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SLOVENSKA ZEMLJEPISNA LASTNA IMENA 
NA GORNJEM SENIKU IN V PORABJU

Marija Bajzek Lukač

Lastna imena (osebna in zemljepisna) v vsakem jeziku pred-
stavljajo staro plast jezika in skrivajo številne zanimivosti za 
raziskovalce, še zlasti za etimologe. To velja tudi za porabsko 
narečje, ki se je razvijalo na stičišču več jezikov ter kultur, in 
je prav zaradi tega toliko bolj zanimivo, od raziskovalcev pa 
zahteva poznavanje razvoja teh jezikov in kultur. Za Prek-
murje in Porabje ne moremo reči, da sta onomastično in to-
ponomastično dobro obdelana. Drugi kraji, še zlasti zamejski, 
so obdelani v priročnikih, tržaško področje je predstavljeno 
v Krajevnem leksikonu Slovencev v Italiji, ki je leta 1990 izšel v 
Trstu, goriško pa v Krajevnem leksikonu Slovencev v Italiji, ki 
je bil objavljen leta 1995 v Gorici. V knjigi Pavleta Merkùja 
Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu so zbrani Merkùjevi 
onomastični prispevki o zemljepisnih imenih na Tržaškem, 
Goriškem, Benečiji, Matej Šekli pa v svoji monografiji Zemlje-
pisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici pred-
stavlja onomastično bogastvo nadiškega slovenskega narečja 
in vplive intenzivnega stika s sosednjim romanskim življem. 
Slovenska krajevna imena na Koroškem v Avstriji pa so pred-
stavljena v Zdovčevem delu Slovenska krajevna imena na av-
strijskem Koroškem, objavljenem leta 1993 (druga izdaja Lju-
bljana, 2010) na Dunaju. Slovenski vzhod pa je predstavljen 
v knjigi Ivana Zelka Prekmurje do leta 1500, v kateri je navedel 
vsa prekmurska krajevna imena, tudi tista, ki so že izginila. 
Žal, v njej niso navedeni porabski toponimi. V seznamu kra-
jevnih imen pod Dobra, pokrajina-zemljišče našteva le naselja, 
ki so v listini iz leta 1387 navedena kot kraji, ki so spadali 
v upravo gradu Dobra. (ZELKO 1982: 29) Milko Kos v svoji 
študiji navaja, da je v Porabju 9 krajev na -ci, omenja pa le Rit-
karovce. (KOS 1968: 256) Nekatera porabska in prekmurska 
krajevna imena najdemo tudi v Snojevem Etimološkem slovarju 
slovenskih zemljepisnih imen.  
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Lastna imena (zemljepisna, imena bitij, stvarna imena) 
imajo diferenciacijsko funkcijo, kakršne občna imena nima-
jo, med poimenovanjem in njegovim predmetom pa zagota-
vljajo identifikacijsko razmerje. Ponavljanje istega imena na 
različnih mikroprostorih pa ne pomeni referenčno razmerje 
eno poimenovanje : en denotat, ampak  ponavljanje enake 
motivacije z enakimi jezikovnimi sredstvi. (ŠEKLI 2008: 12) 
Poimenovanja krajev, zemljišč, ulic, potokov, hiš in drugih 
predmetov skrivajo psihološko motivacijo. Torej ne gre zgolj 
za identifikacijo, ampak je vsako ime povezano tudi s subjek-
tivnim momentom, ki ga največkrat ni mogoče racionalno 
opisati. Ne le vsak posameznik, ampak tudi vsaka jezikovna 
skupnost, družba skupaj imata drugačen odnos do posame-
znih imen, saj ima vsaka drugačne navade, tradicije, pred-
sodke do imen in do njihove uporabe. Ob uporabi jezika je 
uporaba imen, lastnih imen prirojena lastnost človeške nara-
ve, prastar nagon. Človek stvari poimenuje, ko jih identificira 
z glasovi, ti glasovi so ime, ki postane del denotata, mu ne 
pripada, ampak se z njim poistoveti in drug brez drugega ne 
obstajata. (HAJDÚ 2003: 102)

Pričujoči članek želi podati pregled geonimov na Gornjem 
Seniku in širšem območju Porabja ter hkrati poiskati psiholo-
ško motivacijo nastajanja in semantiko teh imen v različnih 
jezikih (slovenščina, madžarščina, nemščina, latinščina).    

