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M a t i j a M a u č e c : 

Prenaseljenost in sezonsko izseljevanje 
v Prekmurju 

Geografsko delimo Prekmiurje v dva dela: v hribovito Go-
ričko in v Prekmursko ravnino. Mejo med Goričikim in 

Prekmursko ravnino tvori črta: Cankova-Pucinci-Tešanovci-
Dobrovnik - Dolin j a Lendava. Goričko je raztrgano po mnogo-
brojnih dolinah na obilo skupin, ki so nagnjene na južno, sončno 
stran. Strmih vrhov in pobočij ni. Gričevje ima bolj valovit zna-
čaj. Najvišji vrh na Goričkem je Srebrni breg (404 m). Y topo-
grafskem oziru je Goričko še dovolj ugodno za naselja, dočim 
nudi prostrana Prekmurska ravnina vse pogoje za gosto agrarno 
naseljenost. 

V ravnem delu ima površina obilo drobnega peska, nato pe-
ščeno rodovitno ilovico, posebno ob rekah; ravan je mnogo rodo-
vitne jša kott hribovito zemljišče, ki je v precejšnjih kompleksih 
pokrito s prodnato plastjo, v ostalem pa s težko ilovico. 

Podnebje je panonsko in ugodno za vegetacijo. Večje toplin-
ske izpremembe nastopajo v pomladnih mesecih in imajo za po-
sledico slano, ki včasih naredi občutno škodo. 

Posebno pa trpi Prekmurje radi pogosto nastopajoče suše. 
Razporedbo padavin naj osvetlim z dvema postajama, Srednjo 
Bistrico za Prekmursko ravnino in Trtkovo za Goričko. Tabela 
nam pokaže petletni (1928—32) povpreček za mesečno padavino 
in padavine v letu suše 1932 za postaji Trtkova1 in Srednja Bi-
strica.1 Za primerjavo naj nam služita postaji z dolgoletnim opa-
zovanjem Cvern2 na Murskem polju blizu Srednje Bistrice in 
Gleichenberg2 za Trtkovo. 

Padavine v mm 
Jao. Febr. Marc April Maj 

Trtkova 
1928—1932 
Trtkova 

1932 
Srednja Bistrica 

1928—1932 
Srednja Bistrica 

1932 
Cven 

1881—1900 
Gleichenberg 

1881—1900 

Jan. Febr. Marc April Maj Junij Julij Avg. Sept. Okt. Nov. Dec. Leta 

29 39 56 60 80 72 69 106 I l l 95 57 46 820 

12 21 53 36 81 46 41 69 102 120 29 24 634 

34 45 56 50 50 60 57 71 77 100 58 49 609 

29 15 58 36 91 15 27 34 43 143 26 32 549 

41 23 47 84 92 108 119 116 87 101 58 45 921 

37 26 54 82 97 114 114 106 81 88 52 39 890 

1 Podatki Zavoda za meteorologijo in geodinamiko v Ljubljani. 
2 Klein, Klimatograpliie von Steiermark, Wien 1909. 
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Po petletnem povprečku in v letu suše 1932 je imelo Goričko 
več padavin kot Prekmurska ravnina.3 Letni-po vpreček mesečnih 
padavin hi zadostoval zahtevam vegetacije. Če se pa na eni strani 
zmanjša celotna množina padavine ali pa padavine niso enako-
merno razdeljene po potrebah vegetacije, letnih čaisih in mesecih, 
nastopi suša, ki globoko poseže v poljedeljske obrate. Svet je 
odprt na vse strani in vetrovi iz različnih smeri imajo lahek do-
stop ter pospešujejo osuševanje. Rahlo peščeno tlo, dalje pesek, 
pomešan z ogljikovimi primesmi, peščena ilovica, prodnata po-
vršina rade propuščajo vlago. Že sam petletni (1928—32) povpre-
ček padavin bi le deloma zadostoval zahtevam rastlinstva v vro-
čih poletnih mesecih. Koruza, ki rabi sorazmerno malo moče, bi 
še dobro uspevala, krompir manj, dočim bi travniki že čutili 
sušo. Sicer suša nastopi povprečno vsako drugo leto v manjšem 
ali večjem obsegu, vendar take suše, kot je Prekmurje zadela 
1. 1932., že dolgo ni bilo v teh krajih. Celoletni pridelek je tedaj 
znašal za dobro polovico manj kot povprečno dobro namočena 
druga leta. Z ozirom na tabelo imajo poletni meseci junij, julij, 
avgust relativno visoko množino padavin, vendar pa navadno 
premalo in baš v poletju nastopa suša. Jesenski meseci so toplejši 
od pomladnih in ugodni za dolgo pašo, s čimer se prištedi mnogo 
krme, kar se pozna v zgodnji pomladi. 

