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L u d v i k O l a s 

TRAJNE MIGRACIJE IZ SEBEBOREC (PREKMURJE) 

Uvod 

Razvoj industrije v 19. stoletju je sprožil v odinosih med mestoni 
in deželo nov pojav, ki ga poznamo pod nazivom »beg z dežele«. Močan 
prirodni prirastek prebivalstva, kakor tudi želja po višjem standard 11, 
ki mu ga je nudilo mesto, sta pripomogli a 'k temu, da ise j e kmečki 
živelj, zlasti tisti, ki ni mašell dovolj kruha na vasi ali pa je spoznal 
boljšega v mestu, izisellil in si poiskal zaposlitev v industriji. Večina 
evropskih držav, zlasti zapadnih, je imela v tem času že relativno 
močno industrijo in nudila takšen zaslužek. Drugače je bilo v deželah, 
kakršna je naša, kjer se je industrija še slabo razvila. Odvečna de-
lovna moč z vasi si je bila prisiljena iskati zaslužek izven njihovih 
meja: v Ameriki, v Vestfaliji, v Porurju itd. Zato je dobil pri nas 
»beg z dežele« drugačno obliko, obliko izseljevanja v tujino. Pogoji 
za to miso bili povisod etnalki; marsikje se je pred pirvo svetovno vojino 
kmečki živelj zatekel še k raznim oblikam sezonske zaposlitve: Do-
lenjci so se sezonsko 'zaposlovali v različnih oblikah gozdnega della, 
prebivalci Haloz in Krške kotline so hodili mahirat hmelj v Savinjsko 
dolino, mlatit v Podravino itd. Vse te oblike sezonske zaposlitve je 
v Sloveniji v (novejšem času izrinil hitri tempo industrializacije, ki 
požira presežek prebivalstva na kmetih. Ohranile so se le v Prekmurju, 
kjer so jih obdržali pri življenju posebni politični, gospodarski in so-
cialni činitelji. Prekmurske sezonske in trajne migracije torej niso 
nekaj specifično prekmurskega, temveč so le preostanek nekdaj mnogo 
bolj razširjenega pojava, ki se je drugje že preživel. Eden izmed glav-
nih vzrokov, da se je v Prekmurju obdržal, je v tem, da j e bilo tam 
agrarno delo vse do drugega desetletja našega stoletja edini viir za-
poslitve. Vanj jih je takratna agrarna Ogrska s svojimi veleposestvi 
prav usmerjala. Ker Prekmurje takrat še ni imelo lastne industrije, 
se »beg z dežele« pač ini mogel usmerjati v domača mesta. Od močneje 
razvitih industrijskih in rudarskih centrov Slovenije ga je pa ločila 
politična meja, zato je prebivalce Prekmurja v vedno večji meri po-
žirala tujina. Tja so zašili največkrat posredno po sezonski zaposlitvi. 
Redkeje je prišlo takoj do neposredne izselitve. 
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S primerom vasi Sebéborci skušam prikazati vzroke, čas, smer in 
posledice trajnih izseljevanj. 

Scibebciroi ležijo 7 km severno od Mur sik e Sobove na "tako imeno-
vani Prekmurski terasi. Ta pleistoeenska terasa je v Sebeborcih pri-
bližno 1,5 do 2km široka ter talko lepo ohranjena, da jo nekateri ime-
nujejo Selbeborslka terasa.1 Ta naziv je tembolj Upravičen, ker ležijo 
Sebebcrci v celotnem obsegu ina njej, medtem ko je večrima Pucomec, 
po katerih so nekateri iprvotno imenovali teraso, že pod njo. 

Pokrajina Sebeboirške terase spada med gospodarsko aktivnejša 
področja Pnetkmurja. Meid (nekdanjimi prekmurskimi, občinami, ki jim 
je bil glavni viir dohodka kmetijstvo, so bile občine Cainkova, Pueonei 
in Maritjanci, ki obsegajo Prekmursiko teraso, glede ma dohodek v 
kmetijstvu precej mad prekmurskimi povprečjem: cankovska za 22 °/o, 
puconska za 58 %, mart jamska pa celo za 65 %. Crensovska občina, ki 
leži na ravminii, j e 'bila 22 % pod povprečjem, enako občima Kuzma na 
Goriökem iza 30 %.2 S tem hočem poudariti, da Sebeborci ne spadajo 
med tiste prekmurske vasi, iki so izrazito gospodarsko pasivne, pa tudi 
ne med tiste, ki imajo zaradi bližine Sobote in Leindave vemdaT nekaj 
stranskih dohodkov v skromni .industrijski i:n neagrarni dejavnosti. 

