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B e l a S e v e r 

RAZVOJ PREKMURSKEGA VINOGRADNIŠTVA 

I. Uvod 
Uvodne pripombe. Dandanes pomeni vinogradništva na prekmur-

skem Goričkem zelo malo, saj so površine vinogradov skromne, povrh 
tega zasajene povečini s šmarnico, pa še ta ne zadošča niti za domače 
potrebe. Prava vinogradniška pokrajina v Prekmnrju so le Lendavske 
gorice, vendar kvaliteta tudi tu ni v skladu z imenitnimi naravnimi 
pogoji . 

Pomanjkanje vinogradov v kulturni sliki Goričkega pomeni danes 
veliko uganko za slehernega proučevalca te pokrajine. V fiziognomiji 
pokrajine, to se pravi v naseljih, v poljski razdelitvi, v ledinskih 
imenih, v pisanih virih in v različnih izročilih najdemo namreč vse 
polno znakov, ki kažejo na nekdanji večji obseg in pomen goričkega 
vinogradništva. Da je vinogradništvo na Goričkem zaradi raznih trt-
nih bolezni propadlo, kakor marsikje drugod, j e samoumevno, teže 
pa j e odgovoriti na vprašanje, zakaj se ravno na tem področ ju ni 
obnovilo v podobnem obsegu kot drugod. 

Zlasti vzbuja pozornost raizlika s Slovenskimi goricami. V narav-
nih pogojih so med obema pokrajinama sicer malenkostne razlike, 
vendar ne takšne, da bi narekovale bistveno drugačno gospodarsko 
usmerjenost. Pri izoblikovanju svojstev prekmurske vinogradniške 
dediščine so pač morali imeti družbeni faktorji odločilno vlogo. 

Pričujoče delo ima namen orisati nekatere bistvene poteze v 
razvoju prekmurskega vinogradništva, kolikor dopuščajo dosegljivi 
literarni in drugi viri. Manjkalo mi j e predvsem lokaLno-historičnih 
virov. Zato je slika razvoja nepopolna, za nekatera abdobja le rahlo 
naznačena in posplošena po ifcujilh virih. V obeh vojinah j e bilo uniče-
nih tudi precej katastrskih parcelnih zapisnikov in indikacijskih skic, 
tako da tudi za zadnjih sto let nisem mogel zbrati popolnih podatkov. 

Pri premagovanju teh težav sem marsikje naletel na dragoceno 
pomoč. Globoko sem hvaležen zlasti Študijski knjižnici v Murski 
Soboti za ustrezno strokovno literaturo iz madžarskih knjižnic, katastr-
skima uradoma v Murski Soboti in Lendavi za uporabljeni katastrski 
material in številnim drugim uradom ter posameznikom za strokovne 
nasvete lin pomoč pri zbiranju gradiva. 
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Nekatere posebnosti prirodnega okolja. Če nam razlike v prirod-
nih pogoj ili ne morejo razložiti, zakaj j e v Prekmurju vinogradništvo 
tako zaostalo v primerjavi s Slovenskimi goricami, nam prav tako 
ne morejo v polni meri razložiti razlik v prekmurskem gričevnatem 
svetu samem, predvsem ne razlike med Lendavskimi goricami in Gorič-
kim. Zal tudi te prirodne pogoje v podrobnosti premalo poznamo. 

Vsekakor današnja 'razširjenost vinogradov, ki j o določajo pred-
vsem hibridne sorte, nikakor ni dober odraiz m i k r o k 1 i m a t s k i h 
r a z m e r . Zanesljivejši odraz j e stanje, ki ga nam kažejo indikacij -
ske skice iz leta 1860 (la). Po njihovih podatkih ravnina ne pozna 
vinogradov, na Goričkem pa se gibl je mikroklimatska meja v abso-
lutni višin i nad 250 m. Y Slovenskih goricah so novejše proučitve po-
kazale današnjo m i k rok 1 i>m a tsk o ločnico v isti višini (13, str. 154.) Pri 
tem gre predvsem za učinek toplotne inverzije, oziroma slane, saj j e 
slana za vinsko trto najvažnejši klimatski faktor in odločilno vpliva 
na njeno razprostranjenost. 

V Prekmurju se pojavlja zadnja slana v maju še dokaj često, iz-
jemoma tudi junija. Da pa so v tem razlike, kažejo podatki za prve in 
zadnje dni s slano za obdobje 1948—»1955, zbrani na opazovalni postaji 
Lendava in Veliki Dolenci (2a). Tako j e v Velikih Dolencih za ome-
njeno razdobje letno povprečno 34 slane prostih dni (139) manj kot 
v Lendavi (173). 

V osemletnem razdobju se je pojavila zadnja slana v maju pet-
krat v Velikih Polencih in trikrat v Lendavi, prva pa septembra in 
sicer petkrat v Velikih Dolencih in le enkrat v Lendavi. Iz podrobnih 
podatkov j e razvidno, da se j e v omenjeni dobi pojavila zadnja slana 
v Velikih Dolencih vedno pozneje kot v Lendavi in tudi prva vedno 
prej. Razlike so včasih zelo velike, npr. leta 1949 j e bila zadnja 
slana v Lendavi 21. marca, v Velikih Dolencih pa še 10. maja. Na-
vadno so sicer razlike manjše in znašajo le nekaj dni, vendar da je jo 
m ik roki im a tsk i pogoji Lendavi absolutno prednost. Le-ta j e praktično 
še važnejša, če upoštevamo temperaturno inverzijo. Lendavska opazo-
valna postaja namreč že beleži temperature globokih dolin. Klimatski 
pogoji so po vrhovih Lendavskih goric nedvomno še ugodnejši. 

Na Goričkem močno trpe od slane nizki gričevnati pomoli na 
vzhodu. Očitne so razlike na Kobilju, v Motvarjevcih in v Cikečki 
vasi, k jer nižji vrhovi (Mali vrej, Topolahegy, Kiilsöhegy) pogosto 
pozebejo, višji in najbrž prvotni vrhovi pa le redko. Tudi zemljiška 
imena za nizke gričevnate lege v Motvarjevcih, v Proisenjakovcih in 
na Kobilju (Fagöasheigy, Hideghegy) opozarjajo na nevarnost pozeibe. 
Obsežnejši vinski vrhovi so redno nad 250 m absolutne nadmorske 
višine in v normalnih letih varni pred pozelbo. Strehovski breg j e 
npr. po izročilih starejših vinogradnikov popolnoma uničila slana le 
enkrat v zadnjih 70-tih letih in sicer v letu 1953. Značilno pa j e tako 
za Goričko kot za Lendavske gorice, da slana zaradi toplotnega obrata 
uniči pogosteje nižje dele vinogradov, bliže dolinskemu dnu. 

Pomanjkljivi podatki za točo in meglo ne nudijo dovol j gradiva 
za zaključke o njihovih posledicah na vinski trti. Opazovalne postaje 
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i)a Goričkem in v Lendavi beležijo skoraj vsakoletne manjše, na-
vadno enkratne podatke o toči v vegetacijski dobi. Popolna opustoše-
nja vinogradov po toči pa so v Prekmurju precej redka. 

Nekateri znaki kažejo na poznejšo trgatev grozdja v preteklem 
stoletju. Tako se omenja, da je bila trgatev v Železni županiji v tri-
desetih letih preteklega stoletja redno ob koncu meseca oktobra 
(29, str. 266). Na poznejšo dozoritev grozdja in lesa nas spominja tudi 
prekmursko vinogorsko pravo, kii dovoljuje pašo šele po desetem 
novembru (6, str. 63). 

Po izročilih je bila trgatev v drugi polovici preteklega stoletja 
običajno ob koncu meseca septembra ali pa v začetku oktobra. Ne-
mogoče j e predvidevati v tem kratkem času spremembo talnih po-
gojev ali' pa da bi se stopnjevalo zoirenje z uvajanjem 'zgodnejših 
trtnih soirt. Vzroka sta lahko le dva: sprememba klime ali pa kmečka 
neodvisnost od vinogoirskih predpisov po letu 1818. Milejšo klimo bi 
morda potrjevali novi nasadi vinogradov, ki so nastali v večjem ob-
segu med leti 1860 in 1909 ina pleistocenski terasi v Korovcih, v Zen-
kovcih in v Brezovcih. Se večjo vlogo pa moramo pripisati drugemu 
faktorju. Z osvoboditvijo od fevdalnih bremen so si kmetje uredili 
pogosto nove nasade vinogradov v bližini doma ali pa na primernih 
legah izven sklenjenega vinogradniškega področja. Tako niso bili 
vezani na stroge gorske predpise za čas pričetka trgatve niti omejeni 
na določene termine. Po novi razdelitvi so trgatev pospeševali tudi 
varnostni razlogi in ne nazadnje nezainteresiranost mnogih individual-
nih kmetovalcev za kvalitetnejši vinski pridelek. 

SI. 1. Sadovnjaki na nekdanjih .vinogradniških parcelah v Knštanovcih 
(Foto B. Sever) 
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V poslednjih letih se j e izkazalo celo v Lendavskih goricah, da j e 
trgatev za ondotne klimatske in pedološke razmere prezgodaj. Zato so 
z zakonom prepovedali trgatev žlahtne trte pred desetim oktobrom. 

Glede p e d o l o š k i h p o g o j e v j e omeniti, da so rjava kar-
bonatna tla značilna za najboljše vinogradniške lege v Lendavskih 
goricah. Tam tvori matično osnovo karbonatni pesek, peščeni laporji 
in kisel silikatni pesek. Tla so slabo humusna, ker se površinski hori-
zont pod vplivom descendentnih tokov stalno izpira. Gornji horizont 
do 20 cm vsebuje le 1,5 do 2 °/o humusa, ki kaže slabo alkalno reakcijo. 
Na rastline vpliva negativno velika prisotnost apnenca (do 44°/o v 
laporjih), kar onemogoča topljenje mikroelementov. Posledice so vidne 
v sadjarstvu in v vinogradništvu v obliki kloroize (33, str. 46). 

Drobne razlike v kakovosti tal vplivajo na izbiro podlag, na 
uspevanje in zorenje grozdja. Hitri pet rog raf sik i prehodi na Goričkem 
in različna odpornost proti eroziji ustvarja tam velilko takih razlik. 
Vsekakor so za vinogradništvo v Prekmurju najboljša tla v Lendav-
skih goricah in ponekod med Ledavo in Kučnico (po informaciji 
R. Golje, šefa za klasifikacijo zemljišč pri GZS). 

Važno j e v zvezi z razvojem vinogradništva omeniti e r o z i j o 
p r s t i , p o l z e n j e z e m l j e in u s a d e . Destrukcija prirodne 
vegetacijske odeje j e sprožila pospešeno erozijsko delovanje. V Len-
davskih goricah so danes zaraščene z gozdom strme lege, kjer so bili 
prej vinogradi, pa jih j e uničila erozija. Tudi na Goričkem je verjetno 
erozija poleg trtnih bolezni bistveno prispevala k propadu vinogradov. 
Posledice močnega erozijskega delovanja se kažejo zlasti na prehodu 
terciarnega sveta v ravnino, med Bogojino in Dobrovnikom, k jer gre 
verjetno za večstoletno stalno obdelano zemljišče, ki j e bilo morda že 
od samega začetka zasajeno z vinsko trto. 

K učinkovitosti pospešene erozije na Goričkem je prispevala tudi 
podedovana zemljiška razdelitev po opuščenih vinogradih, o kateri 
bomo govorili pozneje. Zlasti njive, nastale na ogolelih vrhovih, so 
izpostavljene pospešenim erozijskim učinkom, kar se odraža v kvali-
tetni razliki med njenim spodnjim in gornjim delom. Da imata tu 
erozija in denudacija glavno delo, opazimo v spremembi kulture; 
nerentabilne njive, osiromašene po eroziji, pogosto opuščajo in spre-
minjajo v travnike. 

Pri tem j e razlika med razdelitvijo na dolge jermene v smeri 
strmca in razdelitvijo na grude. V obeh se ude js t vu j e pospešena ero-
zija različno: njive z razdelitvijo na ozke in dolge jermene so po-
polnoma izpostavljene pospešenim erozijskim učinkom, propadle gru-
daste parcele vinogradov, spremenjene v njive, pa se or je jo navadno 
po sloj niča h, tako da so tu erozijski učinki nekoliko omiljeni. Naj-
lepši primeri z jermenasto razdelitvijo so v Dolgovaških goricah, 
v Selu, v F'oikovcih, v I va no vcih, v Kiuštanovcih in na zahodu med 
Ledavo in Kjučnico. Zanimivo je, da se j e drobitev zemljiške posesti 
na prisojnih strminah, po izohipsah, spontano izrodila v uspešno 
obrambo proti pospešeni eroziji: žive meje so mnogokod ustvarile iz 
strmih pobočij terasasto pokrajino z zmanjšano erozijsko izdatnostjo. 
Danes se v preostalih vinogradih uporabljajo proti eroziji najčešće 
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prečni jarki, ki pa ne т о т е ј о v celoti usmerjati periodičnih hudour-
niških voda ob večjih nalivih. Zeleno gnojenje, ki j e precej uspešno 
sredstvo proti d enudaci j i in globinski eroziji, j e šele v povojih ; v naj-
skromnejšem obsegu ga uvajajo v zadnjih letih v Lendavskih goiricah. 

