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Seznam denarnih in merskih enot
1
 

 

- denar – vrednost 4 grošev; 

- floren (= forint) – 1. renski floren (florenus Rhenensis, glavna valuta na 

hrvaško-kajkavskem ozemlju)) je imel vrednost 80 denarjev ali 60 krajcarjev 

ali 20 grošev; 2. ogrski floren (oznaka »R«) je veljal 100 krajcarjev; 

- groš – vrednost 3 krajcarjev; 

- imperial – cesarski tolar v vrednosti 40 grošev; 

- krajcar – vrednost 4 vinarjev (najnižje denarne enote); 

 

- funt – utežna mera; 0, 56 kg; 

- klaftra – mera za dolžino in površino; 6 čevljev oziroma 1, 896 m; 

- kopač – zemljiščna mera velikosti obdelovalne zemlje, ki jo je delavec v 

enem dnevu lahko prekopal, približno 7, 192 m
2
; 

- kosec – zemljiščna mera velikosti travnika, ki ga je delavec v enem dnevu 

lahko pokosil, približno 2876, 8 m
2
; 

- mernik – prostorninska mera za žito in druge poljščine; požunski mernik je 

ustrezal 62, 65 l, dunajski pa 61, 49 l; 

- oral – ploščinska enota, ki jo je bilo mogoče preorati v enem dnevu s 

krajevno običajno vprego, približno 5753, 6 m
2
; 

- pint – mera za tekočino; 1, 75 l; 

- stot – utežna mera; 56 kg; 

- vedro (čeber) – prostorninska mera, navadno za tekočine; 54, 3 l. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 Lukinović, Kanonske vizitacije Zagrebačke nadbiskupije, str. 506–513; Brlobaš; Vajs, Rajnski forint 

– rajniški – u hrvatsko kajkavskom književnom jeziku, str. 27; Probszt, Österreichische Münz- und 

Geldgeschichte, str. 265–267, 289–291, 354; Blaznik, Enote individualne posesti, str. 162. 
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Seznam uporabljenih kratic 

 

EOL − Evángelikus Országos Levéltár 

Fasc. − fascikel 

JV – jugovzhod 

KL – Knjižnica Lendava 

NAZ – Nadbiskupijski arhiv Zagreb  

NŠAM – Nadškofijski arhiv Maribor 

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani 
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PmMS – Pomurski muzej Murska Sobota 

SAR – Stiftsarchiv Rein 

SHS – Kraljevina SHS, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije 

SzEL – Szombathely Egyházmegyei Levéltár 

VAML – Vas Megyei Levéltár  

ZML – Zala Megyei Levéltár 
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Povzetek 

 

Kulturni razvoj v Prekmurju je do konca prve svetovne vojne potekal ločeno od 

drugih slovenskih pokrajin. Po naselitvi Slovanov so si namreč Madžari prizadevali 

za to pokrajino in tod živeče ljudi, tako je bilo Prekmurje za več stoletij odrezano od 

preostalega slovenskega prostora. A tudi Prekmurje ni ostalo enotno, za kar je 

poskrbela cerkvenoupravna ureditev in prav razdeljenost tovrstne ureditve je imela 

usodne posledice zlasti v času reformacije in protireformacije. Obe obdobji sta 

prinesli nov način mišljenja in delovanja ter s tem vplivali na dinamiko družbenih 

odnosov. Tudi zaradi tega je v 17. in 18. stoletju v dolnjem oziroma južnem delu 

Prekmurja duhovni in kulturni razvoj potekal drugače kot v njegovem severnem 

delu. Poleg izrazitih verskih gibanj se je Prekmurje znašlo še pod hudim udarcem 

turških vpadov, saj je prek prekmurskih polj divjalo mnogo vojska, ki so uničevale 

vse povprek, tudi materialne dosežke prejšnjih dob. Dotedanji kulturni spomeniki so 

se znašli na majavih tleh, a so kljub temu bili kos preizkušnjam, kar dokazuje njihova 

današnja prisotnost. Mirnejše obdobje z višjo gospodarsko ravnjo je nastopilo šele v 

18. stoletju, s čimer se je nekoliko dvignil tudi vsesplošni razvoj pokrajine.                 

Doktorska disertacija obravnava kulturnozgodovinsko preteklost jugovzhodnega 

Prekmurja v 17. in 18. stoletju. Ker je izbrano ozemlje zaznamovala tisočletna meja 

in hkratna politična pripadnost madžarski kroni na eni strani ter habsburški monarhiji 

na drugi, smo v izbranem zemljepisnem okviru skušali temeljito predstaviti kulturno 

podobo dela Prekmurja, ki je zaradi več stoletne pripadnosti k zagrebški škofiji ter 

zgodovinske pogojenosti in razpršenosti gradiva po raznih tujih arhivih še dokaj 

neraziskan. Pomemben zgodovinski vir o življenju in splošni podobi v posamezni 

župniji so bile vizitacije zagrebške škofije, ki prispevajo tako k razumevanju 

historičnega konteksta kot k argumentiranju in prezentiranju zgodovinske 

rekonstrukcije določenega obdobja. Temeljna kulturna prvina prekmurskega človeka 

je bila nedvomno vera, komplementarno močno povezana z jezikovno-narodno 

identiteto, sicer pa se je v obravnavanem delu Prekmurja odražala velika kulturna 

revščina, ki je primerljiva s tedanjimi razmerami v širšem evropskem prostoru. 

Ključne besede: jugovzhodni del Prekmurja, 17. in 18. stoletje, župnije 

prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata, zgodovinske prelomnice, kulturna 

podoba in spomeniki, cerkvena zgodovina. 
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Abstract 

 

Cultural development in Prekmurje took place separately from other Slovenian 

regions until the end of World War I. After the settlement of the Slavs, the 

Hungarians wanted the land and the people who lived there, so Prekmurje was cut off 

from the rest Slovenian territory for centuries. But it did not remain unitary, due to 

ecclesiastical organization, which had important consequences, especially during the 

Reformation and Counter-Reformation. Both periods brought a new way of thinking 

and acting and thus affected the dynamics of social relations. This was one of the 

reasons that the spiritual and cultural development in the 17th and 18th century 

happened in a different way in the lower or southern part of Prekmurje and in the 

northern part. Besides prominent religious movements, Prekmurje also faced severe 

impact of Turkish invasions as there were many troops raging through the fields in 

Prekmurje and they destroyed everything on their way, including the material 

achievements of previous periods. The existing cultural monuments found 

themselves on shaky ground, but nevertheless coped with the trials, as evidenced by 

their presence today. A calmer period with a higher economic level occurred only in 

the 18th century and it slightly raised the overall development of the region.                 

This doctoral thesis deals with the cultural-historical past of south-eastern Prekmurje 

in the 17th and 18th century. As the territory was marked by the millenarian border 

and political affiliation to both, Hungarian crown and Habsburg Monarchy at the 

same time, we have tried to thoroughly present the cultural image of that part of 

Prekmurje which is still quite unexplored because of more than a hundred years of 

belonging to the bishopric of Zagreb and the material that is historically conditioned 

and scattered in various foreign archives. An important historical source about life 

and general image in certain parish were visitations of the bishopric of Zagreb, which 

contribute to the understanding of historical context as well as reasoning and 

presenting historical reconstruction of a certain period of time. The fundamental 

cultural element of people from Prekmurje was undoubtedly religion, complementary 

strongly related to the linguistic-national identity, otherwise the considered part of 

Prekmurje reflected a great cultural poverty, which is comparable to that time 

situation in a wider European area.  
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1 UVOD 

 

                                                                                    … reliquiae reliquiarum … 

 

Slovenski panonski prostor so skozi zgodovino obdajale kot tudi razmejevale 

številne politične, verske, kulturne, etnične ali narodne in druge meje, ki temu 

prostoru še dandanes dajejo svojstven pečat. Odločilni dejavnik, ki je znotraj tega 

prostora povzročil oblikovanje posebne geografske in zgodovinske enote, danes 

znane pod imenom Prekmurje, pa so bile politične meje. Prekmursko ozemlje namreč 

do 20. stoletja ni spadalo v upravnopolitični okvir z večinskim slovenskim ozemljem, 

tako da so bile zgodovinske okoliščine tista smernica, ki je oblikovala prekmurski 

prostor do te mere, da je narod na vseh ravneh življenja zaživel v slovenskem 

panonskem prostoru kot samostojen. Prav tako je bil neodvisen od Madžarov in 

Hrvatov, s katerimi so ga sicer povezovale cerkvene, upravnopolitične in družbene 

razmere. Ker velja tako v gospodarskem kot tudi v političnem in kulturnem smislu ta 

pokrajina še vedno za nekaj posebnega, morda celo mističnega in eksotičnega, je bil 

povod za izbrano tematiko vsekakor zanimiv izziv.  

Odločitev za izbrano temo Kulturna podoba JV Prekmurja v 17. in 18. stoletju je 

tako izhajala iz zanimanja za zgodovino Slovencev, ki so dolga stoletja živeli pod 

madžarsko nadoblastjo, pod Ogrsko. K izbranemu zemljepisnemu okviru 

(jugovzhodni del Prekmurja) je prispevala tudi navedba hrvaškega zgodovinarja 

Josipa Buturaca,
2
 ki je leta 1944 zapisal: »Nitko još nije ozbiljnije obrađivao poviest 

vrbovečkog, varaždinskog i bekšinskog arhiđakonata«. Buturac je glede zadnjega 

imel v mislih seveda celotno ozemlje beksinskega arhidiakonata, pričujoče delo pa se 

osredotoča le na prekmurski del beksinskega arhidiakonata, ki je zajemal župnije v 

dolnjem Prekmurju. Sicer so v omenjeni arhidiakonat spadale še hrvaške in 

madžarske župnije, ki tokrat niso zajete, saj bi zaradi preobširnosti ozemlja tematika 

postala preveč razdrobljena. Spodbuda k nadaljnjim raziskavam je bila prav tako še 

vedno pomanjkljiva obdelanost omenjenega prostora kot tudi morda presenetljiva 

cerkvena prisotnost zagrebške škofije v tem delu Prekmurja, medtem ko je severni 

                                                 

2
 Buturac, Popis župa zagrebačke biskupije od godine 1334, str. 411. 
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del spadal v győrsko škofijo. Večino tega, kar danes obstaja, je torej nastalo v davni 

preteklosti in le iz bolj ali manj skromnih zapiskov izvemo, kako je nastajalo, se 

razvijalo, spreminjalo in ustalilo. 

 

Da bi odkrili, kako so živeli naši predniki in poskušali razumeti, kako so sami videli 

svet okrog sebe, s kakšnimi kulturnimi premiki so se soočali ter v kakšnem svetu 

običajev in zakonov so živeli, smo podatke zgodovinskega značaja pridobivali na več 

načinov. Vsekakor je bilo najprej potrebno spoznati splošno zgodovino obdobja, ki 

ga disertacija obravnava. Tu so nam bili v pomoč sekundarni viri (literatura), torej 

različne znanstvene raziskave in regionalna poročila, ki kritično in interpretativno 

obravnavajo izbrano obdobje. Večina primarnih virov, to je zgodovinskih 

dokumentov, ki se nanašajo na preteklost Prekmurja, pa je še vedno v madžarskih 

državnih in hrvaških arhivih, za dolnje Prekmurje največ v Zalaegerszegu, nekaj tudi 

v Szombathelyu in pa v Zagrebu v Nadškofijskem arhivu. Slednji hrani tudi največ 

gradiva, brez katerega bi bilo praktično nemogoče oblikovati in predstaviti kulturno 

podobo jugovzhodnega Prekmurja. To so vizitacije zagrebške škofije, ki sistematično 

prikazujejo izbrani prostor in čas, na osnovi njihovega kontinuiranega zaporedja pa 

smo lahko sestavili celotno zgodbo zadanega raziskovalnega problema in prav zato 

predstavljajo osrednji del doktorske disertacije. Čeprav nosi to gradivo cerkveni 

pridih, pa še zdaleč ni le za spoznavanje takratnih verskih razmer v teritoriju 

zagrebške škofije, ampak tudi kulturnih in prosvetnih. Obdelane so bile vse vizitacije 

zagrebške škofije, ki jih je le-ta izvedla v beksinskem arhidiakonatu, to je od leta 

1640 pa vse do leta 1774, ko je bila s strani zagrebške škofije opravljena zadnja 

vizitacija. Vso Prekmurje je namreč bilo leta 1777 priključeno k sombotelski škofiji, 

tako da so bili za celovito podobo obdelani in smiselno umeščeni v kontekst še trije 

zapisniki sombotelske škofije, in sicer iz let 1778, 1811 in 1830. Ker pa je večina 

zapisnikov zelo obširnih, so bili obdelani le tisti podatki oziroma poglavja, iz katerih 

je mogoče izluščiti kulturni pridih ter simbole tedanjega časa in prostora v 

prekmurskih (slovenskih) župnijah. Poleg obdelane vsebine se namreč pojavljajo še 

drugi podatki, kot so na primer opisi liturgičnih posod in računi cerkvenih ključarjev, 

kar pa v doktorski disertaciji ni bilo zajeto; ne le zaradi preobširnosti in narave 

gradiva, temveč tudi zato, da se je ohranil raziskovalni okvir in se je sledilo 

zastavljenim ciljem.  
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Glavni cilj doktorske disertacije je bil podati kulturno podobo severovzhodne 

Slovenije, in sicer njen južni del v zgodnjem novem veku. Zgodovina Prekmurja je v 

splošnem sicer že znana in dokaj raziskana, a še vedno obstaja veliko nejasnosti, ki 

onemogočajo razumevanje obstoja slovenstva v tamkajšnjem prostoru. Še vedno 

namreč ostaja nekako zavito v temo zgodovine, zakaj se je slovenstvo navkljub 

pripadnosti ogrski vladavini in ločenosti od osrednjega dela Slovenije tu vendarle 

vseskozi ohranjalo. Ko tako po preteku več stoletij poskušamo prikazati 

kulturnozgodovinsko preteklost določenega ozemlja, pokrajine, v našem primeru 

Prekmurja, nedvomno izstopa dejstvo, da je bila ta pokrajina, in je še dandanes, 

zaradi obrobne lege in posebnega zgodovinskega razvoja med najmanj poznanimi 

slovenskimi deželami. Za razumevanje in obravnavanje preteklosti moramo 

nedvomno spoznati dejstva, ki so izoblikovala pokrajinske značilnosti, od religije, 

arhitekture, umetniške ustvarjalnosti, jezika, komunikacije in gospodarstva do 

človeka, ki je v njej živel. Pomembno pa je tudi to, kar že dokazujejo številni 

zgodovinski dokumenti, da je bil spodnji prekmurski življenjski prostor, predvsem 

med 16. in 18. stoletjem, močno povezan v komunikativnem, gospodarstvenem, 

cerkvenem in izobrazbenem pogledu s slavonskim (hrvaškim) prostorom in zato 

stoletja neupravičeno, kar je v disertaciji tudi utemeljeno, pojmovan kot del hrvaško-

kajkavskega prostora, ki pa ni primerljiv s sedanjim, saj je bil tedaj bistveno 

drugačen od današnjega. 

 

Raziskovalni proces so med nastajanjem doktorske disertacije usmerjale štiri 

kvalitativne metode v okvirih znanstveno-raziskovalne metodologije. Analizi in 

interpretaciji virov in literature je sledila deskriptivna metoda, ki je izhajala iz že 

obstoječih dejstev ter jih smiselno nadgradila. V okviru zgodovinsko znanstvene 

metode so bili interpretirani najpomembnejši zgodovinski dogodki, ki so zajeli 

življenje prekmurske skupnosti in hkrati podani najnovejši izsledki. Metoda 

kompilacije pa je služila povzetku stališč in spoznanj, kar je oblikovalo disertacijo v 

celovito študijo izbrane tematike. Za izvedbo teh metod je bilo ključno gradivo v 

tujem (predvsem latinskem) jeziku, prav tako je sama narava disertacije zahtevala 

multidisciplinarni pristop, kar je pripomoglo k razrešitvi zadane raziskovalne 

problematike in k širšemu razumevanju entitete, izoblikovane skozi zgodovinski 

razvoj. 
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V okviru izbrane tematike smo oblikovali hipotezo, da je Prekmurje v 17. in 18. 

stoletju kljub sobivanju in prepletanju različnih jezikov, veroizpovedi in 

polifoniji vsakdanjih kulturnih praks zaznamovalo slovensko oziroma 

prekmursko govoreče prebivalstvo.  

V začetnem delu disertacije smo najprej predstavili stanje raziskav in opozorili na 

probleme virov, kar zadeva starejšo zgodovino Prekmurja v slovenski strokovni 

literaturi. Izpostavili smo dela in imena avtorjev, ki so s svojimi raziskavami v 

največji meri obogatili prekmurski prostor, po drugi strani pa opomnili na dostopnost 

in razpršenost gradiva za Prekmurje po tujih arhivih, kar zaradi tujejezičnih zapisov, 

ki so bili tedaj v veljavi, predstavlja za marsikogar oviro in težavnost. V nadaljevanju 

smo Prekmurje opredelili s cerkvenoupravnega vidika, saj je le-ta pomembno vplival 

na kasnejše oblikovanje kulturne krajine, zatem pa podali zgodovinsko ozadje 

Prekmurja oziroma zgodovinski tok dogajanja do 17. stoletja; z namenom, da 

omogočimo boljše razumevanje obravnavanih stoletij (17. in 18. stoletje). Potrebno 

se je bilo torej vrniti v čas prve slovanske poselitve tega prostora in naprej v njegovo 

razdelitev, pri tem pa upoštevati tudi vprašanje kajkavskega prostora. Prav tako je 

pomembno dejstvo, da Prekmurje ni spadalo v okvir cesarstva kot ostalo slovensko 

ozemlje, ampak je bilo vpeto v veliko ogrsko kraljestvo. Tam niso nastale dežele, 

ampak županije ali komitati, in sicer je bilo od 11. pa vse do začetkov 20. stoletja 

Prekmurje razdeljeno v dve županiji; v Železno županijo, ki ji je pripadlo gornje 

Prekmurje s Porabjem in Zalsko županijo, ki ji je pripadlo dolnje Prekmurje. 

 

Po cerkvenoupravni ureditvi smo izpostavili pomembne zgodovinsko-kulturne 

dogodke, ki so prispevali k oblikovanju kulturne podobe Prekmurja v 17. in 18. 

stoletju. V mislih imamo reformacijo, protireformacijo in turške vpade, saj so prav ti 

dejavniki ključno zaznamovali kulturno podobo v skrajnem severovzhodnem delu 

Slovenije. Vsekakor izstopa protestantizem, ki se je razmahnil s podložnostjo 

ogrskim fevdalcem in je močno vplival na nadaljnji nacionalni in 

kulturnozgodovinski razvoj Prekmurja, pripomogel k vzniku slovenskega naroda in 

njegove kulturne integracije. Po dokončnem odhodu Turkov in po sklenitvi miru v 

Sremskih Karlovcih (26. januarja 1699) je bil končno le omogočen večji gospodarski 

razvoj prekmurskih naselij, toda s prenehanjem strahu pred Turki se je povečala tudi 
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moč protireformacijskega delovanja. Vsi ti dejavniki so tako dejansko usodno 

zaznamovali prekmurske Slovence na cekvenoupravnem področju. Delitev na 

katoličane in protestante je razdvojila gornji in dolnji del Prekmurja, s čimer so se 

razlike in nasprotja na kulturno-politični ravni še bolj poglobile. Ta večverski in 

večnacionalni značaj, ki je bil v preteklosti še posebej izrazit, pa je pravzaprav v tem 

slovenskem prostoru močno prisoten še v današnjem času, kar nakazuje na 

dolgoletno tradicijo, ki se je preko rodov ohranila do današnjih dni. 

 

Osrednji del disertacije obravnava kulturno zgodovino prekmurskega dela 

beksinskega arhidiakonata oziroma današnji jugovzhodni del Prekmurja v 17. in 18. 

stoletju. Najprej smo ovrednotili vizitacije, ki so bile opravljene v prekmurskem 

prostoru, osvetlili demografski vidik, razdelali jezikovno in izobraževalno situacijo, s 

čimer smo skušali obravnavani prostor umestiti v širše okolje in ga hkrati predstaviti 

kot individuum z vsemi svojimi značilnostmi. Nadalje smo, za ponazoritev in 

umestitev zgodbe v kontekst raziskovalnega časa in prostora, obravnavali župnije, ki 

so tedaj delovale in so bile dejansko odločilni element v vrednotah in navadah 

prekmurskega življenja. Iz vizitacijskih zapisnikov zagrebške škofije smo tako 

poskušali izluščiti tiste segmente, iz katerih je bilo moč začutiti kulturni pridih, ki je 

sooblikoval celotno tedanjo kulturno podobo. V okviru vsake posamezne župnije 

smo v izhodišču opredelili gospodarske in socialne razmere, nato pa na podlagi 

opisov graščin, cerkva, kapel, pokopališč, knjižnega inventarja, seznama župnikov in 

učiteljev, kot največje avtoritete med preprostim ljudstvom, ugotavljali specifike 

kulturnega življenja.  

 

V zadnjem delu disertacije pa smo se osredotočili na jezikovne spomenike, bodisi 

tiste, ki so nastali v prekmurskem prostoru bodisi one, ki so ta prostor zaznamovali z 

domačo besedo nekje na tujem. Na podlagi tega smo tudi ugotavljali, kako so 

Prekmurci ustvarjali svojo lastno zgodovino in v kolikšni meri je bila slovenska 

skupnost živa. Disertacijo smo zaključili s prikazom sedanjih župnij na ozemlju 

nekdanjega prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata, s čimer smo želeli vsaj 

okvirno ugotoviti, kako se je stanje od tedaj spremenilo. Nasploh pa smo skozi 

celotno disertacijo težili k podaji specifičnih značilnosti in zgodovinskih spoznanj, ki 

so tako ali drugače oblikovala kulturo in način življenja v tem delu Slovenije. 
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Ker smo se pri pisanju disertacije srečevali z latinskimi in tudi madžarskimi 

krajevnimi ter osebnimi imeni, smo pri zapisovanju le-teh ohranili navedbe izvirnika, 

v oklepaju pa navedli današnjo oziroma slovenjeno obliko. Vseskozi, razen kadar je 

govor o sedanjem času oziroma se opiramo na druge avtorje, pa uporabljamo za 

današnjo župnijo Lendava ime Dolnja Lendava, kajti do preimenovanja je prišlo šele 

leta 1952,
3
 v disertaciji pa je poudarek na 17. in 18. stoletju. Besede, ki so bile v virih 

(vizitacijskih zapisnikih) slabo berljive ali nečitljive bodisi zaradi poškodovanega 

besedila bodisi zaradi površnosti zapisovalca, so označene s tremi pikami v oklepaju 

(…). Kadar o pravilni obliki besede nismo bili prepričani oziroma v slovarju ni bil 

najden njen pomen, pa je v oklepaju poleg besede zapisan vprašaj (?). 

 

Doktorska disertacija Kulturna podoba jugovzhodnega Prekmurja v 17. in 18. 

stoletju je poglobljena raziskava omenjenega prostora in časa, ki razvija lastno 

interpretacijo oblikovanja kulturne podobe jugovzhodnega Prekmurja v izbranih 

stoletjih. Zajema relevantne vidike tega razvoja v določenem obdobju, zaradi česar se 

nadejamo, da prispeva nova spoznanja na znanstvenem področju. Prav tako 

prekmurski del beksinskega arhidiakonata v omenjenem časovnem obdobju še ni bil 

deležen obsežnejše raziskave, zato želimo in pričakujemo, da bo kulturna podoba 

jugovzhodnega Prekmurja v 17. in 18. stoletju podala nove in prave odgovore za 

razumevanje ohranitve slovenske skupnosti in rabe lastnega jezika na ozemlju 

današnjega Prekmurja. Menimo, da bodo nova spoznanja o življenju prekmurskih 

Slovencev v preteklosti zapolnila še eno vrzel v prekmurskem prostoru, znanstveno 

obogatila ta predel Slovenije ter mu dodala pomemben in dragocen dokument. 

Verjamemo, da so kljub podrobnemu pristopu k obravnavani tematiki nekateri 

segmenti izostali oziroma so še vedno premalo proučeni, a upamo, da bo poskus 

osvetlitve nekaterih doslej neznanih ali premalo proučenih strani o življenju 

prekmurskih Slovencev vendarle doprinesel k celoviti kulturni podobi Prekmurja v 

17. in 18. stoletju. 

 

                                                 

3
 Savnik, Krajevni leksikon Slovenije, str. 295. 



24 

 

2 STANJE RAZISKAV IN PROBLEMI OB DOSEDANJEM 

PROUČEVANJU PREKMURJA V SLOVENSKI STROKOVNI 

LITERATURI 

 

Dolgoletna vpetost Prekmurja v ogrsko kraljevino in tesna zveza s Hrvaško v daljni 

preteklosti se še danes odraža v prenekaterih potezah in ne nazadnje v dostopnosti 

virov, predvsem starejše zgodovine Prekmurja. Glavni dokumenti, od katerih so 

mnogi še vedno neznani in neodkriti, so po raznih, predvsem tujih arhivih. Kot 

poroča Šövegeš,
4
 je bilo po priključitvi Prekmurja h Kraljevini SHS precej 

arhivskega gradiva, ki se neposredno nanaša na zgodovino južnoslovanskega 

ozemlja, izročenega iz javnih institucij Madžarske, vendar pa je še večina gradiva, ki 

se nanaša na Prekmurje, ostala v Arhivu županije Zala in Arhivu Železne županije na 

Madžarskem.
5
  Prav tako se bogata zgodovinska dokumentacija za pretekla obdobja 

Prekmurja najde tudi v Državnem arhivu v Budimpešti. Poleg omenjenih županijskih 

arhivov pa je predvsem za dolnjelendavsko območje pomemben Nadškofijski arhiv v 

Zagrebu, saj je brez poznavanja in vključevanja gradiva iz tega arhiva skorajda 

nemogoče obravnavati in pisati o zgodovini JV oziroma dolnjega Prekmurja. In 

kakor ni mogoče zgodovinsko raziskovanje Murske Sobote z okolico brez pregleda 

gradiva Železne županije, tako ne (Dolnje) Lendave brez upoštevanja arhiva Zalske 

županije. Nadškofijski arhiv v Zagrebu in arhiv županije Zala sta tako pri pričujočem 

delu odigrala ključno vlogo. Poleg tega je bilo potrebno vključiti tudi gradivo v 

različnih drugih jezikih, ki je pripomoglo k našemu razumevanju položaja 

prekmurskih Slovencev in k prepoznavanju kulturnih premikov v obravnavanem 

obdobju.  

 

Dejstvo je, da mora vsak, ki se želi ukvarjati z zgodovino prekmurskega naroda, 

najprej spoznati razvoj prekmurske (slovenske) historiografije, saj bo šele tedaj dobil 

jasen vpogled v zgodovinsko metodo preteklega časa, objektivnost pri proučevanju 

                                                 

4
 Šövegeš Lipovšek, Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v arhivu županije Zala v 

Zalaegerszegu, str. 13−16; 19. Leta 1935 je Banovinski arhiv Maribor, danes Pokrajinski arhiv 

Maribor, iz  bivše bačke oblasti v Somboru prevzel sorazmerno obsežno gradivo, ki je bilo tja predano 

iz županijskih arhivov v Szombathelyu in Zalaegerszegu (prav tam, str. 14). 
5
 Leskovec in Serše, Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu Železne Županije v 

Sombotelu (1849−1860), str. 24−25. 
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tujih mišljenj in idej. O zgodovini Prekmurja so na razpolago številne razprave in 

objave zgodovinskega gradiva, ki nam približajo stanje te pokrajine tako v novejšem 

kot v starejšem obdobju. S starejšo zgodovino te pokrajine so se v preteklosti 

pretežno ukvarjali (in še v današnjem času je tako!) zgodovinarji, ki jim je bila ta 

pokrajina rodna domovina, torej bodisi so v njej živeli bodisi so iz nje izhajali. Pri 

odločitvi za raziskovanje Prekmurja pa je veliko vlogo nedvomno odigralo tudi 

poznavanje tujih jezikov, predvsem madžarščine in latinščine, kar so v preteklosti v 

glavnem poleg duhovščine obvladali pripadniki vladajočih struktur. Če pričakujemo, 

da se s Prekmurjem kot nekdanjim delom ogrskega kraljestva podrobneje ukvarjajo 

madžarski zgodovinarji, bomo presenečeni, saj ga kvečjemu obravnavajo le v okviru 

Železne in Zalske županije, kamor je spadalo Prekmurje dolga stoletja. 

 

Zgodovina Prekmurja postaja prepoznavna šele od 20. stoletja naprej, ko je izšlo delo 

prvega vidnega posvetnega pisca Jožefa Košiča (1788−1867) z naslovom Starine 

železnih ino salajskih Slovencev.
6
 Za njim se med znanstvenimi raziskovalci starejše 

prekmurske zgodovine šele stoletje kasneje pojavi Ivan Zelko (1912−1986), 

duhovnik, katerega delo predstavlja izjemen prispevek k zgodovini Prekmurja in 

mimo katerega sodobno raziskovanje niti ne more. To potrjuje njegova bogata 

bibliografija, kjer so zbrani dragoceni izsledki o regionalni zgodovini Prekmurja.
7
 Od 

starejših raziskovalcev prekmurske preteklosti in nekdanjega življenja je bil izredno 

dejaven tudi Ivan Škafar (1912−1983), prav tako duhovnik, katerega znanstveni opus 

je osredotočen predvsem na zgodovino dolnjega Prekmurja in Lendave.
8
 Sledi Franc 

Šebjanič (1920−1984), ki se je kot eden redkih lotil temeljitega proučevanja 

reformacije v Prekmurju in prav zato nam njegove številne študije niso le približale 

in pojasnile pomena reformatorske dejavnosti na desni strani Mure, ampak tudi in 

predvsem zapolnile neraziskano področje le-te.
9
 Izjemno koristne so tudi razprave in 

raziskave dr. Jožefa Smeja (1922), ki se tem še dandanes posveča z enako vnemo in 

                                                 

6 Košič, Jožef: Starine železnih in salajskih Slovenov: fragment iz zgodovine ogrskih Slovencev. 

(Objavil in pripombe pridejal Josip Gruden). Časopis za zgodovino in narodopisje 11/1914, str. 

93−154. 
7
 Glej Novak, Bibliografija Ivana Zelka, str. 491−492; Kuzmič, Bibliografija Ivana Zelka, str. 

331−333. 
8
 Glej Kuzmič, Bibliografija Ivana Škafarja, str. 121−128. 

9
 Glej Kuzmič, Bibliografija Franca Šebjaniča, str. 123−133. 
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tako bogati krajevno zgodovino Prekmurja s cerkvene perspektive.
10

 Izpostaviti je 

potrebno tudi Miroslava Kokolja, ki se sicer osredotoča na novejšo zgodovino, a je iz 

njegovega opusa v sodelovanju z Belom Horvatom pomemben tudi pregled razvoja 

šolstva v krajini med Muro in Rabo od začetka reformacije do zloma nacizma 

1945.
11

 Med mlajšimi zgodovinarji, raziskovalci in strokovnjaki pa se preteklosti 

Prekmurja posveča akademski zgodovinar dr. Andrej Hozjan, ki s svojim 

pedagoškim in znanstvenim delom bogati zakladnico zgodovine Prekmurja. 

 

V proučevanje beksinskega arhidiakonata oziroma natančneje prekmurskega dela 

beksinskega arhidiakonata, ki je tudi predmet naše raziskave, pa se je še posebej 

podrobno poglobil Ivan Škafar,
12

 katerega razprava obravnava zgodovino 

omenjenega dela arhidiakonata do konca 14. stoletja.
13

 Na podlagi izčrpnih virov, 

tako slovenskih kot tujih (madžarskih, nemških in hrvaških) zgodovinarjev, je podal 

izsledke, ki osvetljujejo dogodke in zgodovino tega arhidiakonata. 14. stoletje avtor 

izbira z določenim namenom, kajti iz tega stoletja so ohranjeni prvi popisi župnij 

(1334), ki so bile v okviru zagrebške škofije vključene v beksinski arhidiakonat. Prav 

tako se opira na vzročno zvezo pri zgodovinskih dogodkih, saj pravi, da »poznejši 

viri pojasnjujejo prejšnje in pomagajo reševati nerešena vprašanja daljne 

preteklosti«.
14

 Glede na to, da nudi 14. stoletje trdno osnovo za pravilno razumevanje 

zgodovine tega arhidiakonata, je vsakršno nadgrajevanje vsekakor lažje in v 

določenih smernicah že začrtano. 

 

Ob vpogledu na obstoječo literaturo se tudi sicer ugotavlja, da je že veliko 

narejenega. Pregledani in proučeni so bili že mnogi dokumenti, ki so tudi strokovno 

obdelani in ustrezno predstavljeni. Za celovito razumevanje lokalne zgodovine 

Prekmurja velja omeniti monografiji Viri za zgodovino Prekmurja/Források a 

                                                 

10
 Glej Kuzmič, Bibliografija dr. Jožefa Smeja, str. 131−141; Kuzmič, Bibliografija del Jožefa Smeja: 

za obdobje 2001−2011, str.  130−140. 
11

 Kokolj, Miroslav; Horvat, Bela: Prekmursko šolstvo od začetka reformacije do zloma nacizma 

1945. Murska Sobota: Pomurska založba, 1977. 
12

 Škafar, Ivan: Prekmurski del beksinskega arhidiakonata do leta 1400. Zagreb: Croatica christiana 

periodica III, št. 4, 1979, str. 9−50. 
13

 To delo je bila pravzaprav njegova doktorska disertacija, katere pa žal ni nikoli zagovarjal in zato 

tudi ne doktoriral. Pod naslovom »Prekmurski del beksinskega arhidiakonata do leta 1400« so mu jo 

objavili v Zagrebu leta 1979. 
14

 Škafar, Prekmurski del beksinskega arhidiakonata do leta 1400, str. 13. 
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Muravidék történetéhez,
15

 ki sta nadvse dobrodošel in pravzaprav nepogrešljiv 

pripomoček pri spoznavanju prekmurske preteklosti. Dvojezična (slovensko-

madžarsko) zbirka dokumentov zajema arhivske vire od leta 871 do 1921, ki se 

nahajajo v Arhivu županije Vas in Arhivu županije Zala in je nedvomno odlično 

izhodišče za vsakršno nadaljnje raziskovanje prekmurske pokrajine. Sicer pa smo 

dejansko stanje razpoložljive literature o Prekmurju preverili v vzajemni 

bibliografsko-kataložni bazi podatkov s ključnima besedama zgodovina Prekmurja: 

izpiše se nam 834 del, od tega je 587 člankov in drugih sestavnih delov, 241 knjig, 1 

serijska publikacija (Mladi Prekmurec), ostalo pa pripada zvočnim in drugim 

posnetkom.
16

 Ugotovljeno stanje torej kaže, da prevladujejo objave v raznih 

zgodovinskih in drugih periodičnih publikacijah, medtem ko je samostojnih 

publikacij znatno manj. Izpostaviti vsekakor velja Zbornik soboškega muzeja, ki 

periodično izhaja od leta 1991 z letnico prejšnjega leta in postaja v zadnjih letih 

najvidnejša humanistična in sploh interdisciplinarna serijska publikacija v Pomurju. 

Ker pa se naša tema nanaša na 17. in 18. stoletje, smo preverili še, v kolikšnem 

deležu je zgodovina Prekmurja raziskana v omenjenih stoletjih. Iskalna zahteva s 

temi ključnimi besedami ni dala nobenega zapisa, kar pomeni da so tovrstni izsledki 

razpršeni in le kot drobci vključeni v razna obstoječa dela. Tudi zato upamo, da bo ta 

doktorska disertacija, ki predstavlja izvirno znanstveno delo, znatno pripomogla k 

obogatitvi zgodovine Prekmurja v 17. in 18. stoletju. 

 

Tudi vizitacijski zapisniki zagrebške škofije iz 17. in 18. stoletja, ki predstavljajo 

primarni vir pričujoče disertacije, so bili v preteklosti že delno obdelani. Najprej se 

jih je lotil Fran Kovačič
17

 in za njim še Ivan Zelko, ki je vizitacije kot vir uporabljal 

pri pisanju svojih prispevkov. Vendar omenjena avtorja dajeta poudarek le drobcem 

določenih vizitacij, ki jih delno obravnavata v okviru svojih raziskav. V zadnjem 

                                                 

15
 Mayer, László (ur.); Molnár, András (ur.): Viri za zgodovino Prekmurja. Források a Muravidék 

történetéhez. Zbirka dokumentov, 2 zv. Szombathely - Zalaegerszeg, Vas Magyei Levéltár - Zala 

Magyei Levéltár, 2008. 
16

 Poizvedba je bila opravljena dne 18. 4. 2013. Prevladujejo dela v slovenskem jeziku, potem 

madžarskem, nemškem, angleškem, francoskem, hrvaškem, latinskem ter po eno v ruskem in 

makedonskem jeziku. 
17

 Kovačič, Fran: Gradivo za prekmursko zgodovino. Časopis za zgodovino in narodopisje, 21/1926, 

št. 1, str. 1−20. 
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času pa se pojavljajo tudi že diplomske naloge
18

 s transkripcijo in prevodom 

določene vizitacije, kar je nadvse spodbudno, saj tovrstna dela dopolnjujejo 

raziskave iz prekmurske preteklosti. Namen pričujoče doktorske disertacije je tako 

zapolniti manjkajočo praznino, torej na osnovi vseh vizitacij zagrebške škofije iz 17. 

in 18. stoletja, ki zajemajo prekmurski del beksinskega arhidiakonata, predstaviti 

kulturnozgodovinsko podobo JV Prekmurja v omenjenih stoletjih.   

 

Kljub temu, da precej zgodovinsko pomembnih dokumentov, predvsem za 

proučevanje starejše zgodovine vzhodnih predelov Slovenije, ostaja v raznih 

madžarskih in drugih institucijah, postaja zgodovina Prekmurja v zadnjem času vse 

bolj jasna in obogatena z novimi spoznanji in dejstvi. Temeljitejših raziskav resda ni 

mnogo, a vendar njihovo število narašča, zaradi česar postaja prostor med Muro in 

Rabo tudi vse bolj jasen in razumljiv.  

 

3 CERKVENOUPRAVNA UREDITEV PREKMURJA 

 

3.1 Škofije 

 

Začetki cerkvene organizacije na Slovenskem, kar vključuje tudi Prekmurje, segajo v 

zgodnji srednji vek. Po razsodbi Karla Velikega iz leta 796 (811) je bilo slovensko 

ozemlje razdeljeno na cerkveni provinci Oglej in Salzburg z mejo na reki Dravi. 

Salzburški nadškof se je od leta 798 naprej posluževal karantanskega korepiskopa, 

tako da sta pokrajinska škofa Teodorik in Oton združevala Slovence zahodno in 

vzhodno od reke Mure v isti cerkvenoupravni enoti med leti 798−850. Tedaj je bila 

Spodnja Panonija namreč odtegnjena oblasti karantanskega pokrajinskega škofa 

Otona in neposredno spet podrejena Salzburgu. Na to salzburško cerkvenoupravno 

osnovo in začeto misijonsko delo med panonskimi Slovenci sta se naslonila tudi 

                                                 

18
 Škafar, Gregor: Župnija Turnišče v šestdesetih letih 17. stoletja: diplomsko delo. Ljubljana, 2010; 

Adanič, Janja: Prva sombotelska kanonična vizitacija turniške župnije leta 1778: diplomsko delo. 

Maribor, 2010. 
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Konstantin (Ciril) in Metod ob prihodu h knezu Koclju.
19

 Kot poročajo viri, je Metod 

leta 870 postal nadškof Panonije in Moravske, papež Hadrijan II. pa je obnovil 

nekdanjo sirmijsko nadškofijo. Spodnja Panonija je s tem postala politično in 

cerkveno samostojna, Blatenski Kostel pa kulturno in politično središče ter sedež 

nove škofije.
20

 

 

Leta 874 pa je Spodnja Panonija in s tem vse starokarantansko ozemlje severno od 

Drave znova prišlo pod oblast bavarskih škofov. Tem je tedaj le uspelo pregnati 

nadškofa Metoda in odstraniti Koclja z oblasti ter si znova pridobiti nazaj izgubljeno 

ozemlje Spodnje Panonije. Politična in cerkvena samostojnost Spodnje Panonije je 

bila tako zatrta in je prešla v roke Karlmana, ki jo je čez dve leti (leta 876) predal v 

upravljanje sinu Arnulfu.21 Ta naj bi z listino, imenovano Arnulfinum z letnico 890 

(885), Salzburgu potrdil celotno nadškofijsko posest na Salzburškem, v Avstriji, 

Panoniji in Karantaniji. Skoraj identični tekst dokumenta je nadškofiji leta 977 in v 

skrajšani obliki leta 982 potrdil cesar Oton II.
22 Po naselitvi Madžarov v Panonski 

nižini je prvotna madžarska meja med leti 955−1075 potekala še vzhodno od 

Prekmurja, tako da je prekmursko ozemlje do zamenjave na kraljevem stolu 

cerkveno (vsaj teoretično) upravljal Salzburg.
23

 V tem času so bile ustanovljene tudi 

že zahodne madžarske škofije, organizacija katerih se pripisuje Štefanu I.,
24

 prvemu 

madžarskemu kralju, ki se je oprl na temelje županijske oblasti. Začetki škofije 

Veszprém naj bi segali še v čas kneza Geze (vladal od 972 do 997), a je kot sedež 

nove nadškofije za Ogrsko kralj Štefan (vladal od 1000 do 1038) leta 1001 določil 

Ostrogon, Veszprém pa mu je bil podrejen. Tretja ustanovljena škofija na Ogrskem 

naj bi najverjetneje bila Győr, in sicer ustanovljena do leta 1009.
25

 

                                                 

19
 Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 94. Kos, Conversio Bagoariorum et Carantanorum, str. 56−68, 

80, 133−136, 140. 
20

 Kerman, Zlata doba slovanstva v Spodnji Panoniji, str. 39. 
21

 Kerman, Zlata doba slovanstva v Spodnji Panoniji, str. 39−40; Štih, Madžari in slovenska 

zgodovina, str. 193−199.  
22

 Kosi, Zgodnja zgodovina, str. 33−34. 
23

 Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 128. 
24

 Na svojo zahtevo je leta 1000 dobil krono od papeža Silvestra II., s čimer je soglašal tudi nemško-

rimski cesar Oton III. (Mayer (ur.); Molnár (ur.), Viri za zgodovino Prekmurja, 1. zv., str. 35). Hkrati 

z njegovim kronanjem se je na madžarskem prestolu pričelo obdobje vladavine kraljevske dinastije 

Arpadovičev, ki je trajalo do začetka 14. stoletja (ime se uporablja po velikem osvajalcu madžarske 

domovine, poglavarju Árpádu), nakar so kraljevi prostor zasedli Anžujci, potem Luksemburžani, 

Habsburžani in za njimi v 15. stoletju Hunyadiji (Göncz, Madžari, str. 21 ss). 
25

 Kristó, Die Arpaden-Dynastie, str. 75−77. 
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Kralj Štefan I. je še posebej skrbel za razširjanje krščanstva v svoji deželi. Ustanovil 

je deset škofij in benediktinske samostane (med njimi tudi v nekdanjem Pribinovem 

mestu Zalavár), ki so postali važna duhovna središča ter gradil cerkve po vsej 

državi.
26

 Poleg tega je z namenom, da se vpelje dušno pastirstvo, določil zelo 

preprosta pravila: deset sosednjih vasi naj bi zgradilo cerkev, ki naj bi bila sedež te 

župnije. Deset župnij pa naj bi sestavljalo dekanat. Dva (ali včasih več) dekanata naj 

bi sestavljala arhidiakonat, katerega področje naj bi se ujemalo z ozemljem ene 

županije srednje velikosti.
27

 Zahteval je tudi obvezno obiskovanje cerkve in 

prepovedal delo ob nedeljah. Kdor je prekršil te določbe, so ga pretepli s palico, 

delovne pripomočke in živino (če je kaj imel) pa mu odvzeli.
28

 

 

Naslednik Štefana I., kralj Ladislav, pa je med leti 1089−1091 razširil madžarsko 

ozemlje na jug in zahod. Na ozemlju Hrvaške so v tem času, po smrti Zvonimira leta 

1089, potekali boji za zasedbo prestola, kar je izkoristil madžarski kralj Ladislav in s 

pomočjo sorodstvenih vezi pretendiral za hrvaški prestol. Tega podviga se je lotil 

tako, da je z vojsko prečkal Donavo in prodrl v panonski del tedanjega ozemlja 

Hrvaške, katerega je osvojil brez kakšnih bojev, saj ni bil organiziran noben odpor. 

Osvojil je severni del hrvaškega ozemlja (gornjo Slavonijo), ga podredil madžarski 

kraljevi oblasti in tam kot posebnega hrvaškega kralja nastavil svojega nečaka 

Almoša. Da bi to osvojeno ozemlje čim tesneje spojil z Madžarsko in zagotovil 

oblast sebi in svojim naslednikom, je okrog leta 1094 ustanovil na področju Zagreba 

škofijo in jo podredil madžarski nadškofiji v Ostrogonu. S tem je severne kraje 

hrvaškega ozemlja odcepil od kninske škofije, ki je ostala v svobodni narodni državi. 

Ta dogodek je imel seveda politični značaj, saj je Zagreb s tem postal pomembno 

mesto ne le v cerkvenem, ampak tudi v političnem pogledu, z ustanovitvijo škofije pa 

je bilo Prekmurje uradno vključeno v madžarsko cerkveno in civilno upravo.
29

 

 

                                                 

26
 Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, str. 548; Mayer (ur.); Molnár (ur.), Viri za zgodovino 

Prekmurja, 1. zv., str. 35. 
27

 Hozjan, Ponovna utrditev krščanstva, str. 19−20. 
28

 Göncz, Madžari, str. 22. 
29

 Buntak, Povijest Zagreba, str. 31. 
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Spremembo za Prekmurje je prinesla že zasedba Slavonije
30

 leta 1091, saj je bil ob 

tej priložnosti mejnoobrambni pas v porečju rek Krka−Mura−Drava pritegnjen v 

madžarsko županijsko upravno organizacijo in istočasno pod neposredno upravo 

madžarske Cerkve. Prekmurje naj bi tako bilo, tudi po ugotovitvah madžarskih 

raziskovalcev, pritegnjeno v madžarsko civilno in cerkveno upravo šele po zasedbi 

Slavonije.
31

 Tukaj velja omeniti in upoštevati, da srednjeveška fevdalna Slavonija 

(od Mure in Rabe do Save in Donave), ki je bila avtonomna do prihoda Turkov, kot 

ogrska periferija slovanskega ljudstva ni povezljiva z narodno prebujajočo se in 

samosvojo ter kulturno hrvaško naravnano novoveško Slavonijo.
32

  

 

Izpostaviti je potrebno še vlogo veszpremske škofije, kajti meje slednje, győrske in 

zagrebške škofije so se stikale ali se vsaj približevale ozemlju današnjega Prekmurja, 

zato so tudi obstajala nenehna trenja med omenjenimi škofijami. Ob tem so se začela 

pojavljati tudi vprašanja o morebitni pripadnosti Prekmurja veszpremski škofiji. 

Zelko je na podlagi različnih zgodovinskih dokumentov in listin prišel do spoznanja, 

da gornje Prekmurje ni nikoli spadalo k veszpremski škofiji, si je pa le-ta prisvajala 

ozemlje beksinskega arhidiakonata vse do razpada avstroogrske monarhije, a ga je 

zagrebška vselej uspešno branila. K veszpremski škofiji je namreč poleg županij 

Veszprém, Fejér, Kolon, Visegrád in Pilis spadala tudi županija Zala, kamor je v 

okviru beksinskega arhidiakonata spadalo tudi dolnje Prekmurje. Toda z Ladislavovo 

razširitvijo meja se je ozemlje županij Zala in Vas povečalo in prav za te je bila 

ustanovljena škofija v Zagrebu. Gornje Prekmurje pa je  od ustanovitve škofije Győr 

pripadalo k tej, ki pa si je lastila tudi dolnje Prekmurje, zaradi česar je prišlo do 

ponovnih sporov z zagrebško škofijo. Dokončno je bil spor rešen leta 1176 na 

cerkvenem zboru
33 

v Győru, kjer je po intervenciji madžarskega kralja obveljala 

                                                 

30
 Prav Slavonija je bila najtesneje politično, gospodarsko in cerkveno integrirana v ogrsko kraljevino, 

saj je pomenila odskočno desko za večni ogrski cilj – prodor na Jadran (Kosi, … quae terram nostram 

et Regnum Hungariae dividit …, str. 50−51). 
31

 Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 128−130. 
32

 Rotar, Viri Trubarjevega poimenovanja, str. 329−332. 
33 Na tem zboru so bili navzoči papežev delegat Gualterij, škof Andrej iz Kalócse, györski škof 

Mikulin, zagrebški škof Prodan in opat Gregor iz Pannonhalme (Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 

99). 
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razsodba, da se cerkvena meja ravna po županijski, to je po črti Velemér−Bogojina in 

dalje v smer Murske Sobote.
34

  

 

Z ustanovitvijo škofije v Zagrebu je tako velik del ozemlja severno od reke Mure, 

torej tudi JV oziroma dolnji del Prekmurja oziroma lendavska dekanija z župnijami 

Bogojina, Turnišče, Dobrovnik, Dolnja Lendava in pozneje Beltinci, pripadel 

novoustanovljeni škofiji.
35

 Gornje Prekmurje pa je ostalo pod škofijo Győr, in sicer, 

kot je razvidno iz Slovenskega zgodovinskega atlasa, je Gornje Prekmurje bilo preko 

škofije Győr podrejeno ostrogonskemu metropolitu, Dolnje Prekmurje pa preko 

zagrebške škofije metropolitu v Kaloči.
36

 Taka ureditev je veljala do velike 

cerkvenoupravne spremembe leta 1777, ko je vso Prekmurje, torej tudi prekmurski 

del beksinskega arhidiakonata (districtus Transmuranus) s 16 župnijami, pripadlo k 

škofiji v Szombathelyju, ki jo je ustanovila cesarica Marija Terezija. 

 

 

Slika 1: Cerkvena uprava Prekmurja v poznem srednjem veku. Vir: Bajt (ur.); Vidic (ur.), 

Slovenski zgodovinski atlas, str. 82. 

 

                                                 

34
 Prav tam, str. 134−137. 

35
 Prav tam, str. 99. 

36
 Bajt (ur.); Vidic (ur.), Slovenski zgodovinski atlas, str. 82−83. 
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Kot ugotavlja Krčelić, je težko določiti prvotne meje zagrebške škofije, ki jih je 

določil kralj Ladislav ob njeni ustanovitvi. Zagotovo je bila zelo obširna, po Rafaelu 

Levakoviću naj bi se v širino raztezala 150 ogrskih milj in prav toliko v dolžino. 

Kralj Ladislav je namreč zasedel vso ozemlje od reke Drave do Železnih Alp, ne da 

bi se na karkoli oziroma kogarkoli oziral. Naprej je nameraval do primorskih krajev, 

vendar se je vrnil na Ogrsko, saj naj bi neko pleme prestopilo meje njegovega 

Kraljestva. Ker pa je Ladislava prehitela smrt, se je za ta »dalmatinski pohod« 

odločil njegov naslednik Koloman, ki je pridobil preostali del Slavonije, katerega je 

Ladislav obšel. Po teh podatkih je gotovo dejstvo, da je Ladislav zavzel nižinsko 

Slavonijo in zagrebško ozemlje.
37

 Nekoliko natančneje teritorij zagrebške škofije 

opisuje Buntak, ki pravi, da je zajemal področje nekdanje škofije v Sisku oziroma 

panonski del škofije v Kninu. Meja je potemtakem segala na sever preko Drave in 

Mure, na vzhod v dolnjo Slavonijo (do Slatine, Valpova in Pakraca) in jug ter 

jugovzhod prek Save in Une v Bosno. Na jugu je tako zagrebška škofija mejila s 

kninsko in bosansko škofijo, na severu in vzhodu pa z madžarskimi škofijami v 

Pečuhu, Veszprému in Győru. Na tem ozemlju je torej zagrebški škof imel cerkveno 

oblast, na samem kaptolskem pa tudi svetno.
38

 

 

Zagrebška škofija se sicer prvič omenja v listini, ki jo je leta 1134 izstavil 

ostrogonski nadškof Felicijan, v njej pa je tudi najstarejša nesporna omemba mesta 

Zagreb. Duhovnike in redovnike je v Zagreb iz Ogrske pripeljal sam kralj Ladislav in 

ti naj bi s seboj prinesli nekaj dragocenih rokopisov.
39

 Kot prvega zagrebškega škofa 

je kralj Ladislav namestil Duha, po poreklu Čeha, njegovi pomočniki kanoniki pa so 

bili prav tako Slovani, morda Čehi. Prišli so iz Zalske in Šomodske županije, te pa so 

bile v tistem času tako ali tako poseljene s slovanskim prebivalstvom. V le-teh se je 

bogoslužje opravljalo v slovanskem jeziku in tako v začetku tudi v novoustanovljeni 

zagrebški škofiji.
40

 Kot predvideva Buntak,
41

 je najverjetneje, da so tudi zatem 

madžarski kralji nastavljali zagrebške škofe, ki jih je nato kaločki nadškof le še 

                                                 

37
 Krčelić, Povijest Stolne crkve zagrebačke, str. 24. 

38
 Buntak, Povijest Zagreba, str. 36. 

39
 Rokopisi se hranijo v Nadškofijski knjižnici v Zagrebu. 

40
 Goldstein, Hrvaška zgodovina, str. 48; Buntak, Povijest Zagreba, str. 41. 

41
 Buntak, Povijest Zagreba, str. 39. 
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formalno potrdil. Sredi 13. stoletja jih je izbiral in predlagal Kaptol,
42

 kasneje pa tudi 

Sveti sedež. Madžarski kralji so tako pogosto nastavljali njim predane ljudi, svoje 

privržence, ki so najpogosteje služili na kraljevskem dvoru kot tamkajšnji kanclerji. 

 

Ob tem je pomembno izpostaviti, da se je zagrebška škofija še sredi 17. stoletja 

imenovala slovenska, kakor izpričuje zagrebški škof Peter Petretić v predgovoru 

Krajačevićeve knjige Sveti evangeliomi: »Récsi Szvéteh Evangeliomov iz Dijacskoga 

te Vugerskoga textusa na nasse pravo Szlovenzko zagrebecsko szlovo pravdeno 

(poleg moje stime) prenesti; od recsi do recsi, gde je bilo mogucse, te je 

Szlovenscsina prepustila. A gde pák tó ne bi bilo prikladno, jeszem vcsinil Dijacske 

récsi tak zpisati.« Škof Petretić s tem opozarja na »slovensko« tradicijo in jezikovno 

določenost zagrebške škofije. Svojo deželo imenuje »slovenski orsag«, njegova 

cerkev pa je »szveta czirkva zagrebeczka szlovenszka«.
43

 

 

Ker pa v času ustanovitve škofije krščanstvo vendarle še ni bilo posebno razvito, je 

bila zato prva naloga cerkvenih poglavarjev, da izkoreninijo poganstvo in učvrstijo 

politično in cerkveno oblast. Prav tako se je v škofiji, ki se je ravnala po ogrskem 

običajnem pravu, oblikovalo več arhidiakonatov, saj je bil tako nadzor nad 

dogajanjem v škofiji veliko boljši. 

 

3.2 Arhidiakonati 

 

V srednjem veku in kasneje je na slovenskem ozemlju v cerkvenoupravni razdelitvi 

obstajala ustanova arhidiakonatov. O tem, kako je bilo porazdeljeno slovensko 

ozemlje v cerkvenoupravnem pogledu, podrobneje razpravlja Kos.
44

 Škafar pa 

ugotavlja, da so bili v zagrebški škofiji arhidiakonati urejeni nekoliko drugače kot 

arhidiakonati oglejskega patriarhata in salzburške nadškofije na Slovenskem. Pregled 

                                                 

42
 Kaptol je bil ustanovljen po prihodu kanonikov kot škofovih pomočnikov takoj po ustanovitvi 

zagrebške škofije. Zbor kanonikov, Kaptol, kot svetovalni svet škofa se je hitro razvil v pomemben in 

odločilen dejavnik v cerkveni upravi. Zagrebški Kaptol je tako od samega začetka zaradi stroge in 

solidne organizacije postal »mesto verodostojnosti« oziroma locus credibilis (prav tam, str. 37–38). 
43

 Rotar, Viri Trubarjevega poimenovanja, str. 327. 
44

 Kos, Zgodovina Slovencev od naselitve do reformacije, str. 192−193; Isti,  Zgodovina Slovencev od 

naselitve do petnajstega stoletja, str.  266−267. 
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slednjih pred jožefinsko uredbo nudi zelo pisano obliko, saj imamo številne redovne 

– samostanske arhidiakonate,
45

 kapiteljske
46

 in arhidiakonate, ki so jih upravljali 

svetni duhovniki.
47

 Omeniti velja, da je bilo ozemlje slovenskih arhidiakonatov ali 

strnjeno ali pa je obstajalo iz dveh ali še več med seboj ločenih delov, medtem ko je 

bilo v zagrebški škofiji le strnjeno.
48

  

 

V ogrskih in severnohrvaških krajih so bile škofije tudi precej večje kot pa, na primer 

v romanskih krajih, zato so bile tudi razdeljene v več arhidiakonatov. V okviru 

»svete krone« je bila ena največjih zagrebška škofija, ki je bila v srednjem veku 

razdeljena na štirinajst arhidiakonatov. Petnajsti arhidiakonat, Turopolje,
49

 je leta 

1771 ustanovil zagrebški škof Ivan Paxy. Kdaj je bila narejena delitev v štirinajst 

arhidiakonatov, ni znano. Prvi zapis o vseh štirinajstih vsebujejo Statuti zagrebškega 

kaptola leta 1334, ki jih je najverjetneje sestavil arhidiakon Ivan Gorički. Do leta 

1300 se sicer že omenja 8 arhidiakonatov zagrebške škofije: Beksin (Bexin), Gušće 

(Gesse), Gorica (Guerche), Komarnica (Kamarcza), Kalnik (Kemluk), Vaška 

(Vaska), Urboc ali Vrbovec (Vrbouch) in Zagreb (v Statutih imenovan Katedrala). 

Ostalih šest, Dubica, Čazma, Gora, Svetačje (Szincze), Varaždin in Zagorje, je 

znanih šele iz Statutov zagrebškega kaptola leta 1334.
50

 

 

Ozemlje današnjega Prekmurja je v prvi polovici 14. stoletja v okviru škofij spadalo 

v dva arhidiakonata: belmurskega in beksinskega. Belmurski arhidiakonat s sedežem 

v Murski Soboti je vključeval gornje Prekmurje, spadal je pod győrsko škofijo in bil 

vključen v Železno županijo. O njem govori edini dokument iz leta 1331, ko omenja 

arhidiakona v Belmuri:
51

 Archidiaconus de Beelmura. Po Zelkovih
52

 navedbah na 

podlagi danih zgodovinskih podatkov ni mogoče priti do končne ugotovitve, kolikšen 

je bil obseg in razsežnost arhidiakonata, katerega arhidiakon je stoloval v Murski 

                                                 

45
 Stična, Kostanjevica, Bistra, Metlika, Gornji grad, Vetrinj, Podklošter, Belinj, Rožac in Možac. 

46
 Novo mesto, Tolmin, Čedad. 

47
 Na primer koroški, savinjski, kranjski, dolenjski, ribniški, v Spodnji Marki. 

48
 Škafar, Prekmurski del beksinskega arhidiakonata do leta 1400, str. 17−18. 

49
 Turopolje je pred tem spadalo k arhidiakonatu Katedrala oziroma Zagreb, škof pa je nato župnije 

južno od Save združil v nov arhidiakonat. 
50

 Lukinović, Kanonske vizitacije Zagrebačke nadbiskupije, str. 8, 14. 
51

 Belmura je drugo ime za Mursko Soboto, kar potrjuje zgodovinski zapis iz leta 1436: possessio 

Belmura alio nomine Murazombathya (Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 140). 
52

 Prav tam. 
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Soboti. Vendar na podlagi posebne cerkveno zgodovinske ozemeljske enote, ki se je 

v novem veku uveljavila tudi na civilnem področju, sklepa, da se več ali manj ujema 

z obsegom belmurskega arhidiakonata v začetku 14. stoletja. Kajti upravno enoto, v 

kateri so bile združene slovenske župnije v Železni županiji, so v győrski 

administrativni terminologiji označevali z izrazom Tótság,
53

 Slovenci – domačini pa 

so jo imenovali Slovenska okroglina (krajina). Po győrskih škofijskih zapisnikih iz 

17. in 18. stoletja se gornje Prekmurje omenja tudi kot del vašvarskega 

arhidiakonata, katerega obseg pa je bil istoveten z Železno županijo.
54

 

 

Beksinski arhidiakonat (archidiaconatus Bexin) pa je spadal pod zagrebško škofijo in 

županijo Zala ter obsegal ozemlje, ki se je razprostiralo severno od Drave, reka Mura 

pa ga je delila v dva okraja: prekmurskega (districtus ex altera parte Murae) in 

medžimurskega (insula Murana). Ime je dobil po današnjem kraju Becsehely,
55

 

katerega zgodovinsko ime je Bekchyn, Bekchin, Bexin, ki naj bi bilo po ugotovitvah 

madžarskih raziskovalcev turškega izvora in je ali izvedenka iz turške besede 

»bekči« (straža) ali iz turške besede »beg« (glavar, poglavar). V prvem primeru, kar 

je verjetneje, označuje naselje mejnih stražarjev turškega rodu, v drugem primeru pa 

bi se ime izvajalo iz osebnega imena.
56

 Prvotno se je ime beksinski arhidiakonat 

uporabljalo le za prekmursko ozemlje (tj. za prekmurski distrikt) in čeprav so mu 

pozneje bile pridružene tudi medžimurske župnije, je za oba dela obveljalo skupno 

ime – beksinski arhidiakonat.
57

 Glede tega, kdaj točno se je izvršila ta združitev, se 

navajajo različne letnice. Po Farlatiju je bila ta združitev izvršena leta 1314, po 

Holubu pred letom 1278,
58

 po Zelku v začetku 14. stoletja,
59

 Krčelić pa navaja,
60

 da 

                                                 

53 Ime Tót, Tótság je staromadžarskega izvora, iz dobe priselitve Madžarov v Panonsko kotlino. Z 

imenom Tót so Madžari imenovali tiste Slovane, ki so se sami imenovali Sloveni, svoj jezik pa 

slovenski (Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 100). Ta navedba utemeljuje številna ugibanja, zakaj so 

se slovenski prebivalci Prekmurja stoletja najbolj dosledno označevali za Slovence. Ravno 

izpostavljenost madžarskim pritiskom zaradi želje oblasti, da bi iz mnogonarodne Ogrske ustvarili 

enonarodno Madžarsko, jih je še toliko bolj »spodbujala« k ohranjanju prvotnega poimenovanja po 

naselitvi in lastne narodnosti. 
54

 Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 71 
55

 Severovzhodno od Letenya, ob cesti v smeri Velike Kaniže. 
56

 Škafar, Prekmurski del beksinskega arhidiakonata do leta 1400, str. 15−17. 
57

 Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 101, Škafar, Prekmurski del beksinskega arhidiakonata do leta 

1400, str. 15. 
58

 Škafar, Prekmurski del beksinskega arhidiakonata do leta 1400, str. 15−16. 
59

 Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 101.  
60

 Krčelić, Povijest Stolne cerkve zagrebačke, str. 25. 



37 

 

naj bi se medžimurski arhidiakonat združil z beksinskim v času zagrebškega škofa 

sv. Augustina Kažotića (1303–1322) s sklepom cerkvenega zbora. Izviral naj bi iz 

sporov med zagrebškim in salzburškim škofom,
61

 saj sta si oba prizadevala za 

razširitev ozemlja svoje škofije. Salzburški škof je dokazoval, da se oblast njegove 

Cerkve konča na reki Dravi kot je to določal odlok iz leta 829, zagrebški škof pa je 

zahteval ozemlje starodavne Panonije. Ker sta si začela podajati Štajersko in so se 

vršili nenehni prepiri, je bil po odposlancu apostolske stolice kardinalu Gentiliju 

sprejet začasni sklep, da nima nobeden izmed njiju pravice do medžimurskega 

arhidiakonata. Dokončno pa je to vprašanje uredil škof sv. Augustin, ki je župnije s 

te strani Drave prisodil beksinskemu arhidiakonatu, medtem ko so tiste čez Dravo 

pripadle Štajerski. S tem je tudi združil medžimurski arhidiakonat z beksinskim.
62

 

Ozemlje beksinskega arhidiakonata je bilo namreč obmejno ozemlje tako v 

narodnostnem in političnem oziru kot tudi v cerkvenem, tako da so na tem ozemlju 

prebivali Hrvati, Slovenci in Madžari. Razprostiralo se je na skrajnem severnem delu 

zagrebške škofije in mejilo na slovensko ozemlje nemškega Salzburga ter 

madžarskega Győra in Veszpréma.
63

 

 

                                                 

61
 Iz besedila ni razvidno, katera škofa sta to bila, saj sta imenovana le poimensko – Otokar in Štefan. 

Glede na dogodke in čas vladanja sklepamo, da so potekali spori med salzburškim škofom Otokarjem 

III. in zagrebškim Štefanom II. (1225−1247). 
62

 Krčelić, Povijest Stolne crkve zagrebačke, str. 25. 
63

 Škafar, Prekmurski del beksinskega arhidiakonata do leta 1400, str. 27. 
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Slika 2: Ozemlje beksinskega arhidiakonata v 14. stoletju. Vir: Škafar, Prekmurski del 

beksinskega arhidiakonata do leta 1400, str. 15. 

 

Za prekmurski distrikt kot del beksinskega arhidiakonata oziroma prekmurski del 

beksinskega arhidiakonata, ki je predmet naše raziskave, je bilo v zagrebški škofiji 

uveljavljeno poimenovanje districtus Transmuranus (okraj preko Mure). Mejil je na 

tri škofije – na salzburško, győrsko in veszpremsko škofijo in na tri arhidiakonate – 

na arhidiakonat v Spodnji Marki, belmurski in zalski arhidiakonat.
64

 Arhidiakonate 

pa so upravljali arhidiakoni oziroma vizitatorji (podrobneje o teh v poglavju 5. 1. 2), 

ki so dejansko bili neposredna vez med škofom in duhovščino.  

 

 

                                                 

64
 Prav tam. 
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3.3 Dekanije 

 

Kakor je bilo Prekmurje v preteklosti razdeljeno med dve škofiji in dva 

arhidiakonata, tako je bilo razdeljeno tudi v dve dekaniji. Gornji del Prekmurja s 

središčem v Murski Soboti je spadal v dekanijo Murska Sobota, dolnji del s 

središčem v Dolnji Lendavi pa v dekanijo Dolnja Lendava. Kako daleč nazaj segata 

poimenovanji Dekanija Murska Sobota in Dekanija Dolnja Lendava, je ugotavljal že 

Zelko, toda le za Dekanijo Murska Sobota, kar pomeni, da oprijemljivega podatka o 

poimenovanju Dekanije Dolnja Lendava pri njem, kakor tudi v drugih virih nismo 

zasledili.  

 

Za Dekanijo Murska Sobota tako Zelko pravi, da nastanek te cerkvene 

administrativne enote sega nazaj v srednji vek, ko je bilo to ozemlje podrejeno škofiji 

v Győru. Tedaj je bila dekanija poimenovana še s starodavnim madžarskim izrazom 

Tótság (Slovenska krajina) in sicer zato, kot je razvidno iz győrskega vizitacijskega 

zapisnika iz leta 1698, ker so jo tako imenovali takrat živeči Slovenci. Naziv Tótság 

je bil v rabi vsaj petsto let in tega so poleg naziva »ecclesiae schlavonicae«, kot je 

zapisano v vizitacijskem zapisniku iz leta 1627, uporabljali tudi luterani za 

označevanje ozemlja soboške dekanije. Madžarski naziv pa je v slovenskem jeziku 

kot Slovenska okroglina leta 1780 prvič zapisal katoliški pisec Mikloš Küzmič, 

tedanji dekan soboške dekanije. Do zgodovinskega poimenovanja dekanije je prišlo 

šele leta 1893, ko je na dekanijski konferenci v Gornjih Petrovcih dr. Franc Ivanocy 

predlagal preimenovanje dekanije v Dekanija Murska Sobota, kar je bilo s strani 

škofijskega ordinariata tudi sprejeto in odobreno.
65

 

 

Če bi se glede poimenovanja Dekanije Lendava zgledovali po Dekaniji Murska 

Sobota, lahko sklepamo, da je bila Dekanija Dolnja Lendava v času podrejenosti 

zagrebški škofiji poimenovana kot prekmurski distrikt (Districtus Transmuranus) in 

je potemtakem do uradnega slovenskega poimenovanja prišlo kasneje, morda za časa 

sombotelske škofije na pobudo narodno zavednih Slovencev, kot se je to zgodilo s 

                                                 

65
 Zelko, Zgodovina soboške dekanije, str. 81−83; Isti, Cerkvenoupravni položaj Slovenske krajine od 

798 do 1958, str. 42−43. 
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poimenovanjem Dekanija Murska Sobota. Toda to so le naše domneve in verjetni 

sklepi, katere pa je potrebno podkrepiti še s temeljnimi viri. 

 

3.4 Župnije           

 

Sedanja lendavska dekanija je, kot že rečeno, skupno z madžarskimi župnijami do 

bližine Velike Kaniže v okviru zagrebške škofije tvorila arhidiakonat, imenovan 

Bexin. Prekmurje je spadalo v prekmurski del beksinskega arhidiakonata in ta je 

obsegal župnije, ki so ležale severno od Mure do meje med győrsko in zagrebško 

škofijo. Vanj je spadalo 5 prekmurskih župnij: Dolnja Lendava, Turnišče, 

Dobrovnik, Bogojina in župnija Beltinci, ustanovljena leta 1760 kot zadnja izmed 

teh. Razen naštetih so bile v prekmurskem distriktu beksinskega arhidiakonata in v 

cerkveni upravi zagrebške škofije po prvem győrskem zapisniku še madžarske 

župnije do bližine Velike Kaniže: Csesztreg, Sv. Jurij v Dolu, Lenti, Kerka-Szent 

Miklós, Szecsisziget, Paka, Banok Szent György, Tótszentmárton in Velika 

Kaniža.
66
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 Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 82. 
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Slika 3: Današnje Prekmurje ob koncu 18. stoletja z označenimi župnijami v prekmurskem delu 

beksinskega arhidiakonata. Vir: Sedar po Mayer (ur.); Molnár (ur.), Viri za zgodovino 

Prekmurja, 1. zv. 

 

Prvi popis župnij s strani zagrebške škofije je znan iz leta 1334, na podlagi katerega 

Kovačič
67

 v prekmurskem delu beksinskega arhidakonata našteva 22 župnij, 

Krčelić
68

 pa 38. Ob naslednjem popisu leta 1501 je bilo po Kovačiču
69

 29 župnij, po 

Krčeliću 31,
70

 kar je veliko. Razumljivo je, da se je stanje župnij z leti spreminjalo, 

kar pomeni, da so ali nastale na novo ali propadle. Število se je zmanjšalo predvsem 

za časa turških vojn in turške vladavine v tem kraju. V letu 1574 je bilo število župnij 

                                                 

67
 Kovačič, Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 7−8. Pri številu župnij je potrebno imeti v mislih 

tudi madžarske župnije, ki so spadale v ta del arhidiakonata. 
68

 Krčelić, Povijest Stolne crkve zagrebačke, str. 39−40. 
69

 Kovačič, Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 7−8. 
70

 Pri Kovačiču manjkata Petraš, župnik sv. Jurja in Demetrij, župnik sv. Jurja v Šentjurju (Krčelić, 

Povijest Stolne crkve zagrebačke, str. 39). 
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isto, torej 31, če upoštevamo Krčelića.
71

 To je seveda skupno število vseh župnij, ki 

so spadale v prekmurski del beksinskega arhidiakonata. Med prekmurskimi 

župnijami se v popisu iz  leta 1334 omenjajo le tri župnije, Dolnja Lendava, Turnišče 

in Dobrovnik, Bogojina pa se omenja šele v drugem popisu iz leta 1501, kar pomeni, 

da je bila ustanovljena v vmesnem času med prvim in drugim popisom. 

 

Povsem drug podatek navaja na primer Košič, ki pravi, da so v času ustanovitve 

zagrebške škofije Slovenci v Zalski županiji spadali v štiri župnije, v turniško, 

bogojinsko, kobiljsko in dobrovniško,
72

 vendar pa te navedbe nima podkrepljene s 

konkretnimi podatki oziroma viri, zato ga je težko vrednotiti kot povsem 

verodostojen vir. V primeru pa, da  njegova trditev drži, je sprva obstajala še župnija 

Kobilje, nepojasnjeni pa ostaneta župniji Dolnja Lendava in Bogojina, saj se po 

nekaterih podatkih župnija v Dolnji Lendavi omenja že v 9. stoletju,
73

 župnija 

Bogojina pa šele sredi 14. stoletja.
74

 Vsekakor pa pri Košiču manjkajo tehtna dejstva, 

ki bi podkrepila njegove trditve o ustanovitvi župnij. 

 

Za gornji del Prekmurja pa podatke o župnijah daje šele győrski zapisnik iz leta 

1698, iz katerega Zelko povzema tedanje cerkveno stanje. V distriktu Slovenska 

krajina (Tótság) je tedaj delovalo 14 župnij, in sicer župnije Selo, Kančevci, 

Martjanci, Pečarovci, Murska Sobota, Tišina, Pertoča, Rogaševci, Gornja Lendava, 

Dobra, sv. Martin ob Rabi, Čepinci, Gornji Petrovci in Veliki Dolenci. Poleg 

distrikta Slovenska krajina pa je bil na njegovi vzhodni strani še distrikt Stražna 

krajina (Örség), kamor je spadala župnija Hodoš.
75

 Tudi v gornjem Prekmurju so 

podobno kot v dolnjem bile župnije v času od 1590 do 1672 v upravi nekatoliških 

duhovnikov, le da je zagrebška škofija v dolnjem Prekmurju že v začetku 17. stoletja 

obnovila katoliško upravo. V gornjem Prekmurju se je to zaradi daljše in 

                                                 

71
 Leta 1574 je zagrebški škof Jurij Drašković imel drugo sinodo, katere se je od vseh 31 župnij 

udeležilo le 9 župnikov (Škafar, Gradivo za zgodovino kalvinizma in luteranstva, str. 84–87). O 

vzrokih neudeležbe sinode glej prav tam, str. 87–88. Ta zagrebška sinoda je kot razglasitev odlokov 

tridentinskega cerkvenega zbora v zagrebški (leta 1570) in győrski (leta 1579) škofiji bila izvedena z 

namenom, da se zavre širjenje kalvinizma in luteranstva ter čimbolj poživi in poglobi katoliško vero 

in zvestobo sv. Cerkvi (prav tam, str. 91). 
72

 Košič, Starine železnih in salajskih Slovenov, str. 104. 
73

 Fúss in Pataky, Alsó-Lendva, str. 25. 
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 Škafar, Župnija Gospodovega vnebohoda v Bogojini, str. 36. 
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 Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 72−80. 
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intenzivnejše prisotnosti reformacije zgodilo kasneje, prav tako so v formalnem 

pogledu katoličani ostali v manjšini.  

 

V pričujoči doktorski disertaciji je poudarek le na župnijah dolnjega Prekmurja, ki so 

po trianonskem miru leta 1920 pripadle k slovenskemu ozemlju, in sicer na župnijah 

Dolnja Lendava, Turnišče, Dobrovnik, Bogojina in Beltinci.  

 

3.5 Samostani 

 

Pri širjenju krščanstva in oblikovanju cerkvenih središč so od poznega 11., 12. 

stoletja, zlasti pa v 13. stoletju tvorno delovali meniški redovi. Zgodovinska 

pričevanja omenjajo na območju Prekmurja razmeroma zgoden obstoj opatije »de 

Borchi«, kjer je na »bedeničkem hribu« v Kančevcih obstajal benediktinski 

samostan, katerega častni naziv opata je potem še dolgo v novi vek krasil visoke 

ogrske cerkvene dostojanstvenike.
76

 Razen omenjene opatije v Prekmurju podatkov o 

drugih delujočih samostanih ni, so pa delovali v njegovi neposredni bližini in prav 

zato se bomo v tem poglavju dotaknili teh samostanov, vendar le toliko kolikor so le-

ti posegali v prostor našega raziskovalnega predmeta in so relevantni pri orisu 

kulturne podobe raziskovanega časa. 

 

3.5.1 Cistercijanski samostan v Monoštru 

 

K okviru zgodovinskih meja nekdanje Slovenske krajine (okrogline) kaže prišteti 

okrog leta 1183 ustanovljeno cistercijansko opatijo v Monoštru/Szentgothárdu. 
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 Balažic, Pomurje, str. 117−118. 
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Slika 4: Navedba o ustanovitvi cistercijanske opatije v Monoštru. Vir: SAR, B VII/16. Foto: 

Klaudija Sedar, 2012. 

 

Samostanski kompleks monoštrske cistercijanske opatije je bil zgrajen na prehodu v 

13. stoletje, prezidan in utrjen pa konec 15. in v začetku 16. stoletja. V času turških 

vpadov (leta 1605) je bil sicer velik del samostana s cerkvijo vred požgan in uničen, 

toda v letih 1608–1615 ponovno zgrajen.
77

 Deloma ruiniran in zaradi večkratnih 

prezidav preoblikovan stavbni kompleks je ob koncu 17. stoletja povsem spremenil 

tudi funkcijo. V letih 1748–1760 so namreč po načrtih A. Pilgrama zgradili novo, 

bogato členjeno in z Dorffmaistrovimi poslikavami okrašeno baročno cerkev, ki 

danes velja za osrednjo cerkev Slovencev v Porabju.
78

 

 

Cistercijanska postojanka v Monoštru (Szentgotthárd) v Železni županiji je bila na 

slovenskem ozemlju ustanovljena kot tretja, za Stično (1136) in Vetrinjem (Viktring) 

na Koroškem (1142). Monošter je bil sprva postojanka benediktincev, ki so jo na 

prizadevanje ogrskega kralja Bele II. (1172–1196) v letu 1183 prevzeli cistercijani 

ter jo naselili z redovniki iz francoskega samostana Trois Fontaines.
79

 V letu 1391 je 

Sigismund Luksemburški izročil patronatske pravice nad Monoštrom rodbini 

                                                 

77
 Cisterce na Ogrskem so bile večidel opustošene od Turkov ali pa popolnoma uničene v 16. stoletju, 

medtem ko so slovenski cistercijanski samostani občutili turška opustošenja že v 15. stoletju. Vojne in 

turška pustošenja so seveda vizitatorjem onemogočala njihovo primarno dolžnost, to je vizitiranje 

svojih filialk in vodenje volitev novih predstojnikov. V primeru vojn in drugih ovir so cistercijanski 

samostani od tedaj smeli k volitvam novega predstojnika povabiti opata iz bližnjih cisterc, matice pa 

so za vizitacijo svojih filialk lahko določile predstojnike samostanov, ki so lahko opravili vizitacijo 

(Mlinarič, Stiška opatija 1136−1784, str. 172; 478). 
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 Balažic, Pomurje, str. 18. 
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 Mlinarič, Stiška opatija 1136−1784, str. 30. Ostali ogrski samostani so bili ustanovljeni v 12. in 13. 

stoletju prav tako iz francoskih cisterc, in sicer predvsem iz Clairvauxa in Pontignyja. Kot navaja 

Mlinarič (prav tam, str. 88), je bilo naseljevanje menihov iz daljnih francoskih samostanov vsekakor 

povezano s politiko ogrskih kraljev, ki so se izogibali poselitvi svojih meniških postojank z redovniki 

iz »nemških« samostanov. Toda sčasoma je ogrske samostane oddaljenost od francoskih matic zaradi 

stroškov in drugih številnih nevarnosti vse bolj oddaljevala od redovnega središča. Ker so opati 

ogrskih samostanov vse redkeje prihajali na zasedanje generalnih kapitljev, francoski vizitatorji pa bili 

vedno bolj redki gostje, so bile ogrske cisterce prepuščene same sebi in temu ustrezno je bilo v njih 

tudi redovno življenje. 
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Batthyány, nasledili so jih Széchyji, ki so obdržali svoje pravice kljub temu, da je 

leta 1448 opat Janez iz Morimonda predal patronatske pravice nad Monoštrom 

reinski opatiji.
80

 

 

 

Slika 5: Originalna listina z dne 28. 5. 1448, ki potrjuje pripadnost cistercijanske opatije v 

Monoštru Reinu. Vir: SAR, B VII/1. Foto: Klaudija Sedar, 2012. 

 

V času opata Martina v Monoštru, v drugi polovici 15. stoletja, ki se je svoji 

opatovski časti odpovedal, pa je v zadeve posegel kralj Matija Korvin (1458–1490), 

ki si je nadvse prizadeval, da bi se stanje v tej cisterci vendarle končno uredilo. 

Széchyju je zato ukazal, da sprejme opata Henrika z nekaj menihi v Monošter, toda 

ta svoje dolžnosti ni izpolnil. V letu 1480 mu je celo zagrozil, da mu ne bo odvzel le 

pravice, ki jo ima nad Monoštrom, ampak mu bo zasegel tudi vse njegove posesti. 

Ker se Széchy ni odzival, je še v istem letu kralj Matija naročil kapitlju v Železni 

županiji, naj Henrika namesti in mu izroči v upravljanje vse nepremično in premično 

premoženje. V Monoštru so bili od tedaj redni opati, od katerih se v letu 1551 navaja 

opat z imenom Janez Betta.
81
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Reinska opatija pa je vse bolj izgubljala nadzor nad monoštrskim samostanom. Za 

vzpostavitev svojih pravic nad tem samostanom si je sicer prizadeval reinski opat 

Martin Duelacher, ki se je obrnil celo na deželnega kneza Ferdinanda I. Pravica patra 

immediata mu je bila nad to redovno postojansko naposled priznana, a kljub temu in 

kljub ukazu Ferdinanda I. monoštrskemu opatu Janezu Betti, slednji ni dovolil 

reinskemu opatu vizitirati postojanke. Z usodo te opatije se je sicer ukvarjalo tudi 

vrhovno redovno vodstvo, ki je v času generalnega opata Nikolaja Boucherata (1604-

1625) želelo, da bi se v postojanki vzpostavilo prejšnje stanje. Ker so monoštrske 

posesti imeli različni svetni mogočniki, je bil sklep generalnega kapitlja naročilo 

reinskemu opatu Matiji Gülgerju, da poskuša pridobiti za cistercijanski red nazaj 

premično in nepremično premoženje, da bo lahko ponovno oživil redovno skupnost 

pod naslovom priorata ali opatije.
82

 V 17. stoletju so si nato opatijo Monošter 

podajali različni opati, zanjo pa so se potegovali tudi jezuiti, ki so želeli tam imeti 

postojanko za misijonarjenje. Leta 1699 so jo celo finančno podprli, saj so upali, da 

bodo s to potezo lažje pridobili cistercijansko opatijo, vendar je prišlo do sporov. Na 

podlagi komisije je opat predložil sklep, da se jezuitom finančni vložek vrne in s tem 

so jezuiti tudi dejansko izgubili vse možnosti za pridobitev opatije.
83

   

 

Za vrnitev opatije si je ponovno prizadeval tudi Rein, in sicer je bil glavni pobudnik 

opat Placid Mally, ki pa je bil za potovanje že prestar in je zato na Dunaj poslal 

svojega konventnega priorja Nivardusa Obermayra, z nalogo, da uredi vse potrebno 

za ponovno pridobitev opatije v Monoštru, ki je bila kot podružnična opatija vpisana 

pri samostanu Rein. Toda Obermayer očitno ni bil dovolj prepričljiv, saj je bila 

opatija izročena samostanu v Heiligenkreuzu, potem ko je tamkajšnji opat Robert 

Leeb (1728−1755) bančno-vojaškemu-likvidacijskemu knjigovodstvu plačal sto tisoč 

goldinarjev in s tem odkupil Monošter. Opatija v Monoštru je bila tako 29. julija 

1734 z listino cesarja Karla VI. združena s Heiligenkreuzom.
84

 Generalni kapitelj je 

tako leta 1738 Heligenkreuzu potrdil pravice temporalij in spiritualij nad Monoštrom. 

Toda ta pridružitev je bila ogrskim plemiškim krogom v spotiko, zato so si od časa 

do časa prizadevali za razdružitev obeh opatij. Prav tako na svoje nekdanje pravice 
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niso pozabili reinski opati, zaradi česar je leta 1765 generalni kapitelj na 

posredovanje opatov iz Lilienfelda (ti so imeli že prej nekaj časa pravico nad 

Monoštrom) in Reina naročil opatoma dveh ogrskih cisterc, naj raziščeta pravice 

paternitete nad Monoštrom. Cistercijanska opatija Monošter je ne glede na vse ostala 

v rokah Heiligenkreuza do leta 1878, ko je bila pridružena ogrskim opatijam Zircz, 

Pilis in Pásztó, ki so bile združene v eno enoto (opatijo).
85

 

 

S cistercijanskim samostanom v Monoštru je tesno povezana predvsem zgodovina 

porabskih Slovencev, saj so kraju Monošter ime podelili Slovenci po tamkajšnjem 

samostanu, ki se kot monasterium Gotthardi leta 1185 pojavi v spisih Lucija III. kot 

izkrčeno ozemlje in uživa zaradi novega samostana oprostitev od davka.
86

 V času, ko 

se je začela širiti protestantska misel v Prekmurju, najprej po Tomažu Széchyju, je 

imel le-ta še dodatno nalogo. »On bi mogao kakti od krala namesztvani braniteo na 

cistercitenszke redovnike v Szvetom Gotthardi skerb nositi, meszto toga je nye z 

sztradanyom, nyhove kmete pa z velikimi placsilami ino goszpodsinami oblośene kak 

robe mantrao« (Széchy bi tako moral kot od kralja nameščen branitelj poskrbeti za 

cistercijanske redovnike v Monoštru, namesto tega pa jih je kot sužnje mučil s 

stradanjem, njihove kmete pa bremenil z velikimi plačili in gospoščinami). Za 

cistercijane in njihove kmete se prav tako ni brigal njegov sin Štefan Széchy: »/…/ 

nego gdakoli sze nyemi je zazdelo mocsneje kmete je vküp vcsino prignati orośje 

nyim v rouke dao ino snyimi po Stajerszkom okoli stoverjao, razbijao i vnogo 

naroblenoga vszakojacskoga blaga v szvoj grad gornyolendavszki vküpnavlacso. Za 

toga volo je dao ta grad vekse i mocsno obzidati ino obsanczati. /…/ Rad je kmete 

prouti plebanusom podpihavao i podsigao i pred nyimi nouvo lutheransko krivovero 

hvalo i priporocsao. Szlovenje szo pri tom pametni bili, nyih sze je taksega gospouda 

berbotanye nej prijelo« (Ta je, kadarkoli se mu je zazdelo, dal prignati močnejše 

kmete, jim položil v roke orožje in z njimi po Štajerskem izterjeval in razbijal. Razno 

zaplenjeno blago je nato hranil v gornjelendavskem gradu, katerega je zaradi vseh 

prisvojenih zakladov dal še močneje obzidati in zgraditi okop. Prav tako je proti 

župnikom hujskal in podžigal kmete ter pred njimi hvalil in priporočal novo 
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protestantsko krivo vero. Vendar so bili Slovenci pametni in se niso ozirali na 

njegovo govorjenje). Tamkajšnje kmete je Margareta Széchy celo poskušala v času 

reformacije pridobiti na protestantsko stran, vendar »baratje szo pa szkrivoma szvoje 

kmete posercsili szvojo sztaro vero lih duśe obdersati, ka lutheranszke grofinye 

goszpodsztvo ne bode dugo terpelo« (so menihi svoje kmete posvarili pred tem in jih 

opogumili, da obdržijo svojo staro vero, saj tako ali tako gospostvo protestantske 

grofice ne bo dolgo trajalo).
87

 V kakšnem položaju pa so se znašli podložniki opatije 

v Monoštru po priključitvi samostanu v Heiligenkreuzu, je razvidno tudi iz tožbe z 

dne 15. junija 1740, ko so se pritožili pri samostanu Rein, pod katerega upravo so bili 

več kot 300 let. Navedli so, da so izgubili svoje tradicionalne pravice kot na primer 

točenje vina od sv. Jurija do sv. Mihaela, k letnemu dohodku pa jim je bil prištet še 

davek na posest. Zaradi tega so zaprosili za prepis urbarja, ki jim je zagotavljal 

njihove tradicionalne pravice.
88

 

 

 

Slika 6: Kraji, ki so spadali k cistercijanskemu samostanu v Monoštru. Vir: Kalász, A 

szentgotthárdi apátsag birtokviszonyai és a csisterci gazdálkodás a középkorban. Budapest, 1932. 

                                                 

87
 Košič, Starine železnih in salajskih Slovenov, str. 114−118. 

88
 SAR, B VII/17. 



49 

 

Na opatijskem posestvu v Monoštru so se naselja izoblikovala iz majoratov in se 

sčasoma tudi osamosvojila. Večina naselij se je formirala pred letom 1526, saj čas po 

Mohaču ni bil primeren za ustanavljanje novih naselbin. Zanje je bilo značilno, da 

niso sodelovala v gospodarstvu samostanov, kajti vse je temeljilo na razdelitvi 

podložniški posesti. Večina krajev se omenja sredi 14. stoletja, bili so množično 

poseljeni in so razpolagali s sodnikom.  

 

Posestva oziroma vasi, ki so k cistercijanskemu samostanu v Monoštru spadala že 

pred letom 1526:
89

  

- Bada-falva (danes: madž. Badafalva; nem.Weichselbaum); 

- Cseretnek (danes: madž. Csörötnek, nem. Schrietling);  

- Dobra (danes: madž. Vasdobra, nem. Neuhaus am Klausenbach); 

- Ercsenye (danes: nem. Henndorf im Burgenland); 

- Farkas-falva (danes: madž. Farkasfa, nem. Farkischdorf, prej Farkerstorff); 

- Gárdony-falva (danes: madž. Kondorfa, nem. Kradendorf, prej Gradendorff); 

- Gyarmat (danes: madž. Rábagyarmat, nem. Rupprecht, prej Ruprecht); 

- Huszaszó (danes: madž. Huszászialsómajor, nem. Husázo); 

- István-falva (danes: madž. Apátistvánfalva, nem. Steffelsdorf, prej 

Steffelsdorff); 

- János-falva (danes: madž. Gyanafalva, nem. Jennersdorf); 

- Kalindich-falva (kraj se omenja leta 1350); 

- Kedhely (danes: madž. Rábakethely; nem. Marckl); 

- Krisztán (danes. madž. Köröstyén, nem.Griselstein, prej Krieselstein); 

- Lak (danes: madž.Magyarlak; nem. Ungarisch-Minihof); 

- Nagy-falva (danes: madž. Nagyfalva, nem. Mogersdorf); 

- Pocs-falva (danes: madž. Pócsfalu, nem. Rosendorf); 

- Rákos (danes: madž. Raks, nem. Rax); 

- Szakony-falva (danes: madž. Szakonyfalu, nem. Eckersdorf, prej Eckerstorff, 

slov. Sakalovci); 

- Monošter (madž. Szentgotthárd, nem. St. Gotthard); 
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- Tóth-falva (danes: madž. Rábatótfalu, nem. Windischdorf, prej 

Windischdorff); 

- Zsidó-falva (danes: madž. Zsida, nem. Schidau). 

 

Po letu 1526 so k cistercijanskemu samostanu pripadla še naslednja posestva:
90

 

- Berekallja (danes madž. Berekalja); 

- Börgölin (danes: madž. Újbalázsfalva (=Apátistvánfalva), nem. Wergelin); 

- Dolinc (danes: madž. Kis- és Nagydolány, slov. Dolenci); 

- Gillersdorf; 

- Háromház (danes: madž. Háromház (=Magyarlak), nem. Dreyhöfflein); 

- Horvátfalu (danes: madž. Horvátfalu, nem. Kroboteck); 

- Kisfalud (danes: madž.Rábakisfalud (=Máriaújfalu), nem. Kleindörfflein); 

- Olaszfalu (danes: madž. Lapincsolaszi, nem. Wallendorf); 

- Orfalu (danes: madž. Orfalu, slov. Andovci); 

- Permisse (danes: madž. Permise (=Kétvölgy), nem. Permisch); 

- Telepataka  (danes: madž. Talapatka (=Máriaújfalu), nem. Dölten). 

 

Poleg omenjenih so spadale k cistercijanskemu samostanu tudi:
91

 

- bolj oddaljene posesti: Almas (danes: madž. Almáshaza), Battyan, 

Boldogasszonyfalva (danes: madž. Vasboldogasszony), Edelics (danes: 

madž. Pusztaederics), Györgyvára (danes: madž. Győrvár), Intha, Olaszka, 

Szentiván (danes: madž. Zalaszentivan), Szentkút, Szompács, Varsány in 

Vasvár; 

- kraji na posestvu ženskega samostana: Hétfőhely, Kölked, Monyorókerék, 

Perwolf (danes ne obstaja več), Pornó (danes: madž. Pornoapáti, nem. 

Pernau, hrv. Pornova), Bezeréd, Iván in Monóföldepuszta.  

Glede na to, da so kraji na posestvu ženskega samostana spadali pod Monošter, so 

tudi zanje veljale samostanske pravice. S prehodom pod posvetno oblast pa so 

obveljale tudi posvetne pravice. Le na nekaterih posestih, kot na primer v Pornu, je 

opatija imela zgolj vlogo izvajanja obrambe in nadzora.  

                                                 

90
 Prav tam, str. 138−140. 

91
 Prav tam, str. 140−149. 
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Čeprav je cistercijanska opatija v Monoštru spadala v Železno županijo, kateri je bil 

priključen le gornji del Prekmurja, je zagotovo imela pomembno vlogo za celotno 

Prekmurje. Navsezadnje so bile tja priključene tedanje slovenske vasi Sakalovci, 

Dolenci in Andovci. Glede na to smo se pri iskanju virov v reinskem arhivu 

osredotočali predvsem na morebitne vire, zapisane v slovenskem (prekmurskem) 

jeziku, saj smo predvidevali, da bi lahko bile kakšne pridige zapisane v tem jeziku, 

vendar le-tega nismo zasledili. V ta namen je bil pregledan tudi nekrologij reinskega 

cistercijana Alana Lehra,
92

 a nismo zasledili nobenega opata, ki bi bil slovenskega 

porekla. Glede na to, da je bila opatija v začetku 18. stoletja priključena opatiji v 

Heiligenkreuzu, bi bilo smiselno in nujno pregledati še tamkajšnje dokumente, saj bi 

lahko le tako podali celotno zgodovino cistercijanske opatije v Monoštru in s tem 

predstavili  njeno kulturnozgodovinsko vlogo za prekmurski narod.  

 

3.5.2 Frančiškanski samostani 

 

Frančiškovi
93

 bratje so se v slovenske kraje naselili že v prvi polovici 13. stoletja. 

Misijonska področja so dobila ime provinca (pokrajina) že v obdobju sv. Frančiška, 

manjše enote pa so bile kustodije. Na ozemlju današnje Slovenije je večino 

samostanov združevala Provinca Avstrija, medtem ko je v notranjosti današnjega 

ozemlja kontinentalne Hrvaške in Madžarske kmalu zaživela madžarska pokrajina 

(provinca), ki je pokrivala tudi področje današnjega Prekmurja. Starodavna 

madžarska provinca je nastala že leta 1232, Frančiškanska provinca sv. Marije pa 

leta 1523 in k tema je spadalo vse ozemlje madžarskega kraljestva, torej tudi 

današnje Prekmurje in Porabje.
94

  

 

Leta 1446 pa je prišlo na Madžarskem še do posebne observantske
95

 (strožje) 

vikarije, iz katere se je pozneje razvila madžarska frančiškanska provinca Presvetega 

                                                 

92
 SAR, Alan Lehr, Collectaneum Runense antiquitatum I–V. 

93
 Janez Bernardone (1182−1226) iz Assisija, bolj znan po vzdevku Frančišek Asiški (Škafar, 

Frančiškani in Prekmurje, str. 39−40). 
94

 Škafar, Frančiškani in Prekmurje, str. 40. 
95

 Observantizem je ime gibanja, ki je nastalo na področju današnje Bosne v 14. stoletju. V tem 

gibanju so se znotraj reda na zahodnem Balkanu oblikovale manjše frančiškanske enote, ki so se 
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Odrešenika (1467−1900). Zatem je leta 1655 nastala slavonska kustodija, ki so jo 

ustanovili hrvaški frančiškani in je obsegala sedem moških samostanskih hiš, med 

katere je spadal tudi ormoški samostan.
96

 Leta 1661 je bila ustanovljena še provinca 

sv. Ladislava, ki je združevala madžarske, slavonske in hrvaške samostane vključno 

z Zagrebom, Varaždinom in Ormožem. Po umiku Turkov, leta 1757, pa je nastala še 

ena madžarska frančiškanska provinca, provinca sv. Janeza Kapistrana.
97

 

 

Vpliv v Prekmurje je prihajal predvsem iz frančiškanskih samostanov, ki so spadali 

pod madžarsko provinco in so pripadali h kustodiji v Pečuhu; to so bili samostani v 

Varaždinu (že v 13. stoletju),
98

 Semenju (od 14. stoletja)
99

 in Ormožu (v letih 

1493−1786).
100

 Pozneje pa tudi v Čakovcu (1659), ki je spadal pod provinco sv. 

Ladislava in Németújvár (Güssing, Novi Grad) na Gradiščanskem (1641), ki je 

spadal pod Madžarsko frančiškansko provinco sv. Marije.
101

 Znano je, da je bila v 

Murski Soboti celo ustanovljena frančiškanska postojanka, ki jo je predvsem zaradi 

pomanjkanja katoliške svetne duhovščine podpirala Széchyijeva rodbina. 

Ustanavljali so jo madžarski frančiškani, kar pa ni bilo po godu ormoškim 

frančiškanom, saj bi jim to onemogočilo pobiranje miloščine na tem ozemlju. Sicer 

so že pred tem hrvaški frančiškani poslali h gospe Sari Draškovič njihovega sobrata 

Davida Budaija s prošnjo o ustanovitvi murskosoboške postojanke. Svojo namero so 

utemeljevali z dejstvom, da je prebivalstvo v okolici Murske Sobote slovensko ter 

govori hrvaški in slovenski jezik, česar večina madžarskih frančiškanov ni veščih. 

Vendar to ni zadostovalo, postojanko v Murski Soboti s predstojnikom patrom 

                                                                                                                                          

povezovale znotraj večjih enot provinc in so jih imenovali vikarije (samostojne enote) in kustodije, v 

katerih so želeli bratje živeti strožje, po Frančiškovem Vodilu (prav tam). 
96

 Zelko, Frančiškani v Murski Soboti, str. 322. 
97

 Škafar, Frančiškani in Prekmurje, str. 42. 
98

 Varaždinski frančiškanski samostan, ki je imel frančiškane že od 13. stoletja naprej, je najprej 

spadal pod starodavno Madžarsko provinco in pozneje pod Provinco sv. Marije. Nato je od leta 1555 

oziroma 1561 spadal pod provinco sv. Ladislava in od 1900 pod Hrvaško frančiškansko provinco sv. 

Cirila in Metoda (Škafar, Frančiškani in Prekmurje, str. 42). 
99

 Frančiškanski samostan Semenje (Muraszemenye) iz konca 14. stoletja je pripadal starodavni 

Madžarski frančiškanski provinci in kustodiji v Pečuhu. Ker pa je samostan med turško okupacijo 

propadel, so ohranjeni zelo skopi podatki o življenju in delu frančiškanov v tem samostanu (prav tam). 
100

 Frančiškanski samostan v Ormožu, ustanovljen leta 1493, je bil prvotno vključen v avstrijsko 

provinco. Sredi 16. stoletja je pripadel Ogrski provinci Presvetega Odrešenika, ob koncu stoletja pa v 

Ogrsko provinco sv. Marije. Pastoralno delovanje je segalo od Maribora do Murske Sobote vse do 

1786, ko je bil pod cesarjem Jožefom II. samostan ukinjen. Na zborovanju, ki ga je imela nova 

kustodija v Varaždinu 1. februarja in naslednje dni leta 1659, so pri dodeljevanju ozemlja posameznim 

samostanom ormoškemu določili med drugim tudi dolnje in gornjelendavsko gospostvo (prav tam). 
101

 Prav tam. 
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Urbanom Debeljakom
102

 na čelu so dobili madžarski frančiškani province sv. Marije 

v jeseni leta 1671. Čez štiri leta, leta 1675, je bilo s pomočjo in z odlokom győrskega 

škofa Jurija Széchenyja doseženo, da je bilo ormoškim frančiškanom v 

murskosoboški pokrajini prepovedano deliti zakramente, bero pa so pobirali 

frančiškanski bratje iz Németujvára (Gussinga). Kljub temu hrvaški frančiškani niso 

odnehali in na koncu predložili tudi dokaze,
103

 da so ormoški frančiškani v okolici 

Murske Sobote, Dolnje in Gornje Lendave že od nekdaj pobirali miloščino. In ti 

dokazi so zadostovali, da so se leta 1680 pa sklepu frančiškanskega generala 

madžarski frančiškani morali umakniti. Kdo jih je nasledil, ali morda ormoški 

frančiškani ali kdo drug, ni znano. Je pa že čez dve leti nastopil dušnopastirsko 

službo v Murski Soboti Matija Slavič iz Turnišča.
104

 

 

Frančiškani iz Prekmurja so v glavnem vstopali v slavonsko provinco sv. Ladislava 

in v madžarsko provinco sv. Marije. Kot ugotavlja Škafar, je bilo do leta 2009 iz 

Prekmurja 56 frančiškanskih duhovnikov, ki so kot frančiškani in duhovniki tudi 

umrli.
105

 Ti so predvsem z molitvijo, kulturo, s pomočjo pri gospodarstvu in s 

pastoralnim delom plemenitili vernike na območju današnje murskosoboške škofije, 

ki je bilo nasploh bogato območje za poklice redovnih duhovnikov.
106

 Turniška 

župnija pa naj bi imela celo frančiškanske patre iz Varaždina in Ormoža za 

kaplane.
107

 

 

Med dostopnimi viri smo zasledili frančiškane le v turniški in beltinski župniji. V 

turniški se omenjajo pater Metod (druga polovica 18. stoletja),
108

 pater Januarij, pater 

Adrijan in pater Daniel (delovali so za časa župnika Franca Koroše (1762−1784)),
109

 

                                                 

102
 Škafar, (Redovni duhovniki, str. 194) kot prvega murskosoboškega predstojnika omenja patra 

Gašperja Kovača, frančiškana madžarske provinca sv. Marija. Kot murskosoboškega frančiškana 

avtor omenja še  patra Ambroža Vinkoviča (prav tam, str. 211). 
103

 Pisma upravitelja soboškega gospostva Matije Sučiča, sodnika Zalske županije Štefana Godine in 

turniškega župnika  iz let 1677 (Zelko, Frančiškani v Murski Soboti, str. 322−323). 
104

 Prav tam, str. 321−323. 
105

 Škafar, Frančiškani in Prekmurje, str. 39−45. 
106

 Škafar,  Redovni duhovniki, str. 215. 
107

 Polanski, 450 letnica kapucinskega reda, str. 123. 
108

 Škafar, Redovni duhovniki, str. 199. 
109

 Župnijski urad Turnišče,, listina I/95; Salaj, Cérkev törjanszka, str. 71. Pater Januarij (Toplak 

Štefan), frančiškan province sv. Ladislava, rojen 19. 11. 1743 v Bukovnici (župnija Bogojina), 

m(ašnik) 17. 4. 1768, umrl 2. 12. 1807 v Zagrebu. V letih 1771−1780 je bil v ormoškem samostanu 

pater Adrijan (Szákál), frančiškan province sv. Ladislava, rojen 24. 2 1717 v Dolnji Lendavi, m(ašnik) 
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pater Bernard (konec 18. stoletja),
110

 pater Arzenij (konec 18. stoletja),
111

 v beltinski 

pa: pater Dudies (druga polovica 18. stoletja),
112

 pater Marko,
113

 pater Fidelis,
114

 

pater Bernard (isti kot v Turnišču), pater Arzenij (isti kot v Turnišču). Ta imena 

podajajo ohranjeni in doslej najdeni dokumenti, tako da nekatera imena redovnikov, 

ki so delovali v prekmurskih župnijah, skoraj zagotovo še manjkajo. Vendarle pa že 

teh nekaj imen govori v prid dejstvu, da so v župnijah prekmurskega dela 

beksinskega arhidiakonata tudi frančiškani opravljali svoje poslanstvo. 