1. 0 Zemljepisna imena na Gornjem Seniku

Gornji Senik je več kot 5 km dolga vas, ki se razprostira ob 
potokih, jarkih in glavni cesti, pokrajina je razgibana s števil-
nimi griči, dolinami in jarki. Ta poimenovanja so slovenska, 
predstavljajo staro plast jezika, velikokrat jih je težko pravil-
no zapisati, saj različni informatorji poznajo različna poime-
novanja. Podoba Gornjega Senika se je v zadnjih desetletjih 
močno spremenila, kmetijstvo je bilo opuščeno, nekoč obde-
lane njive je zaraslo grmovje, lastniki so se zamenjali ali pa 
ne prebivajo v vasi. S tem se je zmanjšal stik s temi zemljišči, 
in s tem kopni tudi spomin na njihova poimenovanja. Šte-
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vilni informatorji se sklicujejo na svoje prednike, češ da so 
določena območja tako poimenovali stari ljudje, sami pa so 
že zelo negotovi, saj je ta lastna imena zdaj že težko pove-
zati z občnimi imeni, številna so povezana s hišnimi imeni, 
ki so delno že prav tako pozabljena. Lastna imena (še zlasti 
mikrotoponime, hišna imena) Gornjega Senika in Porabja bo 
treba sistematično zbrati in obdelati. V tem prispevku želim 
le nakazati na bogastvo te plasti in spodbuditi raziskovalce k 
temeljiti obravnavi.    

1.1 Mikrotoponimi na Gornjem Seniku

Na Gornjem Seniku so šele pred leti določili (poimenovali) 
poti, ki povezujejo posamezne dele, zaselke vasi. Nova slo-
venska poimenovanja pravzaprav nimajo nič skupnega s 
starimi poimenovanji delih vasi kot so Bekavaraš, Sobota, Gre-
benšček, Čemeštarin krošel, Götz major, Gubič, Coutar, ki zelo 
nazorno predstavljajo motivacijo poimenovanja določenega 
dela naselja.  

V slovenskih narečjih ne najdemo samostalnikov reka in 
jezero, tako je tudi na Gornjem Seniku, slovenskega imena pa 
nimata niti seniška potoka, samo madžarskega (Török patak, 
Szölnök patak), svoja pomimenovanja pa imajo jarki, ki se 
imenujejo po najbližji hiši (hišnem imenu), in sicer Kutin dja-
rek, Krajcaren djarek, Dvöči djarek, Šlosen djarek in jih uvrščam 
med vodna imena (hidronimi).

 Vas leži na velikem, razgibanem območju, vsak grič, vzpe-
tina, dolina ima svoje poimenovanje (oronimi) npr. Vrajži dou, 
Miklin dou, Divicin dou, Duga znouž, Čemešteren breg, Meleken 
vrej, motivacija za poimenovanje so bili največkrat lastniki, 
prebivalci določenega predela, torej njihovo hišno ime.  

Svoja poimenovanja imajo tudi polja, pašniki, travniki 
in gozdovi npr. Duge njive, Calnika, Celena, Celna,  Raven, V 
kamle, Bükonja, Gladek lec, Črna bükonja, Djouške, Evino, Po-
posko, Židosko, Djanke, Stardjaš, Stari haj, ki jih strokovna lite-
ratura imenuje ledinska imena. Imena so nastala po njihovem 
lastniku, značilnosti zemljišča, značilnem rastlinju itn.   
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1.2 Slovenska krajevna imena v Porabju   
  