Krneti jeke šole Prekmnrcev so bila veleposestva, ki obdelu-
jejo zemljo racijonalno. Največ zemlje je obdelane v njive in 
to v naslednjem kolobarju: okopavina, pšenica, rž. Okopavinam 
se prav izdatno gnoji. Dovolj žita za številno prebivalstvo se pri-
dela le v ravnini, odkoder se izvaža, dočim je hribovito Goričko v 
tem o žiru pasivno. Travniki se manj negujejo nego polja in so 
srednje kakovosti; precej trpijo radi pomanjkanja poletne 
padavine. Vrtovi dajejo le za domačo uporabo dovolj zele-
njave. Vrtnarstvo se ne forsira, ker v bližini ni večjega trga. 
Sadje se izvaža v veliki meri z Goričkega. Vinogradništvo igra 
le v pasu od Bogojine do Dolnje Lendave važnejšo vlogo. Paš-
nikov primanjkuje in se nahajajo le v manj rodovitnih, močvir-
nih predelih okrog Dobrovnika in Dolnje Lendave. Gozd je na 
Goričkem dobro zastopan, pa je le slabše kakovosti. Od iglavcev 
raste v večjem obsegu borovina; malo je smrek in jelk. Pre-
vladujejo listovci, akacija, bukev, jesen, jelša, topol, hrast. Naj-

3 Prekmurske meteorološke postaje so se šele pred kratkim ustanovile 
in nam ne morejo nuditi podatkov za daljšo opazovalno dobro. Ravno tu 
pa bi bilo zelo koristno, ako bi imeli podatke na osnovi mnogoletnega opa-
zovanja. Zelo mi je žal, da nisem mogel izvesti pravilne primerjave s so-
sednimi postajami, ki opazujo vreme dolgo vrsto let, 
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boljši gozdovi so v lasti veleposestev. Y nekaterih krajih na 
Prekmurskem polju vlada pomanjkanje lesa. 

Naslednja tabela nam pokaže razporeditev kultur z ozirom 
na Lipovce, Ženavlje ter celotno Prekmurje (v % ) : 

orna trav-
zemlja nik pašnik gozd 

Lipovci *) . . . . 68-5 28-4 — 1 
Ženavlje5) . . . . 35 11 17'5 36'4 
Prekmurje6) . . . 47 17 7 26 

Skoro polovica — 47% — površine Prekmurja, ki meri 
160.000 oralov, je v polju, četrtina v gozdu, dobro je zastopan 
tudi travnik, manj je pašnikov, vrtov in vinogradov. Nerodovit-
nega tla je le 0 4% vse površine. Odstotek v kulturah je v obeh 
geografskih enotah precej različen. Polj in travnikov imajo Li-
povci na Prekmurski ravnini v razmerju z ostalimi kulturami 
enkrat toliko kot Ženavlje na Goričkem. V manj donosnih kul-
turah pašništva in gozda, kjer trpijo Lipovci pomanjkanje, pa so 
Ženavlje zelo na dobrem. Možnosti, da bi gozd kot т д п ј donosno 
panogo spremenili v njive, ni mnogo. Večje komplekse gozdov, 
kjer bi polje dobro uspevalo, imajo le veleposestva. Da bi pa 
kmetje na Prekmurski ravnini spreminjali svoje gozdiče, v ko-
likor še eksistirajo, v njive in nato iz odaljenega Goričkega do-
važali drag les, se ne izplača, posebno ker lesa v neposredni bli-
žini itak primanjkuje. Tudi Goričko ne kaže v tem oziru mnogo 
več možnosti. Tu je zemlja manj rodovitna in svet je hribovit. 
Za polje primerno površino so že večinoma preorali, kajti majhen 
posestnik z obilico delovne moči bi že spremenil gozd v njive, da 
bi dvignil produkcijo pri svojem pasivnem gospodarstvu, če bi 
bila razlika v donosu pri teh kulturah primerna. Gorički kmet 
rabi mnogo gnoja. Če hoče, da mu bodo njive dobro uspevale, 
mora dobro gnojiti vsako drugo, če ne vsako leto. Njive torej 
zahtevajo več materijalnih kakor delovnih žrtev. 