 

3.5.3 Kapucinski samostan v Radgoni 

 

Poleg cistercijanov in frančiškanov pa velja omeniti tudi kapucine, ki so imeli 

pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju slovenščine v 17. in 18. stoletju, tudi v 

lendavski dekaniji. Prekmurju najbližji kapucinski samostan je bil v Radgoni, 

katerega začetki segajo v leto 1617, povezan pa je bil, podobno kot samostan v 

Gradcu in drugod na Štajerskem in Kranjskem, z misijonskim poslanstvom sv. 

Lovrenca Brindinškega (1559−1619) v Pragi. Čeprav sta samostan v letih 1645 in 

1713 zajela požara, zaradi česar je bila pisna dokumentacija uničena, pa se je 

vendarle ohranilo poročilo iz leta 1725, ki podaja dragoceno sliko o življenju in 

delovanju kapucinov v radgonskem samostanu kot tudi o samem samostanu. V 

samostanu je občasno delovala tudi interna filozofska in teološka šola, za katero je 

od leta 1613 veljal predpis, da mora študij trajati skupno sedem let, tri leta filozofije 

in štiri teologije. Samostan v Radgoni so kapucini opustili v začetku 19. stoletja, ko 

je tam kaplanoval, najprej pri sv. Petru v Gornji radgoni (1815−1816) in zatem še v 

                                                                                                                                          

1741, umrl 5. 11. 1741 v Zagrebu; pater Daniel (Čerček), frančiškan province sv. Ladislava, umrl 26. 

6. 1795 v Varaždinu (Škafar, Redovni duhovniki, str. 209, 208, 184). 
110

 Pater Bernard (Franc Peršič), frančiškan province sv. Ladislava, rojen v Sv. Martinu na Muri 

(Škafar, Redovni duhovniki, str. 201). 
111

 Pater Arzenij (Nikolaj Vertarič), frančiškan province sv. Ladislava (Škafar, Redovni duhovniki, str. 

211). 
112

 NŠAM, Krstna matična knjiga Beltinci 1760−1793 (seznam kaplanov na samostojnem  listku). 
113

 Pater Marko (Kregar Jožef), frančiškan province sv. Ladislava, rojen v Ivancih (Bogojina), v 

Beltincih kaplan v času  med  2. 3. 1790 in 28. 10. 1791 (Škafar, Redovni duhovniki, str. 195) 
114

 Pater Fidelis (Bernyák), frančiškan madžarske province, rojen v Nedelici (Turnišče), v Beltincih pa 

je kot kaplan deloval v času od 21. 8. 1792−25. 10. 1796 (Škafar, Redovni duhovniki, str. 183). 
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Radgoni (1816−1831) duhovnik, filolog in vzhodnoštajerski prosvetitelj Peter 

Dajnko.
115

 

 

Kapucini so bili v Radgono poklicani kot »pomoč« župniku pri rekatolizaciji, saj sam 

na hitro ni mogel spremeniti prepričanja ljudi, za njihovo stalno naselitev v tem kraju 

pa se je močno zavzel deželni knez nadvojvoda Ferdinand II.
116

 Čeprav so v začetku 

naleteli na nezaupanje, so se hitro priljubili ljudem, kar gre pripisati njihovemu 

zglednemu življenju, skromnemu nastopu, goreči in požrtvovalni dejavnosti. V 

pridiganju in spovedovanju v samostanu in zunaj po župnijah so bili namreč 

neutrudljivi, poleg tega so obiskovali bolnike in jetnike, pripravljali na smrt obsojene 

in poučevali spreobrnjene. K odločilni preobrazbi verskega življenja pa so 

pripomogli tudi s pogostim podeljevanjem zakramentov, željo po rednem obisku 

božje službe in nastopom proti nravnim razvadam.
117

 

 

Kapucinski samostan v Radgoni je resda spadal v salzburško nadškofijo in k 

avstrijskemu gospostvu, a je njihov vpliv segel tudi v Prekmurje, kamor so hodili 

ljudstvo spovedovat. Na ozemlju lendavske dekanije se omenjajo zlasti v Beltincih, 

kjer so imeli posebno pooblastilo za spovedovanje, leta 1782 pa so dobili še 

pooblastilo za odvezovanje pridržanih grehov. Pri tem so seveda uporabljali 

slovenski jezik, ki so ga sicer uporabljali še pri pridigah, v spovednici in ob bolniških 

posteljah. Pridige v slovenskem jeziku so potekale v Marijini cerkvi, zaradi česar so 

jo tudi imenovali »slovenska pesem«, medtem ko so bile nemške pridige v mestni 

župnijski cerkvi. Rabo obeh jezikov pri radgonskih kapucinih potrjujeta podatka iz 

let 1755 in 1760, kjer je navedeno, da ima radgonski kapucinski samostan poleg 

rednega nemškega pridigarja (concionator ordinarius germanicus) in prazničnega 

nemškega pridigarja (concionator festivus germanicus) tudi rednega slovenskega 

pridigarja (concionator ordinarius sclavonicus) in prazničnega slovenskega 

pridigarja (concionator festivus sclavonicus). K slovenskemu slovstvenemu 

prizadevanju pa je med kapucini še posebej prispeval pater Bernard Apostel, ki se 

omenja leta 1754 v Radgoni, kjer je opravljal pridigarsko službo. Škafar sklepa, da je 

                                                 

115
 Škafar, Prispevek radgonskih kapucinov k ohranjanju slovenščine v 17. in 18. stoletju, str. 17−50. 

116
 Prav tam, str. 21.  

117
 Benedik, Kapucini na Slovenskem, str. 245. 
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verjetno precej dolgo živel v radgonskem kapucinskem samostanu, čeprav ni 

dokumentirano, da bi bil kdaj uradno imenovan za slovenskega pridigarja. Poleg 

nemščine je tako verjetno pridigal tudi v slovenščini, predvsem pa spovedoval 

slovenske okoliške vernike in obiskoval slovenske bolnike, kar se sklepa iz njegovih 

del Enchiridion
118

 in Nemško-slovenskega slovarja.
119

 Obe deli sta nadvse 

pomembni za slovensko kulturno podobo, s čimer je pater Bernard Apostel poskušal, 

podobno kot njegovi sobratje pred njim, v svojem dušnopastirskem delu pomagati 

slovenskemu prebivalstvu na splošno, kakor tudi slovenskim ljudem v Radgonskem 

kotu in v Prekmurju. Najdba Dalmatinove Biblije v knjižnici kapucinskega 

samostana v Varaždinu, ki je nekdaj pripadala knjižnici kapucinskega samostana v 

Radgoni pa še dodatno podkrepi dejstvo, da so kapucini v Radgoni duhovno 

oskrbovali tudi slovensko govoreče prebivalstvo.
120

  

 

Radgonski kapucini so nedvomno mnogo doprinesli k ohranjanju slovenščine v 17. 

in 18. stoletju v Radgoni ter njeni bližnji ter daljni okolici. Že samo ena navedba o 

spovedovanju v Beltincih dejansko potrdi njihovo prisotnost na ozemlju Prekmurja 

oziroma določneje v njegovem južnem delu, uporabljena slovenska beseda pa hkrati 

razreši tudi vsako nadaljnjo dilemo o jezikovni rabi prekmurskih Slovencev. 

 

Pregled vrste samostanov, ki so delovali v bližini Prekmurja, nam posredno daje eno 

od verjetnih pojasnil, zakaj se je slovenski jezik ne samo ohranil, ampak se celo 

razvijal. Naštete redovne skupnosti so imele na skrbi predvsem ljudsko pobožnost, te 

pa brez živega ljudskega jezika ne more biti. Hkrati je to tudi napotilo, v katero smer 

bo treba raziskovati v prihodnje. Raziskave dr. Matije Ogrina so namreč pokazale, da 

so samostanski arhivi lahko vir velikih jezikovnih in literarnih presenečenj. Žal 

koncept in časovni okvir izdelave disertacije ni dopuščal, da bi krenili po tej poti. V 

okviru te raziskave pa bi bilo potrebno najprej predhodno ugotoviti, kdo so 

                                                 

118
 Enchiridion, priročnik molitev za bolnike, je izšel leta 1757 v Radgoni. Izstopa slovensko besedilo, 

ki obsega 41 krajših slovenskih molitev z latinskim naslovom, ki jih moli duhovnik  težkim bolnikom, 

pripravljajoč jih na smrt (Škafar, Prispevek radgonskih kapucinov k ohranjanju slovenščine v 17. in 

18. stoletju, str. 38−42). 
119

 Dictionarium Germanico-Slavonicum (Nemško-slovanski (slovenski) slovar), ki je izšel prav tako 

v Radgoni leta 1760, obsega 55.524 besed in  sodi med najpomembnejša dela patra Bernarda Apostla 

(prav tam, str. 40−44). 
120

 Prav tam,  str. 23, 44, 48–49. 
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organizacijski nasledniki nekdanjih samostanov in kje ter v kakšnem stanju so 

njihovi arhivi. 

 

4 ZGODOVINSKI PREGLED PREKMURJA OD ZAČETKOV DO 

17. STOLETJA 

 

Današnje Prekmurje kot del nekdanje Pribinove in Kocljeve Panonije piše svojo 

lastno zgodovino šele od leta 1919, ko je bilo s trianonskim mirom dodeljeno 

slovenskemu ozemlju. Pred tem je bilo vse od 11. stoletja sestavni del kraljevine 

Madžarske, kar je prekmurskim Slovencem zaprlo vrata na poti razvoja za več 

stoletij. Čeprav so se zaradi nastalih okoliščin slovenski prebivalci Prekmurja vse do 

1. svetovne vojne politično, gospodarsko in kulturno ločeno razvijali in bili pod 

močnim vplivom razmer, ki so prevladovale v ogrski polovici Avstro-Ogrske, so se 

navkljub temu stoletja dolgo dosledno označevali za Slovence. In prav to smo skušali 

utemeljiti in dokazati v pričujoči disertaciji. 

 

Nestabilnost frankovske države so izkoristili Madžari, ki so spodnjo Panonijo zavzeli 

ob koncu 9. stoletja (leta 894) in se ustalili med Donavo in Tiso, od koder so odhajali 

na svoje plenilne pohode daleč na zahod. Sredi 10. stoletja, po porazu pri Augsburgu, 

so se sicer umaknili za mejnoobrambni pas, vendar so postopoma zavzeli panonski 

prostor in zagospodarili tudi nad ozemljem, ki so ga naseljevali predniki Prekmurcev. 

Prekmurje je bilo s tem pritegnjeno v madžarsko civilno upravo in postalo madžarska 

kronska zemlja. Ta je bila združena okoli kraljevih upravnih središč, od koder je kralj 

upravljal in vladal podrejenemu ljudstvu. Prekmurju najbližji upravni središči sta bili 

grad Vasvár in upravno središče Zalavár v bližini Blatenskega kostela.
121

 Vse od 

takrat pa do leta 1919 so prekmurski Slovenci živeli v politični skupnosti z Madžari, 

bili fizično in politično ločeni od preostalih Slovencev, kar je vplivalo na njihov 

poseben nacionalni, kulturni in gospodarski razvoj. Prekmurje je kot obmejno 

ozemlje skozi stoletja preživljalo mnoge pretrese. Bilo je prizorišče obračunov med 

fevdalci, pustošile so ga vojne in kuge, pozneje še turški vpadi. Med slednjimi se je 
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 Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 128−131. 
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število prebivalcev močno zmanjšalo, fevdalci pa so reorganizirali svoje posesti. To 

je vodilo v razdrobljenost kmetijskih zemljišč, zaradi česar prekmurski kmetje, ki so 

tako ali tako predstavljali večinski delež prebivalstva, niso imeli dovolj zemlje za 

svoj obstanek niti dovolj sredstev, da bi lahko vzdržali nova bremena. Eden od 

osnovnih vzrokov razdrobljenosti kmetijskih zemljišč je nedvomno bil v materialnih 

pogojih, v katerih so živeli Prekmurci, saj je njihove življenjske pogoje desetletja 

diktiral versko močno obarvani fevdalni oziroma polfevdalni družbeni red.
122

  

 

4.1 Slovanski narod 

 

Zaradi tisočletne podrejenosti ogrski kroni kaže Prekmurje nekatere specifične 

razvojne poteze, a je kljub temu bogato s slovenskim in splošnim kulturnim 

izročilom, ki sega daleč nazaj. Za prikaz oblikovanja neke narodne identitete pa je 

vsekakor pomembno vedeti, kako se je določeni prostor etnično oblikoval, kajti prav 

etnogeneza je osnova in pogoj za vse prihodnje oblike narodnega oblikovanja, 

opredeljevanja in izražanja.  

 

Pri nastajanju prve kulturne pokrajine slovenskega ozemlja prvenstveno mesto 

zagotovo zavzemajo Slovani. Njihova pradomovina je bila vzhodno od dežel 

germanskih ljudstev, na območju evropskega dela današnje Rusije, Belorusije, 

Ukrajine in Poljske. Selitev Slovanov iz pradomovine se datira konec 4. stoletja, ko 

so se germanska plemena po vdoru Hunov v vzhodno Evropo začela seliti na 

področje rimske države. Slovani so jim sledili in se naselili na izpraznjeno področje, 

ki so ga zapustili Germani. Konec 5. stoletja so tako Slovani poselili jugovzhodno 

Poljsko, do konca 6. stoletja še Češko in Slovaško. Že v sredini 6. stoletja so poselili 

tudi vzhodni del Avstrije, začetek slovanskega naseljevanja na prostor današnje 

Slovenije pa je povezan z odhodom Langobardov iz Panonije v Italijo leta 568. 

Neposredno nato in prav zato so najprej Avari, katerim so Langobardi menda celo 

pogodbeno prepustili Panonijo,
123

 in pozneje Madžari zasedli Panonsko nižino. 

                                                 

122
 Več o vzrokih za razdrobljenost kmetijskih zemljišč glej: Šiftar, Vanek: Razdrobljenost kmetijskih 

zemljišč. Svet ob Muri 3/1958, št. 1−2, str. 47−61. 
123

 Frankovska Panonija se je tedaj delila na Zgornjo in Spodnjo Panonijo (Pannonia Superior, 

Pannonia Inferior) in se je tako terminološko navezovala na tradicijo trajanske razdelitve te province v 



59 

 

Vpadi Avarov in Slovanov so tako dejansko pomenili konec antične civilizacije v 

večjem delu slovenskega ozemlja. Na obrobju Panonske nižine so se začeli 

naseljevati Slovani, toda njihova naselitev v Panonski nižini je bila odvisna od 

privolitve Avarov, kajti dovoljevali so jo le znotraj meja svoje države Avarie.
124

 

Njihove selitve Goldstein opisuje kot počasen in postopen proces, kajti niso bili 

toliko osvajalci, plenilci in roparji kolikor pa ljudstvo v gibanju, ki poseljuje nov 

prostor in se mu prilagaja.
125

  

Ob prihodu na sedanje slovensko ozemlje v zadnji tretjini 6. stoletja Slovani niso 

prišli v povsem izpraznjen prostor. Toda prostor, kamor so se naselili najprej, prostor 

Prekmurja, pa je bil glede na trenutno stanje raziskav neposeljen oziroma 

izpraznjen.
126

 Po najnovejših dognanjih so se Slovani priselili v Prekmurje konec 6. 

stoletja, o čemer pričajo zgodnjeslovanske naselbine na poljih južno od Murske 

Sobote in pri Lipovcih. Zgodovinsko gledano je obdobje prvega slovanskega 

naselitvenega vala okrog leta 580, ki bi se naj s severa razširil v Panonijo in v 

sosednje pokrajine.
127

 

Ostanki materialne kulture Slovanov v Prekmurju niso številni, a ne glede na to 

predstavljajo vse najdbe oziroma slovanske ostaline
128

 na tem prostoru sestavni del 

velikega naselbinskega kompleksa pri Murski Soboti, ki so ga Slovani kontinuirano 

naseljevali od 6. do 9. stoletja. Prekmurje tako lahko ob koncu 6. stoletja upravičeno 

obravnavamo kot slovansko vplivno območje ali celo že kot prostor stalne naselitve, 

kar se danes odraža v ostankih materialne kulture Slovanov zgodnjega srednjega 

veka. 

 

                                                                                                                                          

začetku 2. stoletja, ki pa je mejo začrtala v smeri sever-jug (Štih, Ozemlje Slovenije v zgodnjem 

srednjem veku, str. 72. Prim. tudi Štih; Simoniti, Slovenska zgodovina, str. 20−21). 
124

 Kerman, Tü mo, str. 6−9. 
125

 Goldstein, Hrvaška zgodovina, str. 29−30. 
126

 Kerman, Tü mo, str. 9. Nekdanji rimski zaselki (v okolici Murske Sobote, na Ivancih, pri Lendavi) 

in rimske vile (Rakičanske Muzge pri Murski Soboti) so prenehali obstajati v 3. in deloma v 4. stoletju 

(prav tam). 
127

 Kerman, Tü mo, str. 12. 
128

 Rezultati novih odkritij so predstavljeni in objavljeni v Guštin, Mitja (ur.): Zgodnji Slovani: 

zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2002 in 

v Guštin, Mitja (ur.): Srednji vek. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko 

nižino/Mittelalter. Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene. 

Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2008. 
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Dokaj nepojasnjen pa še vedno ostaja proces naseljevanja zgodnjih Slovanov na 

področje vzhodnih Alp. Po mnenju zgodovinarjev naj bi bil prostor poseljen že ob 

koncu 6. stoletja, bolj verjetno pa je potekalo postopno in dolgotrajno priseljevanje 

različnih slovanskih skupin po slovansko-avarskih vpadih v Italijo v prvih desetletjih 

7. stoletja. Problem je seveda v pomanjkanju zgodnjeslovanskih najdb s konca 6. in 

prve polovice 7. stoletja na območju zahodne Slovenije, ki bi potrdile zgodovinske 

vire.
129

 Ne glede na to pa je slovanska naselitev v Vzhodne Alpe na začetku 

srednjega veka slovenskemu prostoru dala identiteto, ki jo ima še danes. Čeprav so se 

Slovani in Slovenci razvili iz različnih korenin in imajo celo vrsto prednikov, so 

Slovenci avtohtoni, in sicer kot plod zgodovinskega razvoja, ki je pripeljal do 

njihovega izoblikovanja v tem prostoru, v katerem so v raznih zgodovinskih 

obdobjih izpričane različne identitete in slovenska je le ena izmed njih. Gre torej za 

zgodovino enega naroda, ki se je na ozemlju, na katerem živijo Slovenci danes, 

izoblikoval postopno, v dolgem zgodovinskem razvoju, katerega težišče spada v čas 

od 16. stoletja naprej.
130

 

 

Slovani so nedvomno pustili sledi pri Slovencih. Ena izmed očitnih je, da so Slovenci 

ohranili staro etnično ime Slovanov, le da so ga oblikovno spremenili, prav tako so 

bila poimenovanja zanje v povezavi s Slovani. Po Ramovšu
131

 so romanski sosedje 

imenovali Slovence Sclavons, podobna tej je bila latinska oblika Sclavani, ki jo 

rabijo tudi Nemci v svoji uradni latinščini. Preprosta nemška govorica pa je rabila 

Winidi, danes Winden, windisch, kar je stari germanski naziv za staroevropske 

Venete ob Baltiku, ki so jih absorbirali Germani z zahodne, Slovani pa z vzhodne 

strani. To ime so Germani nato obdržali za svoje nove vzhodne sosede, Slovane.  

 

Med leti 568−769 je bila pokrajina ob Muri sestavni del velikega avarskega imperija, 

do velikih premikov v poselitvi pa je prišlo v nemirnem obdobju vojnih pohodov 

frankovske vojske proti Avarom. Po uničenju avarske države leta 803 so upor 

Ljudevita Posavskega in vdori Bolgarov močno opustošili Spodnjo Panonijo, tako da 

so bile ravnice ob Muri skoraj brez prebivalstva, kar pomeni tudi zmanjšanje 
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 Kerman, Tü mo, str. 6. 

130
 Štih, Ozemlje Slovenije v zgodnjem srednjem veku, str. 21–22. 

131
 Ramovš, Kratka zgodovina slovenskega jezika, str. 5. 
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slovanske poselitve na tem ozemlju.
132

 Novo poglavje za območje Prekmurja se je 

tako pričenjalo v 9. stoletju, ko so se na mesto pregnanih Obrov oziroma Avarov 

naseljevali Slovenci iz Karantanije. Ozemlje Spodnje Panonije naj bi namreč okrog 

leta 840 od kralja Ludvika Nemškega dobil v fevd Pribina,
133

 ki je zatem v 

močvirnatem predelu ob reki Zali zgradil utrjeno mesto Blatograd oz. Blatenski 

Kostel (madž. Zalavár)
134

 in to je postalo novo politično in kulturno središče Spodnje 

Panonije. Pribina je skrbel zlasti, da so v Panonijo prihajali novi priseljenci,
135

 saj je 

bilo to območje zaradi frankovsko-avarske vojne, upora Ljudevita Posavskega in 

vdora Bolgarov v Spodnjo Panonijo skoraj brez prebivalstva. Z enako vnemo je 

Pribina podpiral tudi razvoj cerkvene organizacije v Spodnji Panoniji,
136

 ki jo je na 

novo vzpostavila salzburška škofija. Pribinova Panonija med Dravo in Rabo je 

namreč sodila v salzburško cerkveno provinco in nadškofija je začela intenzivno 

misijonarsko dejavnost. Po Pribinovi smrti je v Spodnji Panoniji zavladal njegov sin 

Kocelj, ki je prav tako širil krščansko vero in gradil cerkve, ki jih je posvečal 

salzburški nadškof Adalvin. V času njune vladavine omenja Konverzija tri cerkve v 

Prekmurju, v krajih Lindovechirichun (Lendava), Businiza (Buzinci pri Rakičanu ali 

Puconcih) in ad Spizzun (Puževci), katere je posvetil škof Liupram.
137

 

 

Kocljev čas je najbolj znan po delovanju bizantinskih misijonarjev Konstantina 

(Ciril) in Metoda, ki sta se leta 867 zaradi nasprotovanja frankovske latinske 

duhovščine z Moravskega umaknila v Kocljevo Panonijo na njegovo pobudo. Njuno 

poslanstvo je temeljilo na slovanskem bogoslužju in temu je bil Kocelj nadvse 
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 Kerman, Zlata doba slovanstva v Spodnji Panoniji, str. 38; Isti, Tü mo, str. 13. 

133 Slovanski knez iz Nitre (na Moravskem), ki je leta 833 pribežal na ozemlje Panonije pred gentilno 

konsolidacijo Moravanov (pred moravskim knezom Mojmirom) (Enciklopedija Slovenije, 9. zvezek, 

str. 331). Pribina je prejel del Panonije v fevd na vsak način po letu 838 – takrat je bil še pri knezu 

Ratimiru v Posavju – in pred letom 847, ko je dobil zemljo, ki jo je dotlej imel v fevd kot last. 

Mogoče se je to zgodilo okoli leta 840 (Kos, Conversio Bagoariorum et Carantanorum, str. 78). Da je 

šlo za ozemlje Spodnje Panonije, dokazuje navedba v 11. poglavju Konverzije: Ob neki primerni 

priliki je medtem kralj Ludvik podelil Pribini v fevd del Spodnje Panonije okoli reke imenovane Sala 

(prav tam, str. 77). 
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 O vrednotenju arheoloških odkritij v Blatenskem Kostelu (Zalavár) glej: Sós, Agnes Cs: Die 

slavische Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert, München: C. H. Beck, 1973, str. 93 sl., 111 sl. 
135 Predvsem iz jugovzhodnih Alp, nemških pokrajin, pa tudi iz jugovzhodnih predelov Podonavja 

 

(Kerman, Zlata doba slovanstva v Spodnji Panoniji, str. 39). 
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 Na območju Blatenskega Kostela je dal Pribina sezidati cerkev Matere Božje, Sandratovo in 

Ermperhtovo cerkev, znoraj naselbine pa še cerkev mučenika Adrijana in sv. Janeza Krstnika (Kos, 

Conversio Bagoariorum et Carantanorum, str. 136−137). 
137

 Kerman, Zlata doba slovanstva v Spodnji Panoniji, str. 39; Isti, Tü mo, str. 13. 
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naklonjen. Konstantin je najprej sestavil slovansko abecedo (glagolico), potem pa 

prevedel evangelistar (evangelijska berila za nedelje in praznike) kot temeljni 

pripomoček za misijonsko dejavnost. Prevajal je liturgična besedila ter s svojo 

dejavnostjo nasploh postavil temelje novemu knjižnemu jeziku, ki naj se rabi v 

cerkvi in zunaj nje. Z bratom Metodom, ki je predvsem urejal cerkvene zadeve, sta 

tako v Panoniji uvajala slovansko bogoslužje. Po Konstantinovi smrti je Metod po 

obisku pri papežu Hadrijanu II. dobil celo položaj škofa in kasneje nadškofa ter 

mandat za oblikovanje od bavarske cerkve neodvisne panonsko-moravske cerkvene 

province. Kakor pa je po Kocljevi smrti, leta 874, propadla slovenska kneževina v 

zadnji četrtini 9. stoletja in z njo začetki Cerkve, ki je opravljala božjo službo v 

narodnem jeziku, tako je po Metodovi smrti leta 885 propadla cerkvena organizacija. 

Tedaj je namreč nemška stranka tudi iz Moravske pregnala njegove učence ali pa jih 

prodala v sužnost in prepovedala slovansko bogoslužje.
138

 

 

Spet novi gospodarji srednjega Podonavja so na začetku 10. stoletja postali Ogri 

(Madžari). Ti so prek Donave vdrli v Spodnjo Panonijo in v le-tej strli nemško ter jo 

povsem opustošili. Ob svojih pohodih ob Donavi navzgor ter preko slovenskega 

ozemlja v Italijo so uničili krščansko organizacijo, zato je moral kralj Arnulf 

ukrepati, če je hotel rešiti svojo oblast nad Panonijo. Tako je zaupal Panonijo z 

Blatenskim kostelom v varstvo slovanskemu knezu Braslavu. Prepustitev Spodnje 

Panonije Braslavu pa je pomenilo, da mu je bila zaupana vsa nekdanja Panonija 

severno in južno od Drave. Njegova oblast je tako segala od Siska in hrvaške Save 

do Donave pri Bratislavi. Toda ti ukrepi niso ustavili madžarskih konjenikov – potem 

ko so zrušili takratno frankovsko ureditev vse do Alp, so bili njihovi vdori konec 9. 

in v začetku 10. stoletja usodni še za preostanke slovanskega in nemškega 

prebivalstva v Spodnji Panoniji. Še zadnja slovanska selišča v okolici Murske Sobote 

so tako prenehala obstajati oziroma so se pomaknila drugam.
139

 Prodiranje Madžarov 

na zahod in jugozahod sta ustavila šele škof Ulrik in nemški kralj Oton I. leta 955, 
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 Bajt (ur.); Vidic (ur.), Slovenski zgodovinski atlas, str. 45−45, Kerman, Zlata doba slovanstva v 

Spodnji Panoniji, str. 38-39; Zor, Delo Cirila in Metoda med Slovenci, str. 107–108. 
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 Štih, Ozemlje Slovenije v zgodnjem srednjem veku, str. 79–82; Kerman, Tü mo, str. 14. O naselitvi 

Madžarov v njihovo sedanjo domovino in prva desetletja njihovega življenja na tem prostoru 

podrobneje v Štih, Peter: Madžari in slovenska zgodovina v zadnji četrtini 9. in prvi polovici 10. 

stoletja. Zgodovinski časopis 37/1983, št. 3,  str. 171−201.  
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tako da sta jih premagala pri Augsburgu v bitki na Leškem polju. S tem je bila 

zaključena osvojitev nove madžarske domovine in ustvarjena zahodna meja. Madžari 

so se umaknili v Panonsko nižino in se v notranjosti osvojenega ozemlja tudi ustalili. 

Sledila je priključitev prekmurskega ozemlja k novi madžarski državi in tako sta se 

srečali indoevropska in ugrofinska jezikovna skupina. Prav ta jezikovni stik je 

vplival na tesnejšo povezanost panonsko-slovenskega in hrvaško-kajkavskega 

prostora in je hkrati omogočil, da so bili slovenski kulturi v slovenski Panoniji 

postavljeni prvi in pravi temelji. Prekmurski Slovenci so tako že zelo zgodaj izgubili 

samostojnost in prišli pod madžarsko nadoblast. Ker pa je bilo njihovo ozemlje 

izpostavljeno močni madžarizaciji, pritiskom in vpadom, je velik del prebivalstva 

pobegnil iz ozemlja današnjega Prekmurja, nova kolonizacija pa je bila nadalje 

povečini odvisna od razvoja zemljiških gospostev.
140

  

 

Z ustalitvijo Slovanov na območju Spodnje Panonije konec 6. stoletja se torej 

pričenja za slovenski prostor in slovensko kulturo novo poglavje in to je pravzaprav 

izvor za vsa nadaljnja proučevanja slovenskega prostora. Čeprav so prekmurski 

Slovenci zatem izgubili samostojnost, so slovansko dediščino sprejeli za svojo in kot 

taka se odraža še danes. Navsezadnje, kot ugotavlja Orožnova,
141

 »staroslovensko« 

obredno izrazje v območju južnoslovanske jezikovne skupine na jugozahodnem 

kajkavskem kot tudi severnem slovenskem obrobju nekdanje Panonije ni zamrlo, 

ampak se je v sklopu jezikovnih procesov razvijalo in izpopolnjevalo.  

 

4.2  Srednji vek – kolonizacije 

 

Srednji vek je v mnogočem izoblikoval pokrajino ter njeno gospodarsko in družbeno 

strukturo, kakršna se je nato ohranila še stoletja (agrarna naselja in mesta, poljska 

razdelitev, poti in ceste, etnične, državne in deželne meje, sodna okrožja in cerkvena 

mreža s škofijami in župnijami). Najmočnejša institucija v tem obdobju je vsekakor 
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 Kontler, Madžarska zgodovina, str. 39; Göncz, Madžari, str. 16−17; Zelko, Zgodovina Prekmurja, 
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pogoj za sprejem v družbo krščanskih ljudstev zamenjala poganstvo s krščanstvom. 
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 Orožen, Molitveni obrazci, str. 86. 
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bila Cerkev, ki je svoj vpliv širila na versko, politično in gospodarsko življenje, na 

izobraževanje in tudi bolnišnično oskrbo.
142

 

Župnijska mreža je bila začrtana, ustanovljene so bile škofije in župnije, ki so bile 

razdeljene v arhidiakonate. Po razširitvi meja s strani kralja Ladislava je ta v času 

svoje vladavine (1077–1095) novo pridobljena območja razglasil za kronsko posest 

ter jih podredil dvema najbližjima sedežema teritorialnoupravnih enot – županij, 

Vasvárju in Zalavárju. Ne dolgo zatem se je že izoblikovalo
143

 pet večjih kronskih 

zemljišč s sedeži v krajih Szentgotthárd/Monošter, Dobra/Neuhaus, Gornja Lendava 

(danes Grad), Belmura (danes Murska Sobota) in Dolnja Lendava (danes Lendava). 

Vladar jih je ali podaril zaslužnim fevdalnim družinam ali jih dal v fevd. Na območje 

Prekmurja je iz porečja srednje Krke premaknil tudi močno obrambno črto, 

sestavljeno iz strelskih dvorov
144

 s stražarji.
145

 Ti stražarji, ki se v prekmurskih virih 

od 13. stoletja naprej imenujejo jobagioni,
146

 so predstavljali tudi prvo večjo 
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143 Hozjan, Oris fevdalno-posestnih razmer, str. 55−58. 
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 Tako imenovani strelski dvori in strelci so prvič omenjeni v Podravju po sredi 12. stoletja. S 
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Dravo, temveč tudi v širšem mejnem pasu. Madžari so istočasno zgradili obrambni sistem (strelske 

postojanke, gradovi) v okolici Radgone, ob Muri in po vsem Prekmurju do Lendave; na to prav tako 

spominjajo krajevna imena (Strehovci, Turnišče, Gradišče blizu Tišine) (Enciklopedija Slovenije, 12. 

zvezek, str. 337). 
145

 Pri bojni opravi in nalogah, ki so jih opravljali v obmejnem pasu, lahko stražarje oziroma stražnike 

razdelimo v dve skupini: stražniki oziroma stražarji (lat. speculatores, custodes confiniorum ali 

exploratores, madž. örök) in strelci (lat. sagitarii, madž. lövők). Kot pove že njihovo ime, so bili prvi 

nastanjeni bolj ali manj v stražarnicah in manjših mejnih objektih ali utrdbah, drugi pa so se 

največkrat odpravljali v izvidnico iz obmejnih objektov, kjer so bili tudi nastanjeni (Škafar, 

Prekmurski del beksinskega arhidiakonata do leta 1400, str. 33 ss; Kerman, Srednji in novi vek, str. 

45). 
146

 Iz madžarske besede jobbágy (boljši ljudje). Ti so bili v 11.−12. stoletju vodilni, svobodni člani 

nekega spremstva, okrog leta 1200 so kot »iobagiones regni« (pozneje baroni) imenovali deželne 

dostojanstvenike, nadalje vojščake prelatov (iobagiones equestris, iobagiones exercituans). Slednji so 

pozneje kot fevdni možje svoje privilegije lahko delno ohranjali kot nobiles prediales. Končno so bili 

vojščaki aristokratov, od katerih so mnogi bili tudi gospodarsko dejavni. V 14. stoletju pa je bil pojem 

»iobagio« razvrednoten in je označeval podložnike (Lexikon des Mittelalters, st. 491). Hozjan (Oris 

fevdalno-posestnih razmer, str. 55) opredeljuje jobagione (iobagiones) kot nižje kraljeve uradnike, ki 

jih je vladar določal za pomoč veleposestnikom pri upravi vsake od velikih posesti. V Prekmurju je le-

te nastavljal iz vrst še živečih slovanskih veljakov, omenjajo pa se v celotnem prekmurskem prostoru 

od Dobre do Dolnje Lendave. Zelko (Zgodovina Prekmurja, str. 44−45) dodaja, da so kot plačilo za 

svojo službo prejemali od gradu zemljišče, in sicer v dedno last, ki ga kralj ni mogel svojevoljno 

odvzeti in podeliti drugim. Ob morebitnem odvzemu ga je namreč moral nadomestiti z drugim 

zemljiščem. Kovačič (Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 2) na primer izraz 'iobagiones' prevaja z 

besedo župani, Kos (Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, št. 905) pa ga označuje z 

besedo fevdniki. 
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oboroženo silo v visokosrednjeveškem Prekmurju in bili hkrati prvi znani zemljiško-

lastninski sloj, saj so za opravljanje službe dobivali v dar zemljo.
147

  

 

V visokem in poznem srednjem veku je tako poleg veleposestnikov ostajala še širša 

plast svobodnjakov. Poznosrednjeveško Prekmurje do leta 1526 izpričuje močno 

kolonizatorsko dejavnost veleposestnikov na novih in dotlej slabo poseljenih 

območjih. V tem času je bil več krajem dodeljen tudi status trga, s čimer se je 

pospeševala gospodarska zaostalost občutljivega obmejnega prostora. Poleg tega so 

se pojavile tudi manjše zaključene posestne enote, ki so jih imeli v lasti ali fevdu 

ministeriali (na primer Petanjci, Borejci, Krog) ter večji posestni uradi v sklopu 

enega gospostva (na primer turniška pražupnija, katere upravni sedež se pozneje 

preseli v Beltince).
148

 Nastajale so nove naselbine, kjer so si ljudje postavljali hiše, a 

po drugi strani so nekateri kraji tudi propadli, bodisi zaradi uničenja kraja bodisi 

zaradi kolonizatorske osiromašenosti.
149

 

 

4.3 Slovenstvo in kajkavstvo 

 

Kajkavce in Prekmurce je družil skupni kulturni prostor, kjer sta se srečevala 

dialekta, ki sicer pripadata različnim jezikom in različnim narodom. Močne 

sorodstvene vezi, ki so se stkale med dvema narodoma tako na jezikovnem kot 

etnografskem področju so vseskozi vznemirjale raziskovalce pri proučevanju enega 

ali drugega knjižnega jezika oziroma nastalih jezikovnih kakor tudi 

kulturnozgodovinskih in političnih procesov, ki so delovali v zgodovini. Z 

dialektološkega vidika, ugotavlja Rigler, gre v bistvu med južnoslovanskimi dialekti 

za postopno prehajanje in spreminjanje enega jezikovnega tipa v drugega, med 

katerima so natančne meje glede pripadnosti k temu ali drugemu knjižnemu jeziku 

določile v glavnem politične razmere.
150

 Vendarle pa se mnenja jezikoslovcev o 

naravi splošne slovanščine in njenih narečij ponekod močno razhajajo, kot to 
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 Rigler, O slovensko-kajkavskih jezikovnih razmerjih, str. 421. 
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ugotavlja tudi Štih.
151

 Snoj in Greenberg ta nesoglasja pripisujeta zapletenosti 

podatkov in komplementarnim hevrističnim strategijam, ki so na voljo za 

rekonstrukcijo zgodnejših obdobij v jezikovnem razvoju. Kot ugotavljata na podlagi 

analize, so se vrste slovanščine, prinesene v podalpski prostor in na Balkan, 

razlikovale, s časom v večstoletnem procesu pa so postale bolj izenačene. Fonetične 

spremembe prav tako nakazujejo, da je bila alpskoslovansko-kajkavsko-čakavska 

jezikovna skupnost 10. stoletja svoja entiteta, ki je kot taka sama sebe razlikovala od 

sosednjih slovanskih entitet. Sicer se slovanski idiom v vzhodnih Alpah ob prelomu 

tisočletja ni bistveno razlikoval od slovanskih idiomov na kajkavskem in čakavskem 

ozemlju, so pa bile razlike med temi tremi idiomi in preostankom južne slovanščine 

na eni strani in zahodno ter vzhodno slovanščino na drugi že tako velike, da je bilo 

sporazumevanje med njihovimi govorci močno oteženo, če že ne onemogočeno. Na 

osnovi fonoloških inovacij, upoštevajoč načela Occamove britve, pa se za čas okrog 

leta 1000 ugotavlja jezikovna skupnost, iz katere so se razvile današnja slovenščina, 

kajkavščina in čakavščina. Jezikovno-zgodovinski razlogi tako tudi prištevajo 

prekmurščino in istrščino, čeprav je komunikacija med Prekmurcem in Istranom v 

narečju skoraj nemogoča, k slovenskemu, kajkavščino in čakavščino pa k hrvaškemu 

jeziku.
152

 Štih, ki k sodobnim filološkim ugotovitvam dodaja še analizo 

historiografskih tekstov različnih zvrsti, pa prihaja do ugotovitve, da so Slovani med 

Donavo in Jadranom v zgodnjem srednjem veku in tudi kasneje zagotovo govorili 

slovanski jezik. Vendar pa to ne pomeni, da je bil jezik povsod enoten. Na podlagi 

modernega kategorialnega aparata bi se namreč nastale razlike lahko še najbolj točno 

opredelile kot razlike med dialekti enega in istega jezika.
153

 

 

O kajkavščini kot formirani jezični diatopski enoti se z gotovostjo lahko govori od 

10. stoletja dalje. Takrat se še ni ločila od slovenskega jezika niti od šćakavščine, 

ampak se je izločila iz zahodnega južnoslovanskega prajezika, približno v istem času 

kot slovenski jezik. Od tega časa se lahko govori tudi o zahodni štokavščini in 

čakavščini.
154

 Kot navaja Rigler, je po Ramovšu slovansko prebivalstvo nekdanje 
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Kocljeve kneževine pred madžarskimi navali pobegnilo iz panonske pokrajine in si 

poiskalo zavetja za Dravo in v gozdovih nekako na današnji nemško-štajerski in 

prekmurski ter zahodno-ogrski meji. Ozemlje pod Dravo in na vzhod od Sotle naj bi 

tako v začetku 10. stoletja prišlo v politično sfero starohrvaškega kraljestva, zatem 

prometno gravitiralo na jug in se s tem tudi odmaknilo slovenskemu jezikovnemu 

razvoju ter primaknilo srbohrvaškemu.
155

 Prav tako ni bilo v Prekmurju kot tudi ne 

med Muro in Dravo trdne meje med kajkavskimi (hrvaškimi) in slovenskimi govori. 

Razlike so postajale očitne in izrazitejše šele z razvojem obeh jezikov. V srednjem 

veku namreč pri določanju mej ni bilo narodov v današnjem smislu, je pa ostajala 

politična meja med Hrvaško oziroma Ogrsko-hrvaškim kraljestvom in Avstrijo.
156

 

 

Kajkavski pisci in prevajalci so kajkavski knjižni jezik imenovali slovenski jezik 

tako kot Primož Trubar, vendar med njima ni tesne povezave, saj sta ubrala vsak svoj 

jezikovno-književni razvoj. Normiral ga je Anton Vramec s Kroniko leta 1578 (»je 

slovenskim jezikom spravljena«) ali Postilo leta 1586 (»spravlena slovenskim 

jezikom«; »ovo kratko Postilo našim materinim slovenskim jezikom, slovom i 

govorenjem spravil i načinil«). Toda Vramec je imel, čeprav je svoj jezik imenoval 

slovenski, v mislih kajkavščino. Gre torej za današnji kajkavski dialekt, ki se je kot 

knjižna norma začel uveljavljati v tem prostoru že v 15. stoletju in se je uporabljal na 

zahodnem hrvaškem slavonskem prostoru s središčem v Zagrebu, nikakor pa se to 

poimenovanje ni uporabljalo za današnjo slovenščino. Zaradi pripadnosti dela 

Prekmurja in sorodnosti prekmurskemu narečju pa je zavladal tudi v tem delu 

Slovenije, vendar le kot nadomestni knjižni jezik v cerkvi. Kajkavščina je imela tako 

tudi v Prekmurju status knjižnega jezika in prvi prekmurski pisatelji so naravno 

uporabljali besede, ki so se za verske pojme utrdile v njihovi pokrajini v ustni rabi.
157

 

Po Riglerju je morebitno sorodnost ali povezavo med tema jezikoma dokončno 

odpravil Fran Ramovš, ki pravi, da »je hrvaški kajkavski dialekt genetsko vezan na 

slovenščino in je z njo sprva nekaj stoletij živel isto življenje, nato pa bil zaradi 

spremenjenih političnih razmer pritegnjen v srbohrvaško politično sfero«. Z 

današnjega stališča je tako kajkavščina po Ramovšu dialekt srbohrvaškega jezika, 
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današnja razmejitev med njima pa bolj odraz tipičnih političnih in 

kulturnozgodovinskih okoliščin kot pa golih jezikovnih dejstev.
158

 

 

Kot kažejo rezultati raziskav strokovnjakov za jezikoslovne študije, sta se 

slovenščina in kajkavščina razvili iz ene jezikovne skupnosti, vendar pa so tokom 

časa zaradi zgodovinskih in političnih okoliščin nastajale med njima razlike, ki so ju 

naposled tudi ločile. S tem postane pojasnjeno tudi vprašanje prekmurščine in 

kajkavščine, namreč da so Prekmurci govorili svoj jezik in ta jezik ni bil kajkavščina. 

 

4.4 Reformacija in njen čas 

 

V 16. stoletju je sedanji slovenski prostor skupaj z drugimi notranjeavstrijskimi 

deželami po intenzivnosti in tudi širini najbolj zaznamovala reformacija, kulturna 

novost oziroma kar prelomno obdobje evropske kulture, ki ji je steber postavil 

Martin Luther. Z zahoda je preko Italije in Trsta  prišla do Primoža Trubarja tako 

imenovana švicarska reformacija, z nemškega severa pa se je razširilo luteranstvo. 

Slednja, to je luteranska reformacija, je prevladala predvsem med plemstvom 

notranjeavstrijskih dežel in v manjši meri med kmečkim prebivalstvom, saj le-teh 

plemstvo ni posebej pritegovalo k njej.
159

 Pri tem je potrebno omeniti, tako Luthar, 

da so bile dežele Notranje Avstrije v mnogih pogledih ključne za preživetje 

rimskokatoliške Cerkve v Evropi. Reformacija je, kot rečeno, prodrla na sever prek 

Trsta in Kopra, sicer pa je bil krščanski svet razdeljen na romanski zahod in 

slovansko-ogrski vzhod. Slednji je zaradi izpostavljenosti turški meji in 

ortodoksnemu (pravoslavnemu) svetu tako bil dovzetnejši za nadaljnje širjenje 

reformacije.
160

 V slovenskih deželah je reformacija prodrla med duhovščino, 

ustvarila je knjižni jezik, slovstvo in  razvila šolstvo, javno knjižnico in s tem tudi 

jasno izraženo zavest o Slovencih nasploh.
161

 Prekmurje v tistem času še ni bilo del 
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vseh teh pridobitev, saj je bilo vpeto v ogrsko kraljestvo, sprejetje oziroma prevlada 

nove vere pa je bilo pogojeno z mišljenjem lokalnih plemiških rodbin. 

 

Pojav reformacije, njen dialog z drugimi sočasnimi kulturnimi tokovi sredi poznega 

razcveta nekaterih starejših struj in razpad stare organizacije kulture, ki so ga 

povzročile vojne, so bili tisti dejavniki, ki so 16. stoletje zaznamovali kot nadvse 

vznemirljivo obdobje v zgodovini madžarske kulture. Renesančni humanizem s 

kraljem Matijem ni izumrl, kajti plemstvo, ki je prej obsojalo Matijevo radodarnost 

do kulture kot potratno, je začelo zdaj priznavati uporabnost humanistične kulture za 

analiziranje in kritiko sodobnih življenjskih okoliščin. Protestantski reformatorji so 

imeli namreč precej skupnega s sodobnim rodom humanistov in so se tudi dosti 

naučili iz njihovih izkušenj. Predvsem pa jih je, enako kot humaniste in pozneje 

člane razsvetljenske »republike književnosti«, preveval občutek pripadnosti veliki 

kontinentalni stalno povezani skupnosti enako mislečih.
162

 

 

Reformacija je svoj pečat na Ogrskem pustila še pred eskalacijo verskih vojn, to je na 

začetku 16. stoletja. Protestantske ideje, ki so najprej (leta 1525) našle posluh zlasti 

med nemško govorečimi meščani in na dvoru habsburške kraljice Marije, žene 

Ludvika II. iz rodu Jagielioncev, so se razširile na Ogrsko po letu 1540 po zaslugi 

grajskih in potujočih pridigarjev. Med prvimi velikimi širitelji luteranske reformacije 

se izpostavljajo nekdanji frančiškanski menih Mátyás Bíró Dévai, imenovan tudi 

madžarski Luther, Imre Ozorai in András Gálszécsi. Reformacijo so sprejeli, 

oblikovali in širili naprej predvsem pridigarji, kot so bili János Sylvester, András 

Szhárosi Horváth, Mihály Szkhátosi (nekdanji frančiškan), Márton Kálmánscehi 

Sánta, István Szegedi Kis (velik pesnik in prevajalec psalmov), Albert Szencsi 

Monár in Péter Melius Juhász, ki je Debrecen spremenil v »kalvinistični Rim«. 

Reformacija je po začetnem omahovanju prevladala pri večini Madžarov, saj jo je 

sprejelo ljudstvo vseh socialnih struktur (plemiči, kmetje, potniki, neplemiški srednji 

razred). Konec 16. stoletja je bilo tako na Ogrskem že 80 do 85 odstotkov 

prebivalcev, ki so se opredelili za protestantizem. Podobno je bilo v Dolnji Avstriji, 

prav tako je približno polovica katoličanov Svetega Rimskega cesarstva, ki so ga 
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zajeli verski boji, prešla v neko smer protestantizma. Na podlagi tega Pálffy
163

 

ugotavlja, da je bila med prebivalci Srednje Evrope nova vera nasploh vsepovsod 

ekspanzivna, ne glede na to, o kateri državi je govora. Druga smer reformirane 

cerkve, kalvinizem, pa se je razširila iz Züricha preko Ulricha Zwinglija in njegovega 

naslednika Heinricha Bullingerja ter se ustalila v glavnem v Transilvaniji. Z 

nastopom in uveljavitvijo nove smeri je tudi večina šol, tiskarn in publikacij postala 

luteranska bodisi kalvinska, prav tako se je povečala potreba po literaturi v maternem 

jeziku. Eden od razlogov za osupljiv uspeh nove vere je mogoče najti tudi v 

materialnem propadanju katoliške cerkve, kajti močna in bogata cerkev srednjega 

veka je bila le še preteklost. Pomembno vlogo je odigrala tudi bitka pri Mohaču, kjer 

je večina prelatov umrla, zaradi česar je večina škofij ostala prazna, s čimer so se 

pravzaprav protestantizmu odprla vrata na Ogrsko. K hitremu širjenju pa je 

pripomogla tudi kriza katoliške cerkve ob koncu srednjega veka, težnje usmerjene k 

reformaciji kot tudi nov in popularen izbor vere. Z reformacijo je bil namreč v 

ospredje postavljen človek, njegova stiska in svoboda mišljenja in ne politika, 

umetnost ali arhitektura, kar so bile tendence voditeljev srednjeveške cerkve. Vendar 

to ne pomeni, da je katoliška vera izginila, le omejila se je na posamezna posestva in 

nekatera mesta (na primer Bratislava, Trnava).
164

 

 

Prvo obdobje širjenja protestantizma je na Ogrskem potekalo od leta 1526 (poraz pri 

Mohaču) do dunajskega miru leta 1606. Reformacijsko gibanje je dobilo močno 

oporo zlasti med ogrskimi velikaši kot nasprotniki katoliških Habsburžanov. Za 

širjenje Lutrovega nauka pa so najprej poskrbeli z Dunaja pregnani profesorji, 

priseljeni trgovci in študentje iz nemških mest. Poleg meščanstva se je tudi večina 

ogrskega plemstva navdušila za novo vero, saj si je želelo prisvojiti katoliška 

cerkvena posestva in se otresti katoliških Habsburžanov. Nosilci reformacije pa so 

bili predvsem zemljiški gospodje,
165

 ki so po načelu cuius regio eius religio tudi 

določali vero svojim podložnikom
166

 in prav zato je imel protestantizem v Prekmurju 

mnogo večje uspehe kakor med avstrijskimi Slovenci, saj so zemljiški gospodje v 
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skladu z omenjenim načelom imeli pravico določiti vero oziroma jim jo celo vriniti. 

Sočasno se je protestantizem razširil tudi na Kranjskem in Štajerskem, s čimer so bile 

ustanovljene protestantske občine, zgrajene cerkve in šole. Tako plemstvo kot 

preprosto ljudstvo je prešlo k novi veri, Habsburžani pa so ostali zvesti katoliški veri. 

Nasploh so bili na Ogrskem vsi nasprotniki avstrijskih vladarjev pristaši nove vere. 

Glede na to, da se je reformacija hitro širila, je konec 16. stoletja pri katoliški veri 

vztrajalo le še nekaj ogrskih veljakov, vsi ostali, predvsem nižje plemstvo, pa je 

katoliško vero zamenjalo s protestantsko.
167

  

Košič navaja, da je nekatere imenitne velikaše protestantska nova moda prevzela 

celo do te mere, da so si prisvojili imetje samostanov, iz katerih so redovniki pred 

Turki pobegnili in dobrohotno sprejemali protestantske duhovnike, katerim so 

predali katoliške cerkve, svojim kmetom pa vsiljevali novo vero. Eden takih je bil 

Peter Perenyi, varuh kraljevske krone, ki se je opredeljeval za vestnega protestanta. 

V zameno, da bi mu turški cesar pomagal pridobiti ogrsko kraljestvo, mu je 

neomajen v svojem prepričanju v podkupnino poslal 32 vozov katoliških otrok in 

mladih snah. To namero pa je pravočasno preprečil kralj Ferdinand, ki ga je dal 

pripeljati na Dunaj in zapreti v temnico, kjer je ostal do smrti. Podobnih primerov je 

bilo še več, saj so mnogi drugi bogati gospodje, le da bi ponagajali škofom, 

množično sprejemali protestantsko vero.
168

  

 

Protestantizem je v Prekmurje, najprej v Železno županijo, prihajal  z dolnje Ogrske 

in se tudi zasidral po prizadevanju in pod vplivom dveh plemičev, Marku 

Pemflingerju in Tomažu Nádasdyju. Družina Nádasdy je bila nasploh med ogrskimi 

veljaki prva, ki se je spoznala in spoprijateljila z reformacijo. Prav tako je v njej 

ostala najdlje. Ko je Filip Melankton
169

 zvedel za Nádasdyjevo veliko nagnjenje k 

tuji novosti, mu je v Sarvar poslal najprej Ivana Sylvestra, potem pobeglega meniha 
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Matijo Devaja in zatem še Hrvata Janoša Drugeca z namenom, da bi pridobili ogrske 

Slovence za novo vero.
170

  

 

Po Kovačiču so vse slovenske župnije v Železni županiji prišle v luteranske roke po 

letu 1606. Zelko
171

 pa ugotavlja, da so evangeličani v župnijah gornjega Prekmurja 

že okoli leta 1590 v celoti prevzeli cerkveno upravo in jo obdržali vse do leta 

1672.
172

 Po drugih podatkih naj bi protestantizem v Prekmurju prevladoval v letih 

1522–1647,
173

 do pravega razmaha pa je prišlo šele v 17. stoletju, ko je na 

Štajerskem že pojenjal, vendar pa ta trditev ni podkrepljena s konkretnimi podatki. 

Kerčmar
174

 spet navaja, da naj bi se reformacija v Prekmurju začela leta 1535 v vasi 

Boreča, s čimer pa se ne strinja Dobrovič,
175

 ki postavlja začetek reformacije na 

Nádasdyjevem ozemlju, kamor je spadalo tudi Prekmurje, v leto 1560. Tedaj naj bi 

evangeličanski duhovnik Mate Szegedi pri družini Nádasdy prevzel delo grajskega 

pridigarja.
176

 Kozar Mukič
177

 omenja tudi prve evangeličanske verske skupnosti, in 

sicer leta 1540 na Dolnjem in Gornjem Seniku v današnjem Porabju ter leta 1587 v 

Dolencih. Na tem mestu velja izpostaviti, da so se različni idejni tokovi 

protestantizma tudi v Prekmurju odražali kot sočasen razvoj dveh smeri, kalvinsko 

helvetske in evangeličansko augsburške veroizpovedi. Kot ugotavljata Šebjanič in 

Zelko so do diskusijskega cerkvenega zbora v Čepregu leta 1591 na posesti 
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Bánffyjev kot po vsej zahodni Ogrski v času reformacijskega gibanja delovali 

pridigarji in učitelji obeh glavnih protestantskih smeri. Po dokončnem razcepu leta 

1595 pa naj bi se kalvinska različica protestantizma ustalila predvsem v madžarskih 

krajih srednjega Podonavja in na vzhodnem robu slovenskega narodnostnega 

ozemlja. Kalvinci so tako imeli cerkveno oblast v soboški dekaniji od leta 1595 do 

1618 s sedežem v Rogaševcih, od leta 1618 do 1672 pa luterani. Za dobrih 80 let, 

torej med leti 1590 in 1672, je bila győrska škofijska cerkvena uprava v gornjem 

Prekmurju prekinjena. Győrski škofje, kamor je spadal gornji del Prekmurja, so bili 

pri tem napram plemstvu nemočni, niti niso imeli duhovnikov za katoliško 

bogoslužje. Izvajanje jurisdikcije nad slovenskimi župnijami v Železni županiji s 

strani luteranske cerkvene oblasti v tem času jasno izkazuje seznam imen 

predikantov v knjigi soglasja Liber concordiae ali Formula concordiae. 

Evangeličanski duhovniki so ob nastopu duhovniške službe kot izraz pripadnosti 

luteranstvu morali obvezno podpisovati to simbolno knjigo, ki je bila sprejeta 12. 

septembra 1595 na sinodi v Meszlenu.
178

 

 

Po Košiču so se prekmurski Slovenci, tako Železne kot tudi Zalske županije, v času 

kraljevanja Ferdinanda I. (1527–1564) silno opirali katoliške vere, »da szo jih 

zapelavczi z nikse fele mestriov nej mogli od nye odtergniti i na lutheransztvo 

zapelati /…/« (tako da jih nobene spletke zapeljivcev niso mogle prepričati v 

nasprotno, namreč k prestopu v protestantizem). Kralj Maximilian (1564–1576) pa je 

bil Ferdinandovo nasprotje in mu je bilo pravzaprav vseeno, katere vere je ljudstvo, 

le da mu je zvesto in mu plačuje davek. Res pa je, da je čas njegove vladavine bil 

reformaciji nadvse naklonjen. Poleg tega so protestantski pridigarji začeli ljudstvu 

oznanjati, da bodo Turki kmalu prevzeli to vero in tudi zato je mnoge posvetne kakor 

tudi cerkvene uradnike zamikala protestantska vera. To nikakor ni bilo po godu 

škofom, oglasil pa se je tudi zagrebški škof in hkrati hrvaški ban Jurij Draškovič, ki 

je leta 1579 v Szombathelyu sklical sinodo tako za katoliške kot tudi za protestantske 

duhovnike in učitelje. Čeprav se predikanti pod varstvom Franca Nádasdyja niso 
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odzvali, si je Draškovič kljub temu prizadeval, da Luthrova zmota ne bi zašla na 

ozemlje Hrvaške in tudi ne med Slovence Zalske županije.
179

 Kot kažejo nadaljnje 

ugotovitve, mu to le ni uspelo povsem preprečiti. 

 

Začetki reformacije na dolnjelendavskem ozemlju pa so bili tesno povezani z grofi 

Bánffyji, ki so imeli v lasti večino zemlje prekmurskega dela beksinskega 

arhidiakonata. Kdaj se je to zgodilo, ostaja še vedno odprto vprašanje, saj se 

dognanja raziskovalcev razlikujejo. Skalič
180

 postavlja začetke v leto 1534, ko je 

Štefan Bánffy (rojen 1522) nasledil očeta Janeza, ki je v Dolnji Lendavi dal zgraditi 

cerkev in samostan. Ta cerkev je s prestopom Bánffyjev v evangeličansko vero 

postala evangeličanska in kot taka ostala vse do leta 1598. Kuzmič pa ugotavlja 

prisotnost reformacije na tem območju med leti 1543/44, ko se kot krstni boter 

hčerke Štefana Bánffyja omenja evangeličanski učitelj Jurij Racz in 1608, ko je 

Krištof Bánffy sprejel nazaj katoliško vero.
181

 Iz časa Bánffyjev je znan tudi prvi 

evangeličanski duhovnik Franc Tőke,
182

 ki je literarno ustvarjal med leti 1553 in 

1556, čeprav je bil v Lendavi že prej. Nasledil ga je Štefan Beythe, najprej kot učitelj 

in pozneje tudi kot duhovnik. Tőke je bil znan tako kot duhovnik družine Bánffy 

kakor tudi nastale lendavske evangeličanske fare, kjer je pridigal ter s petjem in 

violino (goslimi) bodril ljudi. Čeprav je v pridigah spodbujal vernike k pravilnemu in 

dobremu duhovnemu petju, med verniki ni naletel na razumevanje, ampak prej na 

odpor, o čemer priča zadnji del njegove pesmi, napisane v madžarščini, iz leta 1553:  

V letu tisoč petsto triinpetdesetem 

v žalosti zaradi tistih, ki se bodo pogubili, 

Ferenc Tőke spisal pesem to je v Lendavi, 

ko se trudil je z ljudstvom, ki ga ni poslušalo.
183

  

 

V času utrditve protestantizma v Lendavi (sredina druge polovice 16. stoletja) so 

člani Bánffyjeve družine kot zemljiški gospodje in cerkveni patroni uveljavili novo 

vero in nov način bogoslužja tudi v župnijah Dobrovnik, Turnišče in Bogojina. Kot 
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izvoznik vina pa so imeli že vrsto let razvite trgovske stike z avstrijskimi in 

slovaškimi mesti, poleg tega pa tudi prijateljske in sorodstvene stike z gospostvi 

Zrinski, Nádasdy in Batthyány. Tako je že sredi 16. stoletja pod vplivom Tomaža 

Nádasdyja protestantski nauk prevladal v podložnih krajih osrednjega in manj 

prometnega goričkega predela Prekmurja. Skrajno severna gorička naselja, ki so 

spadala pod gospostvo Batthyányjev, pa je ta val zajel konec 16. stoletja ob verskih 

tokovih iz Güssinga.
184

 

 

V Dolnji Lendavi je prevladal tudi kalvinizem, saj je bil Nikolaj Bánffy poročen z 

Uršulo, sestro Jurija Zrinskega, slednji pa so bili privrženci kalvinizma. Na 

lendavskem gradu so se tako naselili kalvinski pridigarji, poleg tega je Nikolaj 

ustanovil protestantsko tiskarno, ki je tiskala menda le madžarske knjige. Toda po 

izgonu kalvinskih pridigarjev iz Medžimurja, s strani Jurija leta 1623, se je to zgodilo 

tudi v Dolnji Lendavi. Sledil je odvzem protestantskih cerkva med leti 1637 in 1661, 

a kljub temu se še leta 1641 v Turnišču omenja kalvinski pridigar, ki je nadvse škodil 

katoličanom, protestante in kalvince pa še bolj potrjeval v njihovih zmotah.
185

  

 

V Železni županiji so uveljavitev luteranstva poleg »domačih« zemljiških gospodov 

pospeševali tudi protestantski predikantje in učitelji, ki jih je nadvojvoda Ferdinand 

Habsburški septembra in oktobra 1598 izgnal iz Štajerske in Kranjske. Le-ti so se 

zatekli k ogrskim fevdalcem Széchyjem, Batthyányjem in Nádasdyjem, ki so jim 

nudili zatočišče v Gornji Lendavi, Murski Soboti in na Petanjcih. Prav ti pastorji naj 

bi s seboj prinašali dotlej natisnjene in uporabljene nemške ter slovenske molitvenike 

in druge protestantske tiske, tako je bila na primer ob evangeličanski vizitaciji leta 

1627 pri Sv. Trojici v Gornjih Petrovcih med cerkvenimi knjigami najdena tudi 

»kranjska« Hišna postila.
186

 Prisotnost teh pastorjev zlasti na petanjskem dvorcu 

Nádasdyjev ni le močno prispevala k širjenju protestantskih idej med panonskimi 

Slovenci, ampak je njihovo delovanje pritegnilo k bogoslužju protestante iz 

Ljubljane, Štajerske, Kranjske in tudi Koroške. Preživljali so se s poučevanjem in 
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pridiganjem vse dokler ni to Francu Nádasdyju z grožnjami preprečil dunajski 

dvor.
187

  

 

Bistveno drugače pa je bilo v dolnjem Prekmurju, kjer se je protestantizem širil in 

razširil v precej manjši meri. Za razliko od Železne se v Zalski županiji 

protestantizem le ni mogel zasidrati niti v evangeličanski in še manj v kalvinski 

obliki. Podpora, ki so jo reformaciji nudili lendavski Bánffyji ali čakovski Zrinski, je 

bila sodeč po podatkih kratkotrajna, zato tudi ni mogla odločilno vplivati na 

kakršnokoli vidnejšo spremembo konfesionalne podobe dolnjih krajev.
188

 Z vrnitvijo 

Krištofa Bánffyja h katoliški veri leta 1608 se je obdobje reformacije na njihovem 

ozemlju končalo in glavno prizorišče reformacijskega gibanja je tedaj postal severni 

prekmurski okoliš.
189

 Rodovino Bánffy, ki je gospodarila z lendavskim ozemljem do 

leta 1645, so nasledili Nádasdyji, ki so bili protestantje in so to vero nadalje tudi 

uvajali. Njihovi nasledniki Esterházyji pa so bili in ostali katoličani. Medtem je tudi 

Zrinski prešel nazaj h katolicizmu in ker se protestantska vera na ozemlju Hrvaške 

tako ali tako ni mogla udomačiti, se je tako zgodilo tudi v dolnjem Prekmurju.
190

 

Prav tako sta ponovno sprejela katoliško vero zemljiška gospoda znatnega dela 

severnega Prekmurja, Nádasdy leta 1643 in Széchy leta 1647, toda to ni več vplivalo 

na tamkajšnje prebivalstvo, ki je bilo že povsem utrjeno v protestantskem duhu.
191

 

 

V prid dejstvu, da je evangeličanska smer reformacije ohranila svoje gmotne in 

duhovne postojanke v pretežnem delu Prekmurja, Šebjanič omenja obstoj 

samostojnega seniorata oziroma podseniorata pri Gradu (1627) in nato v Murski 

Soboti (1651).
192

 V času največje luteranske moči okoli leta 1640, za  časa seniorja 

Ivana Terboča, se je obseg tako imenovanega luteranskega seniorata celo povečal, saj 

so mu pripadle tudi dolnjelendavske župnije Bogojina, Dobrovnik, Turnišče in za 
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krajši čas celo oddaljeni Legrad.
193

 To je bilo možno in izvedljivo predvsem zato, ker 

se pokatoličanjeni tujenarodni velikaši in veleposestniki v tem obdobju niso več 

toliko lotevali zaznavnejših protireformacijskih ukrepov, saj jim je bilo izpolnjevanje 

tlačanskih obveznosti za dvig tržne moči svojih poljedelsko-živinorejskih pristav in 

vinogradniških posesti veliko pomembnejše.
194

  

 

Kot je bilo že nakazano, se je protestantizem iz Ogrske razširil tudi na ozemlje 

Hrvaške, kjer je pridobival zagovornike v Istri, Medžimurju in Pokolpju. Med 

zemljiškimi gospostvi so protestantje postali predvsem grofi Zrinski od leta 1546 in 

Erdődyji, zato se je protestantizem, predvsem po vzoru sosednjih ogrskih (grofi 

Bánffy in Batthyáni) in štajerskih veljakov (grofi Stubenbergi), širil na njihovih 

posestvih v Medžimurju in ob Kolpi. Kot najbolj goreč spodbujevalec protestantizma 

se omenja Peter Erdődy, vendar so reformiranje njihovih podložnikov preprečevali 

turški vpadi. Nasploh pa je prenehalo vsako delovanje v tej smeri s smrtjo Nikole 

Šubića Zrinskega v Sigetu leta 1566. Najstarejši katoliški pisci namreč kot glavni 

razlog za sigetsko katastrofo opisujejo prav versko kontaminacijo v tej dobi in temu 

se pridružuje tudi slovenski avtor prevoda Historia Sigethi, Samuel Budina.
195

  

 

Kalvinizem kot eno izmed reformiranih vej v Medžimurju pa je v teh krajih začel 

pospeševati Jurij III. Zrinski. Toda kljub prvotnemu uspehu le ni ustalil, saj je po 

slabi polovici stoletja, leta 1623, Jurij iz Medžimurja izgnal vse kalvinske pridigarje 

in se skupaj z vso družino vrnil h katoliški veri.
196

 Tako je reformacija do začetka 17. 

stoletja v vseh hrvaških deželah močno oslabela, zato jezuitom, ki so že sredi 16. 

stoletja prišli na ozemlje Hrvaške, ni bilo težko uničiti njenih še zadnjih ostankov. 

Ogrsko-hrvaški zbor je namreč odločil, da protestante izženejo in razglasil katoliško 

vero za edino dovoljeno. Imenovana komisija je tako v Varaždinu odstavila 
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protestantski magistrat in izkoreninila protestantizem. Tudi del rodbine Zrinski, ki je 

propagiral protestantizem, se je leta 1623 vrnil h katolištvu in enako so ravnali tudi 

drugi protestantski plemiči.
197

 Kot izpostavlja Bučar, so reformiranje podložnikov v 

Medžimurju od začetka resda preprečevali turški vpadi, vendar so kljub temu ostale 

sledi reformacije še za časa zagrebškega škofa Franja Tauzija (1751−1761), to je v 

drugi polovici 18. stoletja. Župniki so zaradi tega v beksinskem in varaždinskem 

arhidiakonatu morali vsako leto  arhidiakonu ali vikarju predložiti poročilo, kakšen je 

tam odnos do katoliške vere, koliko je pripadnikov druge veroizpovedi in koliko se 

jih letno spreobrne.
198

 

 

Protestanti so pri utrjevanju svoje vere sprva obdržali precej katoliškega, saj so 

potrebovali čas, da bi temeljito dognali svoj nauk. Tako so dolgo časa sv. večerjo 

delili s hostijami, leta 1549 so se še križali in naprej uporabljali mašno obleko, 

Tomaž Nádasdy pa naj bi še leta 1547 za veliko noč blagoslovil meso in kruh. Na 

Telovo so imeli procesijo brez zakramenta in zvonili proti oblakom. Sprva so bili 

proti vpeljevanju nevest, vendar so se navadili. Pri krstu so rabili svečo, sol in 

eksorcizem. Imeli so zornice in hodili so na romanje. V cerkvah, ki so jih odvzeli 

katoličanom in si jih tako rekoč prilastili, so počasi odstranjevali vse, kar je 

spominjalo na katoliško vero. Največji pomen so dajali pridigi, ki je predstavljala 

osrednji del božje službe. S tem so jasno pokazali, da sv. maše ne sprejemajo in se v 

tem tudi razlikujejo od katoličanov.
199

 Nastanek evangeličanskih
200

 verskih skupnosti 

je namreč vernikom dajal občutek precejšnje demokracije, saj so sami smeli 

upravljati svojo gmajno, sami so volili in izbirali duhovnike ter učitelje, pri 

bogoslužju pa so uvajali rabo razumljivega maternega jezika.
201

  

 

O tem, kako se je vršil oziroma potekal prestop iz katolicizma v protestantizem med 

prekmurskimi Slovenci, nazorno ponazarja naslednje izročilo: »Neko nedeljo so 
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 Goldstein, Hrvaška zgodovina, str. 100−101. 
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 Bučar, Povijest reformacije i protireformacije u Medjumurju i susjednoj Hrvatskoj, str. 67. 
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 Luteranska vera v Prekmurji, str. 82. 
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 Tridentinska katoliška cerkev je kljub protireformacijskim sklepom tridentinskega koncila 

(1545−1563) in številnim drugim poskusom bila povsem  nemočna – večina katoliških duhovnikov je 

namreč padla v bitki pri Mohaču, nižja duhovščina pa je bila slabo izobražena in gmotno siromašna 

(Kerčmar, Protestantizem v Prekmurju, str. 151). 
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 Prav tam, str. 151–152; Kokolj; Horvat, Prekmursko šolstvo od začetka reformacije do zloma 

nacizma 1945, str. 13. 
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prišli ljudje po običaju k službi božji k župni cerkvi. Pri cerkvi je bil pripravljen kup 

palic. Po opravilu je dal graščak razbobnati in razglasiti svoj ukaz: kdor sprejme 

grofovo vero, naj gre mirno na svoj dom, kdor pa ne, naj si vzame iz kupa palico in 

naj gre s trebuhom za kruhom, kamor hoče, samo na svojo kmetijo ne več.« Kot pravi 

Kovačič in je tudi samoumevno pri ponižnem in vdanem ljudstvu, so ljudje večinoma 

storili prvo, saj tako ali tako niso vedeli, za kaj gre.
202

 

 

Čeprav je reformacija bila kulturna novost z novimi in tudi spodbudnimi idejami, pa 

je slovenski narod na Ogrskem tako rekoč razdvojila, v papince in luterane, kot to 

navaja Trstenjak, to je v katoliško in protestantsko stranko. Vnel se je verski boj, 

nastopila je protireformacija, ki je tudi zmagala. Mnogi so sicer vztrajali v svoji novi 

veri, a še več se jih je povrnilo v katoliško Cerkev, kar velja predvsem za južni del 

Prekmurja. Trstenjak to dobo imenuje kot izredno nemirno, izpostavlja 

nezadovoljstvo in nesrečo protestantskih Slovencev,
203

 o čemer bo več govora v 

nadaljevanju, na tem mestu omenimo le, da so mnogi prav zato zapuščali svojo 

domovino in iskali nov dom v mirnejših krajih. 

 

Sklenemo lahko, da prekmursko protestantsko gibanje ni bilo izraz prekmurskega 

meščanstva, kot je bilo to pri večini drugih narodov. Sprejemanje nove vere je bilo 

tesno povezano z versko vnemo zemljiškega gospoda, pridigarsko in prepričevalno 

sposobnostjo predikanta in mnogih drugih dejavnikov v zavesti poslušalcev, ki so 

prej bili naklonjeni katoliški veri. Navsezadnje je k odprtosti do novega nauka in k 

hkratni slabitvi katoliškega cerkvenega vpliva pripomogla tudi administrativna in 

cerkveno-upravna razdvojenost Prekmurja. O organizaciji nove vere med 

prekmurskimi Slovenci lahko govorimo nekje ob koncu 16. oziroma v začetku 17. 

stoletja. S tem katoliška vera seveda ni izginila, le omejila se je na posamezna 

posestva in nekatera mesta. Res pa je, da je reformacija v vsem slovenskem prostoru 

bila tista silnica, ki je omogočila ljudstvu, da izrazi svojo slovenskost, se kulturno, 

jezikovno in tudi književno izrazi.  
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 Kovačič, Slovenska Štajerska in Prekmurje, str. 274–275. 
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 Trstenjak, Slovenci v šomodski županiji na Ogrskem, str. 51−52. 
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4.4.1 Tiskarska dejavnost 

 

V času reformacije je bilo na območju Ogrske tiskarstvo zelo razširjeno, in sicer kot 

pravi Gruden »se na Ogrskem v 16. stoletju skupno omenja okoli 30 potujočih 

tiskarjev, ki so bili hkrati stavci, tiskarji, korektorji, rezali in vlivali so črke, a bili so 

hkrati tudi knjigovezi in knjigotržci«.
204

 V Zalski županiji so bili podporniki tiskarske 

dejavnosti zlasti dolnjelendavski Bánffyji. Za časa Nikolaja Bánffyja IV. so tako v 

njegovem dvorcu opravljali pomembno literarno in nabožno dejavnost Gáspár 

Ráskai, Ferenc Tőke, György Orbonai Rácz, György Kultsár, István Beythe in 

številni drugi madžarski reformacijski znanstveniki in pridigarji.
205

 To je imelo za 

Dolnjo Lendavo nedvomno pomembne kulturnozgodovinske posledice. Prisotnost 

potujočega poljskega tiskarja Rudolfa Hoffhalterja
206

 prav v Dolnji Lendavi
207

 

namreč pomeni višek protestantskega gibanja v tem delu Prekmurja.  

 

Tiskarna Rudolfa Hoffhalterja je v Dolnji Lendavi na tamkajšnjem gradu delovala v 

letih 1573 in 1574 pod pokroviteljstvom rodbine Bánffy, ki je bila v okviru svoje 

kulturne razgledanosti dovzetna za tiskana dela. V tej tiskarni so bile leta 1573 in 

1574 natisnjene tri izjemno pomembne knjige lendavskega učitelja in pridigarja 

Györgya (Jurija) Kultsárja (dve leta 1573 in eno leta 1574) z versko vsebino v 

madžarskem jeziku.
208

 To je bila nasploh prva tiskarna na območju Zalske županije 
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 Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, str. 704. 
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 Lendvai Kepe, Alsólendva vára, str. 21. 

206
 Rudolf Hoffhalter je bil sin poljskega plemiča in dunajskega tiskarja Rafaela, ki je zamenjal svoj 

prvotni  priimek Skrzetuski. Ta se je na Dunaju pridružil h katolikom z namenom, da bi kot posrednik 

protestantizma deloval pri razpečevanju knjig in korespondenci protestantov. Po letu 1572, ko je 

moral Dunaj zapustiti, je odšel v Debrecen, ki je bil sedež ogrskih reformiranih evangeličanov. Tam je 

izdal tudi prvo veliko madžarsko biblijo. Stari Hoffhalter pa naj bi bil v navezi tudi s hrvaškimi 

reformatorji v Tübingenu, ko se je odločalo o tem, da bi se glagolske črke rezale na Dunaju. (Bučar, 

Povijest reformacije i protireformacije u Medjumurju i susjednoj Hrvatskoj, str. 15–16). 
207

 Za njegov odhod iz Lendave se pojavljata dve teoriji: (1) Leta 1574 se je na poziv Jurija III. 

Zrinskega s tiskarno odselil na njegovo posestvo v Nedelišću (Kokolj; Horvat, Prekmursko šolstvo od 

začetka reformacije do zloma nacizma 1945, str. 15); (2) Iz Lendave naj bi tiskarja pregnal sam kralj – 

na to nakazuje pismo Lászla Bánffyja (sorodnik Štefana Bánffyja, v letih 1541 do 1574 tudi veliki 

župan Zalske županije) (Mayer (ur.); Molnár (ur.), Viri za zgodovino Prekmurja, 1. zv., str. 111–112; 

103). Ne glede na razloge za njegov odhod je na področju tiskarstva to bila prva tovrstna dejavnost na 

območju današnje slovenske države (Kerčmar, Protestantizem v Prekmurju, str. 152).  
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 Göncz, Madžari, str. 66; Bučar, Povijest reformacije i protireformacije u Medjumurju i susjednoj 

Hrvatskoj, str. 3, 16. György Kultsár je bil krstni boter otrok Nikolaja Bánffyja, učitelj in predikant, ki 

je v Lendavi bival kot izgnanec pod Nikolajevo zaščito (Zelko, Dopolnilo k zgodovini lendavske 

župnije, str. 47–48). 
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in prav Lendava ima pri tem najdaljšo tiskarsko tradicijo v Prekmurju. Pa ne samo v 

Prekmurju, saj je potujoča tiskarna Rudolfa Hoffhalterja v Dolnji Lendavi natisnila 

prvo knjigo že leta 1573, to pa je dve leti prej, preden je Janez Mandelc v Ljubljani 

natisnil prvo slovensko knjigo, Dalmatinovo Jezus Sirah. 

 

Prve tri tiskane knjige v Hoffhalterjevi tiskarni so torej dejansko prvi protestantski 

tiski na ozemlju današnje Slovenije, nastali v prvi tiskarni na Slovenskem. Vse tri so 

napisane v madžarskem jeziku, so ohranjene, med leti 2001 in 2009 pa so izšle tudi 

faksimile vseh treh.
209

 Tem izdajam pa so hudo nasprotovali na dunajskem dvoru in 

jih celo prepovedali. Poleg tega je bil po cesarjevem odloku na državnem zboru v 

Bratislavi grof Bánffy opozorjen, da tiskarno v Dolnji Lendavi zapre. Bánffy je temu 

sicer močno nasprotoval, toda zaman. Tiskarno so preselili v Nedelišče na posest 

Jurija Zrinskega.
210

 Ta je po vzoru ostalih protestantskih veljakov na svojem ozemlju 

v Nedelišću ustanovil lastno tiskarno. Čeprav je imel le dobrih dvajset let, je k sebi iz 

Dolnje Lendave poklical tiskarja Rudolfa Hofhalterja.
211

 Vendar pa je hrvaška 

tiskarna v Nedelišću
212

 delovala le do leta 1586, ko jo je Jurij Zrinski premestil v 

Varaždin. Rudolf Hoffhalter je odšel v Veliki Varadin, v novo tiskarno pa prišel 

Janez Mandelc iz Ljubljane.
213

 Na poziv grofa Erdődija pa je že naslednje leto (1587) 

Jurij Zrinski premestil hrvaško tiskarno iz Varaždina v Eberau. Temu je sledil tudi 

Mandelc, ki je odšel v Eberau pod zaščito Zrinskega, saj na Hrvaškem zaradi 

protireformacije tiskarna ni več mogla delovati. Tam je deloval 5 let, a kljub temu ni 

bila izdana nobena knjiga v hrvaškem jeziku, saj se zemljiška gospoda ni menila za 

kulturne potrebe svojega ljudstva. Mandelc je zatem s svojo potujočo tiskarno 
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 Najprej (2001) je izšel faksimile najobsežnejšega dela Postillák (Postila) iz leta 1574, nato (2007) 

Az halálra való készöletröl rövid tanóság (Kratek nauk o pripravah na smrt), ki je bila natisnjena kot 
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da bi protestantske tiskarne pospešile razvoj humanizma (prav tam, str. 27–28). 
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 Bučar, Povijest reformacije i protireformacije u Medjumurju i susjednoj Hrvatskoj, str. 28. 
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deloval še v krajih v Sopronlövö, Novi Grad, Sarvar in Keresturi, kjer je leta 1608 

tudi umrl. Njegovo tiskarno je prevzel novi mož njegove žene Emerik Fekete.
214

 

 

Dejavnost potujočega tiskarja Janeza Mandelca je bila velikega pomena tudi za 

nadaljnjo usodo protestantizma v Prekmurju. Mandelca je iz Ljubljane vodila pot 

preko Štajerske na območje današnje Gradiščanske, na Hrvaško in tudi v Železno 

županijo. Tiskarstvu je bil omogočen obstoj s podporo gospostev, s pomočjo katerih 

je Mandelc
215

 pripravljal izdaje v latinskem, nemškem in madžarskem jeziku. Na eni 

izmed svojih postaj (Monyorókerék, nem. Eberau) naj bi leta 1587 natisnil celo 

slovenski (prekmurski) obrednik, znan pod imenom Agenda Vandalica. Ta je bil 

namenjen evangeličanom med Muro in Rabo za uporabo pri bogoslužju in verouku v 

šolah v domačem, ljudskem jeziku, več o obredniku pa zaenkrat ni znano, saj so se 

za njim izgubile vse sledi.
216

 Tiskanje omenjenega obrednika je prav gotovo trden 

dokaz, da je bilo v drugi polovici 16. stoletja protestantsko versko gibanje močno 

zasidrano v Prekmurju. Agenda se sicer omenja tudi v vizitacijskem zapisniku 

zagrebške škofije iz leta 1649 pri popisu cerkvenega inventarja v župniji Dobrovnik 

in v župniji Dolnja Lendava v grajski kapeli (Capella in Arce).
217

 Sicer ne moremo 

trditi, da je šlo prav za prekmurski obrednik, a glede na to, da so župnije v dolnjem 

Prekmurju bile do tedaj protestantske, obstaja verjetnost, da je imenovana Agenda 

ostala v župnijah še iz časa reformacije, saj se kot taka v kasnejših vizitacijskih 

zapisnikih ne omenja več. Ni pa nujno, saj navsezadnje ni opredeljeno, za kakšno 

Agendo gre, tako da je povsem možno, da je šlo za ostrogonsko Agendo (Agenda 

Strigoniensis), kot se recimo ob vizitaciji leta 1660 omenja v Dobrovniku in 

Turnišču.
218

 

  

Še pred Hoffhalterjem in prihodom Mandelca pa je bilo pomembno Ungnadovo 

tiskarsko podjetje, ki je s knjigami oskrbovalo Slovence in Hrvate. Ivan Ungnad je 

bil nasploh veliki razširjevalec reformacije med južnimi Slovenci, glavni propagator 
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hrvaške protestantske literature, upravljal pa je tudi z varaždinsko županijo.
219

 Pod 

pokroviteljstvom Ivana Ungnada so prav tako hrvaški reformatorji v 16. stoletju 

ustanovili tiskarno, vendar ne na Hrvaškem, ampak v Urachu v Würtembergu. Da bi 

čim bolje zavarovali to tiskarno, je celo pisec kranjskih stanov svetoval Ungnadu, da 

zaprosi za pomoč tudi bana Petra Erdődyja in Nikolaja Zrinskega, saj sta bila oba 

naklonjena novi protestantski veri. Sicer so na Hrvaškem že prej delovale tiskarne, 

vendar so le-te prenehale, tako na primer senjska tiskarna leta 1508, zagrebška leta 

1527 in reška leta 1531. V istem času je delovala protestantska tiskarna s tiskarjem 

Mandelcem tudi v Ljubljani. Za obe, tako hrvaško kot slovensko tiskarno, pa so se 

časi zelo spremenili po smrti Ivana Ungnada leta 1564, saj je s tem hrvaška tiskarna 

prenehala s svojim delovanjem, slovenska pa je padla pod strogo kontrolo.
220

  

 

V času delovanja hrvaške protestantske tiskarne v Urachu (Tübingenu) so bile tam 

natisnjene knjige poslane tudi na jug, tako da je dolnjelendavski grof Nikolaj Bánffy 

moral poznati hrvaške protestantske knjige. Navsezadnje je bil povezan z Ivanom 

Ungnadom in njegovo tiskarsko dejavnostjo. Hrvaškemu banu Nikolaju Zrinskemu 

pa so bili zelo naklonjeni kranjski Slovenci. Trubar in ljubljanski delovni svetovalec 

Fabijan Kirchperger so tako posebej za Nikolaja Zrinskega nekaj hrvaških knjig lepo 

zvezali in mu jih poslali. Prav tako so mu bile leta 1563 poslane hrvaške 

protestantske knjige s strani dunajskega knjižničarja Sebastiana Fröhlicha. Ta isti mu 

je zatem, ko je bil Nikolaj s sinom Jurijem na Dunaju, podaril v vezani obliki Novo 

zavezo, Razumne nauke, Postilo in dva Katekizma. Naknadno pa je v Trnavo poslal 

še sod knjig, za katere je Nikolaj obljubil, da jih bo razprodal po svojih gradovih in 

hkrati zahteval popis glagolskih knjig.
221

 Večina teh knjig pa je bila za časa 

protireformacije uničenih, niti ni znano, koliko jih je pravzaprav bilo skupno 

natisnjenih. Zaradi tega se tudi dvomi, ali so bile sploh natisnjene. Dandanes je tako 

iz tiskarne v Nedelišću iz leta 1574 znan le prevod Werböczijeve knjige 

»Tripartitum« ali »Trojstrachni Pizmotvor« z naslovom Decretvm koterega je 

Verbewczi Istvan diachki popiszal, a poterdil gha ie Laʃlou, koteri ie za Mathiaʃem 
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kral bil zeuse ghoʃpode i Plemenitih hotieniem, koteri pod Wughherʃke Corune 

ladanie zlisse. Od Ivanussa Pergossicha na Szloujenʃki iezik obernien. Kot ugotavlja 

Bučar je razlog, da so se v tistem času tiskale tudi hrvaške knjige, povsem 

samoumeven, saj je bilo celotno Medžimurje z Zrinskim na čelu povsem hrvaško.
222

  

 

Tako Mandelc kot Hoffhalter in vsi drugi tiskarji so bili potujoči tiskarji, ki so v 

tistem času z vsemi svojimi tiskarskimi pripomočki in opremo potovali od mesta do 

mesta, odvisno od tega, kamor jih je kdo poklical. Nekateri so bili izobraženi, drugi 

so tudi sami pisali knjige, ki so jih tiskali. Prvi od ogrskih veljakov, ki je ustanovil 

protestantsko tiskarno leta 1536 je bil ogrski palatin in hrvaški ban Tomaž Nadásdy 

(1538−1542). Sedež le te je bil v Železni županiji na Novem otoku (Uj Sziget) blizu 

Sarvara. Medtem ko je bilo v 16. stoletju po vsej Ogrski okrog 30 protestantskih 

tiskarjev, pa je iz tistega časa znana le ena katoliška tiskarna. Leta 1577 jo je 

ustanovil ostrogonski prošt Nikola Telegdi. Še posebej pa so bili tiskarji priljubljeni 

pri ogrskih veljakih, ki so bili dovzetni za tiskanje protestantskih knjig.
223

 Dolnja 

Lendava se je s prvo tiskarno na slovenskih tleh zapisala med pomembne 

kulturnozgodovinske dosežke v tiskarski zgodovini. S tem kraj ni pridobil le na 

prepoznavnosti, temveč je šlo predvsem za razcvet v kulturnem smislu, obenem pa 

kaže ta dejavnost na močno prisotnost protestantskega gibanja v JV oziroma dolnjem 

Prekmurju. Resda veljaki, ki so podpirali tisk in tiskarje, niso pretirano skrbeli za 

kulturne potrebe svojega podložnega naroda, saj niso dali natisniti nobene slovenske 

knjige, a so vendarle s tem dokazali, da jim je bilo mar za kulturni razvoj pokrajine. 

Razmere pa so se povsem spremenile v času protireformacije in vojn, ko so se 

gospodarske in kulturne razmere poslabšale do te mere, da za tiskarsko dejavnost ni 

bilo več pogojev.  
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4.5 Protireformacija in prenova Cerkve 

 

Da protireformacija ni bila le napad na reformacijo, ampak je katoliška cerkev prav 

tako potrebovala svojo reformo, utemeljeno na podlagi več stališč prikazuje angleški 

profesor zgodovine Michael Mullett v delu Protireformacija in katoliška reformacija 

v zgodnji moderni dobi.
224

 S tem prav tako soglaša Géza Pálffy, ki svoja spoznanja 

ne gradi na tradicionalnem mišljenju, saj pravi, da je le-to do današnjih dni 

zastarelo.
225

 Prav tako tudi drži, da je naravo katoliške prenove dejansko določala 

protestantska reformacija, ki je spodbudila reformo katoliške cerkve. To je vodilo v 

boj, sledilo je nasilje, ki se je navadno odražalo kot izgon protestantskih duhovnikov, 

odvzetje in tudi rušenje cerkva, poskus izselitve oziroma spreobrnitve ljudstva, 

skrunitev pokopališč in celo trupel. Vendar, kadar govorimo o reformaciji, pravi 

Mullett, moramo imeti v mislih tri različne: protestantsko, ljudsko ali radikalno in 

katoliško. Vse imajo pravzaprav izvor v krščanski obnovi v srednjem veku in so 

dejansko pomenile eno samo reformacijo.
226

 Toda le katoliška reformacija ni 

prizanašala ostankom srednjega veka, saj je bil njen okus nasproten srednjeveškemu. 

To pomeni, da je bila skrajno malomarna do spomenikov preteklosti, prav tako so si 

škofje, duhovniki, nune in redovniki, ki so izvajali protireformacijo, zastavili 

obsežno nalogo izoblikovanja spodobnejšega prebivalstva, kot je bilo to v srednjem 

veku: manj nasilno in nagnjeno k maščevanju, bolj trezno in čisto, bolj podjetno in 

bolje izobraženo. Protireformacija je namreč na najbolj očitni ravni vsebovala 

šolanje, ki ga je usmerjalo jezuitsko načelo vzgoje odraslih z zgodnjo vzgojo otrok. 

Poleg jezuitskih šol so tako obstajale tudi uršulinske dekliške šole in šole za reveže, 

ki jih je ustanavljal kanonik iz Reimsa, Jean Baptiste de la Salle (1651−1719). 

Vzgajanje Evropejcev v katolicizmu pa ni pomenilo le šolo, ampak tudi pridige in 

zakramente, procesije in misijone, umetnine in baročne cerkve.
227

 S protireformacijo 

je bila pozornost ljudi usmerjena predvsem na pogoste molitve, premišljevanja, 

redno prejemanje cerkvenih zakramentov in branje pobožne literature. To je 

zahtevalo sistematično reformo škofij, župnije za župnijo, ki je vsebovala nadzor 
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duhovnikov, ustanavljanje šol in semenišč, pridiganje in podeljevanje 

zakramentov.
228

 

 

Evropo sta v različnih intervalih in z različno močjo intenzivnosti zajeli obe 

reformaciji, protestantska in katoliška. Medtem ko je bil jug Evrope skoraj povsem 

katoliški in sever pretežno protestantski, so ostale evropske dežele v 16. stoletju še 

nihale med katolicizmom in protestantizmom. Severnoevropske dežele, ki so v 16. 

stoletju sprejele reformacijo, niso podlegle pritiskom katolicizma, nasprotno pa se je 

le-ta drugod prav med protireformacijo utrdil in okrepil. Za rekatolizacijo spornih 

dežel pa sta bili ključni Španija in Italija, ki sta vložili ogromno protireformacijske 

energije, da bi obnovile in poglobile katoliško vero pri ljudeh. Izmed takih, ki so se 

od približno leta 1560 opredelile za katolicizem so bile Francija, Belgija, Avstrija, 

Bavarska, Češka in Poljska. V Franciji na primer so dokončni izid v prid katolicizmu 

med tekmujočima verama odločili v glavnem vojaški in politični dejavniki. Nasploh 

so bili ti dejavniki
229

 tudi drugod tisti, ki so oslabili in zavrli protestantizem, 

katolicizmu pa dali moč in zmago. Tako so o katoliški obnovi tudi v Nemčiji in 

osrednji Evropi v poznem 16. in zgodnjem 17. stoletju odločali politični dejavniki. 

Tam je premirje med verami ohranjal tako imenovani augsburški mir iz leta 1555, 

kar je deželnim vladarjem omogočilo, da so se dokončno odločili za prevladujočo 

vero na svojih ozemljih. V južni Nemčiji je tako augsburški mir pomenil vrnitev h 

katolicizmu, v Avstriji in na Bavarskem pa je bil protestantizem pregnan s 

protireformacijo od 60. let 16. stoletja. Tekmovanje med verama je bilo seveda 

vseskozi prisotno in to je ogrožalo augsburški mir. Pri tem so imeli svoj doprinos 

izrecno katoliški Habsburžani, ki so želeli obnoviti svojo oblast v kraljevini Češki, 

prežeti s protestantskim vplivom. To pa je zamajalo trdnost rimskega papeštva in 

pripeljalo do vojne leta 1618, ki se je po tridesetletnem boju z dinastičnimi 

odločitvami končala z vestfalskim mirom leta 1648.
230
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Podobno kot pri reformaciji je bila katoliška obnova v začetku tiha. Njen začetek 

sovpada s Tridentinskim koncilom (1545−1563) brez katerega niti ni mogoče 

govoriti o protireformaciji. Sklical ga je papež Pavel III. s ciljem, da dokončno 

sprejmejo stališče katoliške cerkve o reformaciji in različnih reformističnih težnjah v 

sami katoliški Cerkvi.
231

 Kot poudarja Mullet, je bil koncil za protireformacijo nujen, 

čeprav večina ljudi ni nikoli mogla razumeti njegovih dolgoveznih doktrinarnih 

sklepov, toda njegovo zakonodajo so kljub temu izvajali.
232

 Podobno meni Pálffy,
233

 

ki pravi, da bi bila preureditev katoliške Cerkve v času popularnosti reformacije velik 

projekt, tako da so katoliške težnje za obnovo lahko prišle do izraza šele s 

programom za reformo cerkve na temelju rezultata Tridentinskega koncila. S 

koncilom so bile namreč sprejete reforme v smislu utrjevanja cerkvene discipline, na 

prvo mesto je bilo postavljeno duhovno-pastoralno delo, pospešeno je bilo 

izobraževanje duhovnikov, vse to pa so morali po različnih delih Evrope uresničevati 

škofje.
234

 

 

Najpomembnejši prispevek tridentinskega koncila je bilo semenišče, ki so ga odprli v 

Zagrebu za vzgajanje mladih duhovnikov v latinskem jeziku in prav to je 

duhovnikom privzgojilo ustrezno spoštovanje njihovega duhovniškega stanu. 

Poudarek je bil na duhovnikih, ki so se morali razlikovati od svoje okolice, od laikov. 

Razlikovanje ni temeljilo samo na drugačnih duhovniških oblačilih, ampak tudi na 

vedenju. To je pomenilo, da so morali biti resni, zadržani, dostopni, vendar ne 

priljudni, živeti brez spolnosti in se izogibati gostilnam. Dober duhovnik je bil le 

tisti, ki je bil specifično šolan in primeren za opravljanje duhovniških nalog.
235

 

 

Tridentinski koncil je prav tako uredil vprašanje o jeziku. Odločil se je za objavo 

svojih popravljenih liturgičnih dokumentov zgolj v latinščini, kar je veljalo predvsem 

za mašno knjigo (misal), ki jo je po končanem koncilu leta 1563 izdal papež Pij V. 

Jezik cerkvenega bogoslužja je bila tako latinščina in samo latinščina. 
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Protireformacija je tudi v tem primeru ohranjala povezavo s srednjeveško 

preteklostjo in nasprotovala zahtevi reformacije po molitvi v lastnem jeziku. Maše so 

bile v latinskem jeziku, a je prišel tudi trenutek, ko je duhovnik po maši v spovednici 

spregovoril v ljudskem jeziku.
236

  

 

V zagrebški in győrski škofiji je za razglasitev odlokov tridentinskega cerkvenega 

zbora poskrbel tedanji zagrebški škof Jurij Drašković, v zagrebški leta 1570 in v 

győrski škofiji leta 1579. Kot ugotavlja Škafar, je hotel Drašković v obeh škofijah 

učinkovito zavreti širjenje kalvinizma in luteranstva ter čimbolj poglobiti katoliško 

vero in zvestobo sv. Cerkvi.
237

 V času njegovega vodenja zagrebške nadškofije (med 

leti 1563 in 1578) so bile tudi zato v Zagrebu tri cerkvene sinode (1570, 1573 in 

1574), kjer so se dogovarjali o uspešnem boju zoper protestante na Hrvaškem. Na 

tretji sinodi so celo izdali ukaz, da naj se v hrvaškem jeziku tiskajo samo knjige v 

strogo katoliškem duhu, Drašković pa je v hrvaškem saboru nastopil s predlogom, da 

vsakogar, ki je zapustil katoliško vero, izobčijo in mu odvzamejo pravico posedovati 

kakršnokoli imetje, službovati ali prejemati časti in nazive.
238

 Od druge cerkvene 

sinode leta 1574 je ohranjen tudi popis vseh župnij obeh delov beksinskega 

arhidiakonata in seznam navzočih duhovnikov. Iz slednjega je razvidno, da je bilo iz 

prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata prisotnih le 9 župnikov od skupno 31 

župnij, od 13 medžimurskih župnij pa je bilo prisotnih 11 župnikov. Drašković naj bi 

po mnenju madžarskih in hrvaških zgodovinarjev bil tudi edini škof, ki je na 

predpisan način v svoji škofiji razglasil odloke tridentinskega cerkvenega zbora. V 

drugih škofijah so se ti odloki uveljavili s časom via facti, brez posebne razglasitve, 

zlasti s predpisi škofijskih in pokrajinskih sinod.
239

 

 

Na Ogrskem je bila protireformacija kljub hitremu razvoju reformacije zelo močna. 

Pričela se je po smrti Maksimiliana II. (1527−1576), razmahnila pa se v začetku 17. 

stoletja, ko so se Madžari osredotočili na Transilvanijo, ki je veljala za dom herezije 

in kalvinizma. Kljub temu, da je bila Transilvanija tako moralna kot pogosto 
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materialna podpora Ogrski in je bila večina ogrskega prebivalstva protestantskega, je 

vendarle v njih ostajal kanček stare katoliške vere. Dobri katoliki so zato omahovali, 

saj jih je patriotizem vlekel k Transilvaniji, religija pa k Habsburžanom. Kot tretja 

sila se je pojavil še mož, katerega težnje so bile močnejše od vsega. To je bil slavni 

madžarski jezuit Péter Pázmány,
240

 kasnejši ostrogonski škof in kardinal, ki je verjel, 

da je herezija v resnici velika nevarnost in je katolicizem pod Habsburžani 

pravzaprav boljši od prenašanja Turkov. Zato je za katoliško Ogrsko osnoval sklep, 

ki je temeljil na prepričevalnih govorih in brez nasilja. Prav tako si je prizadeval, da 

njegova namera ne bi škodovala politični neodvisnosti Ogrske. Versko združenje bi 

tako rešilo politično neslogo, ljudstvo pa bi bilo sposobno ohraniti neodvisno 

narodno Cerkev in organizacijo ter se na ta način bilo sposobno upreti tako Turkom 

kot Habsburžanom.
241

  

 

Pázmány je bil izredno učen, znanstveno podkovan in razumen mož, ki je poskušal 

svoje cilje doseči z dialogom. Ključ njegovega uspeha sta bila njegova izjemna 

izobraženost in robato svež slog. Če so bili protestanti najbolj zaslužni za razvoj 

kulture v domačem jeziku v 16. stoletju, gre Pázmányju glavna zasluga, da se je ta 

razvoj nadaljeval v smeri standardizacije in modernizacije madžarskega jezika tudi v 

17. stoletju.
242

 Pázmány namreč velja za odličnega pisca njegovega časa tako v 

madžarščini kot v latinščini. Vse svoje težnje je usmeril tudi v univerzo, ki jo je 

ustanovil leta 1561 in kjer so jezuiti vodili oziroma širili versko propagando.
243

 Kot 

odličen govornik in diplomat je v zelo kratkem času večini ogrskim veljakom, bodisi 

evangeličanskim bodisi kalvinskim, približal katoliško vero in jih tudi prepričal v 

spreobrnjenje. Ti pa so nato vplivali na spreobrnjenje nižjega plemstva, svojih 

podložnikov in služabnikov. Čeprav je večina nižjega plemstva in podložnikov 

vztrajala v kalvinizmu, je Pázmány vendarle naredil, kar se je zdelo skorajda 
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nemogoče – dokazal je, da je Ogrska lahko katoliška neodvisno od Habsburžanov.
244

 

Sam se je spreobrnil leta 1582, sledil mu je Bálint Balassi leta 1586, na prehodu iz 

16. v 17. stoletje pa so prestopile tudi druge znane osebnosti, na primer Nikolaj 

Eszterházy, György Homonnai-Drugeth. Po vsej Ogrski so se začele ustanavljati 

osnovne šole, katerih število je v kratkem času naraslo na čez 200. Protestantske 

višje šole pa so zaživele predvsem v Transilvaniji, v Debrecenu, Sárospataku in 

drugih mestih. Cvetela je tudi tiskarska dejavnost, na kar nakazuje podatek, da je bilo 

v 16. stol. v 70-ih letih natisnjenih 894 del. Med temi je bil leta 1590 tudi prevod 

Biblije Gáspárja Károlyja, razne molitve, psalmi in veliko živahne polemične 

literature. Jezik, ki se je pojavljal v tej tiskani literaturi, pa ni bil le latinski, temveč 

tudi madžarski, bodisi kot propaganda verske obnove bodisi kot obogatitev knjižnega 

repertoarja.
245

 

Katoliško Cerkev je občutno prizadela bitka pri Mohaču, katere škoda je bila 

ogromna. Samo primer, da je bilo pred letom 1526 na Ogrskem 70 frančiškanskih 

samostanov s 1500 redovniki, po letu 1600 pa le 5 tovrstnih samostanov s 30 

redovniki, nazorno kaže, da je bila kriza katoliške cerkve neizmerna. Kljub vsemu se 

je katolicizem ponovno začel krepiti leta 1542, se aktiviral po 1562, vendar ostal v 

defenzivi vse do konca 16. stoletja.
246

 Če torej rečemo, da je bitka pri Mohaču odprla 

vrata protestantizmu, potem sledi, da sta zmaga nad Turki pri Monoštru leta 1664 in 

istega leta sklenjen vasvárski mir pripomogla, da je katoliška oblast začela prenovo 

na verskem področju.
247

  

 

Katolištvo je tako spet prevladalo v kraljevini Ogrski do leta 1660, vendar se je v 

začetnem obdobju to dogajalo brez vplivov z Dunaja, ki je veljal za glavnega 

zagovornika katolištva in z manj nasilja kot v drugi polovici stoletja.
248

 Razlog je bil 

verjetno v tem, da so ogrski stanovi po prvem protihabsburškem gibanju, pod 

vodstvom Istvána Bocskaija med letoma 1604 in 1606, dosegli politični kompromis s 

habsburško vlado in »začutili«, da ne potrebujejo več »oporečnega« protestantskega 
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duha. Zagovorniki protireformacije so zlasti magnate in plemstvo zasipali s 

pridigami, takrat že v tekoči madžarščini, in ob vsaki priložnosti opozarjali na 

splošno nestabilnost protestantizma, češ da razpada na vse številčnejše konfesionalne 

frakcije. Katoliki so se podali v boj proti protestantizmu s svojim lastnim orožjem. 