Posledice vsakoletnih pustošenj erozije in usadov v Lendavskih 
goricah iso številne vsakoletne pritožbe na katastrske podatke. Leto 
za letom uničuje polzenje zemlje in kulturni usadi vinogradniške 
površine, ki j ih zarašča gozd. predvsem naglo napredujoča robdnija. 
Zlasti v lapornato-ilovnato-peščenih področjih opazimo na strmih po-
bočjih v Benécu, vzhodno od Trojice, številne vegaste oblike, ki spo-
minjajo na polzenje zemlje, v večjem obsegu, v najbližji preteklosti. 
V izročilih starejših vinogradov so znani usadi večjega obsega: 1. 1932 
Za gradom in leta 1928 v Dolini (Gypöhegy) z večjimi destrukcijskimi 
učinki na vinogradih in zidanicah. Pojavili so se vedno ob ptrvih več-
jih nalivih v aprilu ali maju in ob hitrih spomladanskih odjugah. 
Zaradi intenzivnega polzenja zemlje in usadov se j e ob koncu pre-
teklega stoletja pokazala potreba po pogozditvi okolice lendavskega 
gradu. 

Podrobnejše proučitve na Goričkem so dale podobne rezidtate. 
Predvsem severno osredje Goričkega j e področje pospešene erozije 
prsiti in polzenja zemlje. Med kraji Čepinai, Žena vije, Videnci, Gornji 
Slaveči in Kuzma so znani preprosti načini ljudske borbe proti eroziji 
s kopanjem jarkov, z namenom, da bi usmerili dainudacijo na lahko 
spirljivih njivah v usmerjeno globinsko erozijo. Polzenje zemlje je 
ugotovljeno na ilovnatih in glinastih tleh pod Hrovatinovim bregom 
in pod Kaušinim bregom, dalje v Gornjih Slavečih, v Srdici, v Doliču 
in v Vidoncih. Pogosto se po javl ja jo tudi kulturni usadi na spodnjih 
robovih vinogradov m nj iv (10, str. 238—241). 

II. Razvoj vinogradništva do let 1856—1864 

Vinogradništvo do 17. stoletja. Pomanjklj ive in maloštevilne arheo-
loške izkopanine ne nudijo gradiva za prve pojave vinske kulture 
v Prekmurju. Morda je zašla tja že v rimski dobi, saj takrat niso 
zasajali vinogradov le v Sreinu in v okolici Blatnega jezera, ampak 
tudi na zahodu, v okolici šoprona in na gričevnatih pomolih Bo kon j-
skega gozda (8, str. 126). Slovenski predniki, naseljeni v rimskih pro-
vincah, so se najprej priučili vinoreje, saj so lahko spoznali na prejš-
njih rimskih tleh vse dosežke naprednejše kulture (22, str. 129). Ni 
čudno, da imamo prve pisane dokaze o vinogradništvu na slovenskih 
tleh v letu 861 iz Kocljeve kneževine ob Blatnem jezeru (19, str. 130). 

Sami Madžairi vina niso poznali, so se mn pa v novo koloniziranih 
področjih hitro privadili. Pozneje je bila vinoreja madžarskemu pre-
bivalstvu vedno prijetno opravilo (8, str. 129). Madžarski kronist po-
roča, da v 11. stoletju ni bilo področja, kjer ne bi gojili vinske trte, 
v 13. in 14. stoletju pa da predstavlja vino že važno postavko v ma-
džarski notranji in zunanji trgovini (8, str. 130). Kakšen pomen in 
obseg j e imelo v teh stoletjih vinogradništvo v Prekmurju, ne moremo 
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razbrati iz pisanih virov. Pač pa nas nekateri posredni znaki opozar-
j a j o na obsežno področje vinogradništva v Prekmurju pred 17. sto-
letjem. 

Y Prekmurju so se prvi vinogradi porajali ob cerkvah, samosta-
nih in gradovih. Močni fevdalni postojanki pri Gradu lin v Lendavi sta 
imeli že od vsega začetka v posesti tudi večje površine vinograda. 
Za cerkveno in farno posest na Goričkem je značilna redna sprem-
ljava vinograda. Zlasti na vzhodnem Goričkem, od Hodoša do Kobi-
lja, j e nastanek vinogradov tesino povezan s pospešeno kolonizacijo 
in gradnjo cerkva. Da se j e s tem pospeševalo gojenje vinske trte, 
j e očitno, saj j e njen zaščitnik sv. Martin razširjen po vsem obmej-
nem področju. Na Kobil ju se omenja cerkev sv. Martina že leta 1271 
(I la) , v Martjancih se j e pa cerkveno ime preneslo na poimenovanje 
naselja. Najimenitnejši vinski vrhovi so nastali tudi drugod o'b cer-
kvah: pri Benediktu v Kanco\;cih, pri Nedelji v Gornjih Petrovcih. 
pri sv. Heleni v Pertoči, v Velikih Dolencih in drugod. Y krajih z 
intenzivnejšimi in lepimi legami, ki so danes brez cerkva ali pa te 
ne stoj i jo tik ob vrhu, pozna ljudska tradicija cerkve, kapelice ali 
vsaj fevdalne postojanke. Da ta izročila niso brez vsake osnove, nam 
govori jo drugi podatki: v Dobrovniku in v Motvarjevcih j e zemljiško 
ime Popovski vrh, v Bukovnioi so sledovi samostana, v Selu j e staro-
davna cerkev, po tradiciji s samostanom, v Stanjovcih j e zemljiško 
ime Cerkvi šče za vinogradniško lego, v Lončarovcih so strnjeni vino-
gradi okrog Kastélya (gradu). 

Yinograde nahajamo pogosto okrog umetno vzpetega sveta, gomil 
ali gomilie. Na Goričkem so okrog gomil najlepše prisojne lege. V Lon-
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čarovcih, .v Bokračih, v Dolini, pri Gradu in pri Juriju so okrog gomil 
v preteklem stoletju najlepši vinogradi, velike gomile v Sein so pa 
že zaraščene z gozdom. Morda obstaja neka zveza med staroslovensko 
gomilo in vinsko trto; vsekakor j e v bližini gomil pričakovati sledov 
starega kultiviranega zemljišča. 

Za zgoraj nastale vinogradniške predele j e značilno ime Stari vrej 
(vrh). Nahajamo ga v Lendavskih goricah, največkrat pa na vzhod-
nem Goričkem v madžarski obliki öreghegy. Tu so nastali vinski 
vrhovi najbrž z utrditvijo obrambnega področja ôrséga v 12. in 13. 
stoletju, s povečanim prilivom prebivalstva ali pa morda celo že prej. 
V notranjosti Goričkoga so Stari vrhovi v Kančovcih, v Ktuštanovcih 
in v Markovcih. V sosednjem Grabenlandu najdemo stare vrhove 
(Altenberg, Setz, Neusetz) na mnogih prisojnih straneh. Označujejo 
novo urejene vinograde od 13. do 15. stoletja (17, str. 234). 

Nekateri znaki kažejo na nemški fevdalni vpliv v prekmurskem 
vinogradništvu. Zelo tipična je razdelitev po d'jamih (der Jahn), štiri 
do šest vrst vinske trte v smeri strmca. Po taki razdelitvi imajo ne-
kateri vinski vrhovi svoja imena, npr. D'jamlek v Ratkovcih. Jan 
v Fikšincih in D'jaman v Markovcih. Še bol j kot za Prekmurje j e 
značilen jan za Slovenske gorice v več pomenih (10a). Nemški izvor 
kaže tudi žlak. Pomeni kos travnika ali sadovnjaka pod vinogradom. 

Z dokaj razvitim vinogradništvom sovpadajo lokalna tržišča za 
\ ino, tako imenovane carde ob važnejših poteh. V parcelnih zapisnikih 
iz preteklega stoletja najdemo na Kobilju in v Streihovcih »čarde« 
kot zemljiška imena. 

Končno je ohranjenih mnogo drobnih morfoloških potez v reliefu, 
od katerih so nekatere morda nastale z razvijajočim se vinograd-
ništvom. Najbolj značilne so zlasti globoke vozne poti, na Goiričkem 
imenovane grabe ali globače, v Lendavskih goricah klanci. Za Goričko 
so pomembne asimetrične doline v smeri vzhod-zahod, ki so več ali 
manj produkt pedoklime z njenimi različnimi učinki na prisojnih in 
osojnih straneh (10, str. 242). Ker je očitna dominantna vloga vino-
gradov na prisojnih straneh prečnih dolin, lahko zaključimo, da je 
nastanek asimetričnih dolin na Goričkem posredno povezan z več-
stoletno kulturo vinske trte. 

* 

Nemirno 15. stoletje j e razvoj vinogradništva močno zavrlo. 
Madžarski kronist sicer poroča, da so bile zahodne in severne po-
krajine, med njimi tudi Železna županija, najmanj prizadeta področja 
na Ogrskem in da se j e v teh predelih vinogradništvo celo okrepilo 
(8, str. 133). Ta opomba pa velja lahko le za zahodno Goričko, kajti 
vzhodni predel je dtoživel več turških vpadov in puslošenj, tako da 
so si močnejši v tem času iskali sami pravico pri plačevanju cerkve-
nega gocrna (12a, str. 46). 

Za Prekmurje nimamo proučitev uskoških selitev in njihovega 
vpliva na gospodarske in socialne razmere. Vemo pa, da so uživali 
posebne privilegije pri plačevanju desetine (20.) V Prekmurju naj-
demo v priimkih vse polno sledov močne infiltracije uekoškega življa. 
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Na Goričkem jih najdemo največkrat po vrhovih, dasi ni mogoče do-
gnati, če so si novi priseljenci naseljevali po zidanicah kakor drugod 
na Slovenskem, npr. na Dolenjskem. Številni priimki kažejo ne-
slovenske elemente: Vajda (Vojvoda) v Dolini, v Ivanovcih in v Vi-
doncih, Rac (Srb) v Moravcih in pri Gradu, Zrinjski v Selu, Vučji 
Gomili in Moščancih, Benkovtič v Bogojini, Gašperič v Selu, Stankoviič 
v Ženavljah, Hajdič, Farič, Prkič in Vrečic v Vidoncih itd. Ponekod 
imamo take značilne priimke v zemljiških imenih: Râchegy (Srbski 
vrh!) v Dolini pri Lendavi in Bez jak v Proseč1 ki vasi (hriib, 333 an). 

Vinogradništvo v 1?., 18. in prvi polovici 19. stoletja. Iz začetka 
1 7. stoletja imamo prve skromne zapiske o razširjenosti goričkega 
vinogradništva. Vizitacijsko poročilo iz leta 1627 obsega skoraj celotno 
Goričko, razen jugovzhodnega dela. ki j e pripadal zagrebški škofiji. 
Močnejše župnije so bile v tem času v zahodnem delu. ki j e bil manj 
opustošen po turških vpadih. Vizitacija se časovno ujema z utrditvijo 
protestantizma v Prekmurju, ki pomeni uvajanje novih družbenih 
odnosov, čeprav so se v bistvu obdržale mnoge oblike fevdalnega go-
spodstva (32, str. 157). Razširjenost cerkvenih vinogradov j e po pre-
pisih zapiskov vizitacijskih komisij v podrobnem naslednja (24, str. 70): 

Cerkev pri Sv. Juriju je imela vinograde na najlepših legah v 
Poledavju. Cerkvena posest j e bila na hribih Gorina pečno in Spod-
nji peoni. Naturalne dajatve se omenjajo iz Jurglinških hribov, od 
koder j e dobival predikant od svojih vernikov petnajstino, in vinskih 
vrhov' Muhič, Laisli in Jiirlinci v Gerli.ncih, iz katerih j e pripadala 
župniku dvajsetina pridelka. Razen rednih in izrednih naturalnih 
dajatev vernikov so bili župljami dolžni opravljati vsa dela v cerkve-
nih vinogradih. 

Pertoška cerkvena posest je bila omejena na bližnjo okolico. Na 
vrhu Laorat j e bilo zaposlenih 30 delavcev, dajatve v vinu pa so pri-
padale župniku tudi s hriba Fukszili niez (Fikšinci). 

V Gornji Lendavi (pri Gradu) j e imel župnik vinograd za 16 ko-
pačev na Vidonskem bregu: kantorju pa so predvidene posebne na-
turalne dajatve. 

Mnogo vinogradov j e imela cerkev Sv. Benedikt v Kančovcih. 
Pri cerkvi j e bil Nadasdyjev nadarbinski vinograd za 30 kopačev in 
cerkveni vinograd za 8 kopačev. Omenjajo se vinogradi na Velikem 
Betlehemu in Benečkem bregu v Selu. Precizirane so redne dajatve 
kočarjev ob trgatvi in drugih priložnostih. 

V Gornjih Petrovcih so bile najlepše vinogradniške lege okrog 
Nedeljskega vrha v cerkveni lasti. Vinograde j e dajala cerkev v na-
jem in zahtevala desetino pridelka za gor nino. Celotni vrh j e bil 
razdeljen na tri dele: na severni strani j e obdelovalo vinograde 14 po-
sestnikov, na južni osem in na zahodni strani 14 najemnikov. V drugi 
polovici 17. stoletja j e prevzel celotno oskrbo Nedeljskega vrha nižji 
plemič (12 a, str. 46). 

Na severnem Goričkem sta imeli manjše površine vinogradov 
cerkvi v Velikih Dolencih in Sv. Ana v Boreči, le-ta na prisojnih 
legah v Ženavljah. Nekaj vinogradov je bilo v Cepincih in Pesikov-
cih (27). 
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Z osrednjega Goričkega so se stekale dajatve v podružnico cerkve 
Sv. Sebeščan v Pečairovcih. Verniki iz Šal amenée, Vaneče, Moščanec, 
Dankovec in Mačkovec so plačevali namesto mernika žita dajatve 
v vinu: celi kmetje po 30 pintov, polkmetje 15, četrtin jeki 7 in pol 
in kočarji po 1 pint vina; v prejšnjih časih so bile dajatve še večje. 

