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MIGRACIJE PREKMURCEV У ŠTAJERSKI DEL POMURJA
Osnovni vzroki migracij
Del Pomurja na desnem bregu Mure, ki j e svoj čas pripadal Štajerski, zavzema Mrsko polje, ščavniško dolino, porečju Mure pripadajoči del Slovenskih goric in A paš k o polje. D o v o l j j e iznano, kako
so prirodni (reliefni, klimatski, pedološki) pogoji na obeh straneh
reke enaki. Zato ibi glede na podobno prirodno osnovo pričakovali na
obeh straneh Mure enako stopnjo gospodarskega in pqpulacijskega
razvoja. Toda temu ni tako. Skozi dolga stoletja j e oba bregova ločila
politična meja, ki j e priključevala Prekmurje k agrarno fevdalni
Ogrski, štajersko Pomurje pa h gospodarsko naprednejši Avstriji.
Ta ločitev j e pripomogla, da sta oba dela doživela različen razvoj,
podoben onemu v takratnih njunih matičnih državah.
Avstrijo j e val industrializacije zajel mnogo prej ko Ogrsko.
Nedaleč od Štajerskega Pomurja so zrasli pomembnejši urbansko-industrijski centri Maribor, Zagreb in deloma tudi Ptuj, ki so sproti
požirali delovno moč, ki je bila na kmetijah odveč. »Beg z dežele« se
j e tu vršil po poti kot j o poznamo v ostali Sloveniji. Zanj so bili tu
dani pogoji. K temu je mnogo pripomogla sorazmerno zgodnja zgraditev glavne štajerske železnice v bližini, kakor tudi pozneje železnice
na štajerski strani Mure. Prirastek prebivalstva se j e vedno nekako
uravnovešal z razvojem proizvajalnih sredstev. Med štetjema 1. 1869
in 1. 1910 je prebivalstvo narastlo za 14.2%, med štetjema 1. 1930 in
1. 1953 pa za 12.4 °/o. Gibanje prebivalstva nam kaže torej enakomeren
razvoj brez močnejših amplitud (1). Prednost kmetijstva na štajerski
strani Mure ise odraža t udii v fem, da se j e v okviru Avstrije že zgodaj
otreslo fevdalnih vezi. Glede na to ima že daljšo tradicijo in izkušnje.
Za svoje poljske pridelke, pa tudi za vino, j e našlo vedno ugoden trg
v relativno gorati Avstriji, ki j e imela v primerjavi z Ogrsko manj
kmetijske površine in več industrijskega prebivalstva.
Prekmursko kmetijstvo j e imelo v okviru Ogrske drugačno razvojno pot. Zastareli fevdalni družbeni režim se j e tu držal še v prvih
desetletjih dvajsetega stoletja. Leto 1848 j e prekmurskega kmeta
sicer rešilo tlake, ne pa dušečega vpliva ogrskih veleposesfev. Prekmurski tlačan razen »gorne desetine«, to j e dajatve vina, ni dajal
drugih dajatev za selišče, ki ga j e dobil od grofa, pač pa mu je moral
zanj vsako leto odslužiti določeno število delovnih dni. Za celotno
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selišče, ki je merilo 36 oralov (polovično selišče 18 oralov) j e moral
daii 100 delovnih dni. Glede tega Prekin u rje ni bilo izjema. Podobne
odnose so poznali narodi vzhodno od Labe in Litve od Baltskega do
Jadranskega morja, predvsem pa prebivalstvo ogrskih pokrajin (7).
Če pri tem odštejemo mrtvo zimsko sezono, čas slabega vremena in
praznike, vidimo, da j e večji del delal pri veleposestniku. Hote al,i
nehote j e moral lastno posestvo zanemarjati. Stremel j e za 'tem, da na
njem pridela za takratne minimalne potrebe svojega že 'tako nizkega
standarda. У primeru, da bi bil zadolžen pri grofu le z desetino, bi se
lahko močno usmeril na delo v lastnem selišču. Dajatev veleposestniku bi ga prisilila v intenzivnejšo obdelavo. Tako pa je posestvo le
životarilo, obdelovanje zemlje je bilo primitivno, poleg železnega so
uporabljali še lesen plug, namesto bran vejevje, mnogo (pomembnejšo
vlogo kot danes je igrala še motika. L. 1848 j e našlo kmeta nepripravljenega, brez pravih izkušenj in tradicije. Poseben udarec mu j e bila
na novo vpeljana davčna obveznost. Za to dobo j e značilno močno stradanje. Srednji in tudi veliki kmetje niso bili zmožni niti na 30 oralih
zemlje pridelati dovolj kruha za družino. Oseminštirideseto leto j e
potemtakem le rodilo prekmurskega kmeta; izkušnje si j e pridobil
v poznejših letih, a tudi takrat ga j e dušila veleposest. Usmeril se j e
v žitno poljedelstvo, katerega pridelek pa j e imel na Ogrskem močno
konkurenco. Presežek ob ugodnih letinah j e največkrat našel trg
preko Radgone v Avstriji. V kolikor se mu j e ta smer zaprla, se j e le
z nizko ceno preko prekupčevalcev prerinil na madžarski ;trg. Večkrat
so kmetje poljske pridelke tudi ilegalno prevažali čez mejo v Avstrijo,
kjer so si kupovali industrijske izdelke, ki so bili lani cenejši. Podoben
problem je bil z vinom; kar ga je šlo v prodajo, ga je večinoma odkupila Radgona. Ob vsem tem kljub relativno ugodnim prirodnim pogojem mi bilo pravih možnosti za razvoj kmetijstva.
Agrarna Ogrska je bila v tem času še skoraj brez industrije. Zato
d o konca 19. stoletja v Prekmurju ne opazimo tistega normalnega
odtoka z vaisi, ki ga poznamo pod nazivom »beg z dežele«. Prirodni
prirastek pa j e 'bil močan in prebivalstvo j e temu primerno naraščalo.
Od prvega štetja 1. 1869 pa do štetja prebivalstva 1. 1910 j e naraslo za
46.2 °/o (v štajerskem Pomurju v istem času za 14.2°/o) (1). Glede na
takratno stopnjo ra>zvoja proizvajalnih sil je bilo Prekmurje že prenaseljeno. Delo in kruh j e bilo treba najti drugje. Nudila so ga le madžarska veleposestva. Delo na njih j e bilo vezano na poletno sezono,
pozimi so delavce odpuščali. Talko se j e že v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja izoblikovala sezonska oblika zaposlitve, ki j e igrala
v gospodarskem in populacijskem razvoju Prekmurja tako 'pomembno
vlogo. Pripomogla j e k temu, da se presežek prebivalstva ni izseljeval
za trajno. Zimska mrtva sezona ga j e prisilila na vrnitev v Prekmurje,
kjer si je ustvaril dom. Edini trajni vir za preživljanje j e bila zemlja,
brez nje ni nihče uspeval. Zato so si j o delili med sabo. Vzporedno z
razvojem sezonstva se j e tako tudi.po osvoboditvi kmetov (po 1. 1848)
obdržal običaj, po katerem so si očetovo posestvo delili vsi potomci
med sabo, največkrat ne enakomerno. Potomec, ki je še vnaprej živel
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pri starših, j e dobil več zemlje, drugi pa toliko', da «o si uredili dom,
ob njem nekaj izemlje, primankljaj pa so nadomestili s sezonskim
zaslužkom. Vse to j e bil tisti eksistenčni minimum, brez katerega bi
ostal sezonec pozimi na cesti. S tem pa se je zemlja drobila in posest
slabila, kar je na splošno razvoju kmetijstva' v Prekmurju močno
škodilo.
Pri tem ni odveč, če se na kratko seznanimo s pravicami in načinom dodelitve zemlje pri ogrskih plemenitaših (»nemešn jakih«, madž.
nemesnyâk, nemes — plemiški) v primerjavi z ustreznimi pravicami
in načini drugje v Srednji Evropi. Tako j e bil na primer v preteklosti
pri germanskih narodih, ki so od vseh naših sosedov največ soodločali
pri političnem in gospodarskem razvoju slovenske zemlje, velik prepad
med plemenitaši in ostalim prebivalstvom. Med njimi po zakonu ni
moglo priti do zakonske zveze. V kolikor j e do te po cerkveni poti
vseeno prišlo, j e prizadeti član plemenitaške družine zgubil svoboščino in postal tlačan. Potomci mešanega zakona tako niso podedovali niti plemiškega naslova in svobode niti deleža v veleposesti. Možnost za kosanje velikih posesti j e bila s tem omejena. Med madžarskimi plemenitaši in ostalim prebi v als t vom ni bilo tako močne nestrpnosti. Med njimi j e bila dovoljena -tudi zakonska zveza. V kolikor se
j e žena neplemenitega rou poročila s plemenitašem, je s poroko pridobila vse pravice (tudi plemenitaški naslov) moža, še več, obdržala jih
j e celo, če ji je mož umrl. Enake pravice j e pridobil in obdržal /tudi
moški, če se je poročil z ženo plemenitega rodu. Plemenitaški naslovi
so prešli tudi na potomstvo takega zakona, z njimi pa tudi delež
v lastnini posestva (8). Tako je prišlo na Ogrskem že zgodaj do močnega drobljenja zemljiške posesti, kar j e po letu 1848 prešlo tudi na
posest osvobojenega kmeta. Že prej omenjeno običajno dedno pravo
in sezonska zaposlitev, ki sta se obdržala pri življenju do danes, sta
med seboj v vzročni zvezi in se lepo izpopolnjujeta, ne da bi zlahka
rekli, kaj j e pri tem vzrok in kaj posledica. Ker sezonec po zimi ni
imel dela, se je moral vrniti, zato j e bil v Prekmurju navezan na
