. 
Na začetku 20. stoletja se je v 
Ameriko izselilo več bratov in 
sester njenega dedka in babice, 
tam je pa ostala le ena babičina 
sestra, ki se je poročila z dedko-

vim mlajšim bratom. Onadva 
sta ostala v Chicagu, ostali so se 
pa vrnili v Sakalovce.
»Stara starša sta imela v 
Ameriki pet otrok. Babica 
je okrog leta 1922 zapustila 
Ameriko ter se skupaj s pet-
imi otroki vrnila v Sakalov-

ce, kjer je ostala do smrti. 
Sama je vzgajala pet otrok. 
Ko so tri hčerke odrasle, so 
se poslovile od mame in 
dveh bratov ter se vrnile v 
Ameriko,« pravi Jeanne in 
nadaljuje. »Ko se je mama 
vrnila v Chicago, se je sre-
čala z mojim očetom in sta 
se poročila.«
Jeannin oče je bil Madžar, 
izselil se je iz Madžarske, 
točneje iz vasi Harasztifalu v 
Železni županiji. Mama in oče 
se nikoli več nista vrnila na 
Madžarsko in nikoli več nista 
srečala svojih staršev.
Sama Jeanne se je rodila v 
Chicagu. Že zgodaj je opazila, 
da mama in tete med sabo 
govorijo jezik, ki ga ona ne 
razume. »Jezik, ki so ga one 
govorile, so v Ameriki ime-
novali Windish. Starši so mi 
povedali, da njihovi pred-
niki izvirajo iz Madžarske, 
toda jezik, ki ga govorijo, ni 
madžarski,« nadaljuje Jean-

ne. Takrat se ji je zdelo, da če 
izvirajo iz Madžarske, verjetno 
govorijo kakšen madžarski di-
alekt. »Veliko kasneje, že kot 
odrasla oseba, sem zvedela, 
da na zahodu Madžarske 
ob avstrijski meji obstaja 
slovenska manjšina, ki ji v 

madžarščini rečejo Vendi. 
Do takrat nisem slišala za 
Slovence.« 
Jeanne se iz otroštva spomi-
nja, da so ob nedeljah zvečer 
poslušali madžarske radijske 
oddaje, ko so pa obiskovali 
sorodnike v Ameriki, so se ti 
med sabo pogovarjali v po-
rabskem narečju. Poleti so se 
srečevali na piknikih, ki so 
jih organizirali porabski iz-
seljenci.
»V tistem času je v Chicagu ži-
vela mala, toda zelo aktivna 
porabska skupnost. Ne le da 
so se povezovali med sabo, 
temveč so pomagali tudi no-
vim priseljencem, predvsem 
tistim, ki so prispeli v Ameri-
ko po revoluciji na Madžar-
skem leta 1956. Ponudili so 
jim svoje domove, da bi ime-
li streho nad glavo, poskrbeli 
za priporočila ali garantna 
pisma, da bi se lahko zapo-
slili (to je bil pogoj, da so se 
lahko izselili v Ameriko).« 

Tudi mamina bratranca sta 
pobegnila z Madžarske in na 
začetku leta 1957 prispela v 
Chicago. 
Na vprašanje, ka ji pomenijo 
njene slovenske korenine, 
pravi Jeanne, da je to nekaj 
specifičnega:
»Kot otrok nisem natančno 
razumela, od kod izvira 
moja družina. Zdaj, kot že 
odrasla oseba, sem zvedela, 
da so bili moji predniki trdi, 
pridni delavci iz Sloven-
skega Porabja. Niso imeli 
velikih zahtev, so pa skrbeli 
za svojo zemljo, ter si priza-
devali za obstoj tradicij in 
družinske dediščine.«  
Potem ko sta umrla oba star-
ša, je Jeanne zamikalo, da 
bi obiskala pokrajino svojih 
prednikov. Radovednost, da bi 
izvedela kakšno je oz. kakšno 
je bilo življenje v Porabju, je le-
tos maja pripeljala do prvega 
obiska Porabja in Madžarske. 
»Moji cilji so bili enostav-
ni,« pravi Jeanne. »Obiskati 
vasi in tudi hiše, od koder 
izvirata moja starša. Obis-
kati grob babice ter stricev, 
se dotakniti spomenika, 
kajti njih v življenju nikoli 
nisem videla. Srečati se s 
sorodniki, ki še danes živi-
jo v Sakalovcih, v upanju, 
da mi bodo pripovedovali o 
moji babici.
 Če poenostavim, je bil moj 
cilj s potovanjem na Mad-
žarsko, da bi bolje razu-
mela samo sebe, kdo sem, 
kajti menim, da smo ljudje 
»sad« svojih prednikov. Že-
lela sem več izvedeti o svoji 
babici, kakšna osebnost je 
bila, kako je sama vzgaja-
la pet otrok, med kakšnimi 
pogoji je živela. Na ta način 
sem želela spoznati lastno 
osebnost in raziskati lastni 
karakter,« pravi prijazna Je-
anne 
(se nadaljuje)