Poljedelstvo in živinoreja sta enako važni panogi v prek-
murskem gospodarstvu in sta v bistveni medsebojni zvezi. Ži-
vino goje na eni strani radi poljedelstva (gnoj, vprega), na drugi 
strani daje živinoreja glavni denarni donos za kmetijstvo. Naj-
bolj je zastopano govedo. Krave uporabljajo za vprežno živino. 
Konjereja nazaduje in igra v gospodarstvu le manjšo vlogo; 
konje gojijo le večje kmetije. Važna je svinjereja in perutni-
narstvo. 

j celotna 
vrtovi vg;.na°di ä s 

6 — 0.1 1200 
— 0-09 0-91 610 
1-29 0-8 0-4 160010 

4 in 5 Po podatkih katastrske uprave v Murski Soboti. 
6 Ekonomski opis grupe 3. Oblastna direkcija katastra. 
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Po statistiki iz 1. 1911. je imelo Prekmurje 14.900 kmetov-
živinorejcev, kar je znašalo 85% vseh domov in prebivalstva.7 

Na 1 posest- lkonjpri-
Stevilo Število nika pride de na po-

živinoreiskin , . . . . , . . , ., 
obratov goved svinj konj goved svinj sestnikov 

Prekmurje . . . 14.900 46.075 41.185 5399 3-08 2'76 2'8 
Zenavlje . . . . 77 189 110 10 2'45 1*43 7*7 
Lipovci . . . . 131 558 448 33 4"28 3'42 4 

Večina kmetov ima le po 3 glave goveje živine, 2—3 svinje in 
še manj konj. Med vrstami živine prevladujejo goveda in svinje, 
ki jih kmet goji v skladu s svojim posestvom. Čim večja 
je kmetija, tem več živine ima v svojem hlevu. Razmerje med Že-
navljani in Lipovci v številu živine, ki ga ima posestnik po sta-
tistiki iz 1. 1911., spet kaže na revščino ženaveljskega posest-
nika na Goričkem v prime/i z ilipovskim (dolenjskim) kmetom. 
Drobnica ne igra nobene vloge. Razmerje vrst živine kakor po-
sest se je tekom zadnjih dvajset let gotovo nekoliko izpremenilo, 
menda ne bistveno. 

Dobrih 85% prebivalstva se torej peča s poljedelstvom, 
ostali s trgovino, obrtjo, mnogo je državnih uslužbencev. In-
dustrije ni ali pa je prav malo razvita. Še najvažne jša je mlinska, 
mesna industrija ne igra pomembnejše vloge, ker zaposluje le 
neznatno število delavstva, pravtako uporablja premalo suro-
vin, da bi pri tem uplivala na cene kmetskih produktov. Da bi 
se v Prekinu r ju razvila kaka večja industrija, ni verjetno. 
Manjka kapitala, neprimerna je politična lega, prometna sred-
stva niso najboljša, ni izurjenih delavcev ne surovin, razen 
agrarnih, prav tako manjka gonilna sila. Ledava ima premalo 
vode, a Mura neustaljeno plitvo strugo. Bodočnost ima kvečjemu 
še mesna industrija, deloma mlinska. Prekmurje je absolutno 
agrarna pokrajina in taka bo tudi ostala. 

Glavni dohodki prekmurskega kmetskega prebivalstva so v 
naslednjem. Največ denarja dobi ljudstvo za govejo živino, svi-
nje, jajca, perutnino, manj za poljske pridelke pšenico, rž, 
ajdo, koruzo, ker jih uporabijo doma za sebe in za živino. Va-
žen vir dohodkov je krompir. Mnogo se proda tudi sadja z Go-
ričkega, odkoder se izvaža tudi les. Veliko denarja pošljejo ali 
prinesejo v Prekmurje sezonski delavci in izseljenci. 

Najprimitivnejša gospodarska enota je kmetski obrat. 85% 
prebivalstva Prekmurja je navezano na te gospodarske edinice, 
ki so radi premajhnega posestva, kakor bomo videli, pasivne in 

7 A magyar sžent korona orszâgainak âllatlëtôzâma, az 1991-ik évi 
februar hó 28-iki alla pot szerint. 
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ne morejo prehraniti družin, ki na njih bivajo in jih obdelujejo. 
Nadomestka pri pasivnem gospodarstvu treba iskati drugod, 
bodisi v neposredni bližini ali v širnem svetu. 