Protireformacija je namreč začela močno poudarjati pomembnost stalnega dialoga 

med duhovništvom in ljudstvom, ki je temeljil tako na izkušnjah kot na doživljanju 

resničnosti vere, lajšalo pa ga je laikom razumljivo pridiganje v domačem jeziku, 

prepleteno z mističnimi podobami. Hkrati je izkoristila tudi nove oblike umetniške 

izraznosti, ki jih je ponujal barok. Slednji je prišel s katoliško obnovo in je kmalu 

zavladal kot glavni slog v kraljevski Ogrski. Mogočne in bogato okrašene katoliške 

cerkve ter spretno pripravljene procesije in prazniki posameznih svetnikov so 

navsezadnje uspešneje burili ljudsko domišljijo kot pa klinično prečiščene puritanske 

cerkve in navade. Za te težnje v obnovi katolištva na Ogrskem so bili od sredine 16. 

stoletja v glavnem zaslužni jezuiti, ki so deželo prepredli z gosto mrežo svojih 

samostanov. Po njihovih zgledih so se kmalu opogumili še drugi redovi, od 

tradicionalnih, kot so bili frančiškani in pavlinci, do novejših piaristov in 

kapucinov.
249

 

 

Na Ogrskem se sicer uradni začetek katoliške reforme pojmuje z nastopom Pétra 

Pázmányja, ki je znan kot najznamenitejši predstavnik protireformacijskih dejavnosti 

v državi. Toda Pálffy
250

 poudarja, da se je prva rekatolizacija začela že pred 

njegovim delovanjem in ne šele z njegovim nastopom, kot je splošno znano. Namreč 

po reformah Tridentinskega koncila je sv. Ignacij Lojolski že ustanovil Družbo 

Jezusovo – jezuite kot posebno oporo papežem pri prenovi Cerkve. V Prekmurju pa 

je rekatolizacija potekala za časa Leopolda I. (1640−1705) in se razmahnila, ko je 

cesarsko oblast prevzel Ferdinand II. iz strogo katoliške štajerske veje 

Habsburžanov. Resnično pa naj bi se protireformacija v Prekmurju, tako Baš,
251

 

mogla uveljaviti šele s habsburško zmago nad Turki po miru v Karlovcih leta 1699, 

zaradi česar se je tudi barok uveljavil le v skromni meri. 
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Po sprejetju protireformacijskega programa na trnavskem cerkvenem zboru so se 

zemljiški gospodje na Ogrskem vračali nazaj h katoliški veri, kajti v tem so videli 

tudi svoje gmotne koristi, za katere jim je bilo še kako mar. Ukrepi rekatolizacije 

sicer niso bili tako agresivni, saj se v ta namen niso uporabljali brezobzirni postopki 

in rigorozne metode, kot je to znano v habsburških deželah s požiganjem knjig, 

izgonom duhovščine in plemstva. Poleg grofa Nádasdyja je imel pri uveljavitvi in 

prevladi protireformacije največje zasluge omenjeni madžarski jezuit Pázmány. V 

Dolnji Lendavi in na posesti Bánffyjev je protestantizem začel nazadovati s 

prihodom Nikolaja Eszterházyja oziroma s spreobrnitvijo Krištofa Bánffyja in 

njegove žene. Na njuno ponovno sprejetje katoliške vere je vplival prav Eszterházy, 

ki je s seboj pripeljal jezuitskega patra Matijo Hajnala. To se je zgodilo leta 1608,
252

 

kmalu zatem, leta 1624, pa so že bili evangeličanski duhovniki pregnani iz Lendave, 

Dobrovnika, Turnišča, Beltincev in drugod.
253

 Vrnitev h katoliški veri Krištofa 

Bánffyja je pomenila konec protestantizma na njegovem ozemlju, to je v južnem 

Prekmurju, kar je uresničeval s pregonom lendavskega in morda še katerega 

pridigarja ter se polastil protestantskih cerkva, šol, župnišč in drugih nepremičnin. 

Leta 1608 naj bi tako tudi že župniji Turnišče in Lendava dobili katoliškega 

župnika.
254

 

 

Kljub možnosti širjenja reformacije so zemljiški gospodje sčasoma pričeli podlegati 

pritiskom katoliške Cerkve in se skesano vračali nazaj. S tem se je tudi začelo 

obdobje, ko protestantizem ni bil več odvisen od vere in volje zemljiške gospode, ki 

                                                 

252
 Po številnih ugibanjih madžarskih in slovenski zgodovinarjev o spreobrnjenju Krištofa Bánffyja h 

katoliški veri (glej: Škafar, Jezuitski misijoni, str. 142−144) je končno veljavno ugotovljeno, da se je 

to zgodilo na praznik Rešnjega Telesa leta 1608, ko je poslušal v Zagrebu v jezuitski cerkvi pridigarja: 

Unde factum est, ut in festo Corporis Christi nostro concionatore /…/ D.(ominus) Comes 

Christophorus Banfi, /…/ Lutheri schola deserta, /…/ catholicam amplecteretur religionem, /…/. (Prav 

tam, str. 150).  Po vzoru Krištofa Bánffyja, ki je med leti 1624 in 1625 celo pregnal protestantske 

duhovnike iz Dolnje Lendave, je večina plemiških družin v zahodni Ogrski zapustila protestantsko 

vero po Pázmányjevi smrti (1570−1637) (Kokolj in Horvat, Prekmursko šolstvo od začetka 

reformacije do zloma nacizma 1945, str. 25). Dosti pozneje, počasneje in le delno pa so se 

pokatoličanili slovenski verniki v Železni županiji, na posestvih Széchyjev in Batthyányev (prav tam, 

str. 23). 
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 Skalič, Protestantizem na lendavskem območju, str. 163. 
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 Šebjanič, Protestantsko gibanje panonskih Slovencev, str. 21; Škafar, Gradivo za zgodovino 

kalvinizma in luteranstva, str. 101. 
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se je pokatoličanila.
255

 Po letu 1645, ko je s Krištofovo smrtjo izumrla rodbina 

Bánffy, sta si njihovo posest razdelili
256

 rodbini Nádasdy in Eszterházy. Obe rodbini 

sta ostali zvesti katoliški veri in nadaljevali svoje poslanstvo v tem duhu.
257

 

 

Glavno prizorišče reformacijskega gibanja je tedaj postal severni prekmurski okoliš 

in tega ni spremenilo niti ponovno sprejetje katoliške vere ostalih zemljiških 

gospodov, ki so sledili Krištofu Bánffyju − Ádam Batthyány se je spreobrnil leta 

1630, Franc Nádasdy leta 1643 in Dionizij Széchy leta 1647.
258

 Vsa ta dejstva se 

pravzaprav skladajo z vizitacijami zagrebške škofije, kajti prva vizitacija je bila 

opravljena za Dolnjo Lendavo v letu 1640, medtem ko ostale župnije dolnjega 

Prekmurja tega leta še niso bile vizitirane. Tudi po tem lahko sklepamo, da so tedaj 

še bile v protestantski upravi.  

 

Na posestvih zemljiške gospode Széchy in Batthyány v gornjem Prekmurju se tako 

začetek protireformacije datira v leto 1672, kljub temu, da sta oba prestopila v 

katoliško vero že nekaj let prej. S tem so se začeli vršiti ukrepi kot izganjanje 

protestantskih duhovnikov in učiteljev ter odvzemanje cerkva in šol vse do leta 

1733.
259

 Posledice teh ukrepov so bile občutne zlasti v letih 1732 in 1733, ko so 

katoličanom močno primanjkovali duhovniki, ki bi zasedli mesto v na novo 

pridobljenih cerkvah.
260

 To vrzel so tedaj poleg katoliških duhovnikov iz drugih 

škofij zapolnili laični uslužbenci, imenovani licenciati, kar pomeni 

»pooblaščenec«.
261

 Licenciati so bili verni, zgledni in primerno izobraženi možje - 

                                                 

255
 Kerčmar, Protestantizem v Prekmurju, str. 156. Pri tem si velja zapomniti, da so se predikanti 

opirali na zemljiško gospodo do leta 1630. Ko pa so zemljiški gospodje konvertirali po vzgledu 

ostalih madžarskih plemičev in zapodili predikante iz cerkva svojega zemeljskega področja Dolnja 

Lendava, Turnišče in Dobrovnik, so se luteranski in kalvinski predikanti opirali na svojo cerkveno 

organizacijo, ki je živela v znosnih odnosih s Turki (NUK, Zapuščina Vilka Novaka, inv. št. 15/2001, 

ad. štev. 37, mapa 35). 
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 O razdelitvi posesti glej: Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 310; Prim. tudi Kokolj; Horvat, 

Prekmursko šolstvo od začetka reformacije do zloma nacizma 1945, str. 22). 
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 Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 310. 
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 Dobrović, Naši Hrvati u dobi reformacije i prva stoljeta u novoj domovini, str. 5; Šebjanič, 

Protestantsko gibanje panonskih Slovencev, str. 17, 21; Skalič, Protestantizem na lendavskem 

območju, str. 163. 
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 Kerčmar, Evangeličanska cerkev na Slovenskem, str. 114−115; Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 

102−103. 
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 Benedik, Protireformacija in katoliška prenova, str. 134. 
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 Imenovali so jih tudi »župniki-laiki«, Turki pa so jih nazivali »pol-duhovniki« (NUK, Zapuščina 

Vilka Novaka, inv. št. 15/2001, ad. štev. 39, mapa 35). Delovanje licenciatov, poročenih mož, je v 
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laiki, ki so prejeli od škofa ali škofovega pooblaščenca dovoljenje (licentiam), da 

smejo vernike poučevati verouk, krščevati, poročati in pokopavati.
262

 Poleg tega so 

vernikom ob nedeljah in praznikih prebirali evangelije, vodili molitve in cerkveno 

petje. Vse to je spadalo h glavnemu in cerkvenemu delu licenciatove službe. Drugi 

del njihove službe pa je zadeval skrb za cerkveno premoženje. Da se ne bi kaj 

odtujilo in se cerkve ne bi zopet polastili protestanti, je bilo potrebno skrbeti za 

cerkev, cerkveno premoženje in župnijsko posest. Vsak licenciat je bil najbližjemu 

duhovniku odgovoren za vestno opravljanje svoje službe, saj mu je ta dajal navodila, 

kako naj službo vrši in ga hkrati nadzoroval. Enkrat ali dvakrat mesečno so bili tudi 

dolžni pri bližnjem župniku opraviti sveto spoved in prejeti sveto obhajilo ter se s 

posebnim potrdilom o prejetih zakramentih izkazati pred arhidiakonatom.
263

  

 

Protireformacija na Ogrskem si je zlasti v desetletju 1671–1681 prizadevala, da bi 

povsem onemogočila trdoživ protestantski živelj, a protestanti so se branili z vso 

močjo. Njihove pritožbe na cesarskem dvoru in pri palatinu v Bratislavi so postajale 

vse glasnejše, zato je bil dunajski dvor 2. aprila 1691 prisiljen izdati posebno uradno 

obrazložitev o uresničevanju verskega zakona iz leta 1681, imenovano Explanatio 

Leopoldina. A ta odredba
264

 je dejansko pomenila uzakonitev še doslednejšega 

preganjanja protestantov in večji udarec njihovi verski in družbeni naravnanosti. 

Toda protestanti severovzhodnega Prekmurja so kljub temu vztrajali v svoji veri in 

obrambi cerkva. Tako do leta 1732, ko je z izdajo kraljevske odredbe Carolina 

Resolutio nastopil naslednji val protireformacije in je županijska oblast posegla po 

nasilnih ukrepih ter zasedla še zadnje protestantske cerkve v Prekmurju (v Gornjih 

                                                                                                                                          

času pomanjkanja katoliških duhovnikov dovolil madžarski kardinal Peter Pázmány (1570−1637), saj 

je bila ena izmed njegovih poglavitnih dejavnosti nasploh odstranitev »krivoverstva« in vrnitev vsega 

ljudstva v katoliško cerkev (Štumpf, Jožef Klekl, st., str. 91, op. 281; Kokolj in Horvat, Prekmursko 

šolstvo od začetka reformacije do zloma nacizma 1945, str. 25). Arhidiakon Schachy, ki je nastavljal 

licenciate tudi v Prekmurju, je, dne 24. 2. 1702, takole poročal škofu: »Licenciati so nastavljeni ob 

pomanjkanju župnikov. In če bi teh ne bilo, bi večino naših župnij zasedli nekatoliški dušni pastirji« 

(NUK, Zapuščina Vilka Novaka, inv. 15/2001, ad. štev.  39, mapa 35). 
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 Benedik, Protireformacija in katoliška prenova, str. 134; Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 103. 

Pogosto so licenciate izbirali in nastavljali tudi cerkveni ljudje na terenu, bližnji župnik ali dekan, saj 

škofje zaradi izrednih in težkih razmer (npr. turško gospodstvo) tega vedno niso mogli (Zelko, Služba 

licenciata v luči katoliške akcije, str. 23). 
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 NUK, Zapuščina Vilka Novaka, inv. št. 15/2001, ad. štev. 39, mapa 35; Zelko, Služba licenciata v 

luči katoliške akcije, str. 22−24. 
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 Odredba kralja Leopolda, po kateri so se smeli protestanti obrniti na svojega duhovnika v 

artikularnem mestu zaradi krsta, poroke in pogreba šele, ko so pristojnemu župniku izplačali 

predpisano takso (Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 216). 
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Petrovcih, v Kančevcih, na Hodošu, v Domanjševcih in v Selu), duhovnike pa 

pregnala z vojaško silo.
265

 Njihove cerkve so prešle v last katoliške Cerkve, prav tako 

šole, pokopališča, njive, liturgični predmeti in matične knjige. V zameno za cerkve, 

ki so ostale v lasti katoličanov, je zakon o tako imenovanih »Artikularnih krajih«, 

sprejet v Šopronu leta 1681, protestantom zagotovil določene verske svoboščine. Na 

podlagi tega sta bila prekmurskim evangeličanom v Železni županiji določena kraja 

Nemescsó in Celdömölk ter v županiji Somogy kraj Šurd. Kalvincem v Železni 

županiji je bil določen kraj Felsö Ör, v Zalski županiji pa kraj Szilyágyu.
266

 Kot 

poroča Heiner, so v te kraje »hodili v cérkev rêč božo poslűhšat, Kristušovo večérjo 

vživat i trôšt zajimat /…/. Več dni dúga i teška pôt je bila tô, ali očákov naši vrélost 

je nêpoménkala, - vse težkôče so obládali i preživeli. Žoliáre, pesmi spêvajoč med 

potüvanjem. Vu kath. vesnice pridôči, so od nji poménšávani, norčárjenje trpeli, ali 

z-nevkleknjenov vrêlostjôv so dale potüvali/…/.« (hodili poslušat božje službe, uživat 

Kristusovo večerjo, hodili so po moč in tolažbo. Pot je bila težka in dolga več dni, 

vendar vernike to ni oviralo. Čas so si krajšali s prepevanjem pesmi in čeprav so bili 

v katoliških vaseh, skozi katere so potovali, vselej ponižani, so z dvignjenimi 

glavami stopali proti zadanemu cilju).
267

 Artikularni kraji so se razvili v pomembna 

evangeličanska središča, zato so tja odhajali tudi številni prekmurski evangeličanski 

duhovniki in učitelji. Tam so za vernike opravljali božje službe in druge cerkvene 

obrede, v šolah pa skrbeli za izobraževanje doma zatiranih in preganjanih mladih 

evangeličanov.
268

  

          

V tem času, torej po odvzemu cerkva (1732) pa do izdaje Tolerančnega patenta 

(1781), so mnogi (več kot 2000 prekmurskih evangeličanov) svoje domove zapustili 

in se v upanju na boljše življenje in versko svobodo naselili v županijah Vas, 

Veszprém in Somogy. Tukaj imamo v mislih predvsem tiste, ki se niso želeli 

rekatolizirati, artikularni kraji pa jim niso nudili vsega potrebnega za zadovoljitev 

njihovih duhovno verskih potreb. Ena izmed »priljubljenih« destinacij je bil 
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jugozahodni del Somogya, in sicer vasi Šurd, Sand, Iharosberényi, 

Porgószentkirály.
269

 Preostali, ki niso zapustili slovenskih domov, pa so po izgubi 

cerkva romali zlasti v protestantske artikularne občine. Na teh romanjih so se 

pogajali za setev, košnjo ali mlačev, s katerih so se po opravljenem delu v jeseni 

vračali domov, seveda pod vplivom madžarskega podeželja.
270

 Protestanti so sicer 

bogoslužje izvajali tudi skrivaj po senikih, saj je bila oddaljenost od artikularnih 

krajev, kamor so se odpravili le nekajkrat letno, le prevelika. Potovanje je trajalo dva 

do tri dni in bilo še posebej nevarno za starejše in nosečnice. Prav tako si te poti vsi 

niso mogli privoščiti, saj je bilo zanjo potrebno odšteti 1 floren.
271

 

 

Tudi za časa Marije Terezije se položaj protestantskih cerkvenih občin, ki so jih 

oropali cerkva, duhovnikov in šol, ni nič kaj izboljšal oziroma se je še poslabšal. 

Cesarica je namreč, kot ostali Habsburžani, svojo oblast uresničevala v tesni 

povezanosti z določili rimskega papeža. V veljavi so namreč še vedno bili verski 

zakoni, sprejeti s strani Ferdinanda II., ki niso dovoljevali nobene verske svobode. 

Nove ideje je dovoljevala le v izjemnih primerih, čeprav so se že v večini dežel 

srednje in zahodne Evrope uveljavili novi načini razmišljanja, ki so izhajali iz učenja 

reformacije.
272

 Ugodnejši čas je nastopil šele po smrti Marije Terezije 29. novembra 

1780, ko je prestol zasedel njen sin Jožef II. Resda je bil tudi sam katoličan, vendar 

katolištva ni razumel v smislu papeževega primata, temveč v duhu razsvetljenstva, 

kot duhovno katolištvo, ki ni bilo grajeno na sovraštvu do drugače mislečih in 

verujočih, ampak na strpnosti in toleranci. Tako je 13. oktobra
273

 1781 razveljavil 

karolinsko resolucijo (Carolina resolutio) in hkrati objavil Tolerančni patent oziroma 

edikt, s katerim je ponovno dovolil organiziranje cerkvenih občin.
274

 Z objavo 

patenta je tako naposled končal verska trenja in s tem je bila podeljena verska 

svoboda vsem protestantom helvetske in avguštinske usmeritve ter pripadnikom 
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grške ortodoksne (pravoslavne) cerkve v mestih in naseljih, kjer je živelo več kot 100 

družin ali 500 duš.
275

 

 

Objava Tolerančnega patenta (šele 9. julija 1782!) s strani škofa Jánosa Szilyja,
276

 je  

prekmurskim evangeličanom vlila novo upanje, predvsem pa so v tem videli 

enkratno priložnost, da v večjih središčih dobijo dovoljenje za bogoslužje in zidanje 

cerkva ali vsaj molilnic. Po tem patentu glede duhovniških opravil niso bili več 

podložni katoliškim župnikom, tako da so lahko božje službe in svoje pridigarje 

imeli povsod, ne le v artikularnih krajih. Kljub  temu, da se je katoliška vera še 

ohranila, pa so že v letu 1783 nastale prve tri Evangeličanske cerkvene občine 

(Puconci, Križevci in Hodoš), katerim so v poznejših letih sledile še druge. 

 

Ogrska je bila z ozirom na povedano v 17. stoletju dejansko dežela protislovij. Poleg 

reformacije, ki je dodobra spremenila samo podobo Ogrske, je k temu svoje 

prispevala tudi protireformacija, ki je spremenila kulturno in politično pokrajino. V 

času protireformacije je na Ogrskem sicer prevladala katoliška vera, a je v državi 

kljub temu vladala multikonfesionalnost.
277

 Tega ni mogla spremeniti niti 

protireformacija, ko so se godile premnoge krutosti, se vršili pritiski in nasilje, 

odvzemale cerkve in šole, kajti kulturni (verski) pluralizem je preživel. 

 

4.5.1 Jezuiti in njihova vloga 

 

Jezuiti oziroma Jezusova družba so bili najpomembnejši novi verski red katoliške 

Cerkve, ki je bil ustanovljen v protireformacijskem času. Izšli so iz okolja, v katerem 

so ljudje s skupnimi idejami in usmeritvijo ustanavljali združenja ter tudi sami 

ustanavljali lastne redovne družbe. Njihov ustanovitelj Ignacij Lojolski, nekdanji 

vojak in zrel učenjak, je prvotno skupino duhovnikov, ki je bila jedro prihodnjega, po 

svetu razširjenega jezuitskega reda imenoval Jezusova četa. Zbiranje podobno 
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 Šebjanič, Protestantsko gibanje panonskih Slovencev, str. 58. 
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 Smej, Skrb Mikloša Küzmiča, str. 6. Škofa Szilyja je namreč obstoj protestantizma v njegovi 
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(Molnar, A concise History of Hungary, str. 110). 
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mislečih, pobožnih ljudi v redovne družbe je najbolj značilna poteza katoliške 

reforme. Kot poudarja Mullett, je potrebno njihovega ustanovitelja Ignacija 

Lojolskega kot tudi Gibertija in Contarinija obravnavati v okviru splošne pobude za 

spreobrnitev med katoliki v prvem obdobju reformacije. Pomembno je to, da 

spreobrnitev ne pomeni spreobrnitve nekristjanov, pač pa oživljanje verske 

gorečnosti med krščenimi katoliki in tudi krepitev katoliške zaveze. Tudi Lojolski se 

navsezadnje leta 1521 ni spreobrnil zaradi protestantske reformacije, kajti nemške 

reformacije ni poznal, iz česar sledi, da katoliška reformacija na jugu ni nastala 

zaradi protestantske reformacije na severu.
278

  

 

Jezuite Mullett prikazuje kot zgledne nove duhovnike, ki so zavrnili nekatere 

častitljive zahteve preteklosti, kot na primer okrutno samokaznovanje za grehe ali 

korno petje, saj so ta opravila ovirala delovanje. Od novega protireformacijskega 

duhovnika so tako po poklicni plati zahtevali delovanje na treh področjih – liturgija, 

pridiganje in spovedovanje.
279

 Marczali
280

 pa jezuite primerja s piaristi, katerih 

vodilo ni bilo toliko vezano na pogovor, kakor na misijone in predvsem izobrazbo. 

Resda je bilo v domeni jezuitov prav tako poučevanje, toda njihovo področje 

delovanja je bilo zlasti izvajanje pogovorov, s čimer so krepili moč svojega reda in 

Cerkve. Jezuiti so si v glavnem prizadevali za poučevanje in duhovno vodenje otrok 

znamenitih in vplivnih družin. Avtor jezuite imenuje otroci vojne, ki so bili 

usposobljeni za posebne zahteve in nravnosti plemenite družbe, v kolikor so si 

pridobili vpliv nad njimi. Dokler so bili jezuiti plemiči cerkvene organizacije, bi se 

piariste lahko označilo kot cerkven demokratičen element. Ustanovitelj piaristov sv. 

Jožef Kalasanc je namreč vso svojo energijo posvetil poučevanju otrok iz revnejših 

in zanemarjenih stanov. Četudi so katoliki navajali, da so jezuiti, sicer zelo cenjeni 

učenjaki, bili preveč domišljavi za udejstvovanje v politiki, pa vendar njihov namen 

ni bil delovati proti novemu redu. Člani reda piaristov so bili namreč revni in niso 

imeli ničesar s politiko, so se pa zdeli sposobni, da prej ali slej izpodrinejo jezuite kot 

izobraževalno ustanovo. Piaristov ni bilo veliko, a bili so precej vplivni, kar dokazuje 

ustanovitev kolegijev in srednjih šol (gimnazije, klasične šole) v najpomembnejših 
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mestih države (v Budimpešti, Debrecenu, Szegedu, Kalocsi). Dokaz za končni triumf 

nad jezuiti pa je zagotovo zaupanje vodstva znova vzpostavljene in bogato 

opremljene plemiške akademije v Vaczu leta 1767, ki jim ga je izkazala cesarica 

Marija Terezija. Razlika med tema dvema redovoma pa je bila predvsem v tem, da je 

izobraževanje s strani jezuitov vključevalo cerkveni vidik, medtem ko je bil ta pri 

piaristih šele drugoten, kajti prvi je bil profan. 

 

Tudi v slovenske kraje je katoliška prenova poleg kapucinov pripeljala še jezuite. 

Kapucinom je bila, kot že rečeno, naložena skrb za preprostejše ljudi, meščane in 

kmete, medtem ko so jezuiti začeli izobraževati prihodnjo svetno in versko 

inteligenco.
281

 Misijonsko delovanje jezuitov pa je tako kot preostali slovenski 

prostor zaznamovalo tudi prekmursko ozemlje. Svoje postojanke so imeli v Zagrebu, 

Gradcu in Varaždinu. Po besedah Škafarja
282

 naj bi prav na ozemlju 

dolnjelendavskega Krištofa Bánffyja imeli zavidljivo število misijonov, kar je celo 

največ na vsem slovenskem ozemlju. V Dolnjo Lendavo in okoliške kraje naj bi po 

nekaterih podatkih prišli leta 1609
283

 oziroma še kakšno leto prej.
284

 Njihovo delo v 

južnem delu Prekmurja je vsekakor vredno občudovanja, tudi zato, ker so 

misijonarili dejansko med evangeličani in kalvinci, poleg tega je bilo v takratnem 

času to ozemlje pod turško oblastjo. Glede na okoliščine so imeli dvojno delo, toda 

odigrali so pomembno vlogo, kajti svojo nalogo so uspešno opravili, poleg tega so 

odprli pot na vzhod na od Turkov zasedeno ozemlje tja do Pečuha in Kalocse in 

hkrati za misijonsko delo na Zgornjem Štajerskem.  

 

Jezuitski misijoni kot »priprave« ljudstva na sprejem katoliške vere so bili dveh 

vrst:
285
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- »ljudski misijoni«, ki so potekali na ozemlju Krištofa Bánffyja v letih 

1609−1619;
286

 

- »missiones castrenses«, ki so potekali v raznih obmejnih utrdbah in taboriščih 

za vojake. 

Pri »ljudskih misijonih« so jezuiti hodili po vaseh in skušali »heretike« z nauki 

prepričati, da se odločijo za sprejem katoliške vere. Tak primer podaja poročilo iz 

leta 1612, ko sta bila v Dolnjo Lendavo iz Gradca poklicana dva jezuita, da bi 

tamkajšnje ljudstvo spreobrnila v katolištvo in ga v tej veri tudi utrdila. Razen Dolnje 

Lendave sta peš prepotovala 40 vasi, obiskala vsako hišo in pri svojem 

misijonarjenju spreobrnila 359 »heretikov«. Glas o njihovem delovanju se je hitro 

razširil in dotaknil tudi turškega age, ki je poveljeval v Véliki Kaniži, saj je zatem 

(leta 1612) zaprosil za njihovo misijonsko delovanje v Pečuhu.
287

 

Izvajanje »missiones castrenses« pa je na dolnjelendavskem ozemlju potekalo v dveh 

utrdbah, v Dolnji Lendavi in v Lentiju v letih 1653−1659, ko so jezuiti opravili šest 

uspešnih misijonov (v letih 1653, 1654, 1655, 1657, 1658 in 1659) pri številnih 

cesarskih in drugih vojakih. Iz leta 1653 je znan misijon iz vojaške posadke v Dolnji 

Lendavi in v Lentiju, ko so jezuiti posegli med pripadnike katoliške in nekatoliške 

vere, med katerimi ni bilo konca konstantnih prepirov in bojev. Jezuiti so situacijo 

umirili ter s svojimi nauki in delovanjem vzpostavili red, poleg tega je večina 

nekatoliškega prebivalstva ob tej priložnosti prestopila k rimskokatoliški Cerkvi.
288

 

Tudi pri ostalih misijonih je jezuitska duhovna pomoč obrodila sadove, podatki so na 

primer iz leta 1655, ko se je pri obeh utrdbah spreobrnilo okrog 300 cesarskih 

vojakov. Sodeč po poročilih so se misijoni najpogosteje opravljali v postnem času 

oziroma pred velikonočnimi prazniki, saj naj bi bil takrat človek najbolj pripravljen 

na spreobrnjenje.  

 

Jezuiti so poleg misijonskega dela imeli povsod po svetu tudi ključno vlogo pri 

razvoju šolstva, kajti začetek višjega šolstva je povezan prav z njimi. Na slovenskem 

prostoru je bil njihov kolegij v Ljubljani ustanovljen že leta 1597, sledili pa so mu 
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kolegiji v Celovcu, Gorici, Trstu in v Mariboru. Poleg samostanov so se ustanavljale 

srednje šole z elementi filozofske in teološke fakultete in tudi internati, ki so postali 

pomembna kulturna središča. Mesta so tako začela pridobivati vse večji pomen na 

kulturni ravni in se hkrati spreminjala v pomembnejša šolska središča. Do izraza je 

prišel barok, s slogom katerega so nastale velike spremembe v sami silhueti 

pokrajine. Ta kulturno-prosvetni razvoj je trajal do leta 1773, ko je papež ukinil 

jezuitski red, s čimer so bile ukinjene tudi vse njihove ustanove.
289

 Na sosednjem 

Hrvaškem pa je bil za šolanje posebej nadarjenih Hrvatov v Rimu in Loretu leta 1580 

ustanovljen Ilirski zavod, kjer so se šolali številni pripadniki jezuitskega reda, ki so 

prispevali k hrvaški in evropski kulturi 17. in 18. stoletja. Mnogi od teh so se tudi 

vrnili na Hrvaško, predavali na novoustanovljenih gimnazijah in nasploh prispevali k 

hrvaški kulturi. V mnogih mestih, na primer v Zagrebu, Varaždinu, Reki in 

Dubrovniku so bili zgrajeni kolegiji in cerkve v baročnem ter gotskem stilu, 

romanske pa temeljito predelane v skladu z novim okusom.
290

  

 

Prisotnost jezuitov v dolnjem Prekmurju prispeva k razumevanju historičnega 

konteksta, v katerem se sprašujemo, kako to, da je katoliška vera v tem delu 

Prekmurja požela tolikšen uspeh, saj je navsezadnje protireformacija zajela celotno 

Prekmurje, a se kljub temu v gornjem delu ni obdržala. K obnovi katoliške vere so 

zagotovo prispevali jezuiti s svojimi misijoni na dolnjelendavskem ozemlju, katerim 

lahko pripišemo izjemen uspeh pri zatiranju reformatorske kulturne novosti in 

hkratnemu hitrejšemu ter celovitemu sprejemanju katoliške vere pri ljudstvu. Pri tem 

se odpira vprašanje, ali bi katolištvo tudi sicer, brez prisotnosti jezuitov, v dolnjem 

Prekmurju prevladovalo v polni meri? Verjetno bi, le proces spreobrnitve bi morda 

potekal počasneje, kar pa so jezuiti s svojo prepričevalnostjo in ustreznim pristopom 

dosegli mimogrede. 
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4.6 Prisotnost Turkov 

 

Dogodke v Evropi so najintenzivneje zaznamovali v prvi vrsti verski razkoli, katerim 

so se pozneje pridružili še Turki, vneti osvajalci evropskega prostora. Prvi tak verski 

razkol sega v leto 1054, ko se je ves vzhodni del Evrope odcepil od katoliške Cerkve. 

Med glavne skupine tega odcepa se prištevajo ruska, romunska, bolgarska, srbska in 

grška Cerkev. Tedaj se jim seveda še sanjalo ni, da bo prav ta razkol štiristo let 

kasneje (leta 1453) omogočil Turkom osvojitev Konstantinopla in gospostvo nad 

celotnim balkanskim polotokom. Pri tem je potrebno imeti v mislih, da je bil vzhod 

Evrope pravzaprav podvržen turškemu jarmu zaradi nesloge z zahodnim delom. 

Turki so kaj kmalu imeli v svoji neposredni bližini že Hrvaško in ravno v tistem času 

je prišlo v Wittenbergu do drugega verskega razkola. Turki so ob tem izkoristili 

ugodno priložnost in osvojili vrata Srednje Evrope, Beograd. Razdvojenost nemških 

stanov pa so izkoristili leta 1526 z novim napadom, ko so uničili ogrskega kralja 

Ludvika II. in s tem pridobili vso srednjo Ogrsko. Kot kažejo podani primeri, so prav 

verski razkoli Turkom omogočili, da so si prisvojili vzhodno in Srednjo Evropo. 

Tako tudi obvelja mnenje, da če ne bi prišlo do verskega razkola v Wittembergu, ne 

bi prišlo do bitke pri Mohaču niti do vdora Turkov v Srednjo Evropo.
291

  

 

Ogrska je bila pravzaprav logična izbira Turkov, kajti bila je zaveznica 

Habsburžanov, vojaško šibka, poleg tega je obetala veliko plena. Povod za vojno pa 

je izhajal iz sultanove zahteve za prost prehod njegovih čet čez ogrsko ozemlje in 

povečanje letnega davka, čemur so se Ogri uprli. Z zavzetjem Beograda so si Turki 

naredili prosto pot do Ogrske, toda do njihovega cilja, Budima, se je bilo potrebno 

soočiti z ogrsko vojsko. Ogrski kralj in plemiči so tako za kraj spopada z osmansko 

vojsko izbrali Mohač, ki je v času od 25. do 29. avgusta 1526 bistveno spremenil 

nadaljnji razvoj srednjeveške Ogrske.
292

 Šibkost Ogrov je izhajala iz težkega 

notranjepolitičnega položaja, na katerega je že več let vplivalo nezadovoljstvo z 

izbiro mladoletnega Ludvika II. za kralja (1516). Še več, Ogrska je bila na pragu 

državljanske vojne. Ogrsko-hrvaške sile, ki so bile v manjšini, niso imele prave 
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možnosti, da bi se upirale številčno večkrat premočnemu sovražniku, zato so bile 

hitro premagane (dve tretjini vojakov je padlo, tretjina se je pognala v beg, kralj 

Ludvik II. pa je med begom utonil v naraslem potoku).
293

 Koliko natančno je bilo 

osmanskih in koliko ogrskih vojakov, se od avtorja do avtorja razlikuje, toda drži, da 

je bila ogrska vojska v precej manjši zasedbi. Perjes
294

 recimo navaja, da je 

osmanska vojska štela med 150.000 in 200.000 mož, ogrska pa le okoli 50.000 mož. 

Göncz
295

 podaja manjše število, in sicer slabih 25.000 mož ogrske vojske, na 

nasprotni strani pa naj bi jih bilo okrog 80.000. 

 

Ogrske možnosti za uspeh so bile že v začetku predvsem zaradi osmanske premoči 

minimalne, tako da je bila Turkom zmaga dejansko zagotovljena že pred spopadom. 

Ogrska vojska je bila v bitki popolnoma uničena, izgubili so kralja, 7 prelatov, 28 

magnatov, okrog 500 plemičev, 10.000 pehotnih vojakov in 4.000 pripadnikov 

konjenice. Turki so nato nadaljevali pot proti Budimu, kjer so pobili veliko 

meščanov in kmetov, mesto požgali in se usmerili nazaj proti Istanbulu.
296

 Navkljub 

številnim uspehom in trofejam pa sultan Suleman II. ni odnehal in se je znova podal 

na Ogrsko. Leta 1529 je tako prodrl do Dunaja, a se je po neuspešnem obleganju 

moral umakniti. Pomožne čete Turkov so se tedaj vračale domov preko Štajerske in 

verjetno tudi preko slovenskega ozemlja med Muro in Rabo. Neuspešen je bil tudi 

tretji Sulejmanov prodor na Ogrsko leta 1532, ko ga je pot vodila prek Zalske in 

Železne županije, saj niti tedaj ni dosegel svojega cilja.
297

 Turška vojska se je tako 

vračala nazaj v svojo domovino preko spodnje Štajerske (mimo Ptuja na Hrvaško), 

tatarske čete pa so plenile po levem bregu Mure. Tako so v obeh letih, tako 1529 kot 

1532, Turki opustošili zahodni del Ogrske in vzhodni del Dolnje Avstrije, na kar so 

zemljiški gospodje te opustele kraje naselili s hrvaškim prebivalstvom. Turkov poslej 

v Prekmurje ni bilo šestinštirideset let in šele bližina slabo zavarovanega ozemlja, ki 
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ga je jezdni konj lahko prešel v slabem dnevu, je znova pripeljala turške osvajalce v 

to slovensko pokrajino.
298

 

 

Bitka pri Mohaču je zagotovo bila ena izmed največjih nacionalnih tragedij v 

madžarski zgodovini. Tragiko ogrskega poraza je povrh tega zaznamovala še 

kraljeva smrt v bitki, saj je s tem ostal prestol izpraznjen. Za zasedbo le-tega sta se 

pojavila dva kandidata, Ferdinand Habsburški, ki je bil favorit visokega plemstva in 

János Szapolai (Ivan Zapolja), ki ga je predlagalo srednje plemstvo. Ker dogovora 

nasprotujoči si strani nista sklenili, sta bila oba kandidata okronana za madžarskega 

kralja. Ta »rešitev« je Turkom, ki so Madžarsko hoteli zasesti v pravem pomenu 

besede in jo neposredno vključiti v turški imperij, olajšala vdor v srednje Podonavje. 

Turki so sprva sicer podpirali svojega zaveznika Jánosa, a leta 1541 je velika turška 

vojska prispela v Budim in mesto tudi osvojila. S padcem mesta je tako srednjeveška 

madžarska kraljevina za nadaljnjih 150 let razpadla na tri dele in nekdanja mogočna 

dežela Srednje Evrope je resnično prenehala obstajati. Ferdinand Habsburški si je v 

naslednjem obdobju lastil severni del države (območje današnje Slovaške) in skrajne 

zahodne predele. Ta del so v naslednjih 150 letih imenovali Kraljevina Madžarska, 

kamor je spadalo tudi območje današnjega Prekmurja. Turki so si prilastili osrednje 

predele države in znamenito madžarsko nižinsko območje »Alföld« ter ga 

neposredno vključili v svojo državo (Budimski pašaluk). Tretji del pa sta bila 

Sedmograška in območje Partiuma (ozemlje med danes romunskima mestoma 

Oradea in Satu Mare), ki sta bila v rokah mladega Janeza Sigmunda, sina erdeljskega 

velikaša Ivana Zapolje.
299

  

Nastali položaj pa je poleg tega omogočil prodor protestantizma na Ogrsko. Turki so 

zelo redko preprečevali širjenje reformacije, saj so bili novi veri veliko bolj 

naklonjeni kot katoliški, katere so se vneto držali njihovi največji sovražniki 

Habsburžani. Okrog verskih vprašanj so bili pravzaprav precej ravnodušni, vendar pa 

ne strpni.
300

 Zato so bili širjenju protestantizma, seveda iz političnih ozirov, 

naklonjeni, saj so dobro vedeli, da madžarski državljan - protestant ne bo hrepenel 
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priti pod oblast katoliških Habsburžanov. Turki in katoliška cerkev so namreč 

govorili povsem »drugačen jezik«, saj kot je turška oblast sovražila katolištvo, tako 

se je katoliška Cerkev uradno borila zoper Turke.
301

 

 

Turški vpadi so pustili veliko zarezo tudi v zgodovini Slovencev, ki sicer nikoli niso 

bili pod Turki, ampak je šlo zgolj za prečkanje slovenskega ozemlja z obveznimi 

ropanji in razdejanji, da bi osvojili Dunaj. Po domnevah zgodovinarjev Turki 

slovenskih krajev niso imeli namena trajno osvojiti. Na večino slovenskega ozemlja 

so vpadi trajali od leta 1408 do leta 1559, pri čemer je izjema Prekmurje kot zahodni 

del Ogrske, kjer je bila turška prisotnost občutna vse do konca 17. stoletja.
302

 To 

pokrajino niso prizadeli le s strahotnimi opustošenji, ampak so bile občutne 

predvsem posledice, ki so ostale po njihovem umiku, in sicer v družbenem, 

duhovnem in kulturnem življenju tamkajšnjega prebivalstva. Po ugotovitvah 

zgodovinarjev
303

 sta bili slovenskim deželam ob ustanovitvi
304

 Budimskega ejaleta 

najbližji turški središči v Siklósu in Pečuhu, od Dolnje Lendave do turške meje pa je 

bilo okrog 150 kilometrov. Z leti se je ta razdalja korenito zmanjševala, tako da se je 

nevarnost turških vpadov vse bolj približevala tudi zadnjemu delu slovenskega 

ozemlja, to je Prekmurju. Sicer ni mogoče trditi, da Prekmurje ni kakšnega turškega 

obiska doživelo že prej, zlasti ob povratku turške vojske od Dunaja leta 1529, ali leta 

1532 na njihovi poti domov preko Štajerske. Zagotovo pa se je turška meja 

Prekmurju znova približala med »dolgo vojno« v letih 1591−1606, torej v času, ko je 

pokrajino med Muro in Rabo zajela reformacija. Turški cilj je bila Kaniža, izredno 

pomembna strateška točka za obrambo obeh županij, imenovana tudi »ključ 

Nemčije«. Napasti so jo nameravali že leta 1594, toda načrte jim je prekrižala srbska 

vstaja v Banatu. To jih ni odvrnilo od vnovičnega poskusa, saj so napad ponovili leta 

1600, ko je Kaniža naposled le klonila in s tem postala središče novega osmanskega 

ejaleta. 

 

                                                 

301
 NUK, Zapuščina Vilka Novaka, inv. št. 15/2001, ad. štev. 37, mapa 35. 

302
 Granda, Slovenija, str. 80. 

303
 Grafenauer, O turški oblasti in o nastanku drobne zemljiške posesti v Prekmurju, str. 80; Simoniti, 

Turški vpadi v Prekmurje, str. 99. 
304

 Ustanovil ga je Sulejman II. po padcu Budima v letih do 1545. 



106 

 

Turki so zatem kaniški grad močno utrdili in iz njega skoraj 100 let ustrahovali 

daljno okolico s tako intenzivnostjo, da je večina prebivalstva pobegnila ali se 

umaknila v utrjene gradove.
305

 Vrata v Prekmurje so bila odprta, a turška oblast se je 

dejansko bolj uveljavila v vzhodnih predelih Prekmurja kot v zahodnih ob Muri in 

Kučnici. Meja turško-zasedbenega področja na tem odseku je namreč bila 

Mura−Kučnica−Raba in po Rabi navzgor do Donave. To so bili »Turcae subditi 

loci«.
306

 Hozjan
307

 ugotavlja, da je padec Velike Kaniže v pokrajino med Rabo in 

Muro prinesel dvojnost obstoječe in vsiljene nove turške uprave: »Ves vzhodni del 

Prekmurja je moral delati tlako in oddajati naturalna ter denarna bremena svojim 

zemljiškim gospodom in zraven še Turkom.« Čeprav je bil zahodni del Prekmurja 

Turkom nekoliko manj izpostavljen, pa se nevarnostim vendarle ni bilo moč izogniti, 

saj so kraje proti zahodu (mimo Murske Sobote do Radgone in Cmureka) plenili že 

med obleganjem.
308

 

 

Lendavo, ki so jo po letu 1600 tako kot druge utrdbe v obeh županijah dodatno 

preskrbeli z orožjem, strelivom in živežem, je od turških konjenikov ločilo le še 

okrog 40 kilometrov.
309

 Zaradi večkratnega neuspešnega
310

 obleganja Lendave (v 

letih 1601, 1603,
311

 1604) so Turki zatem svoje nadaljnje napade preusmerili na 

cesto Lendava−Dobrovnik−Martjanci. Po dosedanjih ugotovitvah so bili v dolnjem 

Prekmurju zaradi turških napadov leta 1604 prizadeti kraji Melinci, Ižakovci in 

Bistrice.
312

 Najpomembnejši uspeh proti Turkom na ozemlju današnjega Prekmurja 

pa najverjetneje sega v leto 1603, ko so pod vodstvom graščaka Kristófa Bánffyja 

obrambne enote uspešno obranile dolnjelendavski grad.
313

 Grad je tedaj varovala 

vojska z 800 vojaki, imeli so 12 topov, poleg tega je na obrobju mesta na napadalce 

čakalo še 500 konjenikov in vojakov pešcev. Pomemben element obrambe je bila 

tudi utrdba, ki je stala na mestu današnje kapele sv. Trojice in kjer je bilo nameščenih 
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80 oboroženih vojakov. Čeprav je bil grad s turške strani silovito oblegan, pa nikoli 

ni padel v njihove roke.
314

 

 

Za vzhodni del Prekmurja pa se ugotavlja, da naj bi prišel v območje Turkov leta 

1636, tako turniška pražupnija, Martjanci, Sv. Benedikt, Križevci, Gornji Petrovci in 

vsi slovenski kraji vzhodno od Turnišča, Martjancev in Sv. Benedikta. Prav tako je 

bilo v začetku 17. stoletja v celoti uničeno srednjeveško Kobilje, kakor tudi naselje 

ob Kobiljanskem potoku in naselje na griču sv. Martina, kjer je stala cerkev.
315

 Da so 

Turki v teh letih predstavljali izredno nevarnost na ozemlju Prekmurja, dokazujejo 

navedbe Zelka,
316

 »da so ropali in v sužnost odpeljali ljudi v vsakem času. Tudi 

takrat, ko ni bilo vojno stanje.« Tako so v letih 1626, 1630 in 1631 odpeljali s 

področja turniške pražupnije okoli 230 ljudi, najpogosteje v Kanižo.
317

 Zgovorna je 

tudi navedba v vizitacijskem zapisniku iz leta 1640, ko je beksinski arhidiakon 

vizitiral cerkve v svojem arhidiakonatu in zaradi strahu pred Turki ni upal priti v 

Dolnjo Lendavo, da bi popisal stanje cerkve, zategadelj je tedanji lendavski župnik 

Franc Körmendi šel v Selnico (v Medžimurju) in mu poročal o stanju svoje 

cerkve.
318

 Turška nevarnost je v južnem Prekmurju oziroma na območju 

prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata pretila še v letu 1669, kar se lahko 

razbere iz vizitacijskih zapisnikov zagrebške škofije. Tedanji arhidiakon Mihael 

Busak, ki je vizitiral prekmurske župnije, je namreč osebno opravil le vizitacijo 

lendavske župnije, vizitacije ostalih prekmurskih župnij pa sta namesto njega 

opravila lendavski župnik in vicearhidiakon Marko Muraj in turniški župnik Vinko 

Juretič ter mu jih ob prihodu izročila.
319

 Glede na pisavo domnevamo, da je Marko 

Muraj vizitiral župniji Dobrovnik in Bogojino, v župniji Turnišče pa sta vizitacijo 

opravila Muraj in Juretič skupaj. Iz tega podatka lahko sklepamo, da se vizitator 

zaradi Turkov ni upal sam podati na obhode po župnijah, zato mu je pri tem pomagal 
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turniški župnik. Podatek o turški oblasti v Dolnji Lendavi pa daje tudi vizitacijski 

zapisnik iz leta 1688, in sicer, da je lendavski župnik plačeval Turkom davek, da bi 

pomagal družinam meščanov, ki so verjetno bili odpeljani v sužnost.
320

 

 

Med najizrazitejše in najodmevnejše bitke, ko je bilo Prekmurje znova prizadeto, 

zagotovo sodi bitka pri Monoštru, ki se je odvijala v letih 1663/64 na slovenskem 

ozemlju (današnje Porabje), pri vasi Modinci, 3 kilometre zahodno od Monoštra, 

epilog pa dosegla 10. avgusta 1664 pri Vasvárju, ko je bilo sklenjeno premirje, 

vendar pa to ni prineslo osvoboditve nobenega madžarskega območja izpod turške 

oblasti.
321

 Bitka pri Modincih je bila taktična zmaga, politični in strateški pomen 

bitke pa se nedvomno odraža v tem, da je bila ofenziva Turkov, ki je očitno ciljala na 

Dunaj, pri Rabi zaustavljena. Nimb nepremagljivosti turške vojske je bil resda 

uničen, toda Turki niso prenehali z vpadi in boji, nasprotno, goreča vnema po 

osvajanju jih je vodila na nova bojna polja. Zelko
322

 poroča, da se je turška oblast 

ponovno uveljavila v letih 1678−1683, ko se je s Turki povezal Imre Thököly
323

 in je 

skupaj s turško vojsko prodiral proti Dunaju. Celotno Prekmurje in vse madžarsko 

ozemlje vzhodno od reke Rabe naj bi tako v letih 1680−1683
324

 bilo turško področje. 

Toda tudi zatem v Prekmurju še ne moremo govoriti o zatonu turške vladavine, kot 

ugotavlja Simoniti
325

 in kar potrjuje tudi vpis bogojinskega župnika Matije Peniča,
326

 

z dne 16. avgusta 1687:  »V četrtem letu težavnega in mučnega boja proti Turkom, 

neizprosnim sovražnikom krščanskega imena«.
327

 Po besedah župnika so torej turški 

vpadi v Prekmurju oziroma vsaj v vzhodnem delu intenzivno potekali še v letih 

1683–1687.  
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Razmere naj bi se v Dolnji Lendavi in okolici umirile z letom 1690, ko so bili Turki 

pregnani iz Velike Kaniže (Nagykanizse). Po domnevah zgodovinarja Gyule 

Szekfüja naj bi sicer bila Dolnja Lendava z okolico osvobojena turške oblasti že leta 

1683, toda kot smo že omenili, se le-ta omenja še leta 1688. Ne glede na dolžino 

trajanja turške oblasti v Dolnji Lendavi in okolici pa ni dvoma, da je pokrajina zaradi 

protiturške osvobodilne vojne veliko trpela, predvsem zaradi bremen oskrbovanja 

cesarske vojske, ki je šla skozi pokrajino med vojnimi pohodi.
328

 Spopadi med 

Habsburško monarhijo in turško vojsko so se nadaljevali vse do leta 1699, kajti obe 

strani sta si prizadevali za osvojitev Ogrske. Konec vojn in sklenitev miru med 

dvema cesarstvoma je prinesla zmaga pri Senti leta 1697, kar je bilo zatem, 26. 

januarja 1699, podpisano v Sremskih Karlovcih. Ogrska je bila s tem, po stoletju in 

pol, razen Banata, končno osvobojena turške vladavine,
329

 kajti moč nekoč skoraj 

nepremagljive osmanske države je naposled le začela pešati.
330

  

 

Posledice turške invazije po Prekmurju so bile za pokrajino skrajno negativne, saj 

niso povzročile le nazadovanja na gospodarski in demografski ravni, ampak tudi in 

predvsem na kulturni, kajti Turki na svojih pohodih niso prizanašali kulturni 

dediščini. Mikale so jih zlasti graščine, saj je bil strateški pomen le-teh še posebej 

dobro znan vojskujočim se četam; poleg teh pa je bilo njihovo ropanje usmerjeno 

tudi na cerkve, kajti te so posedovale dragocenosti velike vrednosti. Zanimiv jim je 

bil zlasti lendavski grad, ki je imel zelo pomembno vlogo pri obrambi prekmurske 

zemlje, česar so se Turki dobro zavedali, a ga vendarle niso nikoli osvojili, so pa zato 

naredili veliko škode v trgu in okolici. Obnova gradov, cerkva in vasi pa je bila v že 

tako težkih časih le še dodatno finančno breme. 

 

4.7 Kruci 

 

Kakor je reformacija prišla v deželo med Muro in Rabo s spremljevalcem (Turki), 

tako tudi protireformacija ni prišla sama. V podobni opremi, le z nekoliko 
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spremenjenimi težnjami, so se protireformacijskemu pritisku pridružili Kruci, ki prav 

tako niso prizanašali preprostemu in nič krivemu ljudstvu v majhni pokrajini. Če smo 

torej v začetku 16. stoletja govorili o sočasnem prodoru dveh valov v Prekmurje, o 

verskem in vojaškem, o reformaciji in Turkih, se podobna zgodba, vendar z nekoliko 

spremenjenimi težnjami, ponovi v 17. stoletju.  

Preden se osredotočimo na njihove uničevalne pohode, pojasnimo kdo so pravzaprav 

bili Kruci. Sprva so se tako imenovali vojaki, ki so s križem na prsih hodili na 

križarske pohode v Palestino, bojevat se proti Saracenom. V začetku 16. stoletja (leta 

1514) pa so si za časa cesarja Maksimilijana I. (vladal od 1493 do 1519) to isto ime, 

češ da hočejo v vojno za poveličanje sv. križa, nadeli tudi uporni ogrski kmetje (več 

kot 10.000), ki so se združili pod poveljstvom Györgya (Jurija) Dósze. Zanetili so 

pravo kmečko vstajo po celotni Ogrski, a napad ni bil uperjen proti Turkom, temveč 

na gradove graščakov, z vladavino katerih so bili silno nezadovoljni preprosti kmetje. 

Na desno ramo ali na prsi so si pripeli rdeč križ, starodavno vojno znamenje 

križarskih čet in po tem križu so dobili tudi ime, to je križarji ali kruci iz latinske 

besede cruciati. Od tedaj naprej so se ogrski nezadovoljneži in uporniki, ki niso bili 

ničesar drugega kakor puntarji in roparji, imenovali vselej le kruci.
331

 S tem imenom 

so se nato zaznamovali tudi ogrski uporniki, imenovani hajduki, ki so leta 1604 pod 

vodstvom Istvana Bocskaya plenili po Železni in Zalski županiji ter zatem ob pomoči 

Turkov in Tatarov dvignili upor proti Avstrijcem.
332

 Horvat pravi, da jih lahko 

razdelimo v bolj in nekoliko manj ugledne, saj so uglednejši prihajali iz vrst 

plemičev, ki so kot protestanti bežali pred rekatolizacijo habsburških dežel ali pa so 

se upirali uvajanju absolutizma in zmanjševanju avtonomnih pravic Ogrskega 

kraljestva s strani cesarja in dunajskih uradov. Drugo »skupino« pa so predstavljali 

kmetje, katerih življenje so vse bolj ogrožala fevdalna bremena in državne dajatve.
333

 

Najsi so bili plemiči ali kmetje, pa so združeni v skupni stiski videli le eno rešitev - 

upor, kar se je zlasti odražalo v napadanju in ropanju nezavarovanih krajev. 
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Kot smo povedali že v prejšnjem poglavju, se je v Prekmurju turška oblast ponovno 

uveljavila v letih 1678−1683. Po izteku 20-letnega premirja med Avstrijo in Turčijo 

leta 1683, ki je bilo sklenjeno leta 1664 v Vasvárju, pa so Turki s pomočjo 

Thökölyjevih čet začeli veliko vojaško ofenzivo proti Habsburžanom. V novi vojni 

so tako kot turški zavezniki sodelovali tudi Kruci pod poveljstvom omenjenega 

Imreja Thökölyja, prvega kralja Krucev.
334

 Med pohodom proti Dunaju so se najprej 

razkropili po županijah Somogy in Zala, toda na odpor so naleteli v Dolnji Lendavi, 

kjer se je proti Turkom in Thökölyjevim Krucem boril Pavel Eszterházy. Ta je kot 

zvest pristaš cesarja Leopolda I. po dogovoru z velikaši iz Prekdonavja razposlal 

obrambna navodila (16. januarja 1683) zoper Turke in Thökölyjeve enote. Na 

podlagi teh navodil so morali velikaši Železne županije posredovati sledeče število 

vojakov: Batthyány Krištof 200 konjenikov; Zichy Štefan 50 konjenikov; Batthyány 

Franc 30 konjenikov in 50 pešcev; Széchy Peter 25 konjenikov; Nádasdy Štefan in 

Franc 10 konjenikov in 10 pešcev; grad somboteljskega kapitla 10 konjenikov in 10 

pešcev; Železna županija 50 pešcev in Batthyány Adam 700 konjenikov. Kruci se 

tega seveda niso ustrašili, plenili so okoli Dolnje Lendave in oblegali lendavski grad, 

toda sprva neuspešno. Že v naslednjem letu (leta 1684) pa so razdejali in požgali trg 

in cerkev ter nasploh naredili ogromno škode,
335

 kar potrjuje tudi vizitacijski 

zapisnik iz leta 1688, ko je s cerkvijo in vso cerkveno opravo pogorelo tudi 

župnišče.
336
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Slika 7: Lendavski grad leta 1683, ko ga oblegajo Thökölyjevi kruci in Turki (Vir: Zbornik 

občine Lendava, str. 37). 

 

Iz Lendave so Kruci nadaljevali pot v smeri Železne in Veszprémske županije, kjer 

so si pridobili privržence
337

 in celo prevzeli oblast nad Železno županijo, od koder so 

sledila oskrbovanja taborov z živežem.
338

 Tudi Železne županije niso zapustili brez 

požigov, saj naj bi tedaj pogorele cerkve na Tišini, v Markovcih in v Velikih 

Dolencih, napadli pa so tudi Grad.
339

 

 

Še huje je posledice Krucev občutila pokrajina ob Muri, ko je leta 1703 na čelo 

nezadovoljnih kmetov in plemstva ter protihabsburškega gibanja stopil protestantom 

naklonjen drugi kralj Krucev Ferenc Rákoczy. Prebivalstvo je javno poklical v boj 

oziroma v vstajo proti Habsburžanom in vsem udeležencem obljubil odpust davkov 

in fevdalnih obveznosti. Rákoczyju, ki je deloval pod geslom Cum Deo pro Patria et 

Libertate, je v kratkem času uspelo zbrati ogromno vojsko, s katero je premagal 

cesarsko vojsko na Ogrskem in zavzel več trdnjav, ki jih je spremenil v svoje 

postojanke.
340
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Uporniško gibanje se je leta 1704 razširilo po vsem Prekmurju. Kruci so divjali pod 

poveljnikovim vodstvom, nekaj konjenikov celo pred četo drug za drugim in ti so 

odpirali vrata v Sárvar, Szombathely, Körmend, Gornjo Lendavo (Grad) ter naprej 

proti Murski Soboti in Kőszegu. Grad in Murska Sobota sta bila tedaj namreč v 

oblasti uporniškega Aleksandra Károlyja, Rákoczyjevega pooblaščenega 

namestnika.
341

 Čeprav so se v gornjelendavskem gradu že predhodno naselili 

najemniki, so bili izgnani, zamenjali pa so jih Kruci, ki so se postopoma pripravljali 

na osvojitev in obleganje obmejnih gradov. V začetku februarja 1704 so za kratek 

čas skupaj z opremo, ki je bila varovana v njem, zavzeli najprej grad v Gornji 

Lendavi in zatem še grad Borostyanko (danes Bernstein) ter nadaljevali svoje pohode 

proti Štajerski, ne da bi se zmenili za cesarske čete, ki so jih hotele zaustaviti.
342

  

Toda kljub umiku proti Štajerski so se še vedno manjše, močno raztresene enote 

Krucev nahajale severno od Mure, tako na primer v Murski Soboti,
343

 sicer pa so bili 

Kruci intenzivneje naravnani na širše področje okoli Dolnje Lendave. Oblegali so 

trg, okolico pa izropali in devastirali; lendavski grad je bil tega leta celo po naročilu 

Janeza Vaka Bottyána, poveljnika Rákoczyjevih Krucev, določen za njihovo 

bivališče oziroma prezimovališče, kjer so ostali nekaj tednov. Pustošenje po županiji 

Zala se še ni končalo, saj so se plenilski pohodi nadaljevali, zdaj s strani Krucev zdaj 

cesarskih čet. Prihod cesarskih čet v Prekmurje, h katerim je prestopila spet večina 

ogrskega plemstva, je med prebivalstvom povzročil novo negotovost. »Nemški 

vojaki« so bili namreč orodje dunajskega dvora tudi za uveljavitev absolutizma in 

hitrejšo rekatolizacijo protestantskih in kalvinskih skupnosti. Potem ko je Drašković 

pregnal Kruce s 300 konjeniki in 700 pešci iz okolice Murske Sobote in Rakičana, so 

bili od tovrstnih cesarskih čet, tako imenovanih labancev,
344

 leta 1705 Kruci v 

glavnem odrinjeni s Prekdonavja. To območje je osvojil Bóttyan, a občasni manjši 
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pohodi po prekmurskem ozemlju so se le nadaljevali vse do leta 1711, ko se je 

končno začelo dolgotrajnejše obdobje mirnejšega življenja. 
345

  

 

Ali so bili ti divjaki, kot jih označuje Kovačič,
346

 tudi Prekmurci, je težko potrditi, saj 

je prekmursko ljudstvo zaradi Krucev prav tako trpelo kakor štajersko. Večinoma naj 

bi šlo za pripadnike čet iz notranjosti Ogrske, zelo verjetno pa so se jim iz strahu in 

grabežljivosti pridružili tudi posamezniki iz Prekmurja. Podobno ugotavlja tudi 

Horvat,
347

 in sicer, da so bili med Kruci poleg Madžarov še številni Slovaki, 

Ukrajinci, Romuni in tudi prekmurski Slovenci.  

 

Kruci, ki so se bojevali pod geslom »Pro libertate«, pa s svojim umikom niso utonili 

v pozabo, kajti po besedah Kovačiča
348

 se »Kruc« na Murskem polju in v Slovenskih 

goricah uporablja za drznega in neustrašnega korenjaka, pa tudi podivjanega človeka 

brez vsakega sočutja in vere, kateremu ni nič sveto. Okoli Središča naj bi jih 

imenovali tudi »frajkore« ali »frankore«, torej svobodnjaške čete v nasprotju s 

cesarskimi. V kolektivnem spominu ljudstva se je torej ohranil negativni prizvok na 

podivjane upornike, ki so na svojih pohodih uničevali vse povprek, tudi ostanke 

materialne kulture, ter ropali in plenili po že tako ubobožani pokrajini.  Vendarle pa 

lahko sklenemo, da se je z njihovimi pohodi, ropanji in požigi v začetku 18. stoletja 

naposled končalo dolgotrajnejše obdobje nemirov v zgodovini Prekmurcev. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

345
 Horváth, Alsólendva, str. 39; Vasvármegye. Magyarorszag vármegyéi és városai, str. 223. 

346
 Kovačič,  Slovenska Štajerska in Prekmurje, str. 262. 

347
 Horvat, Vpadi krucev v slovenske dežele, str. 51. 

348
 Kovačič, Ljutomer, str. 16; Isti: Slovenska Štajerska in Prekmurje, str. 260. 
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5 ORIS JV PREKMURJA V 17. IN 18. STOLETJU 

 

5.1 Prekmurje v luči vizitacij 

 

5.1.1 Vizitacija 

 

Da je delo znotraj škofije potekalo po ustaljenih tirnicah in v skladu s cerkvenimi 

določbami, so škofje arhidiakonu ali njegovemu namestniku izdajali nalog za 

službeni obisk župnij, mu predpisali, na kaj mora biti pozoren, ta pa je bil škofu po 

končanem delu dolžan predložiti pisno poročilo o svojih opazkah. Tovrstna poročila 

vizitatorjev škofu pa so bili pravzaprav zapisniki, ki jih imenujemo Kanonične 

vizitacije.
349

 Vizitacija je torej vedno in neizogibno izhajala neposredno od škofa, 

zato nikakor ni bila kakšno zasebno ali samovoljno dejanje arhidiakona ali kakega 

drugega posameznika. Za kanonski obhod so bila tudi točno predpisana pravila,
350

 ki 

jih je prepisal škof in izročil vizitatorju. Kanonična vizitacija je bila pastoralno 

opravilo, ki je bilo prvotno osredotočeno na usmerjanje oziroma vodenje in 

popravljanje pastoralnega dela po župnijah. Na tej podlagi je namreč škofija lažje 

nadzirala gospodarsko in finančno poslovanje cerkvenega premoženja. Tretji namen 

vizitacij pa je bil usmerjen na urejenost cerkva, kapel, pokopališč, javnih razpel in 

daritev ter litugičnega posodja.
351

 

 

Prvi znani predpisi o vodenju vizitacij, ki so veljale za škofovski privilegij, so znani 

iz 4. stoletja na Vzhodu oziroma iz 6. stoletja na Zahodu. Kot je sinoda v Laodiceji 

leta 380 predpisala, naj škofi opravljajo vizitacije na področjih svoje jurisdikcije, 

tako je sinoda v Tarragoni leta 516 odredila vizitacije župnij. Že v 8. stoletju pa so 

posamezni škofi v Franciji redno, osebno ali s pomočjo arhidiakonov, opravljali 

vizitacije župnij na svojem področju. Prvi doslej znani predpis o vizitacijah za 

                                                 

349
 Vizitacija (lat. visitatio 'obisk') je: 1. v katolištvu uradni ali kanonski obisk (visitatio canonica) 

škofije, samostanske skupnosti, župnije in druge ustanove po določbah cerkvenega prava (Splošni 

religijski leksikon, str. 1333); 2. pregled in presoja delovanja kake cerkvene organizacije po določbah 

cerkvenega prava (Slovar slovenskega knjižnega jezika). 
350

 Točno odrejeno liturgijsko obliko sprejema vizitatorja, molitve in predpisanih obredov vsebuje 

Pontificale Romanum. 
351

 Lukinović, Kanonske vizitacije Zagrebačke nadbiskupije,  str. 27. 
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zagrebško škofijo je znan iz leta 1334 in se nahaja v Statutu zagrebškega kapitlja iz 

tega leta. Ta odredba izrazito poudarja pastoralni vidik vizitacij, kar je tudi osnovni 

namen in cilj vseh vizitacij pred in po tridentinskem koncilu.
352

  

 

Pomen vizitacij so dodatno podkrepili in poudarili odloki tridentinskega koncila 

(1545─1563), ki so v vizitacijah videli pomembno sredstvo za izboljšanje neurejenih 

razmer v Cerkvi. Vizitacije so tako postale pomembno sredstvo za urejanje razmer v 

Cerkvi tako »in materialibus« kot »in spiritualibus.«
353

 V prvi vrsti so nedvomno vir 

za cerkveno zgodovino, saj s svojo vsebino odražajo dojemanje Cerkve v določenem 

času in prostoru ter dajejo sliko mentalitete cerkvene hierarhije v določenem 

zgodovinskem trenutku. A kot poudarja Lavrič,
354

 predstavljajo tudi izredno 

pomemben vir za splošno, umetnostno in kulturno zgodovino, prav tako pa 

osvetljujejo socialna in gospodarska vprašanja, vse to seveda v okviru njihove 

posebne sporočilnosti in vizitatorjevega osebnega interesa. 

 

Pod pastoralnimi vizitacijami se navadno razume obiske pristojnih cerkvenih oseb, ki 

opravljajo občasen nadzor nad mesti, ustanovami in osebami, ki so podrejene 

cerkveni oblasti. Glede na to, kdo opravlja tovrsten nadzor, pa ločimo več vrst 

vizitacij: škofovske, apostolske, arhidiakonatske, redovne in tudi državno-cerkvene 

(deželnoknežje), ki so znane iz časa reformacije in katoliške obnove.
355

  Škofovske 

in deželnoknežje so Cerkvi in deželnemu knezu omogočile vpogled v duhovne 

zadeve in omogočale ugotovitev, do katere mere so se duhovna gibanja tistega časa 

že razširila med duhovščino in ostalimi verniki, da bi pristojni mogli čim bolj 

učinkovito ukrepati.
356

 Medtem ko se škofovske in arhidiakonatske opravljajo na 

področju ene škofije oziroma arhidiakonata, apostolske navadno zajemajo širše 

področje in več škofij. Slednje so bile vpeljane leta 1571, vizitatorje pa je na oglede 

pošiljal Sveti sedež. Apostolske so bile v starejših obdobjih sicer bolj redke, saj so 

                                                 

352
 Hrg, Kolanović, Kanonske vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije, str. 12. 

353
 Lavrič, Ljubljanska škofija v vizitacijah 17. stoletja, str. 14: Lavrič, Vizitacije kot vir za slovensko 

zgodovino, str. 483. 
354

 Prav tam, str. 483. 
355

 Hrg, Kolanović: Kanonske vizitacije zagrebačke (nad)biskupije, str. 11; Mlinarič, Vizitacije 

sekovskih škofov Martina Brennerja in Jakoba Eberleina na slovenskem Štajerskem, str. 191.  
356

 Mlinarič, Vizitacije sekovskih škofov Martina Brennerja in Jakoba Eberleina na slovenskem 

Štajerskem, str. 191. Mlinarič ugotavlja, da je prva državno-cerkvena vizitacija na slovenskem 

Štajerskem znana iz leta 1528. 
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bile pogojene z odrejenimi pastoralnimi in verskimi problemi na ožjem področju; v 

poznejšem času pa se je njihova vloga okrepila in so se opravljale letno oziroma v 

daljših časovnih obdobjih, na primer na vsake tri ali pet let. Z njimi so najtesneje 

povezana poročila v obliki povzetkov vizitacij, imenovana visitationes ad limina, 

katere so opravljali škofi ali izbrane osebe in so jih pošiljali neposredno Svetemu 

sedežu. Poročila o stanju škofije (relationes de statu Ecclesiae) so tako vsebinsko 

povezana z vizitacijami in so zato tudi pomembno primerjalno gradivo. Redovne 

vizitacije pa so bolj omejene na posamezno redovno skupnost in jih opravljajo 

redovni predstojniki oziroma osebe, ki so bile za to nalogo delegirane (izbrane).
357

 

 

Za razumevanje in samo uporabnost vizitacij kot zgodovinskega vira so osnovnega 

pomena navodila ali točke vizitacije. Le-te so sestavljali škofi in jih dajali 

vizitatorjem, ki so nato v skladu z navedenimi navodili opravili vizitacije. Ta 

navodila ali točke so bila navedena v sklopu, imenovanem »modus visitationis«, 

methodus visitationis« ali tudi »puncta visitationis«, kar priča o dodelani 

metodologiji s točno določenim namenom. Najstarejši ohranjeni primer Modus 

visitationis za zagrebško škofijo izvira iz leta 1622, ki sicer ni pravo škofovo 

navodilo, temveč le opomba kanonika arhidiakona Benedikta Vinkovića o tem, kako 

je opravil vizitacijo. In prav njegova navodila, na kaj je potrebno biti pozoren, so 

postala osnova za nadaljnje vsebine glede opravljanja vizitacij.
358

 

Ta navodila so vsebovala naslednje točke: 

- liturgijski del vizitacije (maša in pridiga); 

- izpraševanje o življenju, napakah, pastoralnemu delu in delovanju župnika; 

- izpraševanje o življenju, veri, napakah in morebitnem krivoverju vernikov; 

- poročilo o cerkvi, njenem inventarju, ureditvi in materialnem stanju; 

- prikaz cerkvenih posesti in prihodkov (urbar, računi); 

- spori med verniki in župljani. 

 

Nove vsebine so bile dodane za časa škofa Franje I. Erghelyja (1628−1637), in sicer: 

- poročilo o pokopališču; 

                                                 

357
 Hrg, Kolanović, Kanonske vizitacije zagrebačke (nad)biskupije, str. 11–12; Lavrič, Vizitacije kot 

vir za slovensko zgodovino, str. 483. 
358

 Hrg, Kolanović, Kanonske vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije, str. 14–15. 
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- pregled župnikove knjižnice; 

- poročilo o učitelju in njegovi knjižnici; 

- izdelava inventarja in urbarja s poimenskim navajanjem oseb in njihovih 

obveznosti. 

 

Škof Martin II. Borković (1667−1687) je k obstoječim navodilom dodal še dve točki: 

- pregled cerkvenih liturgijskih knjig in matičnih knjig; 

- popis prebivalstva s posebnim ozirom na dajatve. 

 

Nove vsebine je zatem dodal tudi škof  Martin III. Brajković (1694−1703):
359

 

- župnijski arhiv; 

- pregled in izdelava knjige Stanje duš; 

- verski nauk;  

- poročilo o babicah; 

- poročilo o bratovščinah. 

 

Vseh teh 17. navodil je veljalo vse do konca 18. stoletja, ko je škof Maksimilian 

Josip Vrhovac Rakitovečki (1787−1827) prvi uvedel formularje za opravljanje 

vizitacij. Čeprav so ti obrazci, tako Hrg in Kolanović, morda ovirali obširnost in 

bogastvo vsebine podatkov, so bili več kot odlična istočnica za obdelavo različnih 

vprašanj, kot na primer o zgodovini župnije. Kasneje, predvsem po prvi polovici 19. 

stoletja, so ti formularji postali shematski, s čimer je tudi upadlo vsebinsko bogastvo 

vizitacij.
360

 

 

V skladu s predpisi tridentinskega zbora so se vizitacije morale opravljati vsako leto 

ali vsaj vsako drugo. Vsakoletno opravljanje vizitacij je priporočil škof Vrhovac, 

hkrati pa odredil, da mora vsak arhidiakonat obvezno biti obhoden v treh letih.
361

 Za 

dolnjelendavske župnije, ki so spadale v beksinski arhidiakonat, Kovačič
362

 navaja, 

da so se v nadškofijskem arhivu v Zagrebu ohranili zapisniki o vizitacijah iz let 1668, 

                                                 

359
 Krčelić (Povijest Stolne crkve zagrebačke, str. 400) navaja čas delovanja škofa Brajkovića med leti 

1703−1708, pred njim (1694−1703) pa je deloval Stjepan IV. Seliščević od Gacke. 
360

 Hrg, Kolanović, Kanonske vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije,  str. 15. 
361

 Prav tam, str. 16. 
362

 Kovačič, Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 9. 
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1669, 1687, 1688, 1690, 1691, 1691, 1692, 1693, 1698, 1699, 1702, 1750 in 1760. 

Sicer ni znano, po kakšnem ključu jih je izbiral oziroma ali je dobil morda v vpogled 

le omenjene zapisnike, a dejansko je bilo v 17. in 18. stoletju opravljenih veliko več 

vizitacij, kot jih navaja sam. Po pregledu vseh vizitacijskih zapisnikov v omenjenem 

arhivu je bilo ugotovljeno (tabeli 1 in 2), da je njegov zapis pomanjkljiv, predvsem 

pri vizitacijskih zapisnikih iz 18. stoletja. Prav tako se ugotavlja, da pogostost 

opravljanja ni bila v skladu s predpisom tridentinskega zbora oziroma odredbe škofa 

Vrhovca, kar je bilo najverjetneje odvisno od vodstvene organizacije in potreb 

posameznega škofa. 

 

Tabela 1: Kanonične vizitacije dolnjelendavskih župnij, opravljene s strani zagrebške škofije v 

17. stoletju. 

 

 

 

1640 

 

1649 

 

1651 

 

1660 

 

1665 

 

1669 

 

1672  

 

1688 

 

1690 

 

1691 

 

1692 

 

1693 

 

1698 

 

1699 

Dolnja 

Lendava 

√  √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ 

Turnišče     √  √   √  √   √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

Dobrovnik    √    √  √   √   √  √  √  √  √  √  √ 

Bogojina       √   √  √  √  √  √  √  √ 

Vir: Sedar po NAZ, Protokoli br. 6/VI (1640)–72/III (1699). 

 

Tabela 2: Kanonične vizitacije dolnjelendavskih župnij, opravljene s strani zagrebške škofije v 

18. stoletju. 

 

 

 

1701 

 

1702 

 

1703 

 

1716 

 

1718 

 

1720 

 

1747  

 

1750 

 

1756 

 

1760 

 

1768 

 

1771 

 

1774 

Dolnja Lendava  √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Turnišče  √    √  √   √  √   √  √  √  √  √  √  √  √ 

Dobrovnik  √   √    √  √  √  √  √    √  √  √  √  √ 

Bogojina  √  √  √  √  √  √    √  √  √  √  √  √  √ 

Beltinci           √  √  √  √ 

Vir: Sedar po NAZ, Protokoli br. 72/III (1701)−80/XI (1774). 

 

Kot je razvidno iz tabele 1 je najstarejši zapisnik kanoničnih vizitacij za prekmurske 

župnije, ki so spadale v beksinski arhidiakonat, bil opravljen leta 1640. Tega leta je 

bila opravljena vizitacija le za župnijo Dolnja Lendava, saj so preostale župnije bile 
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še vedno protestantske. Vizitator zaradi turške nevarnosti tudi ni prišel v Dolnjo 

Lendavo, ampak je lendavski župnik šel v Selnico in mu tam poročal o stanju cerkve 

in župnije.
363

 Vizitator je leta 1640 v celotnem beksinskem arhidiakonatu obhodil 

skupaj 13 župnij, ostale pa so še vedno bile pod turško okupacijo ali pa razdejane 

oziroma uničene in še neobnovljene. Nasploh najstarejši zapisnik od vseh 

arhidiakonatov zagrebške škofije pa je bil opravljen v arhidiakonatu Komarnica (na 

Hrvaškem) leta 1615.
364

  

 

 

Slika 8: Vizitacijski zapisnik za župnijo Dolnja Lendava iz leta 1640. Vir: NAZ, Protokol br. 

6/VI. Foto: Klaudija Sedar, 2011. 

 

Prvi vizitacijski zapisniki zagrebške škofije v prekmurskem delu beksinskega 

arhidiakonata iz let 1640 in 1649 so napram kasnejšim veliko bolj skromnejši, 

počečkani in ponekod zaradi okorne pisave komaj še berljivi. Dajejo le nekaj 

osnovnih podatkov o stanju župnij, kar lahko pojasnimo s tem, da je skušala 

zagrebška škofija sprva ugotoviti predvsem, koliko je bilo župnij in kakšno je bilo 

stanje po le-teh, potem ko so si pričele na novo postavljati temelje ter je stekla 

obnova v duhovnem in materialnem duhu. V interesu škofije je nedvomno bilo, da 

pripomore k znatnemu izboljšanju obstoječih razmer ter na svojem ozemlju okrepi 

razvoj in življenje v duhovnem smislu. Kot eden izmed tovrstnih pokazateljev so 

nedvomno bili pogosti obhodi arhidiakonov zagrebške škofije po ozemlju župnij, saj 

                                                 

363
 NAZ, Protokol br. 6/VI (1640), pag. 5. 

364
 NAZ, Različne kanonične vizitacije. 
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je bil le tako mogoč popoln nadzor nad dogajanjem v župnijah dotične škofije. 

Rečemo lahko, da je šlo za nadvse skrbno ravnanje, kajti le ob rednih obiskih 

oziroma obhodih je mogoče spremljati stanje posamezne župnije, nastajajoče 

spremembe in navsezadnje vzpostavljati in vzdrževati začrtani in predpisani red.  

 

V kasnejših vizitacijskih zapisnikih je stanje po župnijah popisano zelo natančno, 

pregledno in nazorno. Vizitatorji so očitno že imeli temeljito izdelano shemo, saj je 

vsaka točka enota zase, a vendar celota. Ni jih zanimala le duhovna podoba župnije, 

temveč tudi življenje v njej. Navadno so začeli z opisom stanja cerkve ter njenega 

celotnega premičnega (cerkvene opreme) in nepremičnega premoženja (pokopališča, 

župnišča, šole, njive v lasti cerkve, travniki, vinogradi, gozdovi, podružnične kapele). 

Nadaljevali so z opisom župnikov in učiteljev; ti opisi dajejo jasen uvid v njihovo 

moralno življenje, izobrazbo in odnos do dela, prav tako pa ni izostalo zanimanje za 

dajatve, cerkvene ključarje, cerkovnike ter nenazadnje za ljudstvo in podložnike. V 

nekaterih je zabeleženo tudi število prebivalcev v posamezni župniji (v našem 

primeru v vizitacijah zagrebške škofije v letih 1669, 1698, 1771 in prve sombotelske 

škofije leta 1778), kar osvetljuje demografski razvoj in poselitveno strukturo po 

župnijah. Od prve polovice 18. stoletja naprej zasledimo tudi opis bratovščin (na 

primer bratovščina krščanskega nauka), od druge polovice 18. stoletja naprej pa še 

delovanje babic, kar potrjuje, da so lahko vizitacije izjemen vir tudi za ugotavljanje 

mikrozgodovine lokalnega okolja. 
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Slika 9: Vizitacijski zapisnik za župnijo Bogojina iz leta 1750. Vir: NAZ, Protokol br. 75/VI. 

Foto: Klaudija Sedar, 2011. 

 

Vizitacije so pisane v latinščini, uradnem jeziku tedanje Cerkve. Jezik je precej 

šablonski s ponavljajočimi izrazi, omejen na liturgično terminologijo in specifičen 

besedni zaklad. Četudi je bilo opravljanje vizitacij pogojeno z ustaljenimi obrazci in 

so se ravnale po klasičnem pravilu, pa je bila vsebina močno odvisna tudi od 

vizitatorjevega osebnega interesa. Vsi arhidiakoni seveda svoje zapisnike – vizitacije 

niso sestavljali v enakem obsegu, saj so nekateri vsebinsko in podatkovno bogatejši, 

drugi občutno skromnejši, tako da niti ne pokrivajo vseh področij, ki naj bi jih 

vizitacija vsebovala. Lavričeva celo ugotavlja, da so se verskemu življenju in 

moralnemu stanju škofije natančneje posvečali pastoralno usmerjeni vizitatorji, 

formalisti pa dajali večjo pozornost objektom in materialnim okoliščinam.
365

 Hrg in 

Kolanović pa dodajata, da je bilo to delno odvisno tudi od vnaprej danih navodil 

kakor tudi od iznajdljivosti in zavzetosti posameznega arhidiakona. Večjega 

poudarka pa so bile vsekakor deležne tako imenovane »visitationes fundamentales«, 

ki dajejo podroben in natančen popis posamezne župnije z vseh vidikov, medtem ko 

»običajne« vsebujejo le dopolnila k temeljiti vizitaciji in ne ponavljajo, kar je bilo 

zabeleženo že v prejšnjem vizitacijskem zapisniku.
366

 Kot ugotavljamo po pregledu 

                                                 

365
 Lavrič, Vizitacije kot vir za slovensko zgodovino, str. 483. 

366
 Hrg, Kolanović, Kanonske vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije, str. 16. 



123 

 

in analizi vizitacijskih zapisnikov zagrebške škofije, lahko po omenjeni klasifikaciji 

med temeljne, to je »visitationes fundamentales« uvrstimo vizitacijske zapisnike iz 

let 1660, 1669, 1688, 1698, 1716, 1747, 1756 in 1768. 

 

Kanonične vizitacije pridobivajo v sodobnem zgodovinopisju v zadnjih letih vse 

večji pomen, saj so za starejšo zgodovino pogosto, zaradi pomanjkanja drugih virov, 

nepogrešljivi in marsikdaj edini prvovrstni zgodovinski vir. Prav zato so dragocena 

pomoč pri proučevanju zgodovinskih dogodkov in spominov ter izredno pomemben 

kazalec pri spoznavanju preteklosti, življenja in dela preteklih rodov. Vsebujejo 

pomembne podatke za proučevanje demografije, kulturne in umetnostne zgodovine 

kakor tudi podatke za celotno življenje v posamezni župniji. Hrg in Kolanović tako 

ugotavljata, da kanonične vizitacije raziskovalcem omogočajo široko analizo 

zgodovinskega, kulturnega in gospodarskega razvoja posameznih krajev.
367

 Prav 

zaradi širine pa obstaja nevarnost za napačno interpretiranje navedenih zapisov, zato 

jih je potrebno obravnavati z ustreznega zornega kota. Z ustreznim pristopom pa 

ohranjeni vizitacijski zapisniki danes vsekakor veljajo za nadvse pomembno in 

specifično arhivsko gradivo, ki dokumentira stanje obstoječih cerkvenih struktur v 

materialnem, moralno etičnem in duhovnem smislu.
368

 

 

5.1.2 Vizitator 

 

Vizitator je ob svojih obiskih in ogledih nadzoroval življenje in navade duhovščine 

pa tudi ljudstva ter pregledoval cerkvene zgradbe, predvsem z vidika urejenosti in 

opremljenosti. Glavni namen teh obhodov pa je sicer bil uvajanje discipline in reda v 

življenje duhovščine in vernikov ter prav tako v bogoslužje.
369

 Za opravljanje 

vizitatorjeve oziroma arhidiakonove službe so bila ključna navodila Statutov 

zagrebškega kaptola iz leta 1334
370

 in pa izpolnjevanje cerkvenih norm, ki jih je 

formuliral tridentinski koncil. Škofje pa so bili pooblaščeni, da za to nalogo določijo 

                                                 

367
 Prav tam, str. 9. 

368
 Lavrič, Vizitacije kot vir za slovensko zgodovino, str. 483. 

369
 Lavrič, Ljubljanska škofija v vizitacijah 17. stoletja, str. 14. 

370
 V 13. in tudi še v 14. stoletju se beksinski arhidiakoni navadno omenjajo kot ogledniki meja raznih 

zemljišč (Škafar, Prekmurski del beksinskega arhidiakonata do leta 1400, str. 20). 
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arhidiakone, dekane ali druge osebe. Če so vizitacije opravljali slednji, so morali 

škofu  predložiti  poročilo o opravljenem delu. S problematiko vizitacij se je sicer 

ukvarjal tudi skupni ogrsko-hrvaški zbor, vendar samo toliko, da so zagotovili 

svobodo gibanja vizitatorja. Leta 1559 je ta zbor odredil, da škofje za opravljanje 

vizitacij določijo arhidiakone in v skladu s tem so arhidiakonom izdajali pisne 

naloge.
371

 

 

V zagrebški škofiji so bili za vizitatorje imenovani arhidiakoni, ki so v svojem 

arhidiakonatu nadzirali duhovnike in vernike v vsem, tudi v kršenju božjih zapovedi 

in določb kanonov. Njihova naloga je bila, da presodijo, ali je župnik sposoben za 

opravljanje službe, izpolnjuje kanonske predpise in določbe, ali potrebuje 

pomočnika, kako opravlja bogoslužje in kako podeljuje zakramente, ali moli brevir 

in kako se obnaša do svojih predstojnikov. Kar je lahko, je arhidiakon uredil sam, 

težje primere pa je bil dolžan nasloviti na škofa. Arhidiakoni so bili dolžni vizitirati 

vsako župnijo v svojem arhidiakonatu, razen tistih, kjer je župnik živel v velikem 

pomanjkanju. Zvečine so arhidiakoni bili župniki v arhidiakonatu ali celo izven 

njega. V zagrebški škofiji so bili arhidiakoni kanoniki in so bivali v Zagrebu na 

Kaptolu. Beksinski arhidiakon je imel svoj prostor v stolnici v levem koru pri 

arhidiakonu vaškega arhidiakonata, v kaptolu pa svoj glas za čazmanskim 

arhidiakonom. Na obhode so arhidiakoni prihajali na konjih, in sicer v spremstvu 

petih do sedmih oseb. 
372

  

 

Poleg arhidiakonov se v vizitacijah zagrebške škofije iz 17. in 18. stoletja omenjajo 

tudi vicearhidiakoni kot arhidiakonovi namestniki. V prekmurskem delu beksinskega 

arhidiakonata so to bili večinoma turniški župniki, ki so imeli v cerkveni upravi 

zagrebške škofije odlične in odgovorne položaje, na primer leta 1466 župnik 

Hernyche, leta 1501 župnik Mihael in leta 1747 Janez Herman (služboval med leti 

1731–1759) in pa lendavski, na primer leta 1649 Štefan Bagoli (služboval med leti 

1649–1651), leta 1651 Andrej Vinkovič (služboval med leti 1651–1660), leta 1660 
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 Hrg, Kolanović, Kanonske vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije, str. 13. 

372
 Škafar, Prekmurski del beksinskega arhidiakonata do leta 1400, str. 17−20; Lavrič, Ljubljanska 

škofija v vizitacijah 17. stoletja, str. 14; Hrg, Kolanović, Kanonske vizitacije Zagrebačke 

(nad)biskupije, str. 12. 
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Gregor Mauračič (služboval med leti 1660–1665), leta 1669 Marko Muraj (služboval 

med leti 1666–1684), leta 1688 Ivan Nemeti (služboval med leti 1684–1693), leta 

1698 Peter Kaconič (služboval med leti 1695–1708), leta 1716 Ivan Jožef Gal 

(služboval med leti 1708–1736). Med bogojinskimi in beltinskimi župniki ni zaslediti 

nobenega vicearhidiakona, je pa to vlogo opravljal eden dobrovniški župnik, leta 

1768 Jožef Nagy (služboval med leti 1765–1776).
373

  

 

Po ugotovitvah Škafarja
374

 v virih 14. stoletja ni še nobenega sledu o kakšnem 

vicearhidiakonu ali dekanu v beksinskem arhidiakonatu. Vicearhidiakoni v 

beksinskem arhidiakonatu so potemtakem pričeli delovati v 15. stoletju, medtem ko 

se v kranjskem in savinjskem arhidiakonatu dekani kot arhidiakonovi namestniki 

omenjajo že v drugi polovici 12. stoletja. 

 

Služba vizitatorja zagotovo ni bila lahka, saj so v arhidiakonatu, za katerega so bili 

imenovani, morali čim bolj v skladu z navodili popisati stanje vseh župnij. Gledano 

nazaj so opravili veliko delo za prihodnje rodove, kajti sicer bi ta del preteklosti 

povsem izginil v pozabo. 

 

5.1.3 Protestantske in katoliške vizitacije  

 

Prva protestantska vizitacija na slovenskem narodnostnem področju Ogrske je bila 

opravljena leta 1627.
375

 Obiskanih je bilo 11 evangeličanskih cerkvenih občin
376

 na 

posestvih rodbin Széchy in Batthyány, in sicer: Rogaševci (cerkev sv. Jurija), Pertoča 

(sv. Helena), Tišina, Sobota (cerkev sv. Nikolaja), Martjanci, Kančevci (cerkev sv. 

Benedikta), Selo (cerkev sv. Nikolaja), Dolenci, Gornji Petrovci (cerkev sv. Trojice), 

                                                 

373
 NAZ, Različne kanonične vizitacije. Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 101; 162. 

374
 Škafar, Prekmurski del beksinskega arhidiakonata do leta 1400, str. 20. 

375
 Izvirni zapisnik je ohranjen v katoliškem škofijskem arhivu v Szombathelyju, Ivanocyjev prepis 

tega zapisnika bi naj po Šebjaniču bil v semeniški knjižnici v Ljubljani, prepis neznanega avtorja pa 

hrani Pokrajinska in študijska knjižnica v Murski Soboti. Prepis zapisnika, ki pa ni povsem istoveten z 

izvirnikom in naj bi se skliceval na Cipotov prepis iz leta 1866, je objavil tudi madžarski protestantski 

zgodovinar Sándor Payr (Šebjanič, Protestantsko gibanje panonskih Slovencev, str. 17, 160; Kerčmar, 

Evangeličanska cerkev na Slovenskem, str. 107−108). 
376

 Zelko in Šebjanič vseskozi striktno govorita o župnijah, čeprav gre za evangeličanske vizitacije. 

Morda je za večjo doslednost in razlikovanje bolje govoriti o evangeličanskih cerkvenih občinah ali 

gmajnah in župnijah kot upravnih enotah katoliške Cerkve. Slednja opredelitev se tudi upošteva v 

pričujoči doktorski disertaciji. 
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Grad in Gornji senik (cerkev sv. Janeza).
377

 Kot ugotavlja Šebjanič,
378

 od slovenskih 

župnij nista bili obiskani le župniji Turnišče in Bogojina, ki sta spadali v županijo 

Zala in bili v okviru gospoščine Bánffyjev iz Dolnje Lendave. Čeprav so Bánffyji 

ponovno sprejeli katoliško vero že leta 1608, sta potemtakem omenjeni župniji 

oziroma cerkveni občini še zmeraj delovali v protestantskem duhu. Ostali dve župniji 

Zalske županije, Dolnja Lendava in Dobrovnik, sta sodeč po podatkih bili tedaj že 

katoliški. 

 

Prekmurske evangeličanske cerkvene občine so bile ponovno obiskane leta 1632, 

vendar iz tega leta ni ohranjene dokumentacije. Vizitacija iz leta 1632 se omenja le v 

uvodu tretjega vizitacijskega zapisnika iz leta 1662. Slednja je od vseh treh tudi 

najbolj pomembna, saj je zaobjet celovit pregled slovenskega narodnostnega 

področja tako v Železni kot Zalski županiji oziroma celotnega Prekmurja s 

poudarkom na premoženjskem stanju cerkva in šol ter cerkvenih dajatev.
379

 V letu 

1662 je bila vizitacija opravljena v 14 evangeličanskih cerkvenih občinah in 

podružnicah: Murska Sobota, Sv. Jurij, Pertoča, Sv. Benedikt, Gornji Petrovci, 

Bogojina, Veliki Dolenci, Resznek, Kardosfala, Gyarmat, Gornji Senik, Martjanci, 

Gornja Lendava in Tišina. Župniji Dobrovnik in Turnišče sta tedaj že ponovno bili 

katoliški, v evangeličanskih rokah je ostala le še Bogojina. Ta zapisnik tako 

vključuje prvi konkretnejši opis stanja v Bogojini, kjer se je v okviru nekdanje 

zemljiške posesti lendavskih Bánffyjev protestantizem obdržal najdlje.
380

 

 

Ker pa so bile zaradi protireformacije protestantom številne cerkve odvzete, najprej 

leta 1672 in leta 1732 še preostale, se v tem času vizitacije niso opravljale. Iz leta 

1681 je znano le protestantsko poročilo o vrnitvi cerkva katoličanom.
381

 Naslednje 

protestantske vizitacije so bile opravljene šele po izdaji Tolerančnega patenta, ko je 

bilo ponovno dovoljeno ustanavljanje cerkvenih občin. Iz 18. stoletja so tako znane 
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 Zelko, Gradivo za zgodovino reformacije v Prekmurju: vizitacijski zapisnik iz leta 1627, str. 

100−126. 
378

 Šebjanič, Protestantsko gibanje panonskih Slovencev, str. 18. 
379

 Prav tam,  str. 25. 
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 Šebjanič, Protestantsko gibanje panonskih Slovencev, str. 25; Zelko, Zgodovina soboške dekanije, 

str. 81–82. 
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 Zelko, Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 237−239. 
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vizitacije cerkvenih občin iz let 1794 in 1798, ko je bil v tedaj obstoječih štirih 

cerkvenih občinah popisan inventar.
382

 

 

Prvo katoliško vizitacijo cerkva pa je győrska škofija izvedla v letu 1698 in ta je bila 

tudi edina v vsem 17. stoletju. Nasprotno pa je zagrebška škofija v istem stoletju v 

dolnjem Prekmurju izvedla devet vizitacij svojih župnij. Vizitacijo győrske škofije je 

po nalogu győrskega škofa Avgusta Kristijana opravil opat Štefan Kazó, zaradi česar 

se vizitacija imenuje visitatio Kazóiana. Ta vizitacijski zapisnik predstavlja, kot 

ugotavlja Zelko, za 17. stoletje izredno bogar vir tako za cerkveno kot ostalo 

zgodovino gornjega Prekmurja. Poleg tega je še posebej zanimiv z vidika 

narodnostne razdelitve škofijskega ozemlja, katere ne pozna, medtem ko prejšnji 

protestantski zapisnik iz leta 1627 loči slovenske župnije od madžarskih in 

nemških.
383

 Tudi v 18. stoletju si győrska škofija ni preveč prizadevala za svoje 

župnije, saj so bile vizitacije opravljene le v letih 1714 in in 1756. Scacchyjeva 

vizitacija iz leta 1714 niti nima posebne vrednosti, saj je vizitator večino podatkov 

skoraj dobesedno povzel po prejšnji Kazójevi vizitaciji iz leta 1698. Z novimi 

podatki tako postreže šele Batthyányjeva vizitacija iz leta 1756. Poleg omenjenih pa 

je znan še vizitacijski zapisnik iz leta 1721, katerega pa ni sestavil cerkveni vizitator, 

temveč sodnijski zastopniki Svobodnjaške Železne županije. Vizitacijo je zapovedal 

škof Avgust Keresztely, in sicer cerkva, ki še niso bile katoliške.
384

 Napram győrski 

pa je zagrebška škofija dobro skrbela za svoje župnije v duhovnem pogledu, tudi na 

ozemlju današnjega Prekmurja. Zagrebška škofija je namreč v 18. stoletju izvedla 

trinajst vizitacij v dolnjem Prekmurju, zadnjo leta 1774.
385

 

 

Prvi protestantski zapisnik iz leta 1627 je izredno pomemben za vpogled v 

organizacijo nove vere med protestanti med Muro in Rabo in je dejansko 

najpomembnejši ohranjeni vir za proučevanje reformacijske dobe v Prekmurju. 

Čeprav so ga sestavili protestantski cerkveni vizitatorji, pa je, poleg takratnih 

cerkvenih razmer, pomemben tudi za poznavanje razmer v šolstvu in za fevdalno 
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 EOL, Dunantúli vir, can. vis., 8, 1794; Dunantúli vir, can. vis., 5v, 1798. 
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 Zelko, Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 239; Isti; Zgodovina Prekmurja, str. 72. 

384
 Zelko, Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 296−299. 
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 NAZ, Kanonske vizitacije, Protokoli br. 72/III −80/XI. 
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družbeno odnose, značilne za agrarna območja. Prav tako so pomembni ostali 

protestantski zapisniki, saj točno označujejo, kje vse so bile razširjene protestantske 

ideje. Kot je razvidno iz zapisnika iz leta 1662, je bilo tedaj še celotno Prekmurje, 

razen Turnišča, Dobrovnika in Dolnje Lendave, ki so bile v tistem času že katoliške 

župnije, v protestantskih rokah. Toda protireformacija je protestantizem onemogočila 

in slednji je svoje temelje ponovno začel graditi šele po Tolerančnem patentu. 

Na podlagi vseh katoliških opravljenih vizitacij tako ugotavljamo, da jih je győrska 

škofija v 17. in 18. stoletju napram zagrebški opravila občutno manj, kar med drugim 

dokazuje, da se je zagrebška škofija resno zanimala in skrbela za versko življenje 

tako duhovnikov kot vernikov. 

 

5.1.4 Poselitvena struktura  

Prvi popis celotnega Prekmurja
386

 je bil izdelan v letu 1698, ko je živelo na celotnem 

ozemlju, kot ugotavlja Zelko, 21.527 prebivalcev. Od tega jih je v distriktu 

Slovenska krajina živelo 10.269, v distriktu Stražna krajina 267 in v prekmurskem 

distriktu 10.991 prebivalcev.
387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

386
 Prej so bili opravljeni popisi le za turniško pražupnijo, in sicer v letih 1381, 1524 in 1669 (Zelko, 

Gospodarska in družbena struktura turniške pražupnije po letu 1381). 
387

 Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 82. 
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Tabela 3: Število prebivalcev v župnijah prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata. 

 

Župnije 

 

   1698 

 

    1771 

 

    1778 

 

1773−1808 

Dolnja Lendava    3.040    4.383     5.022      5.581 

Turnišče    5.675    3.083      4.217      4.561 

Dobrovnik    1.701    2.148     2.245      2.403 

Bogojina   736    1.034     1.251      1.425 

Beltinci       /388    3.533     3.943      4.187 

Skupaj 11.152
389

  14.181   16.678    18.157 

Vir: Sedar po Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 80−82; NAZ, Protokol br. 79/X; SzEL, can. vis., 

1.1.c, Szily 6; Szaszkóné Sin – Breinerné (ur.), Magyarország Történeti Helységnévtára I, str. 22–63. 

 

Za župnije prekmurskega distrikta so na razpolago popisi prebivalstva iz let 1698, 

1771, 1778 in iz obdobja med 1773−1808, kot je razvidno v tabeli 3. Prvi trije popisi 

so pridobljeni iz vizitacij treh različnih škofij (győrske, zagrebške, sombotelske), 

zadnji pa iz krajevnega leksikona. Kot kažejo podatki, se je število prebivalstva 

povečalo, še najbolj s koncem 18. stoletja. Zgovorna je primerjava med leti 1698 in 

1771 ter med leti 1771 in 1778, kjer se ugotavlja, da se je v prvem primeru, ki 

zajema eno stoletje, število prebivalstva povečalo za okrog 3000, medtem ko se je v 

drugem primeru, ki zajema le obdobje sedmih let, prebivalstvo povečalo za 2500, kar 

je napram prvemu primeru ogromno. Podatki iz krajevnega leksikona nakazujejo, da 

se je ta porast še stopnjeval. Po eni strani lahko vzroke tega porasta pripišemo 

gospodarskemu stanju, ki se je v 18. stoletju precej izboljšalo in dvignilo ter po drugi 

mirnim, za življenje bolj ugodnim časom, ki so nastopili po prenehanju turškega 

obleganja. 

 

                                                 

388
  Samostojna župnija Beltinci je bila ustanovljena šele leta 1760.  

389
 Zelko (Zgodovina Prekmurja, str. 82) kot skupno število prebivalcev na ozemlju bivšega 

dolnjelendavskega okraja podaja število 10.991, saj je odšteval prebivalce madžarskih vasi  in dodaja, 

da tudi to niso še povsem natančni podatki. Nekaj vasi, ki sedaj spadajo pod Madžarsko, je namreč 

spadalo k prekmurskim župnijam (pet madžarskih vasi k župniji Dobrovnik in ena k župniji Dolnja 

Lendava, po drugi strani pa sta Kobilje in Pince spadali k madžarskim župnijam) in predvsem zato je 

mogoče ugotoviti le približno število prebivalcev. Zelko je tako na podlagi statističnih podatkov iz 

drugih let podal približno število za manjkajoče vasi, število madžarskih vasi pa odštel in tako dobil 

10.991 prebivalcev. Še vedno pa se mu zdijo števila prebivalcev v dolnjem Prekmurju pretirana – kot 

primer podaja turniško župnijo, kjer naj bi bilo 5675 prebivalcev v letu 1698, medtem ko je leta 1669 

turniški župnik Vinko Juretič popisal 3405 prebivalcev. Verjetno, tako Zelko, je številka 5675 

zaokrožena navzgor. 
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Najmanjša poselitev se beleži v župniji Bogojina, največja pa v župniji Dolnja 

Lendava z izjemo leta 1698, ko je bilo največ prebivalcev zabeleženih v župniji 

Turnišče, pri kateri sicer Zelko ugotavlja, da je število zaokroženo navzgor. Upad 

prebivalcev v tej župniji med leti 1698 in 1771 gre sicer pripisati novoustanovljeni 

župniji Beltinci leta 1760, ko se je k tej od turniške odcepilo 9 vasi. 

 

Tabela 4:  Število domov v župnijah prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata. 

Župnije/Leto 1768 1771 1773−1808 

Dolnja Lendava     / 726     1254 

Turnišče 620 555       762 

Dobrovnik 308 312       347 

Bogojina 188 188       266 

Beltinci     / 511       628 

Vir: Sedar po NAZ, Protokoli br. 78/IX; 79/X in po Szaszkóné Sin – Breinerné (ur.), Magyarország 

Történeti Helységnévtára I, str. 22–63. 

 

 

Zanimivi so tudi podatki o številu hiš, v tabeli 4, na podlagi katerih lahko ugotovimo, 

koliko članov je v tedanjih časih živelo pod eno streho. Tovrstne podatke imamo na 

voljo šele iz 18. stoletja. Izjemen primer je le iz leta 1669, ko je tedanji turniški 

župnik Vincenc Juretič ob vizitaciji poleg vsakega gospodarja hiše zapisal še število 

članov gospodinjstva (le-to se je gibalo med 3 in 11). Presenetljiv je predvsem 

podatek za župniji Dolnja Lendava in Bogojina, kjer je bilo v letih 1773−1808 

napram letu 1771 na novo zgrajenih precej hiš, medtem ko v ostalih treh župnijah ni 

zaznati tolikšnega porasta, čeprav je le-ta prav tako bil.  

Na podlagi tabel 3 in 4 tako, na primer za leto 1771, glede števila družinskih članov 

ugotavljamo, da je v župniji Dolnja Lendava v povprečju v gospodinjstvu živelo 6 

članov, v župniji Turnišče 5,5, v župniji Dobrovnik 6,9, v župniji Bogojina 5,5 in v 

župniji Beltinci 6,9 članov. 
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Tabela 5: Število odraslih (zmožnih spovedi) in otrok (nezmožnih spovedi) v župnijah 

prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata. 

 

Župnije 

              1768 

Odr.       Otr.     Skupaj 

                        1771 

Odr.       Otr.     Skupaj   P. pari 

               1778 

Odr.       Otr.     Skupaj 

Dolnja 

Lendava 

    /     /    / 3162 1221  4383  880 3598 1410  5008* 

Turnišče 2782    /      ? 2531 552 3083  689 3038 1179  4217 

Dobrovnik 1600 500  2100 1502 646  2148  433 1596 649  2245 

Bogojina 968 335  1303 816 218 1034  240 968 283  1251 

Beltinci    /    /    / 2313 1220  3533  548 3052 885  3937* 

Vir: Sedar po NAZ, Protokoli br. 78/IX; 79/X; SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6. 

*  Pri župnijah Dolnja Lendava in Beltinci je v tabeli 5 podano nekoliko manjše skupno število vseh 

prebivalcev v letu 1778 kot v tabeli 3. V slednji je podano število vseh prebivalcev, medtem ko v 

tabeli 5 le število prebivalcev katoliške vere. Poleg teh je namreč bilo v letu 1778 v župniji Dolnja 

Lendava zabeleženih še 14 Judov in v župniji Beltinci 6 Judov. 