Vinograde so imele tudi cerkve v ravnini. Soboška cerkev j e po-
sedovala vinograde v Sebeborcih, marijanska v Andrejcih in Vučji 
gomili, tišinska pa v Strmcu v Ivanovcih. 

Redne cerkvene dajatve so obstajale tudi na vzhodnem Goričkem 
(celi kmetje po 40 pintov vina itd.). Spričo turških vpadov in močnega 
opustošenja so bile vasi Križevci, Obrančakovci (pri Vučji gomili) im 
Bukovnica v prvi polovici 17. stoletja oproščene plačevanja cerkve-
nega g o ma. 

Po orientacijskih podatkih lahko zaključimo, da so vinogradi v 
17. stoletju pokrivali vse najlepše prisojne lege na Goričkem. Večja 
koncentracija vinske trte okrog cerkva ni le posledica družbenih 
faktorjev, ampak so pri tem odločali tudi odlični naravni pogoji. 
V tem času so vinogradi že izginili z ravnine in pleistocenske terase 
ter se zaradi spremenjenih ekonomskih in morda klimatskih razmer 
omejili na terciarne gorice. Da so bili nekoč tudi na ravnini, nam 
pričajo imena po tamošnjih prodnatih in peščenih vzpetinah Gorica, 
ki so moirda v zvezi z nekdanjo trto. Na ježi pleistocenske terase pa 
pričajo o njih imena V rej v Lemerju in za Vrehom na Cankovi, kjer 
danes siploh ni vinogradov. 

Trgovina z vinom je bila v 17. stoletju posebno pomembna v za-
hodnih in severnih področjih, od koder se je mnogo vina izvažalo na 

SI. 3. Lendavske gorice z vrha Sv. Trojstva. (Foto B. Sever) 
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Štajersko, v Avstrijo in v Nemčijo (8, str. 134). V tem času se j e že 
najbrž ustalilo prekmursko tržišče za vino v Radgoni, ki je bila v 
poznejši dobi po izročilih glavni odjemalec goričkih tržnih presežkov. 

Najvišjo raven je doseglo prekmursko vinogradništvo v drugi 
polovici 18. in v prvi polovici 19. stoletja. Iz tega časa izvirajo tudi 
vinogorske določbe z Nedeljskega vrha (6). Najboljše vino je bilo 
tako imenovano »totsko« vino. Pridelovali so ga iz sort: stari mozel, 
modriak. svetlo gosto in ra.no grozdje. Zemljiška gospoda iz Železne 
županije mi imela vinogradov na vrhovih Sag in Somlai, ampak na 
Goričkem, npr. v Strmcu v Križevcih. Priznani vinski vrhovi na Go-
ričkem so bili: Nedeljski v Gornjih Petrovcih, Benedički, Kiančovski. 
\ aneoki, Sebeborski vrh in drugi. Vse najlepše goričke prisojne lege 
so bile pokrite z vinogradi, pogostokrat so gojili vinsko trto celo na 
osojnih straneh. Iz teh časov izvirajo tudi viničarji, ki jih j e najemala 
zemljiška gospoda (27). 

V prvi polovici preteklega stoletja se omenja rakovina, kot naj-
značilnejša sorta vinske trte v Železni županiji. Izročila vinogradnikov 
pravijo, da je zavzemala najvidnejše mesto na Goričkem pred pro-
padom vinogradov. Danes je že redka, najdemo j o npr. v Strehovskih 
goricah. Izmed drugih vinorodnih področij v županiji se omenja Got-
sko« vino na prvem mestu, posebej pa še vino iz Sebeborec (28, str. 266). 

Nekoliko podrobneje poroča o prekmurskem vinogradništvu do-
mačin Košič v tridesetih letih preteklega stoletja (24, str. 103). Takrat 
je nudilo vinogradništvo Goričancem najvažnejši dohodek, delo v 
vinogradih je bilo glavno opravilo. Vinska trta j e spremljala vsako 
najmanjše gospodarstvo. Od vsakoletnega Minskega pridelka je bilo 
odvisno labilno socialno-ekononisko stanje goričkega kmeta. Vino-
gradnike je še najbolj težila visoka gornina, ki so j o morali obvezno 
oddajati zemljiški gospodi namesto desetine. 

Najboljša vina naj bi bila v tem času okrog Sv. Benedikta, 
kukečko, bokraško, andrejsko, tešanovsko in vršičko (v Bogojini). 
\ drugo skupino bi spalada vučjagomilansko, košarovsko in doma-
jinsko. vsa ostala so skoraj enaka. Dobra lastnost goričkih vin je 
bila, da so se dolgo obdržala na drožeh in niso povzročala glavobola. 

V petdesetih letih ali morda nekoliko pozneje j e doseglo goričko 
vino evropski sloves. Nimamo sicer o tem dosegljivih pisanih virov, 
značilno pa je tole ustno izročilo 63-letnega vinogradnika J. Pankerja 
iz Ratkovec: 

Madžarski časopisi so v dobi pred Franc Jožefom naznanili, da bo na 
Dunaju vinska razstava in naj vsak vinogradnik, ki poseduje kvalitetna 
vina, pošlje najboljše vzorce. Ta oglas je prebral vinogradnik Malačič iz 
Kančovec, ki je imel precej' vinogradov v Kančovskem vreju in v.eč kot 
dva orala v Moščancih. Poslal je svoje vino na Dunaj. Tam je bilo ocenjeno 
kot najbol jše vino v Srednji Evropi. Po tem uspehu je dunajski dvor naročil 
vino pri Malačiču. ki ga je takrat pridelal okrog 100 akovov (1 akov je 
56 litrov,). Dve leti je uvažal »peharnik« kančovsko vino v cesarske kleti, 
ker pa sodov, z Dunaja niso vračali, je prišel Malačič v stisko in zahteval, 
naj mu sode vrnejo. Toda z Dunaja so mu sporočili, da se krava kupi s kožo 
in se koža ne vrača. Ogorcéni Malačič se je nato pritožil na sodnijo v Mono-
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štru. Prepir se je zavlekel in gospodar je medtem umrl, pogajanja je pa 
nadaljevala njegova mati. Končno je dosegla pravico in dobila povrnjeno 
vso škodo. 

Modernizacija prometa v osrednjih madžarskih pokrajinah j e 
vplivala neugodno na gospodarski razvoj Prekmurja. Pred zgraditvijo 
železnice čez Semmering na progi Dunaj—Trst in proge od Soprona 
proti Kaniži j e dobršen del prometa prestrezala tudi Lendava, kar je 
bilo zelo važno tudi za ugodno konjunkturo tamošnjih vin. Kasnejša 
prometna odmaknjenost j e razvoj trgovine in drugih panog v tem 
področju precej zavrla (30, str. 152). 

Revolucionarne spremembe v letu 1848 so v mnogočem izboljšale 
odnose v vinogradništvu. Veleposestniške površine so se sicer še ob-
držale, zato j e pa cerkvena posest razen neznatnega dela prešla v last 
faranov. Najpomembnejša pridobitev j e bila vsekakor v tem. da j e 
bila leta 1853, oziroma 1868 na Madžarskem povsem odpravljena gor-
ili na od vinogradov. 

Vinogradniška področja in delež vinogradov v letih 1856 do 1864. 
Prvi katastrski podatki za Prekmurje so iz dobe od leta 1856 do leta 
1864. Meritve izkazu j e j o v Prekmurju 1347,89 ha vinogradov, brez 
katastrskih občin Strehovci, Dobrovnik in Kobilje, za katere j e bil 
med zadnjo vojno uničen katastrski elaborat. Če dodamo še približne 
cenitve za navedene občine, to j e okrog 100 hektarov (Strehovci 29 ha, 
Dobrovnik 41 ha,- Kobil je 30 ha) j e znašala skupna vinogradniška 
površina v Prekmurju okrog 1448 ha. To pomeni, da so vi nog rad i 
obsegali 1 ,5% vse površine. Od tega odpade na Lendavske gorice 
482,64 ha (tretjina) m na Goričko okrog 966 ha. 

Iz celotne prekmurske vinogradniške površine lahko izluščimo 
nekatera važnejša vinogradniška področja, ki si jih moremo razlagati 
z ugodnejšo konjunkturo. To so bile predvsem Lendavske gorice, 
jugovzhodno Goričko, prisojna terciarna pobočja nad pleistocensko 
teraso in gričevnati svet med Ledavo in Kučnico. Nasprotno pa je 
severno Goričko z dolino Krke, z redkimi izjemami, pomenilo mnogo 
manj. 

Največja koncentracija vinogradov j e bila v L e n d a v s k i h g o -
r i c a h , saj j e bilo v vseh katastrskih občinah razen Pine nad 5 % 
vinogradov vse površine: Lendava 13,5%, Čentiba 12,5°/o, Dolina 9 , 3 % 
in Dolga vas 6,5 % . Katastrska občina Pince, ki obsega mnogo ravnin-
skega sveta i:n številne mrtve rokave Mure, j e imela le 2,6 % vinogra-
dov, čeprav se same Pincovske gorice po intenzivnosti vinogradniške 
površine niso v ničemer razlikovale od sosednjih goric. 

Mnogo manj vinogradov je bilo med L e d a v o i n K u č n i c o . 
V nekaterih katastrskih občinah so obsegali po takratnih podatkih 
vinogradi manj kot 2 % vse površine. To sta Nuskova in Rogašovci. 
ki se širita čez široko, mokro dolinsko dno Ledave in na osojna po-
bočja levega brega. Na jugu so se pričenjali vinogradi na osojnih 
straneh nad pleistocensko teraso, v Kraščih in Gerlincih, k jer so ob-
segali 2,9 % oziroma 4 , 4 % vse površine. Višji odstotek vinogradov j e 
bil še pri Juriju (4.5%), v Ropoči (4,1%), v Kramarovcih (3,9%). 
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vinogradna področja so spadale severne poledavske občine: Srdica 
v Večeslavcih (3,9 °/o) in v Perioči (3,3%). Med povprečna gorička 
2,5 %>, Rogašovci 1,4 %, Nuskova 1,9 °/o in Ocinje le 0,3 "/o vinogradov. 
Edina katastrska občina na Goričkem, kjer so obsegali vinogradi mad 
5 ®/o vse površine, so bili Fikšinci (5,4 °/o). 

Na ostalem. S r e d n j e m in J u g o v z h o d n e m G o r i č k e m , 
so najjužnejši obronki terciarnega sveta spadali med najbolj vino-
gradniška področja. Na ježi pleistocenske terase zasledimo v letih 
1856 do 1864 le manjše vi nog radne površine v Martjameih in nekoliko 
večje nasade v. Tešano.vcith. V Martjameih gre verjetno za mlajše na-
sade, v Teša novcih pa za preostanek nekdaj obširnega vinogradni-
škega področja, ki j e obsegalo ježo pleistocenske terase v vsej njeni 
dolžini z vmesnimi prekinitvami. Odstotek vinogradov v katastrskih 
občinah na prehodu z Goričkega v ravnino je seveda močno odvisen 
od deleža, ki ga od celotne površine posamezne katastrske občine za-
vzema gričevje, pleistocenska terasa ali ravnina. Zato imajo katastr-
ske občine v vzhodnem vznožju Goričkega (Strehovci, Filovci in Bogo-
jina) višji odstotek vinogradov, kakor tiste, ki obsegajo tudi precej 
ravnine ali pleistocenske terase. V glavnem pripadajo po deležu 
vinogradov katastrske občine na Osrednjem in Vzhodnem Goričkem 
skupinam: 4 do 5°/o vinogradov (Filovci, Bakrači, Ivanovci), 3 do 4°/o 
(Bogojioa, Bukovnica, Selo Kančovci, Kukeč, Dolina, Vaneča, Moščanci), 
2 do 3 fl/o (Vučja gomila, Čikečka vas, Prošenj ako vci, Središče, Rat-
kovci, And/rejci, Kuštanovci, Gornji Petro vci, Šalamenci, Bodo nei, 
Domajinci, Kruplivnik, Grad in Dolnji Slaveči) in manj od 2 "/o (vse 
druge). 

Vinogradi so v temi obdobju omejeni na prisojna predvsem 
južna, jugovzhodna, redkeje tudi na zahodna in vzhodna pobočja. 
Delež vinogradov j e najvišji tam. kjer je največ prisojnih leg: na 
južnih pomolih Goričkega, prisojnih zgornjih koncih dolin in na pri-
sojnih pobočjih dolin v smeri zahod-vzhod. Redki so vinogradi v do-
linah severno-južne smeri, na primer v glavni dolini Mačkovskega 
potoka. Tam so bili omejeni le na stranske doline na levem bregu 
z značilnimi imeni Vršič na Vaneči, Vrej, Breg in Gorčica v Moščancih 
in Vrej v Dankovcih. 

Najlepše vinogradniške površine na Goričkem so bile strnjene 
vrh slemen po tako imenovanih v r e j i h (vrhovih). Vreji so bili tako 
tipičen del vaške posesti, da se ne moremo znebiti vtisa o nekem siste-
matičnem njihovem nastanku in razvoju. Primeri iz ostale Slovenije 
kažejo, da se j e pri Slovencih obdržala še dolgo časa neka vrsta za-
družnega življenja in vinska gorca, na Goričkem vrej, je najbrž 
kolektivna tvorba, če ne krvnih, pa vsaj gospodarskih interesentov 
(6, 24). 