Prve podatke o krajih v okolici villa S. Gotthardi (danes slov. 
Monošter, madž. Szentgotthárd nem. St. Gotthard) zasledimo iz 
časa ustanovitve cistercijanskega samostana leta 1183. Papež 
Urban III. v listini iz leta 1187 omenja villa S. Gotthardi in štiri 
grangiarije: Nagfalu (danes madž. Nagyfalva, nem. Mogersdorf, 
knj. slov. Modinci, prekm. Magdinci ali Moudinci), Badafalu 
(danes madž. Badafalva, nem. Weichselbaum), Janafalu (danes 
nem. Jennersdorf, prekm. Žanavce), Pacfalu (danes madž. Pócs-
falu, nem. Rosendorf). Ilona Valter avtorica prispevka Zgodo-
vina Monoštra do bitke pri Mohaču domneva, da je bil kraj Mo-
nošter naseljen že pred ustanovitvijo samostana, ker ga sicer 
štiri leta po ustanovitvi v papeški listini ne bi imenovali villa 
(vas). (VALTER 1981: 36) S cistercijanskim samostanom so 
tesno povezana tudi številna druga naselja, v katerih so ime-
li menihi svoja posestva. Med njimi najdemo številna taka, 
ki imajo tudi slovenska imena. Oglejmo si najprej krajevna 
imena nekdanje Slovenske okrogline/krajine (madž. Tótság), 
katere del so bila tudi današnja porabska naselja. 

1.3 Slovenska okroglina/krajina – Tótság

Po Ivanu Zelku je madžarsko poimenovanje Tótság cerkveno 
in sega v čas, ko je gornje Prekmurje pripadalo győrski škofiji 
in v čas, ko je bilo območje župnij Dobre, Sv. Martina in Ve-
leméra še slovensko, torej v 12. stoletje. (ZELKO 1982: 89) Ma-
džari so z imenom tót imenovali Slovane, ki so se sami imeno-
vali Sloveni in svoj jezik slovenski (MELICH 1926-29: 417-418). 
Območje Tótság je prvotno obsegalo ozemlje južno od Rabe 
do Zalske županije in od avstrijske meje do Őrséga (Straž-
ne krajine)  na vzhodu. V 18. in 19. stoletju je distrikt Tótság 
vključeval slovenske župnije v murskosoboški dekaniji. Izraz 
Tótság so v istem pomenu uporabljali tudi protestantje: eccle-
siae schlavonice (1627) in Tótság (1732). V drugi polovici 18. sto-
letja  Tótság predstavlja samostojen okraj, v 19. stoletju pa je 
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izraz označeval  širše območje, celotno slovensko Prekmurje 
in slovensko ozemlje v Zalski županiji. (ZELKO 1996: 140)  

1.4 Naselbinska imena slovenskega Porabja

Ime Porabje za pokrajino ob Rabi na Madžarskem se pojavi po 
Trianonski mirovni pogodbi (1918), ko je večji del Prekmurja 
postal del Slovenije oziroma Jugoslavije, na Madžarskem pa 
je ostalo devet slovenskih vasi. Madžari so ime Tótság (Slo-
venska krajina) v 19. stoletju spremenili v Vendvidék (Ven-
dska pokrajina), torej so tako poimenovali celotno Prekmurje. 
Madžarsko ime Vendvidék se še vedno uporablja, pojavlja pa 
se tudi poimenovanje Rábavidék (Porabje). V tem poglavju 
obravnavam porabske vasi z večinskim slovenskim prebival-
stvom. Imena naselij so navedena v porabščini in ne v poknji-
ženi obliki.     