Izračunal sem posestno razmerje kmetskih obratov za Li-
povce na Prekmurski ravnini in Ženavlje na Goričkem. Pri Li-
povcih sem upošteval stanje pred agrarno reformo kakor tudi 
stanje po agrarni reformi. Ženavlje pri agrarni reformi niso pri-
zadete. Lipovci štejejo J 56 kmetskih gospodarstev, ki posedujejo 
1200 oralov zemlje; Ženavlje pa 76 kmetij, ki zavzemajo 610 ora-
lov. Posestno razmerje v obeh občinah je sledeče: 
Velikost posestev v oralih 0'5—3 3—6 6 - 9 9—12 12—15 nad 15 Skupaj 
Lipovci pred agr. reformo8 35°/0 29% 15°/0 ll°/0 6°/0 4°/0 100°/0 
Lipovci po agr. reformi« 13°/„ 37°/0 24°/0 16% 6"/„ 4°/0 100°/0 
Ženavlje10 18°/0 26°/0 27°/„ 16°/0 6 °/„ 7 °/„ 100°/0 

Upoštevajoč topografske, pedološke, klimatske razmere, na-
čin obdelave in rodovitnost zemlje, razmerje kultur, življenski 
standard, prodajne možnosti in normalni gospodarski položaj, 
sem vzel za velikost posestva, ki še more prehraniti petčlansko 
družino, za Lipovce (Prekmurska ravnina) 6 oralov, a za Ženav-
lje (Goričko) 12 oralov. Tudi po občnem mnenju Lipovčanov in 
Ženaveljčanov sta obe označeni posestvi zmožni prehraniti pet-
člansko družino. Tu se dohodki in izdatki navadno krijejo. Pro-
račun je sicer skromen, toda uravnovešen. Par tisoč dinarjev 
obsega ves promet. Da je diferenca dohodkov med goričkimi in 
ravenskimi vasmi velika, nam dokazuje precenitev čistega ka-
tastralnega donosa za dve občini iz Goričke, Bodonce in Sebe-
borce, in za dve iz ravnine, za Gančaine, ki je sosedna vas Li-
povcem, in Žitkovce. Čisti k at astral ni donos za Bodonce in Sebe-
borce, iki sta šele ob robu gričevja, je bil ocenjen na 108 67 Dim 
in 77-83 Din, za Gamča/ne in Žitkovce na 152 92 Din in 195 9] Din." 

Pred agrarno reformo je bilo v Lipovcih od 156 družin 64% 
takih, ki so imele manj kot 6 oralov. Po agrarni reformi, ko se 
je k 983 oralom kmetske zemlje priključilo 217 oralov velepo-
sestniške, se je razmerje posestnega stanja precej spremenilo, po-
sebno z ozirom na bajtarsko posest in mjale kmetije. Odstotek baj-
tarjev, to je posestnikov z manj kot 6 orali, je za 14% nazadoval, 
toda prav za toliko so napredovale male in srednje kmetije. Boljše 
kmetije, ki jih za Lipovce računam od 12 oralov naprej, ne bele-
žijo nobenega prirastka. Danes je še nekako polovico bajtar-

8 Katastrska uprava v Murski Soboti. 
9 Županski u.rad v Lipovcih. 

10 Katastrska uprava v Murski Soboti. 
11 Oblastna direkcija katastra: Ekonomski opis grupe 3. 
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jev. Nekatere hiše poleg kmetskih del vršijo še kako obrt in s 
tem se pri večini napol kmetskih obratov dohodek znatno zviša 
in obrat postane aktiven. Teh hiš je 17, tako da odstotek pasiv-
nih in preobljudenih posestev pade na 40%, kar znaša 59 dru-
žin s približno 300 družinskimi člani. Proračunski primanjkljaj 
teh malih posestnikov potrebuje pomoči od zunaj. Navadno za-
dostuje, da se le en član družine poda v širni svet za zaslužkom, 
ki naj zakrpa primanjkljaj. Ako vzamemo celotno občinsko 
ozemlje in ga enakomerno razdelimo po najnižji posestni meri 
6 oralov, dobimo 200 majhnih kmetij, ki bi bile zmožne samo-
stojnega živi jenja. Ker pa imajo mnogi posestniki mnogo več kot 
šest oralov zemlje, je faktično danes v Lipovcih 40% družin-
bajtarjev. Ker tudi večje kmetije niso tako velike, da bi mogle 
zaposliti bajtarske družine, ker isame opravljajo skoraj visa dela 
in le pri večjih opravilih, žetvi itd. najamejo nekaj delavcev, 
morajo člani bajtarjev iti izven domačega kraja iskat zaslužka. 