Gorička naselja imajo svoja stara središča »varaše« ali »pürge« 
(Zahodno Goričko) tik pod »vrejem« npr. v Dolini, na Vaneči, v Pu-
concih, v Kančovcih, v Kuštanoveih, v Domajiiincih, pri Gradu itd. 
Verjetno so pomenili vinogradi v mnogih primerih del starega kultur-
nega jedra. 
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Z večjimi potrebami so nastajali novi vinski vrhovi, ki so se raz-
likovali od prvotnih vre j e v po imenu, slabši legi in manjši razsežnosti. 
Najbol j značilni za Goričko so razen vrejev številni o g r a d i : v Ku-
štanovcih so razen Starega vreja, ki j e 1856. leta že brez vinogradov, 
še Patikerov, Sabolov, Horov, Zakocsov, Zupanekov Ograd itd. 

Vpogled v indikacijske skice iz 60. let nam razodeva marsikje, 
da j e goričko vinogradništvo v drugi polovici preteklega stoletja že 
počasi propadalo. Govorili smo že o umaknitvi vinogradniških površin 
z ravnine in s pleistocenske terase. Propadali so pa tudi vinogradi 
marsikje po gričevju. Številni vreji, gorice, gomile in ogradi so v 
letu 1856 že skoraj brez vinograda. Stari vrej v Kuštanovcih in Mar-
kovcih, Velike gomile v Selu, Piingrad v Beznovcih. Vrh ne Neradnov-
cih, Gornji ogradi v Pertoči, Vrajže gorice v Pečarovcih, Gorica v 
Bogojini in v Stanjevcih. Berkov vrh in Srednji ograd v Šulincih, 
Vučji vrh v Bodoncih in drugod. 

Mnoge viiinske vrhove so uničili- viničarji in želarji z naselitvijo 
po vinskih kleteh. Prvotni vzrok je nedvomno počasno odmiranje 
vinske tirte, ki j e agrarni proletariat ni obnavljal, temveč spremenil 
v njive in travnike. Iz indikacijskih skic j e razvidno, da j e bila na-
selitev po zidanicah v šestdesetih letih preteklega stoletja zelo močna. 
Šolski primer kažejo Ženavlje. Po razdelitvi polja in obliki naselja 
lahko spoznamo, da se j e razvila sikoraj celotna vas iz prvotnih vini-
čardj. Vinogradi so v letu 1856 malone popolnoma propadli, le tu in 
tam najdemo še majhne, razmetane parcele med njivami. Tudi oblika 
kmečkega doma razkriva tipično viničarsko podobo, čeprav se j e go-
spodarska funkcija že spremenila. Podoben razvoj kažejo Kuštanovci. 

Vinogradniške površine na Goričkem so se precej zmanjšale s 
propadom kulturnih jas sredi gozdov. Da so bili na le-teh izključno 
vinogradi, spoznamo po obliki parcel, ki so grudaste, brez pravilne 
omejitve, in po opuščenih vinskih kleteh sredi gozdov. Vinogradniške 
jase so značilne za Osrednje, Severno in Vzhodno Goričko. Leta 1856 
so mnoge jase še zasajene z vinsko trto. npr. v Kuštanovcih. Bokrači. 
Motvarjevcih. Hodošu, Doliču in Radovcih. drugod obsegajo vinogradi 
del kulturne jase ali pa so že v celoti spremenjeni v njive, travnike 
in pašnike, tako v Fokovcih. v Dol. Slavečih, v Vidoncih, v Martiriju, 
v Stanjovcih, pri Gradu in na Râcliegyju v Dolini pri Lendavi; v Lon-
čarovcih so na nekaterih jasah vinogradi, drugje travniki itd. 

Dobri indikatorji propadajočega vinogradništva so propadle kleti 
sredi gozdov, travnikov, pašnikov in njiv. Značilne so zidanice sredi 
gozdov in pašnikov v Tešanovcih, na travnikih v Fokovcih, Selu, Pa-
novcih, Gornjih Petrovcih in drugod. Upoštevati moramo končno 
drobne spremembe, ki so nastajale z bol j ali manj intenzivno naselit-
vi jo po vinskih kleteh. S tem se j e spontano večala njivska posest 
okrog doma, seveda največkrat na račun propadlih vinogradov. 

Posestne razmere v vinogradništvu v letih 1856 do 1864. Povprečna 
v e l i k o s t v i n o g r a d n i š k e p a r c e l e v Prekmurju obsega na 
začetku druge polovice preteklega stoletja 14 arov. Povprečki v po-
sameznih katastrskih občinah se gibl je jo navadno v mejah od 10 do 
20 arov. Manj kot 10 arov povprečne velikosti vinogradniške parcele 
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imajo: po 9 arov Budinci, Hodoš, Mali Dolenci, Neradnovci, Motovilci, 
Motvarjevci in Tešanovci, po 8 arov Boreča, Martin je in Prosen ja-
kovci, Cikečka vas in Ženavlje pa le 7 arov. Drobna vinogradniška 
posest j e omejena na najpasivnejše katastrske občine, pojavlja pa se 
tudi tam, kjer se že takrat opazi močno nazadovanje vinogradniških 
površin. Nad 20 arov povprečne velikosti vinogradniške parcele kažejo 
občine z visokim deležem nekmečke posesti: Domajinci 40 arov, Bo-
krači 34 arov, Mačkovci 33 arov, Dolga vas 27 arov, Lendava 25 arov, 
Centiba in Radovci 23 arov. 

Kar zadeva z u n a n j o in n e k m e č k o p o s e s t v vinogradih, 
so imeli v L e n d a v s k i h g o r i c a h 59°/o vseh vinogradov lastniki 
iz katastrskih občin izven goric. Delež tuje posesti je bil takle: Cen-
tiba 65 % , Lendava 63 % , Dolina 59%, Pince 5 3 % in Dolga vas 47%. 

Zunanji, kmečki posestniki vinogradov v Lendavskih goricah se-
gajo na severu še nad višino Kobilja, do Nemesnépa in Baglada. na 
Hrvatskem do jugovzhodnih obronkov Medmurskih goric, do Sv. Roka 
in Markovca. Proti vzhodu so lastniki vinogradov v slovenskem delu 
Lendavskih goric še onstran Krke, v Dobri in Kutjefu. Slovenske vasi 
na Dolinskem so imele svoje deleže vinogradov v Lendavskih goricah 
vse do Lipe, Črensovec in treh Bistric. 

Po velikosti kmečke vinogradniške posesti v Lendavskih goricah 
lahko razdelimo vsa prizadeta naselja v šest kategorij. Nad 10 ha so 
imele vasi Petišovci (33,42 ha), Velika in Mala Polana (24,07 ha), Gor-
nji in Dolnji Lakoš (17,25 ha). Gomilice (14,69 ha), Gaberje (13,85 ha), 
Križovec (13,48 ha), Mursko Središče (11,85 ha) in Kralovec (10.28 ha). 
\ prvi kategoriji so obsežena večja naselja v ravnini, ki so bila na-
vezana izključno na vinograde v Lendavskih goricah. Od 8 do 10 ha 
so posedovali Crensovci, Kapca, Trnje, Brezovica. Radmožanci in Tri-
mlini, od 3 do 8 ha Miklavec, Gaborjahâza, Hotiza, Genteroveii, Mostje, 
Ded'és in Redicz, od 2 do 3 ha Szyjârtohâza, Kot, Resznek. Arkohaza, 
Sakoš, Krištanovec, Pek Ionica, Ferketinec, Bistrice, Žižki, Vratiišinec 
in Kamovoi, od 1 do 2 ha pa Banuta, Lipa, Lendvaujfalu, Žitkovci, 
Jakobfa, Semrovec, Ratošinec, Szambatfa iin Bedöhaza. V najmanjšo 
kategorijo do 1 ha spada 33 naselij na vsem omenjenem obširnem 
okoliškem področju. 

Razporeditev zunanje kmečke posesti nam vzbuja vtis neke za-
konite sistematičnosti. V vzhodnih Lendavskih goricah, v mejah kata-
strskih občin Centiba, Dolina in Pince so posedovali vinograde le 
lastniki iz hrvatskih in bližnjih madžarskih vasi do obeh Lakošev, 
Gaberja in Kapce na zahodni strani. Lastniki vinogradov iz slovenskih 
in severozahodnih madžarskih vasi pa so imeli vinograde v ožjih 
Lendavskih in Dolgovaških goricah. Kje j e vzrok za to, ali v vplivu 
fevdalne veleposesti ali v posebni kolonizacijski zgodovini, bi bilo 
treba ugotoviti z zgodovinskimi proučevefnji. 

Končno zasluži poseben odstavek obsežna meščanska posest v Len-
davskih goricah v ožjem pomenu. Koncentrirana je bila na najlepše 
peščene lege v okolici Trojice. Tu je imel v treh parcelah 4,85 ha vino-
gradov P. Eszterhazy, lastnik lendavskega gradu. Tu se je razprostiral 
indi največji vinogradniški kompleks v Prekmurju s površino 7 ha 
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(skupaj v dveh parcelah 9,59 ha!), ki ga j e posedovala A. Krašovec iz 
Lendave. Pozneje bomo spoznali, da so imeli meščanski vinogradi v 
Lendavskih goricah, za razliko od veleposestniških na Goričkem, po-
zitivno vlogo pri obnovi prekmurskega vinogradništva. 

Na G o r i č k e m j e bilo veleposestniških vinogradov v letu 1856 
39.06 ha. Zavzemali so najlepše goričke lege, včasih po samostojnih 
vrhovih, ločeno od drobne kmečke posesti. Zaradi značilne razpore-
ditve teh vinogradov in njihovih lastnikov navajam njihov seznam: 
j . Dietrichstein od Grada j e imel 14,90 ha vinogradov (v petnajstih 
parcelah) prii Gradu, v Domajinoih, v Radovcih, v Gerlincih, v Bokra-
čih in v Vidoncih, A. Szapary iz Mur. Sobote 13,20 ha (23 parcel) v Bo-
kračih, v Selu, v Dolini, v Dakovcih, v Motvarjevcih, v Tešanovcih in 
v Košarovcih, N. N. Ritter z Dunaja 5,93 ha (4 parcele) v Ivanovcih 
in v Andrejcih, L. Bathyany iz Moravec 1,82 ha (3 parcele) na Vaneči, 
,[. Zichy iz Moravec 1,72 ha (2 parceli) v Selu in na Vučji gomili, 
A.Bathyany iz Rakičana 1,60 ha (2 parceli) na Vaneči, J. Bathyany iz 
Dolnjega Senika 1,28 ha (2 parceli) v Vadarcih, A. Bathyany iz Dobre 
72a (1 parcelo) v Vadarcih, K. Szeczhy 59 a (1 parcelo) v Čepincih in 
S. Bathyany iz Čakovca 54a (3 paircele) v Bokračih. Na jugovzhodnem 
Goiričkem j e imel neznatno posest grof Eszterhâzy iz Lendave. 

Zunanja kmečka vinogradniška posest j e bila na Goričkem nekaj 
pomembnejša na jugovzhodu, od Dobrovnika do Bogojine. Tu so imeli 
precej vinogradov kmetje iz okoliških vasi, nekaj tudi iz bo l j odda-
ljenih, npr. iz Ižakovec, iz Beltinec, iz Bratonec, iz Odranec in iz Mur-
ske Sobote. Zunanja posest j e zelo pomešana; redki so bili strnjeni 
kompleksi kot na primer ivanjski vinogradi na Vučji gomili. 

Težko razumem, zakaj j e bilo Ravensko tako pičlo udeleženo v 
v inogradih na Goričkem. Celo Murska Sobota ni pomenila skoraj nič, 
čeprav so imeli posamezniki manjše nasade v Ivanovcih, v Tešanovcih. 
na Vaneči in na jugovzhodnem Goričkem. Pojavl ja jo pa se tu in tam 
lastniki iz precej oddaljenih krajev: v Moščanoih in na Vaneči iz 
Bakovec, v Salemencih iz Kroga in v Bodoncih iz Cankove. 

Na Osrednjem Goričkem j e omejena zunanja posest le na bližnje 
vasii, če izvzamemo grofovske vinograde. Celo nekdaj tako pomembna 
vinogradniška podiročja, kot v Gornjih Petrovoih in v Križevcih. ne 
preraščajo v tej dobi ozkega lokalnega okvira. 

Zunanje kmečke vinogradniške posesti sploh ni bilo na Severnem 
Goričkem. Omembe vredna j e le posest bližnjih vasi Slovenskega Po-
rabja v Čepincih in neznatni vinogradi na zahodnem Goričkem, v po-
sesti vasi na današnjem avstrijskem ozemlju. 

111. Razvoj vinogradništva od let 1856—1864 do leta 1909 

Trtne bolezni in začetek propada. Spremembe v letu 1848 in 1868. 
ko j e gor mina od vinogradov končno prenehala, pomenijo za prekmur-
sko vinogradništvo rahlo napredovanje. Mnogi kmetje so zasadili nove 
površine, ne samo na skupnih vrhovih, temveč na svoji zemlji, na 
ogradih in drugih primernih legah. Za to dobo so tipični vinogradi 
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okrog domačij. Značilno je , da eo se v tem času vinogradniška pod-
ročja v južnih pokrajinah Železne županije ujemala s področji ugod-
nih klimatskih pogojev, katerih značilen izraz je tudi puhasti hrast 
(3, str. 45). 