košček zemlje, kjer si j e postavil dom. V tem primeru bi bilo drobljenje posesti posledica sezonskega zaposlovanja. V isti sapi pa lahko
iščemo vzročno zvezo v nasprotni smeri: zemlja j e bila razdrobljena,
posest mala, zato je moral nekdo od družine na sezonsko delo, da nadoknadi primanjkljaj. V drugem primeru j e premala posest vzrok
sezonskega zaposlovanja. Seveda ne smemo v obeh primerih prezreti
skupnega vzroka. Ta j e pač v dejstvu, da Prekmurec ni našel niti
v Prekmurju niti na Ogrskem trajne zaposlitve, ki bi mu nudila
osnovne pogoje za življenje. Zakaj če bi iga bil našel, ne bi bil več
absolu ino navezan na zemljo, sezon stvo ter z njim zloglasno drobljenje
posesti bi začela zamirati. Da j e temu tako, kaže razvoj po osvoboditvi.
Sezonsko zaposlovanje v inozemstvu med obema vojnama nas pri tem
ne sme motiti, ker j e imelo pred trajnim (zaposlovanjem v Sloveniji in
ostalih jugoslovanskih področjih neprimerno finančno prednost. V zadnjem času, ko sta obe nekako izenačeni, si Prekmurec želi trajno zaposlitev, zlasti če j e ta v bližini.
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Drobljenje zemljiške posesti in sezonsko zaposlovanje sta kvarno
vplivala na razvoj kmetijstva. Zemlja >se ni samo drobila, temveč
tudi zanemarjala. Yeëkrat j e ostala v prah.i. Zaradi trajne naselitve
sezonske delovne sile je razen tega prišlo v Prekmurju do populacijske
napetosti, ki j e bila močna vse do 1. 1900 ali celo do 1. 1910. Y tem letu
se j e za Prekmurce prvič »svet odprl«. Začeli so se odseljevati v Ameriko, pozneje, med obema vojinama, pa še v Francijo in Nemčijo. Beg
z dežele j e tako dobil drugo obliko, to j e izseljevanje v tujino. Prebivalstvo, iki j e od štetja 1. 1869 do 1. 1910 narastlo za 46.2 °/o, j e od tedaj
do 1. 1953 narastlo samo za 5.1°/o. Na desnem bregu Mure tega skoka
ni bilo; tam j e prebivalstvo že med 1. 1869 in 1910 naraslo samo za
14.2 % , med 1. 1910 in 1953 pa tudi za 12.3 °/o. Možnost neagrarne trajne
zaposlitve je tam višek prebivalstva sproti odvajala; do populacijske
napetosti ni prišlo, še več, za marsikatero odseljeno družino j e ostala
celo praznina. Razen tega je tam kmetijstvo doživelo naprednejše
oblike, njegovo produktivnost pa je dopolnjevalo še vinogradništvo.
Vse te razlike v gospodarskem in populacijskem razvoju na obeh
straneh Mure so. pripeljale do tega, da se j e začel čez Muro seliti
prekmurski živel j. Prve začetke teh preseljevanj, ki so šli samo v eni
smeri, zasledimo že v zadnjih letih 19. stoletja. Kako j e potekalo preseljevanje, k d o se j e selil in kam se je selil, to j e cilj naše obravnave.
Pregled izseljevanja in njihovih smeri v celoti.
Kadar smo doslej govorili o migracijah Prekmurcev čez Muro v
štajersko Pomurje, smo imeli navadno pred očmi le odseljevanje na
Apaško polje. Podrobna analiza odseljencev pa nam j e to pojmovanje
omajala. Od vseh trajno izseljenih Prekmurcev na štajersko stran
Pomurja jih živi le 31.7% na Apaškem polju. Ostali (68.%) so raztreseni po Murskem polju (40.9%), po Pomurju pripadajočih Slovenskih
goricah in v ščavniški doLini (27.4%). Od teh jih j e 22.1 °/o z Goriekega, 16.3 % z Ravenskega in kar 61.5 % z Dolinskega.
Kakšen delež zavzemajo preseljeni preko Mure med vsemi trajno izseljenimi iz Prekmurja, bi nam lahko pokazala širša podrobna
analiza. Doslej smo podoben poizkus napravili samo v Sebelborcih,
kjer zavzemajo preseljenci čez Muro 6.2 % trajno izseljenih. Odstotek
j e na Severovzhodnem in Jugovzhodnem Goričkem nižji. Tu j e gostota
prebivalstva že od prvih ljudskih štetij manjša, trajno izseljevanje pa
b o l j kot drugje v Prekmurju usmerjeno v Severno in Južno Ameriko
ter Francijo. Višji bi bil odstotek na Zahodnem Goričkem, ki j e dalo
zlasti med obema vojnama največ trajno izseljenih na Apaško polje.
Visok j e bil tudi na Dolinskem, od koder so se na vso štajersko stran
močno izseljevali med obema vojnama. Višek j e doseglo to izseljevanje po osvoboditvi, v času načrtne kolonizacije Apaškega polja.
Nagibi, ki so vodili to izseljevanje, so razumljivi samo v luči
celotnega značaja prekmurskega izseljevanja. Izseljevanje v Ameriko
pri Prekmurcih ni imelo takoj značaja trajne izselitve; izseljenci so
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se po nekaj letih z zaslužkom vračali. Po drugi svetovni vojni, k o so
se vrata ZDA že zapirala, so začeli zahajati v Kanado, Urugvaj in
Argentino. K temu se j e v istem času priključilo še sezonsko zaposlovanje v Franciji in Nemčiji. Samo v desetletju od 1. 1929 do 1. 1939 so
Prekmurci s sezonskim delom po evropskih državah zaslužili
284,237.500 din (4). S tem zaslužkom so si opomogli na domačih kmetijah, v veliki meri pa nakupili nova posestva onstran Mure. Tam so
čedalje bolj kupovali zemljo zato, ker j e bila neprimerno cenejša
kot v Prekmurju. Ta vrsta preseljencev čez Muro zavzema prvo in do
konca druge svetovne vojne daleč najmočnejšo plast. Sezonci, zlasti
tisti, ki so bivali v tujini po več let, so se tam olresli navezanosti na
domačo zemljo, kar je v precejšnji meri pospeševalo preseljevanje.
Po prvi svetovni vojni, zlasti pa v dobi gospodarske krize, se j e
kmečki živelj močno zadolžil. Iz zagate si j e v veliki meri pomagal
na ta način, da je posestvo prodal, plačal dolgove in za preostali denar
kupil primerno kmetijo onstran Mure. Včasih se je temu ukrepu priključil kmetovalec, ki bi si moral v Prekmurju obnoviti hišo ali
gospodarsko poslopje. Preselil se j e z namenom, da si izboljša razmere.
Oba obravnavana nagiba za preseljevanje temeljita na različni
vrednosti kmetijskega zemljišča na obeh straneh Mure. Njuna skupna
lastnost j e tudi v tem, da so se v obeh primerih preseljevale cele družine.
Tretji tip preseljevanja družin j e sprožila načrtna kolonizacija
Apaškega polja po osvoboditvi. Zajela je socialno najslabotnejšo plast,
ki v prejšnjih razdobjih zaradi slabega gmotnega stanja ni bila
zmožna nakupiti posesti onstran Mure.
V vsem obdobju do 1. 1953 se j e čez Muro preselilo 398 družin
s 1205 člani. Od tega d o prve svetovne vojne 31 družin (7,8 °/<>), med
obema vojnama 225 (56.5 °/o) in po osvoboditvi 142 družin (35.7 °/o).
Razen družin se je preselilo čez Muro še 1014 posameznikov. Le-ti
so se v veliki večini naseljevali na Murskem polju in na Pomurju
pripadajočih Slovenskih goricah. Manj jih zasledimo na Apaškem
polju. Posamezno se j e izseljeval zlasti -tisti živelj, ki j e že v rani mladosti iskal zaslužek na desnem bregu Mure. To so bili večinoma poljski
delavci ter hlapci in gospodinjske pomočnice pri večjih kmetih. Ta
vrsta preseljevanj j e šla v glavnem z Ravenskega in Dolinskega na
Mursko polje. Po osvoboditvi j e precej Prekmurcev iskalo in našlo
onstran Mure zaposlitev v neagrarmih panogah. Mnogo j e med njimi
uslužbencev. K temu so mnogo pripomogle štiri srednje šole v Murski
Soboti (gimnazija, učiteljišče, srednja ekonomska šola, srednja kmetijska šola), jki so bile do nedavna v Ponrurju edine.
Priseljene prekmurske družine kakor tudi posamezniki predstavljajo na desnem bregu Mure vsaj v prvi fazi po naselitvi gospodarsko
slabo'tnejši sloj. To je razumljivo, saj je bila ravno slaba gospodarska
osnova glavni vzrok, ki jih j e pognal iz Prekmurja. S sabo so prinesli
svoje narečje in svojo posebno miselnost. Vse to j e ustvarjalo v odnošajih med Prleki in Prekmurci posebno vzdušje. Na Prekmurce so na
desnem bregu kaj radi gledali postrani in jih zapostavljali. Razen
2*
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tega so sicer prinesli s seboj močno v o l j o do dela, a manj izkušenj
v naprednejšem kmetijstvu, kakor so jih imeli domačini. Isto velja
za razmerje med Nemci in Prekmurci na Apaškem polju.
Preseljevanje po obdobjih
Doba do prve svetovne vojne. Prve primere trajnih izseljevanj
Prekmurcev čez Muro zasledimo že v zadnjih letih 19. stoletja do
(1. 1900). Popis prebivalstva 1. 1953 jih je nakazal 21. Če upoštevamo,
da j e precej preseljenih do omenjenega popisa umrlo, j e morala biti
ta številka prvotno še višja. Tri četrtine teh preseljencev (75 °/o) j e
z Dolinskega, z eno četrtino (25 °/o) j e zastopano še Ravensko. Goričanci se tedaj v to smer še niso izseljevali. Večina preseljencev se j e