 

Vernike so v vseh župnijah striktno delili tudi glede na zmožnost opravljanja 

spovedi. Iz tovrstne delitve dobimo podatke o številu odraslih, ki so bili sposobni za 

spoved in o številu otrok, ki te pravice še niso imeli (tabela 5). Za leto 1768 so na 

voljo le podatki za župniji Dobrovnik in Bogojina, kar se lahko pripiše površnosti 

vizitatorja, ki popis župnij ni opravljal po enakem ključu. Po navedenih podatkih je 

bilo tako v letu 1768 v župniji Bogojina 968 odraslih in 335 otrok, v župniji 

Dobrovnik pa 1600 odraslih in 500 otrok. Do leta 1771, ko so tovrstne podatke 

ponovno zabeležili, je v primerjavi z letom 1768 opaziti, da se je število odraslih v 

župniji Dobrovnik zmanjšalo, kar lahko pomeni, da se je v tem obdobju pri odraslih 

smrtnost povečala, hkrati pa je bilo rojenih več otrok. V župniji Bogojina pa se je 

zmanjšalo tako število odraslih kot tudi otrok. Pri ostalih treh župnijah se za leto 

1771 ugotavlja, da je bilo glede na skupno število prebivalcev najmanj otrok v 

župniji Turnišče, največ pa v župniji Beltinci. V primerjavi z letom 1778 so največja 

odstopanja opazna prav pri omenjenih dveh župnijah, medtem ko se pri ostalih treh 

delež odraslih in otrok ni bistveno spreminjal. V župniji Turnišče se je namreč 
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povečalo število odraslih in otrok, medtem ko se je v župniji Beltinci povečalo 

število odraslih, število otrok pa precej zmanjšalo. Kaj je bil vzrok tolikšnemu upadu, 

ni znano, lahko da je šlo ali za namerni upad rojstev ali pa je prišlo do nenadnega 

izbruha epidemije, katere žrtve so najpogosteje bili prav otroci. 

 

Vizitacijski zapisnik iz leta 1771 navaja še eno vrsto zanimivih podatkov, in sicer 

število poročenih parov po župnijah. Kot kaže statistika, je bilo glede na skupno 

število odraslih najmanj poročenih v župniji Beltinci, največ pa v župniji Bogojina, 

čeprav je bilo tam število odraslih najmanjše. V ostalih treh župnijah se beleži 

približno enako število poročenih parov.
390

 Podatki so razmeroma presenetljivi, saj bi 

pričakovali več poročenih parov, a domnevamo, da je bila glavna ovira za sklenitev 

zakona pomanjkanje denarja in materialnih dobrin nasploh. 

 

Pri poselitveni strukturi župnij v prekmurskem delu beksinskega arhidiakonata se 

ugotavlja, da se je prebivalstvo v 18. stoletju napram prejšnjemu povečalo. Nastale 

demografske spremembe so nedvomno pokazatelj, da je bilo turških in vseh drugih 

nevarnosti konec, kar pomeni, da so nastopili mirnejši časi, ki so ugodno vplivali na 

bivalno kulturo tedanjih prebivalcev, kar se je posledično odražalo tudi v porastu 

stanovanjskih hiš in višjemu deležu rojstev. 

 

5.1.5 Jezikovna podoba 

 

5.1.5.1 Uradni jezik 

 

Čeprav je bil na Ogrskem vse do leta 1844 latinski jezik uradni jezik in tudi politični, 

upravni, sodni in jezik znanosti, si je svoje mesto zelo hitro izboril tudi madžarski 

jezik. Ta je od prve polovice 16. stoletja postopno postajal jezik vsakdanjega 

sporazumevanja, od 50-ih let istega stoletja pa tudi uradni jezik v zakonodaji.
391

 

Tudi še v 18. stoletju je povsod na Ogrskem prevladovala latinščina kot cerkveni, 

kulturni in administrativni jezik. V primerjavi z njim je bila madžarščina še vedno 

                                                 

390
 NAZ, Protokol br. 79/X (1771), pag. 97−116; 174−182. 

391
 Pállfy, Povijest Mađarske, str. 122. 
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samo jezik podložnikov. Madžarski narod si namreč ni prizadeval za učenje niti 

lastnega niti nobenega tujega jezika, vse dokler je bila latinščina jezik pravnikov in 

sodnikov in so bili prav tako vsi zakoni zapisani v tem jeziku. Svetovni jezik 

srednjega veka, to je latinski, je bil močno prisoten v narodnem mišljenju Madžarov, 

kar se je odražalo kot nasprotovanje do nasilja tega jezika in ne kot šibkost oziroma 

pomanjkanje patriotizma.
392

 

 

5.1.5.2 Jezik v cerkvi 

 

Po Novaku je uradni občevalni jezik v cerkvah prekmurskih župnij, ki so od konca 

11. stoletja do leta 1777 pripadale zagrebški škofiji, bila kajkavščina. To utemeljuje 

tudi s tem, da so se prekmurski duhovniki vzgajali v glavnem v Zagrebu, zaradi česar 

je bila materinščina mnogih kajkavščina. Potemtakem je samoumevno, da so se vsi 

cerkveni obredi (molitve, pridige, petje, delitev zakramentov in zakramentalov z 

vsemi obredi) opravljali v tem jeziku.
393

  

 

Prav nasprotno pa je očitno bilo v gornjem delu Prekmurja, ki je spadal pod győrsko 

škofijo. Kot ugotavlja Zelko,
394

 je narodni jezik edino v cerkvi prišel do veljave in 

tudi v njej imel trajni obstanek. Dolga stoletja naj bi namreč bili edini nosilci ljudske 

prosvete in pospeševalci slovenske domače besede, ne le v cerkvi, ampak tudi po 

župnijskih šolah, vicearhidiakoni kot tudi dekani skupaj z dekanijsko duhovščino. 

Poleg tiskanih del v hrvaškem jeziku so se pridigarji v slovenskih prekmurskih vaseh 

posluževali tudi slovenskih tiskov iz 16. stoletja, ki so jim bili dosegljivi, kot to 

dokazuje na primer najdba Trubarjeve Postile pri Sv. Trojici v Petrovcih. Ob 

pomanjkanju le-teh pa so si zagotovo pomagali z lastnimi prevodi iz nemških 

oziroma madžarskih katekizmov ter cerkvenih pesmaric.
395

 Po Rotarju je govorico 

svojega ljudstva najdlje upoštevalo cerkveno vodstvo, kar je izpričal strogo k 

slovenščini usmerjeni  škof Petretić in za njim še Vramec v tiskanih delih hrvaške 

kajkavske književnosti. Izpričano slovensko ime (»Slovenci«, »slovenski«) je tako 
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 Marzali, Hungary in the eighteenth century, str. 234. 

393
 Novak, Martjanska pesmarica, str. 41; isti, Izbor prekmurskega slovstva, str. 17. 

394
 Zelko, Zgodovina soboške dekanije, str. 84. 

395
 Šebjanič, Protestantsko gibanje panonskih Slovencev, str. 21. 
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prvinsko živelo med ljudstvom, zato ni presenetljivo, da so ga uporabljali še vso 17. 

in 18. stoletje.
396

  

Podatke o rabi jezika v cerkvi, predvsem kar zadeva 17. stoletje, dajejo tudi vizitacije 

zagrebške škofije, ki so sicer bolj skromne s tovrstnimi zapisi, a so vendarle dovolj 

zgovorne, da si lahko ustvarimo vsaj približno predstavo o rabi jezika v prekmurski 

cerkvi. Prvi podatek o jeziku v cerkvi daje vizitacija župnije Dobrovnik iz leta 1660. 

Za tamkajšnjega župnika je zapisano, da njegovo znanje madžarskega jezika ni bilo 

zadovoljivo.
397

 Iz navedenega je sicer težko sklepati, kateri jezik je bil dejansko v 

rabi in ali je navkljub slabemu znanju župnik pridigal v madžarščini ali morda v 

hrvaškem oziroma katerem drugem jeziku, se pa vendarle lahko razume, da je bil 

madžarski jezik prisoten v prekmurskih župnijah. Dovolj jasno pa je to bilo 

zabeleženo za dobrovniškega župnika leta 1688, kjer v zapisniku beremo, da je 

pridigal madžarsko in hrvaško (Concionator Hungaricus et Croaticus).
398

 Ta 

navedba je tudi prva, ki potrjuje rabo hrvaškega lingvonima v dolnjem delu 

Prekmurja, kot je to ugotovil in nazorno prikazal Golec. Kot pravi, so bili ti kraji 

glede na skupni politični okvir s kajkavskimi Medžimurci in škofijskim središčem v 

Zagrebu močneje izpostavljeni vplivom z juga, iz kajkavskohrvaškega prostora. Tudi 

zato je bilo v tem delu Prekmurja jezikovno kot tudi etnično ime močnejše.
399

 

Naslednjo navedbo o rabi jezika daje vizitacijski zapisnik iz leta 1760, ki se nanaša 

na turniško in dolnjelendavsko župnijo. Pri turniškem župnijskem upravitelju je 

navedeno, da ni obvladal hrvaškega jezika, ki bi bil tu najbolj potreben, je pa 

vendarle v tem jeziku ob nedeljah in praznikih bral evangelije.
400

 Dolnjelendavski 

kaplan pa je obvladal madžarski jezik, hrvaškega pa  zadovoljivo.
401

 

 

V kakšnem jeziku so potekale pridige v vseh župnijah dolnjega Prekmurja, razkrije 

šele Szilyjeva kanonična vizitacija iz leta 1778, ki je pravzaprav prva vizitacija po 

ustanovitvi sombotelske škofije in je zajela celotno Prekmurje. Iz vizitacije se 

razbere, da je dolnjelendavski župnik obvladal madžarsko in hrvaško, pridigal pa je v 

                                                 

396
 Rotar, Viri Trubarjevega poimenovanja, str. 326. 
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 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 58. 
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 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 255. 
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 Golec, Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije, str. 97, 102. 
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 NAZ, Protokol br. 76/VII (1760), pag. 377. 
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 NAZ, Protokol br. 76/VII (1760), pag. 379. 
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madžarskem jeziku, tako v matici kot v podružnicah.
402

 Tamkajšnji učitelj je govoril 

madžarsko, latinsko in nemško, poučeval pa je v madžarskem jeziku. Njegov 

pomočnik pa je znal hrvaško, madžarsko in latinsko.
403

 Turniški župnik je v matici 

kot tudi v podružnici sv. Križa v Črenšovcih pridigal v hrvaškem jeziku. Nasploh je 

hrvaški in tudi madžarski jezik obvladal zelo dobro. Ta dva jezika je govoril tudi 

tamkajšnji kaplan.
404

 Učitelj in njegov pomočnik sta govorila hrvaško in madžarsko, 

učitelj pa je poučeval v hrvaščini.
405

 Dobrovniški župnik je govoril madžarski jezik 

in v tem jeziku tudi pridigal. Poleg tega je srednje dobro znal tudi hrvaško.
406

 

Bogojinski župnik je enako dobro obvladal madžarsko in hrvaško, srednje dobro pa 

nemško. Pridigal je v hrvaščini, tako v matici kot v podružnici.
407

 Tudi tamkajšnji 

učitelj je govoril hrvaško in madžarsko,  poučeval pa v hrvaškem jeziku.
408

 Prav tako 

sta omenjena jezika obvladala beltinski župnik in učitelj. Župnik se je z ljudstvom 

sporazumeval in ga nagovarjal tako v matici kot v podružnici v hrvaškem jeziku in 

tudi učitelj je poučeval v hrvaškem jeziku.
409

  

 

Iz navedenega lahko sklenemo, da so v župnijah Dolnja Lendava in Dobrovnik 

poslušali pridige v madžarskem jeziku in se v tem jeziku učili tudi v šoli. V ostalih 

treh župnijah, v Turnišču, Bogojini in Beltincih pa so pridige potekale v hrvaškem 

jeziku, v katerem je potekal tudi pouk. Nedvomno pa je bila v cerkvi prisotna tudi 

latinščina, kar sklepamo na podlagi vizitacije iz leta 1747, kjer je pri vseh tedanjih 

župnikih prekmurskega distrikta zabeleženo, da so vernike ob nedeljah in praznikih 

po maši poučevali molitve Ave, Credo, Decalogum, Quinque Ecclesia praecepta, 

Actus Fidei, Spei et Charitatis, kar so se le-ti morali potem tudi naučiti.
410

 Kot 

pravita Vilien in Edwards, je to na petem milanskem koncilu predpisal sv. Karel 

Boromejski, ki je zahteval, da mora vsak spovednik pred spovedjo poslušati 

omenjeni spokorniški liturgični tekst, ga razumeti in posredovati naprej. Naslednji, 

šesti koncil, je k temu dodal še, da spovednik ne sme sprejeti od nikogar opravičila, 
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 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 301. 
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 Prav tam, pag. 317. 

404
 Prav tam, pag. 239−240. 
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 Prav tam, pag. 252−253. 
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 Prav tam, pag. 274. 
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 Prav tam, pag. 174. 
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 Prav tam, pag. 187. 
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 Prav tam, pag. 208, 319. 
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 NAZ, Protokoli br. 75/VI (1747), pag. 27, 32, 35, 47. 
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če se ne želi učiti teh litugičnih tekstov oziroma molitev, razen če je prepričan, da ga 

tisti, ki se spoveduje, razume.
411

 

 

5.1.5.3 Jezik okolja 

Ugotovitev jezikoslovca Jesenška,
412

 da Prekmurci pri odločitvi za knjižni jezik v 18. 

stoletju niso sprejeli kajkavščine, ampak živo govorjeno ljudsko prekmurščino, 

dovolj nazorno nakazuje, da so prekmurski Slovenci razmišljali in se medsebojno 

sporazumevali v jeziku, ki jim je bil lasten. Zagotovo pa to ni bil hrvaški oziroma 

kajkavski, madžarski ali morda latinski, ki so se uporabljali v cerkvi. To potrjuje tudi 

Temlinov prevod Luthrovega Malega katekizma leta 1715 v prekmurščino in kmalu 

zatem še normiranje jezika s strani Štefana Küzmiča, s čimer se rešijo vse dileme o 

rabi jezika prekmurskih Slovencev. Resda so bili za to zaslužni prekmurski 

protestanti, ki so izhajali iz gornjega Prekmurja, a ohranjeni viri, sicer redki, iz 

dolnjega Prekmurja prav tako dokazujejo živo rabo prekmurskega (slovenskega) 

jezika. Tak primer je na primer leta 1680 vpis v turniški poročni matični knjigi: Leta 

1680-ga vu zdáni knigaj szledécse ozávanje cstém: »Iz chrenszovecz pokoinoga 

Czvetka Balasa Szin Mihal Jemlie iz cherenszovecz pokoinoga hancza Stephana 

osztavlenu vdovo imenom Jelenu.« Szvedoczje Szenicza Jürij i Sisek János.
413
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 Vilien in Edwards, History and Liturgy of the Sacraments, str. 192. 

412
 Jesenšek, Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika, str. 57. 
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Slika 10: Vpis v turniški krstni matični knjigi v prekmurskem jeziku leta 1686. Vir: NŠAM, 

Krstna matična knjiga Turnišče 1677−1725. Foto: Klaudija Sedar, 2012. 

 

Še prej, leta 1676, potrjuje uporabo samosvojega jezika rokopisni vstavek Andreja 

Rogana (ki naj bil izhajal iz Dokležovja) v Postillo Antona Vramca na straneh 

193a−200b, saj njegov jezik kljub težnji po jezikovnem prilaganju na vseh ravninah 

kaže odstopanja tako na grafični kot fonološki in morfološki ravni. Ta odstopanja 

dejansko kažejo na jezikovne značilnosti, ki so bile v rabi v Prekmurju, oziroma v 

kraju Dokležovje v dolnjem Prekmurju, ki je spadalo v zagrebško škofijo, županijo 

Zala in sprva v župnijo Turnišče, od leta 1760 pa v župnijo Beltinci.
414

 Ta rokopisni 

vstavek nedvomno predstavlja zgodnji književnojezikovni spomenik v dolnjem 

Prekmurju in obenem potrjuje tudi uporabo Vramčeve Postille na tem delu ozemlja. 

Uporabo slovenskega (prekmurskega) jezika v 18. stoletju v vsakdanjem življenju 

potrjujejo potem še korespondenčni in drugi zapisi, katerih primerki so podrobneje 

prikazani in pojasnjeni v poglavju 6.3 (Splošni inventar). 

 

Če se na kratko dotaknemo še jezika v Medžimurju, hrvaški zgodovinar Bedeković 

ugotavlja, da se je tam uporabljal slavonski jezik, in sicer hrvaški, ki se razlikuje od 

madžarskega jezika. Vsi, tako plemiči kot preprosto ljudstvo, so obvladali le hrvaški 

                                                 

414
 Jembrih, Izvori za pručavanje književno-jezičnih hrvatsko-slovenskih veza u 16., 17. i 18. stoljeću 

u istočnoj Štajerskoj i Prekmurju, str. 195−196; Isti, Rukopisni umetak u Vramčevoj Postili (1586), 

str. 303. 
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jezik, razen če se je kdo naučil še katerega drugega. Tudi vsi duhovniki so bili Hrvati 

in vse maše so se opravljale v domačem, to je hrvaškem jeziku.
415

 

 

Iz navedenega sledi, da je sporazumevalni jezik prekmurskih Slovencev bila 

prekmurščina. Sklenemo lahko, da se je glede na zgodovinske okoliščine jezik 

razvijal v okviru svoje zaprtosti, se arhaiziral in ohranjal izročilo prejšnjih stoletij, 

navkljub premoči reprezentativnega in prestižnega cerkvenega jezika, ki je v 

zagrebški škofiji bil »slovenski« (to je kajkavski). Domnevamo, da so dušni pastirji 

morali vsaj za silo obvladati jezik njim zaupanega »božjega« ljudstva, da so jih ljudje 

lahko razumeli, ko so jim oznanjali božjo besedo, prevsem pa, ko so jih spovedovali. 

 

5.1.6 Kultura izobraževanja 

 

Župnijske šole v Prekmurju imajo dolgo zgodovino, saj naj bi bile prve šole 

ustanovljene istočasno z ustanovitvijo župnij. Začetki segajo pravzaprav v čas 

ogrskega kralja sv. Štefana, ki je zapovedal, da vsakih 10 vasi ustanovi župnijo, si 

postavi župnijsko cerkev, župnišče in župnijsko šolo.
416

 Poleg tega je cerkveno pravo 

določalo, da mora imeti vsak župnik tudi klerika, ki bo skrbel za petje in bo vodil 

šolo.
417

  

 

Kot navaja Zelko, pouk v srednjeveških župnijskih šolah ni bil zahteven, zanj pa se 

je najbolj zavzemala duhovščina. Namen je bil predvsem razširiti dušnopastirsko 

delo na otroke in mladino ter jih vzgajati v verskem mišljenju in čutenju. V začetku 

so otroke poučevali duhovniki, z naraščanjem števila otrok pa so jim začeli pomagati 

organisti. Otroke so učili predvsem pisati, brati, računati in peti, velik poudarek pa je 

bil na cerkvenih pesmih in glavnih resnicah vere. Po letu 1526, ko je z madžarskim 

porazom na Ogrskem prenehalo skorajda vsako kulturno udejstvovanje, je izginila 

tudi večina župnijskih šol. Toda ne za dolgo, saj je že leta 1548 madžarski državni 

zbor pozval višje duhovnike, naj ustanovijo šole, kolikor je le mogoče. Pomembna 
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točka zadevnega zakona je bila zlasti 12., ki je določala, naj se del cerkvenih 

dohodkov nameni za vzdrževanje učitelja-kantorja. Spodbudna glede izobraževanja 

je bila tudi cerkvena sinoda v Nagyszombathu leta 1560, ko je bilo odrejeno, da mora 

vsaka župnija postaviti šolo in si priskrbeti učitelja. Duhovnikom je bilo naročeno, da 

poučujejo vernike v verskih resnicah, učitelji-kantorji pa naj poučujejo otroke, toda 

ne le v pisanju in branju, temveč tudi v učenju glavnih resnic sv. vere.
418

 O 

župnijskih šolah je bilo govora tudi na prvi Borkovićevi sinodi leta 1669, in sicer pod 

šesto odredbo škofijske skupščine iz 1669, kjer je bilo župnikom naročeno, kakor že 

prej na škofijski sinodi leta 1574, da ponovno vzpostavijo župnijske šole. Na 

skupščini leta 1669 so tako odločili, da se le-te ponovno vzpostavijo poleg župnijskih 

cerkva, se zaposlijo učitelji, učenci pa se poučujejo v branju, pisanju in še posebej v 

verouku. Župniki, ki so si medtem že prisvojili nadarbino, ki je bila po odredbi iz leta 

1574 pravzaprav namenjena posameznim učiteljem, pa so morali le-to takoj ponovno 

nameniti za učitelja, sicer bi jih na arhidiakonov predlog doletela kazen s strani 

škofa.
419

 

 

Čeprav kmetje in nekateri plemiči še niso znali brati, je v vseh slojih družbe 

naraščala zahteva, da bi osvojili vsaj dve osnovni veščini - branje in pisanje. Ogrska 

je v začetku 17. stoletja že bila na tej stopnji razvitosti, da je to tudi omogočala. K 

temu je pripomogla mreža ogrskih šol, ki se je razvila v reformacijski dobi. Iz teh, v 

glavnem vaških pa tudi mestnih šol oziroma protestantskih domov, so učenci nato s 

pomočjo pokroviteljev odhajali na tedaj najodličnejše evropske univerze v Nemčijo 

(Wittenberg, Straβburg, Heidelberg, Tübingen, Jena in druge), Italijo (Padova, 

Bologna, Rim), Avstrijo (Dunaj, Graz), Poljsko (Krakov) ali Anglijo (Oxford, 

Cambridge), kjer so si pridobili visoko izobrazbo. Ti so tako domov prinašali nova 

znanstvena spoznanja, s katerimi so seznanjali svoje učence.
420

 

 

Prav tako so že v začetku 17. stoletja delovale šole na Hrvaškem, kjer so predavali 

jezuiti, ki so se vrnili iz šolanja v Ilirskem zavodu. Gimnazija je bila najprej 
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 Zelko, Zgodovina Bistric v Prekmurju, str. 33; Becker, A keresztény nemzeti népiskolák jövő 

alakulása, str. 4−7. 
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 Razum, Biskupijska skupština (sinoda) zagrebačke biskupije iz 1669. godine, str. 16; 102−103. 
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 Pálffy, Povijest Mađarske, str. 130–131. 
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ustanovljena 1607 v Zagrebu,
421

 potem v Varaždinu 1636, v Križevcih 1695, v 

Karlovcu 1736, Osijeku 1760, Bjelovarju 1766 in v Vinkovcih 1779. V Zagrebu je 

bil prav tako že leta 1669 ustanovljen študij filozofije in teologije, nato pa Kraljeva 

akademija, kar pravzaprav pomeni začetek univerze, prve v jugovzhodni Evropi. Z 

njeno ustanovitvijo so se središča kulturnega dogajanja dokončno preselila iz 

dalmatinskih mest na sever, predvsem v Zagreb in Varaždin, velik pomen pa je imela 

tudi zato, ker jo je lahko dobila samo pokrajina na najvišji ravni v državi. Toda ta 

univerza nikoli ni dokončno zaživela, saj nikoli ni podelila niti enega akademskega 

naslova, tudi najnižjega (bakalavreat) ne.
422

 Veliko večjo vlogo sta imeli 

izobraževalni središči v Bologni in na Dunaju, kjer je imela zagrebška škofija svojo 

teološko šolo, kar pa ni bilo pomembno le za zgodovino izobraževanja hrvaškega 

klera, ampak tudi za željne znanja iz drugih koncev sveta.
423

 Kljub široki mreži 

višješolskih središč pa ostaja vprašanje šolanja Prekmurcev še vedno neznano, saj 

nam razpoložljivi viri ne navajajo podatkov, kje so pridobivali znanje na višji ravni. 

 

O prekmurskem osnovnem šolstvu v 17. in 18. stoletju je sicer nekaj podatkov 

zbranih v vizitacijskih zapisnikih – za gornji del Prekmurja v protestantski cerkveni 

vizitaciji iz leta 1627 in katoliški iz leta 1698; za dolnji del pa v zapisnikih zagrebške 

škofije od leta 1640 do 1774, ko je bila opravljena tudi zadnja vizitacija zagrebške 

škofije. Po protestantskem zapisniku iz leta 1627 se ugotavlja, da sta šola in Cerkev 

nasploh tesno sodelovali in se podpirali. Tedaj so v nekaterih župnijah (v 

Rogaševcih, na Tišini, v Murski Soboti, Martjancih, Gornjih Petrovcih, pri Gradu in 

v Gornjem Seniku) že delovale evangeličanske šole, ki niso bile le zelo pomembne 

za razvoj protestantizma, ampak tudi za splošni izobrazbeni napredek Slovencev na 

Ogrskem. Pouk v teh šolah je trajal običajno štiri, lahko pa tudi več let, učitelji pa so 

za svoje delo prejemali tudi plačilo, na primer v prvem in drugem letniku je ob 

vsakih kvatrih prejel za plačilo po 25 denarjev, v tretjem in četrtem letniku pa v 

enakem obdobju po 32 denarjev. Za nadaljevanje šolanja se je seveda plačilo 

dvignilo, poleg denarja pa je bilo zelo običajno plačevanje z drvmi, kar je v okrnjeni 
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 Ta gimnazija ali latinska šola po vzoru podobnih šol v zahodni Evropi je veliko prispevala k 

popularizaciji latinščine (Babič, Vzhodnoslovanizacija hrvaških glagolskih liturgičnih knjig v 17. in 

18. stoletju , str. 59). 
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 Goldstein, Hrvaška zgodovina, 101–102. 
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 Kovačič, Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 15, op. 1. 
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obliki ostalo v veljavi vse do leta 1910, ko je državna oblast v celoti prevzela 

vzdrževanje učiteljev tudi na župnijskih šolah.
424

 

 

Prvi podatki o šolah v prekmurskem delu beksinskega arhidiakonata pa so na voljo iz 

16. stoletja, ko je v Dolnji Lendavi za časa Štefana (1522–1568) in Nikolaja (1547–

1593) Bánffyja delovala evangeličanska šola, saj se nova vera ni opirala le na 

prižnico, ampak tudi na tisk in šolo. Evangeličanska šola bi naj delovala od leta 1544 

in bila ena izmed najstarejših šol v Prekdonavju. Iz časa Bánffyjev sta znana učitelja 

Orbonai Rácz Győrgy (1570–1572) in Kultsár Győrgy (1572–1574).
425

 Potem ko je 

Krištof Bánffy, leta 1595, postal pristaš Kalvinove vere, je tudi šola postala 

kalvinska. Tako vse do leta 1608, ko je Krištof sprejel katoliško vero in skladno s 

tem je tudi šola postala katoliška. To dokazuje tudi latinsko poročilo, ki ga je skupaj 

z drugimi zbral in objavil Ivan Škafar.
426

 Gre za osebno pismo Krištofa Bánffyja 

zagrebškemu kapitlju, z dne 2. junija 1608, v katerem naproša zagrebški kapitelj, da 

mu pošlje sposobnega župnika, ki je vešč njihovega domačega jezika, kajti predolga 

odsotnost duhovne osebe bi lahko ohladila ljudsko ljubezen do vere. Nadalje pravi, 

da so na zagrebškem kapitlju zagotovo gojenci dobrega značaja in poučeni v odličnih 

študijah, zato hkrati naproša za enega, ki bo primeren za poučevanje dečkov in bo 

svoje delo v zadostni meri izpolnjeval, toda vešč mora biti madžarskega jezika.
427

 

 

Poleg omenjenih dokumentov pa so skorajda edini vir za ekonomsko in družbeno 

stanje šol in za zgodovino izobraževanja v daljnji preteklosti vizitacije zagrebške 

škofije, saj so bile prve šole najpogosteje povezane z delovanjem Cerkve. Kot 

ugotavljamo, so v dolnjem Prekmurju, poleg šole v Dolnji Lendavi, delovale 

župnijske šole še v Turnišču, Dobrovniku, Bogojini in kasneje v Beltincih, ki pa v 
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 Zelko, Zgodovina soboške dekanije, str. 85–86; Gumilar, Prekmursko šolstvo skozi stoletja, str. 

156. 
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 Fúss in Pataky, Alsó-Lendva, str. 32; Payr, A Dunántuli evangélikus egyházkerület története, str. 

403–410; 858. 
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 Škafar, Jezuitski misijoni v krajini med Muro in Rabo, str. 149–166. 
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  /…/ ac idoneum quendam Parochum ad eos lingua ipsis vernacula instruendos transmittere, ne 
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reperiri eiusdem Venerabilis Capituli alumnos, bene moratos, et studijs bonarum artium optime 

instructos; quare summopere Venerabiles et Reverendas Paternitates te Dominationes Vestras rogo 

velint et ijs unum quamprimum decernere, qui ad erudiendos pueros aptus videbitur, et linguam callet 

Vngaricum, ut officium et gubernaculum scholae possit sufficienter administrare /…/. Škafar, 

Jezuitski misijoni v krajini med Muro in Rabo za časa katoliške obnove (1609−1730), str. 150–152. 
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17. kot tudi še 18. stoletju niso bile ustaljene in uveljavljene ustanove. Navadno so 

bile združene z učiteljevim stanovanjem, kar je podrobneje opisano v poglavju 

5.1.6.2.3 (Učitelji).  

 

Kakšne knjige in v katerem jeziku so se uporabljale v prekmurskih šolah v 17. in 18. 

stoletju, iz ohranjenih in nam dostopnih virov ni mogoče ugotoviti. Glede na to, da 

katoliške šole sredi 18. stoletja še vedno niso imele nobenih šolskih knjig v domačem 

jeziku, so učitelji najverjetneje posegali po tujejezičnih pripomočkih oziroma 

uporabljali kot učni pripomoček kar molitvenike, iz katerih so se učenci učili pisati in 

brati. Tako sklepa tudi Kokolj: » /…/ tedanji duhovniki, med katerimi so bili razen 

Slovencev in Hrvatov tudi Madžari /…/ so se zadovoljevali z latinskimi, nemškimi, 

madžarskimi in hrvaškimi knjigami«.
428

 Evangeličani so sicer imeli šolske učbenike 

že od začetka 18. stoletja (katekizem in abecednik),
429

 toda katoličani so morali 

počakati na Mikloša Küzmiča, ki je s pomočjo prvega sombotelskega škofa Janoša 

Szilyja leta 1780 izdal Slovenski silabikar. Škof Szily se je namreč ob obhodu vseh 

prekmurskih župnij leta 1778 seznanil z verskim in prosvetnim stanjem pri Slovencih 

in po uvidu, da katoličani nimajo svojih knjig za cerkev in za župnijske šole, 

priskočil na pomoč Küzmiču pri izdaji prvega prekmurskega katoliškega 

abecednika.
430

  

 

Spremembe v šolstvu so nastopile z odlokom Ratio educationis, ki ga je leta 1777 

izdala Marija Terezija. Ta reforma je bila tudi eden od povodov za nastanek prvih 

prekmurskih katoliških šolskih knjig v domačem, ljudem razumljivem jeziku. Do 

tedaj je namreč Cerkev sama skrbela za šolstvo, ustanavljala šole in določala učni 

načrt neodvisno od države. Z odredbo Marije Terezije pa so šole postale državne, kar 

je pomenilo, da je država urejala šolstvo (trivialne in normalne šole, gimnazije, 

liceji), nadzorovala pouk, vzgojo otrok in predpisovala učno snov. Najnižja stopnja 
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 Kokolj in Horvat, Prekmursko šolstvo od začetka reformacije do zloma nacizma 1945 str. 18. 
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 Zelko, Zgodovina soboške dekanije, str. 87. 
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šolanja je bila »Schola trivialis«, namenjena za izobraževanje širokih slojev. V 

trivialkah so učili verouk, pisanje, čitanje, računanje in osnovne pojme kmetijstva. 

Do druge polovice 19. stoletja so bile šole izključno verske ustanove, bodisi 

katoliške bodisi protestantske. Državne šole so začeli ustanavljati s prosvetnim 

zakonom leta 1868, s katerim je bila tudi uvedena splošna šolska obveznost, ki je 

trajala 8 let. Kot učni jezik je bila uvedena materinščina, predpisana pa sta bila tudi 

snov in čas pouka ter pravice in dolžnosti vzdrževalcev šole. Čeprav so bile šole 

proglašene za občinske, se je Cerkvi deloma še vedno priznavala souprava.
431

  

 

V Prekmurju so torej delovale šole le v župnijskih središčih, saj sta bili šola in 

Cerkev navsezadnje neločjivo povezani. Poudarek je bil na osvojitvi osnovnih 

šolskih veščin, česar namen je bil, da bo ljudstvo znalo brati zlasti cerkvena besedila 

in v nujnih primerih tudi pisati. Na podlagi razpoložljivih podatkov se ugotavlja, da 

so Prekmurci pisne sposobnosti zagotovo razvili že v 16. stoletju, toda kljub temu jih 

večina verjetno ni znala brati in pisati, saj pouk tedaj še ni bil obvezen niti niso nanj 

polagali posebne pozornosti. V primeru nadaljevanja šolanja pa so se morali podati 

na tuje, saj Prekmurci višješolskih središč v domačem okolju niso imeli na 

razpolago, vendar si tega zaradi pomanjkanja sredstev marsikdo ni mogel privoščiti. 

 

5.1.6.1  Kultura družbenih slojev  

 

5.1.6.1.1 Zemljiški gospodje 

 

V fevdalni družbi imamo na eni strani podložnike, na drugi plemstvo.
432

 Slednje je 

nastalo iz nekdanjih vojaških voditeljev, katere je nato vladar poplemenitil, jim dal 

določene privilegije, njihovo zvestobo pa nagradil z uglednimi službami na dvoru ali 

z obsežnimi zemljiškimi teritoriji. Pri podeljevanju velikih teritorijev, predvsem v 

trajno in popolno lastnino ali alod, vladarjev ni vodila le hvaležnost, saj so bili v 
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 Plemstvo običajno ločimo na višje in nižje. Višje plemstvo so stoletja predstavljale razne vrste 

grofov, knezov in vojvod, nižje pa vitezi in baroni (Granda, Mala zgodovina Slovenije, str. 78). 
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ospredju nemalokrat državni interesi. Prav tako zemljiški gospodje niso vzpostavljali 

le fevdalnega družbenega reda, ampak so hoteli na podlagi podeljenih ali drugače 

začasno ali trajno podeljenih fevdov pridobiti čim več. Navsezadnje zemlja brez 

podložnikov ni nič prinašala.
433

 Na ozemlju Prekmurja je plemstvo imelo obsežna 

strnjena posestva, na katerih je širilo predvsem pridvorno gospodarstvo. Tovrstna 

pridvorna zemljišča so se konec 17. stoletja z umikom meje turškega cesarstva 

globoko na Balkan še povečala.
434

 

 

Zgodovina dolnjega Prekmurja je pravzaprav biografija teh ljudi, saj so se vsi 

dogodki odvijali po njihovi volji in želji. Oni so bili tisti, ki so stali v središču 

pozornosti, sprememb in dajali smer političnemu življenju v tem delu zemlje 

prekmurskih Slovencev. Značilna poteza pri večini je bila vdanost in zvestoba do 

habsburške monarhije. Čeprav so bili v tem jugozahodnem kotičku bivše Ogrske 

tujci (v glavnem Madžari in Nemci), so se hitro prilagodili razmeram in postali vneti 

zagovorniki madžarskih teženj, kar je prihajalo do izraza predvsem v njihovem 

političnem življenju. V verskem življenju so prisegali na katoliško vero, kar se je 

odražalo v zidanju cerkva, njihovi drži in življenju v katoliškem duhu, ne glede na to, 

da je v 17. stoletju prišlo do rahle prekinitve te tradicije. 

 

Najstarejši znani zemljiški gospod na področju turniške pražupnije je bila rodovina 

Jure, a le do leta 1267, ko se je morala umakniti v Železno županijo. V začetku 12. 

stoletja se je namreč v Dolnji Lendavi naselil Hahold II., ki si je zemljiško posest v 

dolnjem Prekmurju začel pridobivati od leta 1192 naprej. Tega leta je Hahold II. 

(miles religiosus de parochia Zaladiensi) iz rodbine Haholdov,
435

 pozneje imenovani 

Bánffyji,
436

 od Parida, sina zalavárskega grofa Ivana, kupil (Dolnjo) Lendavo. Med 

rodovino Jure in dolnjelendavskimi Haholdi pa so začeli potekati srditi boji, ropanja 
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 Štih in Simoniti, Slovenska zgodovina, str. 221. 
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 Rodbina je pred prihodom v Lendavo živela v kraju Hahot v županiji Zala, a po izvoru ni bila 
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preselili iz kraja Messendorf pri Gradcu leta 1164 (Balažic, K podobi lendavskega gradu, str. 83). 
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(banovi sinovi) gre Nikolaju I. kot dvakratnemu hrvaško-slavonskemu banu (prvič med leti 1343–

1346 in drugič med leti 1355–1356) (Balažic, K podobi lendavskega gradu, str. 83; Zelko, 

Gospodarska in družbena struktura turniške pražupnije po letu 1381, str. 35). 
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in požigi, ki so se prenehali šele s spravo
437

 v Turnišču leta 1267 o zamenjavi 

zemljišč: rodovina Jure je prejela v zameno sedem vasi na Goričkem, 

dolnjelendavski Haholdi pa zemljišče na ozemlju turniške pražupnije. Spor z rodbino 

Jure je bil tako zglajen v pražupnijski cerkvi v Črncu (Turnišče), kjer je bila 

opravljena tudi formalna zamenjava zemljišč.
438

  

 

Po pridobitvi novih zemljišč so v letih 1232, 1236 in 1239 sledile še druge zemljiške 

pridobitve,
439

 tako da je v 14. stoletju imela rodbina Haholdov že v celoti zaokroženo 

zemljiško posest v dolnjem Prekmurju.
440

 V gornjem Prekmurju pa je prav tak sloves 

uživala rodbina Széchy. Ti so prejeli že sredi 14. stoletja obsežno gospostvo v 

Železni županiji,
441

 središče njihovih posesti v Prekmurju pa je postalo gospostvo 

Gornja Lendava. Széchyjem je ob prevzemu gornjelendavskega gospostva prav tako 

pripadla Belmura z največjim naseljem Mursko Soboto. To pridobitev obmurskega 

okoliša s petnajstimi naselji vključno z Mursko Soboto potrjuje darovnica iz leta 

1366.
442

 

 

Obe najmogočnejši posestni družini sta dokončno izumrli v 17. stoletju: Bánffyji leta 

1645 in Széchyji leta 1685. Zatem se kot novi zemljiški gospodarji do terezijanske 

dobe v gornjem Prekmurju uveljavijo predvsem grofovska linija rodbine Batthyány 

(gospostvo Dobra z novima posestnima uradoma Moravci in Rakičan), ki so bili 

skupaj s knežjo linijo daleč največji posestniki v Železni županiji; in pozneje ob njih 

še grofje Nádasdy (Petanjci, del nekdanjega gospostva Gornja Lendava s sedežema 

na istoimenskem gradu) ter grofje Szapáry (gospostvo Murska Sobota s pridruženim 

uradom v Rakičanu). Dolnje Prekmurje so za Bánffyji posedovali knezi Eszterházy 

(zmanjšano nekdanje gospostvo Dolnja Lendava) ter ob njih na novem gospostvu 
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 Po posredovanju madžarskega kralja Bele IV. in v navzočnosti bana Csaka, zalskega grofa in 
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Beltinci sprva še grofje Nádasdy (1647-1671),
443

 nato pa Jurij Széchenyi in grofje 

Csáky.
444

  

 

Sklenemo lahko, da je plemstvo v Prekmurju, kjer ni bilo dežel, odigralo pomembno 

vlogo, ne le v v političnem življenju, ampak tudi in predvsem pri ohranjanju in 

razvijanju kulturnega življenja ter spreminjanju kulturne podobe pokrajine nasploh. 

 

5.1.6.1.2 Župniki 

 

Dober duhovnik naj bi bil po nekem splošnem načelu prav določen tip osebe, ki je 

specifično šolana in primerna za opravljanje duhovniških nalog. Svoj čas so bili 

duhovniki v celotni družbi sploh eni izmed redkih izobražencev, glasniki »edine« 

resnice pri duhovnem in kulturnem osveščanju. V Prekmurju so bili le-ti poleg 

učiteljev najvplivnejša izobraženska skupina, njihova naloga pa je bila, da skrbijo za 

versko in duhovno življenje župljanov ter župnijo tudi gospodarsko upravljajo.  

 

Vizitacije zagrebške škofije niso preveč zgovorne o poreklu župnikov, tako da lahko 

o tem sklepamo bolj ali manj zgolj po imenih in priimkih. Sodeč po slednjem se 

ugotavlja, da so v 17. in 18. stoletju v dolnjem Prekmurju delovali večinoma 

slavonski (kajkavskohrvaški), potem madžarski in v manjši meri domači (slovenski) 

duhovniki (več o tem v poglavjih Župniki pri posameznih župnijah). Slednji se 

nasploh začnejo pojavljati v glavnem šele ob koncu 18. stoletja. Župnike je nastavljal 

sam škof, v obravnavanem primeru torej zagrebški, zato ni neobičajno, da so imeli 

slavonski (kajkavskohrvaški) župniki pri tem prednost. Na vprašanje, zakaj se niso 

nastavljali domači župniki, je težko odgovoriti, a zagotovo je bilo prisotno dejstvo, 

da jih ni bilo, saj si zaradi revščine in pomanjkanja niso mogli privoščiti šolanja na 

tujem. Župniki madžarskega porekla pa so, kot ugotavlja Zelko, v župnije lendavske 

dekanije v večji meri pričeli prihajati šele po letu 1777, to je po ustanovitvi 

                                                 

443
 Franca Nadásdyja so namreč zaradi vpletenosti v zvezo za zaščito ustave skupaj z Zrinskimi, 

Frankopani in Wesselényiji spoznali za krivega in ga 30. aprila 1671 obglavili na Dunaju (Szúnyogh, 

Pozdrav iz Dolnje Lendave, str. 38). 
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 Hozjan, Pokrajina med Rabo in Muro, str. 12. 
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sombotelske škofije. Enako ugotavlja za domačine iz gornjega
445

 Prekmurja in Bele 

Hrvate, sinove hrvaških priseljencev, ki so se v 16. stoletju pred nevarnostjo Turkov 

preselili v kraje zahodne Madžarske.
446

  

 

Duhovniki, ki so delovali v prekmurskih župnijah, so imeli večinoma triletno 

izobrazbo, redkeje dvoletno. Pri nekaterih duhovnikih vizitacijski zapisniki niti ne 

navajajo vrsto izobrazbe in kje so se šolali, ampak je zabeleženo le, da so imeli 

ustrezno oziroma pomanjkljivo izobrazbo; pri drugih pa sploh manjka ta podatek. Na 

podlagi razpoložljivih podatkov tako ugotavljamo, da so bila njihova izobraževalna 

središča Zagreb (študij filozofije in teologije),
447

 Bologna (študij teologije), Dunaj 

(študij teologije), Gradec (študij filozofije in teologije) in Győr (študij filozofije), na 

primer lendavski župniki:
448

 župnik iz leta 1688 se je šolal v Zagrebu in na Dunaju, 

iz leta 1747 v Zagrebu, kaplan iz leta 1747 v Zagrebu in Bologni, kaplan iz leta 1750 

v Zagrebu, kaplan iz leta 1756 v Zagrebu, kaplan iz leta 1760 v Grazu; turniški 

župniki: župnik iz leta 1688 v Zagrebu in Bologni, iz leta 1716 na Dunaju in v 

Bologni, iz leta 1747 v Zagrebu, kaplan iz leta 1747 v Zagrebu, kaplan iz leta 1756 v 

Zagrebu in na Dunaju; dobrovniški župniki: župnik iz leta 1688 v Zagrebu in v 

Bologni, iz leta 1690 v Zagrebu in Bologni, iz leta 1747 v Zagrebu, kaplan iz leta 

1760 v Zagrebu; bogojinski župniki: župnik iz leta 1688 v Zagrebu, iz leta 1699 v 

Zagrebu, iz leta 1747 v Zagrebu, iz leta 1760 v Győru in v Zagrebu. Najpogosteje so 

dokončali filozofijo (philosophus absolutus) in teologijo (theologia morales ali 

theologia speculativa),
449

 trije so bili filozofi in kasisti (absolventi) moralne teologije 

                                                 

445
 Ti so večinoma obiskovali gimnazijo v Kőszegu, kjer je bila 1741 ustanovljena sirotišnica za revne 

dijake, predvsem protestantskih staršev, ki hočejo biti vzgojeni v katoliški veri. Bogoslovje pa so  

navadno nadaljevali v Győru in v Szombathelyju (Zelko, Zgodovina Bistric, str. 11). 
446

 Prav tam, str. 10−11. 
447

 Jesenšek (Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika, str. 24) sicer navaja tudi šolanje 

duhovnikov v Varaždinu, vendar to iz vizitacij zagrebške škofije ni mogoče zaslediti. 
448

 Letnice pomenijo tisto leto, ko je bila opravljena vizitacija. 
449

 Moralna teologija ali moralka je teološka disciplina, ki proučuje moralo, kakor je bila razodeta. 

Medtem ko etika proučuje moralo z naravnega stališča, jo moralka s teološko metodo, pri čemer 

izhaja iz Svetega pisma, tradicije in cerkvenih učiteljev (Splošni religijski leksikon, str. 785). Skupaj s 

kanonskim pravom se je začela v Zagrebu na Isusovačkem kolegiju oziroma kasnejši Akademiji 

predavati v letu 1633, s čimer je tudi postavljen temelj današnji Teološki fakulteti Univerze v Zagrebu 

(Fuček, Teologija i teolozi u Hrvatskoj u 18. stoljeću, str. 361). 

Spekulativna teologija, ki je predstavljala težišče teološkega študija, pa je obravnavala dogmatiko in 

moralno teologijo ter vključevala obsežne komentarje Summae theologicae Tomaža Akvinskega 

(Zschokke, Die theologischen Studien und Anstalten der katolische Kirche in Österreich, str. 13). 
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(lendavski župnik leta 1698, bogojinski leta 1688 in turniški kaplan leta 1699), eden 

pa kasist (absolvent) moralne teologije in (meta)fizik (bogojinski župnik leta 

1699).
450

 

 

Večina duhovnikov, delujočih v prekmurskem delu beksinskega arhidiakonata, je 

torej študirala v Zagrebu, kar je med drugim tipičen primer, na kakšen način je v te 

slovenske kraje prišla kajkavska beseda in z njo tudi hrvaški lingvonim. Toda še prej 

se je v teh krajih razširil hrvaški etnonim, kot je to ugotovil Golec.
451

 Resda so po 

župnijah poleg madžarskih delovali predvsem kajkavski duhovniki, tako da je 

zgornja navedba povsem logična, se pa med njimi, vsaj sodeč po priimkih, zasledijo 

tudi Slovenci (Prekmurci), ki so se v času študija seznanjali s kajkavskim jezikom in 

njegovim slovstvom. Ne smemo namreč pozabiti dejstva, da Prekmurci svojega 

izobraževalnega središča niso imeli, tako da so bili primorani študirati na tujem. Ker 

pa je domačih duhovnikov primanjkovalo bodisi zaradi pomanjkljive izobrazbe 

bodisi zaradi težkih življenjskih pogojev, ki jim niso omogočali študija, so se v 

prekmurskih župnijah nastavljali v glavnem kajkavski in madžarski duhovniki. 

 

Podobno stanje je bilo tudi v győrski škofiji, kjer je večina bogoslovcev, kot 

ugotavlja Zelko,
452

 imela zelo pomanjkljivo izobrazbo. Večina jih je namreč končala 

krajši tečaj, ki je trajal tri leta, eno leto filozofije in dve leti teologije. Veliko 

duhovnikov pa ni niti končalo tega triletnega študija, tako da je bila njihova priprava 

za duhovniško službo le v absolviranju »casus a conscientiae«. Cilj tega je namreč 

bil, da bi v čim krajšem času poslali v boj zoper protestante čim več borbenih 

duhovnikov. Nasproti nevednim katoliškim duhovnikom pa so se mnogi 

protestantski odlikovali kot odlično izobraženi. 

 

Župniki so pogosto, predvsem od druge polovice 18. stoletja, imeli tudi pomočnike, 

kaplane (capellanus), ki so jim pomagali upravljati župnijo, saj so bile te v 

preteklosti  v primerjavi z današnjimi zelo obsežne. V župniji Dolnja Lendava je prvi 

                                                                                                                                          

Študij spekulativne teologije in kontroverzistike je v Zagrebu na Isusovački Akademiji začel delovati 

v letih 1746−1747 (Fuček, Teologija i teolozi u Hrvatskoj u 18. stoljeću, str. 356). 
450

 NAZ, Različne kanonične vizitacije. 
451

Golec, Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije, str. 103−104. 
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 Zelko, Zgodovina soboške dekanije, str. 95. 
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kaplan zabeležen leta 1747, v Dobrovniku in Beltincih leta 1760, v Bogojini ga sploh 

ni bilo, v Turnišču pa se omenja že leta 1692, kar je napram ostalim relativno 

zgodaj.
453

 Toda naj spomnimo, da je bila turniška župnija vse do odcepitve beltinske 

župnije v letu 1760 precej obsežna, tako da je ta poteza povsem razumljiva in je bila 

nedvomno vsakršna pomoč župniku več kot dobrodošla.  

 

Župniki so stanovali v župnišču, vendar redko sami, saj so v isti zgradbi navadno 

stanovali še kaplan, če je bil prisoten, služinčad (hlapci in dekle) in najeti kmetje. 

Župnišča so bila postavljena poleg cerkve le v Beltincih, v Dolnji Lendavi nekje od 

druge polovice 18. stoletja in najverjetneje v Bogojini. Ostala so bila oddaljena od 

cerkve, in sicer je župnišče v Turnišču stalo poleg kapele sv. Antona; v Dolnji 

Lendavi najprej v zunanjem trgu, ki je bilo zagotovo še iz časa, ko je tam stala 

Marijina cerkev; nekoliko oddaljeno od cerkve pa je bilo tudi v Dobrovniku. Vse do 

sredine 18. stoletja so bila župnišča lesena in krita s slamo, le spodnji del župnišča v 

Dolnji Lendavi se kot zidan omenja sredi 17. stoletja. Povsem zidano, toda še vedno 

krito s slamo se omenja župnišče v Dolnji Lendavi leta 1747, v Turnišču leta 1756, ki 

je bilo krito z žlebnjaki in v Beltincih, kjer je bilo zgrajeno in pokrito z žlebnjaki med 

leti 1760 in 1768. V začetku so bile to v glavnem skromne, enonadstropne stavbe s 

pripadajočim vrtom, katerih vzdrževanje in obnova sta bili dolžnost župljanov. Ker 

pa ima vsako župnišče svojo zgodbo in se je podoba le-tega in pripadajočih poslopij 

skozi čas spreminjala, je v nadaljevanju opisanih vseh pet župnišč posebej, namreč 

podoba in spremembe župnišč pričajo o življenju, delu in bivalni kulturi tedanjih 

duhovnikov v posamezni župniji. 

 

Župnišče v Dolnji Lendavi je bilo po vizitacijskih zapisnikih iz let 1649 in 1651 

zidano le v spodnjem delu, kjer je bila ena soba, kuhinja in klet, medtem ko je bil 

zgornji del lesen in še neopremljen.
454

 Kasneje so v zgornjih prostorih uredili sobo za 

župnika, kuhinjo in sobo za hlapce. Pokrito je bilo s slamo, za kar so morali skrbeti 

Lendavčani, za ostali del župnišča pa druge vasi, ki so spadale k župniji. Ker pa je 

bilo prvotno župnišče postavljeno izven varovanega območja, torej izven trga, je bil 
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 NAZ, Protokoli br. 75/VI (1747), pag. 47; br. 76/VII (1760), pag. 369; br. 70/Ib (1692), pag. 645; 

NŠAM, Krstna matična knjiga Beltinci 1760−1793. 
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 NAZ, Protokoli br. 6/vi (1649), pag. 30; br. 89/I (1651), pag. 86. 
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ta predel podvržen Turkom in jim je moral župnik plačevati davek. Ob župnišču sta 

bila še hlev za konje in ostale živali ter nov skedenj.
455

 V požaru leta 1684, ko je bila 

požgana cerkev, tudi župnišču ni bilo prizanešeno. Ostal je le spodnji zidan del, ki je 

bil prav tako razrušen. V strahu pred Turki so zato v notranjosti trga postavili leseno 

župnišče poleg cerkve, ki pa je bilo le začasno, saj so po koncu turške nevarnosti 

nameravali župnišče obnoviti oziroma ga zgraditi na novo v zunanjem trgu na 

prejšnjem mestu zaradi primernejše lege; to začasno poleg cerkve pa bi preuredili v 

šolo, v kolikor bi nastopili mirnejši časi.
456

 To so v prihodnje tudi udejanili, tako da 

so na starem mestu postavili novo leseno župnišče, zraven pa še dom za hlapce in 

kmete. Verjetno so bile to manjše hišice z eno sobo in kakšno kuhinjo. Naredili so 

tudi klet iz hrastovine, dva hleva za konje in drugo živino, lopo za vozove ter 

skedenj. Vsa omenjena poslopja pa so bila krita s slamo.
457

 Iz neznanih razlogov so 

se v Dolnji Lendavi, leta 1712, odločili za novo enonadstropno župnišče, ki je bilo 

narejeno iz hrastovine. Kot kaže, so v tem novem župnišču dobili svoj prostor tudi 

kmetje in hlapci, tako da so verjetno prejšnje hišice podrli.
458

 Toda spet le začasno, 

saj se že čez dve leti omenja posebna hišica za hlapce, v kateri je bila manjša sobica 

in kuhinja.
459

 Očitno jim je zelo veliko pomenilo, da je župnik nameščen v udobnem 

in spodobnem domu, saj se leta 1747 omenja zidano župnišče s slamnato streho v 

notranjem trgu poleg cerkve, v katerem so bili soba, ena manjša soba, kuhinja, soba 

za kaplana in za kmete, čeprav je glede slednjih zabeleženo, da bi bil zanje potreben 

poseben dom, kot so to imeli hlapci.
460

 Ti so imeli le eno sobo in kuhinjo, zraven pa 

sta bila dva hleva, izba, lopa za vozove, svinjak, skedenj, klet in shramba za 

shranjevanje zelenjave. Vse zgradbe so bili dolžni vzdrževati in popravljati 

župljani.
461

 

 

V Turnišču je bilo župnišče po vizitacijskem zapisniku iz leta 1651 v trgu in narejeno 

na stroške župnika. V njem sta bili ena soba in kuhinja, v kateri so bivali tudi hlapci.  

Zraven sta bila še hlev za drobnico in konje ter klet na vzhodni strani. K župnišču je 
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456
 NAZ, Protokol br. 70/Ib(1688), pag. 278–279. 
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spadal tudi skedenj in majhen vrt, sicer pa sta bila v lasti župnika še dva druga vrtova 

oziroma kasneje eden v bližini cerkve. Župnišče, h kateremu je bila priključena 

čuvarjeva
462

 soba, je bilo nizko kot ostale kmečke hiše, vendar udobno za bivanje. 

Vizitacijski zapisnik iz leta 1660 sicer navaja, da se je župnišče nahajalo sredi vasi, 

vendar tako vizitacijski zapisnik iz leta 1651 kot kasnejša iz let 1665 in 1669 

navajata, da je župnišče stalo v trgu. Zapis »sredi vasi« tako zagotovo pomeni »v 

trgu« in je šlo le za nekoliko neroden izraz vizitatorja.
463

 Po Zelku
464

 naj bi Turki, ob 

vračanju po porazu leta 1664 pri Monoštru, popolnoma požgali župnišče in še druge 

hiše okrog turniške cerkve, a tega podatka vizitacijski zapisniki ne navajajo. Sicer se 

v vizitacijskem zapisniku iz leta 1688 navaja enonadstropno župnišče, a ni razvidno, 

ali je šlo za novo stavbo ali že obstoječo. Kot je zapisano, so spodaj stanovali hlapci, 

zgoraj pa župnik. V spodnjih prostorih so bili še kuhinja, klet in kamra, v zgornjih pa 

poleg župnikove sobe še kuhinja in velika kamra. K župnišču je spadal tudi hlev za 

konje in ostale živali, lopa za vozove in druga potrebna orodja ter nekoliko 

odmaknjen skedenj s kamro. Vse stavbe so bile pokrite s slamo, ki so ji po ljudsko 

rekli »schoth(z)?« in deloma obdane z leseno ograjo.
465

 Kot je razvidno iz 

vizitacijskega zapisnika iz leta 1698, je župnišče stalo v bližini kapele sv. Antona, 

kar je verjetno tudi prva in edina lokacija župnišča v Turnišču. Narejeno je bilo iz 

različnih vrst lesa, toda tedaj že v precej razpadljivem stanju, tako da je vizitator 

ocenil, da bo zdržalo kvečjemu le še deset let. Poleg kleti v župnišču se potem na 

vzhodni strani le-tega omenja tudi klet za vino, ki je bila izkopana v zemlji in obdana 

s hrastovim in smrekovim lesom, kar kaže na to, da so obvladali pridelovanje in nego 

vina. Vrt, ki ga je imel župnik zraven župnišča pa je bil tako majhen, da se je župnik 

pogodil s sosedom Mihaelom Štefanecem, da mu je le-ta odstopil nekaj zemlje in bil 

zato oproščen enega mernika žita na letni ravni.
466

 Leta 1716 se omenja že novo 

župnišče na istem mestu, leseno iz hrastovega in smrekovega lesa z eno sobo, kamro, 

kuhinjo in še eno kamro za shranjevanje različnih stvari. Na severni strani se potem 

omenja še eno dvonadstropno poslopje, za katerega pa ni navedeno, čemu je 
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služilo.
467

 Ker pa je tudi to župnišče kmalu dotrajalo, so se že leta 1750 začeli 

pogovarjati o zidanem in ga do leta 1756 na stroške župljanov tudi zgradili ter pokrili 

z žlebnjaki. Bilo je dvonadstropno in je od daleč zgledalo nadvse razkošno, toda če si 

pogledal od blizu, je bilo skromno in zelo neurejeno. V prvem nadstropju razen dveh 

kleti ni bilo ničesar, v drugem pa skupna soba, župnikova soba, kuhinja s shrambo in 

še dve manjši kamri.
468

 Poleg župnišča z merami 16 × 4 klaftre so bili hlev, skedenj, 

svinjak in dve leseni kamri za skranjevanje žita, za kar so vključno z župniščem bili 

dolžni skrbeti župljani. Hkrati z novim župniščem je župnik dobil tudi večji vrt z 

merami 16 × 8 klafter, ki je bil celo večji od samega župnišča.
469

 Natančnejšo 

razporeditev zgornjih prostorov podaja vizitacijski zapisnik iz leta 1778, ki navaja, 

da sta bili tam dve sobi za župnika, ena za kaplana, ena za hlapce, kuhinja in kamra, 

v spodnjih pa še vedno le dve kleti. Ločeno od župnišča je stala še lesena hiša z eno 

sobo, kuhinjo, hlevom, svinjakom in skednjem. Za vdrževanje in obnavljanje so 

morali poskrbeti župljani, in sicer za streho in kuhinjo prebivalci iz Črenšovcev, za 

skedenj prebivalci iz Turnišča, Renkovcev, Polane, Trnja in Žižkov. Za hlev so bili 

zadolženi prebivalci iz Gomilice, Lipe, Nedelice in Brezovice, za svinjak pa celotna 

župnija. Kaj se je zgodilo z omenjenim velikim vrtom, ni znano, kajti ob vizitaciji 

leta 1778 se omenja le majhen vrt, tako da so morda preostalo zemljo izkoristili za 

druge poljščine. Omenja pa se še staja v župnikovi lasti, ki je bila postavljena poleg 

cerkve na lastne stroške.
470

 

 

V Dobrovniku je bilo novo prostorno župnišče iz jelovega lesa zgrajeno leta 1651, 

saj je verjetno staro dotrajalo. Zraven je bila še klet, hlev in poleg cerkve še skedenj 

kot del zapuščine župnika Martina Požgaja.
471

 Župnišče s kuhinjo in dvema 

manjšima sobama je bilo nekoliko oddaljeno od cerkve, vendar ne predaleč. Zapisnik 

iz leta 1660 navaja, da se je moral župnik preseliti, saj so župnišče zavzeli Turki. Ta 

podatek govori torej o neposredni prisotnosti Turkov v Prekmurju oziroma konkretno 

v Dobrovniku.
472

 Krito je bilo s slamo, ki so ji v ljudskem jeziku rekli »schoth(z)?«. 
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Poleg župnišča je bil še dovolj velik vrt, drug vrt pa je bil zraven cerkve.
473

 Novo 

župnišče so ponovno postavili leta 1691, in sicer delno iz hrastovine, delno iz 

smrekovine. V pritličju so stanovali hlapci, zgoraj, kjer je bila še soba za kmete,  pa 

župnik. Zraven sta bila dva hleva, eden za konje, drugi za ostale živali, lopa za 

vozove in klet za shranjevanje vina.
474

 Po vizitacijskem zapisniku iz leta 1716 je bilo 

župnišče v Dobrovniku pred nekaj leti med ogrskimi pohodi požgano, a hitro spet 

popravljeno.
475

 Toda med leti 1760 in 1768 je bilo narejeno novo župnišče z merami 

20 × 3 klaftre s štirimi sobami (za župnika, dve za kmete – ločeno po spolu, v 

največji sobi pa je bila jedilnica), kuhinjo in shrambo. Zraven pa so bili postavljeni 

skedenj, svinjak in hlev,
476

 klet pa je bila zidana, saj je bila tako manj izpostavljena 

vlagi.
477

 Do leta 1778 se je sestava notranjih prostorov spet nekoliko spremenila, saj 

vizitacijski zapisnik omenja dve sobi za župnika, eno za kaplana, dve za hlapce, 

kuhinjo in manjšo sobo. Narejena sta bila še dva hleva, lopa za vozove, dodatni 

svinjak, prostor za shranjevanje žita in čebelnjak. Za vse to so skrbeli župljani, in 

sicer za župnikovi sobi in del skednja vas Dobrovnik, za ostalo pa druge vasi, ki so 

spadale k župniji. Prav tako so župljani skrbeli za dva vrtova poleg župnišča, ki so ju 

morali tudi ograditi, tretjega pa je ogradil župnik na lastne stroške.
478

 

 

Župnišče v Bogojini je bilo skromno, z eno sobo na vzhodni strani za župnika, z 

drugo na zahodni za sorodstvo in kuhinjo na sredini. Poleg župnišča je bil še hlev za 

govedo, narejen iz čvrste hrastovine, potem čebelnjak, skedenj, narejen iz kolov in 

obdan z grmičevjem. Na zahodni strani župnišča je stala še hiša za hlapce.
479

 Kot v 

Dobrovniku, so tudi to župnišče leta 1704 požgali Ogri, ko so imeli tod mimo svoje 

pohode. Vizitacijski zapisnik iz leta 1716 opisuje že popravljeno župnišče, ob 

katerem sta bila dva hleva, eden za konje in drugi za ostalo živino ter dovolj velik 

skedenj. Vsa poslopja so bila narejena iz hrastovine in krita s slamo, le skedenj je bil 

na kolih.
480

 Da župnišče ni moglo biti zelo oziroma povsem uničeno s strani Ogrov 
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leta 1704, je razvidno iz zapisnika iz leta 1747, kjer je zapisano, da je bilo župnišče 

že staro, toda dobro pokrito. Ni pa bilo več sobe oziroma hiše za hlapce, ki bi 

potemtakem lahko bila uničena v požaru. Poleti so hlapci namreč spali zunaj, pozimi 

pa v kuhinji.
481

 Tudi zapisnik iz leta 1768 opisuje leseno župnišče z merami 10 × 4 

klaftre kot podrtijo, ki je že vsepovsod prepuščala dež.
482

 Do leta 1778 so sobo za 

hlapce že uredili, omenjata pa se tudi dve sobi za župnika, kuhinja in še drugi dve 

manjši sobi, ki sta bili v razpadajočem stanju. Ločeno je bila potem ena izba za 

shranjevanje žita, poletna kuhinja, lesena klet, skedenj, dva hleva, trije svinjaki in 

lopa za vozove. Za vsa ta poslopja so bili dolžni skrbeti župljani, in sicer za 

župnikovi sobi vas Strehovci, za kuhinjo, sobo za hlapce in dve preostali sobi vas 

Filovci, za en hlev vas Bogojina, za drugi vas Kobilje, za svinjake Bukovnica, za 

svinjsko lopo Ivanci, za skedenj in lopo za vozove Strehovci, Filovci in Bogojina, za 

klet in izbo za shranjevanje žita pa vsa župnija. Poletno kuhinjo pa je postavil župnik 

na svoje stroške in jo tudi sam vzdrževal.
483

 

 

V župnišču v Beltincih z merami 9 × 4 klaftre, ki je bilo zidano na vzhodni strani 

cerkve, sta bili dve sobi za župnika, potem ena za kaplana, ena za hlapce, kuhinja, 

dve manjši sobi in klet. Pomanjkljivost je bila le lega, saj je bilo zgrajeno na 

močvirnatem predelu in zato izpostavljeno vlažnosti. K župnišču so spadali še 

skedenj, trije hlevi, lopa za vozove in svinjak, ki so bili narejeni deloma iz kolov in 

deloma iz hrastovih desk.
484

 

 

Župniki, ki so skrbeli za versko življenje v dolnjem Prekmurju, niso bili domačini, 

saj je bil med slednjimi le redko kdo izobražen, pač pa je zagrebška škofija, pod 

katere jurisdikcijo je spadal ta del Prekmurja, nastavljala v glavnem kajkavske in 

madžarske župnike ter v manjši meri ob koncu 18. stoletja tudi slovenske. Po 

izobrazbi so bili v glavnem teologi in filozofi, kar je bila nekako osnovna izobrazba, 

ki so jo dokončali v treh oziroma v dveh letih. Vsekakor so imeli zahtevno delo, saj 

so bile v tistem času župnije obsežne, prometne povezave pa slabe. Ob nastopu 
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službe so se preselili na župnišče, saj so le tako lahko kar najbolje upravljali župnijo. 

Kot je razvidno iz podanega opisa župnišč, so bile to v glavnem skromne hiše s 

pripadajočim gospodarskim poslopjem, ki se je uporabljalo kot hlev, skedenj, 

svinjak, lope in drugi prostori za shranjevanje orodja in pridelkov. Zanimiv je 

podatek iz Dobrovnika in Bogojine, da so se župniki ukvarjali tudi s čebelarstvom, 

kar pomeni, da so se že tedaj dobro zavedali uporabnosti produktov čebel. Udobnejše 

in trdnejše stavbe so župniki dobili šele nekje od sredine 18. stoletja naprej, kar je 

hkrati tudi pokazatelj, da ni bilo več bojazni pred vpadi sovražnikov, prav tako se je 

dvignilo gospodarsko stanje. Vselej pa je bila vsakršna novogradnja, obnova in 

vzdrževanje v domeni večinoma revnih župljanov. Podani opisi župnišč pa prav tako 

ponazarjajo bivalno kulturo, celo stavbno kulturo raziskovanega časa in prostora. 

Nenazadnje si lahko predstavljamo koliko truda je moralo biti vloženega v 

tolikokratne obnove župnišč in njihovo vzdrževanje. Ob interpretaciji opisov župnišč 

pa je možno domnevati, kako je živelo preprosto ljudstvo, če vemo, kako so živeli 

župniki.  

 

5.1.6.2.3 Učitelji 

 

Služba učitelja (ludimagister) oziroma šolnika, kar bi bilo pravilneje po Lukinoviću, 

je v preteklosti bila v prvi vrsti orglanje in vodenje cerkvenega petja, šele nato je 

sledilo poučevanje otrok v branju in pisanju. Škofje so si sicer prizadevali, da bi bil v 

vsaki župniji učitelj, toda za to so morali biti zagotovljeni tudi pogoji. Nastavljen je 

bil lahko le tam, kjer je bilo zanj omogočeno bivanje in hkrati poučevanje, prav tako 

pa je bilo njegovo delovanje odvisno od zemljiške posesti in od letnega prispevka 

župljanov. Pogosto so učitelji v župnijskih cekvah opravljali tudi delo cerkovnika, 

toda to ni bilo pravilo. Navadno so bili cerkovniki kar domačini, ki so za odrejeni 

letni prispevek zvonili, čistili cerkev, jo krasili in stregli pri sveti maši.
485

 

 

Kakšno pa naj bi bilo védenje učiteljev in kako naj bi se ustanavljale šole, je v 

podrobnostih določila cerkvena sinoda v Nagyszombatu (danes Trnava) pod 
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vodstvom madžarskega primasa Miklosa Olaha, ki se je ukvarjala s šolstvom. 

Duhovščini je bilo ukazano, da se vernike poučuje v verskih resnicah, v vsaki župniji 

pa naj se nastavijo kantorji – učitelji, ki naj otroke seznanjajo z osnovnimi pojmi, kot 

so branje, pisanje, učenje cerkvenih pesmi in molitev ter verskih resnic. Poleg 

poučevanja je bila naloga kantorja – učitelja tudi, da pomaga pri bogoslužjih in 

pogrebih. Pomoč pri bogoslužju je bila pravzaprav njegova prva dolžnost, saj so 

nemalokrat kot kantorji opravljali kantorsko službo, otrok pa zaradi pomanjkljive 

izobrazbe niso poučevali.
486

 

 

Večstransko delovanje učiteljev potrjujejo tudi vizitacijski zapisniki zagrebške 

škofije, iz katerih je razvidno, da so bili učitelji navadno obenem tudi kantorji, 

organisti, cerkovniki, prav tako so v nujnih primerih krstili in vpisovali v matične 

knjige, če je bilo to potrebno. Poleg svojega osnovnega poklica so torej pomagali 

tudi pri opravljanju cerkvenih služb, pri cerkvenih delih, bili zadolženi za poučevanje 

verouka, cerkveno petje in petje na pogrebih, igranje orgel, spremljanje mrličev.
487

 

Zagotovo ni bilo lahko biti učitelj v tistem času, saj so se naloge kar vrstile in 

dopolnjevale, njihov osnovni namen (izobraževanje) pa je zaradi tega ostajal v senci 

in morda bil zaradi tega tudi nekoliko zapostavljen. Pomočniki učiteljev 

(praeceptores) se omenjajo šele v sombotelski vizitaciji iz leta 1778, pri turniškem, 

dolnjelendavskem in dobrovniškem učitelju.
488

 

 

Učence so poučevali v glavnem branja in pisanja, velik poudarek pa je bil tudi na 

vzgoji in petju, kot je razvidno iz vizitacijskih zapisnikov. Koliko let je trajalo 

izbobraževanje, iz vizitacijskih zapisnikov ni moč dognati, zasledi se le podatek, da 

sta v Turnišču in v Dolnji Lendavi sredi 18. stoletja delovali trivialni šoli.
489

 

Podatkov, ali so otroci obiskovali šolo in kaj so se tam učili, vsi zapisniki niti ne 

navajajo, ponekod so bili učitelji celo brez učencev. Zanimivi pa so recimo podatki o 

spolu učencev, ki so sicer redki, a so vendarle odraz izobraževalnega procesa v 17. če 

ne tudi 18. stoletju. Šolo so namreč obiskovali v glavnem dečki, dekleta izrecno 
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omenja le vizitacijski zapisnik iz leta 1768 za Dolnjo Lendavo.
490

 Nekaj je tudi 

primerov, ko je zabeleženo, da je obiskovalo šolo določeno število otrok, učencev 

oziroma mladine,
491

 s čimer so najverjetneje mišljeni tako dečki kot deklice, ni pa 

nujno.  

 

Poleg učiteljev pa so poučevali tudi duhovniki, in sicer v glavnem verouk in verske 

nauke, morda pa tudi osnovne predmete, kot so bili opismenjevanje, matematika in 

zgodovina. Na Ogrskem je namreč dolgo veljalo pravilo, da ne more nihče postati 

duhovnik, če ni prej učiteljeval. Takšna so bila tudi določila najstarejših kanonov: 

»/…/ Hočemo, da duhovniki niso le pridigarji, ampak tudi učitelji osnov krščanskega 

nauka, kakor nekoč stari sveti očetje.«
492

 

 

Iz nobenega vizitacijskega zapisa pa ni razvidno, kakšne šole so obiskovali učitelji, 

kje in koliko časa je trajalo njihovo izobraževanje. Le pri treh učiteljih je zabeleženo, 

kaj so bili po izobrazbi, pri ostalih ta navedba manjka ali pa je zapisano le, da so bili 

pomanjkljive ali srednje izobrazbe. Le v enem primeru, pri turniškem učitelju leta 

1716, je navedeno, da je bil znanstveno izobražen. Sintakso sta končala turniška 

učitelja, ki ju omenja vizitacijski zapisnik iz let 1651 in 1750, retoriko pa 

dobrovniški učitelj, ki ga navaja zapisnik iz leta 1756.
493

 Prav tako ni zaslediti 

podatka, razen prve sombotelske vizitacije iz leta 1778, v katerem jeziku so 

poučevali. Jezik poučevanja iz tega leta se sklada z rabo jezika v cerkvi, kar pomeni, 

da je v Dolnji Lendavi in v Dobrovniku učitelj poučeval v madžarskem jeziku, v 

ostalih treh župnijah (Turnišče, Bogojina, Beltinci) pa v hrvaškem. Tudi izvor 

učiteljev ostaja bolj ali manj neznanka in lahko o tem sklepamo le po njihovih 

priimkih.  
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Kot ugotavljamo, v obravnavem času in prostoru še ni bilo šol, kot jih poznamo 

danes, ampak je bila navadno to le ena učilnica, poleg katere je pogosto imel svojo 

sobo tudi učitelj. Kaj so imeli na razpolago in kako so pravzaprav izgledale te 

večfunkcionalne zgradbe, je podano v nadaljevanju na podlagi obstoječih 

dokumentov. 

 

V Dolnji Lendavi se šola omenja že ob prvi vizitaciji zagrebške škofije leta 1640,
494

 

učiteljev dom pa šele ob vizitaciji leta 1698. Potemtakem je učitelj do tedaj verjetno 

stanoval v lastni hiši oziroma kje drugje. Kot je razvidno iz vizitacijskega zapisnika 

iz leta 1698, je bila šola v dobrem stanju, zraven nje pa je bil majhen vrt. Učiteljev 

dom se omenja poleg cerkve, na podlagi česar sklepamo, da je najverjetneje bilo to 

prejšnje župnišče, ki so ga v času turške nevarnosti postavili v notranjem trgu.
495

 Na 

to kaže že navedba v vizitacijskem zapisniku iz leta 1690, ki sicer šole eksplicitno ne 

navaja, je pa podan podatek, da je imel takratni učitelj veliko učencev.
496

 

Potemtakem je torej bilo župnišče res preurejeno v šolo, kot je bilo predvideno. 

Vizitacijski zapisnik iz leta 1768 omenja leseno poslopje, ki je bilo narejeno na 

stroške mesta, v njem pa je bila ena soba, potem dve manjši sobi, kuhinja in na 

sredini povezovalni hodnik. Kleti ali kakršnihkoli drugih poslopij, ki bi spadale 

zraven, ni bilo, je pa bilo učiteljevemu domu priključeno šolsko poslopje z eno 

sobo.
497

 Le-to, sicer že razpadajoče, je bilo postavljeno zahodno od cerkve, na 

vzhodni strani je bil grad, na južni župnišče, na severni pa hlev zemljiškega gospoda, 

kjer je učitelj prav tako imel eno sobo, saj je bila zraven še igralnica za učence in ena 

manjša soba. Učitelj svojega skednja, hleva, kleti ali lope za vozove ni imel.
498

 

 

Tudi v Turnišču se šolsko poslopje oziroma učiteljev dom omenja šele leta 1688. 

Prej omenjenega poslopja sodeč po zapisnikih ni bilo, se pa leta 1660 omenja namera 

o gradnji v prihodnosti, saj je bil les že pripravljen.
499

 Vendar glede na to, da se 

učitelj omenja že leta 1651, je najverjetneje tedaj še poučeval v lastni hiši, kjer je tudi 
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stanoval.
500

 Točno lokacijo prvega šolskega poslopja oziroma učiteljevega 

domovanja podaja vizitacijski zapisnik iz leta 1768, ki pravi, da je bilo poslopje 

oddaljeno od cerkve sto korakov,
501

 zraven pa je (če je bila to ena in ista zgradba) po 

zapisniku iz leta 1688 bil travnik, le-ta pa poleg župnikovega zemljišča ob poti, ki je 

vodila v Nedelico.
502

 Zgrajeno je bilo na stroške župljanov, leseno in krito s slamo, z 

merami 8 × 4 klafter, med notranjimi prostori pa se omenjajo soba, kamra in kuhinja 

ter zraven še hlev. Učitelj je imel tudi velik vrt v velikosti 10 × 9 klafter, ki je bil celo 

večji od gospodarskega poslopja.
503

 

 

V Dobrovniku se učiteljev dom, ki je bil hkrati tudi šola, prvič omenja v vizitaciji 

leta 1688. Bil je poleg župnišča, brez vrta in druge orne zemlje.
504

 Do tedaj 

omenjenega poslopja ni bilo, kot to potrjujejo prejšnji vizitacijski zapisniki. Kot 

kaže, so kasneje postavili šolo z merami 10 × 6 klafter; posebej v učiteljevem domu 

pa je bila ena soba, kamrica in kuhinja.
505

 Poleg omenjenih notranjih prostorov v 

učiteljevem domu, ki je bil lesen, se leta 1778 omenja še soba za ambiciozno in 

ukaželjno mladino ter zraven hlev in lopa za vozove, ki je bila v razpadajočem 

stanju. Omenjene stavbe so oskrbovali župljani, in sicer učiteljevo sobo iz vasi 

Dobrovnik, kuhinjo iz vasi Žitkovci, druge prostore pa ostale vasi iz župnije. Učitelj 

je imel tudi vrt, a ga je bilo potrebno še ograditi.
506

 

 

V Bogojini se prvo učiteljevo bivališče, ki je obenem verjetno bila tudi šola, omenja 

šele v vizitacijskem zapisniku iz leta 1768. Prejšnji zapisniki namreč navajajo, da 

hiše za učitelja ni bilo in je stanoval kar v lastni hiši. Tam je tudi poučeval učence, če 

jih je imel. Ta prvi učiteljev dom z merami 7 × 4 je bil lesen, v njem pa so bili ena 

soba, manjša soba in kuhinja.
507

 Očitno je bil postavljen stran od cerkve, saj se v 
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neposredni bližini omenjajo javna pot in travniki. Vrta učitelj ni imel, je pa bil zraven 

hlev.
508

 

 

V Beltincih učiteljevega doma ob ustanovitvi župnije še ni bilo, je pa bilo 

postavljeno v prvih nekaj letih. Iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1768 je razvidno, 

da je bilo leseno v velikosti 9 × 2 klafter, krito s slamo in narejeno na stroške 

župljanov. V notranjosti sta bili dve sobi, od tega ena manjša, ki je bila povezana s 

skednjem, kar pomeni, da je bil bivalni prostor združen z gospodarskim 

poslopjem.
509

 Naslednji zapisnik iz leta 1778 navaja že bolj izpopolnjeno oziroma 

opremljeno učiteljevo domovanje z eno sobo, dvema manjšima sobama, kuhinjo in 

hlevom, za katerega pa ni razvidno ali je bil ločen od bivalnih prostorov ali je bil 

morda skedenj preurejen v hlev. Učitelj je imel tudi majhen vrt, za katerega so, kot 

za vso poslopje, skrbeli župljani.
510

 

 

Ugotavljamo, da so učitelji, ki ostajajo v določenem oziru še vedno bela lisa v 

zgodovini prekmurskega prostora, še v 17. stoletju bivali v svoji lastni hiši, saj 

posebnega učiteljeva doma še ni bilo. Tako so najverjetneje učenci, katerih pa ni bilo 

prav veliko, hodili po znanje v učiteljevo domačo hišo. Tudi, ko je bila hiša za 

učitelja že postavljena, navadno v bližini župnišča, da je župnik lahko imel nadzor 

nad poukom, je bila v isti stavbi, kot že rečeno tudi ena soba, namenjena poučevanju. 

Če so imeli župniki okrog župnišča zadovoljivo gospodarsko poslopje, pa so učitelji 

morali biti zadovoljni z malim, torej s hiško in morda kakšnim vrtom ob njej. Že 

samo ta primerjava jasno kaže, da so bili župniki precej na boljšem, lahko rečemo 

tudi bolj spoštovani in nedvomno preskrbljeni. Prav tako je bil učiteljev dom in/ali 

šola še konec 18. stoletja lesen in skromen. Presenetljiva in zanimiva pa sta podatka 

iz Dobrovnika, kjer se omenja soba za ambiciozno in ukaželjno mladino in iz Dolnje 

Lendave, kjer je bila posebej narejena še igralnica; kar je vsekakor pokazatelj, da jim 

je bilo mar za otroke oziroma učence in so podpirali tiste, ki so v učenju videli pot za 

boljše in dostojnejše življenje. Glede jezika poučevanja pa lahko sklepamo na 

                                                 

508
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 187. 

509
 NAZ, Protokoli br. 78/IX (1768), pag. 134. 

510
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 214. 
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podlagi vizitacije iz leta 1778, da je pouk v šolah tudi prej najverjetneje oziroma 

skoraj zagotovo potekal v istem jeziku kot se je uporabljal v cerkvi.   

 

5.4 Kulturni spomeniki 

 

5.4.1 Župnija Dolnja Lendava 

 

5.4.1.1 Gospodarske in socialne razmere 

 

V  Dolnji Lendavi sta na nastanek mestne naselbine in tržišča vplivala predvsem 

grad, kjer je bivala zemljiška gospoda in cerkev kot sedež župnije. Prav okoli teh naj 

bi se prvotno naseljevali obrtniki in kramarji, kjer so si tudi izmenjevali blago. Z 

omembo župnije v 14. stoletju (leta 1334) naj bi Dolnja Lendava pridobila tudi trške 

(leta 1379) in mestne (leta 1389) pravice, ki so se ohranile skozi ves novi vek.
511

 

Prebivalce so tedaj najpogosteje razlikovali tako, da so jih imenovali po obrti (na 

primer »sustar« oziroma lat. sutor (čevljar), lat. sartor (krojač), lat. sagitipar 

(izdelovalec strelskih puščic)), saj v tistem času priimki ob osebnih imenih še niso 

bili v navadi.
512

 Krojača (sartorja) Galla tako recimo omenja lendavski kastelan 

Gregor Hollos, leta 1455, v oporoki, v kateri mu zapušča dva florena.
513

 To pa 

dejansko nakazuje na to, da ima obrtna dejavnost v Dolnji Lendavi že zelo dolgo 

zgodovino. Obrtniki so torej delovali že zelo zgodaj, vendar so se v cehe začeli 

združevati šele v 18. stoletju. Po doslej znanih podatkih so v Dolnji Lendavi delovala 

naslednja cehovska združenja:
514

 

- ceh kovačev in nožarjev (1702); 

- ceh izdelovalcev škornjev (1776); 

- ceh čevljarjev (1776); 

                                                 

511
 Zelko, Prekmurje do leta 1500, str. 58. Krajem so dodeljevali status trga, da bi s tem pospeševali 

gospodarsko zaostalost občutljivega obmejnega prostora (Hozjan, Oris fevdalno-posestnih razmer na 

območju Prekmurja, str. 58). 
512

 Zbornik občine Lendava, str. 23. 
513

 Župnijski urad Lendava,  Župnija sv. Katarine v Lendavi, str. 5. 
514

 ZML, Zvm. nközgy. ir. Közgy. ir. 1822. márc. 4. No. 648; Sedar, Cehovska tradicija v Prekmurju, 

str. 278−279.  Konestabo, Razvojna pot cehov Prekmurju, str. 152. 
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- mešani ceh gumbarjev, krojačev, krznarjev in usnjarjev (1776); 

- mešani ceh mizarjev, kovačev, ključavničarjev in jermenarjev (1778). 

 

Ob ustanovitvi župnije je vključno z Dolnjo Lendavo k le-tej župniji spadalo 13 vasi, 

in sicer Hotiza, Gaberje, Kapca, Lakoš, Dolina, Féritfalu, Čentiba, Dolga vas, 

Rédics, Petišovci, Mostje in Banuta.
515

 Sestava vasi se je skozi 17. in 18. stoletje 

spreminjala predvsem na račun priključitve drugih vasi, s čimer se je obseg župnije 

še povečal. Leta 1778 je lendavska župnija štela 18 vasi, in sicer poleg prej 

omenjenih še vasi Trimlini, Kot, Bélső Sárd, Külső Sárd in Lakoš, ki se je razdelil na 

Dolnji in Gornji Lakoš.
516

  

 

Kako je v tej župniji potekala katoliška obnova, lahko spremljamo skozi zapise 

vizitacijskih zapisnikov, saj je bilo to navsezadnje ena izmed pomembnih točk 

vizitatorjevega obhoda. Iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1660 je razvidno, da so bili 

župljani nadvse naklonjeni župniku in tudi maše so bile ob nedeljah in praznikih 

številčno obiskane, in to ne glede na nevarnost Turkov in njihovo neposredno 

prisotnost. Omenja se še nekaj protestantov, katerim pa se je župnik skušal približati 

z božjo besedo, da bi jim le-ta segla v srce in pomagala pri njihovi spreobrnitvi.
517

 

Protestanti se omenjajo tudi še v letu 1688, ko so prav tako navedeni še tujci in 

potepuhi, toda večina prebivalstva je bila že Deo beneficio (= z božjo pomočjo) 

katoličanov. V letu 1693 pa so bili vsi prebivalci v župniji že katoliki in ti so tudi 

opravili letno in velikonočno spoved.
518

 Kot kaže, pa so protestanti še vedno prihajali 

in zahajali v lendavsko župnijo, saj je bilo tam po podatkih vizitacije iz leta 1698 

zabeleženih 8 »heretikov«, v naslednjem letu pa 5, in sicer 4 ženske in 1 moški. 

Bigamistov ni bilo zaslediti, našel pa se je prešuštnik Stephanus Tatar, ki je baje 

prešuštvoval s svojo svakinjo, zaradi česar mu je žena zbežala.
519

 Po podatkih 

vizitacije iz leta 1701 je bila ta svakinja javno osramočena pred župnikom, sankcija 

za prešuštnika pa ni navedena.
520

 Protestanti oziroma »heretiki« se omenjajo do leta 
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 NAZ, Protokol br. 6/VI (1649), pag. 31. 

516
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 302−303. 
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 NAZ, Protokol 70/I (1660), pag. 50. 
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 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1693), pag. 800. 
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 NAZ, Protokoli br. 71/II (1698), pag 153; br. 72/III (1699), pag.  423. 
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 NAZ, Protokol br. 72/III (1701), pag. 484. 
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1750, vendar je bilo njihovo število neznatno, na primer leta 1703 sta bila 2, leta 

1716 se jih omenja 10, ki so se za stalno naselili v tej župniji, leta 1720 7 in leta 1750 

1 »prav nesramen heretik«, kateremu je bil s strani zemljiškega gospostva izdan 

odlok, da se spreobrne, saj bo sicer izločen iz skupnosti kot »garjava ovca«.
521

 Tudi v 

letu 1756 se omenjajo štirje »heretiki«, ki pa so se bili pripravljeni spreobrniti. Iz te 

iste vizitacije je zanimiva tudi omemba Juda v Dolnji Lendavi,
522

 ki priča o 

prisotnosti Judov na lendavskem ozemlju.  

 

Ti primeri konkretno ponazarjajo, da so imeli župniki veliko oziroma bolje rečeno 

odločilno vlogo tudi kar zadeva posameznikovo intimno življenje. V vseh letih ni 

zaslediti zapisa o nobenem javnem ali škandaloznem grešniku, na podlagi česar 

lahko sklepamo, da so se župljani odlikovali po nravstvenih vrlinah ter vernem in 

preudarnem značaju, ali pa so morda zaradi strahospoštovanja do župnikov in 

zemljiške gospode živeli v slogi in upoštevajoč konvencije. Vseeno pa se kljub temu 

poraja vprašanje, ali je bilo tako stanje (brez grešnikov) le prikazano vizitatorjem, z 

namenom, da se ohrani dober sloves župnije. 

 

Kdo pa so bili siceršnji prebivalci Dolnje Lendave poleg zemljiške gospode in 

drugega plemstva oziroma kateri nižji sloji prebivalstva so naseljevali Dolnjo 

Lendavo in s čim so se ukvarjali, je moč razbrati iz seznama davčnih popisov, ki je 

ohranjen v arhivu v Zalaegerszegu.
523

 Po tem seznamu je predstavljena gospodarska 

slika tudi ostalih prekmurskih župnij prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata, 

in sicer je podano stanje ob prvem popisu, ki je iz leta 1772 (Dolnja Lendava), 1773 

(Turnišče, Dobrovnik, Bogojina) oziroma 1775 (Beltinci) in ob popisu iz leta 1777, 

ko je bilo vso Prekmurje že priključeno sombotelski škofiji. Kot zemljiščne 

kategorije so bile upoštevane njive, travniki in vinogradi, dodani pa so še podatki o 

vrstah živinoreje. Obseg zemljišč ni naveden po površinskih enotah, pač pa so njive 

merili v oralih, travnike po koscih in vinograde po kopačih. 

                                                 

521
 NAZ, Protokoli br. 72/III (1703), pag. 665; br.73/IV (1716), pag. 34; br. 73/IV (1720), pag. 90; 

1750, pag. 166. 
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 NAZ, Protokol br. 75/VI (1756), pag. 234. 
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 ZML, IV. 9/b, Köszégi adóösszeírások 1773−1848, dob. 7. 
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Kot je razvidno iz omenjenega dokumenta, je kmečko prebivalstvo v Dolnji Lendavi 

stanovalo na nekoliko višjih predelih, pod vznožjem hriba, kjer pa so bili na eni 

strani izpostavljeni reki Ledavi, po drugi pa jih je ogrožala voda, ki je ob deževnih 

dneh pritekala s hriba.  

 

Tabela 6: Kmečko prebivalstvo v Dolnji Lendavi 

        1772        1775        1776         1777 

 Notr. 

trg 

Zun. 

trg 

 

Notr. 

trg 

Zun. 

trg 

Notr. 

trg 

Zun. 

trg 

Notr. 

trg 

Zun. 

trg 

Kmetje 29 24 12 14 1 6 0 4 

Kočarji 50 50 61 66 69 79 68 80 

Gostači 18 8 16 10 16 6 11 10 

SKUPAJ  97 82 89 90 86 91 79 94 

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b, Köszégi adóösszeírások 1772−1784, dob. 7. 

 

Poleg same strukture kmečkega prebivalstva je zanimivo spremljati tudi podatke, 

koliko je bilo kmetov, kočarjev oziroma gostačev v notranjem trgu kot centru župnije 

in koliko jih je bilo na obrobju, ki je bilo opredeljeno kot zunanji trg. Seznam 

striktno ločuje med notranjim in zunanjim trgom, kar je prikazano tudi v tabeli 6. Pri 

tem je potrebno omeniti, da so v davčnih popisih zabeleženi le gospodarji kmetije 

oziroma glave družine. V letu 1772 je bil tako v notranjem kot zunanjem trgu močan 

sloj kočarjev, sledili so kmetje in gostači v manjšini. V naslednjih letih se je število 

kočarjev še povečevalo, sledili so gostači, pri kmetih pa je zaznati močan upad. Leta 

1777 tako v notranjem trgu ni bilo več nobenega kmeta, v zunanjem trgu pa le štirje. 

Tudi sicer lahko rečemo, da se je število kmečkega prebivalstva v notranjem trgu z 

leti zmanjševalo, v zunanjem trgu pa povečevalo. Sodeč po podatkih sta bila tako 

notranji kot zunanji trg poseljena z večinskim deležem kočarjev, gostačev in kmetov 

pa je bilo leta 1777 le še peščica. Nekateri so imeli ob sebi tudi hlapce in nekoliko v 

večji meri dekle, vendar je bilo njihovo število kljub temu skorajda neznatno.
524

 

Poraja pa se vprašanje, kaj je bil dejanski vzrok upada kmetov? Dokumenti na to ne 

                                                 

524
 Leta 1772 so bili pri popisanem kmečkem prebivalstvu v notranjem trgu  4 hlapci in 8 dekel, v 

zunanjem le 9 dekel. Leta 1775: v notranjem  trgu 3 hlapci in 1 dekla, v zunanjem 5 dekel. Leta 1776: 

v notranjem jih ni bilo, v zunanjem trgu 1 hlapec in 3 dekle. Leta 1777: v notranjem trgu 4 hlapci in 6 

dekel, v zunanjem 1 hlapec in 3 dekle. 
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dajejo odgovora, tako da lahko le domnevamo, ali je šlo za izseljevanje v bližnje 

oziroma druge vasi ali pa so se socialne razmere poslabšale do te mere, da je prišlo 

do prehajanja v nižje sloje. Lahko pa, kar je zelo verjetno, da je prišlo do 

pospešenega razvoja obrti in trgovine, v dejavnost katerih so se tedaj kmetje tudi 

usmerili. 

 

Za zemljiščne kategorije so na voljo podatki iz let 1772, 1775, 1776 in 1777, vendar 

smo se zaradi lažje statistične obdelave in večje povednosti podatkov odločili za 

obdelavo podatkov v letih 1772 in 1777, saj je doba petih let že zadostna, da se 

pokažejo morebitne relevantne spremembe.  

 

Obdelovalnih površin so bili deležni le kmetje in kočarji, gostači pa do nje skorajda 

niso imeli pravice. Razlika se opaža tudi v velikosti njiv, saj so kmetje imeli večje 

površine, navadno v izmeri najmanj en oral, večinoma pa več, medtem ko njive 

kočarjev navadno niso dosegale enega orala oziroma so ga le v redkih primerih 

presegale. V letu 1772, kot prikazuje grafikon 1, so imeli večinski delež obdelovalne 

zemlje v obeh trgih Dolnje Lendave kmetje. Toda le v pičlih petih letih se je stanje 

korenito spremenilo, kakor je razvidno iz grafikona 2. V notranjem trgu je tako leta 

1777 bila skorajda vsa obdelovalna zemlja v lasti kočarjev, kajti kmetov ni bilo več. 

Nekaj malega so imeli gostači, kar spet govori v prid temu, da so bili v notranjem 

trgu večji privilegiji. Tudi v zunanjem trgu se je število kmetov močno zmanjšalo, 

tako da so na njihov račun dejansko zemljo pridobili kočarji. Njive, ki so jih 

obdelovali, so bile zvečine drugorazredne pri tistih z notranjega trga in trirazredne pri 

onih z zunanjega trga. Klasifikacija na prvo, drugo, tretje in četrtorazredne njive je 

bila narejena glede na kakovost zemlje, kajti v tem predelu so bile njive izpostavljene 

pogostim povodnjim zaradi bližine rek Mure in Ledave. 
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Grafikon 1:  Delež podložne zemlje v oralih posameznih slojev kmečkega prebivalstva v Dolnji 

Lendavi leta 1772 

                                                 

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Alsólendva).          

 

Grafikon 2: Delež podložne zemlje v oralih posameznih slojev kmečkega prebivalstva v Dolnji 

Lendavi leta 1777 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Alsólendva).          

 

Katere poljščine pa so gojili, je najbolj razvidno iz dajatev, ki so pripadale župnikom. 

Ti podatki so lepo razvidni iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1774, kjer so zapisane 

dajatve v denarju od pridelanih poljščin. V Dolnji Lendavi so bile med najbolj 

zastopanimi rž in pšenica,  sledili so oves, ječmen in proso. 
525

 

 

Poleg že omenjenih, ki so plačevali dajatve od posameznih gospodarskih panog, so 

svoje podložnike imeli tudi župniki. Navadno so to bili kmetje, ki so obdelovali 

cerkveno zemljo, vrtove, travnike in gozdne površine. Omenjajo se že leta 1640, ko 

je imel župnik 4 kmete in prav toliko v letih 1649, 1651 in 1660.
526

 V kasnejših 

                                                 

525
 NAZ, Protokol br. 80/XI (1774), pag. 172. 
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 NAZ, Protokoli br. 6/VI (1640), pag. 6; br. 6/vi (1649), pag. 30; br. 89/I (1651), pag. 38; br. 7/VII 

(1669), pag. 49. 
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zapisnikih ti niso posebej izpostavljeni, toda zagotovo so bili, kajti cerkvena zemlja 

navsezadnje ni smela ostati neobdelana. 

 

Poleg obdelovalne zemlje je kmečko prebivalstvo posedovalo tudi travnate površine, 

katerih velikost se je merila po številu koscev. Vsi so imeli travnike tretjega razreda, 

kajti tudi travniki so bili enako kot njivske površine izpostavljeni povodnjim obeh 

rek. V letu 1772 so največji delež v obeh trgih imeli kmetje, potem kočarji, gostači 

pa le nekaj malega v notranjem trgu (grafikon 3). Situacija se je podobno kot pri 

njivskih površinah do leta 1777 spremenila v prid kočarjev (grafikon 4), kar lahko 

pripišemo majhnemu deležu kmetov v Dolnji Lendavi. 

 

Grafikon 3: Delež koscev na travnikih posameznih slojev kmečkega prebivalstva v Dolnji 

Lendavi leta 1772 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Alsólendva).          

 

Grafikon 4: Delež koscev na travnikih posameznih slojev kmečkega prebivalstva v Dolnji 

Lendavi leta 1777 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Alsólendva).           

  

Za gospodarstvo je bila pomembna tudi reja živine. Iz popisa davčnih osnov je 

razvidno, da so imeli vole, krave (molznice in jalove), junce, teličke, konje (le vozne, 
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pasočih ni zaslediti), mule in prašiče. Spremembe v reji živine pa so bile opazne tudi 

v notranjem in zunanjem trgu Dolnje Lendave. Grafikona 5 in 6 nazorno prikazujeta, 

katere vrste živine so bile najbolj in katere najmanj zastopane v trgu kot tudi zunaj 

njega. Iz grafikona 5 je razvidno, da so leta 1772 v notranjem trgu največji odstotek 

zajemale krave, kjer je presenetljiv predvsem velik odstotek jalovih krav, katere so 

prav gotovo bile določene za delo na poljih. V zunanjem trgu pa so redili le krave 

molznice ne pa tudi jalovih kot to prikazuje grafikon 6. V zunanjem trgu je v 

primerjavi z notranjim bil predvsem večji delež rejenja volov, konj in prašičev.   

 

 

Grafikon 5: Domače živali na gospodarstvih v Dolnji Lendavi leta 1772 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Alsólendva).        

 

 

Grafikon 6: Domače živali na gospodarstvih v Dolnji Lendavi leta 1777 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Alsólendva).                 

 

Že samo v petih letih se je spremenil delež živine, kakor to izhaja iz primerjave 

grafikona 5 in 6. V notranjem trgu se je od leta 1772 do 1777 najbolj povečal delež  

krav molznic in juncev, medtem ko se je občutno zmanjšal delež jalovih krav in 
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prašičev. Krave molznice so zajemale skoraj polovico vse živine, medtem ko so v 

zunanjem trgu poleg krav molznic večji delež imeli tudi konji. V zunanjem trgu pa v 

istem časovnem obdobju sicer ni zaznati izrazitih sprememb, prav tako se je najbolj 

povečala reja krav molznic, zmanjšala pa reja prašičev. 

 

Sklenemo lahko, da so krave predstavljale večinski delež na takratnih kmetijah v 

Dolnji Lendavi, iz česar je nadalje moč sklepati o prehranjevalnih navadah tedanjega 

prebivalstva oziroma tudi načinu lažjega preživetja in prodaji njihovih izdelkov. Tak 

primer daje recimo podatek o slivah, s sušenjem katerih so se leta 1772  ukvarjali 

nekateri podložniki.  

Nedvomno je pomemben podatek tudi, katera vrsta živine je bila bolj oziroma manj 

zastopana pri posameznih slojih kmečkega prebivalstva. Ugotavlja se, da so imeli 

prav vsi kmetje leta 1772 vsaj eno kravo, navadno pa še  kakšnega junca in/ali konja. 

V največji meri pa so bili pri kmetih v notranjem trgu zastopani konji in prašiči, v 

zunanjem pa konji, krave in junci. V letu 1777 so zabeleženi le štirje kmetje v 

zunanjem trgu, ki so imeli krave in konje. Prav tako so skoraj vsi kočarji leta 1772 

imeli vsaj eno vrsto živine, nekateri celo dve ali tri, čeprav so bili tovrstni primeri 

redki. Med najbolj zastopanimi v notranjem trgu so bile krave (poleg molznic tudi 

jalove), junci in teleta, v zunanjem pa krave molznice/jalove, konji in teleta. Podobno 

stanje je bilo tudi leta 1777, le da so nekateri v zunanjem trgu imeli zraven še kakšno 

mulo. V najslabšem socialnoekonomskem položaju pa so seveda bili gostači. Pri 

slednjih je v obeh omenjenih letih presenetljivo predvsem to, da so vendarle nekateri 

imeli kakšno kravo in redko konja, večina pa je bila res brez vsega. Sploh nobene 

živine niso imeli gostači v zunanjem trgu Dolnje Lendave, kar pomeni, da so imeli 

tisti v notranjem trgu le večje privilegije, kar je razvidno tudi pri ostalih panogah. 

 

Dolnja Lendava je imela ugodne pogoje tudi za vinogradništvo, kot je to razvidno iz 

števila kopačev, ki so kopali vinograde. Le-ti so bili v lasti cerkvenih in svetnih 

zemljiških gospodov. Slednji so imeli po podatkih vizitacije zagrebške škofije iz leta 

1660 vinograde v Čentibi in Dolgi vasi, od katerih sta 2 kmeta plačevala gornino in 

desetino. Cerkveni vinograd na hribu Svete Trojice pa se v vizitacijah prvič omenja 
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leta 1660, kjer je zapisano, da je bil kupljen pred nedavnim.
527

 Drugi vinograd na 

hribu Uj Tomas za 8 kopačev pa omenja zapisnik iz leta 1688, kjer je tudi navedba o 

vinogradu na hribu Svete Trojice za 15 kopačev. Oba sta bila oproščena desetine in 

drugih dajatev, župnik pa je prejemal šest veder vina z vinograda Svete Trojice in 

dve z vinograda Uj Tomas.
528

 Za vinograd na hribu Uj Tomas je leta 1716 zapisana 

opomba, da ga župljani niso več hoteli obdelovati, saj je bilo le-to vse na njihove 

stroške, o vinogradu na hribu Svete Trojice pa, da je bil pridobljen na podlagi 

zapuščinskih oporok.
529

 O novem vinogradu nad lendavskim gradom, ki je v 

cerkveno last pripadel po oporoki plemkinje Eve, poroča zapisnik iz leta 1747, leta 

1756 pa beremo, da so prejšnji župniki nek vinograd na Lepkovariani (?) prodali, a 

ga je tedanji župnik znova pridobil nazaj.
530

 Iz vinograda na hribu Svete Trojice se je 

v letu 1778 pridelalo po 26 veder vina, poleg tega je župnik prejemal še 14 veder 

vina kot gornino, 14 veder vina in za desetino 12 veder iz vinogradov Bako, Mély 

Völgy, Bomhenesz in tudi iz Uj Tomas.
531

 Glede na podatke je bilo konec 18. stoletja 

napram prejšnjemu stoletju v cerkveni lasti veliko več vinogradov in skladno s tem 

se je pridelalo tudi več vina. 

 

Vinograde, ki pa niso bili oproščeni dajatev, so obdelovali vsi trije sloji kmečkega 

prebivalstva, v največji meri kočarji, potem kmetje in najmanj gostači. Ti vinogradi 

so bili vsi v kategoriji tretjega razreda. Razlika se kaže tudi med stanovalci v 

notranjem in zunanjem trgu, in sicer jih je bilo iz notranjega trga znatno več kot iz 

zunanjega. Napram letu 1772 se ugotavlja, da se je do leta 1777 v obeh delih trga 

povečalo število kočarjev kot tudi kopačev vinogradov, število kmetov in gostačev 

pa izrazito zmanjšalo (grafikon 7 in 8). Kultura vinske trte je bila vsekakor 

pomembna panoga tedanjega časa, kajti prav z vinom se je dobro trgovalo in prav to 

je predstavljalo osnovo za uspešno domače gospodarstvo. Vinogradništvo je imelo 

velik pomen zlasti pri zemljiški gospodi, katerim so vinogradi prinašali nemajhen 

dobiček, prav tako duhovnikom, cerkvam in samostanom, ki so prav zato želeli 

pridobiti čim večje posesti vinogradov. 

                                                 

527
 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 49. 

528
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 278. 

529
 NAZ, Protokoli br. 73/IV (1716), pag. 33; br. 73/IV (1718), pag. 70. 

530
 NAZ, Protokoli br. 75/VI (1747), pag. 47; br. 75/VI (1756), pag. 234. 

531
SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 312, 314. 
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Grafikon 7: Kopači v vinogradih v zunanjem in notranjem trgu Dolnje Lendave leta 1772 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Alsólendva).   

 

Grafikon 8: Kopači v vinogradih v zunanjem in notranjem trgu Dolnje Lendave leta 1777 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Alsólendva).            

 

Od vsega, kar so imeli, tudi od gozdov in uporabe pašnikov, pa so bili dolžni 

plačevati dajatve. Količnik dajatve se je uravnaval po velikosti njiv, travnikov in 

vinogradov, medtem ko je bila dajatev pri živini odmerjena glede na vrsto in število. 