Gostota pnebivalstva je v Sebeborcih pod prekmurskim povpreč-
jem. Na km2 pride 75 prebivalcev. Povprečje za Goričko iznaša 77,1, 
povprečje na 'ravnini pa 128 ljudi na km2. Pod povprečjem so Sebe-
borci tudi v agrarni gostoti^ ki znaša 76,4, medtem ko je povprečje za 
ravnino 104, za Goričko pa 109. Podobno j e razmerje v poljedelski 
gostoti (Seibeborci 97,9, Goričko 124, ravnina 112). Nasprotno je živino-
rejska gostota v Selbèborcrih višja kakor na ravnini (Sebeborci 351, 
ravnina 311).3 

Vse navedeme gostote nam kažejo, da Sebeborci za prekmurske 
razniere niso prenaseljeni. Pa tudi kakovst prsti in z njo produktrivnost 
zemljišča vsaj nista slabši kot v sosedstvu. 

Zato so bile tudi sežanske migracije iz Sebeborec v vseh razdobjih 
samo zmerne. L. 1910 j e bilo iiiz Sebeborec le 5—10% prebivalstva v 
inozemstvu, medtem ko se je v nekaterih vaseh na severnem Goričkem 
gibal odstotek tudi nad 20°/o.4 Podobno j e bilo 1. 193Ö iz Sebeborec le 
3 % prebivalcev ma sezonskem delu, medtem ko jih je bilo s severnega 
Goričkega okrog 20%, iz nekaterih vasi (Dolenci, Ženavlje) celo nad 
25 °/o.5 Po osvoboditvi se stanje ni bistveno spremenilo. L. 1953 je brilo 
iz Sebeborec na sezonskem delu mamj kot 1 % prebivalstva, imedtem 
ko se j e gibal delež na Goričkem še vedno med 3 im 15 %, na ravnini 
pa med 3 in 10%.e 

1 Ivan G a m s , Nekateri geomorfološki problemi Prekmurja. Geografski 
zbornik, Murska Sobota 1959, str. 34. 

2 Podatki katastrskega urada Murska Sobota. 
9 Podatki s statističnega urada Murska Sobota. 
4 Magyar Sztatisztikai Közlemenyek: Budapest, 1910. 
5 Matija M a u č e c , Prenaseljenost in sezonsko izseljevanje iz Prek-

murja, Geografski vestnik 1933. 
6 L. O l a s , Problemi sezonskega zaposlovanja prekmurskega prebi-

valstva, Geografski zbornik, Murska Sobota 1959. 
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Ker je do sta lin eg a izseljevanja iz Prekmurja prišlo skoraj le po 
poti predhodnega sezonskoga izseljevanja, je razumljivo, da -je bilo 
tudi le-to močnejše v tistih prekmurskih predelih, kjer je bilo močno 
sezonstvo. Zato tudi analiza trajnega izseljevanja iz Sebebo.rec ne 
more dati podobe, ki bi pomenila povprečje za vse Prekmurje, še po-
sebno ne za Goričko, kjer je bilo tudi trajno izseljevanje precej moč-
nešje. 

Trajno izseljevanje v Ameriko 

Ko se je na prehodu iz 19. v 20. stoletje usmeril tok izseljencev iz 
takratne Avstro-ogrske v Z d r u ž e n e d r ž a v e A m e r i k e , j e t a 
val sicer zajel med ostalimi pokrajinami monarhije tudi relativno 
gosto naseljeno Prekmurje. Ker pa so se Prekmurci v tem času že 
sezonsko zaposlovali na Madžarskem, zahajali so pa na delo tudi v 
Avstrijo, tudi izseljevanje v Ameriko prti njih ni imelo takoj oblike 
trajnih migracij, temveč so sprva iskali tudi tam le sezonsko zaposli-
tev. V Ameriki so ostali eno ali več let ter se nato vrnili. Z zaslužkom, 
ki so ga prinesli s seboj, so si opomogli na kmetiji ali pa so kupili 
posestvo na Apaški ravmini, kjer je ostalo za odseljenimi Nemci precej 
praznega prostora. Prvd trajni izseljenec v ZDA se je izselili iz Sebe-
borec šele 1. 1903. 