Tibor Horvat in

 Joēl Gerber

ODSLOVENIJE…

Jeanne in njeni mož na sakalovskem pokopališču pri nagrobniku 
babice in stricev

Slovenija zavrača
sodišče v Hamburgu za 

vprašanje meje  
Hrvaška je deset dni po prejemu 
slovenskega predloga za rešitev 
odprtih vprašanj v odgovoru Slo-
veniji predlagala, da se vprašanje 
meje na morju reši pred Medna-
rodnim sodiščem za pomorsko 
pravo v Hamburgu in ne na so-
dišču Ovse za poravnavo in arbi-
tražo, kot je predlagala Slovenija 
za celotno mejo. Zunanji mini-
ster Dimitrij Rupel je predlog Za-
greba zavrnil kot nesprejemljiv, 
poudaril pa, da hrvaški odgovor 
omogoča nadaljnje pogovore, 
zato bo Slovenija predlagala 
intenzivne pogovore, ki naj bi 
potekali že avgusta. Hrvaški od-
govor bodo pred obravnavo na 
vladi tako preučili na Ministrstvu 
za zunanje zadeve s strokovnjaki 
za mednarodno pravo, premier 
Janez Janša pa se bo posvetoval 
s predsedniki parlamentarnih 
strank. 

Kučan bo prejel 
priznanje Humanist 20. 

stoletja  
Nekdanji slovenski predsednik 
Milan Kučan se bo 20. septemb-
ra v Sarajevu udeležil slovesno-
sti, na kateri mu bo Mednarodna 
liga humanistov (ILH) izročila 
priznanje za humanizem, Hu-
manist 20. stoletja za leto 2006. 
Na slovesnosti bo omenjena zve-
za to priznanje izročila tudi nek-
danjima predsednikoma Make-
donije in Češke, Kiru Gligorovu 
in Vaclavu Havlu ter hrvaškemu 
predsedniku Stipetu Mesiču. 

Število porok se
povečuje 

V letu 2006 je v Sloveniji število 
sklenjenih zakonskih zvez znova 
preseglo 6000, in sicer 6368, so 
sporočili iz Statističnega urada 
RS. Sklenjenih zakonskih zvez je 
bilo za 9,4 odstotka več kot leta 
2005, ko jih je bilo v Sloveniji 
prvič sklenjenih manj kot 6000. 
Povprečna starost ženina in ne-
veste ob sklenitvi zakonske zveze 
je vsako leto višja in že od srede 
devetdesetih let presega 30 let. V 
letu 2006 je bila povprečna sta-
rost ženina 32,8 leta, povprečna 
starost neveste pa je prvič doseg-
la 30 let (30,0). 

»NEPOZABNI IN GANJLJIVI DNEVI V DOMOVINI MOJIH PREDNIKOV«
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Jeanne Czvitkovics-Brown 
se je letos maja podala po 
sledeh svojih prednikov, ki 
so izvirali iz Slovenskega 
Porabja. V družbi še neka-
terih sorodnikov iz Amerike 
je preživela štiri dni v deželi 
ob Rabi.