Ta rahli vzpon prekmurskega vinogradništva so zavrle trtne bo-
lezni. V sedemdesetih letih se j e pojavila najprej peronospora, nekaj 
pozneje pa filoksera (leta 1875). Vendar v naslednjih desetih letih v 
ogrski polovici monarhije ni zabeležiti večjih okužb. Katastrofalni 
propad se j e začel šele leta 1885, z viškom leta 1892, ko so se površine 
vinogradov občutno zmanjšale (1, str 90). Najmočnejše nazadovanje 
j e bilo v silno okuženih področjih, npr. v Žalski županiji (7, str. 460). 

V Prekmurju se j e peronospora pojavila po ustnih izročilih v 
letih 1875 do 1880. Da je že v samem začetku počasi uničevala vino-
grade, nam kažejo podatki (25. str. 72—78) za zgornje Poledavje iz 
let 1870 do 1880 (v oklepajih stanje leta 1856): 

Nuskova 0,72 (5,57) ha 
Ocinje 0,43 (0,96) lia 
Kramarovci 8,34 (8,67) ha 
Sotina 4,02 (6,93) ha 
Fikšinci . • 15,54 (14.99) ha 
Pertoča 14.67 (15.72) ha 
Srclica 9,78 (12,68) ha 
Rogašov,ci 2,44 (4,18) ha 
Večeslavci 17,26 (20.60) lia 
Jurij 10,21 (17,31) ha 
D. Slaveči 3,74 (11,84) ha 
Grad 22,87 (25.64) lm 
C,. Slaveči 0,72 (1,95) ha 
Kuzma 4,75 (4,62) ha 
Radovci 8.66 (6,64) ha 
Motovilci 1.44 (1.04) ha 
Kruplivnik 9,06 (9,64) ha 
Kovačevci 9,06 (4,43) ha 
Vidonci 12,37 (12,66) ha 
Dolič 6,62 (6,90) ha 

Karakteristične so razlike med posameznimi področji. V sami do-
lini Ledave se j e po navedenih podatkih v dvajsetih letih zmanjšala 
površina vinogradov za 29®/». pomenila pa j e še vedno 2 ,3% vse po-
vršine. V katastrskih občinah ob levih pritokih Ledave pa se je ob-
držala na prekmurskem povprečju iz leta 1856 (1,5%). Morda j e v tej 
razliki nakazana smer prihoda peronospore z avstrijske strani. 

V osemdesetih letih so obsegali vinogradi v Železni županiji 0,5 
do 1 %, v Žalski pa povprečno 3 do 4 °/o vse površine (1,90 s karto). 
Goričko j e v tem času še nad povprečkom Železne županije. 

Učinkovita borba proti peronospori se j e v Prekmurju začela v 
devetdesetih letih in to v veleposestniških vinogradih. Sprva konser-
vativni odnos individualnih kmetovalcev do te borbe se j e kruto 
maščeval. Šele naglo nazadovanje vinogradniških površin jih j e pri-
sililo, da so začeli uvajati zaščitne mere. 

Pojav filoksere in popolni propad. Katastrofalni propad prek-
murskega vinogradništva pa j e povzročila šele filoksera. Na Goričkem 
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j e začela uničevati nekoliko pozneje kot drugje: najmočnejši in zad-
nji val j e prišel šele leta 1909, ko so vinoigrad'i dokončno propadli. 

Uradni podatki za leto 1892 ne beležijo filoksere v današnjih me-
jah Goričkega. Najdemo j o pa že pred tem tik ob zahodni meji v vasi 
Dobra na 1 oralu vinograda. Iz Zaliske županije se je najbolj pribli-
žala Goričkeniu na vzhodu manjša okužba v Szent Györgyn. Y Len-
davskih goiricah v ožjem pomenu se j e leta 1892 pojavila filoksera na 
treh oralih (31, str. 49). 

Visoka stopnja okuženosti v Žalski županiji (96 vasi) im neznatna 
v Železni (ena vas) j e narekoval 'različne zaščitne mere (31. str. 12). 
V močno okuženi Žalski županiji ustanavljajo posebna društva za bo j 
proti filokseri, v Železni pa se skuša vnaprej omiliti njena razširitev 
z uvajanjem ameriških podlag (31, str. 77), vendar na Goričkem brez 
uspeha. 

Železniška zveza v letu 1890 j e Lendavi veliko pripomogla pri 
uspešni borbi zoper filoksero in piri obnovi vinogradov na ameriških 
podlagah. Hitra povezava z vinogradniškim centrom okrog Blatnega 
jezera j e pomenila obnovo meščanske vinogradniške posesti v Lendav-
skih goiricah. Na Go'ričkem takih pogojev mi bilo. Razkroj fevdalnih 
družin in prometa odmaknjenost sta propad vinogradništva tam še 
stopnjevala. 

Obnova vinogradov na ameriških podlagah. Y L e n d a v s k i h 
g o r i c a h so se obnavljali vinogradi v zadnjih letih preteklega sto-
letja, še preden so popolnoma propadli. Bogato lendavsko meščanstvo 
z židovsko glavnino je imelo dovolj sredstev in voilje, da je skoraj 
v celoti obnovilo vinograde na ameriških podlagah. To pa velja le za 
osrednji del Lendavskih goric, okrog Trojice in Centibe; v Dolgova-
ških goricah in na drugi strani v Dolini in v Pineali, kjer so vinogradi 
v kmečkih rokah, se pa že mešajo hibridne sorte, ki na nekaterih 
vrhovih popolnoma prevladajo. Tu se je obnavljalo vinogradništvo po 
gospodarski moči in prizadevnosti posameznih kmetovalcev7. 

Na G o r i č k e m je začelo, kakor smo videli, hirati vinogradni-
štvo že is pojavom peronospore. Filoksera j e zadala žlahtni trti zadnji 
udarec, ki se mu Goričanci niso mogli upirati. Y Poledavju so posku-
šali obnovo s starimi sortami, ki jih j e pa filoksera sproti uničevala 
(25, str. 77). Dober zgled iz Lendavskih goric so posnemali le na 
jugovzhodnem Goričkem. Tu so začeli z obnovo leta 1906, najprej na 
Strehovskem bregu, pozneje tudi v bližnji okolici. Yse dio leta 1912 
so nastajali samo novi nasadi žlahtne trte na ameriških podlagah. Pre-
cepljali so na zeleno največ stare sorte: laški rizling, modrino, lipov-
ščino, belino, kadarko, različne muškate in nekatere madžarske sorte. 
V manjši meri so na vzhodno Goričko nosili odporne sadike iz okolice 
Blatnega jezera. Visoka cena pa ni dopuščala večjih nasadov žlahtne 
trte, hkrati pa j e tako prišlo do izredno pomešanega trsnega izbora. 

Izdatnejšo obnovo žlahtnih nasadov vinske trte na Goričkem so 
zavirali tile poglavitni družbeni momenti: 
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1. Prekmursko vinogradništvo v glavni fazi nazadovanja ni bilo 
deležno nujne državne pomoči, ki pomeni v drugih vi nog radni h pod-
ročjih* bistveni moment pri kvalitetni obnovi. 

2. Manjkala je zadostna kontinuiteta med propadajočo zemljiško 
gospodo in porajajočim se kapitalizmom; propadle vinograde so pre-
vzemali kmetje in jih spreminjali v polja; domači kapitalizem je 
odločno posegel v vinogradniške odnose šele med obema vojnama. 

3. Slaba gospodarska moč goričkega kmeta ni dovoljevala nika-
kršnih investicij za nove nasade; počasno hiranje in nerentabilnost 
gojenja pomeni nenavezanost na vinsko trto in usmeritev v sezonsko 
obliko zaposlitve. 

4. Šmarnica s svojim silovitim razmahom, cenenostjo in nezahtev-
nostjo j e začela brez pomislekov osvajati prekmurska vinorodna 
področja. 

5. Glavnemu valu filoksere j e podleglo goričko vinogradništvo 
skoraj tik pred vojno, ko j e bilo najmanj možnosti in volje za obnovo. 

Pojav hibridnih sort. Otela j e menda najstarejša hibridna sorta 
vinske trte v Prekmurju, saj se omenja v Bodoncih že okrog leta 1895. 
Sprva j e uspevala na brajdah okrog hiš, pozneje pa so j o presadili 
v vinograde. Danes j e glavna tekmovalka šmarnici v Lendavskih go-
ricah (9, str. 29). Za otelo so prišle še druge hibridne sorte: delavare, 
izabela in elvira, večinoma vse so se obdržale na nasadih okrog hiš. 
Nobena sorta ni doživela tako silnega vzpona kot šmarnica, ki pokriva 
danes večino vinogradov v Prekmurju. Ker ne prenese apna, j e manj 
zastopana le na rjavih karbonatnih tleh v Lendavskih goricah. 

Šmarnica se j e razširila v Prekmurje iz Slovenskih goric, z Vin-
skega vrha pri Ormožu. Sem so j o zasadili razni obrtniki, menda naj-
prej okrog leta 1909 na Kobilje, v Bodonce in v Selo. Počasii je prodrla 
tudi v druge kraje: v letu 1909 na Vučjo gomilo, leta 1910 v Bukovnico 
in v Moščance itd. Najdemo j o celo v Szapâryjevem vinogradu v Selu. 
odkoder se j e zlasti po letu 1918 razširila po vsem severovzhodnem 
Goričkem. 

Stanje vinogradništva v letu 1909. Vinogradniška pokrajina v 
Prekmurju kaže leta 1909 podobo, kakršno j e podedovala po desetlet-
nih bojih proti trhlim boleznini. Na Goričkem so to preostali stari 
vinogradi, v Lendavskih goricah pa že prenovljeni na ameriških pod-
lagah. Le jugovzhodno Goričko j e še v razvojnem stadiju: manjše 
površine so na novo obnovljene, večino pa tvorijo stari nasadi. Gorice 
so zasajene izključno z žlahtnimi sortami. 

Obseg vinogradov v Prekmuirju j e znašal po nepopolnih podatkih 
za leto 1909 827,09 ha. Od tega jih j e bilo v Lendavskih goricah 
367,62 ha brez katastrske občine Pince, na Goričkem pa 459.47 ha brez 
trinajstih katastrskih občin (Bukovnica, Vučja gomila, Fokovci, Ra-
dovci, Kruplivniik, Kovačevei, Grad, Otovci, Vidonci, Dolič, Srdica, 
Gornji in Dolnji Slaveči). Po približnih cenitvah (odstotku propadlih 
vinogradov v sosednjih občinah) lahko dodamo še največ 135 ha, tako 
da bi znašala vsa vinogradniška površina v Prekmurju okrog 962 ha. 

* Iz java agronoma E. Šiftarja v Murski Soboti. 
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Zares vinogradniški sta ostali dve, dovolj jasno omejeni pokrajini: 
Lendavske gorice in jugovzhodno Goričko. Največ vinogradov (nad 
5 % vse površine) je v L e n d a v s k i h g o r i c a h : Lendava 14,5%, 
Centiba 10,3% i,n Dolina 8,6%. Dolga vas ima že komaj 2,3 % vino-
gradov, ker j e narekovala močna trajna naselitev spremembo kultur. 
Naj vzhodne j ša katastrska občina Pince, za katero manjkajo podatki, 
je najbrž obdržala vinogradniške površine v prvotnem obsegu, saj v 
razliko od Dolgovaških goric ni imela nikoli stalnih prebivalcev v svo-
jih goricah. 

Drugo vinogradniško področje j e j u g o v z h o d n o G o - r i č k o,* 
ki vključuje pas od Dobrovnika do Bogojine. Sem smemo uvrstiti še 
katastrsko občino Bukov ni co, čeprav za njo nimamo podatkov za 
1. 1909. Odstotek vinogradov je po občinah tale: Filovci 5,3%, Bogo-
jina 4 ,2% in Dobrovnik 2,8%. 

Razen na jugovzhodnem Goričkem se j e največ vinogradov ohra-
nilo na o s r e d n j e m G o r i č k e m , največ v katastrskih občinah 
Dolina (3,5%) in Bakrači (3,3%), nekoliko manj v Ivanovcih (2,6%). 
v Kančovcih (2,3%), na Kukežu (2,1%) in v Moščancih (2,1%). Nad 
prekmurskim povprečjem (od 1 do 2%) so bile še občine Tešanovci. 
Moravci, Krnci, Vaneča, Dankovci, Kuštainovci in Stanjovci. Toda tudi 
na osrednjem Goričkem so vinogradi to leto obrodili zadnjič, nakar 
jih j e pokosila filoksera. 

Na ostalem Goričkem, zlasti na vzhodu in zahodu, je filoksera že 
pred tem močno razredčila vinograde. Popolnoma so propadli na Ko-
bilju, v Pordašiincih, v Markovcih, v Čepincih, v Martinju, v Trdkovd. 
v Matjaševcih' in najbrž tudi v drugih severnih občinah. Neznatni 
ostanki so se obdržali na severnem Goričkem, saj imajo katastrske 
občine Sotina, Nuskova, Boreča, Šidinci in Ivanjševci le po eno par-
celo, Ženavlje in Lucova dve parceli, Rogašovci 3 parcele in Nerad-
novci ter Poznanovci po šest parcel vinogradov. Nekoliko več vinogra-
dov je ostalo na vzhodnem Goričkem: največ v Selu (2%), od 1—2% 
pa v Krupliivniku, v Domanjševcih, v Središču, v Berkovcih in v Ci-
kečki vasi. 

Silno so se razredčili vinogradi na zahodnem Goričkem. Nad 2 % 
vinogradov je ostalo le v občinah Fikšinci in Kramarovci. Zgornje 
poledavske občine od Krašč do Jurija in Gerì inči na južnem pomolu 
terciarnega gričevja so obdržale do 2 % vinogradov. 