Izseljevanje so organizirali za to plačani agenti. Med temi so biili 
tudi Prekmurci. Naloga agenta je bila, da j e doseljenca dovedel v ZDA. 
Delo si je moral tam poiskati sam. Navadno j e stopil v stik s starej-
šimi izseljenci, včasih ob prihodu, včasih pa že prej pismeno. Ti so 
mu preskrbeli delo največkrat pri istem delodajalcu ali pa vsaj v 
bližnji okolici. Zato so se izseljenci iz določenih vasi tuidii v Ameriki 
naselili na določenem mestu. Od 50 v ZDA izseljenih Sebeborčanov se 
jih je 24 (48 °/o) naselilo v mestu Bethlehem v Pensilvaniji. To mesto 
je bilo skazi vso dobo izseljevanja zbirališče in kulturni center prek-
murskih doseljencev. V njem so izdajali časopis »Amerikanskih Slo-
vencev Glas«, pisan v prekmurtščini. V Bethlehemu so moški našli delo 
v železarni, ženske pa v tobačni in tekstilni .industriji. Podobno, a 
manjše jedro je bilo tudi v državi New Jersey v mestu New Brunswick. 
Y njem se je trajno naselilo 11 (22 °/o) Sebeborčanov, ki so se zaposlili 
predvsem v tobačni industriji. 

Prvi močmi val izseljevanja, ki je trajal do prve svetovne vojne, 
je privabil v ZDA 34 Sebeborčanov. Največ jih je odšlo 1. 1908 in 
sicer 9. Ne pomenijo pa te številke vseh takrat v Ameriki živečih Sebe-
borčanov, kajti veliko se jih je pozneje še vrnilo. 

Prva svetovna vojna je izseljevanje v Ameriko prekinila. Po nje j 
se je za kratek čas obnovilo ter doseglo do 1. 1924 14 odseljencev. Po-
zneje so se izselili v ZDA le trije Seboborčani. 

V ostali Sloveniji so se odseljevali večinoma moški. V Sebeborcih, 
kakor v Prekmurju sploh, pa je 'bil tudi delež žensk močan. Od 50 
izseljencev je bilo 30 moških in 20 žensk (40%). 

Izseljevali so se le mali in zdravi ljudje (bolnih niso pustili v 
Ameriko) in to v starosti, ko bi postali sami produktivni. To je bil za 
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razvoj domačega gospodarstva precejšen udarec. Od 50 izseljencev 
v ZDA je bilo do petnajst let starih 11 (22%), 21 (40%) jih je bilo 
starih 15—20 let, 13 (26%) 21 do 30 let, le 6 (12%) od njih je bilo 
starejših od 30 let. 

Potni stroški v ZDA so znašali 150 goldinarjev. Plačati so jih mo-
rali izseljenci .za to določenemu agentu. Za takratno zmogljivost prek-
murskega kmeta je bila to precejšnja vsota in je v .mnogih primerih 
pomenilo doto. Po tem sodeč se ni mogla izseliti v Ameriko bajtarska 
in najemniška plast. Socialno poreklo izseljencev je bilo 37 (74%) iz 
družin malih kmetov in dva iz družin srednjih kmetov. Iz bajtarskih 
družin ni bilo miti ©nega izseljenca, pač pa je bilo 10 izseljencev (20%) 
učiteljskega porekla. To je za Prekmurje izjemen primer. L. 1923 se 
je iz Sebeborec iziselila v ZDA učiteljska družina in to na posebno 
prošnjo že v Ameriki živečih izseljencev. V izselitev jih torej niso 
prisilile socialne razmere. 