naselila na Spodnjem Murskem polju, nekaj jih je raztresenih tudi
po Radgonsko-kapelskih goricah. Trajnih migracij Prekmurcev na
Apaško polje v tej dobi še ne zasledimo (izjema je priseljenec v Črnce,
ki se j e sicer čez Muro preselil pred letom 1900, a j e po tem času bival
še dalj časa v Malem Studencu).v
Te najstarejše preselitve so le nekak uvod k poznejšim in se od
njih v marsičem razlikujejo. Selili so se izključno posamezniki, ki
so si na desnem bregu Mure poiskali delo kot poljski delavci ali pa so
se zaposlili kot hlapci ali gospodinjske pomočnice pri večjih kmetih.
Pri tem sezonsko zaposlovanje v inozemstvu ni igralo nobene vloge.
Na desni breg Mure so v tem času prihajali Prekmurci z golimi rokami
kot delavci, ne pa s kapitalom, odnosno z namenom, da tam kupijo
kmetijo kot se j e dogajalo to pozneje. To prvo preseljevanje j e zajelo
le ravni del Pomurja.
V popolnoma drugačni luči se nam kažejo migracije v prvem desetletju dvajsetega stoletja, ko se je na štajersko stran Pomurja preselilo skupno 143 Prekmurcev. Večina jih je z Dolinskega (55,9 °/o),
manj z Ravenskega (27.3 °/o), z najmanjšim deležom so zastopani Goričainci (16.8 fl/o). Največ preseljencev sta sprejela Mursko polje (41.2 °/o)
in Apaško polje (38.4%>) medtem ko se jih je v goricah Prlekije trajno
naselilo le 20.3fl/o. Skupno se je v tem obdobju preselilo 29 družin.
Preseljevanje se j e torej okrepilo, hkrati pa razen Prekmurske ravnine vključilo še Zapadno in Srednje Goričko. Močneje so zastopane
s preseljenoj vasi Krašči, Topolo ve is Bcdioimoi, Poananovai, Prosečka
vas in Bokrači na Goričkem. Na Ravenskepi sta dali izseljence predvsem Tišima in Gradišče, na Dolinskem pa Lipovci, Ižakovci, Lipa,
Odranci, Gornja Bistrica, Brezovica in obe Polani. Izseljencev ni s
Severozahodnega, skoraj nič pa tudi ne z Jugovzhodnega Goričkega.
Isto velja tudi za tako imenovano Prekmursko teraso. Kakor se j e
ozemlje izsel jevanja na prekmurski strani razširilo, se je razširilo tudi
področje preselitve na desnem bregu. Zajelo j e poleg Murskega polja
in Radgonsko-ikapeljekih goric še Ljutomerske gorice in Apaško
polje. Na Apaškem polju je zajelo predvsem vasi Mahovci, Črnci
in Segovci. Na Zgornjem Murskem polju e v tem desetletju sprejela
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največ izseljencev vas Hrastje-Mota, na Spodnjem Murskem polju pa
Stročja vas.
Poleg populacijske napetosti, ki j e v tej dobi dosegla v Prekmurju
svoj višek, moramo omeniti še druge činitelje, ki so pripomogli k
preselitvam. Y tem času so se začeli vračati z zaslužkom prvi sezonci
iz inozemstva. Na desnem ibregu Mure se jim je nudil ugodnejši nakup
kmetij, zato so se ga posluževali v vedno večj'i meri. Tamkajšnje
razmere so se tudi sicer razvijale inj im v prid. Gradec se je v tej dobi
že razvijal v močan urbaiisko-i nd ust r i jsk i center ter kot tak pritegoval
knieko prebivalstvo v svojo bližino. Njegov vpliv j e zajel predvsem
Aipaško polje. Razen Gradca sta se močneje razvijala še Maribor in
Zagreb, ki sta odtegovala prebivalstvo še iz ostale Prlekije. Tu beg
z dežele ni zajel samo presežka delovne sile na ikmetih, ampak j e
sprožil tudi preseljevanje posestnikov v neposredno okolico omenjenih
večjih mest. Ti so prodajali posestva Prekniurcu po sorazmerno ugodnih cenah. Odtok proti industrijskim centrom j e zajel včasih tudi
Prekmurca, ki se j e po nekajletnem bivanju na Apaškem polju odselil
proti Gradcu. Teh primerov j e bilo sicer malo, značilni so pa vendarle.
Ves ta čas se je čez Muro preseljevalo' le kmečko prebivalstvo, ki j e
tudi tam ostalo takšno. To nam dokazuje nizko število (največ do 3)
preseljencev v mesti Ljutomer in Radgono.
Od vseh v tem času trajno preseljenih Go'ričancev se jih j e naselilo 54 «/o na Apaškem polju, 38 %> v Slovenskih goricah in le 8 % na
Murskem polju. Skoraj podobno j e razmerje med preseljenci z Ravenskega: 7 4 % se jih j e naselilo na Apaškem polju, 2 3 % na Murskem
polju in le 2.5 °/o v Slovenskih goricah. Dolinci so se zaradi bližine
največ odseljevali na Mursko polje (60%), manj v gričevnati svet
Prlekije (24,9%) najmanj jih pa zasledimo na Apaškem polju (16.6 °/o).
Po visem tem vidimo, da so se Goričanci in Ravenci najbolj odseljevali
na Apaško polje, Dolinci p a na Mursko polje. Y predel prleških goric
j e bilo najmanj priseljenih z Ravenskega. Sezonski zaslužek j e igral
pri preseljevanju pomembnejšo vlogo med Goričanci in Ravenci, ker so
se ga le-ti posluževali prej in v večji meri. Bolj kot z Dolinskega so
se od tu odseljevale družine, katerim je ravno omenjeni zaslužek
omogočil nakup kmetij onstran Mure. Tudi na Dolinskem so se sicer
selile družine, a razen njih se j e selilo precej posameznikov.
Doba od prve do konca druge svetovne vojne. Y razdobju od 1. 1910
do 1945 se j e čez Muro preselilo 1085 Prekmurcev. Največji delež med
njiimi .zavzemajo tudi tedaj Dolinci (58,9%), na drugem mestu so Goričanci (26,1 %). Presegli so s tem Ravence (15,8%), ki so bili v prejšnjem obdobju na drugem mestu. Skupno se j e v tem času izselilo
255 družin.
Število izseljencev z Dolinskega se j e v primerjavi s prejšnjim
obdobjem rahlo povečalo (od 55,9 na 58,9%). Temu primerno j e narastel tudi delež preseljencev na Murskem polju (44%, prej 41,2%),
kamor so se Dolinci v obravnavanem obdobju najmočnejše izseljevali.
Močno j e padel odstotek preseljenih na Apaško polje in sicer za 15,3 %
ter j e znašal v tem obdobju le 23,1 % vseh preseljenih Prekmurcev.
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Na njegov račun j e za 6,9 % naraste! delež preseljencev v Slovenske
gorice.
Z Goričkega se j e v obravnavani dobi odselilo 283 prebivalcev;
kot v prejšnjem obdobju, se jih j e tudi zdaj največ naselilo na Apaškem polju (46,6 °/o, prej 54°/o), precej manj kot poprej v Pomurju
pripadajočih Slovenskih goricah in v Sčavmiški dolini (32,5 % , prej
3 8 % ) . Zato pa se je dvignil delež preseljencev na Mursko polje (20,8 °/o,
prej 8°/o). Močnejše spremembe kot Goričko j e v smeri izseljevanj doživelo Ravensko, ki j e dalo do 1. 1910 74,4% vseh svojih izseljencev na
Apaško polje, v obravnavani dobi pa samo 22,7 %>. Nasprotno se j e
močno dvignilo število izseljenih na Mursko polje (49°/o, prej 2 3 % ) ,
prav tako pa tudi v prleški gričevnati svet (28,2%, prej le 2,6%). Dolinci smeri svojega preseljevanja čez Muro niso bistveno spremenili.
Več kot polovica se jih j e tudi tedaj odselila na Mursko polje (53,2, prej
6 0 % ) , močno pa je narastel delež izseljenih v Gorice (34%, prej
24,4%). Kot pri vseh pade tudi pri njih odstotek odseljenih na Apaško
polje (12,8%, prej 16,6%). Iz navedenih številk smo lahko razbrali, da
se j e v škodo preseljevanja na Apaško polje dvignil odstotek preseljencev na Mursko polje in v Prleeke gorice s Sčavniško dolino. Na
kratko skušajmo poiskati vzroke za omenjene spremembe.
Pri tem ne smemo prezreti, da j e desetletje 1910—1920, ki ga lahko
imenujemo tudi vojno razddbje, prinosilo v preseljevanje Prekmurcev
čez Muro pomembne spremembe. Zaprla se j e pot v Ameriko, prav
tako pa tudi povratek iz nje. S tem je prenehal dotekati v Prekmurje
poglavitni sezonski zaslužek in s tem tudi glavna možnost za preselitev
celih družin z nakupom zemljišča. Migracije na Apaško polje, ki so
bile v desetletju 1900—1910 še močno v ospredju, postanejo v razdobju
,1910—1920 skoraj neznatne. Ne samo to, skrčil se j e tudi delež priseljenih z Goričkega in Ravenskega, kjer j e bilo, kakor smo že videli, preseljevanje močno navezano na sezonski zaslužek. Z Dolinskega so se
preseljevali kot prej. Od tu so se v veliki meri selili tudi posamezniki,
ki so si v Prlekiji poiskali delo. Preseljevanje na Dolinskem ni bilo
tako navezano na sezonski zaslužek kot na Goričkem, saj se Dolinci
v tem času še zdaleč niso tako sezonsko zaposlovali (3).
.
Mnogo družin j e v Prekmurju prodalo nerentabilno posestvo in za
|sti denar kupilo boljšo kmetijo na desni strani Mure. Izboljšalo si j e
torej razmere na račun različne cene kmetijskega zemljišča na obeh
straneh Mure.
K padcu števila preseljencev (obravnavano desetletje j e dalo le