Iz seznama dajatev so razvidne le dajatve v denarju, ni pa razvidno, ali so bili 

obvezani plačevati tudi v naturalijah. Splošni dajatvi, ki je bila v veljavi, je bila 

priključena še dajatev v denarju od tistega, kar so pridelali zase. To je veljalo tudi za 

ostale župnije, ki so obravnavane v nadaljevanju, v poglavjih Gospodarske in 

socialne razmere. 

 

V drugi polovici 18. stoletja postanejo pomemben člen sociokulturnega življenja tudi 

vaške babice, ki so pomagale porodnicam. Zadravec navaja, da so babice nekoč v 

zdravstvenem varstvu nasploh imele pomembno vlogo, saj so vse ženske rodile 

doma.
532

 Naloga vizitatorja je tako bila, da ugotovi, ali je bila za župnijo določena 

                                                 

532
 Zadravec, Razvoj zdravstva v Prekmurju do leta 1941, str. 103. 
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babica ali pa so porodnicam pomagale ženske, ki so bile tega vajene oziroma 

izkušene. Zaradi velike smrtnosti novorojenčkov so te babice oziroma ženske morale 

znati tudi krstiti, da ne bi otrok umrl nekrščen v primeru kakšnih zapletov pri 

porodu.
533

 Zanimivo je, da v vizitacijskih zapisnikih zagrebške škofije ni nobenega 

zapisa o babicah, kljub temu, da je bila ta točka dodana za časa škofa Brajkovića 

(1703−1708).
534

 Prvi zapis o delovanju babic je tako šele v prvem vizitacijskem 

zapisniku sombotelske škofije iz leta 1778. 

 

Tabela 7: Vaške babice v župniji Dolnja Lendava ob vizitaciji leta 1778 

Vas Ime Veroizpoved Starost 

Also Lendva  

(Dolnja Lendava) 

vdova po pokojnem 

Pavlu Szücsu 

katoličanka 

 

 

okrog 60 

 

Catharina Szép katoličanka okrog 40 

Banuta (Markojeva vdova)* ni navedeno okrog  35 

Csente (Čentiba) Catharina Fui katoličanka 45 

Féritfalu Helena Szép katoličanka 40 

Gyértyános (Gaberje) Catharina Kosa katoličanka 40 

Hármos Malom   (Trimlini) (Eva Féjer)* katoličanka 55 

Hidvégh (Mostje) Helena Kantso ni navedeno 45 

Hoszufalu (Dolga vas) Anna Hérman katoličanka 40 

Hotiza Doroteja Vogtár (?) katoličanka 35 

Kapcza (Kapca) Catharina Kranjecz katoličanka 30 

Koth (Kot) Catharina Gyütt ni navedeno 45 

Also et Fölsö Lakós (Dolnji 

in Gornji Lakoš) 

Anna Vargha katoličanka okrog 40 

Petesháza (Petišovci) Catharina Horváth katoličanka 50 

Redics Juditha Völgyi katoličanka 45 

Belsö Sárd Anna Kultsár katoličanka 50 

Külso Sárd Margaretha Soos katoličanka 50 

Völgyifalu (Dolina) Elisabetha Martsaty katoličanka 40 

Vir: Sedar po SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 318–352. 

*  V času vizitacije še ni delovala, je pa bila že izbrana in imenovana. 
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 Lukinović, Kanonske vizitacije Zagrebačke nadbiskupije, str. 30–31. 

534
 Glej poglavje 5.1.1 (Vizitacija). 
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Iz tabele 7 je razvidno, da so babice ob vizitaciji leta 1778 delovale v vseh vaseh, ki 

so spadale v župnijo Dolnja Lendava. V Dolnji Lendavi sta bili celo dve, 

najverjetneje zaradi večjega števila prebivalcev (596 odraslih in 193 otrok).
535

 Šele v 

času opravljanja vizitacije pa so bile nastavljene v vaseh Čentiba, Féritfalu, 

Gyertyános, Mostju, Dolgi vasi, Kapci in Kotu. To tudi pomeni, da še niso bile 

izprašane in zaprisežene, kar je bilo v domeni župnika. V Banuti in Trimlinih pa 

dotlej še ni bilo vaške babice, sta pa bili za to delo že izbrani. Izprašane, poučene in 

zaprisežene so ob vizitaciji bile le babice iz Dolnje Lendave (le vdova po Paulu 

Szücsu), v Dolnjem in Gornjem Lakošu in v Petišovcih. Ta podatek je bil seveda 

pomemben, kajti izprašane so imele več teoretičnega znanja, poleg tega so 

neizprašane bile po pravilih zakona šušmarke, čeprav med člani vaške skupnosti 

spoštovane.
536

 Nasploh so v Prekmurju v začetku delovale neizprašane babice, ki so 

se svojega poklica priučile od drugih (?), toda pozneje so lahko svoje delo opravljale 

le izprašane babice.
537

 Krstile so navadno le v izjemnih primerih, a za to so morale 

biti zaprisežene. 

 

Nedvomno je bil pomemben podatek ob izbiri babice njena verska usmeritev. Glede 

na to, da je v dolnjem Prekmurju prevladovala katoliška vera, so se v skladu s tem 

verjetno tudi izbirale. Ta podatek, ki je najverjetneje izostal zaradi nedoslednosti 

vizitatorja, ni zabeležen le pri dveh, vendar se predvideva, da sta bili prav tako kot 

vse ostale katoliške vere. Povprečna starost babic v župniji Dolnja Lendava je bila 

43,6 let. Kot ugotavlja Rožmanova, je nekako veljalo, da naj bo babica starejša, saj je 

potem tudi bolj izkušena.
538

 Plačilo za storitev je zabeleženo le pri babicah v Dolnji 

Lendavi, ki sta za svoje delo od porodnic prejemali 17 krajcarjev. Pri ostalih ta 

navedba manjka, tako da ne moremo ugotoviti, če so kaj prejemale. Rožmanova 

navaja, da so babicam hvaležnost pogosto izkazovali le z vabilom na krstno 

gostijo.
539
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 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 302. 

536
 O tem podrobneje piše Rožman, Zgodovinski oris babištva na Slovenskem, str. 249. 

537
 Zadravec, Razvoj zdravstva v Prekmurju do leta 1941, str. 103. 

538
 Rožman, Zgodovinski oris babištva na Slovenskem, str. 248. 

539
 Prav tam. 
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Nedvomno je zanimiv podatek iz leta 1811, ki pravi, da je v vsej župniji delovala 

babica le v Dolnji Lendavi, medtem ko v ostalih vaseh ni bilo nobene.
540

 Ena babica 

pa je bila zagotovo premalo za vso župnijo, tako da so verjetno tam porodnicam 

pomagale kakšne sosede oziroma sorodnice. Zakaj niso bile babice nastavljene v 

vseh vaseh, zapisi ne navajajo, tako da lahko le domnevamo. Morda ženske niso 

želele opravljati tega dela, saj je bilo v končni fazi potrebno določeno znanje in tudi 

samo delo je bilo več ali manj prostovoljno, brez plačila. 

 

Gospodarske in družbene razmere v Dolnji Lendavi v 18. stoletju dajejo že povsem 

jasno izoblikovano takratno podobo kraja. Poglavitne gospodarske dejavnosti so bile 

poljedelstvo, živinoreja in vinogradništvo, s čimer so se ukvarjali nižji sloji 

prebivalstva. V primeru Dolnje Lendave je zanimiva delitev na notranji in zunanji 

trg, ki sta bila v tistem času strogo ločena. Najmočnejši je bil sloj kočarjev, sledili so 

kmetje in potem gostači. Največ je bilo travnatih površin, potem njivskih površin in 

vinogradov. V živinoreji pa je prevladovala reja krav molznic in konjev. Poleg 

cehovskih združenj, ki so v 18. stoletju doživela pravi razcvet, je pomemben tudi 

podatek o delovanju vaških babic v drugi polovici 18. stoletja. Predvidevamo sicer, 

da so delovale že prej, čeprav to ni razvidno iz vizitacijskih zapisnikov. V življenjih 

posameznikov pa je pomembno vlogo imel sam župnik, ki je ljudstvo vzgajal v 

pokornosti, poslušnosti in vdanosti v božjo voljo. 

 

5.4.1.2 Grad 

 

Gradovi so v preteklosti imeli številne funkcije, med katerimi sta zagotovo izstopali 

dve – grad kot središče posesti, katere dohodki so omogočali njegov fizični obstoj in  

grad kot prebivališče gospode, višjih slojev.
541

 V okviru zemljiškega gospostva je 

grad služil kot utrjena postojanka, kjer je bila nastanjena posadka, ki je skrbela za 

upravo (nemoteno delovanje agrarnega sektorja, pobiranje, skladiščenje, prodajo in 

transport donosov), vzdrževanja reda na ozemlju gospostva (sodstvo in represija) ter 
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 SzEL, can. vis., I.1.c, Somogy 9 (1811), pag. 136. 
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 Preinfalk; Sapač, Gradovi na Slovenskem, str. 369. 
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obrambo pred zunanjimi grožnjami.
542

 Predvsem obramba je bila prvotna funkcija 

gradov ob ogrsko (hrvaško)-slovenski meji.
543

 Poleg le-te je grad v Dolnji Lendavi 

enako kot grad v Gornji Lendavi (danes Grad na Goričkem) imel od srednjega do 

novega veka izjemno pomembno politično-upravno in družbeno vlogo.  

Srednjeveška preteklost gradu v Lendavi je tesno povezana z vplivno 

zahodnomadžarsko plemiško rodbino Háhot, od konca 14. stoletja imenovano tudi 

Bánffy (Baniči). V posesti rodbine Háhot je lendavski grad bil že od leta 1192, ko je 

Háhot II. od Parida, sina zalavárskega grofa Ivana, kupil za 80 mark srebra zemljišče 

Lendava, pa tja do 1644, ko je umrl zadnji Bánffy – Krištof. Po smrti žene Krištofa 

Bánffyja avgusta 1645 (1646)
544

 je grad prešel v posest Nádasdyjev, toda v njihovi 

lasti je ostal le do leta 1671. Tedaj so namreč Franca Nádasdyja, skupaj s Petrom 

Zrinskim in Francem Frangepanom, zaradi sodelovanja v zaroti proti Habsbužanom, 

katere začetnik je bil palatin Wesselényi, usmrtili in mu zasegli celotno premoženje; 

dolnjelendavsko posestvo pa je prešlo v državno zakladnico. Lendavski grad in 

nekdanje dolnjelendavske posesti rodovine Bánffy je nato od dedičev po ženski liniji 

nekaj let kasneje
545

 prevzel palatin Pavel Eszterházy in v lasti te rodovine je grajski 

dvorec ostal vse do leta 1918 (1848). Člani družine v gradu niso stalno prebivali, so 

se pa v njem zadrževali upravniki posesti. V zadnji četrtini 19. stoletja (med leti 1872 

in 1896) je bila v gradu nekaj časa tudi meščanska šola, med svetovnima vojnama je 

bil grad spremenjen celo v kasarno. Po drugi svetovni vojni pa je po krajšem obdobju 

rudarske šole v njem pričel domovati muzej, kjer so v obnovljenih grajskih prostorih 

danes na ogled domoznanske, etnološke in likovne zbirke Galerije-muzeja 

Lendava.
546

  

Balažic pravi, da o zgodovini gradu v Lendavi lahko zatrdno govorimo šele s 

prihodom Haholdov, kajti o starejšem nastanku stavbnega grajskega jedra ni 

materialnih ali pisnih dokazil. Morda je bilo v Lendavi utrjeno gradišče že v 9. 

stoletju, ko je nadškof Liupram v kraju Lindolveschirichun (Lendava) posvetil 
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 Bizjak, Grad kot središče zemljiškega gospostva, str. 436−437. 

543
 Granda, Mala zgodovina Slovenije, str. 83. 

544
 V oklepaju je zapisana letnica, ki jo navaja Balažic (Pomurje, str. 68; isti, K podobi lendavskega 

gradu, str. 83), druga je po ugotovitvah Lendvai Kepeja in S. Sebestyéna (Alsólendva vára/ Grad 

Dolnje Lendave, str. 51; 61). 
545

Po Lendvai Kepeju in S. Sebestyénu (Alsólendva vára/Grad Dolnje Lendave, str. 57) se je to 

zgodilo leta 1716. 
546

 Balažic, Pomurje, str. 68; isti, K podobi lendavskega gradu, str. 83; Lendvai Kepe in S. Sebestyén, 

Alsólendva vára/Grad Dolnje Lendave, str. 51; 61; Göncz, Madžari, str. 71–72. 
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cerkev, toda zaenkrat so to le ugibanja.
547

 Prav tako ostaja uganka izgled gradu ob 

pozidavi, je pa bil 1278 porušen in štiri leta zatem po Štefanu I. (sin Haholda IV. in 

oče Nikolaja Bánffyja) ponovno zgrajen. Pomembne prezidave je lendavski grad 

doživel leta 1371, v času sinov Nikolaja I. Po letu 1600, ko je po padcu Velike 

Kaniže nezadržno pretila turška nevarnost, je bil grad dodatno utrjen in še močneje 

leta 1630. Prav tako je po turški zasedbi Szigetvára in Velike Kaniže dobil izjemno 

vojaško strateško vlogo; vloga Dolnje Lendave kot mejne utrdbe pa je postajala 

čedalje pomembnejša. Tudi zato lendavski grad kljub turškim napadom ni bil nikoli 

zavzet. Izjemne utrdbene lastnosti lendavskega gradu so se prav tako pokazale ob 

obleganju Thökölyjevih Krucev ob koncu 17. stoletja, saj jim ga kljub dolgotrajnemu 

obleganju ni uspelo zasesti. Po pregonu le-teh se je položaj umiril in 1712 je bil grad 

ponovno v rokah Eszterházyjev. Ti so leta 1717 dali močno poškodovan
548

 grad 

(posledica Krucev) povsem prezidati v baročnem stilu. Zamislili so si tlorisno 

zasnovo v obliki črke L, s čimer naj bi domnevno izkazovali adoracijo cesarju 

Leopoldu I. (1658–1705), ki je rodovini podelil knežji naslov.
549

 

 

 

Slika 11: Grad Dolnje Lendave. Anonimus, 17. stoletje Vir: Lendvai Kepe, Alsólendva vára/ 

Grad Dolnje Lendave, 2012, str. 14. 
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 Balažic, K podobi lendavskega gradu, str. 83. 
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 Kot navajata Lendvai Kepe in S. Sebestyén (Alsólendva vára/Grad Dolnje Lendave, str. 59), je v 

knjigi Pavla Eszterházyja, ki je izšla leta 1696, navedeno, da je leta 1686 dolnjelendavski grad zgorel 

v požaru, nepoškodovani pa sta ostali le grajska kapelica in Marijina podoba. 
549

 Balažic, Pomurje, str. 68−69. 



177 

 

Na dvorišču gradu, kjer so se konec 17. stoletja, ko je grad v Lendavi prišel v roke 

rodbine Eszterházy, zadrževali tudi osebni zdravniki grofov, je bil urejen tudi prvi 

vodovod v Lendavi, najverjetneje nasploh prvi v Prekmurju. Prav tako iz 17. stoletja, 

iz leta 1622, pa je znana velika lakota, ki so se ji pridružile še nalezljive bolezni (na 

primer kuga) in te so terjale veliko žrtev v lendavski in soboški občini.
550

  

 

Sedanja podoba gradu torej izvira iz 18. stoletja, ko so bili njegovi lastniki 

Eszterházyji; danes v njem domuje ustanova Galerija-Muzej Lendava, ki zbira, hrani, 

proučuje in promovira kulturno dediščino občine Lendava ter madžarske narodne 

manjšine. 

 

 

Slika 12: Današnja podoba gradu v Lendavi. Foto: Klaudija Sedar, 2012. 

 

5.4.1.3 Cerkev sv. Katarine, device in mučenke (Ecclesia Parochialis Sanctae 

Catharinae Virginis et Martyris) 

 

Ena izmed najstarejših cerkva v Prekmurju je bila zgrajena v Dolnji Lendavi oziroma 

današnji Lendavi. Po vse bolj verjetnih domnevah, da je cerkev v kraju 

Lindolveschirichun, ki jo je med leti 840−859 posvetil salzburški nadškof Liupram, 
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 Vse do 17. stoletja o zdravstvu v Prekmurju namreč ni nobenih zapisov (Zadravec, Razvoj 

zdravstva v Prekmurju do leta 1941, str. 43). 
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istovetna z lendavsko cerkvijo, je bila potemtakem cerkev v Lendavi že v 9. 

stoletju.
551

 S tem soglašata tudi Fúss in Pataky, ki pravita, da je bila župnija Dolnja 

Lendava ustanovljena okrog leta 830 in je tedaj sodila pod škofijo Passau v 

Avstriji.
552

 Toda kot opozarjata Lendvai Kepe in S. Sebestyén, je potrebno upoštevati 

dejstvo, da je mogoče ime Lindolveschirichun na osnovi njegovega izvora
553

 enačiti 

tudi z imenom številnih drugih naselij na območju današnje Slovenije in Avstrije; 

prav tako pa, da sta v določenem zgodovinskem obdobju obstajali dve Lendavi, 

Gornja Lendava (danes Grad) in Dolnja Lendava (danes Lendava). Omenjeno 

domnevo bi zagotovo verodostojno potrdile nove arheološke najdbe oziroma novi 

dokumenti.
554

 

 

Prva lendavska župnijska cerkev je bila posvečena Devici Mariji, zato se je tudi 

imenovala Marijina cerkev. Njen obstoj potrjuje zgodovinski zapis iz leta 1334: S. 

Marie de Lyndva.
555

 Marijina cerkev se nadalje trikrat omenja v oporoki grajskega 

oskrbnika (castellanus) Gregorja Hollosa, z dne 7. decembra 1455, ki zapušča 

lendavski Marijini cerkvi nekaj svojih premičnin in nepremičnin: »Ego Gregorius 

Hollos ac castellanus de inferiori Lindua…octo florenis…hoc lego ecclesie mee in 

honore beate Marie virginis pro salute anime mee…item ecclesie beate Marie 

virginis in Lindua inferiori constructa lego palisetrum cum sella et strepis pro salute 

anime mee; item octo iugera segetum lego ecclesie beate virginis in Lindua 

iamfati.«
556

 To cerkev najdemo še pri naslednjem popisu župnij leta 1501, ko je 

navedeno tudi ime tamkajšnjega župnika: Martinus de Lyndva,
557

 v poznejših zapisih 

pa o njej ni več nobenih oprijemljivih podatkov. Zelko njeno izginotje povezuje z 

lego ob zelo prometni cesti, zaradi česar ni bila zavarovana pred turškimi vpadi in 
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 Kovačič, Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 7; Buturac, Popis župa zagrebačke biskupije od 

godine 1334, str. 41. 
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 Fúss in Pataky, Alsó-Lendva, str. 25. 
553

 Krajevno ime Lindolveschirichun, ki ga je mogoče zaslediti v delu Conversio Bagoariorum et 

Carantanorum, je sestavljeno iz nemške besede »Linde« (lipa) ali »Lindbach« (lipov gaj) ali morda iz 

nemškega lastnega imena »Lindolf«, iz prekmurske besede »ves« (vas) in iz nemške besede 

»chirichun« (cerkev) (Lendvai Kepe in S. Sebestyén, Alsólendva vára, str. 19). 
554

 Lendvai Kepe in S. Sebestyén, Alsólendva vára/ Grad Dolnje Lendave, str. 19. 
555

 Kovačič, Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 7; Buturac, Popis župa zagrebačke biskupije od 

godine 1334, str. 41. 
556

 Župnijski urad Lendava, Župnija sv. Katarine v Lendavi, str. 4−5;  Zelko, Prekmurje do leta 1500, 

str. 57–58. 
557

 Kovačič, Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 7. 
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ropanji. Marijina cerkev je namreč stala zunaj trga v smeri Dolge vasi, po ljudskem 

izročilu poleg bivšega zdravstvenega doma, kjer je sedaj kip sv. Janeza 

Nepomuka.
558

 Poleg tega je bila po letu 1512 v notranjem prostoru lendavskega trga 

zgrajena nova
559

 cerkev (bolj kapela kot cerkev) sv. Katarine, predhodnica sedanje 

župnijske cerkve. Postavitev kapele sv. Katarine je v glavnem podpirala Bánffyjeva 

rodbina, a pravi vzrok tega dejanja ostaja neznan. Morda, tako Zelko, je bil razlog 

dotrajanje Marijine cerkve, ki bi bila potrebna velikega popravila ali celotne 

obnove.
560

   

Sedanja cerkev sv. Katarine v Lendavi torej ni istovetna s cerkvijo sv. Marije, ki jo 

omenjata popisa župnij v beksinskem arhidiakonatu leta 1334 in 1501. Cerkev sv. 

Marije je stala zunaj trga, medtem ko je bila cerkev sv. Katarine zgrajena na 

prostoru, ki je bil v območju obrambnega nasipa dolnjelendavskega trga. Na tem 

mestu naj bi se še prej nahajal samostan frančiškanov,
561

 toda ne ve se kdaj, niti ni 

znana nobena druga podrobnost. 

 

Da po bitki s Turki pri Mohaču leta 1526 Marijina cerkev ni več stala, potrjuje 

podatek, da je na tistem prostoru, po omenjeni bitki, Janez Bánffy zgradil
562

 cerkev v 

čast sv. Janezu Krstniku, svojemu krstnemu patronu. To pomeni, da je obnovil staro 

Marijino cerkev, a je bila kot obnovljena posvečena v čast sv. Janezu Krstniku. 

Obenem je zgradil še župnišče – samostan in ga izročil pavlinskim menihom. Toda ti 

so bili v Lendavi zaradi prihajajočega protestantizma le kratek čas, poleg tega je bila 

ta cerkev v turških napadih okrog leta 1601 povsem porušena.
563

 V Lendavi je tako 
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 Zelko, Dopolnilo k zgodovini lendavske župnije, str. 44. Vsi ti skromni zapiski o Marijini cerkvi pa 
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ostala le kapela sv. Katarine, ki je po uničenju župnijske cerkve v zunanjem trgu, za 

katero ni ohranjen podrobnejši opis, postala župnijska cerkev v notranjem trgu.
564

 Ta 

cerkev je bila s strani zagrebškega arhidiakona prvič vizitirana leta 1640, kar pomeni, 

da je bila tedaj že v katoliškah rokah, in sicer sploh prva izmed vseh prekmurskih 

župnij beksinskega arhidiakonata. Ker pa je bila turška nevarnost še močno prisotna, 

si arhidiakon ob vizitaciji ni upal čez Muro, tako da je tedanji dolnjelendavski župnik 

Franc Körmendi šel v Selnico in tam arhidiakonu-vizitatorju, ki je ravno tedaj 

vizitiral cerkev sv. Marka, poročal o stanju svoje cerkve.
565

 Kot je povedal 

Körmendi, je bila lendavska cerkev v slabem stanju. Sicer je zapisnik bolj skromen 

in se v glavnem osredotoča na cerkveno opremo ne pa na sam izgled cerkve oziroma 

liturgične predmete. Omenjajo se le večji oziroma glavni oltar, ki je bil lep in 

posvečen, leseni križ na sredi cerkve, lesena prižnica, omara za shranjevanje 

cerkvene opreme in v zvoniku večji zvon.
566

 Tudi ob naslednji vizitaciji, v letu 1649, 

je bila cerkev še v istem stanju, prezbiterij je bil sicer zidan, vendar razpadajoč, saj ni 

bil obokan. Prav tako je bila v razpadajočem stanju ladja, strop pa je bil lesen (iz 

tramovja, ki je bilo obito s skodlami). Najsvetejšega niso shranjevali, saj je bila 

nevarnost Turkov vse bližje.
567

 

 

Obširnejši in konkretnejši opis cerkve dajeta naslednja vizitacijska zapisnika, iz let 

1651 in 1660, ki navajata, da je bila cerkev zidana, in sicer zgrajena ne tako dolgo 

nazaj z darovi vernikov.
568

 Kljub temu pa je bila že v slabem stanju, saj je hrastovina, 

s katero je bila podložena na severni strani, ponekod že trohnela in tudi sicer je bila 

celotna cerkev že na več mestih popravljena. Prav tako je bila v slabem stanju streha, 

ki je že puščala, iz česar lahko sklepamo, da se za cerkev ni pretirano skrbelo, bodisi 
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zaradi pomanjkanja materialnih sredstev bodisi nemirnih časov. Iz vizitacijskega 

zapisnika iz leta 1651 je razvidno, da je bil obokan prezbiterij na južni strani, tam pa 

je bila tudi zakristija, toda razbita, zato se je v njej hranila le omarica z nekaj 

predmeti. Zvonik je bil lesen, v njem pa je visel en neposvečen zvon. Zapisnik 

omenja zidan oltar, posvečen sv. Krištofu in postavljen med ostale različne svetnike, 

na njem pa je bil tabernakelj, kjer so hranili Najsvetejše. Sam oltar je bil podprt z 

dvema lesenima in marmoriranima stebroma,  na oltarni mizi pa je bila slika Jezusa z 

dvema služabnikoma, ki sta nosila križ.
569

 Vrednejši predmeti bi se lahko hranili tudi 

v gradu oziroma v tamkajšnji kapeli, toda vizitator je presodil, naj bodo raje 

zaklenjeni v cerkvi, saj so bili Turki v neposredni bližini. Empori sta bili na dveh 

straneh, do katerih je vodilo stebrišče, narejeno delno iz lesa in delno iz opeke. Ena 

empora je bila nad vrati za učeno petje in druga na južni strani za svetno petje 

vernikov,
570

 kar kaže na to, da je bila glasba oziroma cerkveno petje pomemben del 

bogoslužja, pri katerem so aktivno sodelovali tudi verniki. Vizitacijski zapisnik iz 

leta 1660 opisuje napram prejšnjemu že dokaj popravljeno cerkev, tako je bil na 

primer strop, ki je bil v letu 1651 povsem zanič, v letu 1660 že narejen na novo in 

poslikan. Prav tako je bila v dobrem stanju tudi streha, narejena iz hrastovih letev. 

Zamenjan je bil zvonik, in sicer zidan ter postavljen nad glavnimi vrati, v njem pa sta 

visela dva zvona, o posvetitvi katerih ni nihče nič vedel. V letu 1660 se omenja tudi 

prižnica, mizarsko izdelana in prekrita s pregrinjalom, postavljena pa je bila na 

zidanem stebru v severnem delu cerkve. Njen vrhnji del je bil mizarsko izdelan in 

prekrit s pregrinjalom. Ta isti zapisnik navaja, da je bil poleg glavnega oltarja še 

prostor za dva stranska. Na oltarni mizi je bila slika B. M. I. X. (Beata Maria, Iesus 

Xristus), spodaj pri nogah pa so bili naslikani Marija, Janez in Magdalena s 

spremstvom ljudi. Po vizitatorjevi navedbi so v cerkvi manjkale še piscina,
571

 

spovednica in krstilni kamen, za katere pa je bilo povedano, da bodo narejeni v 

kratkem.
572

 Kot navaja vizitacijski zapisnik iz leta 1669, je cerkev stala inter 

cincturam oppidi, to je v samem osrčju mesta. Oltarji so bili že trije, večji oziroma 
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glavni je bil posvečen, stranska še neposvečena. Cerkev je imela dvoje vrat, večje 

oziroma glavne na zahodni strani in manjše na južni.
573

 

 

Za cerkev sv. Katarine, device in mučenke je bilo usodno leto 1684, ko je bila 

požgana. Po navedbah vizitacijskega zapisnika iz leta 1688 je tedaj vse zgorelo in 

bilo uničeno. Posledice požara so bile vidne in občutne še v času vizitacije, čeprav je 

takrat stala že nova cerkev. Ta je bila prostorna in v celoti zidana s prezbiterijem, 

zakristijo in zvonikom, ki je bil primeren, visok, a brez zvona. Zunanja stran je bila 

že obložena z marmornimi ploščami in pobeljena, notranja še ne. Prezbiterij je bil 

obrnjen proti vzhodu in obokan, zakristija pa je bila na južni strani, obokana in brez 

vrat. Popravljen pa še ni bil tlak, ki ga je požar prav tako prizadel, čeprav je bil dobro 

utrjen. V prezbiteriju sta bili tudi dve veliki okni, ena na južni in druga na severni 

strani. Sicer so bile v cerkvi še tri okna na južni strani, od katerih sta bili dve večji in 

ena manjša okrogla. Ostala okna so bila na severni strani, od katerih sta bili le dve 

zavarovani z železnimi rešetkami. Tudi streha še ni bila povsem dokončana oziroma 

pokrita, so pa bile za to že pripravljene suhe hrastove letve. Prižnice in empore v 

cerkvi ni bilo, kar pomeni, da sta bili prejšnji uničeni, nove pa verjetno še niso uspeli 

narediti. Omenjajo se trije oltarji, vendar sta bila stranska porušena in uničena še iz 

časa požara. Glavni oltar je bil sicer že popravljen, zidan, a brez oltarne mize. 

Namesto te je bil postavljen le majhen križ v rdeči prevleki, nad oltarjem pa je bila 

slika Blažene Device Marije, naslikana na platno.
574

  

 

Razmeroma bogat opis cerkve iz leta 1688, katere inventar se je malodane iz leta v 

leto spreminjal in dopolnjeval jasno kaže na to, da turške nevarnosti ni bilo več in so 

bile vse sile usmerjene v nadgradnjo božjega hrama. Po zapisniku iz leta 1693 je bila 

cerkev že pokrita s hrastovimi letvami, enako tudi zvonik, ki je bil nameščen nad 

večjimi oziroma glavnimi vrati, v njem pa je visel dovolj velik in posvečen zvon. V 

cerkvi je bila nameščena lesena in modro obarvana prižnica, empora pa nad večjimi 

vrati, ni pa še bilo spovednice in tudi krstilni kamen še ni bil dokončan.
575
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Kot je razvidno iz zapisnika iz leta 1698, je bila prižnica postavljena na severni strani 

cerkve, na njenih robovih pa so bili poslikani evangelisti (Matej, Marko, Luka in 

Janez). Natančno je določena tudi postavitev empore, le-ta je segala v obliki trikota 

od zahodne stene do vrat na južni steni. Vsi trije oltarji so bili že zidani, le da tretji še 

ni bil dokončan. Prvi, tudi glavni, je bil v prezbiteriju, posvečen sv. Katarini in 

mučenki, katerega je dal pred kratkim postaviti grof Pavel Eszterházy. Na sredini je 

bila slika križa, desno od te trpeča Devica Marija, levo evangelist Janez in spodaj 

slika mesta Jeruzalem, vse naslikano na platno. Glavni oltar je bil pozlačen, nad njim 

pa je bila slika blažene device. Na vsaki strani oltarja sta bila dva stebra, v beli in 

modri barvi ter marmornatega videza, ostalo je bilo v črni barvi z zgornjim 

pozlačenim delom, prav tako v marmornatem izgledu. Tabernakelj je bil spodaj, 

lesen, velik in lep, znotraj obarvan modro, od zunaj pa rdeče in črnkasto. Drugi oltar 

je bil na severni strani in posvečen Blaženi Devici Mariji. Stal je med dvema 

majhnima stebroma modre barve, sam oltar pa je bil poslikan z različnimi barvami. 

Na  njegovi desni je stal črn kip sv. Jožefa, ki je bil odet v pozlačen plašč, v levi roki 

je držal  Jezusa, v desni pa lilijo (?). Na levi pa je stal rdeč kip sv. Janeza, prav tako 

odet v pozlačen plašč. Tam je stal še rdeč in pozlačen kip blažene device, ki je v levi 

roki držala Jezusa, v desni pa pitno posodico. Ob strani sta bila dva stebra v izgledu 

marmorja, poslikana z modro in belo barvo. Z notranje strani pa je bil viden kip sv. 

Petra v pozlačenem plašču in s posrebrenimi nogami, ki je v rokah držal ključe. Levo 

od tega kipa je stal kip evangelista Janeza v pozlačenem plašču, ki je v levi roki držal 

kelih s kačo, v desni pa križ zelene barve. Tretji oltar je bil na južni strani, v čast sv. 

Antonu. Na njem je bil nov in velik lesen križ, pod tem pa slika srednje velikosti sv. 

Antona, ki je v levi roki držal Jezusa, v desni pa lilijo (?).
576

 Zanimiv je bil tudi videz 

stropa, ki je bil v letu 1699 modre barve ter poslikan z različnimi cvetličnimi 

vzorci.
577

 Spovednica se omenja šele leta 1716, postavljena pa je bila poleg prižnice. 

Ta zapisnik daje tudi nov podatek o treh zvonovih (eden je tehtal 5 stotov, drugi 2 

stota in 20 funtov, tretji pa je bil manjši).
578
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Cerkev z zvonikom je bila znova obnovljena in na novo pokrita s čvrsto hrastovino v 

letih 1717−1718
579

 ter kmalu zatem tudi pobeljena.
580

 Orgle se omenjajo v zapisniku 

iz leta 1747 in prav tako skrinjica za cerkvene darove pri vratih. V cerkvi je bil tudi 

prenosni oltar, križ in druga oprema za procesije. Prižnica je bila lesena, pod emporo 

je bila spovednica, okrog te pa prostor za vodenje procesije. Kot je zapisal vizitator, 

v cerkvi ni bilo nobene grobnice. Nadalje se omenja krstilni kamen, ki je bil v 

zakristiji, kjer so bile še omarice za shranjevanje liturgičnih predmetov. Na sredini 

velikega oltarja pa je bil lesen tabernakelj, znotraj in zunaj poslikan, čist in dobro 

zaprt s ključem, ki ga je hranil župnik.
581

 

 

Leta 1750 pa je v Dolnji Lendavi stala že nova cerkev. Vizitator je tega leta namreč 

zapisal, da je našel prostorno na novo zgrajeno cerkev.
582

 Točno letnico izgradnje je 

težko ugotoviti, saj vizitacijski zapisniki navajajo različne letnice, na primer zapisnik 

iz leta 1771 pravi,
583

 da je bila zgrajena okoli leta 1750, zapisnik iz leta 1774 

postavlja izgradnjo 28 let nazaj,
584

 zapisnik iz leta 1778 pa navaja,
585

 da je bila 

zgrajena pred približno 30 leti. Glede na to, da v zapisniku iz leta 1747 še ni govora o 

novi cerkvi niti na to eksplicitno ne kaže opis stanja cerkve, predvidevamo, da je bila 

cerkev sv. Katarine, device in mučenke v Dolnji Lendavi zgrajena med leti 1747 in 

1750. Kot dokazuje napis, ki je ob izgradnji okrasil pročelje stolpa, je bila cerkev 

dokončana leta 1751. Napis se glasi: HONORI SANCTAE CATHERINAE VIRGINIS 

ET MARTIRIS FUNDATA EX PIIS VOTIS SURREXI oziroma v prevodu »V čast sv. 

Katarine, device in mučenke, ustanovljena (to je lendavska cerkev) sem po 

bogoljubnih zaobljubah znova vstala.«  Napis je bil leta 1992 obnovljen na tablico in 

pritrjen nad vhodnimi vrati.  
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Slika 13: Napis na cerkvi sv. Katarine Aleksandrijske. Foto: Klaudija Sedar, 2012. 

 

Po navedbah zapisnikov iz let 1771, 1774 in 1778 so si stroške pozidave delili 

deloma župljani s cerkvenimi darovi in deloma presvetli knez I. R. J. oziroma po 

navedbi zapisnika iz leta 1771 je večji del darežljivo prispevala družina Larga, o 

kateri podrobnosti niso znane.
586

 Nova cerkev je bila zidana, obokana, sestavljena iz 

ladje, prezbiterija in dveh kapel. Ena je bila na levi strani, druga na desni, zgrajeni pa 

sta bili po »Rondelli« (?). Streha z zvonikom je bila pokrita z žlebnjaki, sicer pa so 

bile za oblaganje že pripravljene nove marmornate plošče, s katerimi pa so želeli 

počakati, dokler ne bo cerkev povsem dokončana. Zakristija je bila na desni strani, v 

njej pa oltar, na katerem je bil tabernakelj. Pri tem oltarju je bil postavljen tudi 

krstilni kamen.
587

 Kot navajata naslednja zapisnika iz let 1756 in 1760, je bila cerkev 

v odličnem stanju, čista in urejena. Zvonik s kupolo je bil že obložen s ploščami, dva 

oltarja pa na novo poslikana.
588

 Ta cerkev, v celoti obokana in spodobno pobeljena, 

je bila blagoslovljena, vendar še ne posvečena. V ladji je bila široka 5,5 klafter, dolga 

pa 14 klafter, kot je to razvidno iz zapisnika iz leta 1768. V prezbiteriju, ki je bil na 

južni strani cerkve, je bila dolga 5,3 klafter in široka 4 klaftre. S prezbiterijem je bila 

povezana zakristija z merami 2,5 klaftre v dolžino in toliko v širino. Zunanja podoba 

cerkve je bila že povsem dokončana, manjkalo je le še nekaj notranje opreme. 

Cerkev je imela 11 oken, od tega 6 na južni strani in 5 na severni, vse pa so bile 

utrjene z železnimi zapahi. Klopi v ladji so bile na dveh straneh, ločene za moške in 

ženske. Empora je bila zidana, v njej pa orgle, ki še niso bile poslikane. Poleg 

glavnih vrat so bila v cerkvi še ena manjša, oboja dobro izdelana in zavarovana. 

                                                 

586
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Oltarji so bili štirje: večji v prezbiteriju v čast sv. Katarine je bil delo mizarja in 

kiparja ter poslikan v marmornem vzorcu. Na sredini je bila postavljena slika sv. 

Katarine, ki so jo na obeh straneh obdajali kipi. Drugi oltar je bila v čast sv. Antona, 

z njegovo sliko na sredini. Tretji oltar je bil posvečen sv. Florijanu, krasila pa ga je 

slika omenjenega svetnika. Četrti oltar je bil postavljen na novo, v čast Blaženi 

Devici Mariji. Poslikan še ni bil, so pa bili ob straneh že postavljeni kipi. Oltarji sicer 

še niso bili posvečeni, toda bili so že opremljeni z vsem potrebnim za opravljanje 

bogoslužja. Poleg tega je bil v cerkvi kip sv. Frančiška z znamenjem Jezusa Kristusa, 

kar so v času procesije navadno nosili s seboj. Prav tako so med procesijo ob 

praznikih Marije, Jezusovega telesa in ob nedeljah po mlaju deklice nosile kip (?) 

Device Marije, ki pestuje malega Jezusa. Na sredini cerkve je bila postavljena 

starinska prižnica in tudi spovednica, ki po svojem videzu ni izstopala. Pod velikim 

oltarjem je bila kripta, skupna za duhovnike in laike, za katero je bilo v navadi 

plačilo, in sicer za odrasle 10 florenov in za otroke 6 florenov. Z novo cerkvijo so 

zamenjali tudi tabernakelj, ki je bil delo mizarja in kiparja ter nasploh lepo okrašen. 

Zidan zvonik so postavili ob glavnem vhodu v cerkev, ki je s kupolo segal 14,5 

klafter visoko, s ploščami pa je bilo pokritih 8 klafter. V njem je viselo pet zvonov, 

ki so bili zliti v Gradcu. Veliki zvon z letnico 1758 je tehtal 9 stotov in 80 funtov; 

drugi s težo 6 stotov je bil zlit leta 1711; tretji je bil zlit leta 1762, tehtal pa je 3 stote 

in 13 funtov; četrti iz leta 1711 je tehtal 1 stot in 40 funtov; peti pa je bil zlit leta 

1758 in je tehtal 57 funtov.
589

 Po zapisniku iz leta 1778 je prvega, ki je bil posvečen 

sv. Martinu, posvetil salzburški sufragan, drugi je bil posvečen v čast sv. Florijanu, 

tretji ponovno sv. Martinu, četrti sv. Križu in peti Blaženi Devici Mariji 

Lavretanski.
590

  

 

Po zapisniku iz leta 1778 je bila cerkev v odličnem stanju, bila je blagoslovljena, a še 

vedno neposvečena, sprejela pa je lahko okrog 2000 ljudi. Od vizitacije v letu 1768, 

kjer je podan podrobnejši opis cerkve, so bili očitno na novo postavljeni oltarji. Prvi 
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 NAZ, Protokol br. 78/IX  (1768), pag. 1–3. 
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 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 304. V vizitacijskem zapisniku iz leta 1778 je pri 
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so jih v vmesnem času resnično zamenjali. Po vizitaciji iz leta 1778 je namreč drugi zvon tehtal 5 

stotov, tretji 2 stota in 2 funta in četrti okrog 90 funtov (prav tam). 
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izmed petih je bil posvečen sv. Katarini, devici in mučenki, zgrajen na cerkvene 

stroške in lepo poslikan. Drugi, desno od glavnega oltarja, je bil v čast sv. Florijanu, 

zgrajen pa na stroške Štefana Šantaka, nekdanjega lendavskega mlinarja in 

njegovega tasta Nikolaja Pinterja. Tretji prav tako na desni strani je bil v bližini 

oltarja sv. Florijana, posvečen pa Blaženi Devici Mariji. Ta je bil zgrajen deloma na 

cerkvene stroške deloma na stroške lendavskega meščana Štefana Horvata. Četrti 

oltar, levo od glavnega oltarja, je bil v čast Antonu Padovanskemu in zgrajen na 

cerkvene stroške. Peti, povsem na novo narejen, je stal poleg četrtega oltarja in bil 

posvečen sv. Križu. Vsi oltarji so imeli relikviarij in bili primerno okrašeni. Kapele 

in oratorija cerkev ni imela, prižnica še ni bila poslikana, ostalo pa je bilo v dobrem 

stanju. Orgle na severni strani so imele 5 registrov in so bile kot take preslabe glede 

na velikost cerkve. Sedežev, ki so bili razdeljeni za moške in ženske, je bilo 35 

(verjetno toliko na vsaki strani cerkve), poleg teh pa so bili še trije sedeži, in sicer za 

duhovnika ter asistente. Bogoslužje je potekalo v skladu z določili sombotelskega 

škofa, so pa župljani zaprosili, da bi bile maše ob nedeljah in praznikih po prvem 

zvonjenju.
591

 

 

V zgodovini Lendave so bile zgrajene štiri cerkve, Marijina cerkev, cerkev sv. Janeza 

Krstnika, kapela sv. Katarine in cerkev sv. Katarine. Marijina cerkev, o kateri 

podrobnosti niso znane, je stala zunaj trga in je bila konec 15. oziroma v začetku 16. 

stoletja uničena oziroma je dotrajala. Na istem mestu je nato Janez Bánffy po bitki 

pri Mohaču zgradil cerkev v čast sv. Janezu Krstniku, a je bila ta v času turških 

napadov porušena. V začetku 16. stoletja pa je bila v notranjem trgu zgrajena tudi 

kapela sv. Katarine, ki je po izginotju Marijine cerkve postala župnijska cerkev. 

Njena podoba je skozi 17. in 18. stoletje doživela prenekatere spremembe. Če je bila 

ob prvi vizitaciji leta 1640 še v zelo slabem stanju, se je njeno stanje iz leta v leto 

spreminjalo na bolje, saj so jo začeli postopoma obnavljati in bogatiti s cerkvenim 

inventarjem. Tudi požar leta 1684 ni omajal njene vloge, saj je bila v zelo kratkem 

času zgrajena nova cerkev in tudi primerno opremljena. Njena podoba je postajala 

čedalje veličastnejša, barvita, inventar pa vedno bogatejši, saj strahu pred turškimi 

vpadi ni bilo več, a kljub temu so se sredi 18. stoletja odločili za gradnjo nove 
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župnijske cerkve sv. Katarine in ista zgradba z nekdanjim kulturnim pridihom stoji še 

danes. 

 

5.4.1.4 Kapele 

 

Pomemben pokazatelj kulturne podobe raziskovanega časa in prostora so bile tudi 

kapele, ki so nastajale iz različnih vzrokov, bodisi iz duhovnih potreb, kot varovalo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami ali le v zahvalo za uslišane prošnje ob boleznih, 

umikih vojska in drugih nadlogah. 

 

 

5.4.1.4.1 Kapela presv. Trojice (Capella Sanctissimae Trinitatis in Monte Szént 

Három Ságh) 

 

Kdaj je bila postavljena kapela presvete Trojice na istoimenskem hribu (Szént Három 

Ságh Hegy), ni znano, a zagotovo v začetku 17. oziroma konec 16. stoletja. Po 

nekaterih virih naj bi namreč na mestu kapele sv. Trojice še ob koncu 15. stoletja ter 

v začetku 16. stoletja delovali protestantski pridigarji.
592

 Kapela se omenja že ob prvi 

vizitaciji iz leta 1640, ko je bila lesena in brez imetja.
593

 V enakem stanju je bila tudi 

ob naslednjih vizitacijah leta 1649 in 1651.
594

 Iz slednjega vizitacijskega zapisnika 

lahko razberemo, da je severna stran kapele bila že v fazi trohnenja, prav tako ni bila 

niti zunaj niti znotraj kakorkoli utrjena; manjkal je strop, streha pa je bila že vsa 

poškodovana. Tudi oltar z oltarno mizo je bil povsem uničen in razbit. Vrata je sicer 

imela, toda te se niso zapirale, zaradi česar je razumljivo, da v njej ni bilo nobenega 

premičnega inventarja kot tudi ne cerkvene opreme, saj bi ta lahko bila odtujena. Kot 

je navedel vizitator, so maše potekale le ob nedeljah po mlaju in na praznik svete 

Trojice. Vsi cerkveni darovi bodisi denarni ali prisluženi z delom pa so po stari 

navadi pripadli župniku in učitelju. Župnik je prejel dve tretjini, ena tretjina pa je bila 

učiteljeva. Navedbo, da se je kapela upravljala z velikim strahom in v življenjski 
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nevarnosti, lahko razumemo, da je bila kapela v izredno slabem stanju ali pa je 

pretila turška nevarnost oziroma najverjetneje oboje.
595

 

 

Leta 1669 kapela ni bila vizitirana, tako da je naslednji zapis o njej iz leta 1688, ki 

pravi, da je bil razgled s hriba, kjer je stala kapela, nadvse prijeten. Kapela je bila še 

vedno lesena, še neometana in krita s skodlami oziroma s smrekovimi skodlami kot 

navaja zapisnik iz leta 1698.
596

 V njej je bil oltar, prav tako iz skodel in enostavno 

poslikan. Od opreme so tam bili le oltarni prti in prenosni oltar. Na praznik sv. 

Trojice in v poletnem času ob nedeljah po mlaju je duhovnik iz trga do kapele vodil 

procesijo, katere se je v mirnih časih udeležila velika množica ljudi.
597

  

Po podatkih vizitacijskega zapisnika iz leta 1698 je bila kapela obrnjena proti 

vzhodu, v lesenem stolpiču pa je visel blagoslovljen zvon. Omenjata se dve sliki na 

platnu, in sicer slika sv. Trojice, ki je bila na oltarju ter druga neznane vsebine spodaj 

ob oltarju. Slika sv. Trojice je bila tudi na antependiju, druge opreme pa razen 

preprostega lesenega prezbiterija ni bilo.
598

 Kot navaja vizitacijski zapisnik iz leta 

1703, so bile maše ob že omenjenih nedeljah po mlaju in ob nedeljah v času med 

praznikoma sv. Jurija (24. april) in sv. Mihaela (29. september).
599

 

Kapela je bila v letu 1715 popolnoma prenovljena, in sicer zidana od temeljev, 

sprejela pa je lahko okrog 500 ljudi.
600

 Nova kapela je bila v začetku še brez oltarja 

in druge opreme, omenja se le blagoslovljen zvon s težo 70 funtov in v notranjosti 

kapele naslikana slika.
601

 Čez dve leti, ob naslednji vizitaciji leta 1718, pa sta bila v 

kapeli postavljena že prezbiterij in zakristija, oba obokana, še vedno pa ni bilo 

stropa.
602
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Slika 14: Kapela sv. Trojice v 19 (?). stoletju. Vir: Fúss in Pataky, Alsó-Lendva, str. 25 

 

Sombotelske vizitacije iz let 1778, 1811 in 1830 pa glede gradnje kapele dajejo nov 

oziroma drug podatek, in sicer, da je bila kapela sv. Trojice zgrajena leta 1728 po 

izdanem milostnem dovoljenju zagrebškega škofa, prevzvišenega ordinarija, z 

darežljivostjo gospoda Janeza Gludovácza, nekoč grajskega oskrbnika in prostorna 

za 400 oseb.
603

 Nepojasnjeno in nedorečeno ostaja, zakaj bi v tako kratkem času 

gradili kapelo povsem na novo, če je bila pred nedavnim zgrajena nova. Da bi šlo za 

napako v vizitacijskem zapisniku iz leta 1716, je malo verjetno, saj so vizitatorji vse 

cerkveno premoženje skrbno in natančno popisovali, razen, če so bili predani napačni 

podatki. V kolikor sta torej oba podatka pravilna in sklepamo na slepo, je morda šlo 

le za osebne interese gospoda Gludováca, ki si je kapelo zamislil po svojih načrtih. 

 

Iz zapisnika iz leta 1747 je razvidno, da je bila kapela pokrita s skodlami, vanjo pa so 

bili nameščeni trije oltarji - prvi v čast sveti Ani, drugi na južni strani v čast svetemu 

Jožefu in tretji večji v čast sveti Trojici - prenosni oltar, srebrn in pozlačen kelih, 

prav tako je bila priskrbljena ostala oprema za opravljanje svetih maš.
604

 Kapela je 
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bila od župnijske cerkve oddaljena  približno četrt ure hoje,
605

 v dolžino je merila 7 

in 1/3 klafter, v širino 5 klafter. Oken je bilo pet, od tega tri na južni strani, ena na 

zahodni in ena na severni, vse pa so bile zavarovane z železnimi rešetkami. V kapeli 

je bila tudi prižnica, do katere so vodile stopnice. Prezbiterij je bil zidan in z dvojimi 

vrati, na velikem oltarju umetniške izdelave pa je bil postavljen lepo okrašen 

tabernakelj, toda v njem ni bilo nobenih pripomočkov za obhajanje svetih 

zakramentov. Glede sprejemanja božjega odpuščanja pa je bilo določeno, da se bodo 

v naslednjih sedmih letih izvajala ob angelskih nedeljah in na nedeljo svete Trojice. 

Zvonik na pročelni strani je bil lesen, visok okrog 8 klafter, z 2 stota in 25 funtov 

težkim zvonom. V svetišču kapele je bila postavljena tudi kripta, kjer pa do tedaj še 

nihče ni bil pokopan. V primeru, da bi koga želeli tam pokopati, je bilo potrebno 

plačati 3 florene. S svetiščem je bila na severni strani povezana zakristija, ki je v 

dolžino merila 3 in pol klaftre in v širino 2 klaftri.  Bila je dobro pokrita, opremljena 

z okni in vrati, v njej pa je bila omara, kjer so bili shranjeni liturgični predmeti za 

potrebe opravljanja zakramentov.
606
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Slika 15:  Kapela sv. Trojice v Lendavi. Foto: Klaudija Sedar, 2012. 

 

5.4.1.4.2 Kapela v gradu (Capella in Arce) 

 

Kot pove že ime samo, je šlo za grajsko kapelo, ki je bila po vizitacijskem zapisniku 

iz leta 1651 zgrajena leta 1380. Omenja jo tudi prejšnji vizitacijski zapisnik iz leta 

1649, kjer so našteta le bogoslužna oblačila in liturgični predmeti, ki so bili tam 

shranjeni. O njeni notranji podobi izvemo zelo malo, kot na primer, da je bila na 

pročelju stolpa podoba Device Marije, oltar je bil posvečen, nad njim baldehin iz 

rdečega blaga, na stenah pa lepe uokvirjene slike večje velikosti. V tej kapeli naj bi 

bil po omenjenem vizitacijskem zapisniku pred štirimi leti pokopan grof Štefan 

Bánffy,
607

 kar še dodatno potrjuje dejstvo, da je imel celoten tedanji grajski 

kompleks pri zemljiški gospodi pomembno vlogo. Nadalje navaja vizitacijski 

zapisnik iz leta 1651, da je bila v celoti poslikana in obokana, vendar so bile povsod 
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vidne razpoke, da je zgledalo, kot če bi bila narejena iz kamenčkov. Na oltar, ki je bil 

spodobno pokrit, so se vseskozi kot daritev dajala zrna žita, drugega pa o tej kapeli ni 

znano.
608

 Nasploh dobimo iz vizitacij zelo skromno podobo kapele v gradu, saj vse 

do leta 1778 ni bila vizitirana. Iz slednjega je razvidno, da je moral župnik po 

ustanovi  presvetlega kneza Pavla Eszterházyja v njej maševati vsako soboto, za kar 

je prejemal od gospostva 15 florenov.
609

 Več podatkov o sami podobi kapele in njeni 

funkcionalnosti zagotovo vsebuje gradivo o (dolnje)lendavskem gradu, katerega pa 

nam ni uspelo pridobiti.  

 

5.4.1.4.3 Kapela sv. Duha v Rediču (Capella Sancti Spiritus in Redich) 

 

Kapela svetega Duha se prvič omenja v vizitacijskem zapisniku iz leta 1688, kjer je 

opisana kot preprosta, lesena in krita s slamo. Pred časom naj bi bil v kapeli tudi 

zvon srednje velikosti, namenjen zvonjenju umrlim in proti naravnim nesrečam, toda 

ob omenjeni vizitaciji je bil že odstranjen in postavljen med dva lesena stebra v 

vasi.
610

 Zapisnik iz leta 1698 navaja, da je kapela lahko sprejela okrog 200 ljudi, toda 

v kapeli ni bilo nobene cerkvene opreme. Vse potrebno so tako ob mašah prinesli iz 

matične cerkve. Maše so potekale na praznik sv. Vincencija (Pavelski, 27. 9.), na 

velikonočno nedeljo in na binkoštni ponedeljek. V teh dnevih je bilo v navadi, da so 

verniki župniku pripravili zajtrk.
611

 V zapisniku iz leta 1716 pa beremo, da so bile 

maše motene zaradi številnih nepravilnosti in tudi zaradi slabega stanja kapele, ki je 

bila nujno potrebna popravila. V preteklosti so se namreč brez vednosti župnika 

dogajale same hudobije, predvsem po uvajanju porodnic po porodu, zaradi česar se je 

te kapele oprijel sramotni madež.
612

 V sled tega je vizitator prebivalcem vasi Redič 

leta 1718 postavil pogoje, ki bi jih morali upoštevati, če bi želeli, da bi se v prihodnje 

izvajale maše: (1) da pomagajo skrbeti za župnijsko cerkev v Lendavi; (2) da se 

ženske po porodu in neveste po poroki obvežejo, da pripravijo druge ženske k 

blagoslovitvi v župnijski cerkvi in jih navadijo na plačevanje štolnine; (3) da kapelo 
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spodobno obnovijo oziroma popravijo in jo čim hitreje obvarujejo pred škandali, 

poskrbijo za  predmete za izvajanje maš, zgradijo poleg kapele zvonik in spodobno 

ogradijo pokopališče.
613

 V letu 1720 te zahteve še vedno niso bile izpolnjene, zato je 

prepoved opravljanja maš veljala še naprej.
614

 O opravljenih zahtevah, ki jih je 

vizitator navedel pod točko 3 govori zapisnik iz leta 1747, ničesar pa ni zabeleženo o 

ostalih dveh pogojih. Kapela je bila tega leta še zmeraj lesena, prav tako zakristija, v 

njej pa so bili potrebni liturgični predmeti za opravljanje maš. Bila je dobro pokrita 

in tudi pokopališče je bilo obzidano.
615 

Sicer je imela kapela v lasti malo denarja, ki 

je bil namenjen za bolnike in za popravila kapele, veliko več pa je bilo dolgov, ki so 

iz leta v leto naraščali, zato je bilo cerkvenemu ključarju v letu 1760 naloženo, naj jih 

izterja, sicer jih bo moral poravnati sam.
616 

Nekoliko podrobnejši opis kapele daje 

zapisnik iz leta 1768, ki pravi, da je bila kapela od matične cerkve oddaljena okrog 

uro in pol hoje, še vedno je bila lesena, toda v dokaj slabem stanju, saj so bile klopi 

uničene, ambon je bil že star in tudi lesena empora ni več najbolje služila svojemu 

namenu. V dolžino je merila 7 klafter, v širino 3 in pol, v prezbiteriju pa 2 klaftri. V 

prezbiteriju se omenja en oltar, namesto stranskih oltarjev pa so bile postavljene 

slike. Zakristija je bila na zahodni strani, spojena s prezbiterijem, dolga klaftro in pol 

ter široka klaftro in četrt. Pokrita je bila z letvami, vhod vanjo pa je bil s prezbiterija. 

Na kapeli je bilo eno okno in vrata, ki so bila trdna in so se dobro zapirala. Navkljub 

skorajda klavrni podobi kapele pa je vendarle bilo v njej vse potrebno za opravljanje 

svetih maš.
617 

V  enakem stanju je bila kapela sv. Duha leta 1771, ko je bila tudi 

zadnjič vizitirana s strani zagrebške škofije.
618

 V letu 1778, ob prvi vizitaciji 

sombotelske škofije, stanje kapele ni zabeleženo, naveden je bil le spored opravljanja 

svetih maš. Zapisnik navaja, da so se v adventnem času teden dni po prepevanju  

zornice (Rorate caeli) dečki vsak dan duhovno izpopolnjevali pri veroučnih urah. 

Bogoslužje se je v tem času opravljalo tako kot v matični cerkvi, potem pa so se še v 

času štiridesetdnevja tri ali štiri dni opravljale konfesije in prirejale kateheze, in sicer 

so na praznik sv. Marka blagoslovili setev, na binkoštni ponedeljek pa so na skupne 
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 NAZ, Protokol br. 73/IV (1718), pag. 71. 

614
 NAZ, Protokol br. 73/IV (1720), pag. 90. 
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 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 48. 

616
 NAZ, Protokoli br. 75/VI (1750), pag. 167−168; br. 76/VII (1760), pag. 379. 

617
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 6. 

618
 NAZ, Protokol br. 79/X (1771), pag. 180. 
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stroške slavili zavetnika cerkve. Poleg tega so se v spomin na vse umrle opravljale 

daritve zanje.
619

 Z letom 1787 pa je kapela sv. Duha pripadla župniji Redič, in sicer 

ko je bila tam ustanovljena samostojna župnija. Obenem so se od dolnjelendavske 

župnije takrat odcepile tudi vasi Redič Belsö in Külso Sárd.
620

 

 

V župniji Lendava je po podatkih vizitacijskega zapisnika iz leta 1688 bila nekoč še 

kapela v Dolini, toda v 17. stoletju že povsem razrušena in uničena. Kljub temu pa so 

se na tamkajšnjem pokopališču še vedno pokopavali umrli iz šestih vasi.
621

 

Sodeč po vizitacijskih zapisnikih so bile v Dolnji Lendavi postavljene tri oziroma 

štiri kapele. Ena od teh je bila sicer v gradu, zgrajena leta 1380, kjer je župnik 

maševal ob sobotah, uporabljala pa jo je zemljiška gospoda. Za kapelo v Dolini 

podrobni podatki niso na voljo, saj je bila v 17. stoletju že razrušena. Redno pa se 

skozi vso 17. in 18. stoletje omenjata kapela sv. Trojice in kapela sv. Duha, ki se 

zlasti skozi 17. stoletje kažeta v precej skromni podobi, kar je tudi odraz tedanjih 

težkih razmer v pokrajini. Začetki kapele sv. Trojice segajo v konec 16. oziroma 

začetek 17. stoletja, ko je bila še lesena in s skromnim inventarjem. V prvi polovici 

18. stoletja so leseno nadomestili z zidano in ta, z vmesnimi posodobitvami, stoji še 

danes. Druga, kapela sv. Duha v Rediču na Madžarskem, ki je prav tako spadala k 

župniji Dolnja Lendava, pa se prvič omenja leta 1688. Tudi ta je bila lesena in krita s 

slamo, brez vsakršne cerkvene opreme, ki so jo ob bogoslužjih prinašali iz matične 

cerkve. Nadaljnja usoda kapele nam ni znana, saj je konec 18. stoletja pripadla 

novoustanovljeni župniji Redič, kar pa ne spada več v okvir našega raziskovalnega 

dela. 

 

5.4.1.5 Pokopališče 

 

Iz prvih opravljenih vizitacij leta 1640 in 1649 je razvidno, da pokopališče ni bilo ob 

cerkvi sv. Katarine, ampak je bilo izven trga.
622

 Bilo je ograjeno z vseh strani s 
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 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 304. 

620
 SzEL, can. vis., I.1.c, Somogy 9 (1811), pag. 113; can. vis., I.1.c, Böle 16 (1830), pag. 87. 
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 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 281. 

622
 NAZ, Protokol br. 6/VI (1640), pag. 5. 
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plotom iz smrekovine, zaprto in tudi sicer v dobrem stanju.
623

 V požaru leta 1684 je 

bilo požgano, toda leta 1688 je bilo že vse pripravljeno za »novo« pokopališče z 

ustrezno ograjo.
624

 Zapisnik iz leta 1716 navaja, da del pokopališča še ni bil ograjen, 

toda hrastovina za plot je bila že pripravljena, sicer pa je bilo urejeno in čisto.
625

 Leta 

1720 je bilo tudi že dobro ograjeno.
626

 Kot je razvidno iz zapisnika iz leta 1747, je 

bilo pokopališče na majhnem griču nad trgom, na njem pa je bil postavljen križ. Na 

tem pokopališču so se pokopavali prebivalci mesta Dolnja Lendava in okoliških 

vasi.
627

 Delno je bilo obdano z obzidjem delno pa s plotom iz hrastovine.
628

 Še 

natančnejšo lokacijo navaja zapisnik iz leta 1768, ki pravi, da je stalo nad župniščem, 

le-to pa je bilo v mejah obrambnega nasipa. Bilo je urejeno in čisto ter zaprto z vrati. 

Na njem je bil postavljen križ s podobo Križanega,
629

 kar potrjuje tudi zapisnik iz 

leta 1778. Pokopališče je bilo blagoslovljeno, zanj pa so skrbeli in ga varovali 

župljani.
630

 Zapisnik iz leta 1778 pa omenja še eno pokopališče, in sicer okrog 

cerkve. To je bilo deloma obdano z obzidjem, deloma pa s plotom iz hrastovine. Bilo 

je blagoslovljeno, a na njem ni bilo ne križa niti kakršnegakoli kipa. Toda na tem 

pokopališču so zelo redko pokopavali, saj je bilo prostor za pokop potrebno plačati, 

in sicer za odraslega 4 florene, za otroka pa 2.
631

  

 

V župniji Lendava sta bili še dve drugi pokopališči, ob kapeli sv. Trojice v Lendavi 

in ob kapeli sv. Duha v Rediču. 

Pokopališče ob kapeli sv. Trojice je bilo po zapisniku iz leta 1651 okrog kapele. Bilo 

je odprto, kar pomeni, da ni bilo obdano ne z leseno ne s trnovo mejo.
632

 Zapisnik iz 

leta 1688 dodaja, da je bilo blagoslovljeno.
633

 Ob postavitvi nove kapele oziroma 

njeni prenovi v letu 1716 pa je v zapisniku navedeno, da trenutno pokopališča ni, je 

pa bilo v prejšnjih časih ob kapeli, toda s prenovo kapele je bilo preneseno v trg.
634
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 NAZ, Protokoli br. 70/I (1660), pag. 47. 

624
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 275. 
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 NAZ, Protokol br. 73/IV (1716), pag. 31. 
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 NAZ, Protokol br. 73/IV (1720), pag. 89. 
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 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 46. 
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 NAZ, Protokol br. 75/VI (1756),  pag. 233. 
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 NAZ, Protokoli br. 78/IX (1768), pag. 3. 
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 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 304. 
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 Prav tam. 
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 NAZ, Protokol br. 89/I (1651), pag. 109. 
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 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 280. 
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 NAZ, Protokol br. 73/IV (1716), pag. 35. 
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Sčasoma so ga ob kapeli znova uredili, ga omejili in obdali, a na njem so zelo redko 

pokopavali.
635

  

Pokopališče ob kapeli sv. Duha omenjata zapisnika iz let 1688 in 1698, toda brez 

podrobnejšega opisa. Potem se omenja še v letu 1718 v vizitatorjevih navodilih, naj 

ga spodobno ogradijo in leta 1747, ko je bila ta zahteva izpolnjena. Iz vizitacijskih 

zapisnikov niso razvidne nobene druge podrobnosti niti ali so se tam pokopavali le 

prebivalci vasi Redič ali morda še iz katerih drugih vasi.  

 

Kot je razvidno iz vizitacijskih opisov, je bilo glavno dolnjelendavsko pokopališče 

urejeno, čisto in ograjeno, kar je bilo v skladu z vizitatorjevimi navodili in tudi 

pričakovanji. Ostali pokopališči ob podružničnih kapelah sta bili nekoliko manj 

urejeni, na kar je ob obhodu opozoril vizitator in to zahtevo so tudi izpolnili 

prebivalci vasi oziroma župnije, saj je bila navsezadnje skrb za urejanje pokopališč 

naložena prav njim.  

 

5.4.1.6 Inventar knjig 

 

Ob prvi vizitaciji leta 1640 je vizitator ob popisu knjižnega inventarja v župnišču 

zabeležil le rimski misal (Missale Romanum),
636

 pri čemer se poraja vprašanje, ali je 

dejansko bila tam samo ta knjiga ali pa vizitator ostalih ni popisal. Leta 1649 so tako 

recimo poleg rimskega misala (Missale Romanum) zabeleženi še Agenda 

(Agenda),
637

 Gradual (Gradual), knjiga homilij (Liber Homiliarum), zagrebški misal 

(Missale Zagrabiense),
638

 Cerkvena odredba (Decretum Ecclessiasticum), krstna 

matična knjiga (Librum baptisandorum) in še nekaj drugih del, katerih naslovi so 

slabo berljivi.
639

 Leta 1649 zasledimo knjige tudi v grajski kapeli, in sicer Agendo 

(Agenda) (verjetno ostrogonsko), Rimski misal (Missale Romanum) in knjigo 

krščenih (Librum baptisandorum), kar pomeni, da je verjetno šlo za dvojnik glede na 

                                                 

635
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 6. 

636
 NAZ, Protokol br. 6/VI (1640), pag. 6. Prvi rimski misal je izdal papež Pij V. leta 1570. 

637
 Verjetno je šlo za ostrogonski obrednik (Agenda Strigoniensis). 

638
 Prva izdaja hrvaškega misala se datira v leto 1483, sledijo Senjski misal (1494), Misal Pavla 

Madrušanina (1528) in Kožičićev misal (1531), Levakovićev (1631), Paštrićev, ki je druga izdaja 

Levakovićevega (1706), Karmanov misal iz leta 1741 (Šimić, Hrvatske glagoljske liturgijske knjige; 

Babič, Vzhodnoslovanizacija hrvaških glagolskih liturgičnih knjig v 17. in 18. stoletju, str. 63−68).  
639

 NAZ, Protokol br. 6/VI (1649), pag.  30, 33. 
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to, da se ista knjiga v istem letu omenja tako v župnišču (cerkvi) kot v kapeli.
640

  Že 

čez dve leti se je število knjig povečalo na čez 40, od katerih bi izpostavili dva 

ostrogonska obrednika (Ritualia Strigoniensia), madžarski Kalauz Pétra Pázmányja 

(Kalausz Pétri Pázmány),
641

 tri zagrebške misale (Missalia Zagrabiensia 3) in dva 

zagrebška brevirja (Breviaria Zagrabiensia 2),
642

 medtem ko so ostale bile latinske z 

versko vsebino.
643

 Prisotnost slavonskih (kajkavskih) knjig kaže na to, da je 

zagrebška škofija skrbela za širjenje in uporabo svojega jezika in da so župniki 

morali biti vešči tega jezika. Navsezadnje je bil tudi ljudstvu ta jezik veliko bližje kot 

pa latinščina. Omenjeni zagrebški misali in breviarji pa se ne omenjajo več v 

zapisniku iz leta 1688, temveč zasledimo poleg latinskih knjig dve madžarski, Biblijo 

(Biblia Hungarica)
644

 in Kalauz Pétra Pázmányja (Kalausz Pétri Pázmány).
645

 Poleg 

kajkavskih župnikov so namreč v Dolnji Lendavi, kot tudi v ostalih župnijah 

prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata, delovali madžarski župniki, ki so 

verjetno zaprosili za dela v svojem maternem jeziku oziroma so jih ob nastopu službe 

prinesli s sabo. Tudi zapisnik iz leta 1698 navaja bogat inventar knjig, ki pa so ga 

sestavljale le latinske knjige z nabožno vsebino.
646

 Sezname knjig nadalje vsebujejo 

še vizitacijski zapisniki iz let 1716, 1768 in 1778, pri ostalih pa knjige niso 

zabeležene. Pri vseh treh se opažajo poleg latinskih knjig tudi hrvaške in madžarske. 

Izmed slednjih so bile leta 1716: madžarski in hrvaški evangelij (Evangelia 2 

Hung(aricum) et Croaticum),
647

 Pridige Pétra Pázmányja (Concionatores Pétri 

                                                 

640
 Prav tam, pag. 30. 

641
 Celotni naslov je Isteni Igazsagra vezerleo Kalauz (Napotki k božji pravičnosti), izdano v Trnavi 

leta 1613. Gre za temeljita spoznanja z močnim vplivom na srce bralca in prepričanja, ki želijo 

prebuditi vzhičenost duha (Pázmány, Pázmány Péter munkáiból, str. 17, 29). 
642

 Prvi hrvaški brevir je bil natisnjen leta 1491, sledili so Baromićev brevir (1493), Brozićev (1561), 

Levakovićev (1648), Paštrićev, ki je pravzaprav druga izdaja Levakovićevega (1688) in Karamanov 

brevir (1791) (Šimić, Hrvatske glagoljske liturgijske knjige; Babič, Vzhodnoslovanizacija hrvaških 

glagolskih liturgičnih knjig v 17. in 18. stoletju , str. 65−68). 
643

 NAZ, Protokol 89/I (1651), pag. 85−88. Prvi ostrogonski obrednik je izdal primas Peter Pazmány 

leta 1625. Že leta 1628 sta ponatis z lastnim uvodom pripravila nadškofa Jurij Lippay leta 1656 in 

Jurij Szelepcsényi leta 1682. Drugo izdajo je pripravil primas Jurij Széchenyi leta 1692, kar je 

ponovno s svojim uvodom leta 1715 izdal nadškof Kristijan Avgust. Tretjo izdajo je pripravil nadškof  

Nikolaj Eszterházy, četrto Ivan Scitovszky leta 1859 in peto Franjo Vaszary leta 1907 (Majdandžić-

Gladič, Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema, str. 2). 
644

 Prvi prevod Biblije v madžarskem jeziku, tako imenovane vižolske Bibilje (A Vizsolyi Biblia), je 

znan iz leta 1590, opravil pa ga je Gaspar Karóly. Sledil mu je duhovnik jezuit György Káldi, katerega 

prevod celotne Biblije je izšel leta 1626 na Dunaju (Lászlo, Új magyar irodalmi lexicon, str. 228). 
645

 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 277. 
646

 NAZ, Protokol br.71/II (1698), pag. 142. 
647

 Morda je bil to prvi kajkavski lekcionar, ki je izšel leta 1651 v Gradcu,  pripravil pa ga je pater 

Nikola Krajačević. Namenjen je bil cerkvenim pastirjem zagrebške škofije »slovenske« dežele, da bi 
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Pázmány) ter Biblija v madžarskem jeziku (Biblia Hungarica);
648

 leta 1768: 

zagrebški obrednik (Rituale Zagrabiensis),
649

 dva evangelija v madžarskem jeziku in 

eden v hrvaškem (Evangeliorum Hungarici 2, Croaticus 1) ter pet misalov z 

madžarskimi prazniki (Missalia cum Hungaricis festis 5);
650

 leta 1778:  Biblija v 

madžarskem jeziku (Bibila Sacra Hungarica), Pázmányjeve pridige v madžarščini 

(Pázmán Concionatores Ungaricus), Svaglove pridige v hrvaščini (Svagel 

Concionatores Croaticus), Tripartitum juris v madžarščini (Tripartitum juris 

Hungaricus) in knjiga evangelijev v hrvaščini (Liber Evangeliorum in Croatico), 

zanimiva pa je bila tudi prisotnost italjanskega in latinsko nemškega slovarja 

(Dictionarium Italicum, Dictionarium Latino Germanicum).
651

 

 

Iz navedenega lahko sklenemo, da je bilo župnišče v Dolnji Lendavi zelo dobro 

založeno s knjigami. Večina jih je bila res v latinščini, a dokaj zgodaj se začnejo 

pojavljati tudi hrvaške in madžarske knjige, ki so jih župniki uporabljali bodisi pri 

pridigi bodisi pri siceršnjem branju. Morda nekoliko preseneča, da so ostale v 

župniji, tudi še po letu 1777, hrvaške knjige, saj jih po ostalih župnijah, kot bo 

razvidno v nadaljevanju, ni več zaslediti.  

 

5.4.1.7 Župniki 

 

Za lendavsko župnijo so znana imena duhovnikov od leta 1379, vendar v glavnem le 

imena (redko priimki) in leto njihovega delovanja. Od 17. stoletja naprej pa so k 

imenom in priimkom dodani tudi krajši oziroma daljši opisi, ki so jih sestavili 

vizitatorji zagrebške škofije. Tem je posvečena tudi večja pozornost, saj spadajo v 

raziskovani čas pričujoče disertacije.  

                                                                                                                                          

jim olajšal pastirsko službo (Škafar, Prekmurski katoličani in kajkavske verske knjige do leta 1777, 

str. 113). 
648

 NAZ, Protokol br. 73/IV (1716), pag. 32. 
649

 Prvi zagrebški obrednik je izdal zagrebški škof Jurij Branjug leta 1729. Ta je bil v veljavi do leta 

1796, ko je škof Maksimilijan Vrhovac izdal rimsko zagrebški obrednik (Rituale Romano-

Zagrabiense). Pred tem je leta 1644 izšel le rokopisni Pavlinski zbornik, ki je sicer vseboval tudi 

druga besedila, svoj lastni obrednik pa so od leta 1702 imeli tudi frančiškani province sv. Ladislava 

(Majdandžić-Gladič, Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema, 

str. 5). 
650

 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 3. 
651

 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 314−316. 
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Že samo po navedbah lendavskih župnikov oziroma duhovnikov, ki jih podajamo v 

nadaljevanju, je razvidno, da je bila Dolnja Lendava najprej katoliška župnija, v 16. 

stoletju so tam delovali evangeličanski duhovniki, od leta 1608 naprej pa je župnija s 

pomočjo jezuitov ponovno postala katoliška. 

 

1379 župnik Johannes; 

1455 župnik Simon in duhovnik Jurij; 

1495 župnik Mihael Kecskes; 

1498 župnik Andrej (tega leta se ga omenja kot bivšega župnika); 

1501 župnik Martinus in dva kaplana, ki sta služila dvema cerkvama;
652

 

1512–1517 župnik Benedik; 

1524 Martinus, rektor kapele sv. Katarine; 

1524 Nikolaj, oskrbnik oltarja sv. Katarine;
653

 

1553−1556 evangeličanski duhovnik Franc Tőke; 

1565−1574 evangeličanski duhovnik Štefan Beythe;
654

 

1574−1577 evangeličanski duhovnik Jurij Kulčar;
655

 

1577−1595 evangeličanski duhovnik Franc Beythe;
656

 

 

1608−1611 pater Gregor Vasarhely – jezuit, ki je v Lendavo prišel iz Zagreba; 

1614 pater Matija Hajnal – jezuit, ki je v Lendavo prišel iz Gradca; 

1617 župnik Zaharija Jeckel; 

1621 župnik Ivan Kaposi;
657

 

                                                 

652
 Krčelić, Povijest Stolne crkve zagrebačke, str. 39. 

653
 Imena župnikov so zapisana na tipkanih straneh, ki so bili najdeni v eni od knjig v knjižnici župnije 

Lendava. Avtor je neznan, predvidevamo pa, da jih je zapisal eden od lendavskih župnikov oziroma 

morda le prepisal iz rokopisa (Župnijski urad Lendava, Župnija sv. Katarine v Lendavi, str. 9–11). 
654

 Štefan Beythe je prišel v Lendavo leta 1559 iz Szakolce. Najprej je v Lendavi deloval kot učitelj, 

po petih letih pa odšel za učitelja v Sarvar. Toda poklicali so ga nazaj v Lendavo, kjer je nasledil 

prvega duhovnika Franca Tőkeja. V tej službi je ostal devet let, na kar je bil poklican za duhovnika v 

Šopron. Prva žena je bila iz Szakolce, Margit Pozančič, druga iz Lendave, Žofa Czipon (Cipot?) 

(Reformácia v Prekmurji i Medjimurji, str. 108–109). 
655

 Tudi Kulčar je najprej deloval kot učitelj, od leta 1574 do smrti  v letu 1577 pa kot duhovnik. Bil je 

domačin, na njegovo pobudo pa naj bi Miklóš Bánffy poklical v Dolnjo Lendavo tiskarja Rudolfa 

Hoffhalterja, ki je tam natisnil tri knjige z madžarsko vsebino. V njegovem času se je že začela krepiti 

protireformacija in so začeli evangeličane preganjati. To potrjuje zapis v eni od njegovih knjig, kjer 

pravi, da je »cerkev v veliki stiski, učitelje in vernike čistega nauka (evangelija) preganjajo, zapirajo 

jih v temnico, jih preganjajo iz države, jih sežigajo na grmadi ali jih umorijo na drug način« (S. S., 

Krátka cerkvena historia Lendave i lendavszke krajine v 16. i 17. sztotini, str. 49). 
656

 Payr, A dunántúli evangélikus egyházkerület története, str. 404. 
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1640 župnik Balla Coloniensis.
658

 

 

1640−1649 Franciscus Körmendi (Franc Körmendi)
659

 

Ob prvi vizitaciji župnije Dolnja Lendava leta 1640 s strani zagrebške škofije je kot 

prvi dolnjelendavski župnik zabeležen Franc Körmendi. Ta je stanje cerkve sv. 

Katarine, v kateri je služboval, zaradi turške nevarnosti šel poročat v Selnico, kjer je 

tedanji arhidiakon vizitiral cerkev sv. Marka. O sebi je povedal, da ima štiri najete 

kmete, ki mu jih je iz naklonjenosti dal grof Bánffy. Sicer je bilo orne cerkvene 

zemlje za 4 orale, senika pa za 7 koscev. Kot je povedal, je nekaj živeža prejemal iz 

gradu, poleg tega pa še 6 hlebov kruha in pint vina,
660

 vendar ni razvidno ali je šlo za 

letno dajatev ali so ga pa s tem oskrbovali pogosteje. 

 

1649−1651 Stephanus Bagoli (Štefan Bagoli)
 661

 

Obenem je bil tudi vicearhidiakon prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata 

(vicearchidiaconus transmuranus), mlad, zelo pošten in prijazen mož. Imel je najete 

štiri podložnike, ki so mu pomagali obdelovati orno zemljo v velikosti 4 oralov in 

senika za 10 koscev. Župnik je prejemal, če je bilo le mogoče, 6 hlebov kruha in pint 

vina, grofu pa je s cerkvenega imetja pripadlo 10 čebrov vina in nekaj letnega 

pridelka.
662

  

 

1651−1660 Andrea Vinkovich (Andrej Vinkovič)  

                                                                                                                                          

657
 Župnijski urad Lendava, Zgodovina lendavske župnije, str. 9−10. 

658
 NŠAM, Krstna matična knjiga Lendava 1796−1843. Nekateri avtorji (na primer Zver, Zgodovina 

lendavske župnije, str. 54; Horváth, Alsólendva múltja és jelene, str. 100) sicer navajajo ali prevajajo 

ime župnika kot Balla Koloman/Balla Kálmán, vendar pa Coloniensis v prevodu ne more biti 

Koloman, poleg tega je Balla ime, Coloniensis pa priimek. Po tem redu si namreč sledijo tudi ostala 

imena zapisana na prvi strani krstne knjige župnije Lendava. Po drugi strani pa v vizitacijah beremo, 

da je leta 1640 službo župnika opravljal Franc Körmendi. Enako ugotovitev podaja tudi Ivan Zelko 

(Zgodovina Prekmurja, str. 70; isti, Cerkvenozgodovinska vprašanja, str. 460).   
659

 Seznam župnikov in čas njihovega delovanja smo izdelali na podlagi vizitacijskih zapisnikov 

zagrebške škofije ter drugih navedenih virov in literature. Vsekakor obstaja verjetnost, da je v 

obravnavanem času deloval še kak župnik, vendar nam njegovo ime ni znano. 
660

 NAZ, Protokol br. 6/VI (1649), pag. 30. 
661

 Zelko (Dopolnilo k zgodovini lendavske župnije, str. 46) navaja, da je župnik Štefan Bagoli hkrati 

kot predikant oskrboval še župnijo Csesztreg, vendar tega podatka v vizitacijskem zapisniku ni 

zaslediti. 
662

 NAZ, Protokol br. 6/VI (1649), pag. 30. 
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Ta je kot vicearhidiakon za prekmurski del beksinskega arhidiakonata opravil tudi 

vizitacijo za leto 1651, bil pa je tudi zagrebški kanonik.
663

 

 

1660−1665 Gregorius Maurachich (Gregor Mauračič) 

Obenem je bil tudi vicerhidiakon prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata, bil 

je srednjih let, imel je primerno izobrazbo, pri župljanih pa bil nadvse priljubljen in 

hvaljen. Pritoževal se je le zaradi motenja pri opravljanju bogočastja s strani 

evangeličanov, ki so ga strašili in mu grozili s tožbami. A zaenkrat je bil vse to še 

pripravljen prenašati.
664

 

 

1665−1666 Petrus Soos (Peter Šoš)  

Peter Šoš je podal župnijsko prisego za župnijo Dolnja Lendava 17. marca 1665. 

Pred tem pa je bil župnik v župniji sv. Francisca (Frančiška) v Lentiju.
665

 To službo 

je najverjetneje opravljal do prihoda Marka Muraja, ki ga omenja vizitacijski 

zapisnik iz leta 1669.  

 

1666−1684 Marcus Muray (Marko Muraj) 

Tudi Muraj je bil poleg službe župnika imenovan za vicearhidiakona v prekmurskem 

delu beksinskega arhidiakona. Na prvi Borkovićevi skupščini, ki je potekala od 3. do 

5. junija 1669, je bila zanj s strani arhidiakona podana ocena, da ima ustrezno znanje, 

vendar je nemaren pri branju knjig, površen pri pridiganju, je ljubitelj vina in zaradi 

tega nagnjen k prepirom. Kot je zapisal vizitator, je premalo skrbel tudi za čistost 

cerkve in ostale cerkvene stvari.
666

 V isti vlogi (župnik v Dolnji Lendavi in 

vicearhidiakon prekmurskega dela beksinskega arhidiakona) je sodeloval tudi na 

drugi Borkovićevi sinodi (15.−17. maj 1673), kjer je bil pohvaljen, da je marljiv pri 

vsem, a naj se vendarle odvrne od nereda.
667

 

 

1684−1693 Ioannes Némethy (Ivan Nemeti) 

                                                 

663
 NAZ, Protokol br. 89/I (1651), pag. 51. 

664
 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 50. 

665
 Razum, Biskupijska skupština (sinoda) zagrebačke biskupije iz 1669. godine, str. 159,192. 

666
 Prav tam, str. 48, 87. 

667
 Razum, Biskupijska skupština (sinoda) zagrebačke biskupije iz 1673. godine, str. 46, 93. 
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Kot lendavski župnik je prisegel 4. junija 1684.
668

 V času vizitacije leta 1688 je 

opravljal tudi funkcijo vicearhidiakona v prekmurskem delu beksinskega 

arhidiakonata, star je bil 33 let, duhovnik 4 leta in prav toliko časa je bil tudi v tej 

župniji. Po izobrazbi, ki jo je dokončal v dveh letih, je bil filozof in spekulativni 

teolog. Bil je skrben v podeljevanju zakramentov, tudi sicer dober mož, uslužen in 

marljiv. Zapisnik navaja, da so ga vsi hvalili in imeli radi, saj je bil po značaju pošten 

in gostoljuben. Bil je tudi dober pridigar, dober gospodar in skrben, kar zadeva 

čistost cerkve. Pri tem mu je pomagala tudi njegova družina,
669

 ki so jo sestavljali 

ovdovela gospodinja 50-ih let, dva hlapca in dva sorodnika. Redno je vpisoval v 

knjigo krščenih in poročenih, prav tako se je primerno pripravljal na predpisane 

sinodalne odredbe.
670

 

 

1693−1695 Emericus Nylas (Mirko Nilaš) 

Službo lendavskega župnika je prevzel 14. aprila 1693, ko je tudi javno prisegel,
671

 

drugi podatki pa o njem niso znani. 

 

1695−1708 Petrus Kaczonich (Peter Kaconič)
672

 

Vizitacijski zapisnik iz leta 1698 navaja, da je bil hkrati tudi vicearhidiakon 

prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata. Tedaj je bil star 43 let, duhovnik 16 

let, v tej župniji pa je služboval 3 leta, torej od leta 1695. Odlikoval se je kot filozof 

in moralni teolog, česar izobraževanje je dokončal v dveh letih. Proti njegovim 

odločitvam in poštenemu življenju ni nihče ugovarjal, saj je bil skrben v 

podeljevanju zakramentov, pa tudi pridigal je pogosto in dobro. Imel je pošteno 

družino, o kateri ni bilo slišati nič slabega. Sestavljali so jo kuharica, stara okrog 36 

let, ki naj bi bila obenem njegova priležnica, potem mlada dekla, stara okrog 25 let, 

dva sorodnika in hlapec. Pripravljal je tudi sinodalne odredbe ter redno vpisoval v 

                                                 

668
 Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 72. 

669
 Kot župnikova družina (iz latinske besede familia) so bili mišljeni tako njegovi krvni sorodniki 

(bratje, sestre, bratranci, nečaki itn.) kot tudi ostali člani, ki so živeli z njim (gospodinje, kuharice, 

kmetje, hlapci, dekle). 
670

 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 278. 
671

 Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 84. 
672

 V krstni knjigi župnije Lendava je čas delovanja župnika Petra Kaconiča zabeležen v letih 1698 – 

1709. Vizitacijski zapisnik iz leta 1698 pa pravi, da je Kaconič v tej župniji tri leta in vizitacijski 

zapisnik iz leta 1716, da je v tej župniji osmo leto. Upoštevali smo podatke iz vizitacijskih zapisnikov, 

ki natančneje označujejo čas službovanja župnika Kaconiča (NAZ, Protokoli br. 71/II (1698), pag. 

142; br. 73/IV (1716), pag. 32. 
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knjigo krščenih in poročenih. Bil je dober gospodar, tako zase kot za cerkev, skrbel 

pa je tudi za čistost. Odlikoval se je po gostoljubnosti, vztrajal pa je glede svoje 

premestitve, saj so se pri njem zbirali vikarji, zaradi česar je težko ohranjal veljavo. 

Kot je zabeleženo, je pri preiskavah vselej primerno odgovarjal.
673

 Isti župnik je 

deloval še v letih 1699, 1701, 1702 in 1703, kot to navajajo vizitacijski zapisniki 

zagrebške škofije. Zapisi o njem in njegovem življenju se ponavljajo, le družina se je 

z leti spreminjala. Leta 1701 so bili pri njem kuharica, dve dekli, stari okrog 27 in 20 

let, bratranec in dva hlapca.
674

 Naslednje leto je odslovil enega hlapca,
675

 čez dve leti 

pa deklo. Sicer je bila družina poštena in o njej kot tudi o župniku ni bilo slišati 

slabega glasu.
676

 Kaconič je najverjetneje ostal v tej župniji do leta 1708, ko ga je 

nasledil Ivan Jožef Gal. 

 

1708−1736 Ioannes Iosephus Gáál (Ivan Jožef Gal) 

Leto njegovega prihoda v dolnjelendavsko župnijo (1708) se lahko razbere iz 

vizitacijskega zapisnika iz leta 1716, kjer je zapisano, da je v tej župniji osmo leto. 

Leta 1716 je bil star 33 let, bil je izobražen in dober mož, ki je svoje delo opravljal 

korektno. Obenem je opravljal tudi funkcijo vicearhidiakona prekmurskega dela 

beksinskega arhidiakonata. Vizitator je pripomnil, da bi lahko svoje delo opravljal še 

boljše, ko bi mu bilo zdravje bolj naklonjeno, sicer pa so ga župljani zelo hvalili.
677

  

 

1736−1738 Ioannes Jelusich (Janez Jelušič)
678

 

 

1738−1740 Franciscus Hemeizperger (Franc Hemeizperger)
679

 

 

1740−1769 Franciscus Iosephus Pentek (Franc Jožef Pentek)  

Po podatkih vizitacijskega zapisnika iz leta 1747 je službo nastopil leta 1740.
680

 Ob 

vizitaciji je bil star 42 let, duhovnik pa 17 let. Prispevek, ki ga je prejemal, mu je po 

                                                 

673
 NAZ, Protokol br. 71/II (1698), pag. 142. 

674
 NAZ, Protokol br. 72/III (1701), pag. 483. 

675
 NAZ, Protokol br. 72/III (1702), pag. 576. 

676
 NAZ, Protokol br. 72/III (1703), pag. 664. 

677
 NAZ, Protokoli br. 73/IV (1716), pag. 32; br. 73/IV ( 1718), pag. 70: br. 73/IV (1720), pag. 90. 

678
 NŠAM, Krstna matična knjiga Lendava 1796−1843. 

679
 Prav tam. 
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besedah vizitatorja odnesel vikar zagrebške škofije brez kakršnega koli potrdila o 

odtujitvi oziroma morebitnemu vračilu. Imel je primerno izobrazbo, saj je študiral 

filozofijo in moralno teologijo v Zagrebu, pa tudi sicer ga je vizitator ocenil kot 

spodobnega. Vpisoval je v vse tri matične knjige, pridigal pa ob praznikih, nedeljah 

in drugih dnevih počitka, od časa do časa pa tudi v podružničnih kapelah. Po maši je 

navadno še pridigal ali učil verouk, zatem pa tako jasno deklamiral molitve Pater, 

Ave, Credo Decalogum, denique Ecclesiae pcepta, Actus fidei spei Claritatis, da se je 

ljudstvo ta besedila z lahkoto naučilo. Po besedah vizitatorja je tudi sicer zakramente 

opravljal v skladu z liturgičnimi predpisi, natisnjenimi z rdečimi črkami in po 

rimskem obredu. Pri njem so tega leta živeli še sestra s hčerko in brat z ženo,
681

 leta 

1750 pa se poleg teh omenjata še dekla in hlapec, oba domačina. Kot navaja 

vizitator, je Penteka, ki je bil vreden vse hvale, kot župnika pravzaprav priporočil 

Pavel Anton Eszterházy, potrdil splošni vikar Wolfgang Kukuljevič, vpeljal pa 

turniški župnik in vicearhidiakon Ivan Herman.
682

  

 

1769−1808 Stephanus Györkös (Štefan Györköš)  

V dolnjelendavski župniji je prisegel 9. junija 1769.
683

 Kot je razvidno iz 

vizitacijskega zapisnika iz leta 1778, je prihajal iz Zalske županije, iz mesta Lenti. 

Tedaj je bil star 39 let, duhovnik pa 17 let. Umestil ga je grof Sigismund Vojktfi 

oziroma Vojković de Zábok. Pred nastopom te službe je bil najprej leto in 4 dni 

kaplan v Turnišču, nato pa 6 let, 1 mesec in 12 dni v Dolnji Lendavi. Obvladal je 

madžarsko in hrvaško, pridigal pa je v madžarskem jeziku, tako v matici kot v 

podružnicah.
684

 

 

Poleg župnikov zasledimo od sredine 18. stoletja tudi kaplane, ki so delovali v 

župniji. Prva kaplana se v Dolnji Lendavi sicer omenjata že leta 1501, toda zatem jih 

do srede 18. stoletja ni več zaslediti. Na podlagi dostopnih podatkov se ponovno 

začnejo pojavljati v letu 1747, ko se v tej vlogi omenja Georgius Gollácz (Jurij 

                                                                                                                                          

680
 Kot ugotavlja Razum, je za župnijo Dolnja Lendava prisegel šele 30. julija 1750 (Razum, 

Vjeroispovijedi i župničke prisege zagrebačke nadbiskupije, str. 173). 
681

 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 47. 
682

 NAZ, Protokoli br. 75/VI (1750), pag. 166; br. 75/VI (1756), pag. 233; br. 76/VII (1760), pag. 379. 
683

 Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege zagrebačke nadbiskupije, str. 195. 
684

 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 301; NŠAM, Krstna matična knjiga Lendava 

1796−1843. 
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Golac),
685

 za njim pa še leta 1750 Petrus Pé? (Peter Pe?),
686

  leta 1756 Franciscus 

Baxay  (Franc Baxai),
687

 leta 1760 Petrus Nagy (Peter Nagy),
688

 leta 1770 Ioannes 

Molnar (Ivan Molnar).
689

 Vsi omenjeni so bili ustrezno šolani (študij filozofije in 

teologije), tako da so že lahko pridigali v cerkvi in poučevali verouk, kot je to 

zabeleženo pri kaplanu Juriju Golacu. 

 

Župnike v Dolnji Lendavi lahko v 17. stoletju spremljamo od leta 1640, ko je bila ta 

župnija prvič vizitirana s strani zagrebške škofije. Kot je razvidno iz opisa, je tedaj 

močno pretila turška nevarnost, toda tedanji župnik se je znal poprijeti s tem in je 

ravnal preudarno ter v skladu z načeli. Tudi za vse ostale župnike, večinoma 

madžarske in slovanske (kajkavske) narodnosti, ki so delovali v tej župniji, opažamo, 

da so bili pri svojem delu korektni, priljubljeni pri župljanih in dobri gospodarji 

cerkvenega imetja. Kot kaže, so bili tudi pri vodilnih nadvse spoštovani in cenjeni, 

saj so bili pogosto imenovani za vicearhidiakone prekmurskega dela beksinskega 

arhidiakonata in vse to je nedvomno vplivalo na kulturni utrip Dolnje Lendave. 

 

 

 

                                                 

685
 Star je bil 26 let, duhovnik eno leto, kaplanoval pa je v Dolnji Lendavi in drugje skupaj približno 

eno leto. V treh letih je končal filozofijo v Zagrebu in teologijo v Bologni, za duhovnika pa bil 

nameščen v Zagrebu. Kot je razvidno iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1747, je v dolnjelendavski 

župniji pridigal in poučeval verouk. Svoje delo je opravljal dobro in tudi s tedanjim župnikom (Franc 

Jožef Pentek), ki mu je dajal plačo 30 florenov, se je dobro razumel (NAZ, Protokol br. 75/VI  (1747), 

pag. 47). 
686

 Priimek neberljiv. Star je bil 27 let, duhovnik pet let, v  Dolnji Lendavi pa je kot kaplan začel pred 

letom dni. Študiral je filozofijo in moralno teologijo v Zagrebu, kjer je bil tudi nameščen. Svoje delo 

je dobro opravljal, prav tako se je dobro razumel  s tedanjim župnikom (Franc Jožef Pentek) (NAZ, 

Protokol br. 75/VI  (1750), pag. 166). 
687

 Star je bil 29 let, duhovnik tri leta, kaplan dve leti in pol. Študiral je filozofijo in spekulativno 

teologijo v Zagrebu, svoje posle pa je opravljal zadovoljivo (NAZ, Protokol br. 75/VI (1756), pag. 

233). 
688

 Star je bil 26 let, toda duhovništva še ni imel dokončanega, a je kljub temu že kaplanoval leto in 

pol, od tega eno leto v Dolnji Lendavi. Dobro je obvladal madžarski jezik, hrvaškega pa sploh brez 

težav. Tedanji župnik (Franc Jožef Pentek) ga je pohvalil in tudi ljudje so ga imeli radi, saj je bil 

gostoljuben, spoštljiv in prizadeven. Filozofijo in teologijo je poslušal v Gradcu, sicer pa je bil 

vzgajan za vojaško službo. Za plačilo je od vsake hiše letno prejemal 1 groš (NAZ, Protokol br. 

76/VII (1760), pag. 379). 
689

 Dne 25. 4. 1770 je vpisan kot krstni boter v Dobrovniku, sicer lendavski kaplan (NŠAM, Krstna 

matična knjiga Dobrovnik 1747−1859). 
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5.4.1.8 Učitelji 

 

1640 Andreas Farkas (Andrej Farkaš)
690

 

Vizitacijski zapisnik iz leta 1640 navaja, da je Farkaš šele pred kratkim postal učitelj. 

Poučeval je nekaj učencev, za plačilo pa je prejemal enak dohodek kot župnik (iz 

gradu nekaj živeža, 6 hlebov kruha in pint vina) in zraven tega še 25 florenov.
691

  

 

1649 Učiteljevo ime ni navedeno 

Ime učitelja tega leta ni bilo zabeleženo, po podatkih sodeč pa je vsekakor deloval. 

Šolo je namreč obiskovalo 18 dečkov, poudarek pri učenju pa je bil na petju, kar je 

učence še posebej veselilo.
692

 

 

1651 Ioannes Lindvay (Ivan Lindvay) 

Poučeval je 14 dečkov, za kar je letno prejemal 25 denarjev, potem 4 denarje za 

spremljanje mrličev, 2 ali tri mernike vina za zvonjenje, delež pa mu je pripadel tudi 

od nošenja križa ob določenih praznikih.
693

 V Dolnji Lendavi je deloval še leta 1660, 

bil je srednjih let, poročen, trmast toda skrben. Po vizitatorjevih navedbah je bil 

mezdni vojak madžarskega rodu, poučeval pa je okrog 15 dečkov. V letu 1660 je 

dohodek prejemal le iz trga Dolnja Lendava,
694

 na podlagi česar lahko sklepamo na 

socialno siromašnost prebivalstva. Iz tega namreč posledično sledi, da starši otrokom 

niso mogli omogočiti šolanja, otroci pa so zaradi tega ostajali nepismeni. 

 

1669 Učiteljevo ime ni navedeno 

                                                 

690
 Učitelji so predstavljeni v letih, ko so bile opravljene vizitacije in ko so bili učitelji zabeleženi. Iz 

vizitacij pa ni mogoče določiti čas njihovega delovanja, saj ti podatki niso navedeni. Po tem vzorcu so 

učitelji predstavljeni tudi pri vseh nadaljnjih župnijah prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata. 
691

 NAZ, Protokol br. 6/VI (1640), pag. 6. 
692

 NAZ, Protokol br. 6/vi (1649), pag. 30. Poleg tega podatka je še drug zapis, ki pa je prečrtan, in ki 

pravi, da je bil učitelj Janez Faber, imel je 14 učencev in je od župljanov prejemal  25 florenov (Prav 

tam). 
693

 NAZ, Protokol br. 89/I (1651), pag. 107. Celoten odstavek o učitelju je sicer prečrtan, tako da 

morda ni zagotovo, da je deloval že v letu 1651, je pa, kot je razvidno iz naslednjega zapisnika, 

nedvomno deloval v letu 1660. 
694

 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 50. 
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V celotnem vizitacijskem zapisniku ni nobenega podatka o učitelju oziroma njegovi 

prisotnosti. Na podlagi tega menimo, da ga sploh ni bilo ali pa vizitator temu ni 

posvečal pozornosti.
695

 

 

1688 Učiteljevo ime ni navedeno 

Vizitacijski zapisnik ne daje podatka o učiteljevem imenu, vendar pa nam njegovo 

prisotnost potrjujejo dohodki, ki jih je prejemal za svoje delo, in sicer je bilo to za 

spremljanje mrličev in  poučevanje verouka.
696

 

 

1690 Učiteljevo ime ni navedeno 

Učiteljeva prisotnost je razvidna iz zapisa, da je obenem deloval v vlogi 

cerkovnika.
697

  

 

1698 Stephanus Szelesseny (Štefan Szelesseny) 

Stanoval je poleg cerkve, kjer je bilo zanj urejeno učiteljsko stanovanje, razen tega 

pa ni imel ničesar. Za svoje delo je letno prejemal 25 ogrskih florenov. Plačan je bil 

tudi za petje psalmov, in sicer v Dolnji Lendavi 15 grošev, v ostalih vaseh pa po 1 

ogrski floren. Ker je župnika spremljal na pogrebe izven matice, mu je ob tem 

pripadlo 5 grošev.
698

 Kot je razvidno iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1699, so bili z 

njim zadovoljni tako župnik kot župljani. Kot cerkovnik se tega leta omenja Nikolaus 

Magyar (Nikolaj Magyar), ki je svoje delo dobro opravljal. Ta je skrbel tudi za 

župnijski vinograd na lendavskem griču, za kar je prejel 12 veder vina, za zvonjenje 

pa je prejemal 1 groš.
699

  

 

1702 Ioannes Csuklin (Ivan Čuklin) 

Čuklin je poleg učiteljevanja opravljal tudi službo cerkovnika.
700

 Poučeval je 20 

otrok, svoje delo pa je opravljal zadovoljivo.
701

 Leta 1720 je bil še isti učitelj in 

takrat je poučeval 15 otrok.
702

  

                                                 

695
 NAZ, Protokol br. 7/VII (1669), pag 210−211. 

696
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 279. 

697
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1690), pag. 427. 

698
 NAZ, Protokol br. 71/II (1698), pag. 152. 

699
 NAZ, Protokol br. 72/III (1699), pag. 122–123. 

700
 NAZ, Protokol br.72/III (1702), pag. 577. 
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1747 Gabriel Göntér (Gabriel Göntér) 

Hkrati je bil cerkovnik in organist. Bil je katolik, domačin in takrat še neporočen. 

Otroke iz premožnih družin je učil brati in pisati, v nujnih primerih pa je tudi 

krstil.
703

 

 

1756 Franciscus Oswalt (Franc Oswalt) 

Tudi ta je bil hkrati cerkovnik in organist. Ker pa je rad preklinjal in se ponoči 

potepal, se je župnik dogovarjal za zamenjavo, saj tega ni mogel niti želel 

prenašati.
704

  

 

1760 Iosephus Chuklin (Jožef Čuklin) 

Čuklin, ki je bil tudi organist, je svoje delo opravljal zadovoljivo; kot cerkovnik pa se 

omenja Georgius Beleznay (Jurij Beleznaj).
705

 Omenjeni učitelj je bil domačin, iz 

Dolnje Lendave in sin Ivana Čuklina, ki je pred leti prav tako učiteljeval v Dolnji 

Lendavi. Star je bil 48 let, katolik in je zgledno živel. Otroke (36 dečkov in 14 

deklic) je poučeval v slovstvu in o prvinah zvestobe ter svoje delo marljivo opravljal. 

Opravljal je tudi službo kantorja, običajno pa je bil zraven tudi pri pogrebih. Do 

župnika in ostalih duhovnikov je bil zelo spoštljiv in tako je deloval tudi pri svojih 

dolžnostih. Kot cerkovnik se leta 1768 omenja Ioannes Ambros (Ivan Ambroš), 

vzoren domačin in katolik. Za svoje delo, ki ga je zadovoljivo opravljal, je prejemal 

10 mernikov žita.
706

 

 

1778 Adamus Csuklin (Adam Čuklin) 

Star je bil 24 let, prihajal pa je iz kraja Keszthely na Madžarskem. Obvladal je 

madžarsko, latinsko in nemško. V tej župniji je služboval od praznika sv. Jurija 

mučenca leta 1778, poučeval pa je v madžarskem jeziku. Prej je 3 leta služboval v 

Keszthelyu in leto dni pri Svetem Petru (Szent Peter Ur). Imel je pomočnika učitelja, 

                                                                                                                                          

701
 NAZ, Protokol br.73/IV (1716), pag. 33; br. 73/IV (1718), pag. 665. 

702
 NAZ, Protokol br. 73/IV (1720), pag. 90. 

703
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 47. Poročil se je med leti 1747 in 1750 (NAZ, Protokol br. 

75/VI (1750), pag. 166. 
704

 NAZ, Protokol br. 75/VI (1756), pag. 234. 
705

 NAZ, Protokol br. 76/VII (1760), pag.  380. 
706

 NAZ, Protokol 78/IX (1768), pag. 9.  
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in sicer Mihaela Zvera iz Lipe, starega 19 let, ki je obvladal hrvaško, madžarsko in 

latinsko. Prej ni še nikjer služboval, v tej župniji pa je začel pred petimi meseci.
707

 

 

Po reformaciji se učitelji v Dolnji Lendavi omenjajo od prvega popisa župnije s 

strani zagrebške škofije kot katoliške župnije. Po navedbah je bil šolski proces dobro 

zastavljen, saj so šolo otroci vseskozi obiskovali, in sicer najpogosteje dečki. 