Še večja je preobljudenost v Ženavljah (na Goričkem). Iz-
med 76 posestev je 60 obratov z manj kot 12 orali, kjer se začne 
za Goričko majhna kmetija. Le 21 % posestnikov se lahko računa 
h kmetom, ostalo je bajtarska posest. V tem je iskati vzrok, da 
imajo Ženavlje tako visok odstotek sezonskih delavcev. 289% 
ženaveljskega prebivalstva je šlo 1. 1931. na sezonsko delo. 

Slično posestno razmerje, kakor jih imata občini Lipovci in 
Ženavlje, imajo relativno tudi druge občine. Vendar le relativno. 
V nekaterih je to razmerje bolj ugodno, v drugih manj. Tudi 
je precej občin, na čigar teritorijih se nahaja še gosposka posest. 
Veleposestva so za prebivalstvo važna, ker v poletnih mesecih 
zaposlujejo precejšnje število kmetskega delavstva. Agrarna 
reforma je res veliko pripomogla k gospodarskemu dvigu rev-
nega ljudstva. Ima pa poleg dobre strani tudi slabo. Sezonsko 
delo na veleposestvih je občutno nazadovalo, bodisi tu doma, 
kakor na ostalih veleposestvih. V glavnem imamo v gospodarskem 
in preobljudenostnem oziru dve območji: Prekmursko ravnino 
in Goričko. 

Nekaka rezultanta vseh komponent, ki vplivajo na živ-
ljensko možnost, je gibanje prebivalstva, naraščanje in tudi pa-
danje. Štetja stanovništva kažejo, da je prebitek med smrtnimi 
slučaji in izseljevanjem na eni strani kakor med porodi in dose-
ljevanjem na drugi strani vedno manjši in da je v zadnjem de-
setletju 1921—1931 padel pod ničlo. Naslednja tabela kaže, v 
koliko je gibanje prebivalstva v desetletjih od 1869—1931 z 
ozirom na Lipovce, Ženavlje in celotno Prekmurje napredovalo 
oziroma nazadovalo. 
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Gibanje prebivalstva v dobi 1869—1931.12 

Leta ljudskih štetij . 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1931 
Lipovci 564 702 720 741 760 761 869 
Ženavlje 277 307 369 427 423 409 332 
Prekmurje . . . . 64.165 71289 81.336 87.095 89.539 92.416 90.714 

Odstotek prirastka v desetletjih od 1. 1869.—1931. 
Desetletja . 1869-1880 1880-1890 1890-1900 1900-1910 1910-1921 1921-1931 
Lipovci . . 24 5 2-6 3 2 6 1"3 12'8 
Ženavlje . . 10 8 20 2 15'7 - 0 9 —3 4 - 2 0 1 
Prekmurje . 1 1 1 14 7 2 8 3 2 - Г9 

Po naraščaju in padanju prebivalstva, kakor nam ga pred-
očujejo navedene številke, vidimo, da je bil prirastek v prvih 
desetletjih 1869—1880 in 1880—1890 še razmeroma visok, da pa 
je padal v naslednjih desetletjih in je v zadnjem desetletju (1921 
do 1931) padel na — 19. Velik odstotek v naraščanju in pozneje 
v padanju prebivalstva kažejo Ženavlje. Od prvotnih + 20-2% 
(1880—1890) so po par desetletjih nazadovale na — 20*1 %. Pre-
bivalstvo Lipovcev le polagoma narašča, razen v desetletjih 1869 
do 1880, ko je prirastek znašal 24*5% in 1921—1931, ko je prebi-
valstvo napredovalo za 12-8%. Vendar sta to le izjemni desetletji. 