5 % vseh trajno izseljenih Prekmurcev na štajersko stran), j e poleg
vzroka, ki smo ga zgoraj navedli, odločala neposredno tudi vojna sama.
Aktivnega moškega prebivalstva, ki j e največkrat dalo glavno pobudo
pri odločitvi za preselitev, ni bilo doma.
V tretjem desetletju našega stoletja (1920—1930) so se razmere
normalizirale. Izseljevanje na Apaško ravnino j e iz vsemi svojimi značilnostmi dobilo zopet prednost. A medtem ko so se v desetletju 1900
do 1910 Prekmurci naseljevali predvsem v osrednjem in vzhodnem delu
Apaškega polja (I.utverci, Žepovci, Apače, Črnci), so sedaj v precejšnji
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meri preplavljali tudi skrajni zahodni del (Vratja vas, Konjišče, Podgorje). Desetletje 1920—1930 j e dalo največ izseljenih na Apaško polje
v vsej dobi med obema vojnama. Delež preseljencev v ostale pokrajine
na desnem bregu Mure j e v tem desetletju relativno zaostajal za Apaškim poljem, bil pa je kljulb temu močnejši kot v prejšnjih razdobjih.
Po številu priseljenih prednjači predvsem Spodnje Mursko polje, na
splošno pa je zajelo naseljevanje že celotno štajersko stran Pomurja.
Preseljevanje je naraščalo tudi v naslednjem desetletju (1930 do
1940) in doseglo 21,3 °/o vseh d o 1. 1953 preseljenih. Pri njegovem razvoju so soodločali pomembni činitelji, ki so bili odraz gospodarskega
in političnega razvoja v s velu kakor tudi domačih razmer. Eden najvažnejših j e bila splošna gospodarska kriza, ki se j e najmočneje odražala med leti 1932 d o 1936. Pripomogla j e k močni zadolženosti prekmurskih kmetov, ker j e poleg Goričancev v veliki meri pognalo v svet
za zaslužkom tudi Dolince. Francija in v manjši meri Nemčija sta postali v tem času rešilni bilki zadolženemu prekmurskemu kmetu. 26.052
Prekmurcev (4) j e našlo v tem desetletju zaslužek v omenjenih državah po legalni poti, zaradi omejevanj pri izdajanju potnih listov se jih
j e mnogo sellilo futili (ilegalno. Sezonec, ki se j e vrnil z zaslužkom, si j e
v imnogih primerih pomagal tako, da j e zadolženo kmetijo v Prekmurju
prodal in za preostali denar kupil drugo onstran Mure. Na to pot se
j e podali marši/kateri celo samo s sezonskim zaslužkom. Med tremi
desetletji razdobja 1910—1945 j e dalo prav to desetletje največ (43,1 °/o)
izseljenih. Y celotnih migracijah čez Muro pa je deležno z 21,3 °/o in
številčno zaoslaja le za dobo po osvoboditvi.
Pri razporeditvi priseljencev na desnem bregu Mure j e soodločal
še en činitelj. Po nastopu nacizma v Nemčiji je Kulturbund razvil močno
propagando, ki naj bi preprečila priseljevanje Slovencev na Apaško
polje. Pa ne samo to. pospeševali so celo priseljevanje nemških posestnikov na omejeno področje. Zadeva j e šla tako daleč, da je posegla vmes
jugoslovanska vlada, ki j e s posebnim zakonom prepovedala doseljevanje Nemcev na Apaško polje. Rezultat j e bil ta, da j e delež priseljencev v primerjavi s prejšnjim desetletjem, ko j e Apaško polje po
njihovem številu prednjačilo pred drugimi pokrajinami na desnem
bregu Mure, močno padel. Glavni tok se j e usmeril v tem desetletju
na Zgornje Mursko polje, zlasti v vasi Boračeva, H rastje—Mota, Radenci. Močan je delež priseljencev tudi v Kapelskih goricah (Kapelski
vrh, Stanetinci, Murščak, Zasadi) in ob spodnji Ščavnici (Berkovci, Logarovci, Berkovski prelogi), na Spodnjem Murskem polju pa so jih
sprejele predvsem vasi Babinci, Mota in Stročja vas.
Y tem času se je nekaj Prekmurcev naselilo tudi v neagrarnih dejavnostih v obeh prleških mestih — Gornji Radgoni in Ljutomeru.
Druga svetovna vojna j e preseljevanje močno zavrla. Od leta 1941
do leta 1945 se j e preselilo le 68 Prekmurcev, kar znaša le 3 °/o vseh
preseljenih.
Obdobje po osvoboditvi. Trajno izseljevanje Prekmurcev na desni
breg Mure je dobilo po osvoboditvi drugo vsebino. K temu je močno
pripomogla načrtna kolonizacija Apaškega polja, ki j e naseljevala
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zemljišča kompromitiranih in izseljenih Nemcev. Za preselitev ni bil
več potreben sezonski izaslužek niti prodaja posestva v Prekmurju.
Poleg malih kmetov in bajtarjev se je sedaj začel seliti tudi agrarni
proletariat s svojimi družinami. Bolj kot p r e j se selijo tudi posamezniki, zlasti tisti, ki iščejo zaslužek v neagrarnih panogah. Vendar tudi
prejšnja oblika preseljevanja ni zamrla, kajti razen Apaškega polja
sta z močnim deležem priseljencev zastopana tudi Mursko polje in gričevnata Prlekija.
Od konca vojne 1. 1945 pa do popisa prebivalstva 1. 1953 se j e iz
Prekmurja na desni breg Mure odselilo 962 prebivalcev, kar j e le za
123 manj kot prej v vsej petintridesetletni dobi (1910—1945). Največji
del tudi sedaj zavzemajo Dolinci (65%). Odstotek izseljenih z Ravenskega znaša 16%, z Gorličkega pa 18,9%.
Po številu priseljencev stopi v tem obdobju na p r v o mesto Apaško
polje (40,9), za njim nekoliko zaostane Mursko polje (36,9%), Pomurju
pripadajoče Slovenske gorice in Ščavmiška 'dolina pa sta sprejeli 22,2 %
preseljenih.
Ker j e doseljevanju na Apaško polje dala tamošnja kolonizacija
čisto nov značaj, se j e tudi poreklo tamošnjih prekmurskih doseljencev
spremenilo. Do druge svetovne vojne j e bilo doseljevanje Prekmurcev
na Apaško polje domena Goričaneev in Ravencev. S tem da se j e zdaj,
ko za preselitev ni bilo treba več potrebnih idenarnih sredstev, odprla
pot sem tudi nižjim socialnim plastem, se j e lahko povečal dotok priseljencev iz najgosteje naseljenih prekmurskih področij. Tako področje pa j e predvsem Dolinsko. Od tam se je v tem času odsellilo
626 ljudi, kar j e le za 13 manj kot prej v dolgih letih. Od teh j e našlo
trajno naselitev na Apaškem polju 51,4% (prej 12,8%), na Murskem
polju 29,4% (prej 4 9 % ) in v prleških goricah 19,2% (prej 3 4 % ) .
Največ izseljencev so idale vasi, ki ležijo na poplavnem področju neposredno ob Muri. Iz Dokležovja se je odselilo skupno 88 prebivalcev,
oid tega 69 p o osvoboditvi in od vseh 15 preseljenih družin 13 po drugi
svetovni vojni. Nekaj podobnega je v Melincih. Od 92 izseljenih se j e
podalo čez Muro po osvoboditvi 62. Pred vsemi pa prednjači Gornja
Bistrica, iz katere se j e 'v vsem obdobju izselilo 128 prebivalcev, od teh
88 po letu 1945. Pred vojno so se selili večinoma posamezno, po .njej pa
v družinah. O d vseh 21 preseljenih družin se j i h je preselilo 18 po
osvoboditvi. Isto velja tudi za Dolnjo in Srednjo Bistrico.
Goričko kaže po osvoboditvi drugačen razvoj. Iz njega se j e izselilo 182 ljudi, 26,4% od teh na Apaško polje (prej 46,6%), 43,4% na
Mursko polje (prej 20,8%) in 32,5% v gričevnato Prlekijo (prej
30,2%). Populacijska napetost na Goričkem tudi p o drugi svetovni
vojni ni dosegla take stopnje kot na Dolinskem. Od tam so se ljudje
preseljevali samo na podlagi sezonskega zaslužka, s katerim so nakupovali kmetije onstran Mure. Ta značaj j e preseljevanje z Goričkega
čez Muro obdržalo tudi po vojni. Zato j e delež preseljencev z Goričkega na Apaško ipolje padel skoraj na polovico v primerjavi z 1. 1945,
nasprotno pa j e narastel delež preseljencev v ostale pokrajine onstran
Mure, ki so tudi po osvoboditvi sprejemale te vrste prekmurskih pri%
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seljencev. Vloga preseljencev z Goričkega in Dolinskega se je glede
načina izseljevanja v tem desetletju zamenjala. Močno naraščajoče
prebivalstvo prenaseljenega Dolinskega se je pač močno selilo tja, k j e r
so delili posestva zastonj (Apaško polje). Goričanci so se zadovoljili
tudi z nakupom, če so imeli sredstva za lo. S tem so posegli na Mursko
polje, nekdanjo »interesno sfero« Dolincev, kjer j e ostalo po usmeritvi
Doliincev na Apaško polje zanje tudi več možnosti.
Delež izseljenih liz posameznih predelov Goričkega je ostal tak,sem
kot smo ga spoznali že v prejšnjih olbdolbjih. Izseljujejo se predvsem
prebivalci z Zaipaidnega Goriškega. Največ izseljencev je iz v a,sii Grad
(12), Gerlinci (11), Krašči (7) in Vadarci (9). V primerjavi s številkami
za dolinske vasi s o l o neznatne številke. Tudi v tem obdobju skoraj ni
izseljencev iz redkeje naseljenih in populacijsko manj naraščajočih