Ker prekmurski izseljenci v Ameriko niso prinesli niti kapitala 
niiti primernih kvalifikacij, so se zaposlili le v nižjih kategorijah dela. 
Od vseh v ZDA izseljenih Sebcborčamov jih je 80% (40) našlo zaposli-
tev v .industriji, 10% je bilo uslužbencev (učiteljska družina), trije so 
bili samostojni obrtniki in dva trgovca. 

V 38 primerih (76 % izseljenih) sem lahko ugotovil narodnostno 
poreklo zakonskih tovarišev sebeborskih izseljencev v ZDA. V 29 pri-
merih so to Prekmurci in porab.ski Slovenci. Za oboje uporabljajo v 
Ameriko izseljeni Slovenci s tega področja izraz »Slovene. Ostale za-
konske zveze (7) so bile .sklenjene z madžarskimi partnerji. V primeru, 
da sta bila oba zakonca Prekmurca, se je ohranila prekmurščima kot 
občevalni jezik še v drugi generaciji. Y kolikor pa je b.i.l edem izmed 
zakoncev Madžar, je obveljala v družim madžarščina. Osnovni vzrok 
je v tem, da je vsak prekmurski izseljenec govoril v.saj pasivno tudi 
madžarsko, .kar je pripomoglo k sklenitvi zakonske zveze. 

Povprečno se je rodilo v družinah izseljenih 2, 3 otrok. Ta podatek 
je izračunan na podlagi 70,2% trajno izseljenih. Vsi potomci imajo 
ameriško državljanstvo. 

Po drugi svetovni vojni so začele ZDA doseljevanje omejevati, 
zato je izseljeniški tok iz Prekmurja v ZDA prenehal. Preusmeril se 
je v druge države ameriškega kontinenta — v Kanado, v Urugvaj in 
v Argentino. Tudi sem se je lahko izseljeval samo kmečki živelj, ki je 
imel za kritje potnih stroškov dovolj sredstev. Med 17 trajnimi iz-
seljenci iz Sebeboirec jih je bilo 15 iz družin malih kmetov, eden iz 
srednje iin eden iz velike kmečke družine. Med njimi je bilo 10 moških 
in 5 žemslk. Šest izseljencev je bilo starih manj kot 20 let, osem starih 
20 do 30 let, le trije so bili starejši od 30 let. 

Največ teh izseljencev (11) je šlo v U r u g v a j . Po poklicu jih je 
sedem delavcev, trije so obrtniki, eden je farmar. Od vseh ima le eden 
zakonskega tovariša druge narodnosti — italijanske. Povprečno število 
rojenih otrok izseljencev je 2,1. V K a n a d o so se izselili štirje Seibe-
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borčani. Med insinui je eden poljski delavec, dva sta delavca v industriji 
ter ena gospodinjska pomočnica. A r g e n t i n a je sprejela le dva iz-
seljenca. Živita v Buenos Airesu kot obrtnika, a sta z družino vred 
obdržala jugoslovansko državljanstvo.7 

Skupno je ameriški kontinent sprejel 67 (46,5 %) sebeborskili iz-
seljencev, s povprečno starostjo 23 let. Večina jih izhaja iz družin 
malih kmetov (79 %). V Ameiriki so se zaposlili kot industrijski delavci, 
le v Kanadi in Urugvaju jih najdemo tudi v kmetijstvu, povsod pa 
predstavljajo socialno nižjo plast. Kot vsi drugi i izseljenci se tudi naši 
hitro amerikanizirajo. 

Trajne migracije v evropske dežele 
V istem času kot v Ameriko so se, čeprav v mnogo manjši meri, 

Prekmurci izseljevali za trajno tudi v dežele današnje A v s t r i j e in 
M a d ž a r s k e . Vanje se je odselilo 23 Sebeborčanov, od tega 13 mo-
ških in 10 žensk. Do 1. 1900 so se izselili štirje, od 1900—1910 devet, od 
leta 1910—1920 osem. Dva sta ostala tam tudi med ckupacijo. 

Med temi izseljenci moramo razlikovati dve vrsti. Na eni strani 
so bili bajtarji in najemniki, ki niso imeli dovolj sredstev, da bi se 
izselili v Ameriko. Teh se je izselilo 11 (47,8 °/o). V Avstriji so se za-
poslili kot poljski delavci (5), kot gospodinjske pomočnice in hlapci 
na kmetih (3) ter kot delavci v neagrarnih panogah (3). 