V zadnjem desetletju 1921—1931 so delili v Prekmurju vele-
posestniško zemljo, in sicer po članih in premoženju družin. Čisto 
ekonomski vidiki so v veliki meri pripomogli k večjemu številu 
rojstev in zmanjšali število izseljencev. Posestno razmerje, go-
spodarsko stanje, posebno pa gibanje prebivalstva jasno kažejo, 
da je Prekmurje že močno preobljudeno in je pri gibanju pre-
bivalstva nastopila stagnacija. Narod pa je zdrav, težnja po raz-
ploditvi je v njem močna, posebno na Prekmuski ravnini. Roj-
stva v Prekmurju močno presegajo smrtne slučaje. V desetletju 
1921—1931 je bilo rojenih 25.438 otrok.13 V istem času je umrlo 
16.021 oseb. Prebitek torej znaša 9417 ljudi. Če bi ta prirastek 
ostal doma in se ne bi izseljeval, bi štetje 1. 1931. izkazalo za 
Prekmurje 92.416 + 9417 + prirastek pri izseljencih, ki se pa ne 
da točno določiti, ker se vsi izseljenci niso v istem letu izselili. 
Prekmurje bi izkazalo 1. 1931. nad 102.000 ljudi. Ker pa je zadnje 
štetje izkazalo le 90.714 ljudi, znaša torej število izseljencev te-
kom let 1921—1931 nad 11.000. Te visoke številke nam jasno ilu-
strirajo stanje preobljudenosti v Prekmurju. Vendar vsi ti tisoči 
po večini niso definitivno izgubljeni za Prekmurje, kajti niso se 

12 A magyar szent korona orszagainak 1910. évi népszâmlâlâsa. — Pret-
hodni rezultati popisa stanovništva u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 
31. jan. 1921 godine. — Podatki Banske uprave 'v Ljubljani. 

13 Podatki na sreskih načelstvih v Murski Soboti in Dolnji Lendavi. 
8 
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stalno izselili, toda so življensko navezani na tujino, ki jih pre-
hranjuje in od njih po mačehovsko terja svoje. 

Prekmursko izseljevanje je agrarno. Domača gruda ne more 
prehraniti vseh svojih sinov, zato mora previšek prebivalstva iti 
v svet za zaslužkom. Prekmurec je predvsem agrarni delavec. 
Pri kmetskem delu je zrastel, z njim se peča na svoji borni do-
mačiji in z njim si mora služiti v tujini kruh. Njegov cilj je za-
služiti par tisočakov in se na to vrniti domov, poravnati primanj-
kljaj, ki je nastal pri pasivnem malem obratu. 

Masi prekmurskega kmetskega delavstva je najbolj primerno 
sezonsko delo. Sezonsko delo ni nov pojav. Že pred vojno so ho-
dili Prekmurci v Slavonijo, Madjarsko in v Avstrijo, kar se pa 
ni tako opazilo kot danes, ker delo še ni bilo organizirano in se 
je vršilo v manjšem obsegu. Palirji, neke vrste podjetniki, so zbi-
rali delavce, moške in ženske, sklepali na obe strani pogodbe, vo-
dili ljudi v najrazličnejše kraje, kjer so imeli zasigurano mesto 
in zaslužek. Po prevratu 1. 1918. je sezonsko izseljevanje zadelo 
na težke ovire, predvsem na politične radi meja in je zastajalo. 
L. 1920. se je v Murski Soboti ustanovila borza dela, ki je v za-
četku imela precej težav, bila večkrat ukinjena, a si je končno 
vendar priborila zaupanje in stalnost L'. 1929. izkazuje že velik 
promet. Do leta 1910. ise je v celoti izselilo v prekomorske kraje 
5867 ljudi,14 vz Lipovcev 26 in Ženavelj 69. Glavno premikanje 
ljudstva se vrši v povojnih letih. 

Izseljevanje po vojni se je vršilo in se vrši v treh smereh. 
V prvih letih po ujedinjenju je šel glavni val izseljevanja v pre-
komorske kraje, predvsem v Kanado in Južno Ameriko. Drugi del 
izseljencev se je posvetil sezonskemu delu v Jugoslaviji, pozneje 
v Nemčiji in v Franciji. Precej družin se je za stalno izselilo na 
sosednje Štajersko, kjer so si nakupile posestva. Danes je zapo-
slenih največ delavcev pri sezonskem delu, bodisi v naši državi 
kakor v inozemstvu, v Franciji.15 Y Jugoslaviji je glavno območje, 
kamor gredo ljudje iskat zaslužka, Vojvodina s Slavonijo in 
Slovenija. Vojvodina je 1. 1931. zaposlila 2612 ljudi, večinoma 
na veleposestvih pri poljskem delu ali pa v sladkornih tovar-
nah pri nižjem poslu. V Slavoniji je istega leta našlo 150 oseb 
zaposlitve in to na veleposestvih, dočim je Slovenija dala 507 
ljudem zaslužka. Edino v Sloveniji se prekmurski težaki uporab-
l jajo pri nepoljskem delu, kakor pri zidarskih, tesarskih in drugih 
težaških poslih. V Franciji so izseljenci raztreseni skoraj po vsej 