krajev na severovzhodu Goričkega. Na gospodarsko močni Prekmurski
terasi ni vasi, ki bi dosegla pet izseljencev. Še največ se j.iih je izselilo
iz Lem erj a (4).
Podobno usmeritev kakor z Goričkega, kaže v tej dobi preseljevanje z Ravenskega. Tudi taim pade delež izseljenih na Apaško polje
(14,9%, prej 22,7°/»), naraste pa dotok na Mursko polje (59,7 % , prej
4 9 % ) . Pred vsemi prednjačijo Petanjci s 23 izseljenci in Sobota z 32.
Področja doselitve kažejo prav tako po osvoboditvi pomembne
spremembe. Po številu priseljenih j e iz že znanih razlogov stopilo na
prvo mesto Apaško polje s 394 prešel j enei,. Na Mursko polje se je preselilo 355 izseljencev. Med1 vasmi so jih največ sprejele vasi Radenci
(26), Veržej (14), Boreči (15), Križevci (13) in Cven (15). K njim pa se
z močno večjim deležem priključita še obe prleški mesti — Gornja
Radgona in Ljutomer, prva s 86 in drugi s 77 priseljenci. Tam j e po
osvoboditvi našel zaposlitev prekmurski delavski in uradniški živelj.
Pregled preseljevanj po področjih odseljevanja
Goričko. V celotnem obravnavanem obdobju j e na preseljence z
Goričkega odpadlo 22,1 % vseh, ki so se s Prekmurja preselili če:z
Muro. Na dobro polovico prekmurske površine j e odpadla torej slaba
četrtina preseljencev. To nas ne preseneča, saj j e Goričko precej redkeje naseljeno od Prekmurske ravnine. Najmočnejše j e bilo v preseljevanju Zahodno Goričko. Tamošnje vasi Grad, Krašči in Vadarci
izkazujejo več kot po 20 izseljencev. Na Srednjem Goričkem sta le vasi
Bodoinci in Presečka vas dali več kot 20 izseljencev, medtem ko j e izseljencev čez Muro z Vzhodnega Goričkega skrajno malo.
Vzrok, da so se čez Muro mnogo b o l j selili z Zahodnega Goričkega,
j e v njigovi izrazito gostejši naseljenosti, ki j e dotlej ni zmanjševalo
nikako trajno izseljevanje. Nasprotno, gosto naseljenost j e vzdrževalo
dejstvo, da j e bilo Zahodno Goričko v primeri z Vzhodnim vedno močneje usmerjeno na sezonski zaslužek v Avstriji in na mlačvo ter ostalo
dejavnost na madžarskih veleposestviih. Med obema so kombinirali
tako, da so pozimi .zahajali v Avstrijo — »na parabo«, kjer so delali za
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denar, poleti, zlasti v času mlačve, pa na veleposestva, da so si zaslužili
kruh. Zaposlitev v Avstriji so si poiskali posamezno pri različnih delodajalcih. V ta namen so pripravljali ljudi že v rani mladosti. Pošiljali
so jiih čez mejo islužit k nemškim kmetom, da iso se tako navadili j e zika. Znanje nemščine jim j e zelo koristilo tudi pozneje, ko se jim j e
odprla pot ina Apaško polje.
Vzhodno Goričko je imelo nekoliko drugačen razvoj. Udeleževalo
se j e sezonskega dela na madžarskih veleposestvih, ne pa paraibe v
Avstriji. Le-to je v precejšnji meri nadomeščalo izseljevanje v Ameriko, ki j e bilo tu intenzivnejše kot na zapadu. To nam potrjuje tudi
madžarska uradna statistika. V n j e j najdemo na Jugovzhodnem Goričkem vasi, ki so imele 5—15 °/o iprebivastva v inozemstvu, na Severovzhodnem Goričkem pa jih j e bilo nekaj, kjer se j e ta odstotek dvignil nad 20°/o. Na Zahodnem Goričkem je le izjemoma ta odstotek dosegel 15 «/o, večinoma je bil pod 5 °/o. Izseljevanje v Ameriko', ki j e p r e j
ko slej vodilo v trajno izselitev, j e torej lajšalo populacijsko napetost
na Vzhodnem Goričkem in s tem tudi nujnost eventualnih preselitev
čez Muro. Manjši prirodni prirastek tamošnjega evangeličanskega prebivalstva je pričel igrati vlogo pri tamošnji manjši prebivalstveni gostoti šele p o letu 1900. Dotlej je bil enak kot na katoliškem zahodu.
Pri tem pa lahko posredno iščemo vzrok za manjši izselitveni
potencial na Vzhodnem Goričkem tudi drugje, odnosno prej. Izseljevanje v 19. in 20. stoletju namreč ni prvo. Izseljevali so se že v 18. in
19. stoletju. Sled za tem je danes že zabrisana, izkazujejo j o pa zlasti
starejši madžarski viri (6). V omenjenem času so se Prekmurci izseljevali na Madžarsko v županijo Somogy. Izseljevanje je sprožil po eni
strani verski pritisk na protestante v dobi protireformaciije in po njej,
po drugi strani pa turška pustošenja, ki iso privedla do delne ali popolne opustelosti nekaterih madžarskih vasi. V nje j e protestantska zemljiška gospoda naseljevala prekmurske evangeličane kot delovno silo.
Naseljevali so jih bodisi v obliki novih naselij (vas Liszo na marofu
grofice Draskovics) ali pa v že obstoječa in le delno opustošena naselja
(Vesize, Porrogsizentikiraly, Szamd itd.). V vas Liszo se j e samo leta 1719
priselilo 14 družin. Za Szand navajajo, da j e število prekmurskih
(»vendskih«) priseljenih družin narastlo od leta 1745 do leta 1867 na 41.
S katerega prekmurskega področja so bili ti priseljenci, ne vemo, le pri
vasi Szand je navedeno, d aso prihajali prvi med njimi iz puconskega
in hodoškega področja (Hodoš és Batty and vidékról). Koliko jih je šlo
vsega skupaj, ni znano, moralo pa jih j e biti precej, kajti imeli so
več far in lastnih šol, v katerih so poučevali in opravljali cerkvene
obrede v slovenščini (prekmurščini). L. 1850 je madžarska oblast proglasila oboje kot nepotrebno, češ da so se priseljenci že navadili madžarskega jezika. O njihovem slovenskem poreklu nam pričajo tudi čista
prekmurska imena, kakor Lanjšček, Lepoša, Ropoša, Smodiš, (Novak),
Kiizmič, Lovenjak, itd. S Prekmurci so nekaj časa še imeli zvezo.
V Prekmurje so pošiljali celo protestaniske duhovnike (kakor kaže so
imeli oni večjo možnost izobraževanja).
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Ne glede na opisane razlike v čezinurskem preseljevanju med
Zahodnim in Vzhodnim Goričkim, je bilo celotno' to preseljevanje,
absolutno vzeto, sorazmerno šibko. Nekoliko drugačno sliko dobimo,
če se pozanimamo za odstotno razmerje med preseljenimi in celotnim številom današnjega tamošn jega prebivalstva. Ugotovimo namreč,
da se j e z južnega dela Zapadmega in Srednjega Goričkega odselilo
v razmerju d o celotnega prebivalstva sorazmerno precej ljudi, skoraj
nič manjši odstotek kakor iiz ravninskih vasi. Čezmurski izseljenci
iz vasi Topolovci zavzemajo na primer nad 40°/o današnjega prebivalstva, kar je enako kot v Petanjcih in Gornji Bistrici, ki prednjačila na ravnimi. Prosečka vas j e dala toliko kot Odranci ali Dolnja
Bistrica na ravnimi. Z močnim deležem so 'zastopane še vasi Panovci,
Košarevci, Bodonci, Vadarci in Krašči (4—5,3 % ) . Da bi pa samo čezinursko preseljevanje bistveno vplivalo na celotno gibanje prebivalstva na Goričkem, ne moremo zatrjevati. Prebivalstvo na Zahodnem
Goričkem, ki je dalo največ čezmurskih izseljencev, j e v obdobju
od 1. 1910 do 1. 1953 nazadovalo samo za 7,2 °/o, na Severozahodnem
Goričkem, od koder j e bilo izseljevanje čez Muro neznatno, pa iza
11,3 °/o. Še očitneje j e to na jugovzhodnem Goričkem, old koder j e
bilo preseljevanje čez Muro še neznatnejše, pa j e tamošnje prebivalstvo k l j u b temu nazadovalo v istem obdobju za 22,9°/o. To nam dokazuje da so prebivalstvo od tain odvajali še drugi močni tokovi.
Prekmurska ravnina. Dolinsko lin Ravensko sita d'ala skupno 1.721,
to j e 77,8 % vseh preseljencev iz Prekmurja na desni breg Mure in
sicer 16,3 °/o Ravensko in 61,5% Dolinsko.
Med mikro'regijami Prekmurske ravnine j e v tem številu najmočneje zastopana tista, kjer j e gostota naseljenosti, z njo pa tudi agrarna prenaseljenost največja. T o j e tako imenovano O s r e d n j e D o l i n s k o . Tamošnja visoka gostota, močan prirod,ni prirastek, slabi
prirodni pogoji, zlasti v vaseh na poplavnem področju cb Muri,, precejšnja oddaljenost od Sobote in Lendave, kakor tudi bližina prišel j evalnega področja so pripomogli, da se j e od tu 'začelo prebivalstvo najprej in najmočneje seliti čez Muro. Tu j e cela vrsta vasi, iz
katerih se j e čez Muro izselilo več kot. četrtina današnjega prebivalstva (Melinci, Odranci, Dolnja Bistrica), v dveh več kot tretina (Dokležovje, Srednja Bistrica), v Gornji Bistrici pa celo več kot 4 0 % .
Če v nasprotju z izseljevanjem èeiz Muro premorivamo izseljevanje
v inozemstvo (Ameriko) do 1. 1910, kakor tudi vsa poznejša sezonska
in trajna izseljevanja, razen dobe po osvoboditvi, vidimo, da j e bilo