Poučevanje ni bila ena in edina dolžnost učiteljev, ampak so poleg tega peli psalme, 

spremljali župnika pri pogrebih, v nujnih primerih krstili, bili kantorji, organisti in 

morda še kaj. Navadno so za opravljanje vsakega dela prejeli določeno plačilo, najsi 

je bilo to v denarju oziroma v naturalijah. Iz sicer redkih zapisov ugotavljamo, da je 

bil pri pouku poudarek na petju ter pisanju in branju, kar omenja le zapisnik iz leta 

1747 z navedbo, da je to veljalo le za otroke premožnih družin. Kot smo prej 

opozorili na izrazito diskriminatorno vlogo ženske, se podobna vloga ponovi pri 

sloju, saj očitno otroci revnih družin tudi v šoli niso bili enako obravnavani kot otroci 

iz bogatejših družin, zelo verjetno pa je tudi, da revni otroci niti niso redno 

obiskovali šole, saj si starši zaradi plačila šolanja svojih otrok niso mogli privoščiti. 

Težko je ugotoviti tudi narodnost učiteljev, saj le-ta iz vizitacijskih zapisnikov ni 

razvidna, po priimkih sodeč pa so delovali učitelji madžarske in slovanske 

(kajkavske) narodnosti. Omenjata pa se tudi dva domača učitelja (leta 1702 in 1760) 

in eden pomočnik (leta 1778), kar pomeni, da so bili med njimi tudi Prekmurci, 

izobraženi in jezično dobro podkovani, pa čeprav redki. 

 

5.4.2 Župnija Turnišče 

 

5.4.2.1 Gospodarske in socialne razmere 

 

Zgodovinski viri o samem kraju Turnišče segajo v 13. stoletje, v leto 1282, ko se kraj 

omenja kot majhna naselbina. Leta 1524 je naselje postalo trg, mestne pravice pa si 

                                                 

707
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 317. 
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je pridobilo leta 1548. Pridobljene pravice, katerim je sicer sledilo povračilo, pa niso 

ugodno vplivale le na razvoj kraja, ampak in predvsem na razvoj obrti in trgovine.
708

 

 

Na zgodovino Turnišča je močno vplival razvoj treh obrti: čevljarske, krojaške in 

kovaške obrti. Čevljarski mojstri so se organizirali v ceh leta 1760, vanj pa so bili 

poleg čevljarjev iz turniške pražupnije vključeni tudi čevljarji iz Železne županije 

(Murske Sobote, Rogaševcev). Pravila ceha so bila napisana v latinskem jeziku in 

potrjena s strani cesarice Marije Terezije. Leta 1767 jih je iz latinščine v stari 

prekmurski jezik prevedel Janez Hozjan, kar je bila izredno dobrodošla poteza, saj 

večina članov ni razumela niti madžarščine niti latinščine. Nekaj členov je bilo 

dodanih še leta 1770, kar je skupaj naneslo na 15 členov.
709

 Prav tako dejaven je bil 

krojaški ceh, kateremu je cehovska pravila z uvodno in zaključno besedo v latinščini 

ter opisom 18 členov v madžarskem jeziku leta 1770 na Dunaju osebno potrdila 

Marija Terezija.
710

 Ni pa še dokončno razrešena letnica nastanka kovaškega ceha, a 

zagotovo sega prav tako v 18. stoletje. Na podlagi podatkov iz cehovske listine  

lahko celo rečemo, da je bil kovaški ceh ustanovljen pred čevljarskim in krojaškim. 

Temu v prid govori vpis iz leta 1719 o pričetkih kovaške dejavnosti, potem vpis 

članov od leta 1724 naprej, izstopa pa tudi prisega iz leta 1764, zapisana v starem 

prekmurskem jeziku.
711

 Poleg omenjenih cehovski združenj se omenja še druga dva, 

združeni ceh krojačev madžarskih ljudskih oblačil in združeni ceh čevljarjev, oba iz 

leta 1764.
712

 

 

Kako močna je bila v preteklosti cehovska dejavnost, dokazuje obstoj vseh treh obrti 

še dandanes. V Turnišču imamo tako edinstven primer cehovske tradicije, saj 

»čevljarji«, »krojači« in »kovači« nadaljujejo poslanstvo svojih predhodnikov in si 

prizadevajo, da nekdanja obrt ne bi utonila v pozabo. Strogih meril in dolžnosti v 

                                                 

708
 Sukič, Čevljarski ceh v Turnišču, str. 24. Za povračilo so bili meščani dolžni zemljiškim gospodom 

prevažati blago od Radgone do Dolnje Lendave (prav tam). 
709

 Prav tam. 
710

 KL, Nos Maria Theresia dei gratia Romanorum … 
711

 Zasebni arhiv, Kovaška cehovska knjiga Turnišče. Podrobneje o vseh treh turniških cehih v: Sedar, 

Cehovska tradicija, str. 277−278. 
712

 Éri (ur.) et al., A Magyarországi céhes, str. 183. 
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sodobnih cehih ni več, a kljub temu še vedno spoštujejo in negujejo določila, ki so jih 

postavili njihovi predniki.  

 

V župnijo Turnišče je v 17. stoletju poleg trga Turnišče spadalo 16 vasi, in sicer 

Nedelica, Brezovica, Polana, Gomilica, Lipa, Odranci, Črenšovci, Bistrica, Melinci, 

Ižakovci, Bratonci, Dokležovje, Beltinci, Lipovci, Gančani in Renkovci. V prejšnjih 

časih so semkaj spadale še tri vasi (Blažovci, Bratkovci in Ivanci), ki pa so bile v 

nasilnih časih zapuščene.
713

 Konec 18. stoletja je v župnijo spadalo le še 10 vasi 

vključno s Turniščem, saj so bile nekatere vasi ob ustanovitvi župnije Beltinci 

priključene k slednji. V župniji Turnišče so tako ostale vasi Turnišče, Brezovica, 

Črenšovci, Gomilica, Lipa, Nedelica, Polana, Renkovci, Žižki in Trnje.
714

 

 

Večina prebivalcev je bila katoliške vere, čeprav se skozi vso 17. in 18. stoletje v 

turniški župniji najdejo tudi protestanti. Že prvi vizitacijski zapisnik iz leta 1649 

navaja podatek, da je nekaj podložnikov iz vasi Lipovci, Bratonci in Gančani hodilo 

božje besede poslušat k sosednjemu predikantu.
715

 Predvideva se, da v Bogojino, saj 

je bila ta tega leta še v protestantskih rokah. Leta 1669 naj bi na ozemlju celotne 

turniške župnije bilo še vedno 82 protestantov,
716

 prav tako jih je bilo še leta 1690 

veliko, vendar pa so že začeli sprejemati katoliško vero.
717

 Ob prehodu v 18. stoletje 

se tako kaže že povsem drugo stanje glede prisotnosti protestantizma v tej župniji, saj 

so malodane že vsi bili katoliške vere in spovedani ob veliki noči. V letu 1698, 1699 

in 1701 se omenjajo le še trije »heretiki« plemenitega rodu (Franciscus Voradinyi, 

Stephanus Szechko in Stephanus Maricz).
718

 Najverjetneje so tudi ti sprejeli 

katoliško vero, saj v prihodnjih letih ni več govora o njih, se pa zasledi še leta 1718 

devet akatolikov, eden leta 1750 in eden leta 1768. Sicer v župniji po navedbah 

vizitatorjev v vseh teh letih ni bilo nobenih javnih grešnikov, pohujšljivcev in 

kakršnihkoli obtožencev, le v letih 1698 in 1699 se omenja bigamist Marcus 

                                                 

713
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 241. O tem piše tudi Kovačič (Gradivo za prekmursko 

zgodovino, str. 15), kjer navaja dve oziroma tri druge vasi, ki se ne skladajo z dejanskim zapisom v 

vizitaciji zagrebške škofije iz leta 1688, katere vir uporablja tudi sam. 
714

 NAZ, Protokol br. 79/X (1771), pag. 93−107; SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 240. 
715

 NAZ, Protokol br. 6/VI (1649), pag. 28−29. 
716

 Zelko, Gospodarska in družbena struktura turniške pražupnije po letu 1381, str. 60. 
717

 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1690), pag. 392. 
718

 NAZ, Protokoli br. 71/II (1698), pag. 83; br. 72/III (1699), pag. 403; br. 72/III (1701), pag. 466. 
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Moravcsak.
719

 Kakšna kazen ga je doletela, ni znano, glede na podoben primer v 

lendavski župniji pa lahko sklepamo, da je bila javno osramočena le druga ženska, 

medtem ko je verjetno sam ostal nekaznovan.  Nasploh pa lahko rečemo, da je bilo 

ljudstvo pokorno, redno so zahajali k mašam in živeli v skladu s cerkvenimi predpisi. 

 

Za Turnišče so demografski podatki na voljo od 14. stoletja naprej, tako da lahko 

spremljamo gibanje prebivalstva skozi stoletja. Kot je razvidno iz tabele 8, je bilo 

Turnišče v 14. stoletju še redko poseljeno. Na osnovi tega podatka lahko sklepamo 

tudi širše, kar pomeni, da je bilo Prekmurje potemtakem v omenjenem stoletju 

relativno redko poseljeno. Napram letu 1381 se je število prebivalcev v turniški 

župniji do leta 1389 nekoliko zmanjšalo, kar gre pripisati verjetno izseljevanju v 

druge kraje. Močno pa se je število zmanjšalo v 16. stoletju, na kar so prav gotovo 

vplivale turške čete, ki so vpadale v te kraje, jih pustošile in ugrabljale ljudi z 

možnostjo ponovnega odkupa. Poselitvene razmere so se nekoliko ustalile konec 17. 

stoletja, še posebej pa v 18. stoletju, ko je prebivalstvo močno naraščalo. Zatorej je 

bila glede na močan porast prebivalstva v turniški župniji povsem samoumevna 

poteza ustanovitev nove župnije v Beltincih, h kateri je bilo priključenih polovica 

vasi turniške župnije. 

 

Tabela 8:  Prebivalstvo v turniški župniji
720

 

Leto   1381    1389   1524   1669    1698    1771   1778 

Št. preb. ok. 1850 ok. 1812 ok. 1300   3432    5675    7100   8160 

Vir: Sedar po Zelko, Gospodarska in družbena struktura turniške pražupnije po letu 1381, str. 

430−435; NAZ, Protokoli br. 7/VII (1669) pag. 229−244; br. 79/X (1771), pag. 98−101; 103−107; 

SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 208; 240. 

 

Za sestavo prebivalstva pa so poleg davčnih popisov iz druge polovice 18. stoletja, iz 

katerih je moč razbrati vrsto in število kmečkega prebivalstva, na voljo še podatki iz 

                                                 

719
 NAZ, Protokoli br. 71/II (1698), pag. 83; br. 72/III (1699), pag. 403. 

720
 Podatki za leto 1381, 1389, 1524 in 1698 so povzeti po Zelko, Gospodarska in družbena struktura 

turniške pražupnije po letu 1381, str. 430−435. Ostali podatki so pridobljeni iz vizitacij zagrebške in 

sombotelske škofije: NAZ, Protokoli br. 7/VII (1669) pag. 229−244; br. 79/X (1771), pag. 98−101; 

103−107; SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 208; 240. Pri letnicah 1771 in 1778 je potrebno 

pripomniti, da je ta popis zajel isto ozemlje, kot v prejšnjih letih, to je ozemlje turniške in nove 

beltinske župnije. Prav tako je potrebno omeniti, da Zelko navaja za nekdanje ozemlje turniške 

župnije  8230 prebivalcev. 
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leta 1669, ko je tedanji župnik Vincenc Juretič na lastno pobudo sestavil obširen in 

natančen zapisnik o številu vernikov v župniji, ki so prejeli sv. zakramente ob véliki 

noči. Njegov seznam zaobjema vse vasi, ki so spadale k turniški župniji, v pričujoči 

disertaciji pa je poudarek le na Turnišču, in sicer zato, da so Juretičevi podatki 

primerljivi z davčnimi popisi, kjer so podatki prav tako na voljo le za Turnišče. 

Juretičevi podatki so zelo dobrodošli, kajti na podlagi njih lahko dejansko vidimo 

stanje kmečkega prebivalstva konec 17. in v 18. stoletja. Kot je razvidno iz tabele 9, 

so leta 1669 prevladovali kmetje in kočarji, gostačev pa ni zaslediti. Stoletje kasneje 

se kažejo spremembe v številu in zastopanosti posameznih slojev. Tedaj so v 

Turnišču bili najmočnejši sloj kmetje, kočarjev in gostačev je bilo le nekaj. Kot 

prikazuje tabela 9, leta 1773 ni bilo nobenega kočarja, so se pa začeli naseljevati v 

naslednjih letih. Prav tako se je povečevalo število gostačev kot tudi hlapcev in 

dekel,
721

 toda kmetje so ostali še naprej močno v ospredju. 

 

Tabela 9: Kmečko prebivalstvo v Turnišču 

     1669   1773    1775    1777 

Kmetje      41       95      98      93 

Kočarji      27         0        4        8 

Gostači        0         5       13       12 

SKUPAJ      68     100     115     113 

Vir: Sedar po NAZ, 1669, pag. 228−229; ZML, IV. 9/b, Köszégi adóösszeírások 1773−1848, dob. 

467. 

 

Njivske površine so bile v glavnem v domeni kmetov, kar je razumljivo glede na 

nizek delež kočarjev in gostačev v 18. stoletju. Gostači se nasploh najverjetneje 

začnejo pojavljati šele v 18. stoletju, kajti po podatkih vizitacij iz let 1669 in 1688 se 

omenjajo le kmetje in kočarji.
722

 Velikost njiv se je gibala od pol orala pa do štirih, 

skoraj vse, z redkimi izjemami, pa so bile uvrščene v prvi kakovostni razred, kar 

pomeni, da je bila zemlja tam zelo rodovitna. Kočarji in gostači pa so imeli navadno 

pol ali en oral zemlje, nekateri pa sploh ničesar. Leta 1777 se je v primerjavi z letom 

1773 (grafikon 9) nekoliko povečal delež zemlje kočarjev in gostačev, vendar je bila 

glavnina še vedno v lasti kmetov. 

                                                 

721
 Leta 1773: 9 hlapcev in 1 dekla; leta 1775: 10 hlapcev in 5 dekel; leta 1777: 16 hlapcev in 3 dekle. 

722
 NAZ, Protokoli br. 7/VII (1669), pag. 228−229; br. 70/Ib (1688), pag. 241. 
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Grafikon 9: Delež podložne zemlje v oralih posameznih slojev kmečkega prebivalstva v 

Turnišču v letih 1773 in 177 

    

  Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Turnischa).                 

 

Podobno stanje kot pri njivskih površinah se opaža tudi pri travnatih, kar pomeni, da 

so skoraj vse pripadale kmetom. Nekaj malega so leta 1777 imeli tudi kočarji in 

gostači, medtem ko je leta 1773 delež travnikov, ki so jih imeli gostači, skoraj 

zanemarljiv, kočarjev pa tako ali tako v tem letu ni bilo (grafikon 10). Glede na 

klasifikacijo so bili travniki v Turnišču radeljeni na prvo- in drugorazredne. Slednje 

so namreč bile izpostavljene povodnji reke Pretoka (Ledava),
723

 ki je tekla med 

velikim grmovjem in gostim robidjem in zaradi tega so bile te površine nekoliko bolj 

mokre od ostalih. 

 

Grafikon 10:  Delež koscev na travnikih posameznih slojev kmečkega prebivalstva v Turnišču v 

letih 1773 in 1777 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Turnischa).                    

                                                        

                                                 

723
 Pretoka se je imenovala nova oziroma preusmerjena struga reke Ledave, zaradi česar so med leti 

1754−1758 potekali sodni procesi med dolnjelendavskim in beltinskim gospostvom. Preusmeritev je 

bila narejena zagotovo v 17. stoletju, in sicer zaradi rakičanskih mlinov. Prebivalci beltinskega 

gospostva so tako vseskozi kot pravo mejo spoštovali staro strugo Ledave, medtem ko so 

Dolnjelendavčani kot tako priznavali novo preusmerjeno strugo (Horváth, Sodni proces med 

dolnjelendavskim in beltinskim gospostvom v letih 1754−1758, str. 7; 18).  
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V Turnišču so dobro gospodarili tudi z živino. V glavnem so redili prašiče in krave 

molznice, ostale vrste pa so bile manj zastopane. V letu 1773 (grafikon 11) so prašiči 

predstavljali skoraj polovico vse živine, vendar se je ta številka do leta 1777 

zmanjšala, povečala pa se je reja govedi, konjev in mul. Vsak kmet je imel vsaj eno 

kravo molznico in zraven kakšnega junca in/ali telička ter po nekaj prašičev. 

Presenetljivo je, da so le redki imeli konje ali mule, kar pomeni, da so bile delovna 

sila na poljih krave oziroma voli, kateri so jih pač imeli. Več glav živine so navadno 

imeli tudi kočarji, medtem ko so gostači premogli le kakšno kravo in/ali prašiča. 

 

Grafikon 11: Domače živali na gospodarstvih v Turnišču v letih 1773 in 1777 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Turnischa).                                                

                                 

V Turnišču pa niso bili ugodni pogoji za vinograde, saj ni bilo nobenega hriba, kjer 

bi zasadili gorice. Po vizitaciji iz leta 1660 se sicer v starih časih omenja vinograd, 

vendar je bil le-ta v času turških vpadov in zaradi nemarnosti evangeličanskega 

predikanta zapuščen in v času vizitacije v večji meri že porasel z gozdom.
724

 Zaradi 

tega so, kot je razvidno iz popisa davčnih osnov, imeli zasajene gorice v Strehovcih 

in Filovcih, kjer se je pridelalo 10 veder vina. Po zapisniku iz leta 1778 pa je župnija 

imela vinograd še v medžimurskih goricah, imenovanih Seusčak, za 39 kopačev, ki 

so ga obdelovali na cerkvene stroške. Po odbitju gornine in drugih dajatev je ostalo iz 

tega vinograda za 15 veder vina.
725

 Ta vinograd je v zahvalo za uslišane prošnje 

turniški cerkvi daroval graničarski oficir Janez Gráter.
726

 

 

                                                 

724
 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 54. 

725
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 246. 

726
 Zelko, Turniška pražupnija, str. 46−47. 
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V Turnišču kot tudi v ostalih vaseh, ki so spadale k župniji, so konec 18. stoletja po 

dosedanjih podatkih že zagotovo delovale vaške babice, ki so kot pomočnice 

prihajale na dom in pomagale ženskam pri porodu (tabela 10). 

 

Tabela 10: Vaške babice v župniji Turnišče ob vizitaciji leta 1778 

 

Vas Ime Veroizpoved Starost 

Turnišče Magdalena Kollár katoličanka 40 

Agatha, vdova po 

Georgiu Nemeczu 

katoličanka 

 

okrog 54 

 

Magdalena, vdova po 

Josephu Donku 

katoličanka okrog 45 

Brezovicza (Brezovica) Helena Hraschán katoličanka okrog 48 

Cserencsocz 

(Črenšovci) 

Catharina 

Matyasekovits 

katoličanka 55 

Gumilicza (Gomilica) Catharina Philip, vdova katoličanka 52 

Lippa (Lipa) Magdalena, vdova po 

Franciscu Skáffárju 

katoličanka 48 

Nedelicza, Zorkoháza 

(Nedelica) 

Catharina, sestra 

Francisca Viteza 

katoličanka 46 

Palina (Polana) Helena, vdova po 

Franciscu Krányeczu 

 katoličanka 47 

 

Catharina, vdova 

Kotonyek 

katoličanka 60 

Renkocz (Renkovci) Magdalena, vdova po 

Ioannisu Korenu 

katoličanka 50 

Sisek alias Sisekszer 

(Žitkovci) 

Ursula, vdova po 

Nicolaju Serneku 

katoličanka 50 

Tenye seu Tüskeszer 

(Trnje) 

Susanna, sestra 

Stephana Kontera 

katoličanka 50 

Vir: Sedar po SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 254−271. 

 

V župniji Turnišče je leta 1778 v vsaki vasi že delovala babica, v Polani dve, v 

Turnišču pa celo tri, kar je nasploh v vseh dolnjelendavskih župnijah edini primer. 

Tovrstna organiziranost je jasen pokazatelj, da je bila skrb za porodnice visoka in je 

bilo zanje tudi ustrezno poskrbljeno. Iz vizitatorjevih navedb lahko razberemo tudi 
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stan vaških babic, ki so bile večinoma vdove, tako tudi po ostalih župnijah. Ali je 

bilo to zgolj naključje, morda načrtna družbena vključitev skupnosti ali pa čut 

dolžnosti za skrb do bližnjih? Tega iz pisnih virov ni možno razbrati, predvidevamo 

pa, da je bilo vsekakor prisotnih več dejavnikov z enim poglavitnim na čelu. Glede 

na to, da so vdove ostale brez moža in tako posledično brez sredstev za preživetje, bi 

njihova vloga babic lahko pomenila tudi socialno vključenost, ki jim je vsaj delno 

omogočila lažje preživljanje družine. Nobena izmed njih še ni bila zaprisežena, 

izprašana in poučena, tudi ne prva babica v Turnišču Magdalena Kollár, pri kateri je 

zabeleženo, da je bila ugledna (primaria). Vse je torej še čakal preizkus znanja in 

zaprisega pri župniku. Vse so bile katoličanke, stare povprečno 49, 6 let, za svoje 

delo in trud pa niso prejemale plačila (pro mercede Laboris in fixo nihil habet). 

 

Kot je razvidno iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1811, se je sistem babic po redni 

vpeljavi konec 18. stoletja uveljavil in zaživel, saj so ob omenjeni vizitaciji v vseh 

vaseh župnije delovale babice, in sicer je v Turnišču delovala Magdalena Schichi, v 

Brezovici Ursula Sömön, v Gomilici Magdalena Czigany, v Lipi Helena Kováts, v 

Nedelici Susanna Györkos, v Polani Catharina Polansak in v Renkovcih Eva 

Magdich. Vse so bile katoliške vere, izkušene in vešče krstitve v nujnih primerih. Za 

ostale tri vasi, Črenšovci, Trnje in Žižki, omenjena vizitacija podatkov ne navaja, saj 

so bile leta 1807 priključene k novoustanovljeni župniji v Črenšovcih.
727

  

 

Sklenemo lahko, da sta v Turnišču med gospodarskimi panogami izstopali 

poljedelstvo in živinoreja, vinogradov pa praktično ni bilo. Prevladoval je sloj 

kmetov, ki so obdelovali skoraj vse obdelovalne površine in redili največ živine, v 

glavnem so to bile krave molznice in prašiči. V splošnem je bilo leta 1773 več 

travnatih površin kot njivskih, medtem ko je leta 1777 bil večji delež njivskih 

površin, kar pomeni, da so verjetno travnate površine znova preorali in jih začeli 

uporabljati za setvene pridelke. K prepoznavnosti in obogatitvi kraja v kulturnem in 

družbenem smislu pa so pripomogli cehi, ki so tam uradno delovali od druge 

polovice 18. stoletja in vaške babice, katerih pomoč je bila več kot dobrodošla. 

 

                                                 

727
 SzEL, can. vis., I.1.c, Somogy 9 (1811), Dobrovnik, pag. 83. 



219 

 

5.4.2.2 Cerkev Blažene Device Marije Vnebovzete (Ecclesia Parochialis B.(eatae) 

V. (irginis) M.(ariae) in Coelos assumptae) 

 

Turniška cerkev Marije Vnebovzete, kot pražupnija beltinske, črenšovske, 

dokležovske in velikopolanske, naj bi po besedah Škafarja
728

 istočasno postala 

župnijsko in božjepotno središče. To sklepa na podlagi srednjeveškega poročila o 

spravi v Turnišču leta 1267, ko so se prav v njej (in ecclesia beatae Virginis sita in 

Churnuch)
729

 spravili člani slovenske svobodnjaške rodovine Jure in dolnjelendavski 

Hahold. To trditev prav tako potrjuje ohranjena stenska slika Marije zavetnice s 

plaščem, ki je na loku okrog apside še iz prvotne poznoromanske cerkve (okrog leta 

1300), v kateri se je sprava izvršila.  

 

Košič navaja, da so k Mariji na püstini
730

 že od nekdaj hodili romarji s Štajerskega, 

Hrvaškega in Madžarskega. Ti so  trdili, da se v cerkvi godijo čudežna ozdravljenja 

vseh vrst bolezni, gluhih, slepih, šepavih in nemih. Zaradi tega je tamkajšnji župnik 

moral imeti za opravljanje pokornikov vedno pomočnika. Vnet romar k turniški 

cerkvi naj bi bil tudi sam zemljiški gospod Turnišča Nikolaj Bánffy, ki se je dan pred 

vsakim Marijinim praznikom postil ob kruhu in vodi. V dolnjelendavskem gradu so 

ob tem vso noč gorele sveče pred sliko Device Marije, vsako soboto zvečer pa je z 

vsem grajskim osebjem zmolil rožni venec. Na praznik Vnebovzetja Blažene Device 

Marije je, če le ni bil kakorkoli službeno zadržan, romal k turniški cerkvi, se 

spovedal in prejel svete zakramente. Ker si je za romanje izbral bližnjico od 

Radmožancev do Turnišča, se je njegova pot poimenovala banska pot, tam nastali 

kraj pa je pozneje dobil ime Banuta.
731

 

 

                                                 

728
 Škafar, Turniška cerkev,  str. 156. 

729
 Kraj, kjer stoji turniška cerkev, se je prvotno imenoval Črnec (lat. Churnuch). V bližini tega 

naselja, naj bi bila manjša staroslovenska utrdba – turen, od katere izvira kasnejše krajevno ime 

Turnišče (= naselje okoli turna). Več o tem glej v: Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 153–157. 
730

 To ime naj bi se oprijelo turniške cerkve po izginotju naselja Črnec do konca 17. stoletja, ko naj bi 

v požaru, razen cerkve, zgorelo vse (NUK, Zapuščina Vilka Novaka, inv. št. 15/2001, ad. štev. 37, 

mapa 35). 
731

 Košič, Starine železnih in salajskih Slovenov, str. 106–107. 
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Cerkev se prvič omenja leta 1267, a že v drugi polovici 14. stoletja so jo povečali,
732

 

saj je prebivalstvo v turniški pražupniji naraščalo. Leto izgradnje oziroma dogradnje 

cerkve potrjuje vizitacijski zapisnik iz leta 1778, ki pravi, da je le-ta bila zgrajena 

leta 1383 s pomočjo rodbine Bánffy iz trdnih materialov.
733

 Sicer pa dajejo 

podrobnejše opise cerkve vizitacijski zapisniki zagrebške škofije iz 17. in 18. 

stoletja. Prva
734

 vizitacija leta 1649 tako navaja, da je bila cerkev zidana od temeljev 

in dovolj lepa, v svetišču obokana, z zakristijo, v ladji pa je imela raven, lesen strop. 

Imela je pet oltarjev, v zvoniku pa samo en zvon, ki je bil vrh tega počen.
735

 Za ta 

zvon navaja zapisnik iz leta 1651, da je bil v preteklosti nedvomno, kot tudi sama 

cerkev in oltarji, posvečen. Omenja pa zapisnik še dva druga zvonova, in sicer naj bi 

bil eden odnešen v Dolnjo Lendavo, drugi pa v trdnjavo v Rakičanu, oba za 

določanje ure. Po navedbi omenjene vizitacije je cerkev stala v trgu in bila dovolj 

oddaljena od hiš. Prezbiterij in zakristija sta bila obokana, tla pokrita, streha pa je 

bila že slaba, s sprednje strani sploh povsem poškodovana. Na glavnem oltarju s 

sliko svete Apolonije se omenja nova oltarna miza s sliko Device Marije, nad njo pa 

manjša slika svete Trojice. Levo od oltarja je bil postavljen še kip kralja Štefana, na 

desni pa kip kralja Ladislava. Tudi ostali štirje oltarji so bili okrašeni, vendar 

vizitacija ne navaja podrobnosti. Omenja pa se še šesti oltar brez kakršnekoli 

opreme, a v kasnejših vizitacijskih zapisnikih o njem ni več govora, tako da je bil 

verjetno takrat že neuporaben in povsem brez veljave ter so ga najverjetneje zato tudi 

porušili oziroma odstranili. V cerkvi sta bila dva lesena tabernaklja, eden je bil na 

glavnem oltarju, drugi pa na severni (evangelijski) strani cerkve, oba zavarovana z 

železnimi rešetkami. Nadalje se omenja še empora, ki je bila zlomljena in nasploh 

poškodovana, na sredi cerkve krstilnik in dvoje železnih vrat.
736

 Naslednji zapisnik iz 

leta 1660 govori o razpokanih stenah na severni strani cerkve in o zamakajoči strehi 

nad zakristijo, sicer pa je bil večji del strehe že popravljen in pokrit s hrastovimi 

skodlami. Vse stene v cerkvi, strop, prezbiterij in tudi lesena empora, ki je bila nad 

                                                 

732
 Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 224–225. Sedanjo ladjo stare cerkve so prizidali, vso prejšnjo 

(prvo) cerkev pa spremenili v svetišče nove cerkve (prav tam). 
733

 Ecclesia haec parochialis aedificata est anno 1383 per I.(nclytam) familiam Bamffianam ex solidis 

materialibus /…/. (SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 241). 
734

Leta 1640 je bila turniška cerkev še v rokah protestantov, zato tega leta tudi ni bila vizitirana. 
735

 NAZ, Protokol br. 6/VI (1649), pag. 28. Zelko (Zgodovina Bistric v Prekmurju, str. 7) poroča, da 

je cerkev nekdaj imela še dva druga zvonova, od katerih je enega iz neznanega vzroka vzel 

dolnjelendavski Krištof Bánffy. 
736

 NAZ, Protokol br. 89/I (1651), pag. 115. 
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glavnimi vrati na severni
737

 strani, pa so bile poslikane z lepimi in nabožnimi 

podobami, kar je nakazovalo na ikonografsko in vsebinsko bogato notranjost cerkve. 

Pred glavnim oltarjem je bil črn marmor, kajti tam je imela rodbina Bánffy svojo 

grobnico. Bila je zagotovo posvečena, na kar je jasno nakazoval znak posvetitve 

oziroma križ, v njej pa je počival zadnji dolnjelendavski dedič.
738

 Iz tega 

vizitacijskega zapisnika dobimo tudi natančnejšo postavitev stranskih oltarjev, in 

sicer je bil prvi stranski na južni strani cerkve, na njem pa je bila le slika Blažene 

Device Marije, ki v rokah drži Kristusa, snetega s križa. Drugi je bil na severni strani, 

na njem pa je bila zelo podobna slika prejšnji. Onkraj južnih vrat je bil tretji oltar z 

novo oltarno mizo in sliko svete Katarine. Tudi četrti stranski oltar je imel novo 

oltarno mizo s sliko svetega Sebastijana in Roka. Posvečen ni bil nobeden od 

oltarjev, morda so bili kdaj v preteklosti, a to ni bilo izpričano. Dalje se v zidanem 

zvoniku pred glavnimi vrati omenjajo trije v Gradcu na novo kupljeni zvonovi, ki jih 

je posvetil graški škof, spovednice ni bilo, bili pa sta dve leseni prižnici, ena pri 

vratih zakristije ob zidanem stebru, druga pa na severni strani cerkve, s katere naj bi 

nekoč hudič vrgel protestantskega pridigarja.
739

 Po podatkih kasnejšega 

vizitacijskega zapisnika je bila ta prižnica majhna in tesna ter postavljena dokaj 

visoko, z omenjenim dogodkom pa je cerkev tudi prenehela biti protestantska.
740

 

 

Po Zelkovih
741

 ugotovitvah naj bi ob turškem pohodu iz Monoštra leta 1664 bila 

poleg župnišča in hiš prizadeta tudi cerkev, in sicer predvsem streha in ostrešje. Toda 

tega dogodka ne omenja zapisnik iz leta 1665 niti kasnejši in obširnejši iz leta 1669. 

V prvem je zabeleženo, da je bila streha, krita s skodlami, potrebna popravila, na kar 

je že nakazovalo prepuščanje vode v prezbiteriju.
742

 Ob naslednji vizitaciji pa je bila 

streha nad ladjo in zvonikom že na novo prekrita s hrastovimi skodlami, prav tako 

tudi streha nad zakristijo.
743

 Po zapisnikih sodeč, ki ne omenjata nobenega požara 

                                                 

737
 Verjetno se je vizitator zmotil pri zapisu, kajti kasnejši zapisniki navajajo glavna vrata na zahodni 

strani in manjša oziroma stranska na južni (NAZ, Protokoli br. 70/Ib (1688), pag. 231; br. 71/II, 

(1698), pag. 70.) 
738

 Iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1688 je razvidno, da gre za Gašperja Bánffyja (NAZ, Protokol br. 

70/Ib (1688), pag. 231). 
739

 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 53.        
740

 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 231. 
741

 Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 226. 
742

 NAZ, Protokol br. 6/VI (1665), pag. 83. 
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 NAZ, Protokol br. 7/VII (1669), pag. 223. 
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niti Turkov v neposredni bližini, lahko sklepamo, da je bila streha popravljena zaradi 

dotrajanosti oziroma da morebiten požar ni huje prizadel cekve. 

 

Podobno stanje cerkve podajata tudi vizitacijska zapisnika iz let 1669 in 1688. Kot je 

bilo že povedano, je cerkev stala na zelo prijetnem mestu, bila je dovolj velika in 

prostorna, tlakovana pa je bila s podolgovato opeko, ki je bila lepo položena, le v 

prezbiteriju je bil marmor.
744

 Sicer je bil prezbiterij pokrit z opeko ter obrnjen proti 

vzhodu, zakristija pa proti severni strani. Oken je bilo na cerkvi šest, ena manjša za 

velikim oltarjem, večja v prezbiteriju, tri v ladji na južni strani in ena na severni. Vsa 

so bila steklena in zavarovana z železnimi rešetkami. Omenjeni zapisnik imenuje pet 

oltarjev, ki so bili opisani že v prejšnji vizitaciji, le da so bili tokrat nekateri 

posvečeni drugim svetnikom, poleg tega je vrstni red popisa drugačen, kar morda 

lahko pripisujemo vizitatorju, ki je oltarje popisoval v drugem vrstnem redu. Glavni 

je bil, kot že povedano, posvečen Blaženi Devici Mariji. Na njem je bila stara oltarna 

miza v modri in temni barvi, na kateri je bila slika Matere Božje, obdana z angeloma 

in dvema kipoma, kraljem sv. Štefana in sv. Ladislava. Nad oltarno mizo je bila prav 

tako še vedno majhna slika sv. Trojice, obdana z dvema angeloma, zgoraj pa je bil še 

lesen križ in kipa sv. Janeza in Marije. Drugi oltar je bil na južni strani, posvečen sv. 

Juriju, katerega slika, kako s kopjem ubija zmaja, je bila postavljena na sredini 

oltarne mize med dvema stebroma, zgoraj pa je bila še slika Device Marije, ki ji 

zvezda oznanja smrt Kristusa. Tretji oltar je bil na severni strani v čast prvomučencu 

sv. Štefanu z oltarno mizo, na kateri je bila med dvema stebroma slika Device Marije 

z Jezuščkom, zgoraj slika prvomučenca sv. Štefana in nad njo zvezda, ki oznanja 

Marijino ime. Na severni strani je bil tudi četrti oltar, na katerem je bila le majhna 

miza ter slika sv. Sebastijana in sv. Roka. Peti oltar pa je bil v ladji, majhen, 

posvečen sv. Katarini, krasila pa ga je slika imenovane svetnice. Vsekakor zanimiva 

navedba v tem zapisniku je, da se liturgična oprema ni hranila v cerkvi, ampak v 

                                                 

744
 Po novejših arheoloških študijah je marmor v Prekmurje prihajal v glavnem iz kamnoloma 

Gummern pri Beljaku na avstrijskem Štajerskem, poleg tega so v manjši meri delovali še lokalni viri 

kot kamnolom Pohorje in kamnolom Kainach. Omenjajo pa se tudi delavnice v Flavii Solvi in Savarii 

(Szombathely). Najverjetnejša transportna pot pa je bila vodna, v našem primeru po reki Dravi 

oziroma Muri (Djurić, Nagrobna stela P(ublija) Aelija Viatorja, str. 201; 206−210). 
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kapeli v trgu (to je v kapeli sv. Antona Padovanskega) zaradi pohodov nemške 

vojske.
745

 

 

Vizitacijski zapisnik iz leta 1698 izpostavlja in daje naploh velik poudarek barviti 

poslikavi cerkve. Kot pravi, je bil obokan prezbiterij poslikan z različnimi starimi 

slikami, prav tako je s svojo barvitostjo izstopal strop, ki je bil poslikan z belo, 

modro, zeleno in črno barvo, na nekaterih delih pa tudi z rdečo. V prevladujoči rdeči 

barvi se je nad glavnimi vrati na zahodni strani bleščala tudi lepa in zidana empora. 

Ali je bila cerkev kdaj posvečena, ni znano, niti ni bilo po vizitatorjevih besedah 

nikogar, ki bi to lahko potrdil. Nad glavnimi vrati je bil zidan zvonik, visok okrog 3 

klaftre, v njem pa so viseli trije zvonovi (večji je tehtal 12 stotov, srednji 4 in manjši 

okrog 2 stota). Po pričevanju mnogih naj bi bili vsi blagoslovljeni. Ob tej vizitaciji se 

omenja tudi spovednica, ki je bila postavljena pri severni steni cerkve pod prižnico v 

rdeči barvi. Na voljo je zopet zelo obširen opis oltarjev, ki ga podajamo z namenom, 

da se ponazorijo morebitne spremembe in posodobitve v razmeroma kratkem času. 

Glavni v prezbiteriju je bil namreč nov, toda kot prej, posvečen Blaženi Devici 

Mariji. Na vrhu je bila skulptura, okrašena z zlatimi rožami, na sredini pa je bilo z 

zlatimi črkami vklesano ime odrešitelja. Na desni in levi strani oltarja sta bila angela 

s pozlačenimi krili, v nadstropnem delu oltarja je bila slika sv. Trojice, naslikana na 

platno, nad njo pa na sredini v imenu Očeta, Sina in Sv. Duha rdeč in pozlačen 

venec. Še višje je bila na platnu naslikana Blažena Devica Marija, zraven nje pa so 

bili na vsaki strani po trije angeli. Nad sliko Blažene Device Marije sta bila naslikana 

dva angela, med katerima je bila na sredini nad njunima glavama naslikana zlata 

zvezda. Poleg tega je bil na desni strani oltarja kip ogrskega kralja sv. Štefana, na 

levi pa ogrskega kralja sv. Ladislava, oba pozlačena. Na desni strani se potem 

omenja še kip apostola sv. Petra, posrebren s pozlačenim plaščem, na levi pa kip 

apostola sv. Pavla, v zeleni barvi in posrebren ter prav tako s pozlačenim plaščem. 

Tudi vse okrog oltarja je bilo pozlačeno, strebri pa so bili črni in mestoma pozlačeni. 

Drug oltar je bil v cerkveni ladji na evangelijski strani, posvečen prvomučeniku sv. 

Štefanu, na katerem je bila skulptura v pretežno zeleni barvi z odtenki rdeče. V 

nadstropnem delu oltarja je bila na platnu slika prvomučenika sv. Štefana, ki ga 
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kamenjajo Judejci, v spodnjem delu oltarja pa je bila slika žalujoče Blažene Device 

Marije, ki v naročju drži mrtvega Jezusa. Omenjata se še dva stebra na oltarju in dva 

spodaj, vsi pa so bili poslikani v beli in črni barvi ter mestoma pozlačeni. Tretji oltar 

je bil posvečen vojaku in mučeniku sv. Juriju. Na njem je bila skulptura v zlati in 

modri barvi, na sredini pa je še bila slika sv. Jurija v temni barvi s konjem, ki tepta 

zmaja. Stebri oltarja so bili v glavnem beli in nekoliko zelenkasti. Četrti oltar je bil 

posvečen sv. Trojici in postavljen v ladji na evangelijski strani. Na vrhu je bil velik 

lesen križ, na njegovi levi in desni pa postavljeni stari kipi. V srednjem nadstropju 

oltarja je bila na platnu naslikana slika sv. Trojice, z leve in desne pa sta bila 

postavljena po dva angela, poslikana s črnkasto barvo. Spodnji nadstropni del je na 

desni strani krasila slika Blažene Device Marije, na levi sv. Jožefa in na sredini slika 

majhnega Jezusa. Slednjo sliko sta obdajala dva kipa, z desne kip kralja sv. Štefana, 

z leve pa kralja Ladislava, oba v črnkasti barvi. Tudi vse ostalo okrog oltarja je bilo 

poslikano v tej barvi. Peti oltar, posvečen Devici in mučenki Katarini, pa je bil pri 

vratih na južni strani. Na vrhu je bila skulptura v zeleni in črnkasti barvi, na sredini 

pa slika Device in mučenke Katarine v rdeči, zeleni in črnkasti barvi. Kot je zapisal 

vizitator, so bili vsi oltarji zidani in čisti. Najsvetejše se je še vedno hranilo v kapeli 

sv. Antona, čeprav je bila nevarnost že odvrnjena od župnijske cerkve.
746

 V 

naslednjem letu pa se omejajo samo štirje oltarji, saj je bil sprednji, ki ni bil več v 

uporabi (ni natančno navedeno kateri) odstranjen.
747

 Leta 1701 je bil v cerkvi nov 

tabernakelj na glavnem oltarju v temni barvi in v izgledu marmorja ter mestoma 

pozlačen. Napram prejšnjim vizitacijskim zapisnikom je bila očitno zamenjana ali le 

na novo poslikana tudi prižnica, ki je bila lepa, modre in bele barve, okrog pa so bili 

štirje pozlačeni evangelisti ter na vrhu pelikan kot simbol Jezusa Kristusa.
748

  

 

Po navedbi vizitacijskega zapisnika iz leta 1716 je bilo v cerkvi prostora za 600 ljudi 

oziroma po vizitacijskem zapisniku iz leta 1778
749

 okrog 500. Ostala oprema je bila v 

glavnem ista kot v prejšnjih letih, le krstilnega kamna ni bilo, saj je bil zlomljen. 

Tudi sicer naj bi bile mnoge stvari v cerkvi uničene zaradi ogrskih prevratov.
750

 Kot 
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 NAZ, Protokol br. 72/III (1699), pag. 401. 
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kaže, se je v kasnejših letih zopet povečalo število oltarjev, saj se jih leta 1747 poleg 

glavnega omenja še šest stranskih.
751

 Glavni je bil zatem tudi obnovljen, lepo 

poslikan in pozlačen. Krstilni kamen se ponovno omenja v letu 1750, bil je na desni 

strani ladje in obrnjen proti južni strani, zakristija pa je bila na vzhodni strani 

cerkve.
752

 Vizitacijski zapisnik iz leta 1760 omenja poleg Bánffyjeve grobnice še 

drugo, ki je bila namenjena za »navadne« ljudi.
753

 

 

Po vizitacijskem zapisniku iz leta 1768 je cerkev stala na nekoliko dvignjenem mestu 

na koncu trga, bila je čista, spodobno okrašena, vsa obokana in krita z žlebnjaki. V 

dolžino je merila 14 klafter, v širino v ladji 5, v prezbiteriju pa 2 klaftri in pol. Po 

tem vizitacijskem zapisniku naj bi bilo vseh oken na cerkvi sedem, v zakristiji pa 

dve, kar odstopa od zapisa v vizitacijskem zapisniku iz leta 1688. Menimo, da je šlo 

v enem primeru za nedoslednost vizitatorja, ki je bil pri svojem delu površen. 

Nadalje se omenjajo v ladji klopi, ločene za ženske in moške, orgle v empori in dve 

spovednici poleg oken zakristije. Sicer pa je imela zakristija dvoje vrat in toliko tudi 

že star prezbiterij, vse pa so bile opremljene z železnimi ploščami. Omenjeni 

vizitacijski zapisnik našteva 6 oltarjev; poleg glavnega, posvečenega Blaženi Devici 

Mariji, še pet stranskih. Eden je bil na severni strani, posvečen svetemu Donatu, 

drugi na južni strani Blaženi Devici Mariji Sedem žalosti, tretji spet na severni strani 

v čast svete družine, četrti je bil na severni strani, kjer je bila tudi kapela, njen zvonik 

pa posvečen sv. Barbari, peti pa na južni strani in v čast sv. Petru. Vsi oltarji so bili 

lepi, dostojno poslikani in z vso potrebno opremo. Omenjajo pa se še tri grobnice, in 

sicer je bila ena za duhovnike, druga za plemstvo in tretja za ljudstvo. Duhovniki so 

bili v primeru pokopa v grobnici oproščeni plačila, medtem ko so morali plemiči 

prispevati 8 florenov, ljudstvo pa 4 florene.
754

 

 

Kot je zapisano v vizitacijskem zapisniku iz leta 1778, cerkev ni bila posvečena, 

temveč zgolj blagoslovljena. Redno so obhajali praznik zavetnice Blažene Device 

Marije Vnebovzete, in sicer deloma na stroške cerkve, deloma pa na stroške župnika 
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in župljanov. Praznik je potekal še naslednji dan, ko so ga obhajali na stroške cerkve 

in župljanov. V cerkvi so bili tega leta le štirje oltarji, kar pomeni, da sta bila dva 

odstranjena, in sicer z ozirom na prejšnjo vizitacijo zadnji trije, na novo pa je bil 

nameščen oltar pri cerkvenem koru, posvečen sv. Ani. Vsi oltarji so bili zgrajeni na 

cerkvene stroške, imeli so relikviarij, potrebno cerkveno opremo in bili primerno 

okrašeni. Nadalje omenja vizitacija le eno kiparsko izdelano prižnico, ki je bila v 

dobrem stanju in primerno poslikana, potem zidano zakristijo, zidan cerkveni kor in 

orgle na štiri piščali. V prezbiteriju sta bila dva stola, v ladji pa za vsak spol še 

sedem. Poleg tega je bilo tam še pet navadnih klopi, kornih pa ni bilo. Glede 

grobnice je navedeno, da sta bili za duhovnike in ljudstvo, ki ju je dal zgraditi 

turniški župnik Herman na cerkvene stroške, pred kratkim odstranjeni, saj nista bili 

koristni za cerkev in tudi ne potrebni za ljudstvo. V zvoniku, ki je bil na novo prekrit 

s ploščami, pa so bili štirje zvonovi. Največji s težo 9 funtov, ki ga je posvetil 

salzburški sufragan v Gradcu, je bil posvečen Blaženi Devici Mariji, drugi je bil 

posvečen nadangelu sv. Mihaelu in je tehtal 6 funtov, tretji s težo 150 stotov je bil 

posvečen presveti Trojici, četrti s težo 48 stotov pa Blaženi Devici Mariji 

Lavretanski.  

Med zidovjem cerkvene ladje se leta 1778 omenjata tudi dve obokani kapeli, ki sta se 

dotikali zvonika. Kapela z desne strani je bila narejena deloma na cerkvene stroške in 

deloma z miloščino vernikov v čast sv. Barbari, kapela na levi pa je bila narejena v 

čast apostola sv. Petra na stroške župljana Štefana Konterja. Obe sta imeli oltarja, 

posvečena svoji svojima zavetnikoma, relikviarij in kapela na levi strani tudi 

potrebno opremo.
755

  

 

Cerkev Marije Vnebovzete je zaznamovala zgodovino kraja z več vidikov, v prvi 

vrsti nedvomno z duhovnega in umetnostnega, a poleg tega je ta mogočna stavba 

odražala tudi kulturno podobo župljanov in samega kraja ter okolice. Nenazadnje so 

ji bili izjemno naklonjeni zemljiški gospodje, med katerimi so izstopali Bánffyji, ki 

so si v njej dali narediti tudi grobnico. V 17. in 18. stoletju se nam skozi vizitacije 

zagrebške škofije kaže z bogato arhitekturno okrašenostjo, v kateri sta se prepletala 

romanski in gotski slog. Vizitatorji so njeno notranjost opisovali izrazito barvito, 
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predvsem v prezbiteriju in v stropnem delu. Gre seveda za slikarije in poslikave v 

fresko tehniki, ki jih je v osemdesetih letih 14. stoletja poslikal tedaj uveljavljeni 

radgonski slikar Janez Aquila.
756

 Tudi sicer je bil v cerkvi velik poudarek na notranji 

opremi, saj so jo, kot ugotavljamo, nenehno posodabljali in bogatili z novimi 

predmeti, še posebej veliko pozornost pa so dajali oltarjem. Prav gotovo je tudi 

zaradi tega bil velik poudarek na njeni zavarovanosti pred pohodi različnih vojska 

(turške, germanske in ogrske) ter drugimi nevarnostmi, na kar nakazujejo trdna vrata, 

železne rešetke na vseh oknih in v najbolj nemirnih časih tudi hranjenje liturgične 

opreme v bližnji kapeli Antona Padovanskega. Kot spoznavamo iz opisov cerkve 

Marije Vnebovzete na podlagi vizitacijskih zapisnikov, smo k že znanim 

ugotovitvam dodali nekaj dodatnih dejstev in misli, ki prikazujejo to monumentalno 

stavbo v njeni zgodovinski luči. 

 

5.4.2.3 Kapele 

 

5.4.2.3.1 Kapela sv. Antona Padovanskega v Turnišču (Capella Sancti Antony 

Paduani) 

 

Kapela svetega Antona Padovanskega
757

 je bila zgrajena leta 1675 v bližini župnišča, 

ki je bilo precej oddaljeno od cerkve, a ni znano s čigavim dovoljenjem in na čigave 

stroške. Le za oltar, posvečen svetemu Antonu Padovanskemu, je znano, da ga je dal 

leta 1680 postaviti grof Anton Széchenyi.
758

 Po vizitacijskem zapisniku iz leta 1688 

je bila kapela zidana iz trdnih materialov, dobro krita s hrastovino in je imela trpežna 

vrata na zaklep. Bila je majhna, prostorna le za 60 oziroma 40 oseb,
759

 in postavljena 
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 Več o tem glej: Balažic, Stenske slikarije v stari turniški cerkvi, str. 41−88. 

757
 Svetnik Anton Padovanski je bil priprošnjik za bolezni ljudi in živine. Preprosti ljudje, pa tudi 

meščani in plemiči, so se namreč v stiskah in boleznih zatekali po pomoč k svetnikom (Zadravec, 

Razvoj zdravstva v Prekmurju do leta 1941, str. 36−37). 
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 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 242. Letnica postavitve oltarja je bila razvidna iz 

kronostiha na spominski plošči, ki jo je dal v kapeli vzidati takratni turniški župnik Peter Paulušič. 

Plošča se ni ohranila, je pa bil napis s kronostihom prepisan na posebno listino. (Zelko, 

Cerkvenozgodovinska vprašanja, str. 167).  
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 Vizitacijski zapisnik iz leta 1698 navaja podatek za 60 oseb : »/…/capiens homines circiter 60 

/…/« (NAZ, Protokol br. 71/II (1698), pag. 85), kanonična vizitacija iz leta 1778 pa 40 oseb: »/…/ 

angusta et non nisi personas circiter 40 Capax /…/« (SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 242). 
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z namenom, da bi v njej hranili Najsvetejše, predvsem zaradi večje varnosti in 

oddaljenosti od župnijske cerkve. Sicer pa kapela ni imela ničesar lastnega, tako da 

jo je oskrbovala župnijska cerkev in pa seveda darovi župljanov.
760

   

 

Iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1698 je razvidno, da je bila obrnjena proti vzhodu, 

zunaj in znotraj obeljena, z vrati na zahodni strani, nad katerimi je bil blagoslovljen 

zvon s težo enega in pol stota. Imela je oltar, na katerem je bil postavljen kip svetega 

Mihaela v pozlačeni opremi in z mečem v roki, za oltarjem na sredini zidu pa je bila 

slika sv. Frančiška Serafskega, naslikana na leseni podlagi. Nad to sliko je bil 

postavljen križ, desno od nje je stal posrebren kip ogrske kraljice svete Elizabete v 

pozlačenem ogrinjalu, levo pa pozlačen kip svete Helene. Na spodnjem delu oltarja 

je bila na platnu naslikana v črni oziroma temni barvi slika svetega Antona, ki v levi 

roki nosi majhnega Jezusa. Desno od slike je bil v zeleni poslikavi postavljen 

posrebren kip device in mučenke sv. Barbare s pozlačenim ogrinjalom. Ne levi pa je 

bil kip device in mučenke svete Apolonije, deloma posrebren, sicer pa obarvan rdeče 

in s prav tako pozlačenim ogrinjalom. Steber tega kipa je bil prav tako posrebren in 

obarvan zeleno, vse okrog pa je bilo pozlačeno. Kot je zapisal vizitator, se je v kapeli 

hranilo nekaj opreme iz župnijske cerkve in ta se je uporabljala tudi pri opravljanju 

bogoslužja v kapeli.
761

 

 

V letu 1718 je bila vnovič obeljena in opremljena z desetimi slikami. Postopoma se 

je tam oblikovala tudi bratovščina krščanskega nauka in o njeni ustanovitvi ter 

delovanju so bili župniku dani posebni napotki. Bratovščina naj bi bila ustanovljena 

pod imenom svetega Antona, saj je bila kapela posvečena prav njemu, za to 

poimenovanje pa so si prizadevali tudi ljudje od drugod.
762

 Čez dve leti je ta 

bratovščina pod omenjenim imenom že delovala in tudi primerno zaživela.
763

 Leta 

1747 se omenja kapela krita z opeko,
764

 imela je tabernakelj, kjer se je tedaj že zaradi 
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tegulis tecta /…/; leta 1756 z žlebnjaki  /…/ imbricibus tecta /…/; leta 1778 z žlebnjaki /…/ 

imbricibus tecta /…/ (NAZ, Različne kanonične vizitacije). 
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oddaljenosti od cerkve shranjevalo nekaj opreme. Tam je bila prav tako omarica na 

zaklep za shranjevanje blagoslovljene vode in svetih olj.
765

 Mere kapele podaja šele 

zapisnik iz leta 1768, in sicer je bila dolga 2 klaftri in pol, široka pa 2 klaftri. Oltar je 

bil še vedno prvi, v črni barvi. V tabernaklju, ki se je dobro zapiral, so v srebrni vazi 

hranili Najsvetejše, saj je bila razdalja med kapelo in župnijsko cerkvijo precejšnja za 

nenehno prenašanje opreme sem ter tja. V majhnem stolpiču je bil tudi zvon s težo 

okrog enega stota.
766

 Leta 1778 pa je bila kapela sicer brez zvonika, toda zvon s težo 

100 funtov, ki je bil posvečen v Gradcu v čast svetemu Križu, so vseeno namestili na 

zgornjem oknu ob zidu.
767

 

Kapela svetega Antona Padovanskega stoji še danes ob renesančni stavbi starega 

župnišča sredi Turnišča. Prav tako se na njegov god ob njegovem oltarju še zbirajo 

domačini in romarji. 

 

5.4.2.3.2 Kapela sv. Križa v Črenšovcih (Capella Sancti Crucis in Cserencsocz) 

 

Najstarejše poročilo o kapeli svetega Križa v Črenšovcih je iz 14. stoletja 

(1322/1335),
768

 podrobnejše podatke pa dajejo šele vizitacijski zapisniki zagrebške 

škofije. Ob prvi vizitaciji leta 1649 je vizitator še ni obiskal oziroma popisal, saj se 

je, kot kažejo njegovi zapisi, osredotočil le na matice. Prvi opis kapele tako daje 

zapisnik iz leta 1660, in sicer njen zunanji izgled ter notranjo opremo. Kapela je bila 

takrat lesena, postavljena iz hrastovine in dobro krita. Imela je zidan oltar in 

najverjetneje tudi oltarno mizo ter novo prižnico. V zvoniku se potem omenja še en 

zvon, ki naj bi bil posvečen, pa tudi sicer je bila po opisu notranjost kapele primerno 

opremljena s potrebno cerkveno opremo, kar nakazuje uporabnost prostora v 

bogoslužne namene.
769

 Na podlagi navedb »najverjetneje« in »naj bi bil« pa lahko 

sklepamo na to, da vizitator kapele ni obiskal, ampak jo je popisal le po župnikovih 

navedbah. 
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Ob naslednji vizitaciji, leta 1669, je bila kapela na novo prekrita s skodlami, ki so jim 

po domače rekli »sinklin«, v notranjosti pa se omenja lesena prižnica na južni strani 

kapele in oltar, ki ga je krasila nova slika sv. Križa.
770

 Leta 1688 je bila kapela, ki je 

stala na ravnini in bila zgrajena pred davnimi časi, še vedno lesena. Kot kaže, pa je 

bila kapela tedaj že v precej slabem stanju, saj je bila streha razpadajoča in je 

prepuščala dež, pa tudi sicer je na potrebno obnovo kapele nakazovala že celotna 

stavba, obenem s tlakom in svetiščem. V dobrem stanju je bila le cerkvena lopa, 

narejena deloma iz čvrste hrastovine, deloma iz smrekovine. Vrata z dobrim 

zaklepom so bila na zahodni strani pod stolpičem, oken, ki so bila sicer slabo 

vgrajena, pa je bilo na kapeli šest, štiri v svetišču in dve na južni strani. Na majhni, 

preprosto poslikani oltarni mizi se na sredini omenja še slika sv. Križa ter ob njej 

sliki Device Marije in sv. Janeza.
771

  

 

Po letu 1688 so začeli kapelo popravljati, o čemer pričata zapisnika iz let 1690 in 

1691, kjer je opisano dokaj klavrno stanje kapele (poškodovane stene vključno s 

streho), toda narejeni so bili že prvi popravki. V letu 1691 je bilo tako svetišče 

zidano do višine velikega odraslega človeka, sicer pa je bila kapela še brez stropa in 

ni bila obokana.
772

 O temeljni prenovi pa priča zapisnik iz leta 1698, ko je bila kapela 

že vsa zidana in krita z letvami, svetišče obokano, zvonik pa blagoslovljen s težo 

okrog enega stota.
773

 V naslednjem letu je bila tako po vizitatorjevih navedbah v 

odličnem stanju, obeljena zunaj in znotraj, strop mizarske izdelave pa je bil poslikan 

v ognjeno rdeči barvi.
774

 Božje službe so bile vsako nedeljo po mlaju, na praznik 

najdenja in povišanja sv. Križa, praznik sv. Florijana in teden dni v adventu.
775

 Ob 

teh priložnostih so župljani župniku obvezno pripravili zajtrk. Poleg treh slik na 

oltarju (sv. Križa, Device Marije in sv. Janeza), naslikanih na platno, sta bila tam še 

kipa apostolov Petra in Pavla, izdelana iz lesa in spodobno pozlačena. Na oltarju so 

bile še druge skulpture, v rdeči barvi in pozlačene. Svetišče je bilo črno in deloma 
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pozlačeno, na njem sta sedela dva majhna angela, prav tako deloma pozlačena.
776

 Po 

podatkih vizitacijskega zapisnika iz leta 1716 je bila kapela prostorna za 400 ljudi, 

medtem ko zapisnik iz leta 1778 navaja prostora za 250 oseb.
777

 Poleg stalnega 

oltarja, ki so ga vsake toliko časa nadomestili z novim (altare novum honestum, 

depictum, operis arcularii factum;
778

 nova maior Ara, qua actualiter depingitur et 

deauratur;
779

 ab ultima visitatione accepit nova Ara),
780

  je bil leta 1718 v kapeli na 

levi strani še majhen oltar Device Marije. Leta 1747 so bili v kapeli že štirje oltarji in 

zraven še en prenosni oltar.
781

 Kot je navedeno v zapisniku iz leta 1768, je bila ta 

kapela dolga 9 klafter, široka 4 in pol, v prezbiteriju pa 2 klaftri. Bila je v dobrem 

stanju, krita z žlebnjaki in je imela vse potrebno za božje čaščenje. Prižnica je bila 

mizarske izdelave in obarvana rdeče, stolp pa je bil narejen iz letev, prav tako v rdeči 

barvi, toda že potreben obnove. V njem sta bila dva zvonova, večji s težo 3 stotov in 

40 funtov, manjši pa stot in pol.
782

 Takšno stanje kapele je verjetno ostalo do leta 

1807, ko je kapela sv. Križa postala župnijska cerkev nove župnije v Črenšovcih. Po 

posvetitvi nove cerkve je bila stara cerkev, prej kapela, podrta, iz njenega materiala 

pa so sezidali šolsko poslopje. Leta 1857 pa so se odločili za gradnjo nove, večje 

cerkve in ta je bila že leta 1860 tudi dograjena in posvečena.
783
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 NAZ, Protokol br. 72/III (1701), pag. 469. 
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 NAZ, Protokol br. 73/IV (1716), pag. 17; SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 256. 
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 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 29. 
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Slika 16: Cerkev Povišanja sv. Križa v Črenšovcih. Foto: Klaudija Sedar, 2012. 

 

5.4.2.3.3 Kapela sv. Ladislava v Beltincih (Capella Sancti Ladislai Regis in 

Bellatincz) 

 

Podružnična kapela svetega Ladislava v Beltincih je bila s strani zagrebške škofije 

prvič vizitirana leta 1660 in tedaj bila baje
784

 v precej razpadajočem stanju (ad suos 

parietes et tectum tota ruinosa). Dotikala se je gradu, v katerem so prebivali grofje in 

jo najverjetneje tudi uporabljali. Na to lahko sklepamo iz omenjenega vizitacijskega 

zapisnika, ki pravi, da zanjo niso skrbeli župljani niti ni imela cerkvenih ključarjev. 

Slednji tudi niso bili predvideni za v prihodnje, in sicer dokler bo kapela ostala v lasti 

gradu. Ta prvi opis kapele je zelo skromen, saj se omenja le stolpič, v katerem je 

visel posvečen zvon, sicer pa je bila brez tlaka in ostrešja. Oltar je bil zidan, na njem 

pa je bila le raztrgana slika. Zapisnik omenja poleg še hišo, v kateri je nekoč prebival 

grofov župnik, in sicer grofa Franca Nádasdyja.
785

 Ta navedba tako jasno dokazuje, 

                                                 

784
 Pod tem »baje« se razume, da vizitator kapele v Beltincih ni popisal na kraju samem, marveč po 

pričevanju turniškega duhovnika. 
785

 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 55. 
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da so grofje imeli svoje duhovnike, za katere so tudi ustrezno poskrbeli, kapela pa je 

bila pravzaprav njihova lastnina. 

 

Ob naslednji vizitaciji, leta 1669, je bila kapela že na novo postavljena, lesena, z 

zvonikom in zvonom. Strop je sicer še manjkal, omenja pa se že nov oltar, na 

katerem je bila slika Gospodovega vstajenja in še dva nova kipa. Na sredini oltarja je 

bil tabernakelj, tam pa je bila tudi oltarna miza.
786

 Kot je razvidno iz vizitacijskega 

zapisnika iz leta 1688, je bila kapela v celoti narejena iz hrastovine in deloma 

pobeljena. Narejen je bil tlak in tudi že strop iz skodelj. Imela je dvoje vrat na zaklep, 

manjša so bila na južni strani v svetišču, kjer so bila tudi okna, večja pa na zahodni 

strani. Oltar je bil zidan, vendar še neposvečen. Pokrit je bil s tremi vrhnjimi belimi 

platnenimi oltarnimi prti in dvema platnenima ogrinjaloma ter s poslikanim robcem. 

Ob oltarni mizi, ki je bila poslikana z zeleno in modro barvo, sta bila dva kipa, sv. 

Ladislava in sv. Marka, na sredini med njima pa je bila slika Gospodovega vstajenja, 

naslikana na platnu. Pri severni steni kapele se potem omenja še lesena, preprosta in 

neposlikana prižnica, nad majhno, tesno cerkveno lopo pa lesen zvonik z enim, 

srednje velikim blagoslovljenim zvonom. V slabem stanju pa je bila streha, a so bile 

za obnovo že pripravljene nove skodlje.
787

  

 

Po vizitacijskem zapisniku iz leta 1698 je bila kapela srednje velika. Strop je bil 

narejen iz smrekovih skodelj in poslikan z različnimi barvami pa tudi sicer je bila 

kapela že primerno in dobro prekrita s skodljami. V zvoniku se omenja en zvon, ki je 

tehtal 2 stota in 12 funtov. Predvsem pa daje ta zapisnik precej podroben opis oltarja, 

ki je bil posvečen kralju sv. Ladislavu. Na oltarju je bila oltarna miza iz letev v 

različnih barvah, na kateri je bila na sredini barvita slika Gospodovega vstajenja, 

naslikana na tkanini. Desno od te slike je stal kip sv. Marka v pozlačenem plašču, 

levo pa kip sv. Ladislava s pozlačenimi lasmi v zeleni obleki in modrem plašču. Pri 

obeh kipih sta bila še po dva lesena stebra v zeleni in beli barvi ter deloma 

pozlačena.
788

 Kot pravi zapisnik iz leta 1716, je bila kapela prostorna za okrog 300 
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 NAZ, Protokol br. 7/VII (1669), pag. 228.  
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 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 235. 
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ljudi.
789

 Leta 1747 pa se omenja že zidana kapela, svetišče je bilo obokano, strop 

narejen iz »stacature«, kot se je temu reklo po ljudskem poimenovanju, streha pa je 

bila iz opeke. Tudi zvonik z dvema zvonovoma je bil zidan in prav tako zakristija. V 

kapeli so bili štirje oltarji in zraven še trije prenosni, poleg tega je bilo v kapeli vse 

potrebno za spodobno opravljanje svetih maš.
790

 Kapela svetega Ladislava v 

Beltincih se omenja še v naslednjih dveh vizitacijskih zapisnikih zagrebške škofije, v 

letih 1750 in 1756, ko je bilo stanje le-te isto kot v letu 1747, le da zvonik še ni bil 

dvignjen, v vmesnem času pa so bila popravljena okna in streha.
791

 Kot kaže, so jo 

kmalu zatem tudi porušili, saj je zapisnik iz leta 1760 več ne navaja. Tega leta je bila 

namreč ustanovljena samostojna župnija Beltinci, tako da so se maše začele izvajati v 

cerkvi, zgrajeni leta 1742 in ne več v kapeli, katere prvotni namen je bil prav ta. 

Hkrati je cerkev tudi prevzela njeno poimenovanje sv. Ladislava. 

 

5.4.2.3.4 Kapela sv. Janeza Krstnika v Dokležovju (Capella Sancti Ioannis 

Baptistae in Deklesin) 

 

Ob prvi omembi kapele sv. Janeza Krstnika v Dokležovju leta 1660 v vizitacijskih 

zapisnikih zagrebške škofije je bila le-ta lesena, a ometana z blatom, pobeljena z 

apnom in preprosto poslikana. Streha je bila v dobrem stanju in tudi strop je bil 

narejen na novo. Sedilije so bile na obeh straneh, prižnica iz skodelj pa je bila 

postavljena ob steni na južni strani. Oltar je bil zidan, na njem oltarna miza s 

pozlačenimi robovi in na njej na platnu naslikana podoba Blažene Device Marije, 

odeta v svilen plašč. Zvonik je bil lesen, v njem pa en zvon, o posvetitvi katerega se 

ni ničesar vedelo. Kapela je imela v lasti še tri orale zemlje, vendar je enemu od teh 

grozilo, da ga bo reka Mura v kratkem odplavila.
792

 Naslednja vizitacija iz leta 1669 

omenja poleg že omenjene slike Blažene Device Marije na oltarju še dve na steni, 

sliko Gospodovega vstajenja in Blažene Marije Magdalene. V zvoniku sta bila dva 

zvonova, streha pa iz skodelj, ki se jim je ljudsko reklo »sinklin«. Omenjeni ljudski 
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 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 30 
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izraz pa je pravzaprav tudi dokaz, kako so se vizitatorji pogovarjali z ljudmi v 

župnijah prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata.
793

  

 

Kot navaja vizitacijski zapisnik leta 1688, je kapela stala na javnem mestu na ravnini. 

Narejena je bila iz čvrste hrastovine ter z obeh strani poslikana in pobeljena. Strop je 

bil mizarske izdelave, iz smrekovih skodelj, tlak pa z vseh strani, v podolgovati 

ureditvi, dobro utrjen. Cerkvena lopa je bila obrnjena proti zahodu, nad njo pa je bil 

lesen zvonik z dvema majhnima, blagoslovljenima zvonovoma. Vrata z dobrim 

zaklepom so bila dvoja, od tega ena v cerkveni lopi. V majhnem svetišču je bilo eno 

okno, sicer sta bili na kapeli še dve okni, zavarovani z železom. Streha je bila nova, 

zakristije ni bilo, prižnica pa je bila majhna, mizarsko izdelana, neposlikana in kot že 

rečeno, na južni strani kapele. Omenjena vizitacija poleg prenosnega oltarja navaja še 

dva, od katerih je bil eden v čast sv. Janezu Krstniku, za drugega pa je navedeno le, 

da je bil zidan, posvečen in pokrit s tremi belimi oltarnimi prti ter postavljen na levi 

strani ladje in obrnjen proti severu. Oltarna miza je bila mizarsko izdelana, stala pa je 

na štirih kratkih belo-modrih stebrih iz deloma rdečega marmorja, okrašena z zlatom 

in pobarvana. Na sredi mize je bila slika sv. Janeza Krstnika z jokajočim liktorjem in 

deklico, naslikana na platno. Na vrhu oltarnega nastavka pa je bila na deščici slika 

preroka sv. Daniela in poleg dva angelska kipa. Na levi strani oltarne mize je bila 

slika Matere Božje in njenega sina, na desni pa prav tako neka nabožna slika na 

platnu. Na vrhu oltarnega nastavka je bila postavljena zvezda z vpisom Iesus 

hominum Salvator, poleg pa tri zastave, okrog katerih sta bili na vrhu sliki sv. Janeza 

Krstnika in jagenjčka, na sredi pa še z ene strani slika Odrešenika in z druge slika sv. 

Apolonije Mučenice. V lasti kapele se omenjata tudi dva orale zemlje, eden v 

Podnimščaku in drugi v Tornižaku na Sobočkem (na Szobochkom), kar bi lahko bilo 

v okolici Murske Sobote.
794

  

 

Čez deset let, ob vizitaciji leta 1698, se še vedno omenja lesena kapela, sicer velika, 

toda že zelo majava oziroma nestabilna. Poleg tega je zaradi lege v neposredni bližini 

reke Mure obstajala nevarnost, da jo odnese, saj je na enem predelu Mura že 

poplavljala breg. Tudi ta vizitacija, kot prejšnja, navaja dva zvonova, s tem da je bil 
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večji zvon s težo okrog dveh stotov blagoslovljen, manjši s težo okrog enega stota pa 

ni bil.
795

 Oltarji so bili leta 1698 trije, prvi posvečen sv. Janezu Krstniku, drugi 

Blaženi Devici Mariji in tretji nadangelu sv. Mihaelu.
796

 Glede funkcionalnosti 

kapele poroča zapisnik iz leta 1702, ki navaja, da župnik sicer ni bil obvezan, da bi 

redno opravljal maše v kapeli, vendar je le-te opravljal redno vsako nedeljo, ko so 

mu bili vaščani tudi dolžni pripraviti zajtrk. Iz istega zapisnika je prav tako razvidno, 

da je bila v načrtu gradnja nove kapele, saj so zanjo pričeli zbirati material.
797

  

 

Nova kapela je bila tako zgrajena leta 1716, in sicer je bil spodnji del v višino enega 

kuba
798

 zidan, ostalo pa je bilo iz hrastovine. Prostorna je bila za okrog 500 ljudi in 

bila ob tej vizitaciji s strani arhidiakona tudi blagoslovljena. Strop mizarske izdelave 

je bil odlično narejen, na sredini večjega oltarja, ki še ni bil poslikan, je bila slika sv. 

Janeza Krstnika, na zgornjem delu oltarja pa so se z obeh strani videli angeli. V 

lesenem zvoniku sta bila dva blagoslovljena zvonova, eden s težo 250 funtov in drugi 

150 funtov. Vrata na kapeli so bila z dobrim zaklepom,
799

 kar kaže na njeno dobro 

zavarovanost. Na novo je bila postavljena tudi prižnica, poslikana s štirimi 

Evangelisti
800

 in pa še neposlikan tabernakelj. Kapela je bila krita s skodlami, imela 

je tri oltarje in enega prenosnega.
801

 Kot navaja zapisnik iz leta 1756 je bila kapela v 

dobrem stanju in oskrbljena z vsemi potrebnimi stvarmi.
802

 Z ustanovitvijo župnije v 

Beltincih pa kapela sv. Janeza Krstnika ni več spadala pod turniško župnijo, temveč 

je pripadla novoustanovljeni župniji. Zapisnik iz leta 1768 navaja, da je bila kapela 

še vedno zidana v temeljih, sicer pa lesena, z leseno streho, a že razpadajoča, tako da 

razen temelja ni imela več nobene vrednosti. V dolžino je merila 10 klafter, v širino 

pa 4. Oltarji so bili, kot že omenjeno, trije, vendar so bili stranski posvečeni drugim 

svetnikom. Desno od glavnega, posvečenega svetemu Janezu Krstniku, je bil drugi 

oltar v čast sv. Mihaelu in zraven slika sv. Štefana, na levi strani pa oltar v čast 

                                                 

795
 Glede na to, da je v vizitacijskem zapisniku leta 1688 zapisano, da sta bila oba blagoslovljena, 

lahko sklepamo, da je prišlo ali do napake v zapisu ali pa je bil medtem kateri od zvonov zamenjan in 

tako še ne blagoslovljen. 
796

 NAZ, Protokol br. 71/II (1698), pag. 88–89. 
797

 NAZ, Protokol br. 72/III (1702), pag. 561. 
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 Iz »cubulus« – mera komolca, okrog 50 cm. 
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 NAZ, Protokol br. 73/IV (1716), pag. 15. 
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 NAZ, Protokol br. 73/IV (1718), pag. 59. 
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 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 30. 
802

 NAZ, Protokol br. 75/VI (1756), pag. 213. 
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apostolom sv. Filipu in Jakobu in slika sv. Emerika. V zvoniku, ki je štrlel ven, sta 

bila dva zvonova, težka okoli 6 funtov, obrnjena proti zahodu in posvečena sv. 

Janezu Krstniku, Štefanu in Emeriku. Ob zvoniku je bil postavljen še lesen križ, 

vendar že zelo star in brez vrednosti. Poleg omenjena dva orala orne zemlje je bilo 

leta 1768 v lasti kapele še 10 panjev čebel. Kot je razvidno iz omenjene vizitacije, je 

bila kapela sv. Janeza Krstnika narejena z darovi župljanov, njena obnova pa je bila 

odvisna od cerkvenega ključarja, ki je tudi hranil dohodke te kapele.
803

 Enako stanje 

kapele je opisano tudi v dveh naslednjih zapisnikih, le da leta 1774 ni bila več v čast 

sv. Janezu Krstniku, ampak kralju sv. Štefanu.
804

 

 

 

Slika 17: Cerkev sv. Štefana Ogrskega v Dokležovju. Foto: Klaudija Sedar, 2012. 

 

V turniški župniji so pomembno vlogo v 17. in 18. stoletju poleg župnijske cerkve 

odigrale tudi kapele, katerih postavitev je zlasti vernikom olajšala prihajanje v božji 

hram, saj je bila župnijska cerkev od nekaterih krajev precej oddaljena. Kot poročajo 

vizitacijski zapisniki zagrebške škofije, so imele podružnične kapele vse potrebno za 

opravljanje svetih maš, da se je v njih lahko brez težav opravljalo bogoslužje obenem 
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pa njihova podoba oziroma prisotnost kaže na pomembno vlogo na kulturnem 

področju. V 17. stoletju so bile sicer še lesene in v glavnem v zelo slabem stanju, 

toda proti koncu stoletja in v začetku 18. stoletja, ko je nastopilo mirnejše obdobje v 

primerjavi s prejšnjim, so lesene nadomestili z zidanimi in te so kasneje postale tudi 

samostojne župnijske cerkve, kar nakazuje na njihovo pomembno vlogo v pretekli 

krajevni zgodovini. 

 

5.4.2.4 Pokopališče 

 

Pokopališče se ob cerkvi omenja v vizitaciji leta 1649, kjer je zapisano, da je bilo z 

dveh strani neprehodno.
805

 Sicer je bilo dobro obdano z leseno ograjo, zaprto in 

povsem nepoškodovano.
806

 So pa bili poškodovani in oskrunjeni grobovi »heretikov« 

s strani razbojnikov in Turkov, kot je zapisano v vizitacijskem zapisniku iz leta 

1651.
807

  Pokopališče je bilo takoj za cerkvijo
808

 oziroma po zapisnikih iz let 1688 in 

1698 okrog cerkve, blagoslovljeno, dovolj veliko in dobro ograjeno.
809

 Iz teh navedb 

lahko sklepamo, da se je z leti povečalo in razširilo. V zapisniku iz leta 1672 sicer 

beremo, da je bilo v načrtu novo pokopališče (verjetno zaradi premajhnosti 

dotedanjega), toda niso imeli še izbrane lokacije. Novo pokopališče so si zamislili pri 

kapeli, toda tam je bila nevarnost povodnje, druga predvidena lokacija pa je bila 

poleg posesti zemljiškega gospoda, kjer bi lahko bilo veliko in dovolj prostorno 

pokopališče.
810

 Glede na kasnejše zapise, načrt o novem oziroma drugem 

pokopališču ni bil udejanjen, saj zapisniki omenjajo le pokopališče ob cerkvi. Leta 

1747 se omenja križ, ki je bil postavljen ob pokopališču čez cesto,
811

 vizitacijski 

zapisnik iz leta 1756 pa navaja še križ na pokopališču, ki je bil obrnjen proti jugu,
812

 

zanj pa so bili dolžni poskrbeti župljani, kot navaja vizitacijski zapisnik iz leta 1778. 
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V slednjem je zapisano, da je bilo pokopališče znotraj cerkvenega območja ograjeno 

s hrastovino in blagoslovljeno.
813

 

 

Poleg pokopališča ob turniški cerkvi so bila pokopališča še ob vseh treh 

podružničnih kapelah, ob kapeli sv. Križa v Črenšovcih, kapeli sv. Ladislava v 

Beltincih in kapeli sv. Janeza Krstnika v Dokležovju. Pokopališče ob kapeli sv. Križa 

v Črenšovcih prvič omenja zapisnik iz leta 1660, ki pravi, da je tamkajšnje 

pokopališče spadalo h kapeli in je bilo primerno urejeno.
814

 Dotikalo se je kapele, 

bilo je blagoslovljeno, obdano s čvrsto hrastovino in zaprto z vrati. To je tudi kapelo, 

ki je bila obrnjena proti vzhodu, varovalo pred poletno vročino.
815

 Na tem 

pokopališču so pokopavali mrliče iz vasi Melinci, Bistrice in Črenšovci.
816

  

 

Pokopališče ob kapeli sv. Ladislava v Beltincih se omenja šele v vizitacijskem 

zapisniku iz leta 1747 z navedbo, da dotlej še ni bil opravljen noben pokop.
817

 Kje so 

do tedaj pokopavali umrle, ni navedeno v nobenem od vizitacijskih zapisnikov. 

Razberemo lahko le, da je bila želja po lastnem pokopališču vsaj že od leta 1688.
818

 

Glede na to predvidevamo, da so umrle iz vasi najverjetneje pokopavali ob župnijski 

cerkvi v Turnišču, pa čeprav je le-to bilo precej oddaljeno. Po zgraditvi cerkve v 

Beltincih leta 1742 in ustanovitvi lastne župnije leta 1760, je bil po tem letu za 

pokopališče določen prostor okoli cerkve, uporabljati pa se je začelo verjetno v 

prihodnjih letih, kot to potrjuje vizitacijski zapisnik iz leta 1768.
819

 Staro pokopališče 

ob nekdanji kapeli pa je bilo z njenim podrtjem najverjetneje uničeno. 

 

Tretje podružnično pokopališče pa je bilo ob kapeli sv. Janeza Krstnika v 

Dokležovju. Omenja se ob prvi vizitaciji kapele 1660 z navedbo, da je bilo dobro 

ograjeno z borovim lesom.
820

 Sicer ni bilo veliko, kot je razvidno iz zapisnika iz leta 

                                                 

813
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 242. 

814
 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 55. 

815
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 231. 

816
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 29. 

817
 Prav tam, pag. 30. 

818
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 235. 

819
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 131. Več o tem v poglavju 5.4.5.5 (Pokopališče). 

820
 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 55 
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1688, je pa bilo blagoslovljeno in z vrati na zaklep.
821

 Na tem pokopališču so 

pokopavali mrliče iz vasi Dokležovje, Bratonci in Ižakovci, večkrat tudi brez 

vednosti in spremstva župnika.
822

 Ob vhodu na pokopališče je bil postavljen križ, 

namesto vrat pa je bila molilnica, posvečena sv. Nikolaju.
823

 Ta molilnica je v 

dolžino merila 1 klaftro, v širino pa 1 in pol. Narejena je bila, tako kot kapela sv. 

Janeza Krstnika, z darovi župljanov, njuna obnova pa je bila odvisna od cerkvenega 

ključarja, ki je tudi hranil dohodke te kapele.
824

 

 

 

5. 4. 2. 5 Inventar knjig 

 

Prve knjige, ki se omenjajo ob vizitaciji turniške cerkve leta 1651, so bile knjiga 

krščenih, poročna knjiga in knjiga spovedanih (Liber Baptisandorum, Copulatorum 

et Confitent(ium)).
825

 Teh pa ni več zaslediti ob naslednji vizitaciji leta 1660, kjer je 

navedeno, da krstna knjiga manjka, ostali dve pa se niti ne omenjata. Med 

inventarjem knjig sta zabeležena dva misala, rimski in zagrebški, ter trije ostrogonski 

obredniki (Missalia 2, Romanum, aliud Zagrabiensem, Agendas Strigonien(ses) 3). 

Drugih knjig naj ne bi bilo, saj je tako zatrdil tudi sam župnik, je pa bilo te knjige 

dovoljeno uporabljati tudi v podružničnih kapelah.
826

 Bogatejši inventar ponuja 

vizitacijski zapisnik iz leta 1669, in sicer so bile poleg krstne in poročne knjige 

(Liber Baptisandorum et Copulatorum) zabeležene še: dva stara misala brez začetka 

in konca (Missalia antiqui typi duo absque fine et initio), zgodovinska knjiga brez 

naslova (Historicum liber unum sine titulo), življenjepis svetnikov v stari pisavi (Vita 

sanctorum antique scripturae), Biblija brez začetnih strani (Bibliorum liber unus 

absque initio), polemična knjiga Martina Becana (Liber Martini Becani unus 

controversista), nedeljske pridige svetega Antona Padovanskega (Sermones 

dominicales divi Antonii de Padua), v rokopisu zbirka primerov o vesti (Summa 

casuum conscientiae manu scripta), knjiga primerov o »heretikih« in kristjanih 

                                                 

821
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 233. 

822
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 30. 

823
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1756), pag. 213. 

824
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 132. 

825
 NAZ, Protokol, br. 89/I (1651), pag. 120. 

826
 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 54. 
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(Exemplorum tam haereticorum quam Xtianorum liber unus), pridige k nedeljskim 

evangelijem za zimski čas frančiškana Ivana Royaerda (Homiliae in evangelia 

dominicalia pars hiemalis per fratrem Ioannem Royardum ordinis minorum), 

Navodila za spoved Bartolomeja iz Medine (Instructio confessariorum fratris 

Bartolomei a Medina ordinis praedicatorum), Knjiga za spodbijanje »heretikov« 

varmijskega škofa Stanislava Hozija (Confutatio haereticorum auctore Stanislao 

Hosio episcopo Varmiensi), Rožice Tomaža Hibernikusa (Flores Doctorum per 

Thomam Hibernicum).
827

 

Naslednji popis knjig daje vizitacijski zapisnik iz leta 1690, kjer je navedeno, da so 

bile poleg drugih knjig, ki niso imenovane še naslednje: Rožice (Flores Doctorum), 

Zvezki za zimski čas (Thomae hybernici), Postila oziroma pripovedi k pismom v 

osmih delih (in octavo Postilla seu Enarrationes ad Epistolas), evangeliji 

(Evangelia), nova zaveza Svetega pisma (?) (Novum Testamentum (?))
828

 in tripartit 

(Tripartitum fabri).
829

 

 

Do leta 1768, ko je naveden obširnejši seznam knjig, le-tega podajata le vizitacijska 

zapisnika iz leta 1693 in 1716. V prvem sta navedena le dva misala, od katerih je bil 

eden nov in drugi že obrabljen (duo Missalia, unum novum, aliud attritam),
830

 v 

drugem pa se omenjajo knjiga krščenih (Librum Baptisandos), ostrogonski obrednik 

(Rituale Strigoniensis), obrednik evangelijev (Rituale evangelium) in Pridige 

(Concionatorium fabri).
831

 Iz dosedanjih zapisov ugotavljamo, da se knjižnični 

inventar ni popisoval redno, kakor tudi ne v celoti, saj nekaterih knjig, ki so bile prej 

prisotne, kasneje ni več zaslediti. Morda se je inventar res spreminjal in so župnijo 

zalagali vedno z novimi/drugimi knjigami, a tega ne moremo na podlagi vizitacijskih 

zapisnikov potrditi. 

 

                                                 

827
 NAZ, Protokol br. 7/VII (1669), pag. 224. 

828
 Prvi popolni prevod Novega Testamenta v madžarščini  datira v leto 1541 in je delo János 

Sylvestra (Új Testamentum magyar nyelven), pred tem pa je Gábor Pesti leta 1536 izdal Novi 

testament le s štirimi evangeliji (Új Testamentum magyar nyelven (valójában csak a négy evangélium) 

(Magyar bibliafordítások. Pridobljeno 6. 6. 2013, iz http://www.biblia.hu/bevez/magyar.htm). 
829

 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1690), pag. 394. 
830

 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1693), pag. 764. 
831

 NAZ, Protokol br. 73/IV (1716), pag. 12. 
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Kot rečeno, je obsežnejši inventar knjig podan v letih 1768 in 1778, vendar pa izmed 

navedenih knjig izpostavljamo le tiste s hrvaško oziroma madžarsko vsebino, ki pa 

so bile bolj redke, saj so prevladovale knjige z latinsko vsebino. V letu 1768 so bile 

tako poleg misalov, Svetega pisma in drugih latinskih knjig zastopane zagrebški 

obrednik (Rituale Zagrabiense 1), knjiga evangelijev v hrvaškem jeziku (Liber 

Evangeliorum Croaticus 1) in hrvaški slovar (Dictionarium Croaticum), med 

madžarskimi pa se omenjata dve Pázmányjevi deli (Controversista in Engelgrave 

Dom.(inicis) et Fest.(ibus)).
832

 Omenjenih hrvaških kot tudi madžarskih knjig in 

nasploh odsotnost knjig v teh jezikih pa ni več zaslediti med knjižnim popisom leta 

1778,
833

 kar lahko pripišemo že vplivom sombotelske škofije, pod katero je leto 

poprej pripadlo vso Prekmurje. Kot kaže, so bile s spremenjeno škofijsko 

pripadnostjo odstranjene tudi vse knjige s hrvaško vsebino, je pa zanimivo, da med 

knjižnim inventarjem niso bile zastopane knjige v madžarskem jeziku, kar je 

presenetljivo glede na madžarsko škofijsko pripadnost, tako da domnevamo, da jih 

vizitatorji najverjetneje niso upoštevali. 

 

Kot je razvidno iz vizitacijskih zapisnikov zagrebške škofije, so bile s knjigami 

opremljene tudi podružnične kapele, in sicer imamo podatke za kapelo sv. Križa v 

Črenšovcih in kapelo sv. Janeza Krstnika v Dokležovju. V prvi je bil po zabeleženih 

podatkih leta 1660 rimski misal (Missale Romanum), leta 1669 ostrogonski obrednik 

(Agenda Strigoniensis),
834

 leta 1778 pa dva obrednika (Ritualia 2), dva večja misala 

(Missalia majora 2), eden misal za umrle (Missale de Requiem) in evangelijska 

knjiga (Liber Evangeliorum),
835

 v drugi pa leta 1688 rimski misal (Missale 

Romanum),
836

 kasneje pa še knjiga evangelijev (Liber Evangeliorum), dva rimska 

misala (Missalia 2), od tega eden za umrle (Missale de Requiem) in obrednik 

(Ritual).
837

 Za kapeli sv. Ladislava v Beltincih in sv. Antona v Turnišču v vizitacijah 

zagrebške škofije tovrstne podatke nismo zasledili, a vendarle predvidevamo, da so 

morale biti tudi tam zastopane vsaj osnovne mašne in obredne knjige za bogoslužje. 
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 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 120, 127. 

833
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 251−252. 

834
 NAZ, Protokoli 70/Ib (1660), pag. 55: br. 7/VII (1669), pag. 226. 

835
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 257. 

836
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 233. 

837
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 132. 
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Prav tako pa je verjetno, da so jih župniki ob mašah oziroma drugih slovesnostih 

prinašali s seboj, saj jih v tedaj še lesenih in dokaj slabo zavarovanih kapelah ni bilo 

varno puščati oziroma hraniti. V kapeli sv. Antona se namreč prve liturgične knjige 

omenjajo šele ob prvi sombotelski vizitaciji leta 1778, ko so bile tam: obrednik 

(Rituale), knjiga evangelijev (Liber Evangeliorum), eden večji misal (Missale major) 

in eden misal za umrle (Missale de Requiem).
838

 Nedvomno pa je zastopanost 

omenjenih knjig v kapelah, četudi inventar ni bil ravno bogat, gotovo jasen 

pokazatelj, da so bile kapele redno v uporabi in se je ob njih odvijal tudi družabni del 

življenja. Čeprav je ta temeljil v glavnem na duhovnosti, pa je iz tega vendarle moč 

začutiti tudi kulturni odsev tedanjega časa. 

 

5.4.2.6 Župniki
839

 

 

Kot najstarejši turniški župnik je znan župnik Mihael iz leta 1501, ki je bil hkrati tudi 

beksinski vicearhidiakon. Ob njem se tedaj na župniji omenjata tudi dva kaplana.
840

 

Naslednje znano ime je Gregor Lackovič, v času delovanja katerega je bilo 20. junija 

1565 kupljeno Sveto pismo stare in nove zaveze, ki je bilo tiskano leta 1562 v Baslu 

v Švici. Zanj se je tedaj odštelo 80 zlatih ogrskih forintov, kar je v začetku 20. 

stoletja naneslo 640 kron. Od časa Gregorja Lackoviča, torej  nekje od leta 1565, do 

župnika Petra Paulušiča leta 1579 pa naj se župniki ne bi podpisovali v nikakršnih 

knjigah, zato ostajajo tudi njihova imena neznana.
841

 

 

1649 (?)–1661 Jacobus Vukovich/Wkouich (Jakob Vukovič) 

Ob prvi vizitaciji zagrebške škofije v Turnišču leta 1649 je kot tamkajšnji župnik 

deloval Jakob Vukovič.
842

 Isti se omenja tudi ob vizitacijah leta 1651 in 1660. V letu 

1651 je poleg imena zapisano le, da je imel knjigo krščenih, poročenih in 

izpovedanih,
843

 v letu 1660 pa dobimo nekoliko širši opis. Bil je srednjih let in je 

dosegal zadostno izobrazbo za opravljanje svojega dela. V vseh pogledih, tudi pri 
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 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 245. 
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 Glej op. 659. 

840
 Krčelić, Povijest Stolne crkve zagrebačke, str. 39. 

841
 Salaj, Cérkev törjanszka, str. 70. 
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 NAZ, Protokol br. 6/VI (1649), pag. 29. 
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 NAZ, Protokol br. 89/I (1651), pag. 118, 120. 
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podeljevanju zakramentov, se je ponašal z veliko hvalo župljanov, razen dveh ali treh 

posameznikov, pred katerimi je bil v strahu, da ga ne bi odvedli z orožjem. Na 

pobudo nenaklonjenih župljanov bi namreč lahko bil z razsodbo pregnan. Sicer pa je 

bil pri opravljanju svojega dela potreben in tudi koristen. Njegovo družino so 

sestavljali sestra, mlajša dekla in hlapci. Podložnikov ni imel, a po govorici 

župljanov naj bi prej bili prisotni, toda ne vedo, kdo so bili, od kod niti v kateri vasi 

so živeli.
844

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O njegovem življenju je poleg zapisanega znano še, da je na zagrebškem semenišču 

prisegel 25. novembra 1646. Po župnikovanju v Turnišču (1660) je 1661 postal 

župnik pri Sv. Juriju na Bregu v Medžimurju, leta 1666 pa kanonik zagrebškega 

kapitlja in to ostal do svoje smrti leta 1678. Sodeloval je na prvi škofijski sinodi 

Martina Borkovića (3.−5. junij 1669) in bil tudi eden izmed sinodalnih izpraševalcev. 

Sicer je bil od leta 1669 tudi nadzornik kapiteljskih gozdov, leta 1670 upravitelj 

Varaždinskih Toplic, po letu 1670 upravitelj ubožnice, kapiteljski dekan in delitelj 

kapiteljskih prihodkov. V letih 1671─1678 je bil komarniški arhidiakon, v letih 

1672−1673 nadzornik trga in v letih 1674−1676 nadzornik kapiteljskih vinogradov. 

Po smrti (17. 1. 1678) je kapiteljskemu zboru pripadla njegova dediščina v višini 100 

cesarskih zlatnikov.
845

 

 

1661−1679 Vincentius Iuretich (Vincenc Juretič) 

V turniški župniji je nastopil z župnijsko prisego 29. julija 1661.
846

 Na prvi škofijski 

skupščini škofa Martina Borkovića (3.−5. junij 1669) je arhidiakon ocenil, da je imel 

primerno znanje, bil je marljiv pri svojih delih, odločen, pohvalnega življenja in zato 

tudi priljubljen pri župljanih, doma in izven doma pa miren.
847

 Kot turniški župnik je 

sodeloval tudi na drugi Borkovićevi sinodi (1673), kjer je bil prav tako pohvaljen.
848

 

Vizitator je leta 1669 iz pogovora z župnikom Juretičem ugotovil, da je živel pošteno 

in prav tako marljivo opravljal bogoslužje. Od župljanov je dobival le letno dajatev 

                                                 

844
 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 54. 

845
 Razum, Biskupijska skupština (sinoda) Zagrebačke nadbiskupije iz 1669, str. 63. 

846
 Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 38. 

847
 Razum, Biskupijska skupština (sinoda) Zagrebačke nadbiskupije iz 1669. godine, str. 37, 87.  

848
 Razum, Biskupijska skupština (sinoda) Zagrebačke nadbiskupije iz 1673 godine, str. 37; 93. 
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in štolnino, kot je razvidno iz popisa prebivalstva, ki ga je sestavil sam, in kjer se 

obenem nahaja navedba, da je njegova družina štela 7 članov.  

 

1679−1687 Matthias Paulus Tusilovich (Matija Pavel Tusilovič)  

V župniji Turnišče je službo nastopil 18. maja 1679,
849

 do tedaj pa je služboval v 

Bogojini. O njegovem delovanju v novi župniji žal ni podatkov, saj v tem času ni bila 

izvedena nobena vizitacija s strani zagrebške škofije. 

 

1687−1715   Petrus Paulussich (Peter Paulušič) 

V župniji Turnišče je službo nastopil 7. marca 1687, kot se lahko razbere iz 

vizitacijskega zapisnika iz leta 1688. Tedaj je bil star 34 let, duhovnik pa dve leti. V 

dveh letih je dokončal filozofijo v Zagrebu in teologijo v Bologni. V podeljevanju 

zakramentov je bil marljiv in tudi dobro je skrbel za red in čistočo v cerkvi. Imel je 

dostojno družino, živel je pošteno in vzorno, dobro pa se je razumel tudi z župljani. 

Kot je ugotovil vizitator, je redno vpisoval v knjigo krščenih in poročenih ter se 

ravnal po sinodalnih sklepih.
850

 Iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1692 je razvidno, 

da je bil dober gospodar, vendar le zase, za cerkev pa niti ne toliko. Prav tako ni 

kazal nobene skrbnosti za račune cerkvenih ključarjev, kajti samo za pisanje njihovih 

dolžnosti je porabil tudi po dva dneva. Redno pa je vpisoval v knjigo krščenih in 

poročenih. Imel je dva mlada hlapca in eno deklo.
851

 V letu 1693 je bilo zapisano, da 

Paulušič zaradi oslabelosti kaplana težko upravlja župnijo, a se je navkljub temu 

trudil, da ni noben vernik ostal brez potrebnih zakramentov.
852

 V vsem ga hvalijo 

tudi kasnejši vizitacijski zapisniki iz let 1698, 1699, 1701 in 1702 in 1703. Z leti je 

bolje gospodaril in skrbel za čistočo, bil pa je tudi dober pridigar in je to opravljal z 

užitkom. Leta 1703 sta z njim živela še dva hlapca, majhna deklica, stara okrog 10 

let, rejnica in kuharica, katere mož naj bi bil v vojski. Ta je bila stara okrog 40 let, 

zelo poštena, je pa baje rada zahajala v župnikovo spalnico. Sinodalnih sklepov ni 

imel, saj so bili sežgani, obljubil pa je, da jih bo znova napisal.
853

  

 

                                                 

849
 Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 66. 

850
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 240–241. 

851
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1692), pag. 646. 
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 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1693), pag. 765. 

853
 NAZ, Protokoli br. 71/II (1698), pag. 74; br. 72/III (1699), pag. 402; br. 72/III (1703), pag. 648. 
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1715−1731 Matthias Franciscus Horvath (Matija Franc Horvat) 

Za župnijo Turnišče je prisegel 27. 3. 1715.
854

 Tedaj je bil star 41 let, duhovnik pa 6 

let. Filozofijo je študiral na Dunaju, teologijo pa v Bologni. Imel je dobro znanje in 

tudi sicer bil zglednega vedenja, tako da proti njemu ni bilo nobenih pritožb.  

Vizitator je ocenil, da je nosil je primerno obleko in bil tudi sicer urejen. Tudi 

pridigal je rad, prav tako je imel pri sebi potrebne knjige za opravljanje bogoslužja. 

Pri njem sta živela še njegov brat in ostarela dekla, ki je pasla živino.
855

 Zapisnik iz 

leta 1718 navaja, da je župnijo dobro upravljal, skrbel za čistočo, gospodarstvo pa 

mu ni najbolj ležalo. Proti njemu se je pritoževal le učitelj, ker naj bi ga pogosto 

kaznoval.
856

 Razlog za kaznovanje ni naveden, a sklepamo, da je bil verjetno učitelj 

površen oziroma nekorekten pri opravljanju svojih dolžnosti. Horvat je v tej župniji 

služboval do leta 1731, do prihoda naslednjega župnika.
857

 

 

1731−1759 Ioannes Herman (Ivan Herman) 

Kot se razbere iz zapisnika iz leta 1747, je bil župnik Herman takrat star 52 let, v tej 

župniji je služboval že 16 let, župnik pa je postal pred 28. leti. Hkrati je opravljal tudi 

službo vicearhidiakona prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata. Študiral je 

filozofijo in moralno teologijo v Zagrebu, za to službo pa ga je predlagala družina 

Csaky, ki je tedaj imela patronatsko pravo nad župnijo in pod njihovim 

patronatstvom je bil tudi potrjen in vpeljan v župnijo.
858

 Vizitacijski zapisnik iz leta 

1756 pravi, da ga je predlagal grof Jurij Csaky, potrdil pa škof Jurij Dranyngh (?) in 

v času njegovega mandata je bil tudi vpeljan.
859

 Vizitator je zapisal, da je nosil 

primerno obleko in bil tudi sicer urejen. Vpisoval je v vse tri matične knjige, ob 

nedeljah in praznikih pa je župljane poučeval molitve Pater, Ave, Credo, Decalogum, 

Quinque Ecclesia praecepta, Actus Fidei. Spei et Charitatis. Njegovo družino so 

sestavljali sestra z možem in nečakinja, štirje hlapci in tri dekle, ki so se z župnikom 

                                                 

854
 Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 102. Drugi viri navajajo, 

da je v župniji deloval že v letu 1713 (Salaj, Cérkev törjanszka, str. 71). 
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 NAZ, Protokol br. 73/IV (1716), pag.  4. 
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 NAZ, Protokol br. 73/IV (1718), pag. 58. 
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 NŠAM, Krstna matična knjiga 1677 – 1725; Župnijski urad Turnišče, Listina I/95. 
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 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 27–28. 
859

 NAZ, Protokol br. 75/VI (1756), pag. 211. 
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dobro razumeli. Vizitator ga je pohvalil, da je svoje delo dobro opravljal.
860

 Omenja 

ga tudi zapisnik iz leta 1756, ko je še vedno opravljal dvojno funkcijo, kot turniški 

župnik in vicearhidiakon. Tudi v tem vizitacijskem zapisniku je bil pohvaljen, da je 

urejen ter pri opravljanju svojih obveznosti kot tudi pri poučevanju ljudstva izrazito 

vnet.
861

 Kot je razvidno iz krstne matične knjige, je zadnji krst v župniji Turnišče 

opravil 12. aprila 1759,
862

 umrl pa mesec dni kasneje (12. 5.) pod administraturo 

(upravljanjem) Petra Kárásza, ki je postal upravitelj 22. maja leta 1757.
863

 Ta je v 

zadnjih letih delovanja župniku Hermanu, ki je bil tedaj že ostarel in bolehen, 

pomagal pri upravljanju župnije.
864

 

 

1759−1760? Nicolaus Gollacz (Nikolaj Golac) 

Po smrti Hermana je župnijo prevzel Nikolaj Golac, ki je upravljal župnijo do konca 

aprila leta 1760, ko je odšel v župnijo Čakovec.
865

 Prav Golacu se tudi pripisujejo 

zasluge za pospešitev ustanovitve beltinske župnije.
866

 

 

1760 Michael Horvath (Mihael Horvat) 

Zapisnik iz leta 1760 navaja, da ob vizitaciji v župniji ni bilo župnika, ampak jo je 

začasno upravljal Mihael Horvat, star okoli 25 let, ki je kot kaplan in župnijski 

upravitelj v to župnijo prišel pred dvema mesecema. Vizitator je navedel, da Horvat 

ni bil vešč hrvaškega jezika, ki bi bil tu najbolj potreben, je pa vendarle v tem jeziku 

ob nedeljah in praznikih bral evangelije
867

 in tudi sicer je bil skrben v podeljevanju 

zakramentov. Imel je knjigo poročenih, ni pa podatka o krstni in mrliški knjigi. Bil je 

urejen, preudaren in miren mož, pri sebi pa je imel le deklo, ki je bila v tej župniji že 

sedem let.
868

  

 

                                                 

860
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 27–28. V letu 1750 so bili pri njem razen sorodnikov še dva 

sužnja in ena dekla (NAZ, Protokol br.75/VI (1750), pag. 179). 
861

 NAZ, Protokol br. 75/VI (1756), pag. 211. 
862

 NŠAM, Krstna matična knjiga Turnišče 1677−1725. 
863

 Župnijski urad Turnišče, Listina I/95. 
864

 Salaj, Cérkev törjanszka, str. 70. 
865

 NŠAM, Krstna matična knjiga Turnišče 1677−1725; Župnijski urad Turnišče, Listina I/95; Salaj, 

Cérkev törjanszka, str. 70. Po ugotovitvah Zelka jo je upravljal od junija 1759 do junija 1760 (Zelko, 

Zgodovina Prekmurja, str. 161) 
866

 Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 161. 
867

 Diebus Dominicis et festivis Evangelicum Croatica populo legit. 
868

 NAZ, Protokol br. 76/VII (1760), pag.  377. 
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1760 Petrus Karasz (Peter Karas)
869

 

 

1760−1762 Petrus Biró (Peter Biró) 

Biró je za turniško župnijo prisegel 9. avgusta 1760.
870

 O njem in njegovem življenju 

drugi podatki niso znani, glede na njegovo naslednjo prisego, ki je bila opravljena 2. 

5. 1762,
871

 pa sklepamo, da je do tedaj deloval v Turnišču. 