Andovce – madž. Orfalu, vas je danes skupaj z naseljem 
Otkovci madž.: Újbalázsfalva del Števanovcev. Naselje je v li-
stinah omenjeno leta 1538 kot Orfalou. Izpeljanki iz besede An-
dovce sta prid. andovski, preb. im. pa Andovčar. Ženske oblike za 
prebivalce porabskih vasi se izražajo opisno ‚una je od Andovec 
doma‘. Ime verjetno izvira iz osebnega imena Adrijan, v Prek-
murju pa sta še dve podobni krajevni imeni Odranci (1379 Adri-
anch) in Adrijanci pri Gornjih Petrovcih (1366 Adrian). Ta kra-
jevna imena potrjujejo povezanost slovenskega prebivalstva s 
Pribinovim in Kocljevim Blatogradom in češčenjem mučenca 
sv. Adrijana, v čast katerega je salzburški nadškof Liupram v 
Blatogadu posvetil cerkev. (ZELKO 1996: 95)

Dolenji Sinik – 1387 Zelnuk inferior et superior, madž. 
Alsószölnök, nem. Unterzemming, knj. slov. Dolnji Senik, izpe-
ljanke iz Sinik so prid. sinički, preb. im.  Sinčar, Sinčarica. (Glej 
Gorenji Sinik)

Gorenji Sinik – 1387: Zelnuk inferior et superior, 1698 Fölsö 
Szölnek, Fölseö Szölnek (Zelko 1996: 78) madž. Felsőszölnök, 
nem. Oberzemming, knj. slov. Gornji Senik. Izpeljanke iz ime-
na Sinik so: prid. sinički, preb. im.  Sinčar, Sinčarica. Marko 
Snoj navaja, da je ime nastalo iz slovanskeg občnega imena 
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*sěnьník, v knjižni slovenščini seník ˈprostor za shranjevanje 
senaˈ, beseda je izpeljanka iz besede seno ˂ slovan. *sěno. 
(SNOJ 2009: 373) Podobno etimološko razlago ima tudi La-
jos Kiss za ime naselja Szenna, 1443 Zana v županiji Somogy. 
Kiss navaja, da je beseda slovanskega izvora, podobna kra-
jevna imena so v blg. Sena mn., sbh. Sena, polj. Sienno. (KISS 
1980: 604) V porabskem narečju poznamo besedo senou, ne 
poznamo pa občnega imena senik. Seno se na Gornjem Seni-
ku spravlja ˈgor na podˈ (na podstrešje) ali  pa v ˈoslicoˈ (v 
kopo). Beseda senik/sinik ni zapisana v Slovarju stare knjižne 
prekmurščine. (NOVAK 2006) Marko Snoj meni, da izpeljava 
iz občnega imena selnik ˈpreseljenecˈ ni verjetna pa, tudi ne 
iz *sè(d)lьnikъ. Ime naselja Selnica pa izvaja iz besede *sè(d)lȍ 
ˈvas, naselbina, seloˈ, ki naj bi nastala iz občnega imena sè(d)
lьnica, ohranjenega v cslovan.  selьnica ˈnaselbina, kmetijaˈ. 
Snoj še navaja, da gre za ime, ki je bilo prvotno vodno in je 
verjetno tvorjeno po univerbizaciji iz zveze *Sè(d)lьna vodȁ/
rěkȁ. (SNOJ 2009: 371) V zvezi s Selnico je še zanimiv poda-
tek iz leta 1289, in sicer, imeni in Inferiori Celntz in in superiori 
Celntz (SNOJ 2009: 371), kar je lahko povezano z zgornjim in 
spodnjim tokom vode, ki je tekla skozi ta kraj. 

Če zgornje navedbe držijo za Selnico, potem držijo tudi 
za Zelnuk > Selnek > Selnik. Nastanek imena Zelnuk je mogo-
če povezati z občnim imenom ide. *sal ‚potok, tekoča voda, 
tok‘, -nuk pa je obrazilo iz katerega se je v slovenščini razvil 
-nik, v madžarščini pa -nek/-nök. Slovenska zemljepisna ime-
na na -nik in madžarska na -nek/-nök so najpogosteje tvorjena 
iz podstav, ki označujejo kakšno naravno posebnost, rastli-
nje npr. Slatnik, Molnik v slovenščini in Szepetnek, Csörötnek, 
Szölnök v madžarščini. Oblika slednjih dveh je v listinah v 14. 
stoletju enaka obliki Zel-nuk, torej 1350 Chyre-nuk v korenu s 
prasl. *čertъ ‚trst, močvirnati, gozd, barje‘, 1325 Sepeth-nuk v 
korenu s slov. besedo sȍpot ‚izvir, slap‘ (KISS 1980: 610). Tako 
je ob zgornjem toku potoka ležal Zelnuk superior, ob dolnjem 
pa Zelnuk inferior.  Prav tako po reki Lyndva sta poimenovani 
Lyndve superiori 1398 (Gornja Lendava – Felsőlendva) in infe-
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riori Lyndua 1349 Lendava, Lendva, po reki Krka (Mala Krka) 
pa Kereka superior (Čepinci, madž. Kerkafő). (ZELKO 1982: 55) 