Druga vrsta izseljencev je izvirala iz družin malih (9), srednjih 
(2) in velikih (1) kmetov. Med izseljenci je tudi en nemešnjak.8 To so 
tisti izseljenci, ki so se bodisi izučili obrti in se potem razkropili po 
madžarskih in avstrijskih mestih kot samostojni obrtniki ali pomočniki 
(5) ali so se pa izšolali in službovali tam kot intelektualci (2). To prav-
zaprav niso pravi izseljenci, temveč normalni odtok iz vasi. Značaj 
čezmejskih Izseljencev so jim dale šele nove politične meje po prvi 
svetovni vojni. Od izseljencev v ZDA se razlikujejo tudi po tem, da so 
poročeni s partnerji madžarske ali avstrijske narodnosti ter je v nji-
hovih družinah prevladal tuji jezik. 

Posebna skupina so izseljenci v F r a n c i j i . Izseljevali so se po-
sredno, po poti sezonskega zaposlovanja, ki se je začelo z letom 1926 
ter končalo z drugo svetovno vojno. Ves ta čas je bila Francija najbolj 
stalen odjemalec prekmurske delovne sile. Od 1929 do 1939. 1. je po tej 
poti našlo delo 20.643 Prekmurcev, ki so zaslužili 107,959.000 dinarjev. 
Tega dela so se udeleževali tudi p'rebivaici Sebeborec. Večina se jih je 
vsako leto vračala, nekateri so ostali po več let in se nato vrnili, 17 pa 
se jih j e v Franciji trajno naselilo.9 Od teh j e bilo 6 moških dn 11 
žensk. V času selitve j e bil eden mlajši od 15 let, 7 starih do 20 let 
in 7 v starosti od 20—30 let. Dva sta bila še starejša. Povečini (10) so 
bili iz družin malih kmetov, 2 sta bila iz družin srednjih kmetov, po 
dva pa še bajtarskega in najemniškega porekla. 

7 Podatki iz matične knjige v Martjancih. 
8 Nemešnjak je naziv za najnižjo vrsto madžarskega plemištva. 
• Podatki Posredovalnice za delo v Murski Soboti. 
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Tudi v Franciji so to delavci nižjih kategorij: 12 (70.6°/o) je polj-
skih delavcev, 3 gospodinjske pomočnice (sedaj gospodinje) in 1 grad-
beni delavec. Le ena izseljenka se je izkopala .iz tega okova ter po-
ročila hotelirja (Alžirca). Tudi zakonski tovariši drugih so tuje na-
rodnosti, med njimi 5 francoske in 2 poljske. Nikjer pa ni občevalni 
jezik slovenski. Povprečno število otrok v teh družinah je 2,8. 

Državljanstvo otrok je povečini francosko, le v dveh družinah 
(osem otrok) imajo otroci obe državljanstvi, to je francosko in jugoslo-
vansko.10 

Y istem obdobju kot Francija j e zaposlila N e m č i j a 10.635 prek-
murskih sezoncev. Od sebeborskih sezoncev sta se za stalno naselila 
tam samo dva, se dva Sebeborčana sta odšla tja po osvoboditvi. Trije 
od teh 4 izseljencev so moški, dva izmed nj.ih sta bila stara manj kot 
20 let. Vsi izvirajo iz družin malih kmetov ter so v Nemčiji po poklicu 
delavci. 

Izseljevanja v druge države je bilo mnogo manj. Dva Sebeborčana 
sta ostala v Rusiji kot ujetnika po prvi svetovni vojni. V Italiji živi 
kot gospodinjska pomočnica izseljenka, ki se je tja izselila iz Reke 
z med okupacijo kompromitirano italijansko družino. Z enim izseljen-
cem je zastopana tudi Čehoslovaška. Po osvoboditvi se je 1 Sebeborčan 
izselil v Avstralijo. 

Trajno izseljevanje v druge pokrajine Jugoslavije 
Na področja Jugoslavije izven Prekmurja se j e izselilo 31 Sebe-

borčanov (24 moških in 7 žensk). Pri tem izseljevanju moramo razliko-
vati tri faze. Prva faza je trajala do 1. 1910. (6 moških izseljencev po 
poreklu z malih kmetij). To so bili predvsem povratniki iz Amerike, 
ki so si s svojim zaslužkom kupili kmetijo na A pušk e m ali na Murskem 
polju. Izseljevali so se često z družinami. 