V vsem Prekmurju so torej samo Lendavske gorice in jugovzhodno 
Goričko obdržale značaj vinogradniške pokrajine. Povsod drugod so 
se nekdanje strnjene vinogradniške površine po vrhovih v tej dobi 
popolnoma raztrgale. Ostale so le majhne, osamljene in razmetane 
vinogradniške parcele, med njimi pa je vse več pašnikov, travnikov" 
in >njiv. Ponekod so vinograde opustili kar po nekem .sistemu: za Do-
manjševce je npr. značilno zaporedje enakih parcel vinogradov in 
njiv, v Kraščah so ostali vinogradi na vsaki četrti parceli itd. 

* Y resnici je bilo leta 1909 na jugovzhodnem Goričkem vinogradov 
mnogo manj, ker so bile meritve v skoraj vseh katastrskih občinah prej: 
v Dobrovniku leta 1898, v, Bogojini in Filovcih 1906 in le v Strehoveih 1. 1909. 
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Primerjava s t a n j a 1. 1856 in I. 1909 nam torej po'kaže, da 
so trtne bolezni popolnoma zavrle normalni razvoj prekmurskega vino-
gradništva. V dobrih 50 letih so se zmanjšale vinogradniške površine 
za okrog 30%. Goričko je k temu prispevalo največji delež, čeprav 
tudi Lendavske gorice niso izvzete, samo da j e s hitro obnovo tam ta 
karakteristika do neke mere zabrisana. Največji propad beležimo na 
severnem Goričkem, kjer se j e vinogradniška površina, z zelo redkimi 
izjemami (Neradnovci, Hodoš), povsod zmanjšala .pod 1 četrtino prejš-
njega obsega. Nekaj več vinogradov je ostalo na zahodnem Goričkem, 
vendar še vedno manj kot polovica nekdanjih površin. Relativno 
manjši zastoj, od 25 do 50°/o. j e v katastrskih občinah s povečini ne-
znatno vinogradno posestjo (Motovilci, Krašči, Oeinje in Kramarovci). 
Na vzhodu j e ostalo še več kot polovica vinogradov tam, kjer smo 
omenjali večji delež že 1. 1856. Isto velja za osrednje Goričko z zna-
čilno izjemo: v Mačkovcih in v Stanjovcih se j e z novimi veleposest-
niškimi vinogradi prejšnja skromna posest močno povečala. Nepriča-
kovano napredovanje na jugovzhodnem Goričkem. v vsem pasu od 
Moravec do Filovec in najbrž vse do Dobrovnika. gre največ na račun 
novih nasadov na starih vinogradniških področjih, k jer so vinogradi 
okrog leta 1856 propadli. Manjše nove nasade beležimo leta 1909 tudi 
na pleistocensk i terasi v Korovcih. Zenkovcih in Brezovcih. 

V Lendavskih goricah se je silno zmanjšala vinogradniška povr-
šina v Dolgovaških goricah (64%). mnogo manj v Čem t ibi (12%), v 
Dolini (8%) in verjetno tudi v Pincah. Nasprotno so se površine 
v Lendavskih goricah v ožjem pomenu celo za 7 % povečale. Samo 
v tem osrednjem delu Lendavskih goric, kjer j e bil delež meščanske 
posesti največji, so torej vinograde obnovili v vsem obsegu. 

P o v p r e č n a v e l i k o s t v i n o g r a d n i š k e p a r c e l e se j e 
v Prekmurju v dobrih 50 letih zmanjšala ravno na polovico, na 7 
arov. To pa ni le posledica trtnih bolezni, temveč predvsem dednega 
drobljenja posesti. Skrajni primeri so v Kuštanovcih in v Križevcih, 
k j e r obsegajo mnoge parcele le 7 do 10 m2. Povprečno najmanjše par-
cele kažejo katastrske občine Kuš ta novci, Moravci, Motovilci, Motvar-
jevci. Peskovci, Prosenjakovci. Središče in Ženavlje (vse po 4 are), 
Brezovci. Križevci in Mali Dolenci (po 3 are) ter Budi nei in Čikeška 
vas (samo po 2 ara). Ker smo v večini teh krajev zabeležili močno raz-
drobljenost že 1. 1856, je nadaljevanje procesa očitno. 

Zadnji ostanki propadajoče vinogradniške veleposesti zvišajo po-
vpreček v nekaterih katastrskih občinah: v Markovcóh na 1,86 ha, v 
Korovcih na 1,37 ha, pri Juriju na 17 a, v Vadarcih in Lendavi na 
13 a, na 12 a v Domajinaih in na 11 a v Sot in i in v Dobrovniku. Po-
udariti je treba, da gre v Mačkovcih in Korovcih za manjše strnjene 
nasade. 

IV. Razvoj vinogradništva po letu 1909 

Vinogradništvo med obema vojnama. Od leta 1909 do prve sve-
tovne vojne so stari nasadi dokončno propadli, obnova pa v glavnem 
zastala. Nimamo uradnih podatkov za razvoj v tem obdobju. Po po-
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pravljenih podatkih v parcelnem zapisnik u za Dolino pri Lendavi, ki 
izkazuje v dobi 1909 do 1912 povečanje za manj kot 1 oral. pa smemo 
sklepati, da se j e glavna obnova v Lendavskih goricah že končala. Na 
Goričkem j e omembe vredna pomladitev žlahtnih nasadov v jugo-
vzhodnem delu, za ostale kraje pa so značilni prvi koraki zmagovitega 
pohoda šmarniice. 

Pomanjkanje zaščitnih sredstev in delovne sóle v prvi vojni je 
povzročilo novo nazadovanje prekmurskih vinogradov. Y tem času so 
propadli še nekateri novi nasadi žlahtne trte na vzhodnem Goričkem. 

Dediščina preteklosti se j e vlekla po vojni naprej. Priključitev 
k Jugoslaviji j e zaradi odmaknjenosti pokrajine pospešila nadaljnje 
širjenje šmarnice, saj ni bilo spodbudnih pogojev za obnovo žlahtne 
trte. Obnova kvalitetnih nasadov, kakor tudi šmarnice, j e bila sprva 
prepuščena stihijskemu razvoju. Tu in tam so obnavljali posamezni 
kmetovalci manjše, lahko bi rekli, poskusne nasade; zasajali so tudi 
nekatere nove sorte iz radgonske trsnice (maLazijo) , vendar s pičlim 
uspehom. Da delo ni bilo posebno prizadevno, vidimo v slabem odnosu 
do peronospore, ki j e npr. leta 1929 uničila skoraj ves pridelek žlaht-
nega grozdja na Goričkem (9a). 

Po letu 1930 so se vinogradniške razmere v Prekmurju nekoliko 
izboljšale. Leta 1932 se j e ustanovila v Lendavi vinska podružnica za 
bližnji vinogradniški okoliš (5 a). Kmalu nato j e sledila vinska raz-
stava, ki j e imela v glavnem vzgojni značaj, opozorila j e pa tudi 
trgovsko omrežje na lendavska vina (6 a). Razstava j e pokazala, da v 
Lendavskih goricah pridelujejo najboljša vina v okolici Trojice, 
v Benécu, Za Gradom in v Lud ovcu. Največja priznanja so dobila vina 
laški rizling, muškat, kovidinka in modri burgundec. Nepričakovan 
uspeh j e spodbudil vinogradnike, da so v naslednjem letu priredili 
ponovno razstavo, ki j e pokazala, da so žlahtne trte močno napredo-
vale na račun šmarnice (7 a). 

Na Goričkem so skušali oživeti zanimanje za precepljanje šmar-
nice s predavanji in tečaji (3a), uispeh je pa bil neznaten. Nova trtna 
bolezen, tako imenovana bela gniloba (4 a), ki se j e .pojavila leta 1931 
v okolici Martjanec, j e silno uničevala nekatere najvažnejše prekmur-
ske sorte, predvsem laški rizling in belino ter prispevala k ponovnemu 
nazadovanju žlahtne trte. 

Po podatkih iz leta 1937 so obsegali prekmurski vinogradi z žlaht-
no trto 747 ha, kar pomeni v dobrih 25 letih ponovno nazadovanje za 
okrog 22 °/o. Kot najvažnejše sorte se omenja jo laški rizling, zeleni 
silvanec in beli burgundec (18, str. 30). 

Takoj po prvi svetovni vojni se j e začela s silovito naglico po 
vsem Prekmurju širiti šmarnica. Prodrla j e v Lendavske gorice, k jer 
v letih 1921 do 1923 nastanejo njeni obsežni nasadi na veleposestni-
škem pašniku. Pojavila se j e tudi na vzhodnem področ ju. Na Goričkem 
se šmarnica ni zadržala le v omenjenih, klimatsko pogojenih vinograd-
niških področjih, temveč j e rinila v doline, v bližimo doma in na brajde 
okrog doma. V ravnini se ni izognila peščenih in prodnatih vzpetin, 
prija ji celo vsako sušno polje. Z razmahom šmarnice se j e že od vsega 
začetka začel tudi boj proti njej . Čeprav j e dajala država vinograd-
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nikom posebno pomoč za zeleno precepljanije (3 a), so se te ugodnosti 
poslužili v Prekmurju redki. 

Stanje vinogradništva v letu 1958. Po novejših katastrskih podat-
kih (1. 1958) iznaša o b s e g v i n o g r a d o v v Prekmurju 1026,28ha, 
kar pomeni 1,1 % vse površine. Od tega odpade ria Lendavske gorice 
412,93 ha, drugo pa na Goričko in ravnino. Primerjava s podatki pred 
100 leti kaže v celoti nazadovanje za okrog 30 %>. Zanimivo je , da so 
se za 1 5 % zmanjšale tudi površine v Lendavskih goricah. 

Vendar so ostale L e n d a v s k e g o r i c e po obsegu in kakovosti 
najmočnejše vinogradniško področje v Prekmurju. Leta 1958 so bili 
deleži vinogradov v posameznih katastrskih občinah tile: Lendava 14,2, 
Čentiba 10,4%, Dolina 7 ,1%, Pince 3,1 % in Dolgovaške gorice 2,4%. 
Glavne površine so torej še vedno razporejene tako, kakor j ih j e 
izoblikoval večstoletni razvoj. 

Na G o r i č k e m je ostala od prvotnih vinogradniških pokrajin 
samo ena — jugovzhodno Goričko. Le-tu se deleži vinogradov po 
posameznih občinah lahko merijo z nekaterimi iz Lendavskih goric: 
Strehovci 4 ,1%, Bogojina 3,0 % , Filovci 3,2 % in Dobrovmik 3,1 % . To 
kar predstavlja Dolga vas v Lendavskih goricah, pomeni na jugo-
vzhodnem Goričkem Vučja gomila, ki je z 2,1 % vinograda močno nad 
goričkim povprečkom. 

Na 'ostalem Goričkem so se obdržale nekatere manjše, tradicio-
nalne vinogradniške enote: Dolina 2,9 % , Fikšinci 2,5 % , Ivanovci 
2 ,3%, Amdrejci 2 ,1% in Berkovci 2,1%. S tem pa smo izčrpali tudi 
vse, kar na Goričkem kaj pomeni. V ostalem obširnem področju j e 
rahla razlika: 2 % vinogradov beleži področje vzhodno od Mačkovskega 
potoka proti severu do vključno Križevec in Krupliivnika ter gričevnat 
svet zahodno od Ledave; vse severno Goričko in okolica Grada pa 
imajo manj kot 1 % vinograda. Glede oidnošaja med žlahtno trto in 
šmarnico j e treba podčrtati, da se j e p o drugi svetovni vojni šmarnica 
po vsem Prekmurju še bol j razmahnila. Novi hibridni nasadi so na-
stali celo na jugovzhodnem Goričkem, k jer so se poprej «mamice z 
uspehom otepali. Razširila še j e na peščene in prodnate vzpetine 
v ravnini, na ježe teras, pojavila se na brajdah okrog hiš. Skoraj 
nobena prekmurska hiša ni brez nje. Vinogradov z žlahtno trto j e bilo 
po statističnih podatkih za 1. 1958 v Prekmurju samo 395 ha. kar znaša 
za zadnjih 20 let ponovno nazadovanje za 47%. Razlika med Goričkim 
in Lendavskimi goricami j e očitna, saj j e v Lendavskih goricah 300 ha 
žlahtne trte brez nerodnih nasadov,* na Goričkem pa le 95 ha. Umevno 
je , da j e s tem tudi 'razmerje med žlahtno in hibridno trto veliko 
ugodnejše v Lendavskih goricah. Vendar j e tudi tam še vedno 2 4 % 
nevšečne šmarnice. Več j e j e tam, kjer prevladujejo opodzoljena rjava 
tla, tako 4 0 % v Dolgi vasi, 3 0 % v Čentibi, 2 2 % v Pincah, 2 0 % v Len-
davi in 1 7 % v Dolini. Tudi jugovzhodno Goričko, kjer je, razen v 
Lendavskih goricah, še največ žlahtne trte. prekriva pretežni del 
šmarnica: v Bogojini in Dobrovniku 72%, v Strehovcih 6 2 % in v Fi-
lovcih 5 9 % vse vinogradne površine. 

* Skupaj z nerodnimi nasadi 24 ha. 
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Zanima nas še vloga d r u ž b e n e i p o i s e s t i pri obnovi vinogra-
dov.* Splošno družbeni sektor obsega v Prekmurju 24 ha vinogradov 
žlahtne trte, v glavnem v Lendavi (16 ha) in v Mačkoveih (5 ha). So-
cialistična kmetijska posestva so nasledila samo največje strnjene 
komplekse predvojnih kapitalističnih posestev, (raztresene manjše po-
vršine vinogradov so pa razidelili z agrarno reformo med zasebne 
kmetovalce. 