Osrednje Dolinsko manj prizadeto in j e še posebno 'zaostajalo za Goričkim. Kaže, da j e bilo prav izseljevanje na desno stran Mure tisti
glavni ventil, ki j e odvajal z Dolinskega presežek prebivalstva in
rahljal populacijsko napetost. Iz goričkih vasi Sebeborec in Krneč
se j e od vseh trajno izseljenih izselilo v Ameriko 55 % , iz osrednjedoliniskih (Lipovci, Bratonci) pa le 19,4%. V pokrajine ostale Jugoslavije izven Prekmurja, kamor je všteta seveda tudi desna stran
Mure, je odšlo iz obeh goričkih le 12%, iz obeh dolinskih pa kar
50,5% vseh izseljencev (4).
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Prve primere preselitev z Dolinskega čez Muro zasledimo že v
zadnjih letih 19. stoletja. Izseljevanje se j e od takrat nenehno stopnjevalo in doseglo višek po drugi svetovni vojni. Goričanci so se selili
le posredno po nakupu kmetij in z družinami, Dolinci, ki so našli
večinoma trajno naselitev na Murskem polju in v prleških goricah,
pa tudi posamezno. Obsežno preseljevanje družin j e sprožila pri njih
načrtna kolonizacija Apaškega polja po osvoboditvi. K l j u b temu odtoku j e prebivalstvo na Osrednjem Dolinskem narastlo od 1. 1910 do
1. 1953 iza 21,2®/», kar j e odraz močnega prirodnega prirastka.
L e n d a v s k o D o l i n s k o j e poleg Jugovzhodnega in Severovzhodnega Goričkega tisti del Prekrnurja, ki j e dal najmanj izseljencev čez Muro. Le Gaber j e in Trimlini so dali 1—2®/o izseljencev.
Vzrok za neznatno preseljevanje čez Muro j e v bližini Lendave, ki j e
zlasti po osvoboditvi pritegovala k sebi odvečno delovno silo s kmetov, podrobnejša analiza pa bi nam pokazala, da j e pri tem imela p o sebno vlogo tudi gravitacija na hrvaško stran. Nekoliko b o l j kot
Lendavsko j e med preseljenei čez Muro zastopano t. im. B o g o j i n sik o D o l i n s k o . Predvsem nam vasi Bogojina, Filovci, Lukačevci
izkažejo 13—17 0/o izseljenih. Toda v primerjavi z vasmi z Osrednjega
Dolinskega j e b i l o preseljevanje tudi od tod neznatno. Bogojinsko
Dolinsko j e .imelo pač podoben populacijski razvoj kot Vzhodno G o ričko.* Tudi na Bogojinskem Dolinskem so morali biti poleg docela
šibkega izseljevanja v Prlefcijo še druge smeri, kamor so se l j u d j e
selili in zaradi katerih j e prebivalstvo od 1. 1910 do 1. 1953 nazadovalo
za 3,6fl/o. Tudi v tem nas Bogojinsko Dolinsko spominja na Vzhodno
Goričko.
R a v e n s k o j e po načinu preseljevanja p o d o b n o Goričkemu.
Prebivalstvo se j e začelo iz n j e g a m o č n e j e izseljevati po letu 1900.
Glavni tok se j e usmeril ina Apaško p o l j e . Pomembnejšo vlogo k o t na
Dolinskem, j e igral za preseljevanje tudi tu sezonski zaslužek in
nakup kmetij onstran Mure. Skupno se j e od tod izselilo čez Muro
361 prebivalcev, kar znaša 16,3 o vseh trajnih preseljencev v t e j
smeri. Da Ravensko k l j u b gosti naseljenosti ni več prispevalo k izseljevanju, j e precej pripomogel iza prekmurske razmere sorazmerno
nizki delež kmečkega prebivalstva. L j u d j e z Ravenskega so si pred
prvo svetovno v o j n o lahko našli p r e c e j neagrarnega zaslužka v Radgoni, pozneje p a v Murski Soboti. Ravno zaradi bližine Sobote j e
* Ob tej priliki naj opozorim, da je ta del iDialtinisikega doživl jal tudi
sicer v svoji populacijski zgodovini, svojevrstno usodo. Bil je v času turških
vpadov najbolj opustošen v vsem Prekmurju. Poročajo nam, da so bile vasi
Tošanovoi, Bukov,niča, Hegonc(-i), Kriižeiiia(-ii), Obran,čaikiotc(-i) dio tail porušene,
v veliki meri pa uničeno tudi prebivalstvo (5). Kar ga je ostalo, je obnavljalo domove po bližnjem gričevju, da se je tako izognilo Turkom. Predel pod
njim je (bil nekaj časa opustel in čr.toan iz seznama cerkvenih dajatev.
Obnovljeni Tešanovci ,so d abili ,za Preflcimurje skoraj izjemni pravilni podolgovati obcestni tločrt. Zgrajeni so (bili tako v času, 'ko je bila današnja cesta
Lendava—Sobota že speljana, da pa je biila speljana pobrao, nami diakazmje
to, da se na njo z glavnim vaškim delom ni naslonila 'nobena vas raizen
Tee a novec in kolonije Motstje.
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lahko prebivalstvo na Ravenskem v razdobju od 1. 1910 do 1. 1953 narastlo za 36,7% ker je v vsem Prekmurju v tem času najvišji prirastek. Posebno vasi v neposredni bližini Sobote so dale malo izseljencev. Več jih j e bilo iz vasi ob Muri, (Petanjci 4 0 % današnjega
prebivalstva, Satahovci in Sodišinci 5,2 in 5,3 %).
Pregled preseljevanj po področjih doseljevanja
Pokrajine priseljevanj moramo razdeliti na dve področji, ki se
razlikujeta med seboj tako po vzrdkih kot po načinu priseljevanja.
Prvo j e Apaško polje, drugo pa Pomurska Prlekija, to so Zgornje in
Spodnje Murisko polje, Radgonsko—Kapelske in Ljutomerske gorice
ter Sčaivinioa.
Apaško polje. Apaško polje j e bilo prvotno poseljeno z nemškim
prebivalstvom, ki ga j e že v prvih letih dvajsetega, stoletja izačel pritegovati Gradec. Ko j e ob razmejitvi prišlo pod Jugoslavijo', j e ta
privlačnost dobila še nacionalni značaj. Toda izseljevanje apaiških
Nemcev j e radikalno pospešila druga svetovna vojna. Velik del nemškega prebivalstva, ki se j e pod okupacijo kompromitiral, se j e že
pred koncem vojne umaknil. Nekaj ga j e odselila tudi ljudska oblast
po osvoboditvi. Ostali so vsi tisti, ki iz okupatorjevim režimom med
vojno niso aktivno sodelovali.
Tako j e politični razvoj samo pospeši 1 proces »bega z dežele.«,
zaradi katerega se j e začelo Apaško p o l j e že v začetku našega stoletja prazniti. Vrzeli za odseljenimi Nemci so napolnjevali Prekmurci, k i jih j e z doma odganjala populacijska napetost. Na Apaško polje
pa so se v razliko z drugimi pokrajinami na desnem bregu Mure,
Prekmurci selili skoraj iziključno samo è celimi družinami. Denarna
sredlstva za nakup novih kmetij so si preskrbeli na dva načina. Nekateri so nerentabilno posestvo v Prekmurju prodali in za izkupiček
kupili primerno kmetijo onstran Mure. Drugi, daleč pomembnejši
vir denarnih sredstev, pa j e bil sezonski zaslužek v inozemstvu. V
mnogih primerih sta se združila rti)a načina. Dokler je prevladovalo
preseljevanje te vrste, so prihajali priseljenci največ iz tistih prekmurskih krajev, ki so bili intenzivneje vključeni v sezonsko zaposlovanje, še posebno iz tistih, kjer so ljudje že znali nemški jezik.
Zato so prve priseljene družine prihajale z Ravenskega ter Zahodnega in Osrednjega Goričkega. Naselille so se večinoma na vzhodnem delu Apaškega polja, kjer so še danes med prekmurskimi doseljenci v večini: v Podgorju j e Goričancev in Ravencev 8 0 % , v Plitvičkem vrhu 75 % , v Lutvercih 59 % , v Segovcih 54 % , v Apačah 56 % ,
v Črncih 5 3 % itd. Kakor vidimo, pad a njihov delež proti zahodu.
D o 1. 1910 j e bilo v naštetih vaseh že 13 % današnjih prekmurskih
doseljencev, do 1. 1930 j e njih odstotek narastel že ina 3 7 % , dobro
polovico (51%) j e pa dosegel 1. 1940.
Zahodni del Apaškega polja j e val doseljevanja zajel pozneje,
v glavnem po 1. 1920; svoj višek j e dosegel po osvoboditvi. Vaisi Po29
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gled, Zilberci, Grabe in Ž cpovc i so sprejele v tem času 160 doseljencev iz Prekmurja. D o 1. 1920 se je priselilo sem le 2,4°/o Prekmurcev,
do 1. 1940 pa komaj tretjina današnjih doseljencev iz levega brega
Mure. V istem času jih j e bilo na vzhodnem delu Apaškega polja že
več kot polovica. Razumljivo je, da j e odstotni delež Dolincev v zahodnem delu mnogo višji: v Pogledu zavzemajo 66 °/o, v Žibercih 72 % ,
v Grabah 7 5 % , v Segovcih 9 3 % itd. K tako močnemu priseljevanju
Dolincev v tem času j e pripomogel zlasti sezonski zaslužek v Franciji
in Nemčiji, kamor j e prebivalstvo Dolinskega pognala gospodarska
kriza.
Pred drugo svetovno vojno je priseljevanje na Apaško polje
močno zavrla politična propaganda s strani Nemcev. Njene učinke
smo spoznali že v prejšnjih poglavjih.
Priseljenci so sprva prihajali med popolnoma nemško prebivalstvo, ki jim navadno ni dovoljevalo nakupa kmetij sredi vasi. V kolikor se j e odselil Nemec iz sredine vasi, j e dom raje prodal Nemcu
z vaškega obrobja. Jedro vasi j e zato ostalo tudi p o daljšem doseljevanja nemško, Obrobje pa postalo slovensko-prekmursko. V vaško