Drugo fazo izseljevanja po Jugoslaviji je sprožilo sezonsko zapo-
slovanje po 1. 1920. Ti izseljenci so šli v Slavonijo, Vojvodino .in v 
Slovenijo, kjer so našli delo predvsem v neagrarnih panogah. O.d 1. 1925 
do 1. 1940 se je v te kraje izselilo 10 Sebeborčanov, večinoma moških 
iz družin malih in srednjih kmetov ter bajtarjev. Po poklicu so ve-
činoma poljski delavci (4), eden j e rudar v Podlabinu, dva sta kme-
tovalca, eden je obrtnik ter dva uslužbenca. 

Tretja faza j e doba po osvoboditvi. V njej se je 14 Sebeborčanov 
(9 moških, 5 žensk), povečini z malih kmetij, trajno naselilo po naših 
tovarnah in uradih. 

Učinek izseljevanja v celoti 
V celotnem razdobju trajnega izseljevanja se je iz Sebeborec iz-

selilo 144 ljudi, kar je točno toliko kakor ena četrtina prebivalstva, ki 
so ga v tej vasi našteli 1. 1953. Od tega je bilo 87 moških in 57 žensk. 
Med. njimi jih je bilo največ % (66°/o), iz družin malih kmetov, 20 

10 Podatki iz Matične knj ige v Martjancih. 
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(14%) iz bajtarskiih družin, in samo 4 (2,8%) iz družin srednjih kmetov. 
Razen tega jih je bilo še 10 (6,9%) iz učiteljske družine in eden iz 
nemešnjaške družine. Po zaposlitvi, ki so jo našli v tujini, je 69 
(47,9%) industrijskih delavcev, 24 ((6,6%) poljskih delavcev, 14 (9,7%) 
obrtnikov, 13 (9%) uslužbencev, 13 (9%) gospodinjskih pomočnic in 
hlapcev, 6 (4,8%) samostojnih kmetov, 2 trgovca in 1 zdravnik. Po-
vprečno je bilo rojenih v izseljeniških družinah 2,1 do 2,8 otrok. 

Da je bilo izseljevanje tja do 1. 1900 še zelo slabotno, se vidi že 
iz popisov prebivalstva za 1. 1869, 1880, 1890 in 1900. Prebivalstvo Sebe-
borec je v teh desetletjih še stalno rastlo; od 1. 1869 do 1. 1900 je na-
rastlo še kar za 34,7% (od 410 na 593). Da pa se je izseljevanje 
vendarle začelo že v zadnjih letih 19. stoletja, se vidi iz tega, da je 
bil odstotek desetletne rasti prebivalstva, ki je znašal med 1. 1869 in 
1880 še 15,8%, v naslednjem desetletju (1880—1890) že znatno šibkej-
ši (9,2%) in je v zadnjem desetletju stoletja (1890—1900) še nadalje 
oslabel (na 6,4%), kar je pomenilo skoraj že stagnacijo. 

V desetletju 1900—1910 se je izseljevanje silno okrepilo. Na to raz-
dobje odpade 22% vseh trajnih izseljencev. Zato ni čudno, da so 1. 1910 
že zabeležili manjše število prebivalstva (592) kakor 1. 1900. Na raz-
dobje 1910—1931 odpade 41,8% vseh trajnih izseljencev in zato je 
popis prebivalstva 1. 1931 zabeležil že močan padec števila prebivalstva 
v Sebeborcih (529, 10,7% nazadovanja v primerjavi z 1. 1910). Кет je 
odstotek nazadovanja nekaj večji kakor pa odstotek števila stalnih 
izseljencev v primerjavi s številom prebivalstva 1. 1910 (10,1%), je 
jasno, da je štetje zabeležilo tudi odsotnost nekaterih sezoncev, ki so 
se pozneje še vrnili. Na naslednje razdobje 1931—1948 odpade 20% 
vseli stalnih izseljencev, kar je precej manj kot le v malo krajšem 
prejšnjem razdobju, zato je prebivalstvo vasi znova naraslo za 7,7 % 
(na 570). Pač pa se je v petletju 1948—1953 izseljevanje znova okrepilo, 
čemur ustreza spet skrajno šibka rast vaškega prebivalstva (komaj za 
1.4%, na 578), dejansko popolna stagnacija. 