Iwanfalua – 1387, kraj je bil verjetno del Gorenjega Sinika, 
saj sta naselje tvorila naselbina ob cerkvi sv. Janeza Krstnika 
in Jankeberg (ZELKO 1982: 30). Ime je tvorjeno iz lastnega 
imena Ivan. Ta del vasi se v madžarščini tudi danes imenuje 
János-hegy (Janezov breg). 

Otkovce – madž. Újbalázsfalva, nem. Wergelin je danes 
skupaj z naseljem Andovce, madž. Orfalu, del Števanovcev. 
Leta 1548 je omenjeno kot Berghelen, kasneje Bergelen, Bör-
gelen, Börgölin. Ime Otkovci se pojavi v 19. stoletju, leta 1895 
so ga pomadžarili v Balázsfalu, leta 1907 pa spremenili v Új-
balázsfalva. Slovensko ime verjetno izvira iz osebnega imena, 
podobno kot krajevno ime Otovce na Goričkem.

Permiše – 1387 Perbese; 1548 Prybysthor; 1552 Kisperbise; 
1581 Perbyske; 1620 Pebischa. Danes sta vasi Permiše in Ritka-
rovce združeni v Verica-Ritkarovci, madž. Kétvölgy. Ime Permi-
še je nastalo iz slovenskega osebnega imena. Kraj Permiše je 
bil del posestva v Dobri, (madž. Vasdobra, nem. Neuhaus am 
Klausenbach), ki je bilo po ustanovitvi v lasti cistercijanskega 
samostana v Monoštru. Kraj Permiše je bil v zvezi z neko ku-
poprodajo omenjen že leta 1284.

Ritkarovce – Kraj se je do leta 1944 imenoval Permiše, ko 
so naselji Permiše (1387 Perbese) in Ritkarovce (latinsko ime: 
Perbese et Mechnuk, nemško ime: Permisch und Riegersdorf) 
združili in v madžarščini poimenovali Vashegyalja, leta 1954 
pa Kétvölgy, slovensko ime vasi je danes Verica-Ritkarovci. Iz-
peljanke iz besede Ritkarovce so prid. ritkarovski, preb. im. pa 
Ritkarovčar, Ritkarovčarca/doma od Ritkarovec. Madžari so ime 
Ritkarovce pomadžarili in so vas najprej imenovali Ritkaróc, 
kasneje pa Ritkaháza. Marko Snoj s svojem slovarju navaja 
Rihtarovce (kraj pri Radencih) in pravi, da je ime izpeljano iz 
slovenske besede rihtar ˈsodnik, županˈ iz srvnem. rihtære in 
prvotno pomeni ˈprebivalci rihtarjevega (sodnikovega) nase-
ljaˈ. (SNOJ 2009: 355)          

Sakalovce – 1350 Zakonfolua, Zakulfolua; 1552 Zakonfalva; 
1581 Zakaffalwa; 1593 Zakonfalva; 1620 Sakhonfalwa, madž. Sza-
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konyfalu. Ime je nastalo iz madžarskega osebnega imena Sza-
kony ali Szakoly. Kiss navaja tudi srbohrvaško ime Sakulj in če-
ško Sakulin. (KISS 1980: 592) 

Slovenska ves – 1221 Villa Sclavorum; 1350 Tothfolua; 1548 
Tothfalw; 1593 Thottfalu; 1620 Totfalu in Tothfolua, madž. Rábatót-
falu, danes je del Monoštra. Poimenovanje iz leta 1221 zgovorno 
priča o slovenskih prebivalcih tega kraja.