 

1762−1784 (?)  Franciscus Korossa (Franc Koroša) 

V turniško župnijo je prišel leta 1762, kot je razvidno iz zapisnika iz leta 1778
872

 in 

to dokazuje tudi njegova prisega z dne 9. 6. 1762.
873

 Prihajal je iz vasi Renkovci, ki 

je tedaj spadala pod beltinsko gospostvo. Ob nastopu duhovniške službe  v Turnišču, 

kjer je bil umeščen pod patronatstvom gospoda Antona Glušiča, je bil star 26 let, 

duhovnik pa je postal dve leti prej. Pred tem drugje še ni bil župnik, kot kaplan pa je 

deloval eno leto v Beltincih in enajst mesecev v župniji Sv. Jurij v Medžimurju. Tako 

v matici kot v podružnici sv. Križa v Črenšovcih je pridigal v hrvaškem jeziku pa 

tudi sicer je zelo dobro obvladal hrvaški in madžarski jezik .
874

 

 

Ob župnikih se v župniji Turnišče omenjajo tudi kaplani, in sicer na podlagi 

obstoječih dokumentov od leta 1691 naprej, ko se tam omenja Michael Topolyak 

(Mihael Topoljak).
875

 Naslednji kaplan po imenu Blasius Tivadar (Blaž Tivadar)
876

 

                                                 

869
 Salaj, Cérkev törjanszka, str. 70. 

870
 Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 186. Po nekaterih virih pa 

naj bi kot župnik v Turnišču nastopil v letu 1761 (Salaj, Cérkev törjanszka, str. 71; Župnijski urad 

Turnišče, Listina I/95). 
871

 Tega dne je prisegel za župnijo Szent György Völgyensis (Razum, Vjeroispovijedi i župničke 

prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 188). 
872

 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 239. 
873

 Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 188. 
874

 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 239–240. 
875

 Topoljak je služboval v času župnika Paulušiča (1687–1715 (?)), star je bil 30 let, duhovnik pa 3 

leta. Kaplansko službo je po zapisniku iz leta 1692 nastopil pred letom dni.  S strani župnika je bil 

pohvaljen, da pridno in pogosto opravlja zakramente in tudi živi pošteno. Nasprotno pa se je zoper 

župnika pritoževal kaplan, saj ni prejemal za svoje delo nobenega plačila in tako rekoč zastonj služil 

(NAZ, Protokol br. 70/Ib (1692), pag. 645). 
876

 Kaplansko službo je po zapisniku iz leta 1699 nastopil v novembru leta 1698. Zgradbe zanj sicer ni 

bilo, toda župnik je zaradi večje varnosti izrazil željo po kaplanu. Tivadar je bil tedaj star 26 let, bil je 

filozof in kasist eno leto. Z njim so bili zadovoljni tako župnik kot župljani. Za plačilo je prejemal 24 

ogrskih florenov, s čimer pa ni bil najbolj zadovoljen. Pri izpraševanju je primerno odgovarjal (NAZ, 

Protokoli br. 72/III (1699), pag.  402; br. 72/III (1701), pag. 465.) 
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je znan iz leta 1698, potem iz leta 1713 András Hersics (Andrej Hersič),
877

 iz leta 

1716 Georgius Mihalich (Jurij Mihalič),
878

 iz leta 1720 Ioannes Lukinich (Ivan 

Lukinič),
879

 iz leta 1743 Michael Bótth/Bóth (Mihael Bot),
880

 iz leta 1755 Nikolaus 

Gollacz (Nikolaj Golac),
881

 iz leta 1760 Michael Horváth (Mihael Horvat) in pater 

Narcissus (pater Narcis, red sv. Frančiška),
882

 iz leta 1761 Andreas Godina (Andrej 

Godina) iz Bistrice in Ioannes Marossy (Ivan Marosi),883 iz leta 1776 Petrus Gregor 

(Peter Gregor).
884

 Poleg Gregorja so v času delovanja župnika Franca Koroše 

(1762−1784) delovali še naslednji kaplani: Pál Nagy (Pavel Nagy), Michael Horváth 

(Mihael Horvat, bogojinski župnik v letih 1763−1783), Györkös iz Nedelice, András 

Krusecz (Andrej Krusec), pater Januáriusz (pater Januarij, red sv. Frančiška),  pater 

Adriánus (pater Adrijan, red sv. Pavla) in pater Dániel (pater Daniel, red sv. 

Frančiška).
885

  

 

Župniki v župniji Turnišče se skozi obe obravnavani stoletji pojavljajo kot skrbni in 

marljivi možje, ki so imeli občutek za sočloveka, zaradi česar so jim bili župljani tudi 

naklonjeni. V 17. stoletju so bili sicer zaradi nevarnosti Turkov še nekoliko previdni 

pri upravljanju župnije, po njihovem umiku pa so se lahko že bolj posvetili svojim 

dolžnostim in nalogam, kar so opravljali vzorno, kot se razbere iz vizitacijskih 

                                                 

877
 Salaj, Cérkev törjanszka, str. 71. 

878
 O njem je znano le, da je svoje delo dobro opravljal (NAZ, Protokol br. 73/IV (1716), pag. 4). 

879
 NAZ, Protokol br. 73/IV (1720), pag. 83. 

880
 Ob vizitaciji leta 1747, ki določa čas pričetka njegovega delovanja, je bil Bótth star 28 let, 

duhovnik pa je postal pred petimi leti. Filozofijo in moralno teologijo je poslušal v Zagrebu in tam je 

bil tudi nameščen. Župnika Hermana je spoštoval in mu pomagal pri poučevanju vernikov ter pri 

podeljevanju zakramentov. Samostojno pa še ni mogel delovati, saj njegovo znanje še ni bilo trdno, 

prav tako še ni bil vešč upravljanja župnije. Deloval je še v letu 1750, vendar je prišel zanj odlok, da 

bo v kratkem zaradi onemoglosti župnijskega upravitelja v župniji Szécsi Sziget premeščen na 

njegovo mesto (NAZ, Protokoli br. 75/VI (1747), pag. 28; br. 75/VI (1750), pag. 179. 
881

 Kaplansko službo je nastopil v letu 1755, kot se to ugotavlja iz zapisnika iz leta 1756. Ob vizitaciji 

je bil star 24 let, duhovnik pa je postal pred letom dni. Končal je filozofijo v Zagrebu, kjer je bil 

gojenec in teologijo na Dunaju. Svojo službo je opravljal skrbno, tako v pridiganju, kot pri 

poučevanju verouka in pri opravljanju ostalih zakramentov (NAZ, Protokol br. 75/VI (1756), pag. 

211). 
882

 Župnijski urad Turnišče, Listina I/95; Salaj, Cérkev törjanszka, str. 71. 
883

 Prav tam. 
884

 Peter Gregor je bil domačin, iz Turnišča, leta 1778 star 29 let, duhovnik pa je postal pred petimi 

leti. Kot je razvidno iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1778, je v turniški župniji kaplansko službo 

nastopil pred dvema letoma in dvema mesecema, pred tem pa je dve leti deloval kot kaplan v 

Babolesi. Obvladal je hrvaški in madžarski jezik, nameščen pa je bil pod patronatstvom Antonija 

Bornemize, ali drugače Stolnekoviča, ordinarija iz zagrebške županije (SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 

(1778), pag. 240). 
885

 Salaj, Cérkev törjanszka, str. 71. Glede zadnjih treh prim. opombo 109. 
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zapisnikov zagrebške škofije. Kot domnevamo, so bili razen zadnjega župnika 

slovenske narodnosti, ostali v glavnem iz zagrebške škofije in v manjši meri 

madžarske narodnosti. Jezik pridige pa naj bi bil prav tako hrvaški (kajkavski), kot 

kažejo zapisi iz vizitacij 18. stoletja. Sklenemo lahko, da turniški župniki s svojo 

držo in dostojnim vodenjem župnije niso bogatili le duhovno življenje, ampak so s 

tem pripomogli tudi h kulturnemu razvoju pokrajine ob Muri. 

 

5.4.2.7 Učitelji
886

 

 

1651 Georgius Budaj (Jurij Budaj) 

Zapisnik iz leta 1651 navaja, da je bil Budaj nekdaj sintaktik, živel je v lastni hiši in 

tam tudi poučeval. Imel je 22 učencev, ki jih je poučeval v osnovnih učnih veščinah 

in to delo je po zapisu vizitatorja opravljal zelo dobro. Za svoje delo je prejemal letni 

dohodek iz vasi Lipovci, Gančani in Renkovci, in sicer je iz Lipovcev prejemal 12 

mernikov rži, 7 delavcev ali toliko grošev, iz Gančan 8 mernikov rži, 1 groš, 14 

delavcev ali toliko grošev, iz Renkovcev pa 3 mernike rži, 10 grošev, 4 delavce ali 

toliko grošev. Poleg tega je za spremljanje pri pogrebih prejemal še 25 denarjev. 

Cerkovnik je bil Petrus Bogonich (Peter Bogonič), ki je prejemal za svoje delo iz 

vasi Gančani, Renkovci, trga Turnišče, Nedelice, Brezovice, Gomilice, Lipe in 

polovično iz Odrancev od vsake hiše mernik žita. Od zvonenja pa ni prejemal ničesar 

iz trga, iz ostalih vasi pa po štiri krajcarje, vendar je bila njegova le tretjina, saj je 

ostalo vzela Cerkev.
887

 Jurij Budaj je služboval še leta 1660, po zapisniku sodeč je 

bil starejši mož, poročen in kmetovalec z enim oralom zemlje, ki se je razprostiral 

med župnikovo zemljo in travnikom. Tedaj je poučeval okrog 15 dečkov, čeprav je 

bilo njegovo znanje že pomanjkljivo.
888

  

 

1669 Matthias Baiss in Matthias Goricsan (Matija Bajs in Matija Goričan).  

V zapisniku iz tega leta stoji zapisano, da je bil učitelj Matija Bajs, dober katolik in 

pošten človek, vendar s pomanjkljivo izobrazbo. Ni imel ne šole ne učencev, je pa 

                                                 

886
 Glej op. 690. 

887
 NAZ, Protokol br. 89/I (1651), pag. 119−120. 

888
 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 54. 
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prejemal dohodek iz treh vasi (pšenico iz Lipovcev, Gančanov in Renkovcev). Prav 

tako je prejemal plačilo od pogrebov, in sicer polovico župnikovega plačila (ta je 

prejemal srednji mernik pšenice ali denar v enaki vrednosti, pint vina, pečenko in 

kruh) ali pa venček v enaki vrednosti. Med popisom prebivalstva turniške župnije iz 

leta 1669 pa naletimo pri oznaki ludimagister na drugo ime – Matija Goričan, prej 

omenjenega pa pri popisu ni moč zaslediti. Podana zmeda se lahko pojasni ob 

pozornem branju zapisnika z ozirom na zapisane datume. Vizitacija župnije Turnišče 

je potekala med 31. marcem in 4. aprilom, in sicer je bila najprej vizitirana turniška 

cerkev vključno z duhovnikom, učiteljem in vsem imetjem, od 2.−4. aprila pa 

podružnice in cerkveni ključarji. Popis prebivalstva, ki je delo tedanjega župnika 

Vinka Juretiča, pa je bil narejen meseca aprila.
889

 Na podlagi tega lahko sklenemo, 

da je prav v tem času Goričan nasledil Bajsa, ki je najverjetneje, upoštevajoč popis 

prebivalstva, odšel drugam. 

 

1688 Učiteljevo ime neznano 

Kot je razvidno iz vitacije iz leta 1688, je v tem letu v Turnišču deloval učitelj, ni pa 

navedeno njegovo ime. Kovačič sicer navaja, da naj bi kot učitelj in organist deloval 

neki Agec, toda tega imena v vizitaciji ni zaslediti.
890

 Sklepamo, da je Kovačič 

osebno ime zamenjal z glagolsko obliko agetur,
891

 ki je zapisana v skrajšani obliki. 

Učitelj je dohodke prejemal iz že omenjenih treh vasi, Lipovci, Gančani in 

Renkovci,
892

 na podlagi česar lahko sklepamo, da so šolo obiskovali otroci iz le-teh. 

 

1690 Učiteljevo ime neznano 

Vizitacijski zapisnik iz tega leta navaja, da učitelj ostaja isti kot prej, s svojimi 

spretnostmi, hišo in pristojnostmi. Ali je torej deloval še vedno učitelj kot pri prejšnji 

vizitaciji ali morda že drugi, zaradi pomanjkanja podatkov nismo mogli ugotoviti. 

Razvidno je le, da je dečke iz premožnih družin učil vrlin, vedenja, branja in pisanja, 

spoznavali pa so tudi pomen praznikov in petja v cerkvi. 

 

 

                                                 

889
 NAZ, Protokol br. 7/VII (1669), pag. 224, 230. 

890
 Kovačič, Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 15. 

891
 Od glagola ago = gnati, voditi. 

892
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 241. 
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1698 Stephanus Szlavics (Štefan Slavič) 

Bil je domačin, z njim pa so bili župnik in župljani zelo zadovoljni. V vizitacijakem 

zapisniku iz leta 1698 je podatek, da je za plačilo prejemal rž iz Gančan.
893

 V 

Turnišču je deloval še leta 1702,
894

 kot cerkovnik pa se od 1699 omenja Mihael 

Kranjec (Michael Kranyecz). Bil je marljiv, za plačilo pa je prejemal predvsem žito 

od tistih vasi, ki so umrle pokopavale na pokopališču zraven cerkve.
895

  

 

1703 Ioannes Tussilovich (Ivan Tusilovič) 

Leta 1703 se kot učitelj omenja Ivan Tusilovič, cerkovnik pa je bil še isti, kot pri 

prejšnji vizitaciji.
896

 Kako dolgo je ostal Tusilovič, ni znano.  

 

1716 Franciscus Tonay (Franc Tonaj) 

Tonaj je bil visoko izobražen, kar pomeni, da je bil usposobljen tudi za poučevanje 

drugih učiteljev in ne le otrok. Bil je sicer opomnjen, da še ni naredil izpita (verjetno 

učiteljskega), a je obljubil, da bo to uredil. Kočarji iz vseh vasi so mu skupno 

plačevali 50 mernikov zrnja, poleg tega pa še vsak po 1 groš.
897

 Po nekaterih 

podatkih naj bi poučeval v Turnišču zagotovo že leta 1713.
898

 Potem se omenja še 

leta 1718, ko je poučeval 30 otrok in leta 1720 s 6 učenci.
899

   

 

1747 Michael Scsáp (Mihael Ščap) 

Naslednji učitelj se pojavi leta 1747, ko je deloval učitelj Mihael Sčap,
900

 ki je po 

nekaterih podatkih nastopil službo učitelja-kantorja, 22. maja leta 1732.
901

 Bil je 

katolik, poročen, domačin (iz Turnišča) in pošten. Stanoval je v učiteljevi hiši, kjer je 

tudi poučeval 2 dečka, poleg tega pa ob praznikih pomagal pri svetih mašah. Znal je 

krstiti in tudi sicer je svojo službo dobro opravljal.
902

  

 

                                                 

893
 NAZ, Protokol br. 71/II (1698), pag. 81. 

894
 NAZ, Protokol br. 72/III (1702), pag. 558. 

895
 NAZ, Protokol br. 72/III (1699), pag. 403. 

896
 NAZ, Protokol br. 72/III (1703), pag. 646. 

897
 NAZ, Protokol br. 73/IV (1716), pag. 13. 

898
 Salaj, Cérkev törjanszka, str. 71. 

899
 NAZ, Protokoli br. 73/IV (1718), pag. 58; br. 73/IV (1720), pag. 81. 

900
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 28 

901
 Župnijski urad Turnišče, Listina I/95. 

902
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 28. 
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1750 Stephanus Steffanécz (Štefan Štefanec) 

Učitelja Štefana Štefaneca navaja zapisnik iz leta 1750. Obenem je opravljal tudi 

službo kantorja, bil je katolik, samski, končal pa je sintakso. Prizanešeno pa mu je 

bilo delo cerkovnika, saj je to opravljal Iosephus Kolencsecz (Jožef Kolenčec). 

Ljudje so bili zelo zadovoljni z obema, medtem ko župnik ni bil najbolj navdušen 

nad učiteljem, saj je bil le-ta že v letih. Sklenil je, da si bo priskrbel drugega, takoj ko 

sedanji učitelj ne bo več učinkovito mogel opravljati svojega dela,.
903

 Toda isti 

učitelj je deloval še v letu 1756, kjer je zapisano, da so bili tako župnik kot župljani 

zadovoljni z njegovim petjem in igranjem na orgle, znal pa je tudi krstiti. Tedaj je 

delo cerkovnika opravljal Iosephus Korenschak (Jožef Korensčak), ki je skrbno 

zvonil proti naravnim nesrečam in redno vzdrževal cerkev.
904

 Ob vizitaciji leta 1760  

učitelja ni bilo, bil je le cerkovnik, ki ga zapisnik poimensko ne poimenuje. Svoje 

delo je zadovoljivo opravljal in skrbel za čistočo v cerkvi.
905

  

 

1768 Andreas Hozján (Andrej Hozjan) 

Leta 1768 je nastopil Andrej Hozjan, kar je bila tudi njegova prva služba, kot je to 

navedeno v vizitacijskem zapisniku iz leta 1778.
906

 Bil je katolik, tedaj star 24 let in 

doma iz Trnja. Poučeval je 19 otrok in hkrati opravljal tudi službo kantorja. Župnik 

ga je pohvalil, saj je dobro opravljal svoje delo, prav tako se je izkazal v vseh drugih 

zadevah. Za plačilo je prejemal po 8 grošev od kočarjev, ostalo pa v naturalijah. Za 

igranje na cerkvene orgle ni imel določenega zneska za plačilo, si je pa v tem letu 

uspel pridobiti 16 florenov. Poleg tega je od vsakega učenca prejemal 1 floren in 10 

grošev, od spremljanja mrliča k cerkvi 2 groša in pol, od spremljanja mrliča od doma 

15 grošev, od pogrebnih pesmi 5 grošev in od bedenja v najboljšem primeru 15 

grošev. Hkrati je opravljal tudi delo cerkovnika, in sicer je bilo v navadi, da je ob 

pogrebu trikrat zazvonil, za kar je prejel običajno okrog 16 velikih mernikov žita.
907

 

Učitelj Hozjan je govoril hrvaško in madžarsko, poučeval pa v hrvaščini (idiomate 

croatico), kar kaže na večkulturnost okolja, iz katerega je izhajal. V letu 1778 je imel 

                                                 

903
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1750), pag. 179. 

904
 NAZ, Protokol br. (1756), pag. 211−212. 

905
 NAZ, Protokol br. (1760), pag. 377. 

906
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 252−253. 

907
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 128. 
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še pomočnika učitelja (praeceptor), 19-letnega Štefana Turnerja iz Brezovice, ki je 

govoril hrvaško in madžarsko.
908

 

 

Potem ko je v župniji Turnišče znova prevladala katoliška vera, lahko spremljamo 

šolstvo od leta 1651, ko je naveden tudi prvi učitelj v protireformacijskem obdobju. 

Iz vizitacijskih zapisov dobimo zelo podobno sliko, kot smo jo podali že pri učiteljih 

v Dolnji Lendavi, namreč da so otroke (predvsem dečke!) poučevali v osnovnih 

učnih veščinah, prednost pa so zopet imeli otroci iz premožnejših družin. Glede na 

to, da je učitelj zlasti v 17. stoletju prejemal plačilo za poučevanje le iz treh vasi 

(Lipovci, Gančani, Renkovci) lahko domnevamo, da so k pouku tedaj prihajali le 

otroci iz omenjenih vasi, kasneje pa verjetno tudi iz ostalih. Tudi sicer so v tej župniji 

učitelji opravljali več nalog hkrati, od učitelja, kantorja, organista, cerkovnika do 

spremljevalca pri pogrebih in mašah ter pri opravljanju krstov. Po navedbah so bili 

Slovenci trije učitelji (v letih 1698, 1747, 1768), čeprav ni izključeno, da je bil kateri 

izmed ostalih prav tako slovenske narodnosti, sicer pa po priimkih sklepamo na 

slovansko (kajkavsko) in v manjši meri na madžarsko narodnost učiteljev. 

 

5.4.3 Župnija Dobrovnik 

 

5.4.3.1 Gospodarske in socialne razmere 

 

Vas Dobrovnik se prvič omenja leta 1270 oziroma 1280, ko je na pečatu trga 

Dobrovnik zabeleženo leto nastanka naselja.
909

 Kot trg (oppidum) se naselje omenja 

leta 1322, kar pomeni, da je bilo tedaj že pomembno podeželsko naselje s pravico 

trgovanja in pobiranja davkov, leta 1389 že kot mesto (civitas).
910

 

 

Preteklost kraja sta zaznamovali zlasti kovaška in lončarska obrt. Z lončarsko obrtjo 

kot dopolnilno dejavnostjo naj bi se do leta 1750 ukvarjalo kar 44 mojstrov. 

                                                 

908
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 252−253. 

909
 Varga; Pivar: Dobronak, Göntérháza, Kót helytörténete, str. 7; Prim. tudi: Varga, A dobronaki 

plébánia történetéből, str. 15; 129. 
910

 Zelko, Prekmurje do leta 1500, str. 31. 
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Lončarstvo trga, ki je na podlagi števila mojstrov postal tudi center lončarstva tega 

območja, se je namreč permanentno razvijalo vse do leta 1770. Od te dejavnosti je še 

leta 1779 živelo 65 ljudi, kasneje pa je pomen lončarstva postopoma upadal. 

Lončarski ceh v Dobrovniku naj bi sicer zanesljivo deloval že leta 1770, vendar so si 

privilegije uspeli pridobiti šele leta 1775. Spoštovati in upoštevati so morali 22 

členov, ki so bili zapisani v madžarskem jeziku.
911

 

 

K župniji Dobrovnik pa je ob prvem popisu s strani zagrebške škofije spadalo devet 

vasi, in sicer Dobrovnik, Radmožanci, Kamovci, Genterovci, Gaborgyaháza, 

Sziartóhaza, Szombathfa, Žitkovci in Bödehaza.
912

  Med leti 1688 in 1698 je bila 

priključena še vas Josecz
913

 in tako stanje je bilo tudi še konec 18. stoletja.
914

 V prvih 

letih delovanja župnije se je župnik spopadal s poskusi spreobrnitve župljanov, kajti 

večina je bila še »heretikov«, kot to navajata zapisnika iz let 1651 in 1660.
915

 Še leta 

1690 je bilo v župniji veliko »krivovercev«, ki pa so se z božjo pomočjo ter z 

župnikovo marljivostjo in njegovim primernim pristopom skušali spreobrniti. Našli 

pa so se tudi javni grešniki in pohujšljivci.
916

 Ob vizitaciji leta 1698 je bilo 

prebivalstvo dobrovniške župnije že povsem katoliško, vsi so bili spovedani ob veliki 

noči in med njimi ni bilo nobenega bigamista oziroma prešuštnika.
917

 V naslednjih 

dveh letih se kot nepoboljšljiv in javni razbojnik omenja neki Jurij Fehör, sicer pa v 

župniji skozi vso 18. stoletje po navedbah vizitatorjev ni bilo več nobenih 

grešnikov.
918

 Vendarle pa se poraja vprašanje, ali jih dejansko ni bilo ali pa je bilo 

vizotatorjem to zamolčano. Tudi »heretiki« naj bi bili čedalje redkejši, namreč en 

sam se omenja v letu 1703 in 1716, ki pa se je bil pripravljen spreobrniti.
919

 Novi 

štirje spreobrnjenci se omenjajo še leta 1718 in leta 1747 hlapec, ki mu je bil dan 

ultimat za spreobrnitev, sicer bo odstranjen iz župnije.
920

 Kot kažejo podani zapisi, je 

v Dobrovniku dokaj hitro prevladala katoliška vera, kar pomeni, da so župljani 

                                                 

911
 ZML, Zvm. nközgy. ir. Közgy. ir. 1777. május 22. Nr. 54/39; Mayer (ur.); Molnár (ur.), Viri za 

zgodovino Prekmurja, 1. zv., str. 271. 
912

 NAZ, Protokol br. 6/VI (1649), pag. 29. 
913

 NAZ, Protokol br. 71/II (1698), pag. 106−109. 
914

 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 273. 
915

 NAZ, Protokoli br. 89/I (1651), pag. 113; br. 70/I (1660), pag. 59. 
916

 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1690), pag. 410. 
917

 NAZ, Protokol br. 71/II (1698), pag. 111. 
918

 NAZ, Protokoli br. 72/III (1699), pag. 414.; br. 72/III (1701), pag. 476. 
919

 NAZ, Protokoli br. 72/III (1703), pag. 657; br. 73/IV 1716, pag. 30. 
920

 NAZ, Protokoli br. 73/IV (1718), pag. 62; br. 75/VI (1747), pag. 36. 
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sprejeli katoliško vero, na novo naseljenih krivovercev pa v župniji skorajda ni bilo 

zaslediti.  

Poleg omenjenih obrtnikov so socialno strukturo prebivalstva v Dobrovniku 

sestavljali še kmetje, kočarji in gostači, katerih dejavnost je bila vezana na tedaj 

razvite gospodarske panoge. 

 

Tabela 11: Kmečko prebivalstvo v Dobrovniku 

     1773     1775     1776     1777 

Kmetje      115       121      110      116 

Kočarji          1         3        13        11 

Gostači          3         8         8          8 

SKUPAJ      119      132      131       135 

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b, Köszégi adóösszeírások 1773−1811, dob. 112. 

 

Iz tabele 11 je razvidno, da je bil v drugi polovici 18. stoletja najmočnejši kmečki 

sloj, kočarjev in gostačev pa je bilo komaj kaj. V podanih štirih letih, od leta 1773 do 

1777, se število kmetov ni drastično spreminjalo, nekoliko se je povečalo le število 

kočarjev in gostačev.
921

 Za primerjavo je zanimiv podatek iz let 1651 in 1698, kjer 

beremo, da so leta 1651 prevladovali kočarji, kmetov pa je bilo le nekaj,
922

 medtem 

ko je bilo leta 1698 v Dobrovniku največ kmetov in 19 kočarjev.
923

 Za podrobno 

analizo bi bilo dobro vedeti natančno število kmetov in morda gostačev, vendar teh 

podatkov žal ni zaslediti. Glede na obstoječe podatke se poraja vprašanje, zakaj se je 

od leta 1651 do 1773 število kočarjev zmanjšalo na minimum in se v naslednjih letih 

zopet nekoliko povečevalo. Predvidevamo, da so bili »krivci« kmetje, ki so s 

pridobitvijo večjih obdelovalnih površin nižje sloje enostavno izpodrinili, kar 

pomeni, da se je gospodarsko stanje v stoletju močno izboljšalo. To nazorno 

prikazuje tudi grafikon 12, iz katerega je razvidno, da so bile domala vse njivske 

površine v domeni kmetov. Leta 1773 je bilo največ njiv še v izmeri enega orala, 

medtem ko so v letu 1777 imeli kmetje navadno po dva, tri in tudi več oralov 

obdelovalne zemlje. Kočarji in gostači pa so imeli navadno do enega orala 

                                                 

921
 Iz leta v leto se je spreminjalo tudi število hlapcev in dekel, pri čemer je bilo občutno več hlapcev: 

leta 1773 je bilo zabeleženih 10 hlapcev in 4 dekle; leta 1775 3 hlapci in 2 dekli; leta 1776 12 hlapcev 

in 1 dekla; leta 1777 le 8 hlapcev. 
922

 NAZ, Protokol br. 89/I (1651), pag. 113. 
923

 NAZ, Protokol br. 71/II (1698), pag 109. 
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obdelovalne zemlje. Na rodovitnost zemlje v Dobrovniku pa nakazuje uvrščenost 

njiv v prvi in drugi kakovostni razred. Slednje so namreč bile na predelih, ki so ob 

obilici dežja bili izpostavljeni povodnji. Poleg tega so imeli tudi nekaj njiv v župniji 

Turnišče, v vaseh Turnišče in Renkovci, saj pridelek na domači zemlji ni zadostoval 

za osnovne potrebe. Kot je razvidno iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1774, so gojili 

le rž in pšenico.
924

 

 

Grafikon 12: Delež podložne zemlje v oralih posameznih slojev kmečkega prebivalstva v 

Dobrovniku leta 1773 on 1777 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Dobronak).             

 

Kot njivskih je tudi največji delež travnatih površin pripadal kmetom, kar je 

razumljivo glede na statistično podobo kmečkega prebivalstva. V letu 1777, ko je 

bilo zabeleženih nekaj več kočarjev in gostačev kot leta 1773, je bilo med kosci tudi 

nekaj slednjih, vendar je bilo to število še vedno zanemarljivo v primerjavi iz vrst 

kmetov (grafikon 13). Travniki so bili tako kot njivske površine v glavnem 

klasificirani kot drugorazredni in le redki kmet je imel travnik prvega kakovostnega 

razreda.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

924
 NAZ, Protokol br. 80/XI (1774), pag. 146−152. 
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Grafikon 13: Delež koscev na travnikih posameznih slojev kmečkega prebivalstva v Dobrovniku 

leta 1773 in 1777 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Dobronak).  

                 

V Dobrovniku so bili med živino najbolj zastopani prašiči, konji, krave molznice in 

junci. Kot je razvidno iz grafikona 14, so v letu 1773 skoraj polovico vse živine 

predstavljali prašiči, katerih število pa se je do leta 1777 precej zmanjšalo. V letu 

1777 zasledimo tudi nekaj jalovih krav, ki jih sodeč po prejšnjem popisu ni bilo. 

Kmetje so imeli vsaj eno kravo, junca ali dva, konjev in prašičev pa navadno več. Pri 

kočarjih in gostačih, vendar ne pri vseh, pa se beležijo ali krava molznica ali junec ali 

prašič. Le redki so imeli vse tri vrste oziroma dve od omenjenih.  

 

Grafikon 14: Domače živali na gospodarstvih v Dobrovniku leta 1773 in 1777 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Dobronak).                  

 

Tudi vinograde so v glavnem obdelovali kmetje, sploh v letu 1773, ko je bil delež 

kočarjev in gostačev minimalen. Potem, ko se je delež slednjih do leta 1777 nekoliko 

povečal, so tudi ti dobili pravico do obdelovanja (grafikon 15). Kmetje so navadno 

imeli vinograde do deset kopačev, ostali do pet. V letu 1773 so tamkajšnji vinogradi 

opredeljeni še kot drugorazredni, medtem ko se je verjetno kakovost tal do leta 1777 
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poslabšala ali pa so bile na manj kakovostnih predelih zasajene nove trte, saj so poleg 

drugorazrednih pogosto navedeni tudi tretjerazredni vinogradi. 

 

Grafikon 15: Kopači v vinogradih v Dobrovniku leta 1773 in 1777 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Dobronak).      

            

Tudi v Dobrovniku se omenjajo vaške babice, in sicer prve leta 1768 z navedbo, da 

so bile v župniji sposobne vaške babice, po katerih je bilo pogosto povpraševanje, 

toda te po vizitatorjevih zapisih vedno niso hotele oskrbovati porodnic.
925

 Prvi 

imenski popis za vse vasi v župniji pa daje, kot pri ostalih župnijah, vizitacijski 

zapisnik iz leta 1778. Predhodna navedba delovanja babic, čeprav naj bi se izmikale 

svojemu delu, pa je vseeno zgovoren podatek, da so bile babice pomembna opora v 

času rojevanja žensk in da so delovale že pred letom 1778. 
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 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 110. 
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Tabela 12: Vaške babice v župniji Dobrovnik ob vizitaciji leta 1778 

Vas Ime Veroizpoved Starost 

Dobronak (Dobrovnik) Magdalena Kis, vdova katoličanka okrog 60 

Bödeháza (Anna Devecs)* katoličanka 50 

Gáborgyaháza (Rebeka Tsuka)* katoličanka 45 

Göntérháza 

(Genterovci) 

Elisabetha Bantai ni zabeleženo okrog 45 

Josecz (Juditha Magyar)* katoličanka 50 

Kámohaza (Kamovci) (Catharina Gáncs)* ni zabeleženo 40 

Radamás 

(Radmožanci) 

(Juditha Szomi)* katoličanka okrog 50 

Szombathfa Anna Bakos katoličanka okrog 50 

Sziártoháza (Anna Nyakas)* ni zabeleženo ni zabeleženo 

Zsitkocz (Žitkovci) (Elisabetha Király)* katoličanka 45 

Vir: Sedar po SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 283–299. 

* V času vizitacije še ni delovala, je pa bila že izbrana in imenovana. 

 

V času vizitacije so v župniji Dobrovnik delovale babice le v treh vaseh, v 

Dobrovniku, Genterovcih in v vasi Szombathfa. V vseh ostalih vaseh do tedaj babice 

niso delovale, so pa bile, najverjetneje ob izvedbi vizitacije, za v bodoče imenovane. 

Sprva je bila za vsako vas določena le ena babica in ne dve oziroma več, kot je bilo 

to v nekaterih vaseh po ostalih župnijah. Nobena izmed njih še ni bila zaprisežena, 

izprašana in poučena, kar kaže tudi na to, da sta bili v župniji Dobrovnik vloga in 

delovanje babic zelo pomanjkljivi in slabi. Po navedbi vizitatorja je bila to župnikova 

naloga, saj so bile babice šele zatem sposobne pošteno opravljati svoje delo in v sili 

tudi krstiti. Veroizpoved ni zabeležena le pri dveh babicah, a se predvideva, da sta 

bili, tako kot ostale, katoliške vere. Glede starosti pa ugotavljamo, da je bila 

povprečna 48, 3 leta. Ali so prejemale plačilo, ni navedeno, tako da sklepamo, da je 

bilo njihovo delo prostovoljno. Kot je razvidno iz vizitacijskega zapisnika iz leta 

1811, pa se sistem vpeljevanja babic ni najbolje obnesel, saj je v času omenjene 

vizitacije delovala babica po imenu Anna Nagy le v Dobrovniku in to je bila tudi 

edina babica v vsej župniji. Bila je katoliške vere, zaprisežena, poučena, v nujnih 

primerih pa je tudi krstila.
926

 

                                                 

926
 SzEL, can. vis., I.1.c, Somogy 9 (1811), Dobrovnik, pag. 52. 
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V Dobrovniku so bile poleg cehovske obrti (kovaštvo, lončarstvo) razvite tudi ostale 

gospodarske panoge kot poljedelstvo, živinoreja in vinogradništvo. Rečemo lahko, 

da je bil Dobrovnik precej vinorodna vas, saj je bilo vinogradov občutno več kot 

travnatih in njivskih površin, katere so bile zastopane v približno isti meri tako v letu 

1773 kot 1777. Med kmečkim prebivalstvom so bili najmočnejši sloj kmetje, kočarji 

in gostači so bili v manjšini in so poleg omenjenih gospodarskih panog v glavnem 

bili usmerjeni v rejo prašičev, konjev in govedi. Imenski popis vaških babic v letu 

1778 pa kaže že na dokaj urejeno babištvo, kar po navedbi vizitacijskega zapisnika iz 

leta 1768 temu še ni bilo tako. Ta podatek je pa vendarle pomemben pokazatelj, da 

so babice delovale že pred letom 1778.   

 

5.4.3.2 Cerkev apostola sv. Jakoba st. (Ecclesia Parochialis Sancti Jacobi Majoris 

Apostolis) 

 

Župnija Dobrovnik je zagotovo obstajala že v začetku 14. stoletja, saj se cerkev sv. 

Jakoba v Dobrovniku prvič omenja leta 1334, ko so bile prekmurske župnije tudi 

prvič popisane.
927

 Zelko na osnovi podatkov, da je bila na Kobilju cerkev sv. Martina 

že leta 1271 in tam tudi župnija, datira obstoj župnije v Dobrovniku celo v 13. 

stoletje.
928

 

 

Prvi vizitacijski zapisnik zagrebške škofije za župnijo Dobrovnik sega v leto 1649,
929

 

kjer piše, da je bila cerkev apostola sv. Jakoba st. zidana. Poslopje je bilo utrjeno, 

zraven cerkve je bil vrt, vzhodna vrata pa so bila narejena na novo. Cerkev je imela 

obokan prezbiterij, na sredini katerega je bila slika sv. Jakoba, prav tako je bila 

obokana zakristija, ob njej pa posvečen prostor in zato zavarovan z vratci. Veliki 

oltar je bil kamnit in nekoliko odročen, na majhnem pa se omenja antependij v zeleni 

barvi, ki je bil že dolgo tam, velik vrhnji platnen oltarni prt in preprosta, na novo 

postavljena slika. Kot se razbere iz omenjenega vizitacijskega zapisnika, je bil na 

                                                 

927
 Kovačič, Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 7. 

928
 Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 247. 

929
 NAZ, Protokol br. 6/VI (1649), pag. 29. Vizitacijski zapisnik zagrebške škofije iz tega leta poroča 

o treh prekmurskih (na ozemlju sedanjega Prekmurja) župnijah, ki so v katoliških rokah: Turnišče, 

Dobrovnik in Dolnja Lendava. Bogojina je bila tedaj še v protestantski upravi. 
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poslikanem glavnem oltarju pred kipom pribit križ, tabernakelj je bil brez vratc,  

blagoslovljena voda pa se je prinašala. 

 

Podrobnejši opis cerkve daje vizitacijski zapisnik iz leta 1660, ki pravi, da je bil strop 

v ladji narejen pred nedavnim in lepo poslikan. Poslikan, obokan in zaprt je bil tudi 

prezbiterij, omenja pa se še empora in prižnica, ki je bila postavljena na zidani steber 

pri vratih v zakristijo. Ta je bila na severni strani cerkve, obokana in enakomerno 

pokrita. Po vizitatorjevih besedah je bila zakristija posvečena že zdavnaj, še pred 

zavzetjem cerkve s strani »heretikov«, kot je bilo to razvidno iz starih slik. Zvonik je 

bil lesen in na stebrih, postavljen na novo na južni strani cerkve in pokrit z letvami. 

V njem je bil dovolj velik zvon, o posvetitvi katerega ni nihče ničesar vedel. Medtem 

ko prejšnji vizitacijski zapisnik omenja dva oltarja, je v letu 1660 zapis, da jih je bilo 

pet. Največji oziroma glavni je imel novo preprosto oltarno mizo, na sredini katere je 

bila slika sv. Jakoba, nad njo pa preprost kipec sv. Martina.
930

 Na glavnem oltarju se 

omenjajo še bombažni oltarni prt in trije prti za oltarno mizo, medtem ko so bili 

ostali štirje oltarji preprosto narejeni, zidani in tedaj še prazni. Dva izmed njih sta 

imela le vrata, od katerih so bila ena na južni strani železna. Na glavnem oltarju je bil 

tudi lesen in poslikan tabernakelj, drugi tabernakelj kamnoseške izdelave pa je bil v 

steni brez vratc. Sredi cerkve je bil še nameščen kamnit krstilnik, spovednice kakor 

tudi mnogih drugih stvari pa ni bilo, in sicer zaradi revščine ter nemarnosti 

župljanov, kar se nanaša predvsem na »heretike«, ki so prej gospodovali v tej 

cerkvi.
931

 

 

Škafar
932

 navaja, da je ogrski palatin Pavel Eszterházy dal leta 1668 sezidati novo 

prostorno cerkev, toda to iz vizitacijskih zapisnikov zagrebške škofije ni razvidno. 

Tudi primerjava vizitacijskih zapisnikov iz let 1660 in 1669 ne nakazuje na to, saj se 

podatki iz zapisnika iz leta 1669 pravzaprav skladajo s prejšnjim vizitacijskim 

zapisnikom oziroma je v kasnejšem cerkev opisana v precej slabšem stanju. Kot bo 

                                                 

930
 Kovačič (Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 17) na tem mestu sicer omenja kipec sv. Trojice, 

a zapisnik striktno govori o kipcu sv. Martina: Altaria intus sunt tria. Magnus cum imagini depicta S. 

Jacobi et supra S. Martini, simplici modo, affabre factum. 
931

 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 57–58. 
932

 Župnijski urad Dobrovnik, Škafar, Župnija sv. Jakoba st. Dobrovnik v Prekmurju, str. 3. 
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razvidno iz zapisnika iz leta 1669, je razlika le v številu oltarjev, zato menimo, da so 

dva verjetno zaradi nefunkcionalnosti odstranili. 

 

Leta 1669 je bila torej cerkev zidana z obokanim prezbiterijem ter obzidano in 

obokano zakristijo. Strop v ladji je bil lesen in poslikan, streha pa pokrita z opeko, ki 

je bila že razpadajoča. Prav tako je bil obnove deloma potreben tudi zid. Lesen stolp 

je bil ločen od cerkve, v njem pa sta bila dva zvonova. V cerkvi so bili trije oltarji; 

glavni, na katerem je bil lesen križ in omarica na majhen zaklep, v kateri so hranili 

Najsvetejše in dva stranska oltarja, ki sta bila prazna. Po vizitatorjevih besedah se za 

čistost prtičev kot tudi same cerkve ni pretirano skrbelo, iz česar sklepamo, da je bila 

notranjost cerkve precej nesnažna. Omenjata se dva tabernaklja, vendar je bil v 

uporabi le stalni tabernakelj, kajti drugi v steni je bil že porušen. Krstilni kamen je bil 

postavljen na sredi cerkve, vendar v njem ni bilo blagoslovljene vode za obrede 

krstov, ampak je bila za to namenjena voda za vsakdanjo uporabo. Na vzhodni strani 

cerkve pa je bila postavljena prižnica, spodaj zidana, zgornji del pa je bil umetniške 

izdelave, iz letev in poslikan. Cerkev je imela dvoje vrat, ki so se zaklepala, brez vrat 

pa je bila zakristija.
933

 

 

Po vizitacijskem zapisniku iz leta 1688 je bila cerkev sorazmerno prostorna, 

notranjost je bila lepo pobeljena, prezbiterij je bil že star, toda zidan in obokan z 

enimi trpežnimi vrati, skozi katera se je vstopalo v zakristijo. Strop je bil mizarsko 

izdelan in poslikan z različnimi barvami, tla pa tlakovana z opeko, ki je manjkala še 

v predelu prezbiterija. Na cerkvi je bilo dvoje vrat, stranska na južni strani in glavna 

na zahodni strani, ki so bila zavarovana z železom. Nad glavnimi vrati je bila lesena 

in primerno poslikana empora, na severni strani cerkve pa je bila postavljena 

preprosta lesena prižnica s preprosto poslikavo. Vseh oken je bilo pet, dve 

podolgovati v prezbiteriju in tri v ladji na južni strani, vsa pa so bila utrjena z 

železom in s steklenimi koluti. Oltarji so bili trije, zidani in tedaj še neposvečeni. 

Večji oziroma glavni je bil v čast apostolu sv. Jakobu, oltarna miza na njem pa je bila 

umetelno delo kamnoseka in postavljena na štiri stebre, ki so bili modre barve in 

marmorirani. Sicer je bila oltarna miza poslikana z različnimi barvami, kipi pa so se 
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svetili v zlatu. Na oltarju je bil tudi lep kip Blažene Device, ki je v levi roki držala 

Jezuščka, v desni pa žezlo. Ob strani pa so bili še kipi sv. Katarine, sv. Barbare, sv. 

Jurija in sv. Roka. Drugi oltar je bil na južni strani v ladji, brez oltarne mize in le z 

nekaj starimi slikami. Tudi sicer je bil ta oltar zapuščen in zaprašen. Tretji oltar pa je 

bil na severni strani, bil je okrašen, imel pa je tudi preprosto oltarno mizo brez kipov. 

Na njej sta bili sliki sv. Jakoba in sv. Martina.
934

 Ob vizitaciji v letu 1691 je vizitator 

pohvalil izgled cerkve in njeno stanje, saj je bila čista in urejena,
935

 toda čez dve leti 

je po vizitatorjevih besedah bila povsem v neredu in v neprimernem oziroma 

nespodobnem stanju, za kar je bil odgovoren župnik. V cerkvi prav tako ni bilo 

nobenega zakramenta, kar je župnik opravičil s tem, da v župniji ni nobenih bolnikov 

(kar skoraj težko verjamemo). Tudi krstilnika in spovednice ni bilo v cerkvi.
936

 

 

Tudi vizitacijski zapisnik iz leta 1698 navaja, da je bila cerkev dovolj velika, zidana 

od temeljev, toda še neposvečena. Prezbiterij kot tudi zakristija sta bila primerna, na 

severni strani, poslikana in obokana. Mizarsko umetelno izdelan strop je bil na 

sredini podprt s tramom, poslikan z belo in črno barvo, a mestoma že potreben 

popravila, streha pa je bila iz letev. Empora je bila na severni strani nad glavnimi 

vrati, preprosto izdelana iz lesa in poslikana v barvah stropa. Pod njo na severni 

strani je bila spovednica, zraven pa majhna prižnica, ki je bila postavljena nekoliko 

višje in obrnjena proti južni strani, poslikana pa z rdečo in belo barvo. Zvonik se 

omenja na južni strani, bil je lesen in dobro pokrit s skodlami, v njem pa je visel 

blagoslovljen zvon, težak okrog tri stote. Ta zapisnik tudi zelo podrobno opisuje tri 

oltarje v cerkvi. Glavni v čast sv. Jakobu je bil postavljen nedavno, na njem pa je bil 

upodobljen pelikan v posrebrenem prtiču. Na njegovi desni in levi strani sta bila 

angela v kožni barvi in deloma posrebrena ter pozlačena, oba pa sta v rokah držala 

palmovo vejico in venček. V prvem nadstropju oltarja je bila slika sv. Trojice, 

naslikana na platno, v modri, beli in kožni barvi, z leve in desne pa sta jo obdajala 

apostola. Pod nadstropnim delom oltarja pa je bila slika sv. Jakoba apostola, 

naslikana na platno, v črnkasti, modri in zeleni barvi. Na desni strani je stal kip sv. 

Lavrencija, na levi pa sv. Antona Padovanskega, ki je v levi roki držal lilijo, v desni 
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 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 251−252. 
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 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1691), pag. 541. 
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pa Jezusa. Poleg oltarja je bil lep tabernakelj, mizarsko izdelan in znotraj poslikan v 

modri in beli barvi, zunaj pa v rdeči in rumenkasti barvi. Na vsaki strani oltarja so 

bili štirje leseni okrogli stebri modre in bele barve, vrhnji del pa je bil črn in mestoma 

pozlačen. Tudi sicer so bile okrog oltarja razne izrezljane figure, pozlačene in 

deloma tudi posrebrene. Drugi oltar je bil na severni strani, posvečen Blaženi Devici 

Mariji. Na njem je bil križ in z vsake strani po en pozlačen angel. Na sredini oltarja v 

prvem nadstropju je stal kip sv. Jurija, vojaka in mučenika v temni barvi, na njegovi 

desni kip Janeza Evangelista, na levi pa kip sv. Jakoba mlajšega, oba pozlačena. Pod 

temi je bil na sredini kip Blažene Device Marije, ki je v levi roki držala Jezusa, v 

desni pa žezlo. Odeta je bila v bel in pozlačen plašč, glava pa je bila prav tako 

pozlačena. Na njeni desni je bil kip sv. Barbare, na levi kip sv. Katarine, oba 

pozlačena in posrebrena. Oltar je imel štiri enake stebre, lepe in obnovljene.
937

 Tretji 

oltar pa je bil na južni strani v čast škofa in sobrata sv. Nikolaja. Na njem je bil 

postavljen kip sv. Mihaela Nadangela, ob straneh pa angela, ki sta držala zakrament. 

Vsi kipi so bili pozlačeni. Pod nadstropnim delom oltarja je bil lep kip sv. Nikolaja, 

pozlačen in mestoma posrebren. Sicer sta bila tudi na obe strani oltarja po dva stebra 

v črni barvi.
938

 V letu 1699 je bila cerkev v notranjosti popolnoma, zunaj pa mestoma 

pobeljena. Nov je bil tudi zvon s težo 3 stote in 60 funtov. Vizitacijski zapisnik še 

navaja, da je bila cerkev blagoslovljena, sicer pa je bila v enakem stanju kot pri 

prejšnji vizitaciji.
939

 Leta  1716 je bil strop že povsem uničen in zato nujno potreben 

popravila, je pa bila v cerkvi nova prižnica, poslikana in prilagojena prostoru ter 

postavljena pri kipih štirih evangelistov.
940

 Naslednja vizitacija iz leta 1718 govori že 

o na novo narejenem in poslikanem stropu, poleg tega je bila na novo narejena 

oziroma popravljena sprednja stran cerkve, nanjo pa zgoraj pritrjen železni križ.
941

 Iz 

leta 1720 je zanimiva opazka vizitatorja, ki pravi, da se je v cerkvi pod emporo v 

posodah hranila pšenica, zaradi česar je bil župnik resno opomnjen. Prav tako mu je 

bilo naročeno, da poskrbi za popravilo tabernaklja, ki je bil v spodnjem delu razbit, 

                                                 

937
 Kot kaže primerjava zapisnikov iz let 1688 in 1698 so bili kipi sv. Katarine, sv. Barbare in sv. 

Jurija prestavljeni z glavnega na drug oltar, kipa sv. Roka pa zapisnik iz leta 1688 več ne omenja. 
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 NAZ, Protokol br. 71/II (1698), pag. 100−101. 
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 NAZ, Protokol br. 72/III (1699), pag. 412. 
940

 NAZ, Protokol br. 73/IV (1716), pag. 25. 
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 NAZ, Protokol br. 73/IV (1718), pag. 62. 



266 

 

sicer pa je bila cerkev v dobrem stanju in tudi bolj čista kot v prejšnjih letih. Med 

cerkveno opremo se navaja še križ za procesije, ovit v rdeči damast.
942

 

 

Vizitacijski zapisnik iz leta 1747 navaja, da je bila empora še brez orgel, prav tako po 

vizitatorjevi navedbi v cerkvi ni bilo spovednice, ki se sicer omenja v cerkvi leta 

1698. Morda so jo v vmesnem času odstranili in nameravali namestiti novo, vendar 

to lahko le domnevamo. Zvonik je bil nad vhodnimi vrati, zidan in na novo 

postavljen, vendar pa v njem ni bilo zvonov, saj še ni bil dokončan, zato so zvonova 

do tačas namestili v lesenem zvoniku na pokopališču. Tabernakelj je bil na sredi 

glavnega oltarja, lesen, znotraj in zunaj poslikan, čist in zaklenjen s ključi, ki jih je 

hranil župnik. V cerkvi je bil tudi že krstilnik, bolj podoben neki omarici, a za v 

prihodnje je bil v načrtu zidan. Toda v tem letu naj bi po podatkih Škafarja
943

  in 

Varge
944

 vas Dobrovnik zajel požar, ki je uničil skoraj ves kraj skupaj s cerkvijo in 

zgodovinskimi listinami. Tega dogodka vizitacijski zapisniki zagrebške škofije ne 

navajajo niti ni v kasnejših zapisnikih govora o novi oziroma popravljeni cerkvi. Vsi 

naslednji vizitacijski zapisniki namreč, kot bo razvidno iz nadaljnjega opisa cerkve, 

govorijo o stari cerkvi z isto opremo in v enakem stanju.
945

 Res pa je, da cerkev v 

Dobrovniku ni bila vizitirana v letu 1750, kot so to bile ostale tri cerkve v župnijah 

prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata, za kar je moral obstajati nek razlog. 

Požara v letu 1747 prav tako ne omenjata raziskovalca prekmurske preteklosti 

Kovačič
946

 in Zelko,
947

 a o posledicah požara leta 1747 vendarle beremo v 

vizitacijskem zapisniku iz leta 1811, ki navaja, da je tedaj zgorelo župnišče in 

obenem tudi vse listine, ki so bile shranjene tam.
948

  

 

Tudi v naslednjem vizitacijskem zapisniku iz leta 1756 ni nobenega zapisa oziroma 

sledi o pogoreli cerkvi, ki je bila omenjenega leta krita z žlebnjaki, pri vratih pa je 

bila postavljena kamnita posoda z blagoslovljeno vodo. Oltarji so bili trije, vsi 
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 NAZ, Protokol br. 73/IV (1720), pag. 84. 
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 Župnijski urad Dobrovnik, Škafar, Župnija sv. Jakoba st. Dobrovnik v Prekmurju, str. 3. 
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 Varga, A dobronaki plébánia történetéből, str. 131. 

945
 Kar je v nasprotju z navedbo Varge, ki navaja, da je naslednjih petdeset let za cerkev služila 

skromna lesena stavba (prav tam). 
946

 Kovačič, Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 17−19. 
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 Zelko, Župnija Dobrovnik, str. 122−131. 
948

 SzEL, can. vis., I.1.c, Somogy 9 (1811), pag.. 41. 
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opremljeni z relikvijami, potem je bila v cerkvi prižnica, spovednice ni bilo, 

prezbiterij je bil obokan, strop cerkve pa je bil lesen. Zvonik na zahodni strani 

cerkve, kjer so bila tudi glavna vrata, je bil narejen pred kratkim, nanj pa je bila 

postavljena kupola, ki je bila krita s skodlami. V zvoniku so viseli trije zvonovi, od 

katerih je bil eden s težo 4 stote in nekaj funtov nabavljen v času od prejšnje 

vizitacije. Sicer je bila cerkev čista in dobro zaprta.
949

 Iz tega zapisnika torej ni moč 

razbrati, da bi bila cerkev pred slabimi desetimi leti požgana, saj se našteta oprema 

pojavlja že v prejšnjih zapisnikih, je pa bila najbrž poškodovana.  

 

Tudi vizitacijski zapisnik iz leta 1760 podaja isto stanje cerkve, nov podatek je le o 

krstilniku, ki je bil postavljen pri stranskem oltarju na južni strani, a še ni bil 

dovršen.
950

 Podrobnejši opis cerkve daje potem naslednji vizitacijski zapisnik 

zagrebške škofije iz leta 1768, ki pravi, da je bila ta cerkev, ki je v dolžino merila 13 

klafter in v širino 5,  zgrajena pred davnimi časi. Vrata so bila dvoja, oken pa pet in 

ta so bila utrjena z velikimi rešetkami. V ladji so bile na vsaki strani klopi, empora je 

bila zidana, postavljene pa so bile tudi orgle. Cerkev je bila blagoslovljena, ne pa 

posvečena. Oltarji so bili trije, glavni je bil posvečen sv. Jakobu, drugi na desni strani 

Blaženi Bevici Mariji in tretji na levi sv. Nikolaju,
951

 kar pomeni, da se opis sklada s 

stanjem v letu 1698. Vsi so bili mizarsko umetelno izdelani, spodobno poslikani in 

oskrbljeni z vso potrebno opremo. Zakristija je bila zidana, obokana in krita s 

skodlami ter postavljena poleg obokanega prezbiterija na severni strani cerkve. V 

dolžino je merila 2 klaftri in prav toliko v širino, imela je eno okno, zavarovano z 

velikimi rešetkami in trdna vrata. Zvonik, v katerem so bili trije zvonovi (eden s težo 

5 stotov, drugi 3 in pol stote ter tretji 2 stota in 40 funtov), je v višino meril 25 

klafter, na vrhu pa ga je krasil železen križ, okrašen z različnimi podobami. Grobnice 

pa v cerkvi ni bilo nobene.
952
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 NAZ, Protokol br. 75/VI (1756), pag. 217. 
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 NAZ, Protokol br. 76/VII (1760), pag. 367. 
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 Oltar sv. Nikolaja je dal postaviti župnik Nikolaj Kiss, ki je v Dobrovniku služboval v letih 

1688−1720 (?) (SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 273). 
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Vizitacijska zapisnika iz let 1771 in 1774 ne navajata nobenih novih podatkov, le da 

je bil strop in nasploh že celotna cerkev potrebna obnove.
953

 Nekaj novih podatkov 

daje naslednji vizitacijski zapisnik iz leta 1778. Ta pravi, da je bila cerkev zidana, 

toda ni znano na čigave stroške. Bila je podolgovata in prostorna za približno 600 

oseb, toda že povsem razpadajoča in zato potrebna čimprejšnje obnove. Kapele 

oziroma molilnice v cerkvi ni bilo, ostala oprema pa je bila enaka kot pri prejšnjih 

vizitacijah. Zvonovi so bili še vedno trije, in sicer prvi s težo 5 stotov je bil posvečen 

Blaženi Devici Mariji oziroma Materi božji, drugi s težo 4 stote je bil izdelan v 

Gradcu in posvečen sv. Ladislavu, tretji s težo 3 stote pa ni imel znakov 

posvečenja.
954

 

 

Kot je razvidno iz naslednjih vizitacijskih zapisnikov sombotelske škofije, je bila v 

letih 1794−1796 deloma na cerkvene stroške in deloma na stroške cekvenega patrona 

Eszterházyja sezidana nova cerkev. Župljani pa so bili zadolženi za ročna dela in 

prevoz materiala. Narejena je bila iz trdnih materialov, obokana in krita z žlebnjaki. 

Bila je v dobrem stanju, le potrebna beljenja in popravila strehe, ki je puščala. 

Posvečena ni bila, le blagoslovljena, sprejela pa je lahko okrog 1500 ljudi.
955

 

 

 

Slika 18: Cerkev sv. Jakoba st. v Dobrovniku leta 1936. Vir: Kovács, Dobronaki életképek a 20. 

szazad első feléből/Podobe iz življenja Dobrovnika v prvi polovici 20. stoletja, str. 33. 
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Cerkev apostola sv. Jakoba st. skozi 17. in 18. stoletje spremljamo kot utrjeno in 

zidano duhovno ustanovo. Kot je razvidno iz prvih vizitacijskih zapisnikov, je bila 

cerkev, potem ko so jo znova prevzeli katoličani, v dokaj slabem stanju in s skromno 

cerkveno opremo. Toda kaj kmalu so jo začeli obnavljati, krasiti in bogatiti z 

manjkajočimi predmeti, seveda v okviru svojih materialnih zmožnosti. Sodeč po 

vizitacijskih zapisnikih je vse do konca 18. stoletja, ko je bila zgrajena nova in večja 

cerkev, govora o eni in isti cerkvi, čeprav se pojavljajo teorije o gradnji druge in celo 

o požaru, v kateri naj bi pogorela. Opažamo, da je bil v notranjosti cerkve predvsem 

velik poudarek na oltarjih, za vzdrževanje katerih se je redno skrbelo, na dobro 

utrjenih vratih in oknih ter na poslikavah sten in stropa, ki so dajale cerkvi večji čar 

in veličastnost, sicer pa je večina ostale cerkvene opreme manjkala. 

 

5.4.3.3 Kapele 

 

5.4.3.3.1 Kapela Gospodovega spremenjenja (Capella Transfigurationis Domini) 

 

Kapela Gospodovega spremenjenja v Dobrovniku je bila najverjetneje zgrajena v 

začetku 18. stoletja, saj jo omenja šele vizitacijski zapisnik iz leta 1747, v prejšnjih 

pa še ni naveden njen obstoj. Omenjeni zapisnik pravi, da je bila zidana, obokana, 

dobro pokrita in ograjena. Med cerkveno opremo se omenjata srebrn in pozlačen 

kelih, pa tudi sicer je imela vse potrebno za izvajanje svetih maš.
956

 Postaviti jo je dal 

Adam Kiraly, kot navajata zapisnika iz let 1756 in 1778,
957

 in sicer z dovoljenjem 

presvetlega gospoda in nekdanjega zagrebškega škofa Franca Thauzija. Ta podatek 

tako tudi odpravi naše domneve o času zgraditve kapele Gospodovega spremenjenja, 

kajti zagrebški škof Franc Baltazar Thauszy je živel v letih 1698−1769, kot škof pa 

deloval v letih 1751−1769.
958

 Potemtakem je torej zagotovo bila zgrajena v začetku 

18. stoletja. 
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Od župnijske cerkve je bila oddaljena okrog 1000 korakov, bila je majhna, zidana s 

trpežnimi vrati, krita z žlebnjaki, zvonika in zvonov pa ni imela. V dolžino je merila 

1 klaftro in prav toliko tudi v širino. Na majhnem oltarju, ki je bil enakomerne 

oblike, je bila na sredini med tremi apostoli in preroki slika Gospodovega 

spremenjenja, naslikana na tkanini. Sliko sta obdajala še dva kiparska izdelka, in 

sicer je bil na levi strani oltarja, kjer so se brali evangeliji, kip kralja sv. Štefana, na 

desni strani, ki je bila namenjena branju apostolskih pisem, pa je stal kip kralja sv. 

Ladislava. Slednjemu je bilo dodano nekaj lesenih okraskov, izdelanih v obliki 

okrasnega platna. Zakristije ni bilo, prav tako nobene druge cerkvene opreme, toda 

za opravljanje maš so le-to priskrbeli, bodisi tako, da se je ob nujnih priložnostih 

oprema sposodila iz župnijske cerkve in nato spet vrnila.
959

 Kot je razvidno iz 

zapisnika iz leta 1778, je ta kapela stala na pokopališču, bila je zidana, krita z 

žlebnjaki, toda zelo tesna, saj je bila prostorna le za 20 oseb. Oltar, postavljen na 

stroške Štefana Királyja, je bil v spomin Gospodovega spremenjenja, prenosni oltar 

pa je bila zapuščen. V kapeli je bil en kelih, ostalo potrebno cerkveno opremo pa se 

je prinašalo iz župnijske cerkve.
960

 Kapela je bila v naslednjih letih obnovljena kot je 

razvidno iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1830, njen patrocinij pa so obhajali na 

nedeljo po 6. avgustu (Gospodovo spremenjenje).
961

 Škafar navaja, je bila ta kapela 

zidana v obliki rotunde in manjša od njene naslednice. Takoj po prvi svetovni vojni, 

v letih 1921−1922, je namreč občina Dobrovnik sezidala novo kapelo, ki je v dolžino 

merila 6 m, v širino 4 in prav toliko v višino.
962

 Na izrecno željo takratnega župnika 

so jo postavili na mestu prejšnje in ne na sredini pokopališča za mrtvašnico, kot je 

bilo sprva v načrtu. Iz podatka, da je bila postavljena na južnem delu pokopališča, 
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 To kapelico so porušili zaradi širitve državne ceste leta 1974 in namesto nje zgradili novo na 

severnem delu pokopališča (Kovacs, Dobronaki életképek a 20. szazad első feléből/Podobe iz 

življenja Dobrovnika v prvi polovici 20. stoletja, str. 199). 
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neposredno ob odcepu ceste za Beltince, izvemo hkrati tudi lokacijo prvotne kapele 

Gospodovega spremenjenja.
963

  

  

 

Slika 19: Nekdanja pokopališka kapela leta 1942. Vir: Kovács, Dobronaki életképek a 20. szazad 

első feléből/Podobe iz življenja Dobrovnika v prvi polovici 20. stoletja, str. 59. 

 

V župniji Dobrovnik se omenja le kapela Gospodovega spremenjenja, kjer so se 

občasno opravljale tudi maše. Kot pričajo podatki, je bila ta kapela zelo majhna in 

brez vsakršne opreme, katero so po potrebi prinašali iz župnijske cerkve. 

Navsezadnje cerkev ni bila daleč, tako da je samoumevno, da ni bila bolj opremljena, 

saj tako ob morebitnih vlomih ne bi nastala velika škoda, poleg tega je bila v uporabi 

le ob posebnih priložnostih. Njena prisotnost pa je zagotovo pomembna, saj je bila 

poleg župnijske cerkve znamenit kulturni spomenik v župniji. 

 

5.4.3.4 Pokopališče 

 

Prvi podatek o pokopališču v Dobrovniku imamo iz leta 1649, kjer piše v zapisniku, 

da je bilo v slabem stanju.
964

 Sicer pa je bilo veliko ter okrog in okrog dobro 

zagrajeno.
965

 Zanimiv je podatek iz leta 1688, ki pravi, da je bilo v večjem delu 

onečaščeno, in sicer ga je poškodovala germanska vojska v strahu pred Turki. 

                                                 

963
 Župnijski urad Dobrovnik, Škafar, Župnija sv. Jakoba st. Dobrovnik v Prekmurju, str. 5. 

964
 NAZ, Protokol br. 6/VI (1649), pag. 29. 

965
 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 58. 
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Obdano oziroma ograjeno je bilo površno, sicer pa blagoslovljeno. Na južni strani 

pokopališča je bil lesen zvonik, primerne velikosti in dobro pokrit s hrastovim lesom, 

v njem pa je visel majhen in blagoslovljen zvon. Okrog zvonika je bil narejen jarek, 

poleg katerega je bila postavljena lesena (hrastova) ograja.
966

 Na tem pokopališču so 

se, kot je razvidno iz zapisnika iz leta 1747, pokopavali vsi župljani. Križa takrat še 

ni bilo,
967

 ga pa omenja zapisnik iz leta 1756.
968

 Da je bilo to pokopališče pravzaprav 

okrog župnijske cerkve, navaja šele zapisnik iz leta 1768.
969

 Tudi zapisnik iz leta 

1778 navaja, da je bilo skupno za vso župnijo, sicer pa odmaknjeno od hiš, 

blagoslovljeno in obdano z jarkom. Križ so dali postaviti župljani in so zanj tudi 

skrbeli.  

 

Očitno je bilo v vasi še drugo pokopališče, saj je na njem stala javna kapela 

Gospodovega spremenjenja, ki jo je dal postaviti Adam Király.
970

 To pokopališče je 

v uporabi še danes, po ljudskem izročilu pa naj bi prejšnje stalo za današnjo občino. 

 

5.4.3.5 Inventar knjig 

 

Ob prvem popisu dobrovniške župnije leta 1649 je po vizitatorjevih besedah župnija 

med knjižnim inventarjem posedovala le rimski misal (Missale Romanum), knjigo 

krščenih in poročenih (Liber baptisandorum et copulatorum) ter obrednik (Agenda), 

ki pa ni natančneje opredeljen, ali je šlo za ostrogonskega ali katerega drugega.
971

 Ob 

naslednjem popisu knjig leta 1651 se le-ta ne omenja več, pač pa poleg rimskega 

misala (Missale Romanum), knjiga krščenih, poročenih in izpovedanih (Liber 

baptisandorum, copulatorum et confitentiorum), Evangeliji in pisma v madžarskem 

jeziku (Evangelia cum Epistolis Ungarico Idiomate), katere je župniji podaril Štefan 

Bagoli, stari kodeks Svetega pisma (Codex sacrorum Bibliorum antiquus), zadnja 

                                                 

966
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 251. 

967
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 34. 

968
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1756), pag. 367. 

969
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 105. 

970
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 273. 

971
 NAZ, Protokol br. 6/VI (1649), pag. 29. 
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izdaja Kalauz Pétra Pázmányja (Kalauz Pétri Pázmány aeditio posterior)
972

 in 

ostrogonski obrednik (Rituali Strigoniensi).
973

 Te iste se omenjajo še pri naslednji 

vizitaciji leta 1660, poleg njih pa znova Agenda in sicer ostrogonska (Agenda 

Strigoniensis).
974

 Po tem lahko sklepamo, da je bila le-ta tam že ob prvi vizitaciji 

dobrovniške župnije. Sicer se pojavi vprašanje, zakaj je vizitator ni popisal tudi leta 

1651. Domnevamo, da je bila morda shranjena drugje ali pa je enostavno bil vizitator 

površen pri popisovanju. Naslednja vizitacija iz leta 1669 pa omenja obrabljen misal 

(Missale attritum), potem misal za nedelje in posvečevanje praznikov (Missale de 

dominicis et festis per fanum), madžarsko Postilo Pétra Pázmányja (Postilla 

Hungarica Pétri Pázmány), Kalauz Pétra Pázmányja (Kalausz Pétri Pázmány) in 2 

obrednika o vodenju zakramentov (Ritualia de sacramentorum Administrationi 2).
975

 

Poleg teh je bila do naslednje vizitacije leta 1698 dobrovniška župnija bogatejša za 

rimski misal, saj je bil drugi že popolnoma obrabljen (Missale Romanum satis bonum 

et aliud totaliter attritum), dva ostrogonska obrednika (duo Ritualia Strigoniensia), 

dve Sveti Bibliji, ena v latinskem in druga v madžarskem jeziku (bina Biblia, una 

vero Latina et altera Hungarica), ostale pa so bile iste kot prej.
976

 Nekoliko 

preseneča skromen popis knjig leta 1716, saj se omenjajo le misal (Missale), Biblija 

v madžarskem jeziku (Biblia Hungarica), Pázmányjevo delo (Opus Pázmány), 

ostrogonski obrednik (Rituale Strigoniensis), knjiga krščenih in poročenih (Librum 

Baptisandorum et Copulatorum).
977

 Kje so bile ostale knjige, ki jih je že prej 

posedovala župnija, iz vizitacij ne moremo ugotoviti, se pa nagibamo k temu, da 

vizitatorji pri svojem delu morda niso bili dovolj dosledni. Povsem drugačno sliko 

dajeta namreč vizitacijska zapisnika iz druge polovice 18. stoletja, kjer je zabeležen 

bistveno bogatejši knjižni inventar. Vsekakor je možno, da so župnije dobivale večje 

število knjig v drugi polovici 18. stoletja, saj tedaj ni bilo več bojazni pred nemirnimi 

časi, ostaja pa verjetnost, da jih vizitator ni popisal oziroma mu jih morda župnik 

sploh ni pokazal. Tako pri popisu leta 1768 kot 1778 so prevladovale knjige v 

latinskem jeziku, medtem ko so bile madžarske in hrvaške močno v manjšini. Izmed 

                                                 

972
 Prvi izdaji leta 1613 sta sledili še dve, v letih 1623 in 1637 (Pázmány, Pázmány Péter munkáiból, 

str, 29). 
973

 NAZ, Protokol br. 89/I (1651), pag. 111. 
974

 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 59. 
975

 NAZ, Protokol br. 7/VII (1669), pag. 214. 
976

 NAZ, Protokol br. 71/II (1698), pag. 104. 
977

 NAZ, Protokol br. 73/IV(1716), pag. 26. 
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slednjih se leta 1768 omenjajo zagrebški ritual (Rituale Zagrabiense 1), győrski 

ritual (Iaurinense 1), knjiga evangelijev v madžarskem jeziku in ena v hrvaškem 

(Liber Evangeliorum Hungaricus 1, Croaticus 1), Biblija v madžarskem jeziku 

(Biblia Sacra Hungarica), dve deli Pétra Pázmányja in delo Štefana zagrebškega 

(Pétri Pázmány T(omus) 2 in folio, Opera Stephani Zagrabiensis T(omus) 2 in 4
to

).
978

 

V letu 1778 pa se beležijo le latinske in madžarske knjige, medtem ko ni več 

zaslediti hrvaških, kar si lahko razlagamo tako, da so bile ob priključitvi Prekmurja 

sombotelski škofiji odstranjene. Preseneča pa tudi neznatno število madžarskih, saj 

so zabeležene le Biblija v madžarskem jeziku (Biblia Sacra Hungarica) in 

Pázmányjeve pridige in polemike (Pétri Pázmány Conciones et Controversia in 

thomae alexandris Calamato Liber).
979

 

 

Kot je razvidno iz podanega seznama knjig, so poleg latinskih, med katerimi ni 

manjkal rimski misal, Biblija, ostrogonski obrednik in kasneje tudi rimski katekizem, 

bile v župniji v glavnem madžarske knjige, od katerih so prvenstveno mesto 

zavzemala dela Pétra Pázmányja in v manjši meri slovanske (hrvaške) knjige. 

Opazen je torej predvsem madžarski vpliv, kar je glede na bližino slovenskega 

kulturnega prostora z madžarskim tudi razumljivo. 

 

5.4.3.6 Župniki
980

 

 

Prvi duhovnik po imenu Lavrencij je znan iz leta 1501, ko je skupaj s kaplanom 

vodil župnijo.
981

 Kdo ga je nasledil, kakor tudi ostala imena duhovnikov do sredine 

17. stoletja, ko je zagrebška škofija pričela izvajati vizitacije, doslej ni bilo 

ugotovljeno.  

 

1649 (?)−1650 Martinus Posgay (Martin Požgaj) 

                                                 

978
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 105. 

979
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 281–282. 

980
 Glej op. 659. 

981
 Krčelić, Povijest Stolne crkve zagrebačke, str. 39–40. 
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Kot prvi župnik v protireformacijskem času je nastopil Martin Požgaj, o katerem pa 

so župljani govorili slabe stvari, saj je bil vdan pijači in prepirljiv.
982

 Tu je služboval 

do 8. julija 1650, ko je odšel za župnika k Sv. Juriju v Jezero nad Čakovcem.
983

  

1650–1656 Franciscus Horvatich (Franc Horvatič) 

Požgaja je še istega dne po njegovem odhodu z župnijsko prisego nasledil Franc 

Horvatić,
984

 o katerem pa podrobnosti niso znane, saj je v vizitaciji iz leta 1651, ki je 

bila edina opravljena v času njegovega službovanja, zabeleženo le njegovo ime.
985

 

 

1656–1660 Michaelis Vuchinovich (Mihael Vučinovič) 

Službo je nastopil leta 1656, z župnijsko prisego 22. 3. 1656.
986

 Kot je navedeno v 

vizitacijskem zapisniku iz leta 1660, je bil srednje izobražen in dober človek z 

dostojno družino, toda pri župljanih ni bil preveč priljubljen in tudi njegovo znanje 

madžarskega jezika ni bilo zadovoljivo.
987

  

 

1660–1671 Michael Zidarich (Mihael Zidarič) 

Za Vučinovićem je z župnijsko prisego 17. oktobra 1660 nastopil Mihael Zidarič. Ta 

je sodeloval na prvi škofijski skupščini Martina Borkovića (3.−5. junij 1669), kjer je 

vizitator ocenil, da je skop, zaradi česar je bil osovražen pri župljanih, poleg tega mu 

red in čistoča nista bila blizu. Pri sebi je imel hlapce in dekle, o ostalem pa se mu ni 

ničesar slabega očitalo. Bil je primerno izobražen, toda rad je pogledal v kozarec 

vina, zaradi česar je postal blebetav in prepirljiv.
988

 Vizitacijski zapisnik iz leta 1669 

navaja, da sta bila pri njem gospodinja Doroteja in njen mož, ki je pri župniku in še 

pri dveh drugih družinah opravljal hlapčevska dela. Župljani župniku niso dajali 

nobenega plačila, saj je bilo v navadi, da so župniki prejemali plačilo le v prvem letu 

službovanja.
989

 

 

                                                 

982
 NAZ, Protokol br. 6/VI (1649), pag. 29. 

983
 Razum, Biskupijska skupština (sinoda) Zagrebačke nadbiskupije iz 1669. godine, str. 52; isti, 

Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 27. 
984

 Razum, Biskupijska skupština (sinoda) Zagrebačke nadbiskupije iz 1669. godine, str. 125; isti, 

Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije,  str. 27 
985

 NAZ, Protokol br. 89/I (1651), pag. 112. 
986

 Razum, Biskupijska skupština (sinoda) Zagrebačke nadbiskupije iz 1669. godine, str. 62; isti, 

Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije,  str. 30. 
987

 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 59. 
988

 Razum, Biskupijska skupština (sinoda) Zagrebačke nadbiskupije iz 1669. godine, str. 64; 88. 
989

 NAZ, Protokol br. 7/VII (1669), pag. 215. 
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1671–1686 Ioannes Habs (Ivan Habs) 

Z župnijsko prisego 22. septembra 1671 je službo župnika v dobrovniški župniji 

prevzel Ivan Habs.
990

 Sodeloval je na drugi Borkovićevi skupščini, kjer je bil 

pohvaljen, da je marljiv pri svojih opravilih, toda zaradi redkega pridiganja mu je 

bila izrečena graja.
991

 

 

1686–1688 Emericus Nylas (Mirko Nilaš) 

Ob vizitaciji leta 1688 je službo župnika opravljal Mirko Nilaš, star okrog 29 let. 

Duhovnik je postal pred tremi leti, v tej župniji pa je nastopil pred letom in devetimi 

meseci.
992

 Filozofijo je končal v Zagrebu, teologijo pa v Bologni. Kot je razvidno iz 

omenjenega vizitacijskega zapisnika, je pridigal v madžarskem in hrvaškem jeziku 

(Concionator Hungaricus et Croaticus). Bil je poštenega in vzornega življenja, po 

značaju pa nekoliko omahljiv. Gospodarstvo je vodil preudarno, kajti stremel je h 

kakovosti, blizu pa mu je bila tudi čistoča, tako v cerkvi kot doma. Z župljani se je 

razumel in vestno vpisoval v knjigo krščenih in poročenih. Izvrševal je tudi sinodalne 

sklepe ter si prizadeval za njihovo izboljšanje, vendar se mu je očitalo, da je včasih 

pristranski.
993

 

 

1688−1720 (?)  Nicolaus Kiss (Nikolaj Kiss) 

Iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1690 je razvidno, da je bil madžarskega rodu, iz 

Semenja (Semeniensis), tedaj star okrog 30 let, duhovnik 3 leta, v tej župniji pa je bil 

2 leti.
994

 V dveh letih je dokončal filozofijo in teologijo, prvo v Zagrebu in drugo v 

Bologni. Pri opravljanju zakramentov je bil skrben in tudi živel je vzorno ter pošteno. 

Imel pa je tudi slabe lastnosti, kajti marsikdaj je bil nespoštljiv do ljudi, zaradi česar 

je bil v času vizitacije opomnjen. Sicer pa je bil dober gospodar in tudi za čistočo 

tako v cerkvi kot doma je nadvse skrbel. Posvečal se je sinodalnim sklepom in ob 
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 Razum, Biskupijska skupština (sinoda) Zagrebačke nadbiskupije iz 1669. godine, str. 35; 159. 

991
 Razum, Biskupijska skupština (sinoda) Zagrebačke nadbiskupije iz 1673 godine, str. 34; 93.  
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 Z župnijsko prisego 19. septembra 1686 (Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke 

nadbiskupije, str. 75). 
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 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 255. 
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 Župnijsko prisego je položil 4. junija 1690 (Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke 

nadbiskupije, str. 80). V župniji Dobrovnik pa je bil že prej, kar je razvidno iz vizitacije istega leta, ki 

je bila opravljena 19. februarja (NAZ, Protokol br. 70/Ib (1690), pag. 410). Tako je najverjetneje do 

prisege deloval kot administrator, in sicer že od 28. junija 1688, ko je Mirko Nylas odšel za župnika v 

Legrad (Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 77). 
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tem ugotavljal, da je reformacija končno le odpravljena. Rad je pridigal v skladu s 

sinodalnimi uredbami ter redno vpisoval v krstno in poročno knjigo pa tudi sicer je 

rad prebiral razne knjige.
995

 Zapisnik iz leta 1692 ga hvali, da ima dobre lastnosti, le 

da je preveč ošaben, nesramen in zaradi prevzetnosti počne mnoge stvari, ki jih ne bi 

smel, zanemarja pa tiste stvari, ki bi jih moral delati. Knjigo krščenih in poročenih je 

skrbno vodil in tudi pri podeljevanju zakramentov ni bilo zaslediti kakšne 

pomanjkljivosti.
996

 Imel je dostojno družino, in sicer v letu 1691 tri mlade hlapce, 

dva dečka ter sestro in nekrvno sestro, s katero je odraščal v sestrskem odnosu. Leta 

1698 so kot njegova družina navedeni postarana sestra, stara 46 let, mlajši brat, 

hlapec in mlada pastirica, stara 10 let. Pri sebi je imel tudi sinodalne odredbe in se po 

njih ravnal.
997

 V letih 1701 in 1702 izstopajo tri sirote, ki jih je vzel k sebi.
998

 Ta 

podatek dokazuje, da je v kraju, kar lahko posplošimo na okolico, vladala velika 

revščina, kajti zagotovo je bilo zapuščenih otrok več. Tudi kasnejši zapisniki 

navajajo, da je svoje delo opravljal dobro in skrbel za čistočo v cerkvi in doma. V 

letih 1716 in 1718 je bil le opomnjen zaradi pijače, po kateri je rad posegal, saj je to 

vplivalo na njegov ton glasu pri pridiganju kot tudi na samo upravljanje župnije.
999

 

Nikolaj Kiss je v tej župniji zagotovo služboval še leta 1720, kot to dokazuje 

vizitacija, opravljena s strani zagrebške nadškofije.
1000

 Do kdaj je ostal v tej župniji, 

pa na podlagi ohranjenih podatkov nismo mogli ugotoviti. 

 

1747−1764 Georgius Hegyi (Jurij Hegyi)  

V letu 1747, ko je Jurij Hegyi nastopil kot župnijski upravitelj v Dobrovniku, je bil 

star 26 let, duhovnik pa je postal pred dvema letoma.
1001

 Po zunanjem videzu je bil 

urejen, skrbno je vpisoval v matične knjige, končal pa je filozofijo in moralno 

teologijo v Zagrebu. Maše so bile ob nedeljah in praznikih okrog 10 ure, zatem pa je 

župljane učil molitve Pater, Ave Credo, Decalogum, Quinque Ecclesia praecepta 

(Nauke cerkve) in Actus fidei, Spei, Charitatis ac Iudimenta fidei. Pri njem sta živela 
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 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1690), pag. 410. 
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 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1692), pag. 641. 
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 NAZ, Protokoli br. 70/Ib (1691), pag. 542; br. 71/II (1698), pag. 104. 
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 NAZ, Protokoli br. 72/III (1701), pag. 476; br. 72/III (1702), pag. 567. 
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 NAZ, Protokoli br. 73/IV (1716), pag. 26; br. 73/IV (1718), pag.  62. 
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 NAZ, Protokol br. 73/IV (1720); pag. 89. 
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 Za omenjeno župnijo je prisegel šele 30. julija 1750 (Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege 

Zagrebačke nadbiskupije, str. 173). 
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le hlapec in dekla.
1002

 Veliko podporo je imel s strani zemljiškega gospoda Pavla 

Antonija Eszterházyja, ki ga je tudi priporočil za to službo. Potrdil ga je pokojni 

vikar Wolfgang Kukuljević, med kanonike pa ga je uvrstil Nikolaj Győrkős, župnik v 

župniji Szent Győrgy Vőlgyensis. Ob vizitaciji v letu 1756 mu je vizitator priporočal 

branje knjig in ga opomnil na čistočo v cerkvi.
1003

 

 

1764−1765 Franciscus Boiti (Franc Boiti) 

Župnijsko prisego za župnijo je položil 22. 2. 1764.
1004

 V krstni matični knjigi ga 

zasledimo že v letu 1763, ko je krščeval, podpisoval pa se je kot Magyar Cooperatore 

Loci.
1005

 

 

1765–1776 Iosephus Nagy (Jožef Nagy) 

Prisegel je  20. 6. 1765,
1006

 v župniji pa je kot kaplan deloval že od leta 1762. V letu 

1764 je bil star 29 let, duhovnik pa je postal pred šestimi leti. Hkrati je bil tudi 

vicearhidiakon prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata.
1007

 

 

1776−1782 Nicolaus Koczvan (Nikolaj Kocvan) 

Kocvan je bil domačin, iz Dolnje Lendave, leta 1778 star 39 let. Duhovnik je postal 

pred 15 leti in sicer je bil umeščen pod patronatstvom uglednega gospoda Antonija 

Bedekoviča, pri družini katerega se je tudi prva leta duhovništva izpopolnjeval. 

Obvladal je madžarski jezik in v njem tudi pridigal. Poleg tega je srednje dobro znal 

tudi hrvaško. V tej župniji je nastopil leta 1776, pred tem drugje še ni bil župnik. Do 

tedaj je namreč skoraj dve leti deloval kot kaplan, in sicer v župniji Szent Győrgy 

Vőlgye, v Csestregu štiri leta in prav toliko v župniji Paka.
1008
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 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 35. Leta 1756 so bili pri njem mati, sestra in dva hlapca, leta 

1760 pa dva hlapca, kuharica, okrog 33 let stara vdova, dekla in 3 deklice, od katerih je najmlajšo 

vzgajal v Gospodovem imenu (NAZ, Protokoli br. 75/VI (1756), pag. 218; br. 76/VII (1760), pag. 

112). 
1003

 NAZ, Protokol br. 75/VI (1756), pag. 218. 
1004

 Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 190. 
1005

 NŠAM, Krstna matična knjiga Dobrovnik 1747–1859. 
1006

 Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 190. 
1007

 NŠAM, Krstna matična knjiga Dobrovnik 1747–1859. 
1008

 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 274. 
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Župnikom so pri delu pomagali tudi kaplani, vendar šele od leta 1760 naprej, ko 

začnejo kontinuirano nastopati. Sicer se prvi kaplan omenja že leta 1501, vendar jih v 

vmesnem času do ponovnega nastopa ni več zaslediti. Tudi sicer so zapisi o njih 

skromni oziroma morda celo manjkajo, zaradi česar je tudi težko oblikovati seznam 

vseh delujočih. Zaenkrat so znani naslednji: iz leta 1760 Georgius Biró (Jurij 

Biro),
1009

 iz leta 1762 Iosephus Nagy (Jožef Nagy), iz leta 1764 in 1775 Adamus 

Magyar (Adam Magyar) in iz leta 1771 Stephanus Bubics (Štefan Bubič).
1010

 

 

Po vizitacijskih zapisnikih zagrebške škofije in pregledu matičnih knjig župnije 

Dobrovnik se je v tej župniji v 17. in 18. stoletju zvrstilo enajst župnikov, od katerih 

so eni bolj in drugi manj skrbno upravljali župnijo. Glavni problem, ki se je pojavljal 

pri župnikih, je bil alkohol, zaradi česar niso vestno upravljali svojega dela, hkrati pa 

se je s tem izgubljal njihov ugled pri vernikih. Sodeč po priimkih sklepamo, da so 

bili v glavnem madžarske in v manjši meri slovanske (kajkavske) narodnosti, razen 

zadnjega, ki je bil zagotovo Slovenec. O jeziku v cerkvi pa so na voljo podatki iz leta 

1688, ko je bil v rabi madžarski, in stoletje kasneje, ko se ob madžarskem jeziku 

omenja še hrvaški.  

 

5.4.3.7 Učitelji
1011

 

 

1649 Mihael Horvath (Mihael Horvat) 

Vizitacijski zapisnik iz leta 1649 navaja, da je poučeval 6 dečkov, z župnikom pa se 

nista ravno razumela.
1012

 Ta isti je deloval tudi ob drugi vizitaciji leta 1651, ko je 

pouk obiskovalo 5 dečkov, deloval pa je tudi kot kantor. Plačilo je prejemal le iz vasi 

Žitkovci, od koder pa, zanimivo, župnik ni prejemal ničesar.
1013

 

                                                 

1009
 Biró je prihajal iz kraja Sombotel, ki je spadal v župnijo Lenti. Star je bil 25 let, duhovnik je postal 

pred letom in pol. Kot kaplan je nastopil v tej župniji v letu 1760 po veliki noči. Izobraževal se je v 

Zagrebu, in sicer je tri leta poslušal filozofijo in spekulativno teologijo. Marljivo je pridigal in 

poučeval verouk, izmenično z župnikom, ki je bil z njim zadovoljen. Zgradbe za kaplana ni bilo, tako 

da je verjetno bival skupaj z župnikom. Plačilo je imel obljubljeno od župljanov (NAZ, Protokol br. 

76/VII (1760), pag. 113). 
1010

 NŠAM, Krstna matična knjiga Dobrovnik 1747–1859. 
1011

 Glej op. 690. 
1012

 NAZ, Protokol br. (1649), pag. 29. 
1013

 NAZ, Protokol br. 89/I (1651), pag. 114 
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1660 Stephanus Sartor (Štefan Sartor) 

Bil je mlad, svobodnjak in »heretik«, kot ga je označil vizitator ob obhodu leta 1660. 

Učencev ni imel, saj je imel sam pomanjkljivo izobrazbo, vendar so se odločili, da ga 

bodo kljub temu obdržali. Dohodek je prejemal iz vasi Žitkovci.
1014

 Zanimiv je 

njegov latiniziran priimek, iz česar lahko sklepamo, da se je ukvarjal s krojaštvom 

oziroma je izhajal iz družine z razvito krojaško obrtno dejavnostjo. 

 

1669 Martinus Kovacs (Martin Kovač) 

Bil je katolik, srednje izobražen in ne posebej marljiv pa tudi učencev ni imel. 

Dohodek pa je prejemal le iz vasi Žitkovci.
1015

  

 

1688 Učiteljevo ime ni navedeno 

Učitelj, ki ga vizitacijski zapisnik po imenu ne imenuje, je dobival od posestnikov iz 

vasi Žitkovci 7 mernikov žita, gostači pa so mu dajali po 1 težaka (dninarja) ali pa po 

2 groša. Za spremljanje mrličev iz daljnjih vasi je dobival po 3 groše, iz trga 

Dobrovnik pa po 2 groša. Ob blagoslavljanju s križem ob božiču in treh kraljih je 

dobival po 1 svinjsko kračo, od učencev, v kolikor jih je kaj imel, pa običajno 1 

ogrski goldinar.
1016

 

 

1690 Učiteljevo ime ni navedeno 

Učitelja vizitacijski zapisnik iz leta 1690 poimensko ne imenuje, a je zagotovo 

deloval, kot je razvidno iz opisa. Učence je namreč poučeval v branju in pisanju ter 

osnovnem vedenju. Bil je razumen in odločen mož, za plačilo pa je prejemal denar 

od vseh župljanov. 

 

1698 Ioannes Szeley (Ivan Szelej) 

Leta 1698 vizitacijski zapisnik navaja učitelja Ivana Szeleja, ki je za svoje plačilo za 

spremljanje mrličev prejemal 3 groše, od zvonjenja prav tako 3 groše, vendar le od 

prebivalcev Dobrovnika, iz ostalih vasi pa 1 groš. Celotna plača je tako znašala 25 

                                                 

1014
 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 58. 

1015
 NAZ, Protokol br.7/VII (1669), pag. 215. 

1016
 NAZ, Protokol br.70/Ib (1688), pag. 254. 
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florenov. Razen tega je prejemal še pšenico, pšenično moko, ječmen in oves.
1017

 Z 

njim so bili tako župnik kot župljani zadovoljni. Ta isti je opravljal tudi delo 

cerkovnika, za kar je prejemal od vsake hiše razen vasi Žitkovci tretjino mernika žita, 

od zvonjenja pa od zunanjih vasi 1 groš, v Dobrovniku pa mu je poleg groša pripadal 

še zajtrk.
1018

 Če je imel kaj učencev oziroma česa jih je poučeval, pa iz vizitacije ni 

razvidno. 

 

1701 Stephanus Szekeres (Štefan Sekereš)  

Imenovani učitelj je poleg poučevanja opravljal še delo cerkovnika, z njim pa so bili 

vsi nadvse zadovoljni.
1019

 Sekereš je zagotovo deloval še v naslednjih dveh letih, kot 

je razvidno iz vizitacijskih zapisnikov iz let 1702 in 1703.
1020

  

 

1716 Franciscus Deak (Franc Deak) 

Naslednji podatek o učitelju podaja vizitacijski zapisnik iz leta 1716, ko je to službo 

opravljal Franc Deak. Bil je plemenitega rodu in kot tak je tudi nastopil službo 

učitelja. Nastavil ga je namreč sam zemljiški gospod, ki se je obvezal, da mu bo za 

podporo dajal 1 floren.
1021

 Leta 1720 je poučeval 5 učencev.
1022

  

 

1747  Ioannes Legrádi (Ivan Legradi) 

V letu 1747 je deloval učitelj Ivan Legradi iz Dolnje Lendave, bil je katolik in 

poročen. V glavnem je poučeval le petje, ne pa branje in pisanje. Opravljal je tudi 

delo cerkovnika, pri čemer mu je pomagal hlapec. Zvonilo se je namreč zjutraj, 

opoldne in zvečer k Ave Maria in proti slabemu vremenu. Hlapec je poleg tega 

skrbel še za gospodarske zadeve, za čiščenje cerkve, po potrebi pa pomagal tudi pri 

petju.
1023

  

 

1756 Franciscus Koczján/Koczván (Franc Kocjan/Kocvan) 

                                                 

1017
 NAZ, Protokol br. 71/II (1698), pag. 111. 

1018
 NAZ, Protokol br. 72/III (1699), pag. 414. 

1019
 NAZ, Protokol br. 72/III (1701), pag. 476. 

1020
 NAZ, Protokoli br. 72/III (1702), pag. 568; br. 72/III (1703), pag. 657.  

1021
 NAZ, Protokol br. 73/IV (1716), pag. 31. 

1022
 NAZ, Protokol br. 73/IV (1720), pag.  85. 

1023
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 36. 
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Za Legradom je najverjetneje nastopil Franc Kocjan (Kocvan), ki ga navaja 

vizitacijski zapisnik iz leta 1756. Bil je iz Lentija, neporočen, končal pa je retoriko. 

Znal je tudi krstiti, peti in igrati na orgle. Obenem je opravljal tudi delo cerkovnika, 

skrbel za cerkev in zvonil proti slabemu vremenu.
1024

 Ta učitelj je deloval še ob 

naslednji vizitaciji leta 1760, vendar le v tej funkciji, saj je delo cerkovnika prevzel 

Georgius Szabó (Jurij Sabo).
1025

  

 

1767 Ignatius Horváth (Ignac Horvat) 

Leta 1767 je nastopil Ignac Horvat iz Lentija, star 20 let, ki je pred tem že pet 

mesecev deloval kot pomočnik v Dolnji Lendavi.
1026

 Hkrati je bil tudi organist, svoje 

delo pa je opravljal zelo dobro. Učitelj je za plačilo prejemal okrog 20 mernikov žita 

in 15 florenov za zvonjenje. Za pokop je prejel 3 groše iz Dobrovnika, iz ostalih vasi 

pa 4, čeprav je njegov predhodnik za to delo s petjem prejemal 5 grošev. Od 

poučevanja, vendar le dečkov, je iz Dobrovnika prejemal imperial, iz ostalih vasi pa 

2 florena. Cerkovnik je bil še zmeraj Georgius Szabo (Jurij Sabo), ki pa je svoje delo 

zaradi starosti (80 let) že težko opravljal, zato mu je učitelj precej pomagal.
1027

 

Horvat je deloval še leta 1778, ko se omenja tudi pomočnik Štefan Rudaš, star 22 let. 

Ta je bil domačin (iz te župnije), ki je to službo nastopil pred letom dni, drugje pa še 

ni služboval.
1028

 

 

V Dobrovniku kot katoliški župniji so učitelji v 17. stoletju (neprekinjeno) delovali 

od leta 1649, čeprav vedno niso imeli učencev (na primer v letih 1660 in 1669). 

Poleg tega so opravljali še naloge v vlogi kantorja, cerkovnika, spremljali mrliče in 

pomagali v cerkvi. Za svoje delo so dobili ustrezno plačilo, pri čemer izstopa vas 

Žitkovci, ki je učitelja nekaj časa edina oskrbovala z dohodkom. Med navedenimi 

učitelji izstopa učitelj »heretik«, ki je deloval leta 1660, na podlagi česar lahko 

sklepamo, da je šlo najverjetneje za pomanjkanje učiteljev, saj bi sicer bil zagotovo 

nastavljen učitelj katoliške vere. Kot je razvidno iz opisov v vizitacijskih zapisnikih, 

                                                 

1024
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1756), pag. 218. Zapisnik iz leta 1756 navaja priimek Koczján, medtem 

ko naslednji iz leta 1760 Koczván. 
1025

 NAZ, Protokol br. 76/VII (1760), pag. 369. 
1026

 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 218. 
1027

 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 109−110. 
1028

 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 282. 
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je bil pri pouku poudarek na branju, pisanju, osnovnem vedenju (leta 1690) in na 

petju (leta 1747). Kot domačin je opredeljen le učitelj iz leta 1747, sicer pa se 

omenjajo v glavnem učitelji madžarske narodnosti in tudi glede na priimke bi jih 

lahko tako opredelili. 

 

5.4.4 Župnija Bogojina 

 

5.4.4.1 Gospodarske in socialne razmere 

 

Bogojina se v pisanih virih prvič omenja leta 1208, vendar takrat še pod imenom 

Bogma (ali Bogina). Trške pravice je dobila šele 480 let po prvi omembi, to je leta 

1688, a kljub temu se je kraj skozi zgodovino razvil v dokaj močno krajevno, farno, 

šolsko in kulturno središče, razvita pa je bila tudi cehovska obrt,
1029

 kar potrjuje 

cehovsko združenje čevljarjev, lončarjev, tkalcev in sodarjev iz leta 1779.
1030

 Čeprav 

so jim bila pravila potrjena šele v omenjenem letu, pa je vendar skoraj zagotovo, da 

so ti obrtniki delovali že veliko prej.  

 

V župnijo Bogojina so poleg trga Bogojina v začetku spadale še vasi Filovci, 

Strehovci in Ivanci.
1031

 V letu 1747 se je župniji priključilo Kobilje in nekje v tem 

času najverjetneje tudi Bukovnica, ki se v vizitacijskih zapisnikih zagrebške škofije 

prvič omenja leta 1750.
1032

 

 

V 17. stoletju  je bilo v tej župniji po zapisih še vedno več »heretikov« kot katolikov, 

toda maše naj bi redno obiskovali oboji. Vsi katoliki so bili tudi spovedani ob veliki 

noči, bigamistov, prešuštnikov in drugih javnih grešnikov pa po navedbah 

vizitatorjev ni bilo zaslediti.
1033

 Kot je razvidno iz naslednjih vizitacij, so protestantje 

le klonili in začeli množično sprejemati katoliško vero; v letu 1701 se je tako 

                                                 

1029
 Vugrinec, Bogojinska cehovska pravila iz leta 1779, str. 7−8; Kovačič, Gradivo za prekmursko 

zgodovino, str. 8. 
1030

 PIŠK, Bogojina, Ustanovna cehovska listina iz leta 1779: 1 zv. Fasc. 499. 
1031

 NAZ, Protokoli br. 70/Ib (1688), pag. 247; br. 71/II (1698), pag. 96−98. 
1032

 NAZ, Protokol br. 75/VI (1750), pag. 177. 
1033

 NAZ, Protokoli br. 70/Ib (1688), pag. 247; br. 71/II (1698), pag. 99; br. 72/III (1699), pag. 471. 
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spreobrnilo 18 »heretikov« in čez dve leti 19.
1034

 Leta 1716 je bilo v župniji še 25 

»heretikov« in ker opomini niso zalegli, so bili napoteni k zemljiškemu gospodu, da 

se ta pogovori z njimi. Očitno je ta poteza zalegla in tudi sicer naj bi se tovrstni 

ukrepi izvajali že prej.
1035

 Zapisnik iz leta 1720 navaja, da se je spreobrnilo in 

spovedalo še 11 »heretikov«,
1036

 v letu 1747 pa so bili »heretiki« le še trije hlapci, ki 

so se prav tako bili pripravljeni spreobrniti. Med katoliki pa se omenjata dva, ki se 

nista hotela spovedati, zato sta bila okarana.
1037

 Iz let 1750 in 1756 je znan le še eden 

»heretik«, kočar iz Kobilja, ki ga je poskušal pregovoriti župnik, vendar ni zaleglo, 

zato je bil pregnan, še prej pa je moral izpolniti naloge, ki mu jih je naložil zemljiški 

gospod.
1038

 Povsem o katoliškem prebivalstvu v Bogojini se lahko govori šele od leta 

1760, vendar z oznako, da so bili vsepovsod hlapci, ki jim katoliška vera ni bila 

blizu.
1039

 

 

Kmečko prebivalstvo, ki so ga sestavljali, kot po ostalih župnijah, kmetje, kočarji in 

gostači, pa so živeli na bregovih oziroma nekoliko dvignjenih predelih kraja.  

 

Tabela 13: Kmečko prebivalstvo v Bogojini 

   1773    1775    1776   1777 

Kmetje      29      30      29      32 

Kočarji      10        7        9        7 

Gostači        1        7        5        4 

SKUPAJ      40      44      43      43 

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b, Köszégi adóösszeírások 1773−1849, dob. 31. 

 

Kot prikazuje tabela 13, je bil v Bogojini v drugi polovici 18. stoletja najmočnejši 

kmečki sloj, kočarji in gostači so bili v manjšini. Med leti 1773 in 1777 se število 

kmetov ni bistveno spreminjalo, pri kočarjih se zaznava majhen upad, število 

gostačev pa je najprej nekoliko naraslo in potem zopet upadlo. Število hlapcev in 

                                                 

1034
 NAZ, Protokoli br. 72/III (1701), pag. 474; br. 72/III (1703), pag. 654. 

1035
 NAZ, Protokoli br. 73/IV (1716), pag. 24; br. 73/IV (1718), pag. 61. 

1036
 NAZ, Protokol br. 73/IV (1720), pag. 84. 

1037
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 34. 

1038
 NAZ, Protokoli br. 75/VI (1750), pag. 177; br. 75/VI (1756), pag. 216. 

1039
 NAZ, Protokoli br. 76/VII (1760); pag. 372; br. 78/IX (1768), pag. 116. 
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dekel pa je bilo nasploh majhno.
1040

 Kočarji se omenjajo potem tudi pri župnikih, ki 

so jih imeli najete za obdelovanje cerkvene zemlje, vrtov, travnikov in sekanje drv v 

gozdu, in sicer se leta 1716 omenjajo trije, leta 1768 in 1778 dva kočarja. Poleg tega 

je bila dolžnost vseh župljanov, da sodelujejo pri pridelovanju poljščin, ki so bile v 

cerkveni lasti.
1041

 

 

V Bogojini so bile njive v nižinskih predelih, kjer so bile izpostavljene močvirjem in 

poplavam, ki so nastale ob obilici dežja. Največ jih je bilo opredeljenih kot 

drugorazrednih, nekaj manj je bilo trirazrednih in najmanj štirirazrednih kot najmanj 

rodovitnih. Za primerjavo je podano stanje njivskih površin v letu 1773 in 1777, s 

čimer se ugotavlja, da so jih obdelovali kmetje in kočarji, gostači pa niso imeli 

ničesar. Kot je razvidno iz grafikona 16, so večinski delež njiv imeli v obeh letih 

kmetje, kar je glede na število kmetov in kočarjev v Bogojini v teh letih tudi za 

pričakovati (tabela 13). V letu 1777 so kmetje celo zavzemali skoraj vse njivske 

površine, kočarji pa le še nekaj oralov. Velikosti njiv pri kmetih so se gibale od 1 pa 

do 10 oralov, a zaslediti je mogoče tudi 28 oralov (pri treh kmetih), medtem ko so 

kočarji imeli do 5 oralov njivskih površin. Te pa so bile razdeljene na dvo-, tri- in 

štirirazredne, pri čemer je bilo največ drugorazrednih njiv (na primer leta 1773 pri 

kmetih: dvorazrednih je bilo za 206 oralov, tretjerazrednih za 78 oralov in 

štirirazrednih za 22 oralov; leta 1773 pri kočarjih: dvorazrednih za 32 oralov in 

tretjerazrednih za 11 oralov). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1040
 Leta 1773: 1 hlapec in 2 dekli; leta 1775: 2 hlapca in 2 dekli; leta 1776: 2 hlapca in 3 dekle; leta 

1777: 4 hlapci in 1 dekla. 
1041

 NAZ, Protokoli br. 73/IV (1716), pag. 20; br. 78/IX (1768), pag. 115; SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 

6 (1778), pag. 185. 
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Grafikon 16: Delež podložne zemlje v oralih posameznih slojev kmečkega prebivalstva v 

Bogojini leta 1773 in 1777 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Bagonya).                      

 

Skoraj identično stanje kot pri njivskih površinah se opaža tudi pri travnatih. 

Pripadale so le kmetom in kočarjem, pri čemer so kmetje posedovali večino. Prav 

tako se je delež travnikov v prid kmetov do leta 1777 še povečal. Prevladovali pa so 

travniki, ki so bili opredeljeni kot drugorazredni, medtem ko je bilo tretjerazrednih 

veliko manj (na primer stanje leta 1773: drugorazrednih za 88 koscev in 

tretjerazrednih za 24 koscev; stanje leta 1777: drugorazrednih za 95 in 

tretjerazredenih za 19 koscev). Podana klasifikacija kaže, da je bila večina travnikov 

na bolj rodovitnih tleh, iz česar sledi, da je bilo na teh tudi več košnje oziroma so na 

njih spravili več vozov sena. 

 

Grafikon 17: Delež koscev na travnikih posameznih slojev kmečkega prebivalstva v Bogojini 

leta 1773 in 1777 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Bagonya).                      

 

Med domačimi živalmi v Bogojini so prevladovali prašiči, krave molznice in voli. 

Navadno so kakšno živino imeli tudi gostači, in sicer najpogosteje kravo molznico ali 

tele ali pa prašiča. Presenetljiv je velik odstotek prašičev, katerih je bilo leta 1773 
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skorajda polovica izmed vse živine. Tudi leta 1777 so redili še največ prašičev, 

vendar se je odstotek nekoliko zmanjšal, saj se je povečal odstotek ostale živine. 

Preseneča tudi majhen odstotek konj, kar je pomenilo, da so za vleko vozov in 

plugov najverjetneje vpregali krave, kajti tudi mule so bile redke. Vsekakor pa je 

zanimiva sprememba sestave domačih živali v samo štirih letih, katerih primerjava 

kaže, da so več pozornosti začeli posvečati govedi (grafikon 18). 

 

Grafikon 18: Domače živali na gospodarstvih v Bogojini leta 1773 in 1777 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Bagonya).                  

 

V Bogojini je uspevala tudi trta, ki je bila zasajena na tamkajšnjih višjih predelih 

oziroma bregovih. Klasifikacija zemlje je bila na tistih predelih drugorazredna in tam 

so bili vinogradi, katere je ročno obdelovalo podložno pebivalstvo. Leta 1773 so med 

kopači navedeni le kmetje in kočarji, leta 1777 pa tudi že gostači (grafikon 19). 