jedro je prodrl le tu pa tam kak posebno iinovit »amerikanar«. D o mačije na obrobju so večkrat menjale lastnika. Prekmurec, ki j o j e
kupil, j o j e po krajšem bivanju, ko je našel v bližini boljšo, predal
na novo priseljenemu Prekmurcu. Nekatere med njimi so v enem
samem desetletju tudi po šest do sedemkrat menjale lastnika, vedno
po načelu: preselitev na boljše.
Nemško in slovensko prebivalstvo se med sabo navadno ni mešalo. V kolikor je prišlo do zakonske zveze med Nemcem in Slovencem, j e med njima i.n pozneje v družini prevladoval vedno nemški
občevalni jezik. Prekmurska priseljena plast ni bila nacionalno trdna
in j e hitro zapadla vplivu germanizacije. Temu pojavu se ne smemo
čuditi, kajti prekmurski živelj j e ihil le otok sredi nemškega morja
in obenem socialno nižja plast. Pritisk na njo j e bil vedno močan in
j e dosegel svoj višek v dobi nacizma.
Načrtna kolonizacija po osvoboditvi j e zajela celotno Apaško ravnino, toda mnogo b o l j njen zahodni kot vzhodni del. Le-ta je bil že
pred vojno močno poseljen s Slovenci, tako da po odselit vi Nemcev
ni ostalo tu toliko praznega prostora. Ljudska oblast j e naseljevala
koloniste iz vse Slovenije. Prednost so imeli borci iz NOB, ki predstavljajo prvo kolonizacijsko plast in to na najboljših kmetijah. Največ se jih je naselilo v večjih vaseh ob glavni cesti iiz Radgone (A paci,
Zepoivci, Črnci, Segovci, Lutverci). Ostala prazna mesta so zasedli
drugi kolonisti, med njimi tudi Prekmurci. Pozneje se j e izkazalo, da
priseljenci iz ostale Slovenije niso bili trden kolonizacijski element,
ki bi se uspešno oprijel kmetovanja. Dobršen njihov del se prvotno
ni ukvarjal s poljedelstvom. Precej j e bilo med njimi gozdnih delavcev. Razumljivo je, da ti brez izkušenj na napol opustelih kmetijah
niso mogli uspeti, zato so se p o prvih neuspehih začeli znova odseljevati. Vrzel, ki j e nastala za njimi, j e sprožila drugi val priseljevanja
Prekmurcev, ki j e značilen zlasti za dobo po 1. 1950. Refllektantov je
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bilo vedno več kot praznih mest. V tem obdobju najmočneje narašča
delež priseljenih Prekmurcev v osrednjih, največjih vaseh, kjer so se
ob kolonizaciji naselili prvi kolonisti. Tako se j e naselilo v vaseh Lutverci, Segovci, Apače in Crnci od 1. 1954 do vkl jučno ll. 1957 26 % ,
v vaseh na obrobju (Lešane, Nasova, Plitvice, Drobtinci, Lomanoše,
Grabe, Pogled) pa le 4°/o novih naseljencev iz Prekmurja.
Na Apaško polje se je od prvih začetkov priseljevanj, pa vse do
konca 1. 1957, preselilo 829 Prekmurcev v 185 družinah. Od tega se j e
priselilo do prve svetovne vojne 12 družin, med obema vojnama 73,
po osvoboditvi pa 101 družina. 87,5% priseljenih Prekmurcev se j e
zaposlilo v kmetijstvu, 2,2 °/o j e uslužbencev, ostalih 10 °/o j e pa našlo
zaposlitev v drugih neagrarnih panogah.
Da dosedanja kolonizacija močno izpraznjenega Apaškega polja
še ni izrabila vseh možnosti, se kaže v tem, da se število prebivalstva
v razdobju 1910 do 1953 skoraj ni povečalo (samo 1,3% prirastka),
v nasprotju z drugimi pokrajinami ina desnem bregu Mure.
Ob normaliziranju v zadnjem času, ko se gospodarstvo vedno
uspešneje usmerja na pravo pot, lahko pričakujemo, da se bodo tudi
populacijske zmešnjave uredile tako. da bo Apaško polje v svojem
razvoju šlo vzporedno1 s sosednjimi pokrajinami na desnem bregu
Mure.
Mursko polje. Mursko polje j e bóllo skozi vso dobo preseljevanj
najbolj stalen odjemalec prekmurskega populacijskega presežka. D o
druge svetovne vojne so se sem priseljevali v glavnem bližnji Dolinci.
Po osvoboditvi, ko so preseljenci z Dolinskega preplavili Apaško polje,
pa so na Mursko polje močno zašli tudi Goričanci in Ravenci. To spremembo nam potrjujejo tile podatki: od vseh do 1. 1945 priseljenih
Prekmurcev na Mursko p o l j e zavzemajo Dolinci 72,6 °/o, Goričanci
11.1 % in Ravenci 16,2 °/o. Če pa vključimo tudi dobo po osvoboditvi,
se delež Dolincev zmanjša na 64,4%, delež Goriičancev pa poveča za
3,3 % in Ravencev za 5,6 %>. Preseljevanje Prekmurcev na Mursko
polje ni ostalo brez posledic za populacijski razvoj. Zgornje Mursko
polje kaže v obdobju od 1. 1910 do 1953 43,5% prirastka prebivalstva.
K tako močnemu prirastku, ki mu v Pomurju v tem času ne najdemo
primere, j e razen rasti Gornje Radgone (za 80,3%) in turističnega
kraja Radenci pripomoglo tudi doseljevanje Prekmurcev. Ne saimo
v Gornji Radgoni, temveč tudi v več vaseh zavzemajo priseljeni Prekmurci 8—17 % današnjega prebivalstva (Šratovci, Boračeva, Rihtarovci, Turjanoi, Hrastje, Mota).
Spodnje Mursko polje je sprejelo številčno več Prekmurcev kot
Zgornje, a je njihov delež glede na današnje število prebivalstva nižji.
Le v štirih vaseh zavzemajo 8—17% prebivalstva (Bučečovci, Boreči,
Bab i nei, Mota), v ostalih sedemnajstih j e pa ta odstotek mnogo nižji.
To j e do neke mere tudi pripomoglo, da je bila rast prebivalstva v razdobju 1910—1953 (19,9%) tu šibkejša kot na Zgornjem Murskem polju.
Zgornje in Spodnje Mursko polje sta sprejeli v vsej dobi preseljevanja 903 Prekmurcev, od tega do 1. 1900 12, do 1. 1910 59, med obema
vojnama 477 in po osvoboditvi 355.
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Prleške gorice in ščavniška dolina. Področje prleskih goric in
ščavniška dolina po številu priseljenih Prekmurcev daleč zaostajata za
Murskim poljem; ne moremo pa tega trditi za njihov relativni delež.
Precej je pomenilo doseljevanje predvsem za svet Ragdonsko-kapelski,h goric in Spodnje Ščavnice. Y ta predeli se j e v vsem obdobju preselilo 606 Prekmurcev in sicer do 1. 1900 6, do 1. 1910 29, med obema
vojnama 357 in po rts v obod i t vi 214.
Zaključek
Sezonske in trajne migracije prebivalstva se redkokje uveljavljajo v tako obsežni in pestri obliki kot v Pomurju. Odvečna delovna
sila s kmetov v Prekmurju dolgo ni imela takih možnosti trajne, zlasti
industrijske zaposlitve kakor v drugih naših pokrajinah. Zato si j e
moral velik del Prekmurcev iskati kruh drugje. Če so ga naišli na
madžarskih ali vojvodinskih veleposestviih, na slovenskih gradbiščih
ali pa pri kmetih v Franciji, so delali le v poletni sezoni, pozimi so se
vračali. Prirodni prirastek j e tako ostajal doma, prebivalstvo se j e kopičilo ter ustvarjalo populacijsko napetost, ki je dosegla svoj višek
med letom 1900 in 1910. Y tem času j e prekipelo svoj prostor in se
začelo izlivati v različne kraje sveta. Najdemo, ga v obeh Amerikah,
v Franciji, v Nemčiji, Avstraliji, Rusiji, Belgiji, Madžarski, Avstriji
in kdo ve še k j e . Beg z dežele je v Prekmurju dobil obliko izseljevanja
v tujino.
Migracije Prekmurcev v kraje na desnem bregu Mure so eden od
učinkov vsega tega razvoja. Po eni strani so posledica prenaseljenosti
Prekmurja, po drugi strani pa sezonskega zaslužka iz inozemstva. Pokrajine na desnem bregu Mure so imele drugačen razvoj. Njihov prostor j e zgodaj »zračila« železnica in večji urbainsko industrijski centri
v bližini. V njih se prebivalstvo ni nikoli nakopičilo v taki meri, da
ga me bi mogle preživeti. Še več, v svojo sredo so sprejemale celo prekmurski presežek. Toda preseljevanja, ki srno jih obravnavali v naši
razpravi, zavzemajo največ 6 do 10 °/o viseh izseljenih iz Prekmurja
in so imela v raznih obdobjih različen značaj in obseg. D o dvajsetega
stoletja so bile to le individualne preselitve, ki so temeljile na zaposlitvi onstran Mure. Izseljevalo se j e le prebivallstvo z ravnega dela Prekmurja; našlo je večinoma zaposlitev na Murskem polju in deloma še
v Radgonsko-kapelskih goricah. Pozneje, v 20. stoletju, j e postal glavni
činitelj, ki j e prožil selitve čez Muro, sezonski zaslužek, ki so ga prinašali Prekmurci iiz inozemstva. Z inj,im niso prihajali na d'esni breg
Mure le kot delovna moč, ampak so zaradi nižje cene tamkajšnjega
zemljišča nakupovali tudi kmetije. Posestva so nakupovali v vseh tamošnjih pokrajinah, a največ na Apaškem polju, kjer j e temeljilo
preseljevanje le na tej podlagi in doseglo svoj višek v dobi načrtne
kolonizacije po osvoboditvi. V tem času se j e v območja selitev čez
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Legenda:
1. Doseljeni, II. Odseljeni
1 =