Števanovce – 1350 Stephanfolua; 1548 Estwanfalwa; 1552 
Istvanfalva; 1620 Istvanfalua (Istvánd), madž. Istvánfalva, danes 
Apátistvánfalva. Viri pravijo, da je naselje dobilo ime po služab-
niku cistercijanskega samostana, ki se je imenoval Stephan, in 
je živel v tem kraju. Izpeljanke besede Števanovce so: prid. števa-
novski, im. preb. Števanovčar, Števanovčarca/doma od Števanovec. 

Varaš – 1187 Villa S. Gotthardi, 1198 in Sancto Gothardo, 1391 
Szent Gotthard, madž. Szentgotthárd, porabsko Varaš, nem. St. 
Gotthard, knjiž. slov. Monošter, kar je prevzeto iz stvnem. Mo-
nasteri ‚samostan‘. Kraj je poimenovan po cistercijanskem sa-
mostanu s cerkvijo sv. Gotarda, ustanovljenem leta 1183. (SNOJ 
2009: 269) V listini iz leta 1528 je naselje omenjeno kot oppido 
Sancti Gothardi, torej je takrat že imelo trške pravice. (VALTER 
1981: 36˗37) V porabskem narečju se kraj omenja le kot Varaš, 
prid. varaški, preb. im. Varašanec, doma od Varaša, torej s prevze-
to besedo iz madžarščine, ki pomeni mesto, večje naselje. Anton 
Krempl v Dogodivščinah Štajerske zemlje kraj navaja pod imenom 
sv. Gothard (KREMPL 1974: 188), Jožef Košič v Starinah Železnih 
ino Salaskih Slovenov (KOŠIČ 1992: 173) pa Sveti Gotthard, s. Gott-
hard.

2.0 Zgodovinsko, kulturno, jezikovno in psihološko 
ozadje zgoraj navedenih krajevnih imen

2.1 Krajevna imena na -ce

Če si podrobneje ogledamo slovenska imena zgoraj navede-
nih krajev, ugotovimo, da se večina končuje na -ce (Števanov-
ce, Sakalovce, Otkovce itn.) V tem primeru lahko govorimo o 
jezikovni oz. besedotvorni analogiji, saj so imena tvorjena 
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na enak način ali pa so oblikovana na istih pomenskih izho-
diščih. (MAJDIČ 2003: 262˗263) Zgoraj našteta krajevna imena 
na -ce so množinska imena moškega spola, očetnoimenskega 
izvora. V rodilniku imajo ničto končnico iz Števanovec, Saka-
lovec, Farkašovec. Silvo Torkar meni, da gre za nominalizacijo 
prvotnih množinskih tožilnikov smeri nastalih kot odgovor 
na vprašanje: Kam greš? V času standardizacije slovenskih 
krajevnih imen v začetku 20. stoletja so številna imena na -e 
popravili v oblike na -i. (TORKAR 2009: 411) Tako imamo 
tudi v Porabju vasi Števanovci, Sakalovci, v rodilniku pa iz Šte-
vanovcev, Sakalovcev. 

2. 2 Dvobesedna poimenovanja

Med zgoraj navedenimi krajevnimi imeni je malo dvobe-
sednih poimenovanj, takšna so Gorenji Sinik in Dolenji Sinik, 
Slovenska ves. Dvobesednih poimenovanj med krajevnimi 
imeni ni veliko, pravo bogastvo tovrstnih poimenovanj pa je 
opaziti med ledinskimi imeni (Meleken vrej, Duga znouž, Vrajži 
dou itn.), ki bi si zaslužila posebno obravnavo. 