Kaj je bil vzrok, da se je Je-
anne začela zanimati za zgo-
dovino svoje družine, jo tudi 
raziskovati ter načrtovati po-
tovanje v Porabje? Pred nekaj 
leti je Jeanne dobila neko raz-
glednico od svoje sestrične, 
ki prav tako živi v Ameriki. 
Razglednico je sestrična našla 
med zapuščino Jeannine tete 
(mamine sestre). 
 Bila je to črno-bela razgled-
nica cerkve, na razglednici pa 
napis »Szakonyfalui templom 
- Kirche von Eckersdorf.« Ses-
trična je na razglednico v 
angleščini napisala »Church 
in Hungary«. Kot sta razvoz-
lali, je razglednico  okrog leta 
1930 poslala babica iz Saka-
lovcev Jeannini mami v ZDA.
Na razglednici je bila poslika-
na sakalovska cerkev. Veliko 
je Jeanne pri njenem razisko-
vanju pomagalo, da je na njej 
bilo napisano tudi nemško 
(Eckersdorf) ime vasi. Jeanne 
prej namreč niti tega ni vede-

la točno, kako se je imenovala 
babičina vas. Ker niti geo-
grafske lege ni poznala in ker 
je bila to majhna vasica, jo je 
zaman iskala po zemljevidih. 
Ko je pa izvedela za nemško 
poimenovanje vasi, jo je našla 
na svetovnem spletu. Tako je 

prišla do izhodiščne točke pri 
načrtovanju potovanja. Ko je 
obiskala Sakalovce in od ba-
bičine hiše zagledala sakalov-
sko cerkev, jo je takoj prepo-
znala. Tudi sama je naredila 
nekaj posnetkov. 
Preden je odpotovala na 
Madžarsko, je od maminega 
sorodnika, ki je prišel leta 
1956 v ZDA, izvedela, da v 
Sakalovcih še živijo družinski 
člani, dve sestrični po drugem 
kolenu in nekaj sestričen in 
bratrancev po tretjem kolenu. 
Prvič jih je videla, ko je prišla 
v deželo svojih prednikov. 
»O Slovenskem Porabju sem 
dobila veliko informacij na 
spletni strani www.vendvi-
dek.com, ki jo urejata Tibor 
Horvat in Joël Gerber. Splet-
na stran mi je veliko poma-
gala pri tem, da sem virtu-
alno spoznala to pokrajino, 
še preden sem se odpravila 
na Madžarsko,« nam je po-
vedala Jeanne. 

V času kratkega tukajšnjega 
bivanja je Jeanne obiskala vse 
porabske vasi, spoznala je tudi 
del Prekmurja. »Obiskala 
sem spomenik monoštrske 
(modinške) bitke v Mogers-
dorfu/Modincih, bila sem 
na tromeji in tudi muzej na 
prostem Pityerszer smo si 
ogledali. Obiskala sem vse 
porabske cerkve, spomenike 
oziroma pokopališča, med 
drugim smo bili v Monoš-
tru, Števanovcih in na Gor-
njem Seniku. Udeležila sem 
se Porabskih dnevov v Saka-

lovcih, kjer sem videla tra-
dicionalne slovenske plese 
in slišala pesmi. Poskusila 
sem tradicionalne jedi, go-
laževo juho, pörkölt, zavitke 
in palačinke. Vesela sem, 
da sem si lahko v Monoštru 
v Hotelu Lipa, kjer smo sta-
novali, ogledala razstavo 
Tiborja Horvata in Joëla 
Gerberja o porabskem in 
prekmurskem izseljenstvu 
v Bethlehem. Fascinirali sta 
me vzdržljivost in potrpežlji-
vost teh izseljencev, kajti iz 
razstave mi je postalo jasno, 
preko kakih težav in proce-
dur so prispeli moji predni-
ki na začetku 20. stoletja v 
Ameriko,« je rekla Jeanne in 
tako nadaljevala. »Videla sem 
hišo v Sakalovcih, v kateri 
se je rodila moja babica, 
ter hišo, v kateri je odrašča-
la moja mama. V življenju 