Po posameznih razdobjih se je spreminjala tudi smer izseljevanja. 
Do prve svetovne vojne so se Prekmurci in tudi Sebeborčani izseljevali 
v prvi vrsti v ZDA, v manjši meri v dežele današnje Avstrije in 
Madžarske, nekaj se jih je pa razkropilo tudi po Murskem polju in na 
Apašk.i ravnini. Kmečki živelj, ki je zmogel potrebne prevozne stroške, 
je našel boljši zaslužek onstran Atlantskega oceana v industriji, baj-
tarji in najemniki, ki teh stroškov niso premogli, so našli trajno za-
poslitev v deželah Avstrije in Madžarske večinoma kot poljski delavci. 

Po prvi svetovni vojni se je izseljevanje v ZDA močno skrčilo, na 
Madžarsko in v Avstrijo pa popolnoma prenehalo. Y tem času so se 
za naše trajne izseljence odprla nova vrata v Urugvaj, v Kanado in 
v Argentino. Tem državam sta se posredno, po sezonskem zaposlovanju 
priključili še Francija in v mnogo manjši meri tudi Nemčija. V ame-
riške države se je odseljeval kmečki živelj, v Francijo in Nemčijo pa 
razen tega še bajtarski. Večina je našla delo le Da polju. 

V zadnjem obdobju, to je po osvoboditvi 1. 1945, se je odvečna 
delovna moč iz Sebeborec razlila po slovenskih tovarnah, državnih 
posestvih in šolah. 
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Ludvik Olas 

PERMANENT MIGRATIONS FROM SEBEBORCI, PREKMURJE 
(NE SLOVENIJA) 

L u d v i k O l a s 

The slow social and economic development of the agrarian region of 
Prekmurje has led in fact of a dense population (102.4 inhabitants per km2 in 
the year 1953) to an economic deff ic iency of the area. This was also the 
reason why the people were compelled to seek some at first additional 
employment outside of the area, and finally, to emigrate. This short study 
is just an atempt to investigate the permanent migrations and their influence 
on the evolution of the population in one of the villages of Prekmur je. 

The first, even if still rare cases of permanent migrations from the 
village of Sebeiborci are reported to have happened in the last years of the 
19th century. After 1900 they became more and more numerous all the time 
up to the World War I. The emigration in this whole period was characterised 
by the same trends in directions and intensity. Two main streams of migra-
tions can be discerned: one to the United States of America (32 emigrants, 
all from the small and medium size farms), and another to other countries 
of the old Austro-Hungarian empire (21 emigrants, mostly from the poorest 
peasant classes, which ware unable to pay for travel to America). Altogether 
59 inhabitants emigrated in this period, which is 10 % of the entire population 
of the village in the year 1910 and 40 % of all who had emigrated since the 
last years of the 19th century. A strong positive balance in favour of the 
emigration is reflected in the increase of the population. The population 
increased by 34,7 % in the period from 1869 to 1900, but in the period from 
1900 to 1910 there was already a small decrease of 0,2 %. 

In the period between both World Wars the direction of migrations 
changed essentially. Most emigrants went to France (17)- first as seasonal 
labourers, they stayed there later- then to the United States (16), to Uruguay, 
and less to other countries. Altogether 62 people emigrated during that 
period, that is 11,7 % of all inhabitants as registered in the year 1931. But, 
if we compare that number with the population as registered in the year 1910, 
a decrease of 10,7 % is revealed. 

In the postwar period the emigration to foreign countries has virtually 
ceased. The percentage of the emigrants going to other parts of Yugoslavia 
has, however, recently increased. Because the emigration continues, the 
population of the village is stagnating (increase of only 1,4 % in the last 
years before 1953). 

The average age of emigrants is 23 years. This is duly reflected in the 
age structure of the population of Sebeborci, as well as in the sex-ratio 
which is slightly in favour of female population, because men use to emigrate 
more than women. 
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