2.3 Poimenovanja po

a) osebi/prebivalcih

Že zgoraj je bilo ugotovljeno, da so bila krajevna imena na 
-ce poimenovana po osebi: Števanovce po služabniku Števanu. 
Zunaj Porabja leži vas Farkašovce, ki je ime dobila po lastniku 
Farkašu, Slovensko ime vasi Kondorfa Kradanovce je nastalo 
iz češkega imena Kradenov (KISS 1980: 351), Vas Židova pri 
Monoštru pa po verski pripadnosti prebivalca/sodnika vasi, 
Ritkarovce pa je bilo poimenovano po rihtarju. Slovenska ves pa 
je svoje ime dobila po slovenskih prebivalcih. 
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b) naravni posebnosti, vodi, rastlinju

Med porabskimi krajevnimi imeni je poimenovanje po narav-
ni posebnosti bolj razširjeno med ledinskimi imeni npr.: Bo-
urkonje, Gaj, Tranek, Stara Bükonja. Po vodi sta poimenovana 
Gorenji Sinik in Dolenji Sinik, če drži predpostavka, da sta bila 
poimenovanja po potoku, ki ju povezuje. Z vodo bi povezala 
tudi ime Črepnjek iz besede Črèitnik, saj je v korenu besede 
praslovanska beseda *čertъ ‚trst, močvirnati gozd, barje‘.   

   
c) živalih

Med zgoraj naštetimi krajevnimi imeni ni poimenovanj po 
živalih, med ledinskimi imeni pa najdemo poimenovanje po 
živalih Bekavaraš (Žabje mesto). Podobno poimenovanje za-
sledimo tudi na avstrijski strani, in sicer Bekato za Krotendorf. 
Najdemo tudi poimenovanja povezana z živalmi npr. Greben-
šček, v madž. Kakasdomb.

d) površini zemlje

Primer za tako poimenovanje je krajevno ime Rönök, vasi zu-
naj Porabja. Ime je nastalo iz praslovanske besede *rudъ ‚rdeč‘, 
kar je prvotno pomenilo rdečo snov, *ruda ‚ruda‘. Krajevno 
ime Dobra zemlja, ki je veljalo za večje območje, ki je danes 
del Avstrije, Slovenije in Madžarske, center pokrajine pa je 
bil kraj Dobra. Po površini zemlje so poimenovana številna 
ledinska imena kot npr. Žgalina, Potegnjenca, Polouva, Celinka.      