Kmetijsko posestvo v Lendavi j e imelo v letu 1959 16 ha vinogra-
dov v Lendavskih goricah. Iz lastne trsnice zasadijo vsako leto okrog 
1,5 ha novih vinogradov z žično vzgojo. S celotne površine so dobili 
leta 1958 103.000 kg grozdja, kar znaša povprečno 44 hI vina na hektar. 
G o j i j o največ rizvanec, laški Tizling in radgonsko ranino. Vino skoraj 
v celoti (95%) izvažajo preko trgovskega podjetja »Sloveni j a-vino«. 

Kmetijsko gospodarstvo v Mačkovcih zaradi pomanjkanja ugod-
nih leg nima možnosti za nadaljnjo razširitev vinogradnih površin. 
Pridelujejo v glavnem šipon, renski rizling, modtro frankinjo, mu-
škatrni in zeleni silvanec. Povprečen pridelek j e 60 hI na hektar, v 
ugodnih letinah, npr. leta 1958, celo 82 hI na hektar. L. 1959 je dalo 
posestvo prvikrat na trg 3700 kg namiznega grozdja (radgonsko rani-
no, žlahtniino in muškatno žlahtnino). Vino uporabljajo za najnuj-
nejše domače potrebe. 

Celotni učinek propada vinogradništva v zadnjih sto letih. Pre-
cejšen obsèg nasadov šmarnice v lètu 1958 ne rešuje negativne bilance 
v razvoju prekmurskega vinogradništva v zadnjih sto letih. Skupne 
vinogradniške površine j e še vedno za 30 % manj kot leta 1856, kako-
vostna primerjava pa j e še bol j porazna, saj j e v Prekmurju od nekda-
njih površin le 2 7 % žlahtne trte. Res da j e vinogradništvo najbolj 
nazadovalo na Goiričkem, toda tudi zmanjšanje za 1 5 % v Lendavskih 
goricah prispeva znatni delež. 

Stoletno nazadovanje j e najbolj očitno v Dolgovaških goricah, 
kjer se j e zmanjšala površina vinogradov za 61 °/o. Z gozdovi j e zaraslo 
v Dolini 2 2 % in v Centibi 1 7 % nekdanjih vinogradniških površin. 
V Pincah gre napredek za 19 % na račun novih nasadov šmarnice, 
rahel porast v osrednjih Lendavskih goricah (4 %) j e le preostanek 
močne obnove v začetku 20. stoletja. 

Šmarnica j e na Goričkem precej omilila izmaličeno vimogradno 
sliko iz začetka našega stoletja. Če pa premotrimo občine, kjer so 
površine večje kot leta 1856, vidimo, da gre tu za kraje, k jer nekdaj 
ni bilo mnogo vinogradov in k jer gre v glavnem za šmarnico (Bodon-
ci, Ivanjševci, Otovci, Mačkovci, Radovci in Motovilci). Na jugu je 
po dolgem času ježa pleistocenske terase ponovno v vinogradih. Na-
ravno je , da imajo katastrske občine Tešanovci, Moravci, Martjanci 
in Sebeborci na ta način več vinogradov kot pred sto leti. 

Vzhodno od Mačkovega potoka j e šmarnica zabrisala v diokajšnji 
meri vinogradno praznino tako da j e nazadovanje v .stoletni d'oibi 
manjše od 25%. Izvzete so le nekdanje močno vinorodne občine (Selo, 

* Podrobnejše podatke sem dobil na kmetijskih posestvih v Lendavi 
in v Mačkovcih. 
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Bu kovnica. Kiančovci, I va novci, Bokrači, Košarovei), ki miso bile de-
ležne obnove. V teh so se zmanjšale vinograd ne površine za 25do50°/o. 

V zgornjem Poledavju se niso obnovile vimogradne površine nikjer 
do polovice nekdanjega obsega. Isto velja za južne obronke terciar-
nega gričevja od Vanece do Krašč. 

Na severnem Goričkem so se prej neznatne vinogradne površine 
do danes še bol j skrčile. Šmarnica je ublažila nazadovanje v Šalovcih 
in Markovcih (od 25 do 50°/o), torej v tistih katastrskih občinah, kjer 
j e vinogradništvo v letu 1856 skoraj popolnoma propadlo. V splošnem 
je pa severno Goričko bilo im ostalo najmanj vimogradno področ je 
v prekmurskem gričevnatem svetu. 

V celoti j e problem propadle vinogradniške pokrajine v Prek-
murju v perspektivni luči samo eden od členov c e l o t n e g a p r o -
b l e m a z a o s t a l e g a g o s p o d a r s t v a na Goričkem. Goričke 
kmetije so zaradi neugodne tradicionalne gospodarske usmerjenosti 
povsem nedonosne in kr i je jo deficit največkrat s prihranki od sezon-
skega dela. Vsiljevanje pšenice v nekdanje vinogradniške lege ruši 
naravne zakonitosti in zapira pot do rešitve vprašanja agrarnega pro-
letariate, ki ga j e odprl propad žlahtne trte. Šmarnica j e samo odsev 
splošnega socialno-ekonomskega stanja in je še tako izpiljen paragraf 
ne more uničiti brez neprijetnih posledic. Splošen gospodarski napre-
dek in podrobno, umno iskanje novih oblik izkoriščanja naravnih 
pogojev bodo sami po sebi 'iztisnili škodljive sadike iz pokrajine, ki 
ima možnosti za donosnejše kulture. Ce skušamo Goričko v zadnjem 
času usmeriti v sadjarstvo, j e to verjetno najsmiselnejša pot. ki so j o 
v podobnih pogojih ubrali tudi drugi po svetu. Vendar bodo lahko pri 
tem kvalitetni vinogradi ponekod ostali. Ni dvoma, da pripada pri 
njihovi obnovi družbenim posestvom bistvena vloga. Utrjevanje go-
s7>odarske moči družbenih posestev in izkušnje kvalificiranega kadra 
bodo prilagodile začetno pretirano enostransko usmerjenost naravnim 
pogojem. S tem bo lahko tudi na Goričkem kvalitetno vinogradništvo 
obdržalo ustrezno vlogo. 

V. Nekatere populacijske in pokrajinske posledice 
opisanega razvoja 

Viničarstvo in sezonstvo. V Prekmurju j e imelo viniča.rstvo neka-
tere posebne poteze, predvsem tesno navezanost na sezonsko izselje-
vanje. 

Gorički kmečki viiničarji niso imeli svoje zemlje. Gospodar jim 
je ponudil le košček njive za okopa vine in toliko, da so redili kakega 
prašiča, kozo, zelo redko kravo. Po glavnih delih v vinogradih so se 
možje in sposobni mladeniči napotili na žetev, doma so ostali le žena 
in nedorasli otroci. Sezonski delavci so si prislužili le toliko rži in 
koruze, da so se lahko prebili čez zimo. Za stanovanje niso plačevali 
najemnine; to so odslužili gospodarju z delom. 

Viničarski odnosi se z odpravo gornine v bistvu miso spremenili. 
Ivmetje so imeli proste roke pri najemanju delovne sile in viničarske 
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vrste so se množile. Pospešeno sezonsko zaposlovanje j e v tesni zvezi 
z rastjo odvečne viničarske delovne sile. 

Najnovejši slovenski sloj v ravnini, ki so ga tako rekoč izrinili iz 
patriarhalne družinske skupnosti, se j e umaknil v Lendavske gorice. 
Za skromno stanovanje v majhni viuičairijii j e moral garati v gospo-
skih vinogradih. Zi vinče, ki ga j e redil pri hiši in pasel oh poteh med 
vinogradi, mu je dajalo mleka, da ga j e lahko nosil na trg in si kupo-
val enakovreden košček vsakdanjega kruha. Po končanih delih v vino-
gradih ee j e zaposlil sezonsko kot drvar ali zidar, pozimi popravljal 
obutev in pletel košare (2, str. 203). 

S propadom vinogradov se torej veča odtok brezposelnega prebi-
valstva v sezonsko obliko zaposlitve in trajno izseljevanje. Popoln 
propad vinogradov j e pa pomenil za mnoge vimičarje izgubo stano-
vanja. Nujna j e bila alternativa: ali v tujino ali pa si poiskati zave-
tišče in delo v dolini. Redki so se že toliko utrdili po vrhovih, da jih 
propad ni mogel omajati. 

Ugodnejši naravni pogoj i pri naselitvi »pod žlakoni« so pripomogli, 
da so se bivši viničarji kaj hitro izenačili s posestniki v dolini in rav-
nini. Po vrhovih pa so težji pogoji izoblikovali poseben sloj, ki se še 
danes bori z mnogimi osnovnimi težavami (problem vode, erozije itd.). 
Goričko daje še danes pretežni del sezonske delovne sile iz naselij, 
k jer j e močna naselitev po vrhovih. To velja npr. za severozahodno 
Goričko (26, str. 58). Tudi močno izseljevanje okrog 1. 1910 iz severo-
vzhodnega Gotričkega (26, str. 44) ima morda enega izmed vzrokov na 
tej strani. Drugod j e vinogradništvo vsaj delino absorbiralo odvečno 
delovno silo, na severovzhodnem Goričkem pa te možnosti ni bilo. 

SI. 4. Vinske kleti v najvišjih legah Lendavskih goric 
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Precej so se zaostrili viniičarski odnosi na Goričkem med obema 
vojnama. Na preostalih vinogradih so obdržali viničarje 'le dbrnači 
kapitalisti (veleposestnik iz Mursike Sobote j e imel npr. na Goričkem 
S viničarjev in 38 težakov) in nekmečki sloj. Kmetom vinograd nd po-
menil dosti in so viničarje vse bol j odpuščali, vinograde pa obdelovali 
sami. Zaposlitve v nekmečkih panogah ni bilo in so ostali mnogi vini-
čarji brezposelni. Kapitalisti so pa brezobzirno izkoriščali njihov 
položaj. Za polovico so j im zmanjšali dohodke od prvih povojnih let 
do leta 1935. Nihče ni skrbel za bedna viničarska stanovanja, ki so 
bila bo l j podobna luknjam in še iz teh jih j e lahko gospodar po mili 
volji izselil. V bednih eiioceličnih zgradbah se j e stiskalo pogosto 7 do 
9 l judi na največ dveh posteljah. Za probleme nezakonskih otrok in 
socialno zavarovanje se kapitalisti niso brigali (8 a). 

Rešitev viničarskega vprašanja po drugi svetovni vojni ni mogla 
izgladiti posledic stoletnega težačenja in borbe za vsakdanji krub. 
Viničarji so dobili sicer vinograde v svojo last, s tem pa so se razkrili 
novi problemi. Stalna odvisnost od konjunkture vin in še bo l j od ne-
ugodnih letin j e prisilila mnoge, da so si poiskali zaposlitev v neagrar-
nih panogah. To j e pa pomenilo v mnogih primerih propad vinogradov. 
V Lendavskih goricah so se mnogi viničarji zaposlili v bližnji indu-
striji, povečal se j e močno odtok v mesta. Se danes si mnogo bivših 
viničairjev išče po slabih letinah sezonsko zaposlitev. Pol ik nI turni na-
sadi v Lendavskih goricah pričajo, da socialno-ekonomski položaj 
bivšega viničarja trpi še vedno na podedovanih razmerah; med vinsko 
trto najdemo pogosto o kopa vime in zelenjavo. 

Vpliv vinogradništva na poljsko razdelitev. Najbol j tipični pre-
ostanki nekdanjega vinogradništva na Goričkem so številni v r e j i , 
ki se po propadu vinske trte še tako tipično kažejo v poljski razde-
litvi in v razmestitvi naselij. Vreji so bili najimenitnejša vinogradni-
ška področja in zaslužijo posebno pozornost. Zavzemajo za vinsko trto 
najugodnejše prisojne lege. V njih so združeni kompleksi vinogradov, 
sadovnjakov, travnikov in vinskih kleti, pogostokrat omejeni z živo 
ograjo, paisiko ali s sečo (severno Goričko). 

Po vertikalni razdelitvi obsegajo najnižje dele vreja ž l a k i (Go-
ričko), podglavšče ali podlašče (Lendavske gorice). Zlaki segajo do 
močvirnega dina dolin. Pokrivajo jih najčešče sadovnjaki v zgornjem 
delu, v nižjih legah pa pašniki in travniki. Nad žlaki so največje 
in klimatsko najugodnejše površine vinogradov, ki segajo pogosto čez 
najvišje dele zložnih slemen. Po strmcu in slojnicah so razkosane 
z grabicami v parcele (991 sežnjev v Lendavskih goricah), d'jame, jame 
(Goričko, 4 do 6 vrst po strmcu), gliste (zahodno Goričko) ali postati 
(Kobilje, nad 12 brazd). Najvišji kraj vreja j e z g l a v j e , vzglavje, 
zglavd'e (Goričko) ali seip (Lendavske gorice, zahodno Goričko). Naj 
mimo grede izrazim svoje mišljenje, da j e ime seip pristen slovenski 
izraz; isti pomen ima tudi v Slovenskih goricah (10a). 