14 A magyar szent korona orszâgainak 1910. évi népozâmlàlâsa. 
15 Ekspozitura javne borze dela v Murski Soboti. 
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državi, pravtako v Nemčiji. Y obeh državah so ti delavci skoraj 
izključno zaposleni pri poljskem delu, le imjalo jih dela v slad-
kornih tovarnah. Za zaposlitev kaže največ bodočnosti Francija, 
dočim Nemčija zmeraj bol j zapira pot sezonskim izseljencem. 
Tudi v Jugoslaviji pojema povpraševanje po delavcih. Svetovna 
gospodarska kriza je zadala sezonskemu delavstvu hud udarec. 
Vedno več ljudi povprašuje po delu, na drugi strani po ponudniki 
zmeraj bolj izostajajo. Kako ogromnega pomena je sezonsko iz-
seljevanje v antropogeografskem, še bol j v gospodarskem po-
gledu za Prekmurje, nam kaže naslednja tabela: 

Število delavcev-izseljencev po državah in vsota njihovega letne-
ga zaslužka. 

Francija 
Leto štev. del. Din 

1929 1081 5,405.000 
1930 1963 10,796 500 
1931 1976 9,880.000 

Jugoslavija 
štev. del. Din 

5.410 11,900.000 
4.747 7,120.500 
3.269 4,576.600 

Nemčija 
štev. del. Din 

872 5,406.400 
1.805 8,142.500 

970 3,880.000 

skupaj 
štev. del. Din 

7.363 22.711.000 
8.515 26,059 500 
6.215 18,336 600 

Tekom treh let, 1929., 1930., 1931., je dobilo delo in zaslužek 
13.426 agrarnih izseljencev. Vendar ne smemo misliti, da bi vsako 
leto šli novi ljudje na sezonsko delo, pa tudi ne, da so to eni in 
isti. Sezonsko delo traja navadno eno sezonsko leto kakih 5—6 
mesecev, to je predvsem v poletju. Ko se nujna poljska dela kon-
čajo, se delavci vrnejo z zaslužkom domov. Mnogi sezonski de-
lavci v Franciji, Nemčiji in nekateri tudi v Jugoslaviji ostanejo 
tudi več let na tujem, kjer so zaposleni kot težaki, hlapci, dekle 
in se šele po daljšem času vrnejo v domovino. 67,100.000 Din, 
ki so jih izseljenci zaslužili v tujini tekom 3 let, ima za prek-
mursko gospodarsko življenje ogromen pomen. Tisočerim prek-
murskim družinam so ti milijoni očuvali eksistenco. 

Najboljši zaslužek nudi sezonskim izseljencem Francija. Po-
vprečni letni čisti zaslužek enega delavca je znašal 1. 1931. 5000 
Din, v Nemčiji 4000 Din, dočim v Jugoslaviji le 1400 Din. Sezon-
sko delo v Franciji traja sicer dalje časa kot v Jugoslaviji, ven-
dar je diferenca v zaslužku v obeh državah prevelika, da bi se 
mogli zadovoljiti brez posebnega raztolmačenja, ki ga pa ni-
mamo na razpolago. 

Velik odstotek sezonskih izseljencev tvorijo ženske. L. 1929. 
je znašal 35%, 1930 36% in 1931 že 41%. Vzrok tako visokega od-
stotka ženskega sezonskega izseljevanja moramo iskati v sve-
tovni krizi. Nemčija, Francija in nekoliko tudi Jugoslavija imajo 
mnogo brezposelnih, posebno moških. Zato gledajo oblasti pri 
prvih dveh državah, da zaposlijo čim več domačinov in zavrejo 
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dotok iz inozemstva. Ženske dobijo mnogo lažje zaposlitve kot 
moški. 

Po izjavi ekspoziture borze dela v Murski Soboti more ta 
zaposliti le dobro polovico prosilcev. Sezonskega dela potrebnih 
je v Prekmurju nad 10.000 oseb. Y slučaju krize povpraševanje 
še presega to števjlo. V teh velikih številkah sezonskih delavcev 
se zrcali socijalna slika prekmurskega ljudstva. Sezonsko izselje-
vanje je nekaj tipično prekmurskega, eden izmed najvažnejših 
problemov Prekmurja.. 