1 — 5 ljudi

2 =

5 — 1 0 ljudi

3=

10— 20 ljudi

4=

20— 30 ljudi

5=

30— 50 ljudi

6 =

50— 65 ljudi

7 =

65— 80 ljudli

8=

80—100 ljudi

9 = 100—120 ljudi
10 = nad 120 ljudi
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Migracije Prekmurcev v štajerski del Pomurja.

Kartograf : M. Žerovnik

MW

:

' I

f •

•: :; r

t.

jv •

ft

-

«

. I

II

-

/
r-

•

•

9

•

Ш

'
•'

Â.

9
>

Migracije Prekniureev v štajerski del P o m u r j a

Muro vključil tudi gričevnati svet Goriičkega in prleških Slovenskih
goric.
Skupno ise j e čez Muro preselilo 2210 Prekmurcev, večina o d teh
v sklopu 398 družin.
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MIGRATIONS FROM THE REGION OF PREKMURJE (NE SLOVENIA) TO
THE REGIONS ON THE OTHER (SOUTHERN) SIDE OF THE RIVER MURA
L ud vi k Olas
Seasonal and lasting migrations of population seldom make their influence felit tin suich an extensive aind colourful way as they do in Priekmurje —
the country wohiich lies in the extreme north — eastern part of Slovenia from
which it is divided iby the river Mura. Smeh a movement oif population was
originaMy spread over many other partis of Slovenia, but it was displaced by
the development of some nonagricultre branches, first of all by the development of industry which gave ito the population a vast possibility of permanent
employments. Prekmurje belonging formerly to the Hungarian part of the
Auistro-Hungarian Empire has never had a chance to employ the excess
workers from the farming community. Because of this a part of the population
has always been forced to seek employment élsewhere. If they were employed
iby the great estate holders of Hungary, the farmers in France or on the
construction jobs in Slovenia, they would work during the summer and in
winter they would return to their homeis in Prekmurje. Due to the natural
increase in population which reached its peak in Prekmurje during the years
of 1900 and 1910 there was a lange migration of worlkers to iNonth audi South
America, France', Germany, Australia, ithe Soviet Uniioin, Belgium, Auistrdia
and many other countries of the world. The movement calleld migration from
3
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Ludvik Olas

their own country to another and back again suddenly became a oneway
movement called emigration.
Migrations from Prekmurje to the réglions on the South bank of river
Mura reflects the wholle evolution. They were the consequence of the overcrowding on one hand, butt on the other hand they were encouraged iby the
seasonal earnings which was brought from abroad. The regions on the southern bank of the rivar, belonging to the Austrian part of the Emipire had a
different development from Prekmurje. Its area was opened early by the
(railway amid some uirban — indi ust1 niai centres which provided employment for
excess labourers, which did not wish to migrate. Its population therefore
never increased to the extent that the country could not have maintained all
the inhabitants. Even more, the regions was able to absorb the excesis population from Prekmurje. This migration holl'ds at most 6—10% of the total emigration from Prekmurje, wiith different caractor in different periods. Up to
the 20"> century the emigration from the north was contro ted largely by the
type and amount of employment available on the southern side of the river
Mura. Most of the people from the plains area of Prekmurje em/ilgriated to the
plain of Mursko poilje, and a few of the people to the Radgona—Kapela tertiary hillls.
In 20th century some other factors stilli encouraged emigrations. The most
important among them was the seasonal earning which was brought from
abroad. Money was the reason people did not come to 'the seu.tehrn bank of
Mura a:s labourers but to purchase farms. The purchase was promoted by the
lower price of land. The farms were purchased din all regions on the other side
of the river, but the most of them were located1 in the pfain of Apaško polje.
The migration reached its highest point during the period of planned colonization after the second world war. At that time the hilly region Goričko in
Prekmurje and Prleäke gorice on the southern side of the river were involved
in the migration also.
Altogether 2210 people from Prekmurje emigrated across the river Mura,
most of this number within 398 families. But the quoted numbers involve
those emigrants only which were counted by the census of the people in
1955.
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