Vinske kleti so bile razporejene največkrat po zložnih slemenih, 
zglavjih aLi pod žlaki. Zgostitev j e odvisna od prometnih pwti in polo-
žaja samega vreja. V Lendavskih goricah, kjer so relativne višinske 
razlike večje, so kleti razmeščene ponekod v treh višinskih pasovih. 
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SI. 5. »Podzemna« vinska klet (pivnica) v Čentilskili goricah 

Vinogradniške parcele imajo na splošno nepravilno grudasto obli-
ko, ki j e precej prispevala k splošni gradasti poljski razdelitvi na 
Goričkem (12, str. 67). Menjavanje dolgih in ozkih delcev z grudami 
je pogosto tam, kjer j e kmečka vinogradniška posest močno razdrob-
ljena: v Kainčovcih, v Bogojini, v Salovcih, v Šalamcncih, v V idonei h, 
v Budincih. v Kruplivniku, v Moščancih, v Markovcih, v Ropoči, v 
Lendavskih goricah vzhodno od Trojice itd. Sistematična razdelitev 
na pravilne delce se j e obdržala le v Lip j u na Vučji gomili. Opisan 
primer razdelitve v Tešanovcih s skrajno ozkimi jermeni (10 X 400m), 
ki gredo pravokotno čez ježo terase (12, str. 67), j e tudi za prekmurske 
razmere izjemen. Primerjamo ga lahko le z Lendavskimi goricami 
vzhodno od Trojice ali pa z ozkimi in dolgimi progami v Ropoči (11, 
str. 99). Jermenasta razdelitev vinogradov, ki se j e danes obdržala po 
vrhovih, čeprav so vinogradi propadli, j e najznačilnejša v Dolgovaških 
goricah, v Selu, v Fokovcih, v Ivanovcih, v Andrejcih in v Gerlincih. 

S trajno naselitvijo po vinskih kleteh so se začeli porajati ob ro-
bovih posameznih vrhov ali pa na osojnih straneh novi njivski kom-
pleksi v grudah ali polodprtih celkih (npr. na Vaneči, v Moščancih, 
v Čepincih itd.). Nove njivske površine so nastajale večinoma s krče-
njem gozda, večale so se pa postopno na račun propadlih vinogradov. 

Sklenjene proge v dolini Mačkovskega potoka (14, str. 99) so nare-
kovale poseben način poselitve in položaj vinogradov-. Kmetije stoje 
na meji gozda in kulturnega zemljišča, navadno nad desnim bregom 
potoka. Redko imajo vinograde v skupnem vreju. Vsaka kmetija po-
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seduje vinograd, nad sklenjeno progo in domom, v njenem podaljšku 
v gozd. Odprto j e vprašanje, ali ,so imeli primarno vlogo pri naselitvi 
»pod logom« naravni vodni izviri. Vsekakor gre tudi tu za sistematično 
kolonizacijsko obliko (12, str. 79). 

Vinske kleti in njihova preobrazba. Med najvidnejše ostanke 
nekdanje vinogradniške pokrajine spadajo razložena naselja, ki j ih 
najdemo po vseh prvotnih vrhovih. Večina vinskih kleti j e s propa-
dom vinogradništva izgubila svojo prvotno funkcijo. Mnogo se jiih j e 
prilagodilo novi gospodarski usmerjenosti in se spremenilo v stano-
vanjska poslopja ali so priključene gospodarskim poslopjem. Živa 
sestavina vinogradniške pokrajine so le še v Lendavskih goricah in na 
jugovzhodnem Goričkem, od Dobrovnika do Bogo j ime. Na ostalem 
Goričkem j e manjši zaselek te vrste še v Prošenjakovcih in posamezni 
ostanki med Leda vo in Kučnico. 

Najstarejše vinske kleti so bile grajene iz blata in so sprva služile 
le kot zavetišča pred neurjem (madž. sârhajlék). To so tako zvane na-
bijauice (Lendavske gorice, Goričko), tučence (sev. Goričko) ali zemnice 
(Kančovci, prim, zemunice!), s posebnim podzemeljskim prostorom za 
vino. Leta 1856 so bile po indikacijskih skicah še povsod strehe slam-
nate, le na Hodošu so bile iz opeke. Kleti so bile v glavnem manjše 
od današnjih, ker primitivna predelava grozdja ni zahtevala večjega 
prostora. Lendavske gorice so morda izjema, kajti masivne stiskalnice 
in večje vinogradniške površine so narekovale prostornejše kleti. Za 
zunanjo podobo so značilne odprtine za zračenje (okrog 90 cm2) in 
masivna enojna vrata. Primitivne enocelične zgradbe najdemo danes 
še v Pincovskih goricah (2 kleti) in v Dolinskih goricah (2 kleti), ne 
služijo pa več svojemu namenu. 

Modernejše večcelične nabijanice nastajajo na ilovnatih vrhovih 
(jugovzhodno Goričko) in ponekod v Lendavskih goricah. Pravcato 
naselje novih nabijanic j e nastalo v letih od 1950 do 1940 v Dolgo-
vaških goricah po ureditvi novih vinogradniških nasadov na bivšem 
grofovskem pašniku, a temelji so že betonski in strehe krite z opeko. 

SI. 6. Primer vinske kleti iz Čentib-
skih goric. V pritličju shramba za 
vino, v nadstropju začasno stanova-
nje. oziroma prostor za svečane 
prilike 
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V krajih, kjer ni bilo ugodnega gradiva, so starejše kleti lesene, 
prvotno iz neobdelanih borovih hlodov, kasneje iz obdelanega hra-
stovega lesa. Starejše so bile brez oken ali z majhnimi okni, kar je 
v precejšnji meri posledica visokega davka na okna, ki so ga morali 
plačevati lastniki pred uvedbo katastra. 

Izključno za shrambo vina služijo enocelične podzemeljske kleti 
v pobočjih, z vidno čelno stranjo; včasih moli nad zemljo dvokapna 
streha. Grajene so iz betona, redkeje iz opeke. Razširjene so v Len-
davskih goricah v vaseh Čentiba, Dolina in Pince. 

Majhne enocelične lesene zgradbe novejšega datuma imajo funk-
ci jo zavetišč ali shrambe za orodje in kole. Na Goričkem jih najdemo 
v Velikem vreju na Kobil ju (3 kleti), niso ipa redke v Lendavskih 
goricah, kjer j ih imenujejo kolibe. 

Večcelične stegnjene kleti »na vogel« ali »v ključu« so po zunanji 
podobi najbliže panonski kmečki hiši v miniaturi. Ni nobene razlike 
v konstrukciji, v strehi, enak j e tudi ves ploskovni in barvni vtis (23. 
str. 106). Hrvatski kulturni element se odraža v neometanih kleteh 
v Pincovskih goricah. Za vse starejše vinske kleti je izrazita visoka 
streha, zlasti v Lendavskih goricah, zaradi višine starih masivnih sti-
skalnic. Po uvedbi sodobnejših stiskalnic ni vzroka za visoko streho 
in postaja ta čedalje nižja. 

Stegnjene kleti imajo navadno dva prostora: v prvem je stiskal-
nica (površina pri starejših okrog 36 m2), manjši prostor pa služi za 

SI. 7. Nekdanja vinska klet, spremenjena v stanovanjsko hišo 
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SI. 8. Opuščena vinska klet v Lendavskih goricah, posledica solastništva 

kuhinjo ali zavetišče. Včasih spada sem podzemeljska klet s posebnim 
vhodom na čelni strani. Smer vhoda je odvisna od mikroreliefuih po -
go jev in j e vedno v smeri strmine. Pri večji kleti, zlasti starejši, j e 
tretjii prostor hlev za živino, ki j e pri kleteh »na vogel« že pravokotno 
na ostale prostore. Pri nekaterih kleteh j e tretji ali četrti prostor samo 
pokrit zastrž za seno ali voz. 

Tip vinske kleti se spreminja vzporedno z izrednim drobl jenjem 
vinogradniške posesti. Kleti »v kl juču« ali »na vogel« j e vedno manj. 
vedno več pa j e stegnjenih kleti, postavljenih z ož j o stranjo na širino 
vinogradne parcele. Z delitvi jo vinogradov so povezani deleži v vinskih 
kleteh. i 

Z modernizacijo hiše v ravnini se modernizirajo tudi kleti v gori-
cah. Stare lesene kleti se umikajo novim zidanicam z betonskimi 
temelji in zgradbo iz opeke, z velikimi okni in modernimi verandami. 
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L'ÉVOLUTION RÉGRESSIVE D U PAYSAGE VITICOLE D A N S LA RÉGION 
DE PREKMURJE (SLOVÉNIE D U NE) 

B e l a S e v e r 

Dans le paysage rural de la partie slovène du Bassin de la Mura (Po-
murje) un curieux contraste nous frappe, qui est, tout d'abord, difficiliment 
explicable. Pendant que les collines tertiaires de la rive droite de la Mura 
(collines autour de Ljutomer, Jeruzalem et Radgona dans la région de Sloven-
ske Gorice, appartenant autrefois à la province de Stvrie de la partie autri-
chienne de l'ancien empire austro-hongrois) sont couverts des beaux vignobles 
aux cepages nobles, produisant les meilleurs vins yougoslaves d'exportation, 
les collines de la riv.e gauche (région de Prekmurje appartenant autrefois 
à la partie hongroise de l'empire) ne possèdent aujourd'hui, au moins dans 
sa partie principale, nommée G o r i č k o , malgré ses conditions naturelles 
tout à fait semblables, que peu de vignobles, ceux-ci étant, en outre, d'une 
qualité tres médiocre, pour la plupart avec des plants hybrides directs. Seule 
la petite sous-région des collines isolées au SE. autour du centre pétrolifère 
de Lendava ( L e n d a v s k e G o r i c e ) a gardé, dans une certaine mesure, 
son caractère du paysage viticole intensif. 

En étudiant les dates du cadastre de 1856—1864, de 1909 et de 1958, ainsi 
qu'en rassemblant les informations dans le terrain même, l'auteur a pu pour-
suivre le recul très marqué, depuis 1856, de la viticulture dans la région. 
En 1856—1864. il y avait encore, dans l'ensemble de la région, 1448 ha des 
vignobles (1,5 °/o de la superficie totale), dont 966 ha dans le Goričko et 482 ha 
dans les Lendavske Gorice où les vignobles occupaient partout plus de 5 °/o 
de la superficie. Dans la région de Goričko. la plupart des vignobles appar-
tenaient à la propriété paysanne locale, pendant ([ue dans les Lendavske Go-
rice c'était la propriété paysanne des villages un peu éloignés ainsi que la 
propriété féodale et bourgeoise qui occupait plus de moitié des surfaces yiti-
coles. 

Les surfaces des vignobles continues (nommées pour la plupart »vrej«), 
avec l'habitat typique dispersé des maisons des vignerons et des caves et le 
dessin typique des petites parcelles descendant les versants ensoleillés, occu-
paient presque tous les sites favorisés par le microclimat (au-dessus de 250m, 
limite supérieure des gels, causés par l'inversion de la température). 

Cependant, à la fin du 19e siècle, presque tous les vignobles de la région 
ont ete frappés par l'attaque phylloxérique. C'est pourquoi les superficies 
viticoles y ont diminué, jusqu'à 1909, de 1448 à 962 ha. Néanmoins, la diminu-
tion a été plus faible dans la région de Lendavske Gorice (de 482 a 430ha), 
où la reconstruction des vignes, par l'importation des plants américains, 
a trouvé, à cause dela participation plus forte de la propriété féodale et 
bourgeoise, les conditions meilleures qu'elle ne les trouvait pas dans les 
vignobles presque exclusivement paysans de Goričko. Mais, ici aussi, la 
reconstruction restait fort en arrière en comparaison avec celle dans le Slo-
venske Gorice de l'autre coté de la Mura. 
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Razvoj pri-kmurskcgu vinogradništva 

Après 1909, le recul de la viticulture continuait. Les dates de 1958 dé-
montrent, il est vrai, une certaine augmentation de la superficie viticole 
pour l'ensemble de la region (a 1026 ha). Mais, d'autre coté, elle a diminué 
justement dans les Lendavske Gorice (à 413 ha). II ne faut pas, d'ailleurs, 
oublier, que ce sont des plants hybrides directs qui se sont emparé de presque 
toutes les superficies viticoles de Prekmurje, sauf, dans une certaine mesure, 
dans les Lendavske Gorice. Dans son ensemble (les Lendavske Gorice de 
nouveau exceptées), le paysage viticole des collines de Prekmurje, tel qu'il 
existait encore au milieu du 19e siècle, avec vastes surfaces des vignobles 
continues, s'est décomposé en lambeaux beaucoup plus petits et clairsémés. 
Mais il a laissé, en dehors de ces lambeaux, des traces visibles: dessins par-
cellaires »fossilisés« avec dés champs, des vergers et des prairies envahissant 
les parcelles lanièrées des anciens vignobles: anciennes maisons des vigne-
rons et caves, soit abandonnées (si les vignerons étaient forcés émigrer pour 
gagner sa vie ailleurs), soit transformées en habitations permanentes (s'ils 
ont essayé d'y rester en gagnant sa vie par une agriculture modeste et par 
les travaux saisonniers). Quant à ces maisons- caves, "elles aussi ont gardé 
sa fonction dans quelques régions où la culture de la vigne a gardé une cer-
taine valeur économique (Lendavske Gorice, Goričko du SE). Elles ont été 
souvent même modernisées. 

Il est peu probable que la viticulture de la région reprend, dans l'avve-
nir, une voie plus progressive. Elle est trop loin du marché et trop dépourvue 
de moyens nécéssaires à son perfectionnement. On est plutôt disposé à diriger 
l'économie agraire des collines de Prekmurje vers la culture des arbres 
fruitiers. Néanmoins, quelques grandes surfaces viticoles, appartenant autre-
fois à la propriété capitaliste, mais aujourd'hui à l'Etat, se maintiennent avec 
succès comme iles isolées de la viticulture moderne dans une région, dont la 
viticulture traditionelle a été ruinée. 
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