Največ sezonskih izseljencev daje hribovito Goričko. Meja 
med Goričkim in Prekmursko ravnino je tudi približna meja med 
kraji z višjim in nižjim odstotkom izseljencev. Priložena karta, 
ki sem jo izdelal na podlagi procentnega razmerja med števi-
lom prebivalstva in sezonskim delavstvom v Prekmurju za 1. 1931., 
nam dobro ilustrira udeležbo vasi pri sezonskem delu, prikaže 
pa tudi socijalno stanje dotičnih krajev. Visoki odstotki 20%, 
27°Jò, in celo 28-9% nam kažejo na velik razmah sezonskega iz-
seljevanja, posebno, ako upoštevamo, da so izseljenci sami do-
rasli ljudje, tudi očetje in matere. 
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Odstotki sezonskega delavstva so na Prekmurski ravnini pre-
cej enakomerno razporejeni. Na Goričkem je slika bolj pestra. 
Zapadni rob Goriokega kaže malo udeležbo pri sezonskem delu. 
Vzrok temu je iskati v rodovitnosti ledavske doline in v poseb-
nostih obmejne zone napram Avstriji. Najvišji odstotek v se-
zonskem, izseljevanju izkazuje srednje Goričko, ki je tudi naj-
bol j hribovito in najmanj rodovitno. Pas v najvišjem odstotku 
sega od Bodoncev na sever mimo Gradu ali Gornje Lendave do 
Trtkove, na vzhod do Velikih Dolenčev, na jug do Prosenjakov-
cev din na zapad do Bodoncev. V večini vasi v temi pasu presega 
število sezonskih izseljencev 10% vsega prebivalstva. 

Sezonsko izšeljeništvo je življenskega pomena za Prek-
murje. 10.000 ljudi je neposredno navezanih na delo in kruh v 
tujini. Če k tem sezonskim delavcem prištejemo še družin-
ske člane izseljencev, vidimo, kaj pomeni sezonsko delo za soci-
jalno in ekonomsko stanje Prekmurcev. Če kdo študira socijalno, 
ekonomsko-politično stanje Prekmurja, ne more in ne sme mimo 
vprašanja preobljudenosti in sezonskega izseljeništva v Prek-
murju. 

Résumé. 
La surpopulation et émigration saisonnière en Prekmurje. L'auteur 

étudie d'abord les conditions de la vie agraire dans le pays de Prekmurje, sur-
tout sur deux exemples concrets, le village de Lipovci, situé dans la plaine du 
Sud, et celui de Ženavlje, situé sur les collines du Nord. S' appuyant sur les 
statistiques agraires, il nous représente Prekmurje comme un pays agraire 
typique, fournissant les preuves d'une forte surpopulation. Bien que 1' accrois-
sement naturel soit très considérable, la population dans Г époque de 1921 
à 1931 est diminuée de 1-9%, tandis que dans Г époque de 1880 â 1890 encore 
on a constaté un acclesroissement de 14%. Cette diminution doit être attribuée 
surtout a 1' effet de 1' émigration. L' émigration transocéanique, dans le années 
dernières, a cessé complètement, mais 1' émigration saisonnière persiste d'une 
manière incessante, se dirigeant soit en pays yougoslaves (Slovénie, 
Slavonie et Voïvodine) soit en pays étrangers, surtout en F t an ce et en 
Allemagne. Dans les années de 1929 à 1931, 13.426 émigrants furent employés 
dans les travaux saisonniers, gagnant la somme de 67,100.000 Dinars. La crise 
économique actuelle a porté un coup sensible a 1' émigration en question. 
Ce sont surtout les petits propriétaires qui émigrent, et puisque leur nombre 
est plus élevés dans les collines du Nord, ça va de soi, que le pourcentage 
des émigrants saisonniers y est plus haut, dans les parties centrales surtout, 
où le nombre des émigrants saisonniers atteind presque partout 10% de la po-
pulation, dans quelques cas même 20% et encore davantage. La plaine fertile 
de Prekmurje accuse un pourcentage mois élevé. Lés femmes constituent les 
35—40% du nombre total des émigrés. D' après les données statistiques de la 
bourse de travail a Murska Sobota, des 10.000 réflectants seulement un peu 
plus que la moitié peut être employée dans les travaux saisonniers. — La 
carte ci-adjointe indique le pourcentage des émigrants saisonniers par 
commune. 


