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znane, kot npr. prof. dr. Jože Mihelič, dr. Tony F. Abram, dr. Wayne
Wood, Wilma Stolz.
Načrt in smernice za naprej
A) Betlehemska izseljenska naselbina
1. Zgodovinski pregled prekmurske izseljenske naselbine v
Betlehemu.
2. Podrobnejši biografski oris pomembnih osebnosti, ki so prispevale
svoj delež k narodni, kulturni (posebej literarni in dramski), verski
in gospodarski rasti in razvoju, kot so bili npr. Aleksander Kardoš,
dr. Ernest Stiegler, Frank Flisser, Jožef Novak idr.
3. Podrobnejši pregled društev, ki so obstajala in pomagala
izseljencem v njihovih socialnih, gospodarskih in drugih stiskah;
dobrodelna društva, bratovščine itd.
4. Pregled stikov z drugimi narodnimi društvi in organizacijami.
5. Politična usmeritev prekmurskih izseljencev po prvi in drugi
svetovni vojni.
6. Stiki s staro domovino.
B) Ameriški slovenski protestantski delavci, ki jih doma premalo
poznamo, kot so dr. Štefan Sooš iz Edmontona v Kanadi, dr. Paul
Bianchini iz New Yorka, mag. Lary Hrovat, Rudy Vrtačnik idr.
C) Podrobnejša raziskava prekmursko-madžarskega sodelovanja,
predvsem na literarnem, kulturnem in političnem področju na osno
vi madžarskih virov (časopisov, tiskov, zapuščin ameriških madžar
skih izseljencev in institucij na Madžarskem). To je pomembno, ker
so številni prekmurski rojaki hkrati aktivno delovali v obeh narod
nostnih skupinah, kar jim je omogočalo znanje madžarščine.
Opozoriti moram, da večino ohranjenega in dostopnega gradiva s
tega področja hranijo NUK in Binkoštna cerkev v Ljubljani ter
Pokrajinska in študijska knjižnica v Murski Soboti.
K delu na področju prekmurskega izseljenstva bi bilo potrebno v
prihodnje bolj pritegniti študente iz Prekmurja, ki bi jim stara prek
murščina ne bila pretrd oreh, pritegniti zunanje sodelavce in tem a
tiko vključiti v program ustreznih raziskovalnih institucij.
MOJCA RAVNIK:
Čeprav se z izseljenstvom neposredno ne ukvarjam, sem se prija
vila k diskusiji z željo, da na kratko predstavim pomen raziskovanja
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družine in sorodstva za osvetljevanje vzrokov in posledic izseljevanja,
ki izhajajo iz privatnega življenja, in da opozorim na pomen teren
skih podatkov iz izvirnega okolja.
Raziskujem družino in sorodstvo v vaseh v zaledju slovenske
Istre, krajši čas pa sem bila na terenu tudi v Prekmurju in v
slovenskem Porabju. Na podlagi terenskega gradiva - spominov in
družinskega izročila - postopoma obnavljam razvoj družin in sorod
stev od najstarejših prednikov, do katerih še sega izročilo, do najmlajših potomcev. Spomini segajo najdlje do prve polovice prejšnjega
stoletja, se pravi, da obsegajo vsa obdobja izseljevanja s slovenskega
ozemlja. Zato ni čudno, da nisem naletela niti na eno družino ali
širše sorodstvo brez izseljencev ali v tujini živečih sorodnikov.
Starejši informatorji zmorejo včasih neverjetno dobro pripovedovati
tudi za več generacij nazaj in se spomnijo podrobnosti tudi o pred
nikih, ki jih niti sami niso poznali, so pa o njih mnogo slišali. Zato
nam njihovo pripovedovanje marsikdaj odkrije bistvene podatke o
osebnih in družinskih situacijah in okoliščinah, ki so navedle posa
meznike, da so odšli od doma.
Risba ponazarja izsek štirih generacij sorodstva (gl. prilogo na
koncu članka), ki združuje v svaštvu krvne sorodnike moža in žene,
naših informatorjev, ki sta označena s temnima likoma in letnica
ma rojstev. Živita v vasi v Prekmurju, na moževem domu. Na levi
je ženina rodbina, na desni moževa. Njeni izvirajo iz Istre, iz zaselka
na Hrvaškem, tik oh državni meji. Njegova rodbina pa je, kolikor se
spomnijo, vedno živela v tej vasi. V prvi, najstarejši generaciji, je
bila neka nonina sestra iz Istre v Trstu, dedov brat pa se je poročil
v neko vas v Porabju. Sledovi za temi sorodniki v Italiji in na
Madžarskem so izgubljeni. Druga generacija se je rojevala okrog
preloma stoletja. Iz Istre sta se mama in oče z otroki konec dvaj
setih let izselila iz Italije v Jugoslavijo. Naselili so se v koloniji v
Prekmurju. Doma je ostal stric z družino, drugi mamin brat se je
izselil v Argentino, tretji stric se je zaposlil v Trstu, se tam naselil
in poročil z Istranko, teta, očetova sestra iz Istre, je služila v Trstu.
Iz Prekmurja se je ujec izselil v Ameriko, teti sta odšli v Francijo,
ena se je tam poročila s Francozom, druga pa se je vrnila. V gene
raciji informatorjev se je ena njena sestra z družino preselila v
Maribor, druga v Izolo, brat se je poročil in živi v Prekmurju. Nje
gova sestra je odšla v Nemčijo, se poročila z Nemcem in ostala tam,
sestra pa se je poročila v Medžimurje. V četrti generaciji je
nečakinja odšla v Nemčijo.
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Sledeč metodo analize sorodstvene mreže se po vrsti osredoto
čamo na njene ožje segmente in vsakega posameznika posebej in
postopoma osvetljujemo z drobnimi, a pomembnimi detajli Pred
nami se razprostira zanimivo gradivo z novimi vprašanji in
možnostmi interpretacije. Na tem mestu naj samo nakažem, kako
zanimivo bi bilo natančneje spoznati usode posameznih članov tega
sorodstva in njihov odnos s posameznimi sorodniki in segmenti
sorodstva, kako zgovorni so bili podatki o tem, kateri je njihov
materni jezik, kateri jezik okolja, kjer živijo, v katerem jeziku se
pogovarjajo v družini, kako se sporazumevajo s sorodniki; kaj vse bi
nam razkrila preteklost hiš, v katerih so bili člani tega sorodstva
rojeni, in kako bi nam pogostnost in okoliščine njihovega vračanje
domov osvetlile vsebino pojmov dom, domača hiša in domovina.
V našem primeru lahko že na prvi pogled zaslutimo, da bližnji
sorodniki govorijo različne jezike, da imajo težave pri medsebojnem
sporazumevanju že bratranci in sestrične, stari starši in vnuki, stri
ci in nečaki. Domači hiši v Istri sta prazni, izseljenci se ob povratku
ne morejo vrniti domov, njihov dom je v drugi državi kot takrat, ko
so ga zapustili, sorodniki pa živijo v več različnih državah.
Etnološka analiza sorodstvenih mrež, ki obsegajo več generacij, je
metoda, ki nam v posebni luči prikaže obseg in globino kulturne
diskontinuitete med posamezniki in generacijami na nivoju privat
nega življenja.
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