2.4 Vzporedna poimenovanja

Naselja na območju, kjer živijo različni narodi, se srečujejo 
različne kulture, imajo največkrat dve ali več imen, ki se po-
mensko bolj ali manj pokrivajo, lahko bi rekli, da so prevodi 
iz enega v drug jezik. Na Madžarskem sta se s tem vpraša-
njem temeljito ukvarjala znana slavista János Melich in István 
Kniezsa. Prvi je v svoji študiji o krajevnih imenih poimenova-
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nih po osebi ugotovil, da so paralelna imena nastala še v času 
življenja osebe po kateri je bil kraj poimenovan. (MELICH 
1923: 105˗111, 137˗142) Števanovce (Stephanfolua, Estwanfalwa, 
Istvanfalva), danes v madž. Apátistvánfalva; Sakalovce (Zakon-
folua, Zakulfolua, Zakonfalva, Zakaffalwa, Zakonfalva, Sakhon-
falwa), danes v madž. Szakonyfalu; Farkašovce (ville Wolfer, Far-
kasfalua, Farkasffalwa) danes v madž. Farkasfa. Takrat je namreč 
obstajala možnost, da je vsak narod iz istega osebnega imena 
tvoril ime po pravilih svojega jezika. Slovensko krajevno ime 
je tvorjeno iz osebnega imena in obrazila -ov-ce. Pri madžar-
skem krajevnem imenu Farkasfalua gre za prevod imena la-
stnika posesti Wolferja v Farkas, ki se mu doda beseda falua, 
slovensko ime je tvorjeno iz madžarskega osebnega imena in 
obrazila -ov-ce. Kniezsa nadalje ugotavlja, da so različni na-
rodi prav gotovo živeli na obravnavanem območju, pa tudi 
če se je ime dosledno pojavljalo le v enem jeziku. (KNIEZSA 
2003: 116) Ernst Schwarz pa trdi, da v tem primeru gre za 
vzajemno izmenjavo obrazil in osnovnih besed. (SCHWARZ 
1931: 209˗213) Meni namreč, da so pari krajevnih imen nastali 
s prevzemom krajevnih imen drugega naroda, in so bili prila-
gojeni pravilom poimenovanja v lastnem jeziku. Na podlagi 
izvora osebnega imena pa je mogoče določiti jezik iz katerega 
je bilo ime prevzeto. (KNIEZSA 2003: 117) Na območju današ-
njega Porabja in njegovi širši okolici so živeli in živijo različni 
narodi, kar se lepo odraža tudi v toponomastiki. Številni kraji 
so poimenovani celo v treh jezikih. Vprašanje pa je, kdaj so ta 
poimenovanja nastala, ali gre za vzporedna poimenovanja, ali 
pa za istočasne ali kasnejše prevode. Večji del obravnavanega 
območja je bil skozi stoletja vključen v madžarsko državno in 
cerkveno upravo, tako se krajevna imena v različnih listinah, 
vizitacijskih zapisnikih, pogodbah itn. pojavljajo v madžarski 
obliki, ki pa v sebi skriva slovenski/slovanski izvor imena, 
kar potrjujejo tudi oblike izpričane v živem govoru Slovencev 
v Porabju. Primeri za vzporedno poimenovanje: Gorenji Sinik, 
Zelnuk superior, Felsőszölnök, Oberzemming; Moudince, v madž.: 
Nagyfalva, v nem.: Mogersdorf v Avstriji, 1187 Nagfalu; 1350 
Mochfolua; 1538 Naghffalw; 1593 Nagifalwa; 1620 Nagyfalwa in 
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Nagyfalua; Slovenka ves (Villa Sclavorum, Tothfolua, Tothfalw, 
Thottfalu, Totfalu, Tothfolua), danes v madž. Rábatótfalu; Ža-
navce, Jánosfalva, danes v madžarščini Gyanafalva, v nemščini 
Jennersdorf; Židova (Sydoufolua, Zydo, Sydo, Sido, Schydo), da-
nes v madž. Zsida. Stara slovenska/slovanska krajevna imena 
pa so le prilagojena madžarskemu glasovnem sistemu: Črep-
njek > Csörötnek, Rednek > Rönök. Vodna imena pa so prevzeta 
iz slovenskega/slovanskega jezika in prilagojena madžarske-
mu glasovnemu sistemu. 

3.0 O času nastanka obravnavanih toponimov

Milko Kos o krajevnih imena na -ci med Dravo in Rabo meni, 
da so nastala v času nove in intenzivne slovenske kolonizacije 
v 12. in naslednjih stoletjih. Ta ugotovitev velja seveda tudi za 
porabska naselja na -ce. Po Kosovem mnenju so v Prekmurju 
kolonizirali zemljiški gospodje, ki so z darovnicami ogrskih 
kraljev prejemali ogromna ozemlja, saj so tako zavarovali in 
utrdili meje Ogrske. (KOS 1968: 262). Za druga krajevna in 
vodna imena v Porabju in zunaj Porabja pa je mogoče trditi, 
da so nastala še pred naselitvijo Madžarov na tem območju. 
Dokaz za to so stare slovenske/slovanske oblike, ki so bile pri-
lagojene sistemu madžarskega jezika.  To hkrati pomeni tudi 
kontinuiteto slovenske/slovanske naseljenosti tega območja, 
prepletanje kultur in jezikov. Za celostno podobo onomastike 
tega območja pa bo treba obdelati tudi mikrotoponimijo, ki 
skriva številne jezikovne posebnosti in zanimivosti.    
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