prvič sem se lahko dotak-
nila nagrobnika babice in 
stricev na sakalovskem po-
kopališču.«
Jeanne je zelo vesela, da je 
obiskala Slovensko Porabje. 
Srečna je, da je srečala so-
rodnike ter spoznala nove 
prijatelje. Pokrajina njenih 
prednikov se ji zdi mirna in 
prekrasna.
»Nekako sem imela občutek, 
da so Sakalovci še zmeraj 
podobni, kot so bili v tistem 
času, ko je tam odraščala 
moja mama,« pravi Jeanne, 

ki obžaluje le eno stvar. »Ni-
sem mogla od znotraj po-
gledati hiše (Grebenarova 
hiša), v kateri je odraščala 
moja mama. Pred nekaj 
leti je bila hiša prodana, 
trenutno je prazna in pre-
cej zapuščena. Bilo bi mi 
v zadovoljstvo, če bi jo lah-
ko videla tudi od znotraj.« 
Doda še: »Mogoče ko pridem 
naslednjič, mi bo tudi to 
uspelo.« 
Jeanne v bližnji prihodnosti 
načrtuje ponovno potovanje 
v Slovensko Porabje. Upa, da 
bo imela takrat več časa in bo 
spoznala tudi, vsaj delno, Slo-
venijo. »Štiridnevno bivanje 
v Slovenskem Porabju šte-
jem med najbolj dragocene 
trenutke svojega življenja, 
ki se jih bom še dolgo spo-
minjala.«

Tibor Horvat in Joël Gerber

ODSLOVENIJE…

Jeanne z dvema sestričnama iz Sakalovec, Emo in Mariško

»NEPOZABNI IN GANLJIVI DNEVI V DOMOVINI MOJIH PREDNIKOV«
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Marijino vnebovzetje  
Rimskokatoliška cerkev je 15. av-
gusta proslavila največji Marijin 
praznik. Veliki šmaren ali Ma-
rijino vnebovzetje, ki je v Slove-
niji tudi državni praznik in dela 
prost dan, so verniki počastili pri 
svetih mašah, ki so potekale v 
cerkvah po vsej Sloveniji. Največ 
ljudi se je zbralo v večjih romar-
skih središčih, kjer so bogoslužja 
vodili slovenski škofje in njihovi 
namestniki.
Tako slovenski kristjani na praz-
nik Marijinega vnebovzetja, ki 
je v Sloveniji od leta 1992 dela 
prost dan, še vedno množično 
romajo na Brezje, Ptujsko Goro 
in Sveto Goro nad Gorico. V vseh 
treh romarskih središčih so tudi 
na letošnji Marijin praznik po-
tekale svete maše. Na Brezjah, 
na trgu pred baziliko Marije Po-
magaj, je slovesno somaševanje 
vodil ljubljanski nadškof in me-
tropolit Alojz Uran, na Ptujski 
Gori mariborski nadškof in me-
tropolit Franc Kramberger, na 
Sveti Gori pa koprski pomožni 
škof Jurij Bizjak. V drugih ro-
marskih krajih po Sloveniji so 
v sredo, ponekod pa tudi že na 
predvečer praznika, maševali 
ostali slovenski škofje in njihovi 
namestniki. Murskosoboški škof 
Marjan Turnšek je daroval bogo-
služje v Turnišču. 

Anketa o predsedniških 
kandidatih  

Med predsedniškimi kandidati 
ima med najbogatejšimi Sloven-
ci največ podpore Mitja Gaspari, 
med najrevnejšimi pa Danilo 
Türk, je pokazala anketa, objav-
ljena v časopisu Finance. Sicer 
vodi Lojze Peterle, ki bi v prvem 
krogu dobil 29 odstotkov glasov, 
volilo bi ga tudi 33 odstotkov pre-
bivalcev podeželja. 
Sicer bi v prvem krogu največ, 
29 odstotkov glasov, dobil Peter-
le, Türk 23 in Gaspari 22. Peterle 
sicer močno vodi zlasti v celjski 
(44 odstotkov), dolenjski (30 
odstotkov) in mariborski regiji 
(28 odstotkov). Türk je v vodstvu 
v primorski (38 odstotkov) in 
ljubljanski regiji (28 odstotkov), 
Gaspari pa v gorenjski regiji (39 
odstotkov). 

Kaj pripovedujejo stare fotografije? Pri Juliški Bajzek
(Bazekovi Djuli) v Sakalovcih