Največji delež leta 1773 je pripadal kmetom in ta se je do leta 1777 še povečal. 

Kočarji so imeli veliko manj in najmanj gostači (leta 1777 so imeli vinograd le za 10 

kopačev), kar se znova utemeljuje z nizkim deležem kočarjev in gostačev v 

omenjenih letih v Bogojini. Na hribu, imenovanem Vršič, nad cerkvijo je svoj 

vinograd imela tudi cerkev. Ta se prvič v velikosti za 16 kopačev omenja leta 

1688,
1042

 ob prejšnji vizitaciji leta 1669 pa o tem vinogradu še ni govora, tako da so 

bile trte verjetno zasajene v vmesnih letih.
1043

 Kot kaže, so omenjeni vinograd 

razširili, saj je njegova površina v letu 1698 znašala 30 kopačev, bil je oproščen 

davkov, toda plačevala se je desetina.
1044

 Poleg tega pa se v letu 1688 omenjajo še 

                                                 

1042
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 246. 

1043
 NAZ, Protokol br. 7/VII (1669), pag. 214. 

1044
 NAZ, Protokol br. 71/II (1698), pag. 93. 
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drugi vinogradi, od katerih je gornina in desetina pripadla župniku.
1045

 V letu 1768 se 

vinograd na Vršiču omenja kot zapuščen, vendar dokler se je obdeloval, so bili 

župljani dolžni župniku prinašati kolač in pijačo.
1046

 Po zapisniku iz leta 1778 je 

župnik od desetine prejemal 10 veder vina, sicer pa še 4 vedre in od župljanov iz 

drugih vinogradov 2 vedri vina.
1047

 

 

Grafikon 19: Kopači v vinogradih v Bogojini leta 1773 in 1777 

  

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Bagonya).                   

 

Po dosedanjih podatkih je bila v župniji Bogojina od leta 1778 razvita tudi babiška 

služba, ko je bila v vsaki vasi župnije nastavljena vsaj ena babica. 

 

Tabela 14: Vaške babice v župniji Bogojina ob vizitaciji leta 1778 

Vas Ime Veroizpoved Starost 

Bogojina Ursula Kovasics katoličanka 60 

Catharina Horváth ni navedeno ni navedeno 

Bukovnica Eva Laurencsics katoličanka 50 

Filovci Susanna Hobár katoličanka 45 

Ivanci Susanna Toplak katoličanka 50 

Kobilje vdova Eva Németh katoličanka 56 

Strehovci vdova Juditha Tajber? katoličanka 60 

Vir: SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 188–204. 

 

Vaške babice so delovale v vseh vaseh župnije Bogojina (tabela 14), v matici celo 

dve, kar je bilo najverjetneje pogojeno s številom prebivalcev. Največ prebivalcev je 

                                                 

1045
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 246. 

1046
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 115. 

1047
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag 184. 
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bilo namreč prav tam (245 odraslih in 64 otrok),
1048

 v ostalih vaseh pa manj. Razen 

babice v vasi Kobilje ostale še niso bile zaprisežene, izprašane in poučene. Vizitator 

navaja, da bo to v kratkem uredil gospod župnik (na primer per Dnum Parochum 

quantocyus et instruenda et adjuranda).
1049

 V skladu z bogoslužnimi določili so bile 

vse katoličanke, najverjetneje tudi druga babica v Bogojini, pri kateri veroizpoved ni 

zabeležena. Povprečna starost babic v župniji Bogojina je bila 53,5 let, po čemer 

lahko sklepamo, da so bile že dovolj izkušene in so svoje delo dobro opravljale, kot 

je to zapisano pri babici Ursuli Kovasics, ki je delovala v Bogojini. Plačilo za 

storitev so prejemale le babice v Bogojini in Strehovcih, in sicer 3 krajcarje od 

krstnih botrov, obenem pa so bile oproščene kraljevske dajatve. Oproščena dajatve je 

bila tudi babica v Kobilju, ostale pa najverjetneje niso prejemale ničesar, tako babica 

v Bukovnici (mercede in laboris nullam habet), kot tudi ostale, pri katerih ni nobene 

navedbe o njihovih dohodkih oziroma dajatvah. Vaške babice v Bogojini se 

omenjajo tudi v naslednjem sombotelskem zapisniku iz leta 1811, in sicer so 

delovale v vseh vaseh župnije, razen v Kobilju. Vse so bile katoliške vere, izkušene, 

v sili pa so tudi krstile. V Bogojini je bila babica Catharina Császár, v Bukovnici 

Susanna Marossa, v Filovcih Magdalena Puhán, v Ivancih Magdalena Gábor in v 

Strehovcih Susanna Berdin.
1050

 V Bogojini so torej nadaljevali Szylijevo vpeljavo 

babic v vseh vaseh župnije, kar pomeni, da so skrbi za porodnice dajali velik pomen. 

 

Bogojina je bila torej precej razvito naselje, v katerem so cvetele vsaj štiri vrste obrti, 

ki so tako krajevno kot kulturno zaznamovale ta kraj. Izmed kmečkega sloja 

prebivalstva pa so bili najštevilčnejši kmetje, kočarjev in gostačev je bila le peščica. 

V glavnem so obdelovali polja, travnike in vinograde ter redili živino. Največ je bilo 

njivskih površin, nekaj manj vinogradov in najmanj travnikov. Od domačih živali pa 

so največ redili prašiče, krave molznice in vole. Bogojino kot sedež župnije kakor 

tudi ostale vasi, ki so spadale k njej, pa je nedvomno pozitivno zaznamovala tudi 

vpeljava babic konec 18. stoletja. 

 

                                                 

1048
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 174. 

1049
 Prav tam, pag. 191. 

1050
 SzEL, can. vis., I.1.c, Somogy 9 (1811), pag. 67. 
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5.4.4.2 Cerkev sv. Trojice (Ecclesia Parochialis Sanctissimae Trinitatis) 

 

Cerkev kot tudi župnija v Bogojini sta najverjetneje nastali sredi 14. stoletja, med 

letoma 1334 in 1371, kot ugotavlja Škafar.
1051

 Prvič se namreč omenjata v popisu 

župnij zagrebške škofije leta 1501 z navedbo Plebanus in Bagonya.
1052

  

 

Prvi opis župnijske cerkve svete Trojice v Bogojini imamo šele iz leta 1669, ko je 

bilo stanje v župniji in s tem tudi cerkev prvič vizitirana. V Bogojini se je namreč 

protestantizem obdržal najdlje, kar dokazuje tudi tretje protestantsko vizitacijsko 

poročilo iz leta 1662.
1053

 Ob omenjeni prvi vizitaciji je bila cerkev zidana, a deloma 

že porušena. Prezbiterij je bil obokan in pokrit s hrastovimi skodlami. Stropa ni bilo, 

saj še ni bil popravljen od požiga cerkve s strani krivovercev. V načrtu je bilo, da 

cerkev prekrijejo s hrastovimi skodlami, kar so sodeč po kasnejših zapisnikih tudi 

udejanjili. Zvonik je bil zidan, pritrjen na cerkev, toda prav tako deloma porušen in 

še ne pokrit, v njem pa sta visela dva zvonova. Na oltarju ni bilo nobenih slik in tudi 

sicer je bilo vse prazno in uničeno. Ni bilo niti krstnega kamna niti tabernaklja, da bi 

shranili Najsvetejše, prav tako nobene liturgične opreme.
1054

 

 

Kot je razvidno iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1688, je cerkev stala sicer na lepem 

mestu,
1055

 toda okolica je bila povsem zapuščena. Cerkev je bila tega leta že 

popravljena, in sicer pobeljena, dobro pokrita in z zidanim zvonikom, v katerem je 

visel majhen, blagoslovljen zvon. Prezbiterij, ki je bil obrnjen proti vzhodu, je bil 

majhen, okrogel ter obokan. Tla so bila utrjena, strop pa lesen, mizarske izdelave in 

poslikan z zeleno barvo. Empora je bila lesena, lepo izdelana in primerno poslikana. 

Tudi prižnica je bila lesena in v zeleni barvi, zakristije pa ni bilo. V prezbiteriju sta 

bili dve okni, zavarovani z rešetkami, v ladji pa je bilo pet ozkih in podolgovatih 

oken. Oltarji v cerkvi so bili trije, od katerih je bil glavni posvečen sv. Trojici in 

                                                 

1051
 Škafar, Župnija Gospodovega vnebohoda v Bogojini, str. 36. 

1052
 Kovačič, Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 8. 

1053
 Tedanji zemljiški gospod Krištof Bánffy, čeprav pokatoličanjen od leta 1608, zaradi bližine 

Turkov v Veliki Kaniži, ki so imeli svoje obmejne »pravice« do Rabe in avstrijske meje pri Radgoni, 

ni mogel po župnijah na svojem obsežnem ozemlju vsepovsod nastaviti katoliškega duhovnika tako, 

kakor bi želel. (Škafar, Župnija Gospodovega vnebohoda v Bogojini, str. 37). 
1054

 NAZ, Protokol br. 7/VII (1669), pag. 213. 
1055

 Po zapisniku iz leta 1698 je stala na hribčku, od koder se je videla cela vas (NAZ, Protokol br. 

71/II (1698), pag. 92). 
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postavljen med dva lesena in poslikana stebra. Na sredini tega oltarja je bila slika 

Boga z vpisom Iesus hominum Salvator, ob straneh pa postavljene tablice s slikami 

sv. Katarine, sv. Margarete in sv. Barbare. Ostala stranska oltarja sta bila povsem 

brez tablic in slik.
1056

  

 

Po primerjavi opisa cerkve z naslednjim vizitacijskim zapisnikom iz leta 1698, 

ugotavljamo, da še vedno ni bila posvečena, a je bila v vmesnih letih v notranjosti 

nekoliko preurejena, predvsem pa barvito poslikana. Po podatkih tega vizitacijskega 

zapisnika cerkev ni bila velika, saj je sprejela le okrog 200 ljudi. Strop je bil poslikan 

z rdečo, črno, belo in modro barvo, empora pa je bila črna. Prižnica je bila 

postavljena pri vratih na južni strani ob vhodu v prezbiterij in poslikana z zeleno in 

črno barvo. Druga vrata so bila na zahodni strani in nad temi je bil zidan zvonik z 

blagoslovljenim zvonom, s težo okrog 2 stota. V prezbiteriju je bil lesen in preprost 

glavni oltar, poslikan z modro barvo. Na sredini oltarja je bila, kot je razvidno že iz 

prejšnjega vizitacijskega zapisnika, slika Boga, ki je bil naslikan v podobi starca z 

rdečo in nasploh ognjeno barvo. V spodnjem delu oltarja je bila slika device in 

mučenice Katarine, preprosto naslikana na desko, v zeleni, rdeči in beli barvi. Na 

njeni desni je bila slika Uršule s puščicami in na levi slika sv. Margarete z zmajem v 

verigah. Stebra oltarja sta bila poslikana v črno beli kombinaciji, vendar je bil njun 

glavni del poslikan deloma rdeče deloma pa celo pozlačen. Kar je bilo okrog oltarja, 

pa je bilo v beli in modri barvi. Na oltarju je bil tabernakelj, preprosto narejen iz 

deščic in  rdeče pobarvan. Ta oltar je imel zidane temelje in tudi na njegovi levi in 

desni so bili narejeni zidani temelji za nova nastajajoča oltarja.
1057

 Notranjost cerkve 

je bila renovirana v letu 1715 na stroške župljanov, kot je razvidno iz zapisnikov iz 

let 1716 in 1771.
1058

 Obnovljena je bila zakristija kakor tudi zvonik z zvonom.
1059

 

Nabavljen je bil večji oltar s tabernakljem, ob straneh sta stala kipa sv. Petra in sv. 

Pavla, višje pa sv. Štefana in sv. Emerika ter štirje angeli. Nova sta bila tudi stranska 

                                                 

1056
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 245–246. 

1057
 NAZ, Protokol br. 71/II (1698), pag.  92−93. 

1058
 NAZ, 1716, 18; 1771, 107. V vizitacijskem zapisniku iz leta 1778 je kot leto renovacije navedeno 

leto 1751 (SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 175), vendar gre najverjetneje za napako, saj 

vizitacijski zapisniki po tem letu ne beležijo večjih sprememb v cerkvi. 
1059

 Kot je razvidno iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1747 (NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 31), 

je bil v zvonik nabavljen še drugi zvon. 
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oltarja, eden posvečen Devici Mariji in drugi sv. Katarini.
1060

 Tabernakelj je bil 

postavljen na sredo velikega oltarja, bil je lesen, znotraj in zunaj primerno poslikan, 

čist in zaprt s ključi, ki so bili shranjeni pri župniku. Na podlagi vizitacijskega 

zapisnika iz leta 1768 dobimo tudi bolj jasno in določno podobo bogojinske cerkve. 

Ta je bila v celoti zidana, le prezbiterij je bil obokan, ladja pa lesena, v kateri je bilo 

na vsaki strani nekaj starih klopi. Cerkev je bila dolga 8 klafter, njene širine pa 

zapisnik ne navaja. Ta je zabeležena le pri zakristiji, ki je v dolžino merila 3 klaftre 

in v širino 2, sicer pa je bila zidana, obokana, z enim oknom in pokrita z letvami. 

Cerkev je imela štiri okna (zapisnik iz leta 1688 govori o petih oknih) in dvoja 

vrata.
1061

  

 

V letu 1778 je bila ta cerkev, zgrajena že pred davnimi časi, v razpadajočem stanju. 

Sprejela je lahko okrog 400 ljudi, kar je v nasprotju z že omenjenim vizitacijskim 

zapisnikom iz leta 1698, ki navaja podatek za 200 oseb. Glede na to, da je v 

omenjenih letih stala ista cerkev, je pri določitvi prostora šlo verjetno za različno 

videnje vizitatorjev. Kasnejši vizitacijski zapisnik namreč navaja, da sta bili tako 

njena zunanjost kot notranjost že potrebni obnove. Cerkev je bila le blagoslovljena, 

ne pa tudi posvečena. Orgle so imele štiri registre, grobnice pa v cerkvi ni bilo 

nobene, prav tako ne kapelice in ne molilnice. Oltarji so bili še vedno trije, vsi 

zgrajeni z darovi vernikov. Glavni je bil v čast sv. Trojice, stranski na desni strani v 

čast Device Marije, na levi pa v čast sv. Duha.
1062

 Glede na prejšnje vizitacijske 

zapisnike je bil očitno ta zadnji na novo posvečen, saj zapisniki navajajo stranska 

oltarja v čast Devici Mariji in sv. Katarini. Trije so bili tudi zvonovi, največji v čast 

sv. Trojice je tehal 2 stota, drugi v čast sv. Angela je tehtal 1 stot in tretji v čast 

Blažene Device Marije je tehtal 58 funtov. V cerkvi je bilo na vsaki strani po 10 

sedežev, torej 10 za moške in 10 za ženske.
1063

 

 

Po Somogyjevem vizitacijskem zapisniku je bila ta cerkev leta 1793 na cerkvene 

stroške in stroške cerkvenega patrona prezidana in leta 1810 tudi popravljena ter 

                                                 

1060
 NAZ, Protokol br. 73/IV (1716), pag. 18. 

1061
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 111−112. 

1062
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 175. 

1063
 Prav tam, str. 176. 
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posvečena Gospodovemu vnebohodu. Ogrodje je bilo leseno, krita je bila z žlebnjaki, 

sprejela pa je lahko okrog 500 ljudi.
1064

 Sprememba župnijskega patrona (sv. Trojica 

– Gospodov vnebohod) naj bi se uradno zgodila okrog leta 1811, v resnici pa že 

veliko prej. Tudi notranjost cerkve so nekoliko preuredili in taka cerkev je ostala vse 

do časa bogojinskega župnika Ivana Baše, ko je bila na njegovo pobudo po 

Plečnikovem načrtu v letih 1925–1927 zgrajena nova cerkev.
1065

 

 

Vizitator zagrebške škofije je cerkev sv. Trojice ob prvem popisu našel v zelo slabem 

stanju in skorajda prazno, saj naj bi bila pred nedavnim s strani »heretikov« požgana. 

Ker pa je bila cerkev potrebna za opravljanje bogoslužja kot tudi za ohranjanje in 

krepitev katoliške vere, so jo postopoma prenavljali in opremljali s potrebnim 

cerkvenim inventarjem. Tudi poslikave, ki so okrasile cerkev z različnimi barvami, 

niso izostale, a kot ugotavljamo napram ostalim župnijskim cerkvam, je bila veliko 

skromnejša in s svojo podobo neizstopajoča. Za gradnjo nove cerkve so se odločili 

ob koncu 18. stoletja, saj je cerkev tedaj že povsem dotrajala, s tem pa je prišlo tudi 

do preimenovanja župnijskega patrona. 

 

5.4.4.3 Kapele 

 

5.4.4.3.1 Kapela sv. Martina (Capella Sancti Martini Eppiscopi) 

 

Kapela sv. Martina je bila postavljena leta 1756 v vasi Kobilje, ki je med leti 1747 in 

1839 spadalo v župnijo Bogojina
1066

 in bila od župnijske cerkve oddaljena 2 uri hoje. 

Bila je lesena, postavili pa so jo prebivalci vasi, natančneje kmetje, kot je razvidno iz 

zapisnikov iz let 1768 in 1771.
1067

 V začetnih letih je bila neokrašena in brez 

predmetov cerkvene opreme, saj do takrat niti ni bilo potrebe po tem. Vendarle pa so 

                                                 

1064
 SzEL, can. vis., I.1.c, Somogy 9 (1811), pag. 55. 

1065
 Škafar, Župnija Gospodovega vnebohoda v Bogojini, str. 39–43. 

1066
 Za časa verskih bojev in turških pohodov je župnija Kobilje propadla. Po ponovni naselitvi vasi v 

letu 1747 so se verniki - Slovenci - priključili k župniji Bogojina in ne k Dobrovniku. Leta 1839 pa se 

je Kobilje ločilo od Bogojine in se priključilo k Dobrovniku, kamor je spadalo natanko 100 let. Zatem 

se je v Kobilju obnovila starodavna župnija (Škafar, Župnija Gospodovega vnebohoda v Bogojini, str. 

40). 
1067

 NAZ, Protokoli br. 78/IX (1768), pag. 113; br. 79/X (1771), pag. 110. 
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se vaščani ob postavitvi javno pred sv. Sedežem obvezali, da bodo zanjo skrbeli in jo 

tudi ohranili v dostojnem stanju. Kapela je dohodek prejemala le iz mošnjička in 

drugih darov, letno v skupni vrednosti 4 florene.
1068

 Vizitacijski zapisnik iz leta 1768 

navaja, da je bil tedaj oltar že okrašen in barvito poslikan. Imela je lesen stolpič, ki je 

bil dobro pokrit in dva zvonova, eden s težo okrog 50 stotov in drugi okrog 80 

funtov. V kapeli je bil tudi nov kelih, sicer bakren, toda lepo pozlačen. Med 

cerkvenimi oblačili pa se naštevajo dva mašna plašča z dodatki, alba, dva amikta in 

cingulum (pas oziroma vrvica za prepasovanje duhovniške obleke). Po običaju so 

vaščani dvanajstkrat letno prispevali v kapelo jajca, ki si jih je ob posebnih 

priložnostih za zajtrk privoščil župnik.
1069

 Ob zadnjem vizitacijskem zapisniku 

zagrebške škofije 1774 je bila kapelica še vedno lesena in nasploh premajhna za 

vernike, toda imela je vso potrebno opremo za opravljanje svetih maš.
1070

 Prva 

kanonična vizitacija somboteljske škofije leta 1778 pa ne govori več o kapeli, temveč 

o cerkvi, vendar je na podlagi opisa razvidno, da gre za isto zgradbo. Leto njene 

zgraditve se sicer postavlja v leto 1753 (Ecclesia hac ante Annos 25 ex ligneis 

materialibus ope communicatis Loci ejusdem extructa), a gre najverjetneje za lapsus 

calami. Bogoslužje je bilo v tej cerkvi samo štirikrat letno, na praznik sv. Antona, sv. 

Roka, sv. Martina in tretjo nedeljo po veliki noči, ko so župljani za potrebe cerkve 

prinesli vino. V katerem jeziku se je pridigalo, je težko ugotoviti, saj se omenjata 

tako hrvaški kot madžarski jezik. Cerkev oziroma kapela, kot jo označujejo 

vizitacijski zapisniki zagrebške škofije, je bila leta 1778 še vedno lesena, krita s 

skodlami, nasploh pa pretesna, saj je bilo v njej prostora le za 25 oseb in se je že 

podirala. Posvečena ni bila, le blagoslovljena v čast škofu sv. Martinu. Tudi oltar je 

bil v čast škofu sv. Martinu, narejen s skupnimi močmi vaščanov. Prvotni prenosni 

oltar oziroma kamnita plošča je bila potrebna popravila, zakristije, prezbiterija in 

orgel pa v cerkvi ni bilo. Prenosna prižnica mizarske izdelave je bila v primernem 

stanju in postavljena zunaj pred pragom cerkve. Zvonik je bil še vedno lesen, v njem 

pa sta bila očitno na novo nameščena dva zvonova, saj se njuna teža ne sklada z 

                                                 

1068
 NAZ, Protokol br. 77/VIII (1760), pag. 78. Čeprav so bili poleg denarnih sredstev možni še 

dohodki od zemljišča, od kopanja groba in od zvonjenja, je vselej prejemala dohodke le od darov. 

Zapisnik iz leta 1760 tako navaja, da je letno prejemala štiri florene, leta 1771 tri florene letno in 1774 

osem florenov letno (NAZ, Protokoli br. 77/VIII (1760), pag. 78; br. 79/X (1771), pag. 110, br. 80/XI 

(1774), pag. 156). 
1069

 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 113. 
1070

 NAZ, Protokol br. 80/XI (1774), pag. 156. 
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onima iz leta 1768. Večji, v čast sv. Martinu, ki ga je posvetil salzburški sufragan, je 

tehtal 150 funtov, manjši v čast sv. Roku, prav tako posvečen, pa 100 funtov. 
1071

 

 

Kapela sv. Martina je lep primer vneme in odločnosti prebivalcev Kobilja, ki so s 

svojo potezo obogatili lastni kraj tako v duhovnem kot kulturnem oziru. Napram 

ostalim kapelam v župnijah prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata je bila ta 

kapela postavljena dokaj pozno, kar je bilo najverjetneje pogojeno z mirnejšimi časi, 

ki so nastopili v 18. stoletju kot tudi s finančnimi zmožnostmi. Čeprav je bila majhna 

in redko v uporabi, pa je bila kljub temu opremljena z vsemi potrebnimi predmeti za 

opravljanje bogoslužja in zakramentov.  

 

5.4.4.4 Pokopališče 

 

Pokopališče v Bogojini omenja šele vizitacijski zapisnik zagrebške škofije iz leta 

1688, ko je bila župnija Bogojina drugič vizitirana. Najverjetneje je bilo tam že prej, 

vendar v prejšnjem zapisniku ni zaslediti nobenega zaznamka o pokopališču. Leta 

1688 je, kot je zabeleženo v zapisniku, pokopališče bilo okrog cerkve. Bilo je 

blagoslovljeno, posvečeno pa najverjetneje ne in tudi dokaj neurejeno kot je zapisal 

vizitator. Na njem so pokopavali katolike, evangeličane in kalvince.
1072

 Kot izvemo 

iz zapisnika iz leta 1698, je bilo obdano s čvrsto hrastovino.
1073

 Še v letu 1747 so na 

tem pokopališču, pred vrati katerega je bil križ, pokopavali »heretike« in zaradi tega 

je bilo župniku naročeno naj to na vsak način v navzočnosti zemljiškega gospostva in 

župljanov v bodoče prepreči.
1074

 Ob naslednji vizitaciji so bili še posebej 

izpostavljeni prebivalci Vučje gomile, ki so prav tako pokopavali umrle na 

bogojinskem pokopališču. Ker pa Vučja gomila ni spadala k župniji, niti v županijo 

Zala in tako seveda tudi ne k zagrebški škofiji, je bil župniku napovedan suspenz, v 

kolikor bo to še naprej dovoljeval.
1075

 Leta 1756 križa pred vrati pokopališča več ni 

bilo, čeprav je bilo tam zanj določeno mesto. Prav tako so si »heretiki« iz Vučje 

                                                 

1071
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 197. 

1072
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 245. 

1073
 NAZ, Protokol br. 71/II (1698), pag. 92. 

1074
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 31. 

1075
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1750), pag. 176. 
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gomile navkljub opozorilom še naprej lastili bogojinsko pokopališče, kar se je po 

vizitatorjevih besedah dogajalo že od nekdaj. To predrzno dejanje je bilo sporočeno 

zemljiškemu gospodu z namenom, da bi se jim to skušalo preprečiti z nekakšnim 

nasipom, ki bi predstavljal mejo, čez katero jim vstop ne bi bil dovoljen.
1076

 Župnik 

si je tovrstne brezobzirnosti tudi zapisoval v knjigo. Če bi želeli biti na tem 

pokopališču pokopani katoličani od drugod, kar je sicer bilo dovoljeno, bi se to lahko 

izvedlo v prisotnosti domačega župnika.
1077

 Kot izgleda, so s prebivalci Vučje 

gomile uredili zadevo, saj nadaljnji zapisniki več ne navajajo omenjenih 

neprijetnosti. V letu 1768 je bilo namreč pokopališče urejeno, zaprto s križem in 

delno tudi obdano.
1078

 Prvi vizitacijski zapisnik sombotelske škofije pa tega 

pokopališča ne omenja, ampak govori o pokopališču zunaj vasi, ki je bilo 

blagoslovljeno in urejeno na stroške skupnosti, člani katere so ga tudi varovali.
1079

 

 

Pokopališče se omenja tudi pri kapeli sv. Martina na Kobilju. To je bilo nekoliko 

oddaljeno od hiš, kar obenem tudi določa približno lokacijo kapele. Bilo je 

blagoslovljeno in obdano s hrastovino. Glavni križ in ostale štiri, ki so bili 

postavljeni na pokopališču, so naredili župljani in zanje tudi skrbeli.
1080

 Vizitacijski 

zapisnik iz leta 1768 omenja, da je bilo pokopališče nedavno oskrunjeno, vendar so 

bile posledice takrat že odpravljene.
1081

 Na tem pokopališču pa so pokopavali le 

prebivalce vasi Kobilje.
1082

 

 

5.4.4.5 Inventar knjig 

 

Podatke o prvih knjigah v župniji Bogojina daje šele zapisnik iz leta 1698 in kot 

ugotavljamo po zapisu je bil ta inventar zelo skromen, saj so zabeleženi le rimski 

misal  (Missale Romanum), ostrogonski obrednik (Rituale Strigoniensis), in Biblija 

                                                 

1076
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1756), pag. 214. 

1077
 NAZ, Protokol br. 76/VII (1760), pag. 370. 

1078
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 112. 

1079
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 176. 

1080
 Prav tam, pag. 197. 

1081
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 113. 

1082
 NAZ, Protokol br. 79/X (1771), pag. 110. 
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(Biblia).
1083

 Tudi ob naslednjem popisu leta 1716 je bil inventar več ali manj enak, 

saj se poleg že omenjenih navaja le še nek evangelij (Evangelium) in knjiga krščenih 

(Librum Baptisandorum),
1084

 ki je morala biti tam že prej, le da ni bila popisana. 

Tudi ta podatek nakazuje na to, da vizitatorji pri svojem delu niso bili natančni, tako 

da obstaja verjetnost, da je bila v župnišču še kakšna knjiga več. Nekoliko bogatejši 

inventar knjig dajeta vizitacijska zapisnika iz let 1768 in 1778, vendar se napram 

ostalim župnijam opaža, da je bilo v bogojinski župniji bistveno manj knjig. 

Prevladovale so latinske, saj se leta 1768 beleži le ena knjiga evangelijev v hrvaškem 

jeziku 1 (Liber Evangeliorum Croaticus 1).
1085

 Podobno sliko daje tudi vizitacijski 

zapisnik iz leta 1778, kjer je navedena poleg šestih latinskih le ena knjiga v 

madžarskem jeziku, in sicer knjižica za obhajanje madžarskih praznikov (Libellus 

pro festis Hungaria).
1086

 

 

Svoje liturgične knjige pa je imela tudi kapela sv. Martina v Kobilju kot je to 

razvidno iz vizitacijskih zapisnikov iz let 1768 in 1778. V prvem se omenja misal 

(Missale), obrednik (Rituale), in knjiga evangelijev v madžarskem in hrvaškem 

jeziku (Liber Evangeliorum Jungaricum et Croaticum), v drugem pa povsem iste, le 

da sta bili knjigi evangelijev v omenjenih jezikih dve.
1087

 Čeprav so bile na razpolago 

le navedene knjige, pa je vendar knjižni inventar v treh različnih jezikih jasni 

pokazatelj tujejezičnih vplivov, s katerimi so bili Prekmurci obkroženi. 

 

 

Kot kažejo navedeni podatki, so bogojinski župniki razpolagali z zelo skromnim 

knjižnim inventarjem, saj razen nekaj osnovne literature, ki so jo potrebovali pri 

opravljanju svoje duhovniške službe, ni zaslediti drugih knjig, ki bi jim služile 

oziroma pripomogle pri osebnem in duhovnemu razvoju. V vseh letih, če 

upoštevamo vizitatorjeve navedbe, je bila poleg tega na razpolago le ena knjiga v 

hrvaškem jeziku in ena v madžarskem in še to šele v drugi polovici 18. stoletja. 

Skromni inventar, na katerega očitno niso polagali posebne pozornosti, da bi ga 

                                                 

1083
 NAZ, Protokoli br. 71/II (1698), pag. 94. 

1084
 NAZ, Protokol br. 73/IV (1716), pag. 20. 

1085
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 112, 116. 

1086
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 185−186. 

1087
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 113; SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 198. 
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obogatili, nakazuje obenem tudi osiromašeno kulturo kraja, kajti le na podlagi nekaj 

knjig je bilo že skorajda onemogočeno vsakršno širjenje obzorja in plemenitenje 

duha. 

 

5.4.4.6 Župniki
1088

 

 

1501 neimenovan župnik
1089

 

1512 župnik Anton 

1626 duhovnik Nikolaj Dankoczi (iz Dankovcev) 

1634 kalvinski duhovnik János Oletitz 

1646–1651 (?) evangeličanski duhovnik Štefan Cserniavits
1090

 

 

1669 –1679 Matthias Paulus Tusilovich (Matija Pavel Tusilovič) 

Bil je prvi župnik po »heretikih«
1091

 (primus post Haereticos), po izobrazbi filozof in 

moralni teolog. Živel je sam, bil je zelo reven in je v glavnem opravljal le 

zakramente.
1092

 Vizitator na prvi škofijski skupščini škofa M. Borkovića (3.−5. 1669) 

je o njem povedal, da je imel ustrezno znanje, toda v zvezi z gospodarstvom se je 

posvečal le setvi. Več časa naj bi se namreč zadrževal izven župnije kot pa v njej, a 

se je vseeno trudil za prekritje strehe na cerkvi in za oskrbovanje opreme.
1093

 Kot 

bogojinski župnik je bil prisoten tudi na drugi Borkovićevi sinodi, ko je bil pohvaljen 

v vseh stvareh, a tudi grajan, saj se je izmikal pridigovanju.
1094

 Kot tamkajšnjega 

župnika ga zasledimo še leta 1677,
1095

 tako da predvidevamo, da je ostal v Bogojini 

do nastopa naslednjega župnika leta 1679. Zatem ga v vizitacijskem zapisniku iz leta 

1698 v Kazójevi vizitaciji zasledimo v Martjancih kot tamkajšnjega župnika. Tedaj 

je bil star 57 let, duhovnik 29 let, po narodnosti pa je bil Hrvat, iz Predgrada.
1096

 

                                                 

1088
 Glej op. 659. 

1089
 Krčelić, Povijest Stolne crkve zagrebačke, str. 39. 

1090
 Škafar, Župnija Gospodovega vnebohoda v Bogojini, str. 36.  

1091
 Kot poudarja Smej (Pomen najstarejše bogojanske matične knjige, str. 60), se izgon »heretika« 

(predikanta) ni zgodil s strani cerkve. V župniji Bogojina je prišlo do splošnega vala rekatolizacije, 

kar se je ravnalo po veroizpovedi zemljiškega gospoda, zato pastor ni smel ostati v Bogojini. 
1092

 NAZ, Protokol br. 7/VII (1669), pag. 213. 
1093

 Razum, Biskupijska skupština (sinoda) zagrebačke biskupije iz 1669. godine, str. 60; 88. 
1094

 Razum, Biskupijska skupština (sinoda) zagrebačke biskupije iz 1673. godine, str. 58; 93. 
1095

 Prav tam. 
1096

 SzEL, can. vis. I.1.c, Kazó (1698), pag. 786. 
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1679−1687 Ambrosius Nicolaus Piskovich (Ambrož Nikolaj Piskovič) 

V župniji Bogojina je prisegel 19. avgusta 1679.
1097

 Čez dva meseca, 18. oktobra, je 

začel s popisovanjem imen krščenih in leta 1680 (4. februarja) prav tako s popisom 

poročenih, kot je razvidno iz vpisov v matično knjigo.
1098

 Vpis iz leta 1680 hkrati 

potrjuje, da je bil Piskovič drugi župnik po izgonu predikanta: »Copulatorum in 

Parochia Bagoniensi facta a Rndo Ambrosio Piskovich Parocho ibidem secundo post 

expulsum Praedicantem. Anno Domini 1680.«
1099

  

 

1687−1688 Matthias Pénnich (Matija Penič) 

Službo je nastopil 17. julija 1687, kot je razvidno iz vizitacijskega zapisnika iz leta 

1688. Tedaj je bil star 35 let, duhovnik eno leto, po izobrazbi, ki jo je končal v 

Zagrebu, pa filozof in kasist (absolvent moralne teologije). Pri opravljanju 

zakramentov je bil skrben, tudi pridigal je dobro in nasploh živel vzorno. Za čistočo 

v božji kot tudi svoji hiši je dobro skrbel, pri sebi pa je imel le enega dečka. V 

gospodarstvu se je trudil po najboljših močeh in tega zaenkrat ni nameraval opustiti. 

Živel pa je zelo siromašno in zato se je ogrski zemljiški gospod prijazno odločil, da 

mu bo pomagal. Tudi vizitator mu je bil pripravljen priskočiti na pomoč.
1100

 

 

1688/9–1689/90 Matthias Szlavich (Matija Slavič) 

Glede Slaviča se pojavlja dilema ali je res služboval, saj ga ni zaslediti med župniki, 

ki so prisegli ob nastopu službe v župniji,
1101

 ga pa kot bogojinskega župnika navaja 

Škafar.
1102

 

 

1689/90−1691 Matthias Frlanich (Matija Frlanič) 

Kot je razvidno iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1690, je bil Frlanič Slovenec 

(natione Transmuranus) in star 35 let. Duhovnik je bil 10 let, v tej župniji pa 

nekoliko več kot eno leto. Dokončal je filozofijo in teologijo. Bil je dober pridigar, 

prav tako mož dobrih lastnosti, le preveč samotarski (nedružaben), melanholičen in 

                                                 

1097
 Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 66. 

1098
 Župnijski urad Bogojina, Krstna matična knjiga 1673−1786. 

1099
 Prav tam. 

1100
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 248. 

1101
 Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije. 

1102
 Škafar, Župnija Gospodovega vnebohoda v Bogojini, str. 38. 
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raztresen, zaradi česar se ljudje niso radi pogovarjali z njim. Spreobrnil je mnoge 

»heretike«, kar se mu je vsekakor štelo v dobro. Za čistost cerkve je skrbel bolj kot 

se je to doslej in tudi sicer se zoper njega ni nihče pritoževal. Njegova družina je bila 

dostojna, štela pa je le nekaj članov. V knjigo krščenih in poročenih je skrbno 

zapisoval, imel pa je tudi zadostno število drugih knjig, katerim se je izrazito 

posvečal, mnogo bolj kot pa gospodarstvu.
1103

 V tej župniji ni ostal dolgo, kot je to 

razvidno iz naslednjega vizitacijskega zapisnika.  

 

1691−1694 Ioannes Kelchich (Ivan Kelčič) 

Star je bil 39 let, duhovnik pa je postal pri 25-ih letih.
1104

 Bil je težaven, molčeč in 

samotarski, toda skrben pri opravljanju zakramentov, za kar je bil pohvaljen. Tudi v 

knjigo krščenih in poročenih je skrbno vpisoval. Nihče se ni pritoževal zoper njegov 

način življenja oziroma morebitne nespodobnosti. Pri sebi je imel le enega hlapca, 

saj si jih več zaradi revščine in majhnega dohodka ni mogel privoščiti.
1105

 

 

1694−1698 Stephanus Ladislaus Blasevich (Štefan Ladislav Blaževič)  

V Bogojini je nastopil službo 2. junija 1694, dotlej pa je, kot je povedal sam, 

služboval v Imbrihovcu (kamarcenski arhidiakonat), vendar ga je po smrti 

Aleksandra Ignacija Mihuliča premestil njegov naslednik Štefan Seliščevič. Njegovi 

vpisi v matriko so še  leta 1697, ko je navedel tudi svoje polno ime, Štefan Ladislav 

Blaževič (sicer se je podpisoval le kot Štefan Blaževič). V tej župniji je najverjetneje 

ostal do prihoda Ivana Zadravca v letu 1698.
1106

  

 

1698−1729 župnijski upravitelj Ioannes Zadravecz (Ivan Zadravec) 

Vizitacijski zapisnik iz leta 1698 navaja, da v župniji ni bilo uradnega duhovnika, 

ampak je bila župnija začasno še v rokah upravitelja Ivana Zadravca. Star je bil 40 

let, duhovnik 4 leta, v to župnijo pa je prišel šele pred tednom dni. Kot je zapisal 

vizitator, so bili župljani nadvse zadovoljni z njim.
1107

 Po izobrazbi je bil fizik, 
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 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1690), pag. 405. 
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 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1691), pag. 540. 

1105
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1692), pag. 643. 

1106
 Župnijski urad Bogojina, Krstna matična knjiga 1673−1786. 

1107
 NAZ, Protokol br. 71/II(1698), pag. 94. Župnijsko prisego je položil 6. februarja 1698 (Razum, 

Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 89). 
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metafizik in kasist (absolvent moralne teologije). Njegovemu življenju ni nihče 

oporekal, saj so ga župljani imeli radi in so bili z njim zadovoljni. Bil je dober 

pridigar, skrbno je podeljeval zakramente, za čistost cerkve in doma pa primerno 

skrbel. Nasploh je bil pošten človek, le zelo pohlepen. Ker je imel pomankljivo 

izobrazbo, se je izpraševanju nebogljeno upiral, čeprav je na bistveno primerno 

odgovarjal. Imel je dostojno družino, ki so jo sestavljali sestra, stara okrog 26 let, 

nečakinja, stara okrog 9 let, pastirica in pastir. Imel je tudi sinodalne sklepe, po 

katerih se je skušal ravnati in knjigo krščenih ter poročenih, v kateri je skrbno 

zapisoval.
1108

  

 

1729–1759 Ioannes Lendvaj (Ivan Lendvaj) 

Po vizitacijskem zapisniku iz leta 1747 je Lendvaj v to župnijo prišel pred 18 leti. 

Kot navaja vizitacija iz leta 1747, je bil tedaj star 45 let, duhovnik pa 20 let. Končal 

je filozofijo in moralno teologijo v Zagrebu. Imel je tudi pokrovitelja, toda ta še ni bil 

potrjen in nastavljen, kar naj bi se zgodilo v Zagrebu. Redno je vpisoval v knjigo 

krščenih, poročenih in umrlih, skrbel pa je tudi za svoj zunanji videz. Maše v župniji 

je opravljal ob nedeljah in praznikih, razen če je bil zadržan zaradi bolezni ali 

slovesnosti v sosednji župniji. Med mašo ali po njej pa je tudi učil vernike molitve 

Pater, Ave, Credo, Decalogum, Quinque Ecclesia praecepta, Actus fidei, Spei et 

Charitatis ac Iudimenta fidei, in sicer tako, da so verniki so za njim ponavljali. Poleg 

tega je tudi pogosto učil verouk in nasploh pridigal. Dobro je skrbel za materialno in 

duhovno podobo cerkve, prav tako so bili dostojni člani njegove družine, katero so 

sestavljali kmet z ženo, ki je bila kuharica, hlapec in dekla,
1109

 pozneje pa dva dečka 

in dve dekli.
1110

 Na podlagi tega lahko sklepamo, da so se potrebe po cerkvenih delih 

povečale oziroma si je župnik prizadeval za dobro gospodarsko stanje župnije. V to 

župnijo je bil po vizitacijskem zapisniku iz leta 1756 vpeljan po Pavlu Antoniju 

Eszterházyju, potem ko je bil potrjen s strani že pokojnega zagrebškega škofa Jurija 

Branjuga,
1111

 slovesno umeščen pa po tedanjem kanoniku. Vizitator navaja, da je bil 

urejenega videza, redno pa je tudi vpisoval v vse tri matične knjige. Nekoliko pa 
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 NAZ, Protokol br. 72/III (1699), pag. 469–470. 
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 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag. 32. 

1110
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1750), pag. 215. 
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 Deloval je med leti 1723−1747 (Krčelić, Povijest Stolne cerkve zagrebačke, str. 400). 
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preseneča podatek o njegovem judovskem poreklu, kar si lahko razlagamo, da je bil 

najverjetneje rojen v judovski družini in je kasneje prestopil v katoliško vero. Po 

besedah vizitatorja so si župljani za pokope umrlih nasilno prisvojili pokopališče 

»heretikov« in celo prosili župnika, naj jim to ne prepove. Župnik je vizitatorju 

opravičeval njihovo početje in ga napotil do gospoda, ki naj bi jim to dovolil.
1112

 

 

1759–1763 Nikolaus Simon (Nikolaj Simon) 

Sodeč po zapisniku iz leta 1760 je Simon nastopil službo župnika pred letom dni.  

Ob nastopu službe je bil star 27 let, duhovnik pa 5 let, toda ni bil še vpoklican. 

Študiral je filozofijo v Győru in moralno teologijo v Zagrebu.
1113

 Zanimiv je njegov 

vpis v krstni matični knjigi, kjer se nahaja tudi popis umrlih, namreč da so prebivalci 

Kobilja na tamkajšnjem pokopališču brez njegove vednosti pokopavali svoje otroke. 

Kaj jih je vodilo k temu, ni znano, lahko pa predvidevamo, da morda niso imeli 

sredstev za dostojen pogreb. Kot je razvidno iz krstne matične knjige, je župnik 

Simon prihajal iz Dolnje Lendave, umrl pa je 3. februarja 1763.
1114

  

 

1763–1783 Michael Horváth (Mihael Horvat) 

Michael Horvat je bil rojen v kraju Nádasd, ki je spadal v Železno županijo. Leta 

1778 je bil star 43 let, duhovnik pa tedaj 18 let, toda bogoslovja ni poslušal (non 

seminarista). Umeščen je bil pod patronatstvom odličnega gospoda grofa Ludovika 

Patatischa (?). V tej župniji je nastopil leta 1763, drugje pa duhovnik še ni bil. Do 

tedaj je namreč deloval le kot kaplan, in sicer eno leto v Turnišču, eno v Dolnji 

Lendavi in eno pri sv. Juriju.
1115

 Enako dobro je obvladal madžarsko in hrvaško, 

srednje dobro pa nemško. Pridigal je v hrvaščini, tako v matici kot v podružnici.
1116

    

 

Kot je razvidno iz opisov župnikov, je vladala v Bogojini skozi 17. stoletje še velika 

revščina, saj če so v tej živeli župniki, kako je potem šele ljudstvo? Razmere so se 

nekoliko izboljšale stoletje kasneje, ko se je položaj župnikov vendarle uredil na 
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 NAZ, Protokol br. 75/VI (1756), pag. 215. 

1113
 NAZ, Protokol br. 76/VII (1760), pag. 371. 

1114
 Župnijski urad Bogojina, Krstna matična knjiga 1673−1786.  

1115
 Škafar (Župnija Gospodovega vnebohoda v Bogojini, str. 38) navaja, da je v Lendavi deloval 

1760–1761, v Turnišču 1761–1762 in pri Sv. Juriju 1762–1763. 
1116

 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 174. 
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bolje. Sicer opažamo, da so bili župniki v Bogojini dobri pridigarji, a nekoliko 

samosvojega značaja in niso pretirano skrbeli za gospodarsko stanje župnije. Slednje 

se opaža zlasti pri župnikih v 17. stoletju, kar lahko zopet povežemo z vsesplošnim 

pomanjkanjem, ki je pestilo tamkajšnje prebivalce. V župniji Bogojina tudi ni 

zaslediti kaplanov, kar bi lahko pomenilo, da zanje tam ni bilo potrebe oziroma ni 

bilo niti pogojev za njihovo normalno delovanje. Predvsem sodeč po priimkih 

opažamo, da so v župniji delovali zlasti slovanski (kajkavski) pridigarji, vsaj dva 

Slovenca in eden Madžar.  

 

5.4.4.7 Učitelji
1117

 

 

1669 Stephanus Sartor (Štefan Sartor) 

Ob vizitaciji leta 1669 se omenja učitelj in obenem organist Štefan Sartor, »heretik«, 

ki je bil srednje izobražen. Vnaprej ni prejemal nobenega plačila, ker poprej še niso 

imeli učitelja, ki bi bil »heretik«. Glede njegovega dohodka tako še ni bilo trdno 

sklenjeno, za zdaj je od župljanov za prisostvovanje pri pogrebih prejemal le 

polovico odrejenega plačila, saj je bila preostala namenjena župniku.
1118

 Ker se isto 

ime učitelja pojavi leta 1660 že v župniji Dobrovnik, sklepamo, da gre verjetno za 

isto osebo. To pa še vedno kaže na pomanjkanje učiteljev, glede na to, da je bil 

Sartor »heretik«. 

 

1688 Učiteljevo ime ni navedeno 

Čeprav ime učitelja ni navedeno, je iz zapisa v vizitacijskem zapisniku razvidno, da 

je deloval, saj so zapisane dajatve, ki jih je prejemal za svoje delo. Od vsake hiše je 

za poučevanje prejemal letno po en groš ali enega delavca, za spremljanje mrličev pa 

po 5 grošev.
1119

 

 

1690 Učiteljevo ime ni navedeno 

                                                 

1117
 Glej op. 690. 

1118
 NAZ, Protokol br. 7/VII (1669), pag. 214. 

1119
 NAZ, Protokol br. 70/Ib (1688), pag. 248. 
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Učitelj, isti kot pri prejšnji vizitaciji, je imel pri pouku 14 učencev. Učil jih je pisati 

in brati ter osnovnega vedenja. Poleg tega so učenci prisostvovali pri mašah in 

petju.
1120

 

 

1699 Matthias Kregar (Matija Kregar) 

Leta 1699 je deloval učitelj Matija Kregar, s katerim so bili župljani in župnik zelo 

zadovoljni. Ali je imel kaj učencev, ni navedeno, le da je imel pri sebi enega delavca. 

Kar zadeva njegov dohodek, je v Bogojini od pogreba prejemal 5 grošev, v 

oddaljenih vaseh pa navadno več. Kadar je zraven pel psalme, mu je pripadlo še pol 

imperiala. Kot cerkovnik se omenja Colomanus Filippich (Koloman Filipič), ki je 

svoje delo dobro opravljal, za plačilo pa prejemal tretjino mernika žita od vsake 

hiše.
1121

  

 

1702 Stephanus Binyaj (?) (Štefan Binjaj (?))
1122

  

Leta 1701 učitelja ni bilo, naslednje leto pa se omenja Štefan Binjaj (?), ki je bil brez 

doma, za plačilo pa je prejemal 6 denarjev od vsake hiše. Cerkovnik je bil še isti kot 

pri prejšnji vizitaciji.
1123

 Oba sta delovala še leta 1703, do kdaj sta ostala, pa iz 

vizitacijskih zapisnikov ni moč ugotoviti.  

 

1716 Nicolaus Miholich (Nikolaj Miholič) 

V letu 1716 je bil učitelj Nikolaj Miholič, ki se je nedavno spreobrnil v katoliško 

vero. Prejemal je skromen dohodek, in sicer od kočarjev 1 groš letno, od ostalih pa 

po njihovih zmožnostih. Učencev ni imel, tako da je verjetno bila njegova služba bolj 

usmerjena v cerkvene zadeve.
1124

 Kot je razvidno, je deloval še leta 1720.
1125

 

 

1747 Ioannes Kregar (Ivan Kregar) 

                                                 

1120
 NAZ, Protokol br. 79/Ib (1690), pag. 406. 

1121
 NAZ, Protokol br. 72/III (1699), pag. 410−411. 

1122
 Podobno ime učitelja (Štefan Bigaj) omenjajo Kovačič (Gradivo za prekmursko zgodovino, str. 

13) ter Kokolj; Horvat (Prekmursko šolstvo od začetka reformacije do zloma nacizma 1945, str. 424) z 

navedbo, da je le-ta deloval v župniji Bogojina v letu 1692. Tega podatka v vizitacijskem zapisniku 

nismo zasledili, obstaja pa vsekakor verjetnost, da je šlo za eno in isto osebo, ki je v vlogi učitelja 

delovala že leta 1692 in potem spet v letu 1702. 
1123

 NAZ, Protokol br. 72/III (1702), pag. 565. 
1124

 NAZ, Protokol br. 73/IV1 (1716), pag. 24. 
1125

 NAZ, Protokol br. 73/IV (1720), pag. 84 
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Bil je plemenitega rodu, katolik, poročen in domačin. Plačilo je prejemal le od petja, 

saj dečkov ni poučeval in tudi sicer ni bil preveč naklonjen učenju pisanja in branja. 

V nujnih primerih je tudi krstil. Delo cerkovnika je opravljal Franciscus Horváth 

(Franc Horvat), pošten in zanesljiv mož. Ta je tudi redno skrbel za čistočo cerkve ter 

zjutraj, opoldne in zvečer zvonil proti slabemu vremenu.
1126

 Oba, učitelj Kregar in 

cerkovnik Horvat, sta delovala še leta 1756. Učitelj še vedno ni poučeval, saj za to 

niso bile ugodne okoliščine niti ni bilo šolskega poslopja.
1127

  

 

1760 Paulus Verebéli (Pavel Verebeli) 

Kot naslednji se leta 1760 omenja Pavel Verebeli, o katerem je znano le, da se je 

odlikoval v petju.
1128

  

 

1768 Martinus Horváth (Martin Horvat) 

Leta 1768 je deloval Martin Horvat iz Medžimurja, star 30 let. Živel je vzorno, 

učencev pa ni imel, čeprav si je želel poučevati. Plačilo si je le stežka izboril, in sicer 

je poleg nekih skromnih dajatev prejemal od spremljanja mrličev 17 grošev in od 

vsakega kočarja letno 6 krajcarjev. Isti je opravljal tudi delo cerkovnika, za kar je 

prejemal 12 mernikov pšenične moke in od vsakega kočarja letno 6 krajcarjev, od 

zvonjenja pa 1 groš.
1129

  

 

1778 Nicolaus Frater (Nikolaj Frater) 

Prva vizitacija novoustanovljene sombotelske škofije navaja učitelja Nikolaja Fratra 

iz Gančan. Imel je 17 let, govoril pa je hrvaško in madžarsko (Croatica et Ungarica 

lingua). Poučeval je v hrvaškem jeziku, in sicer je službo nastopil pred petimi 

meseci. Pred tem je 8 mesecev deloval kot učitelj pomočnik v Turnišču. Sam 

pomočnika ni imel.
1130

 

 

Potem ko je Bogojina v drugi polovici 17. stoletja ponovno postala katoliška župnija, 

je bil obenem nastavljen tudi učitelj, sicer »heretik«, zaradi česar se še niso uskladili 

                                                 

1126
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1747), pag.  33. 

1127
 NAZ, Protokol br. 75/VI (1756), pag. 216. 

1128
 NAZ, Protokol br. 76/VII (1760), pag. 372. 

1129
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 116. 

1130
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 186−187. 
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o višini njegovega prihodka. Na podlagi te navedbe lahko domnevamo, da so bili 

verjetno učitelji »heretiki« napram katoliškim manj cenjeni in tudi zato slabše 

ovrednoteni. Tudi sicer ugotavljamo, da so učitelji v Bogojini prejemali majhno 

plačilo in da je šolstvo v župniji Bogojina pravzaprav delovalo precej slabo, saj 

dolgo ni bilo za ta namen zgrajenega poslopja, poleg tega se večkrat omenja, da 

učitelj učencev ni imel (na primer v letih 1716, 1747, 1768), pa tudi sicer pogosto 

manjka podatek o učencih in izobraževalnem procesu. Prav tako manjkajo podatki o 

poreklu učiteljev, razen pri učiteljih iz let 1747 (domačin), 1768 (iz Medžimurja) in 

1778 (domačin), zaradi česar jih je tudi težko narodnostno opredeliti.  

 

5.4.5 Župnija Beltinci 

 

5.4.5.1 Gospodarske in socialne razmere 

 

Kraj Beltinci se prvič omenja kot Belethfalua leta 1322,
1131

 in je do leta 1760, ko je 

bila ustanovljena samostojna župnija, spadal pod turniško pražupnijo. Samostojnost 

župnije je seveda omogočala razcvet kraja, k čemur so pripomogli tudi obrtniki. Od 

turniške župnije so se ločili člani tamkajšnjega ceha, ki so prebivali v novo nastali 

beltinski župniji in skladno s tem se je pojavila potreba po lastnem cehu. Iz konca 18. 

stoletja so znana tri cehovska združenja:  

- mešani združeni mešani ceh kovačev, ključavničarjev, jermenarjev, kolarjev 

in mlinarjev (1777), kateremu je privilegije s cehovsko listino z uvodno in 

zaključno besedo v latinščini ter opisom 18 členov v madžarščini potrdila 

cesarica Marija Terezija; 

- združeni mešani ceh čevljarjev in usnjarjev (1778); 

- združeni mešani ceh čevljarjev in vrvarjev (1778).
1132

 

 

Župniji Beltinci je ob osamosvojitvi od turniške pražupnije leta 1760 pripadlo osem 

vasi: Dokležovje, Bratonci, Lipovci, Gančani, Odranci, Bistrica, Melinci in 

                                                 

1131
 Zelko, Prekmurje do leta 1500, str. 19. 

1132
 Sedar, Cehovska tradicija v Prekmurju, str. 276, 281. 
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Ižakovci.
1133

 Kot je zapisal vizitator leta 1768, so bili vsi župljani katoliške vere, 

razen nekega Juda, ki je v to župnijo prišel skupaj z družino leta 1767. Od drugod sta 

prišla v župnijo tudi dva protestanta, ki sta kmalu zatem sprejela katoliško vero. V 

župniji tudi sicer, kot je razvidno iz vizitacijskih zapisnikov, naj ne bi bilo nobenih 

javnih grešnikov oziroma zločincev, ki bi kazili podobo župnije.
1134

 

 

Za Beltince so o sestavi kmečkega prebivalstva do ustanovitve sombotelske škofije 

na podlagi davčnih popisov na voljo le podatki iz dveh let. Ti kažejo, da so 

prevladovali kmetje, kočarjev in gostačev pa je bilo nekoliko manj. Napram letu 

1775 se leta 1777 zazna majhen upad kmetov in gostačev, medtem ko se je število 

kočarjev povečalo (tabela 15). Le redki kmetje so imeli ob sebi še kakšnega hlapca 

ali deklo.
1135

 

 

Tabela 15: Kmečko prebivalstvo v Beltincih 

     1775     1777 

Kmetje        56       43 

Kočarji          3       14 

Gostači        20       15 

SKUPAJ        79       72 

Vir: ZML, IV. 9/b, Köszégi adóösszeírások Bellatinc 1775−1845, dob. 54. 

 

Koliko njivskih površin je imel kateri od omenjenih treh slojev, je mogoče razbrati le 

za leto 1777, saj popisi iz leta 1775 dajejo le skupno število, zaradi česar tudi ni 

mogoče ugotoviti, kolikšen delež so posedovali kmetje in kolikšen kočarji ter 

gostači. Glede na število posameznih slojev v letu 1775 pa vendarle lahko sklepamo, 

da je bilo stanje podobno kot v letu 1777, kar ponazarja grafikon 20. Verjetno so še 

večji delež imeli kmetje, saj so bili kočarji le trije, gostači pa so tako ali tako bili 

najpogosteje brez njivskih površin oziroma so posedovali le majhne površine. Popis 

iz leta 1777 kaže, da je imel kmet navadno do 10 oralov zemlje, kočarji po 1 oral, 

gostači pa ničesar. Njive so bile kategorizirane na prvo in drugorazredne, od katerih 

                                                 

1133
 NAZ, Protokol br. 79/X (1771), pag. 98–101; SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 208. 

1134
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 134. 

1135
 Leta 1775 je bilo v Beltincih 15 hlapcev in 9 dekel, leta 1777 pa 14 hlapcev in 9 dekel. 
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je bilo več drugorazrednih. Po vizitacijskem zapisniku iz leta 1771 so bile v glavnem 

posejane s pšenico.
1136

 

 

Grafikon 20: Delež podložne zemlje v oralih posameznih slojev kmečkega prebivalstva v 

Beltincih leta 1777 

 

 Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Bellatinc). 

 

Kot pri deležu njiv, so tudi za travnike na voljo le podatki za leto 1777, saj prejšnji 

popis podaja le skupno število koscev na travnikih. Glede na neznatno število 

kočarjev leta 1775 pa se predvideva, da so domala vsi travniki bili v lasti kmetov. 

Ker se je namreč do leta 1777 število kočarjev povečalo, so ti pridobili tudi nekaj 

travnatih površin, zaradi česar se je posledično delež koscev kmetov tudi zmanjšal 

(grafikon 21). Kmetje so tako imeli travnike do 10 koscev, posamezni kočarji okrog 

5, gostači pa le za 1 kosca, vendar so bili ti primeri izredno redki. Vsi travniki pa so 

bili drugorazredni, kar pomeni, da je bila tam kakovost zemlje nekoliko slabša. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1136
 NAZ, Protokol br. 79/X (1771), pag. 98. 
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Grafikon 21: Delež koscev na travnikih posameznih slojev kmečkega prebivalstva v Beltincih 

leta 1777 

 

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Bellatinc). 

 

Med živino, ki so jo redili v Beltincih, so prevladovali prašiči in krave molznice 

(grafikon 22). Preseneča tudi veliko število konj, kar pomeni, da se je gospodarsko 

stanje koncem 18. stoletja precej izboljšalo, da so si le-te lahko privoščili. Kmetje so 

najpogosteje imeli več glav živine, kočarji in gostači pa navadno le po eno, bodisi 

kravo in/ali prašiča. Našla pa se je tudi kakšna izjema, in sicer kot je razvidno iz 

popisa iz leta 1777, je imel neki kočar šest krav molznic, štiri junce, dve teleti, tri 

konje in dvanajst prašičev, toda tovrstni primeri so bili res redki. 

 

Grafikon 22: Domače živali na gospodarstvih v Beltincih leta 1777 

 

Vir: Sedar po ZML, IV. 9/b (Bellatinc). 

 

Vinogradov v Beltincih po podatkih davčnih popisov ni bilo, prav tako se ne 

omenjajo v vizitacijah zagrebške škofije. Po zapisu vizitacije iz leta 1778,
1137

 da so 

vino za potrebe cerkve nabavljali, pa je zagotovo, da vinogradi v Beltincih niso bili 

zasajeni. Iz vizitacije pa ni razvidno, od kod je potekala nabava vina. 

                                                 

1137
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 213. 
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Kot v ostalih župnijah, se vaške babice v Beltincih omenjajo šele leta 1778, ko so 

bile v vseh vaseh župnije tudi že nastavljene (tabela 16). 

 

Tabela 16: Vaške babice v župniji Beltinci ob vizitaciji leta 1778 

Vas Ime Veroizpoved Starost 

Bellatincz (Beltinci) Ursula Mojdricz katoličanka okrog 70 

Susanna Szlavicz ni navedeno ni navedeno 

Adriáncz (Odranci) vdova Magdalena Paislár katoličanka 60 

Catharina Kovacsics katoličanka 50 

Felsö, Közep és Alsó Bistricze 

(Gornja, Srednja in Dolnja Bistrica) 

Helena Kerhmár katoličanka okrog 55 

Catharina Treiber katoličanka okrog 45 

Bratoncz (Bratonci) Catharina Benko katoličanka 53 

Deklesin (Dokležovje) Magdalena Lepusa katoličanka 60 

Isakócs (Ižakovci) Ursula Verbancsics katoličanka 52 

Barbara Bukovecz   

Ganicsa (Gančani) Agatha Jelicz katoličanka 80 

Catharina Forián katoličanka okrog 30 

Lippahocz (Lipovci) Ursula Kvótz katoličanka 40 

Melincz (Melinci) Catharina Kerempáitz katoličanka 50 

Catharina Palántsák katoličanka okrog 50 

Vir: Sedar po SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 220–237.  

 

Tudi v župniji Beltinci so babice delovale v vseh vaseh, in sicer v večini vasi po dve 

babici, kar ni le zanimivost, temveč pokazatelj, da je bila skrb za porodnice izredno 

visoka. Nastavitev z dvema babicama se lahko utemelji tudi z gosto poselitvijo 

prebivalstva. Zaprisežena in poučena še ni bila nobena, je pa pri vsaki zabeleženo, da 

bo to kar najhitreje opravil župnik. Vse so bile katoliške vere, zagotovo tudi druga 

babica v Beltincih, tako da so morale opraviti le še formalne zadeve za zakonito 

opravljanje svoje službe. Povprečna starost babic v župniji Beltinci je bila 53, 4 let, 

nobena pa najverjetneje glede na odsotnost zapisa ni prejemala nobenega plačila. Kot 

kaže, te babice niso dolgo ostale v tej službi, saj v letu 1811 v vsej župniji ni bilo več 

nobene,
1138

 kar kaže na podoben primer kot v Dolnji Lendavi in v Dobrovniku, kjer 

je bil na tem področju prav tako velik primankljaj. 

                                                 

1138
 SzEL, can. vis., I.1.c, Somogy 9 (1811), pag. 101. 
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Kljub temu, da je bila župnija Beltinci ustanovljena šele v drugi polovici 18. stoletja, 

ni prav v ničemer zaostajala za ostalimi župnijami. Poleg cehovske obrti, katere 

dejavnost je cvetela konec 18. stoletja, so bili Beltinčani dobri poljedelci in 

živinorejci, kot je razvidno iz obstoječih podatkov. Prevladovale so njivske površine, 

travnatih pa je bilo kar za polovico manj. Prikrajšani so bili le za vinsko trto, za 

katero pogoji niso bili ugodni. Med živino je prevladovala reja krav, konjev in 

prašičev, ki so jim bili v pomoč pri delu na poljih kot tudi dejavnik preživetja. Tako 

kot v ostalih župnijah, so bile ob vizitaciji leta 1778 že nastavljene uradne vaške 

babice, kar je še dodatno, poleg ostalih dejavnikov, pospeševalo gospodarski in 

socialni razvoj kraja oziroma župnije.  

 

5.4.5.2 Grad 

 

Za beltinsko graščino, ki se izrecno omenja v Bánffyjevem dnevniku iz leta 1532, se 

domneva, da je nastala v 15. stoletju. Za zgodnejši nastanek srednjeveške utrdbe ni 

oprejemljivih dokazov, čeprav je verjetno, da je v Beltincih že prej stal neki dvor 

oziroma utrjeno gradišče. Nastanek graščine se tako postavlja v čas rodovine 

Haholdov (Bánffyjev), ni pa izključeno, da je pri tem še prej svojo vlogo odigrala 

tudi rodovina Jura. Bánffyje, ki zaznamujejo srednjeveško in renesančno obdobje 

beltinskega gradu, je najprej nasledil Franc Nádasdy, ki si je graščino pridobil z 

darilno listino Ferdinanda III. še pred sredo 17. stoletja, kar potrjuje tudi pogodba z 

Eszterházyji iz leta 1649. Ker pa je bil Franc Nádasdy zaradi sodelovanja v zaroti 

Zrinskih in Frankopanov obglavljen, so tudi potomci izgubili dedne pravice do 

beltinske posesti, zato je posest prešla na győrskega škofa, poznejšega ostrogonskega 

nadškofa Jurija Széchényja (umrl 1695). V njegovem času je beltinsko gospostvo 

postalo samostojno in bilo odtegnjeno od lendavskega fevda, kar je po svoje 

omogočalo relativno trdnejši razcvet kraja in hkrati večalo moč njegovega lastnika. 

Za rodbino Széchény je posest prešla v grofovsko rodbino Ebergény in potem Csaky; 

v 19. stoletju pa so beltinski grad in posestvo posedovale rodbine Gyika, Sina, 

Wimpffen in kot zadnja rodbina Zichy. V posesti Marije Ifigenije Zichy,
1139

 

                                                 

1139
 Marija Ifigenija Zichy (1883−1977) je bila ena od treh hčera Hedvike Wimpffen in Augusta 

Zichyja in je pokopana v družinski grobnici v farni cerkvi sv. Ladislava v Beltincih. 
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poslednje beltinske grofice je beltinski grad ostal vse do leta 1945, po nacionalizaciji 

pa je prostore dobila šola.
1140

 

 

 

Slika 20: Beltinski grad leta 1686 (kopija C. S. Keglevicha). Vir: Balažic, K podobi beltinskega 

gradu, str. 36. 

 

Kot ugotavlja Balažic, je beltinska graščina najbrž vse do začetka 18. stoletja 

zadržala stavbnozgodovinski značaj, kakršnega popisuje Bánffyjev dnevnik iz leta 

1532. Iz slednjega je razvidno, da je bila graščina pravokotna in utrjena z obzidjem s 

štirimi stolpi, obkrožal pa jo je obrambni jarek z vodo iz potoka Črnec. Tudi ta 

graščina je bila večkrat utrjena, saj so bili navsezadnje turški vpadi na prekmursko 

ozemlje pogosti. Kot je razvidno iz grafike iz leta 1686, je bilo osrednje grajsko 

poslopje zasnovano kot renesančni kastel z iztopajočim mogočnim kvadratnim 

stolpom, ki je povezoval severni in zahodni trakt. Navkljub poznejšim 

preoblikovanjem pa je grad v Beltincih vse do podrtja dela južnega in zahodnega 

trakta ob koncu 2. svetovne vojne zadržal izvorno tlorisno zasnovo iz 16. stoletja. 

Tudi ta grad, tako kot lendavski, ni bil izvzet turškim vpadom in Krucem, ki so grad 

leta 1708 močno poškodovali. Šele z umiritvijo vojaških razmer se je za kraj in 

                                                 

1140
 Balažic, Pomurje, str. 76; Isti, K podobi beltinskega gradu, str. 34−39. 
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upravni center beltinskega posestva pričelo plodovitejše obdobje, grad pa sta 

prenovili rodbini Ebergény in Csáky.
1141

 

 

 

Slika 21: Današnja podoba gradu v Beltincih. Foto: Klaudija Sedar, 2012. 

 

5.4.5.3 Cerkev sv. Ladislava (Ecclesia Parochialis Sancti Ladislai Regis) 

 

Prednica beltinske župnijske cerkve se kot lesena kapela sv. Ladislava v vizitacijskih 

zapisnikih prvič omenja leta 1660, a je bila zagotovo postavljena že prej, kot lahko 

sklepamo iz opisa omenjene vizitacije.
1142

 Toda sčasoma je postala kapela premajhna 

za vse vernike, kajti v 18. stoletju je prebivalstvo močno naraslo in dušnopastirska 

potreba je zahtevala novo župnijsko središče, vsekakor z namenom, da bi se 

pospeševalo versko življenje med prebivalci. Ti so dotlej hodili v turniško cerkev, 

zgrajene pa so bile tudi kapele, v katerih je turniški župnik večkrat opravljal božjo 

službo, tako v Beltincih, v Črenšovcih in v Dokležovju. Zelko
1143

 za realizacijo nove 

župnije v Beltincih navaja dva razloga; eden je, da so bili Beltinci v središču 

načrtovane nove župnije in drugi, da je bil tam sedež zemljiškega gospoda, ki je 

odločilno vplival na ustanovitev župnije v Beltincih. Z ustanovitvijo le-te je bil tako 

teritorij turniške pražupnije razdeljen na dve enaki polovici.  

                                                 

1141
 Balažic, Pomurje, str. 76−77; Isti, K podobi lendavskega gradu, str. 35−38. 

1142
 NAZ, Protokol br. 70/I (1660), pag. 55; Glej poglavje 5.4.2.3.3 (Kapela sv. Ladislava v Beltincih). 

1143
 Zelko, Cerkvenozgodovinska vprašanja, str. 161. 
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Pobudo za novo župnijo je dal tedanji beltinski fevdni posestnik general Ladislav 

Ebergényi, ki je imel poleg turniškega župnijskega upravitelja Nikolaja Golaca
1144

  

tudi največ zaslug za njen nastanek. Formalno je bila župnija ustanovljena leta 1760 

in s tem je patronatsko pravico nad novo župnijo prevzela beltinska zemljiška 

gospoda.
1145

 General Ladislav Ebergényi pa je že leta 1742 dal na svoje stroške 

(sumptibus Excellentissimi Domini Generalis Ladislai Ebergényi), zgraditi novo 

cerkev, v kateri je bilo prostora za približno 2000 ljudi.
1146

 Ta cerkev je bila prvič 

vizitirana že v letu ustanovitve župnije, a so podatki zelo skromni, saj je zapisano le, 

da je bila čista in nasploh lepa.
1147

 Naslednji vizitacijski zapisnik iz leta 1768 pravi, 

da je bila cerkev na primernem mestu, zidana in spodobno pobeljena. Bila je 

blagoslovljena, ne pa še posvečena. V dolžino je merila 20 klafter, v širino pa v 

prezbiteriju 5 klafter in v ladji 6. Prezbiterij je bil obokan, strop lesen, streha pa je 

bila pokrita z žlebnjaki. Na vrhu kupole sta bila primerno nameščena dva križa, prav 

tako je bilo vse drugo v odličnem stanju, le zvonik ni bil še povsem dovršen, kajti za 

to bi potrebovali 600 florenov. Zvonik se omenja na severni strani, bil je pokrit z 

žlebnjaki, brez križa, v njem pa sta visela dva zvonova, ki sta bila blagoslovljena v 

čast kralja Ladislava, Emerika Štefana in Jurija. Oken je bilo šest, ena na vzhodni 

strani, tri na južni in dve na zahodni. Vse so bile steklene in z rešetkami. Tudi zvonik 

je bil opremljen s tremi okni. Na levi strani prezbiterija je bila prižnica, umetelno 

mizarsko izdelana, spodobno pozidana in poslikana. Klopi je bilo v ladji dovolj, in 

sicer so bile na desni strani za moške, na levi pa za ženske. Empora je bila zidana, v 

njej so bile orgle, ki pa so bile premajhne glede na velikost cerkve. Poleg še posebej 

okrašenih glavnih vrat, ki so bila na zahodni strani, so bila še ena stranska vrata na 

južni strani. Tretja vrata so bila v zakristiji, vsa tri pa so bila dobro zavarovana. 

Oltarji so bili trije in ob njih še kip Blažene Device Marije, ki je bil spodobno 

poslikan. Glavni oltar je bil na vzhodni strani, na njem je bila v sredini slika kralja 

sv. Ladislava, ob straneh pa še sliki sv. Jurija in sv. Martina. Spovednice v cerkvi ni 

bilo in do tedaj tudi še ne nobene grobnice. Kot je zapisano, bi bilo potrebno za 

                                                 

1144
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 208. Nikolaj Golac je v župniji Turnišče služboval v 

letih 1755−1760, najprej kot kaplan, potem kot župnijski upravitelj (Prim. poglavje 5.4.2.6 (Župniki, 

Nicolaus Gollacz)). 
1145

 Zelko, Cerkvenozgodovinska vprašanja, str. 161. 
1146

 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 208−209. 
1147

 NAZ, Protokol br. 76/VII (1760), pag. 372. 



315 

 

pokop v cerkvi plačati 12 florenov. Krstilnik je bil postavljen pri vratih na južni 

strani, spodaj zidan, sicer pa lesen. Zakristija, ki je v dolžino merila 2 klaftri in prav 

toliko v širino pa je bila pod zvonikom, z ograjenimi okni, trdnimi vrati, bila je 

obokana in krita z žlebnjaki.
1148

 

 

Tudi vizitacijski zapisnik iz leta 1778 opisuje cerkev iz trdnega materiala, 

podolgovate oblike, v dobrem stanju in kot že rečeno, prostorno za okrog 2000 oseb. 

Praznik zavetnika sv. Ladislava so obhajali na stroške župnika, drugi dan pa deloma 

na stroške župljanov in deloma cerkve. Kot pri prejšnji vizitaciji, se tudi pri tej 

omenjajo trije oltarji, ki so bili narejeni na stroške zemljiškega gospoda, le posvečeni 

drugim svetnikom. Glavni je bil posvečen kralju Ladislavu, drugi na desni je bil 

posvečen trpečemu Kristusu in tretji na levi strani posvečen brezmadežnemu 

spočetju Device Marije. Vsi so bili opremljeni z avtentičnim relikviarijem in 

spodobno okrašeni. Kapele v cerkvi ni bilo in prav tako še nobene grobnice. Nad 

obokano zakristijo se omenja molilnica ali oratorij družine Csáky, ki pa še ni bila 

dokončana. Prižnica je bila kiparsko izdelana, okrašena z lepo sliko in v odličnem 

stanju. V ladji je bilo postavljenih 20 sedežev za ženske in toliko za moške. Zvonik 

nad zakristijo je bil že narejen na cerkvene stroške, lesen in pokrit s ploščami, v njem 

pa so viseli trije zvonovi. Večji, ki je tehtal 14 stotov in 34 funtov in ga je posvetil 

salzburški sufragan v Gradcu, je bil posvečen sv. Donatu. Drugi zvon je tehtal 9 

stotov in bil posvečen kralju sv. Ladislavu, tretji s težo 3 stotov pa sv. Juriju.
1149

 

 

Ker pa je prebivalstvo vse bolj naraščalo, tudi dve župniji nista zadoščali za celotno 

ozemlje, poleg tega to stanje ni bilo ugodno za prebivalce treh Bistric, ki so bili 

pritegnjeni v župnijo Beltinci. Središčna lega in kapela sv. Križa v Črenšovcih že v 

14. stoletju sta bili jasni pokazatelj, kje naj bo tretji sedež župnije na ozemlju 

turniške pražupnije. Leta 1807 je bila tako ustanovljena še tretja župnija v 

Črenšovcih, h kateri so pritegnili najbolj oddaljene naselbine iz obeh dotedanjih 

župnij: iz Beltincev tri Bistrice; iz Turnišča pa Črenšovce, Trnje in Žižke. Odločilno 

                                                 

1148
 NAZ, Protokol br. 78/IX, (1768), pag. 129−131. 

1149
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 208−209. 
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dejstvo, ki je vplivalo na delitev pražupnije Turnišče, je bila torej intenzivnost 

naseljenosti tega ozemlja.
1150

 

 

Cerkev sv. Ladislava v Beltincih se skozi vizitacije napram ostalim župnijskim 

cerkvam prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata kaže kot sodobnejša stavba s 

sicer ne izstopajočo cerkveno opremo, a vendar izbrano in smotrno prostorsko 

razporeditvijo. To je bilo nedvomno pogojeno z letnico njene postavitve, ki sega v 

sredino 18. stoletja, kajti temelji ostalih cerkva so bili postavljeni že v poznem 

srednjem veku, ko so bili na voljo drugačni materiali, druge finančne zmožnosti in 

tudi druge potrebe ter predstave duhovnega in kulturnega razpoloženja. Izpostaviti pa 

je potrebno tudi generala Ladislava Ebergényja, ki je podpiral prizadevanje 

beltinskih prebivalcev za samostojno župnijo in v ta namen tudi dal zgraditi cerkev 

na svoje stroške, kar je vsekakor izjema. 

 

5.4.5.4 Kapele 

 

Po odcepitvi od turniške župnije je k župniji Beltinci pripadla kapela sv. Janeza 

Krstnika v Dokležovju, katere opis je zaradi dolgoletne pripadnosti turniški 

pražupniji ter nasploh preglednosti in jasnosti podan v poglavju 5.4.2.3.4. Sicer pa v 

samem kraju Beltinci, potem ko je bila namesto kapele sv. Ladislava zgrajena 

cerkev, za novo kapelo ni bilo več potrebe. V Beltincih je tako bila kapela 

postavljena šele leta 1907 v čast Lurški Materi Božji.
1151

 

 

5.4.5.5 Pokopališče 

 

Po zgraditvi nove cerkve v Beltincih pokopališča nekaj časa še ni bilo ob njej. To je 

razvidno iz vizitacijskega zapisnika iz leta 1760, ki pravi, da pokopališča zaenkrat še 

ni in da je potrebno zanj najprej določiti prostor. Ko bo le-ta znan, ga bo blagoslovil 

                                                 

1150
 Zelko, Cerkvenozgodovinska vprašanja, str. 161−162. 
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 Novak; Zver, Predstavitev župnij v novi škofiji, str. 244. 
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vicearhidiakon, kot je to v skladu s cerkvenimi verskimi običaji.
1152

 Ob naslednji 

vizitaciji leta 1768 je bilo pokopališče že ob cerkvi in blagoslovljeno. Postavljen je 

bil tudi rdeč križ s podobo Kristusa. Na pokopališču ni bilo nobene žare, kar pomeni, 

da so pokopavali le v krstah. Bilo je čisto, urejeno, obdano z leseno ograjo in tremi 

vrati. Vizitator navaja, da je bil za pokopališče odmerjen premajhen prostor, za 

njegovo ureditev in vzdrževanje pa so bili dolžni poskrbeti župljani.
1153

 Slednji so 

morali skrbeti in varovati tudi omenjeni postavljeni križ, ki ga je na svoje stroške dal 

postaviti zemljiški gospod Jurij Csáky.
1154

 

 

5.4.5.6 Inventar knjig 

 

V letu ustanovitve župnije Beltinci, ko je bil narejen tudi prvi zapisnik zagrebške 

škofije omenjene župnije, inventarja knjig še ni zaslediti, kar bi lahko pomenilo tudi, 

da jih morda takrat še ni bilo ali pa vizitator ob popisu temu ni posvečal pozornosti. 

Naslednji zapisnik iz leta 1768 pa podaja že obsežen seznam knjig, med katerimi so 

prevladovale knjige v latinskem jeziku, v hrvaškem ni bilo zaslediti nobene, v 

madžarskem pa so bili zabeleženi le štirje Misali, dopolnjeni z madžarskimi prazniki 

(Missalia 4 Hungarica festa complectentia).
1155

 Podobno sliko daje tudi vizitacijski 

zapisnik iz leta 1778, saj se omenja le sedem knjig z latinsko vsebino.
1156

 Nasploh se 

napram prejšnjemu vizitacijskemu zapisniku opaža, da je bila župnija slabše založena 

s knjigami, prav tako ugotavljamo, da je šlo za drugo gradivo kot ob prejšnjem 

popisu. Sklepamo, da je prišlo do spremenjenega knjižnega inventarja ob priključitvi 

župnije sombotelski škofiji leta 1777.  
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 NAZ, Protokol br. 76/VII,  (1760), pag. 373. 

1153
 NAZ, Protokol br. 78/IX, (1768), pag. 131. 

1154
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 209. 

1155
 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 131, 134. 

1156
 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 218. 
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5.4.5.7 Župniki 

 

1760−1762 Petrus Szobotin (Peter Sobotin)
1157

  

Sobotin je kot duhovnik v beltinski župniji prisegel 8. marca 1760. 
1158

 Tedaj je bil 

star 28 let, v to župnijo pa je prišel že pred tremi leti, v mesecu marcu. Začel je voditi 

matične knjige (krstno, poročno in mrliško), v katere je tudi skrbno zapisoval.
1159

 

 

1762−1764 Ioannes Marossy (Ivan Maroši) 

Sobotina je 27. avgusta 1762 s prisego nasledil Ivan Marossi,
1160

 ki je leto poprej 

kaplanoval v župniji Turnišče. 

 

1764−1789 Georgius Tudor (Jurij Tudor)  

Službo je nastopil 28. 8. 1764,
1161

 bil pa je hrvaške narodnosti, iz Zagreba, kot to 

sporoča vizitacijski zapisnik iz leta 1778. Tedaj je bil star 46 let, kot duhovnik pa 

sprejet v semenišče pred 17. leti, torej leta 1761. Pred nastopom duhovniške službe v 

Beltincih je bil najprej eno leto kaplan v Vidovcu in nato dve leti v župniji Beltinci. 

Obvladal je hrvaško in madžarsko, z ljudstvom pa se je sporazumeval in ga 

nagovarjal tako v matici kot v podružnici v hrvaškem jeziku.
1162

 Med njim in 

župljani je vladalo medsebojno spoštovanje in pobožna ljubezen, kar so izkazovali z 

hvalo Bogu. Prav zaradi te složnosti ni bilo v župniji zločincev oziroma javnih 

grešnikov, ki se ne bi mogli poboljšati.
1163

  

 

Nekako sočasno z nastopom župnika je bil v župniji Beltinci nastavljen tudi kaplan. 

Kaplani iz te župnije so znani le poimensko, navadno brez opisa. Podatke zanje 

imamo od leta 1760 naprej,
1164

 a nekatera imena zaradi pomanjkanja oziroma 

                                                 

1157
 V literaturi (na primer Sobočan,  Moja župnija, str. 20), se namesto imena Peter Sobotin pojavlja 

ime Martin Sobotin, kar se je po vpogledu v vizitacijski zapisnik zagrebške škofije in krstne matične 

knjige Beltinci 1760−1793 izkazalo za napačno. 
1158

 Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 181. 
1159

 NAZ, Protokol br. 76/VII (1760), pag. 374. 
1160

 Razum, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije, str. 188. 
1161

 Prav tam, str. 190. 
1162

 SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 207−208. 
1163

 NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 134. 
1164

 Seznam smo sestavili na podlagi krstne matične knjige Beltinci 1760−1793 in listka, ki je 

vstavljen v omenjeno krstno matično knjigo. 
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neohranjenih dokumentov najbrž še manjkajo: iz leta 1760 je znan Franciscus 

Korossa (Franc Korossa), iz leta 1761 Georgius Tudor (Jurij Tudor), med leti 1761–

1765 pater Dudies (pater Dudies) in Matthias Krusecz (Matija Krušec), iz leta 1765 

Georgius Szrák (Jurij Srak), Alexander Sohar (Aleksander Šohar), iz leta 1772 

Josephus Szalaj (Jožef Salaj),
1165

 iz leta 1774 Martinus Kovacs (Martin Kovač). 

 

Kot ugotavljamo, je bil hkrati z ustanovitvijo župnije v Beltincih tam nameščen tudi 

župnik, čeprav naj bi tja prišel že prej. Domnevamo, da z namenom, da bi si do 

formalnega delovanja župnije uredil vse potrebno in se pripravil za kasnejše 

nemoteno upravljanje župnije. Obenem je bil v novi župniji nastavljen tudi kaplan, 

kar kaže na organizirano vodenje in pomoč župniku pri duhovni oskrbi župnije. Kot 

kažejo nadaljnji vpisi župnikov, je življenje v novi župniji steklo brez težav, k čemur 

so zagotovo primogli tudi župniki kot voditelji župnije in občestva. O narodnosti 

župnikov lahko le ugibamo, domnevamo pa, da so bili vsi trije slovanske (kajkavske) 

narodnosti, čeprav je le-ta razvidna le iz opisa zadnjega župnika. 

 

5.4.5.8 Učitelji 

 

Prvi učitelj v samostojni župniji Beltinci se omenja šele v vizitacijskem zapisniku 

leta 1768. Predhodni zapisnik (1760) namreč navaja, da uradnega (Ludi  Magistrum 

formalem nondum habet) učitelja še ni bilo.
1166

  

 

1768 Marcus Kollar (Marko Kolar) 

Leta 1768 je kot učitelj deloval Marko Kolar, znan tudi kot Pozderek. Bil je domačin, 

iz Beltincev, star 23 let, poročen ter dobrega in poštenega življenja. Mladino je vse 

                                                 

1165
 Po vizitacijskem zapisniku iz leta 1778 je bil tedaj star 33 let, prihajal je iz kraja Berzencze v 

županiji Simeghiensi, duhovnik pa je postal pred sedmimi leti. V župniji Beltinci je deloval šele pol 

leta, pred tem pa leto in tri mesece v župniji Szepetnek, v župniji Legrad leto in devet mesecev ter v 

župniji Lenti leto in mesec dni (SzEL, can. vis., I.1.c, Szily 6 (1778), pag. 208). Glede na vpis v krstni 

matični knjigi je v tej župniji deloval že leta 1772 (NŠAM, Krstna matična knjiga Beltinci 

1760−1793. Potemtakem se je čez šest let zopet vrnil nazaj ali pa je morda celo vseskozi ostal tam. 
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 NAZ, Protokol br. 76/VII (1760), pag. 374. 
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dotlej primerno poučeval, čeprav še ni bilo podružnične šole, dobro pa se je znašel 

tudi kot kantor in organist.
1167

 

 

1770 Petrus Csura (Peter Čura) 

Po podatkih vizitacijskega zapisnika iz leta 1778 je Peter Čura nastopil službo v letu 

1770, bil je iz Bistrice in tedaj star 48 let. Pred tem je 14 let deloval v župniji 

Nedelišče. Obvladal je hrvaško in madžarsko, poučeval pa v hrvaščini. Pomočnika ni 

imel.
1168

 

 

Učitelje v župniji Beltinci lahko spremljamo šele od njene ustanovitve v letu 1760 

naprej. Oba, ki se omenjata v drugi polovici 18. stoletja, sta bila Slovenca in sodeč 

po zapisih usposobljena za to delo. Čeprav je Čura poučeval v hrvaščini, kakor 

verjetno tudi njegov predhodnik, pa je vendar njuno slovensko poreklo važen 

dejavnik, ki govori v prid temu, da so imeli učenci možnost stika z domačo besedo 

tudi v šoli, pa čeprav naj bi bil jezik poučevanja hrvaški. 

 

Kulturni spomeniki v jugovzhodnem Prekmurju, ki smo jih predstavili v tem 

poglavju oziroma osrednjem delu doktorske disertacije, se sicer nanašajo na versko 

življenje, toda hkrati govorijo o tedanji kulturni podobi pokrajine. Kot kaže podana 

slika, je bilo v obravnavanem času in prostoru poleg 2 gradov še 5 cerkva in 10 

kapel, kar ni malo, pa vendar te zgradbe niso bile pokazatelj kakšne posebne kulture. 

Cerkve in kapele so bile v preteklosti dejansko tudi jedro zbiranja vaškega 

prebivalstva, zato lahko rečemo, da so bile tudi središče kulturnega dogajanja. 

Navsezadnje so bile ob cerkvah tudi župnijske šole. Te so plemenitile kulturno 

življenje v župnijskem okolišu, saj je bila z njihovo uvedbo in delovanjem 

navsezadnje otrokom omogočena možnost za izobraževanje. Katerim preizkušnjam 

so bili izpostavljeni obstoječi cerkveno-kulturni spomeniki in kako se je podoba 

jugovzhodnega del Prekmurja skozi 17. in 18. stoletje nasploh spreminjala, pa smo 

spremljali s pomočjo vizitacijskih zapisnikov zagrebške škofije, ki so bili tokrat tudi  

prvič doslej v celoti sistematično obdelani. 
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6 (PREKMURSKI) JEZIKOVNI SPOMENIKI 

 

6.1 Protestantska dediščina 

 

Podobno kot na Kranjskem, je za začetek prekmurske književne tvornosti pomembno 

in zaslužno protestantsko versko gibanje. Vsaka slovstvena zgodovina se pričenja 

najprej z ustno in nadaljuje z rokopisno dejavnostjo. Prekmurje pri tem ni izjema. 

Prvi prevodi v prekmurski jezik so bile cerkvene pesmi, o čemer pričajo ohranjene 

rokopisne pesmarice z zapisi, ki so nastajale od 16. stoletja naprej in so kot take tudi 

predhodnice prekmurskih knjig 18. stoletja. V razvidu je danes okoli 80 prekmurskih 

rokopisnih pesmaric,
1169

 izpostavljene in predstavljene pa bodo le najznačilnejše. 

Predvidevamo, da so se vsaj nekatere izmed njih uporabljale tudi v cerkvah dolnjega 

Prekmurja, saj so bile pesmarice navsezadnje sestavni del cerkvenega petja, ki ga je 

vodil kantor. 

 

Nedvomno najstarejša doslej znana je Martjánska pesmarica I, ki je bila dolgo tudi 

edina v razvidu naše in hrvaške slovstvene zgodovine. Po naknadno vpisani letnici 

nastanka 1710 je njen prvi preučevalec Fran Kovačič sodil, da izvira iz leta 1549 ali 

1649. Slednjo datacijo je prevzel tudi Fran Kidrič, dodal pa še letnico 1710. 

Natančnejše raziskovanje najstarejše pesmarice in določanje njenega nastanka je 

prevzel Franjo Fancev, ki je pod nejasno letnico 1710 najprej bral 1643, pozneje celo 

1593. S tem jo je postavil celo pred Pavlinsko pesmarico, ki je datirana z letnico 

1644 in velja za najstarejšo doslej znano kajkavsko pesmarico. Da je Martjanska 

pesmarica I prvenstveno zajemala iz katoliških virov, dokazuje prav njena zveza s 

Pavlinsko in zraven še Drnjarsko
1170

 kajkavsko pesmarico izpred leta 1687. Prav 

tako močno zvezo
 
dokazuje s slovenskimi protestantskimi pesmaricami, kar poleg 

prevzema besedil iz Trubarjevih pesmaric dokazuje še vpis na str. 66 tretjega dela na 

                                                 

1169 Škafar, Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919, str. 99–103; Novak, Prekmurske 

rokopisne pesmarice od 16. do sredine 18. stoletja, str. 109−110. 
1170

 Poleg Pavlinske, Drnjarske in še nekaterih drugih je bila prav tako razširjena hrvaška cerkvena 

pesmarica Cithara octochorda (1701, 1723, 1757), po kateri so stoletja peli v (dolnjih) prekmurskih 

župnijah. Znani sta predvsem pesmi »O detece me predrago, vesela sem ti…« in »Narodil se nam 

kralj nebeski« (Novak, Stare prekmursko-kajkavske povezave v cerkveni pesmi, str. 165–168).
 ..
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koncu pesmi o Adamu in Evi.
1171

 Mlajša pesmarica iz Martjancev, imenovana 

Martjánska pesmarica II, je po Kovačiču nastala verjetno 1756 in je bila do 1786 last 

Mihaela Terplana. Po vsebini je enotnejša, zaradi česar tudi ne vzbuja posebnih 

vprašanj glede datacije. Za razliko od starejše vsebuje ta le nabožne pesmi.
1172

 

 

Predvsem jasen pa je časovni nastanek tako imenovane Márkišavske pesmarice iz 

leta 1632, ki je bila najdena v Markiševcih, toda napisana v Nedelišću pri Čakovcu, 

zato jo
 
Jembrih imenuje Nedelišćansko-markiševska.

1173
 Pesmarica je enotna, vendar 

ji manjka prvih 19 strani in konec od strani 143 dalje. Je tudi edina prekmurska 

pesmarica, katere vsaj delni izvir je dokazan na kajkavskem ozemlju.
1174

 

Márkišavska pesmarica in Martjánska mlajša imata naslove dosledno v kajkavsko-

prekmurski obliki, čeprav sta prevzeli precej besedil iz Martjánske pesmarice I. Prav 

Márkišavska je lep primer in dokaz prepisovanja, saj kar 17 njenih pesmi najdemo v 

starejši Martjánski pesmarici. Je tudi edina prekmurska pesmarica, katere vsaj delni 

izvir je dokazan na kajkavskem ozemlju.
1175

 Med prekmurskimi rokopisnimi 

pesmaricami avtor odmerja svoj delež še Sóboški pesmarici, imenovani po njenem 

nahajališču. Vsebuje samo cerkvene pesmi, zelo verjetno pa izvira iz 17. stoletja. Iz 

18. stoletja je znana pesmarica Szlovenszke Dühovne peszmi piszane po Berke 

Balázsi v Nemes Csobi …, to je v artikularnem kraju prekmurskih luteranov. 

Nasprotno je nedoločljiva natančna starost pértočke Mrtvečne pesmarice, katere 

starejši del (str. 39–154) postavlja Škafar v 18. stoletje.
1176

 Iz starejše dobe pa velja 

omeniti še Gradual, ki ga je okrog 1680 ali kmalu zatem sestavil Jožef Smodiš. 

Nekako iz iste dobe naj bi bila tudi seniška (Gornji Senik pri Monoštru) 

pesmarica.
1177

 Pesmarica Gradual je vsekakor odličen dokaz, kako so slovenski 

evangeličani med Muro in Rabo tudi v času protireformacije skrbeli za duhovno in 

splošno izobraževalno rast svojih vernikov. Napisana je v obliki misala in vsebuje 

zbirko pesmi za cerkvene obrede v prekmurskem in kajkavskem narečju. Resda je 

nastala že globoko v protireformacijskem času, toda namen in vsebina le-te, ki sta 

                                                 

1171
 Novak, Prekmurske rokopisne pesmarice od 16. do sredine 18. stoletja, str. 112−114. 

1172
 Novak, Prekmurske rokopisne pesmarice, str. 213. 

1173
 Jembrih, Nedelišćansko-markiševska crkvena pjesmarica iz 1632. godine, str. 102. 

1174
 Novak, Prekmurske rokopisne pesmarice od 16. do sredine 18. stoletja, str. 111. 

1175
 Novak, Prekmurske rokopisne pesmarice, str. 213−214. 

1176
 Novak, Prekmurske rokopisne pesmarice od 16. do sredine 18. stoletja, str. 111−112. 

1177
 Novak, Prekmurske rokopisne pesmarice, str. 212. 
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nakazana že v uvodu, sta več kot zgovorna: »Popisana po Smodiš Jožefi s Karjšič od 

toga po dobročiniteli Haužar Petri v Pertoče na potrebočo Jelenske fare küpleni za 

osem raniški vu leti 1695 1. Martiuša. Školniki se pa priporoča dobra skrb na ete 

Gradual.«
1178

  

 

Kako so se pesmi iz najstarejših prekmurskih pesmaric udomačile, je ugotavljal 

Novak, ki je dognal, da vsaj nekatere od njih ponekod v Prekmurju še danes pojó. 

Vsekakor pa je izjemna pot in usoda teh pesmi v mnogih rokopisnih pesmaricah do 

našega stoletja ter v knjigah prekmurskih pisateljev, od Mihaela Severja (1747) do 

Štefana Küzmiča (1754) in prve samostojne tiskane luteranske pesmarice Mihaela 

Bakoša (1789).
1179

  

 

Kakor pa je skupina reformatorjev s Primožem Trubarjem na čelu s protestantskimi 

knjigami ustvarila začetke slovenske književnosti in položila temelje slovenskega 

knjižnega jezika, tako so tudi prekmurski prostestanti na Ogrskem tiskali svoje 

knjige. Iz leta 1587 je znan obrednik tako imenovana Agenda Vandalica (Agenda 

Sermone vandalico conscripta), za katerim pa se je izgubila vsaka sled. Do 

morebitnega odkritja omenjenega obrednika bo tako za prvo prekmursko knjigo 

veljal prevod Luthrovega Malega katekizma Mali katechismus, ki ga je leta 1715 za 

tisk pripravil Franc Temlin. Katekizmu je deset let kasneje sledil abecednik 

Abecedarium Szlowenszko, priročnik neznanega avtorja za osnovno učenje branja. 

Leta 1747 je sledil Réd zvelicsánsztva Mihaela Severja in leta 1771 temeljno delo 

slovenske protestantske književnosti na Ogrskem Števana Küzmiča Nouvi zakon, s 

čimer je bil prekmurski jezik naposled tudi normiran.
1180

 Nedvomno so bile 

prekmurske pesmarice kakor tudi dela prvih prekmurskih protestantskih piscev 

neprecenljivi dosežek ne le za verski pomen, ampak tudi za splošnokulturni in 

narodnostni. Vsi ti doprinosi s protestantske strani so namreč vplivali na nadaljnji 

                                                 

1178
 Kokolj; Horvat, Prekmursko šolstvo od začetka reformacije do zloma nacizma 1945, str. 47−48; 

Kerčmar, Evangeličanska cerkev na Slovenskem, str. 116. O tej pesmarici je še Božidar Raič po 

lastnem uvidu poročal v Letopisu Matice Slovenske leta 1869 (Raič, Prekmurski knjižniki pa knjige,  

str. 77). Po njegovem zapisu je pesmarica ležala navadno ob vhodnih vratih cerkve, služila pa je 

učitelju za cerkveno petje (prav tam). 
1179

 Novak, Prekmurske rokopisne pesmarice od 16. do sredine 18. stoletja, str. 117. 
1180

 Just, Prekmursko nabožno slovstvo, str. 197−198. 
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razvoj slovenskega (prekmurskega) slovstva hkrati pa so s tem uspešno odpravljali 

kulturno zaostalost pokrajine in v njej živečega naroda. 

 

6.2 Cerkveni inventar 

 

Kot je bilo že omenjeno, so Prekmurci prvo katoliško knjigo z versko vsebino dobili 

šele z Miklošem Küzmičem leta 1780, kar pomeni, da so se do tedaj v skladu z  

nastalimi okoliščinami morali zadovoljevati s kajkavskimi knjižnimi besedili, ki so 

jim bila poleg dosegljivosti tudi najbolj razumljiva. Škafar kot tudi hrvaški 

književniki (Alojz Jembrih, Juraj Kolarić in drugi) v svojih študijah dokazujejo 

uporabo kajkavskih lekcionarjev, katekizmov, molitvenikov in cerkvenih pesmaric 

predvsem v prekmurskem delu beksinskega arhidiakonata, saj naj bi prav ti vsaj 

posredno vplivali na duhovnost prekmurskega človeka.
1181

  

 

Kajkavska nabožna besedila, ki so bila v Prekmurju poznana, zagotovo pa prisotna v 

dolnjem Prekmurju, ki je kot del beksinskega arhidiakonata spadalo v zagrebško 

škofijo do leta 1777, Škafar
1182

 razdeli na molitvenike, lekcionarje (evangelistarje) in  

cerkvene pesmarice. Kot pravi, so te zagotovo uporabljali duhovniki zagrebške 

škofije, ki so delovali v južnem Prekmurju in občasno tudi duhovniki v severnem 

Prekmurju, saj se je književno delovanje navsezadnje odvijalo pretežno v cerkvenih 

okvirih in za njene potrebe. Čeprav prisotnost teh knjig ni razvidna iz vizitacij, kljub 

temu navajamo najznamenitejše izdaje, za katere se predvideva, da so se vendarle 

uporabljale v prekmurski cerkvi. 

 

Med kajkavskimi molitveniki do leta 1777, katere je podrobno predstavil Kolarić,
1183

 

bi omenili dva, ki sta se po znanstvenih dognanjih skoraj zagotovo uporabljala v 

prekmurskem prostoru. Prvi so fragmenti molitvene knjige, ki jih je po razdrtju 

platnic šopronskega koledarja za leto 1602 našel in identificiral madžarski 

                                                 

1181
 Škafar, Prekmurski katoličani in kajkavske verske knjige do leta 1777, str. 110−125; Jembrih, 

Izvori za proučavanje književno-jezičnih hrvatsko-slovenskih veza u 16., 17. i 18. stoljeću u istočnoj 

Štajerskoj i Prekmurju, str. 186−201; Kolarić, Hrvatski kajkavski molitvenici i njihov utjecaj na 

duhovnost, str. 121−135. 
1182

 Škafar, Prekmurski katoličani in kajkavske verske knjige do leta 1777, str. 110. 
1183

 Kolarić, Hrvatski kajkavski molitvenici i njihov utjecaj na duhovnost, str. 121−135. 
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raziskovalec Gedeon Borsa. Avtor ohranjenih 18 listov, glede na to, da naslovnica ni 

najdena, bi lahko bil Michael Balošić, katerega ime je zapisano v naslovu ene od 

zahvalnih molitev. Ker gre za različne priložnostne molitve, so knjigo poimenovali 

Molitvenik. Tiskana je bila najverjetneje v tiskarni Janeza Mandelca v Sv. Križu pri 

Šopronu med leti 1597 in 1601. Fragmenti knjige so zapisani v kajkavskem narečju, 

a po mnenju Šebjaniča je v dokajšnji meri zaznavna tudi prisotnost prekmurskega 

besedišča. Glede na te značilnosti je bil ta tisk nedvomno v rabi ob koncu 16. stoletja 

na prekmurskih tleh.
1184

 Sicer pa se kot prvi kajkavski molitvenik omenjajo 

Molitvene knižice, ki jih je avtor Nikola Krajačević izdal leta 1640.
1185

 Pri tem velja 

omeniti opombo Klekla:
1186

 »Jeden pop iz reda Jezuitanskega je leta 1640 izdal v 

Bratislavi molitvenik, pisan v slovanskem jeziku, ki je bil namenjen Slovencem, ki 

živijo v območju zagrebške nadškofije,« s čimer dokazuje uporabo tega molitvenika v 

delu Prekmurja, ki je spadalo v beksinski arhidiakonat in v zagrebško škofijo. 

 

Med lekcionarji
1187

 pa velja poleg prvega samostojnega tiskanega kajkavskega 

lekcionarja (evangelistarja) Sveti Evangeliomi (1651) izpod peresa Nikole 

Krajačevića omeniti Postillo Antona Vramca (1586). K prvemu je potrebno 

pripomniti, da so vse štiri izdaje kajkavskega lekcionarja Sveti Evangeliomi 

vsebovale tudi kratek katekizem,
1188

 katerega so najverjetneje uporabljali tudi 

župniki v prekmurskem delu beksinskega arhidiakonata, čeprav to književno delo 

med knjižnim župnijskim inventarjem vizitacije zagrebške škofije ne omenjajo. Kot 

namreč navaja Hoško, je s Krajačevićevim kajkavskim katekizmom dobil svoj 

katekizem del Hrvaške, ki je spadala v okvir Habsburške monarhije, kajti področje 

Dubrovnika, Dalmacije in Bosne je imelo svoje katekizme že prej. Prav Krajačevićev 

katekizem pa je postal službeni katekizem zagrebške škofije vse do sredine 18. 

stoletja.
1189

 

 

                                                 

1184
 Šebjanič, Dvoje najdb. Mandelčev tisk iz 16. stoletja in doslej najstarejše prekmursko pismo, str. 

8; Jambrek, Prilozi za proučavanje reformacije u hrvatskim povijesnim zemljama, str. 127. Jambrek 

ugotavlja, da vsebuje Molitvenik 23 listov in ne 18, kot to navaja Šebjanič. 
1185

 Škafar, Prekmurski katoličani in kajkavske verske knjige do leta 1777, str. 117. 
1186

 PIŠK, Klekl, Važnejši dogodki , str. 136, op. 1. Fasc. 85a. 
1187

 O zagrebških kajkavskih lekcionarjih glej: Fućak, Šest stoljeća hrvatskoga lekcionara, str. 

260−271. 
1188

 Škafar, Prekmurski katoličani in kajkavske verske knjige do leta 1777, str 114−115. 
1189

 Hoško, Negdašnji hrvatski katekizmi, str. 167.  
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Če se vrnemo k Vramčevi Postilli, ta ni bila le pridigarski priročnik, ampak so bile v 

njej zajete tudi homilije nedeljskih evangelijev in evangelijev za praznike svetnikov 

po koledarju zagrebške škofije skozi celotno leto. Da se je skoraj zagotovo 

uporabljala v Prekmurju, dokazuje eden izmed sedmih ohranjenih izvodov, kjer je na 

straneh 193─200 rokopisni vstavek iz leta 1676.
1190

 Ta rokopis je nastal v 

Dokležovju in je delo Andreja Rogana kot dokazuje podpis ob koncu vstavka: 

»Scriptum per me Andream Rogan Anno 1676 die 9 8bris Deklesini.«
1191

 Rokopisne 

strani so pravzaprav prepis originalnih manjkajočih strani kot to dokazuje primerjava 

z originalom. Rogan je torej moral imeti poleg te Postille z manjkajočimi strani še 

drugo, iz katere je lahko besedilo prepisal. Poleg samega prepisa vsebuje omenjeni 

izvod Postille še opombe v ali ob prepisanem besedilu.
1192

 Ali je bil Rogan iz 

Dokležovja, ki je tedaj spadalo v župnijo Turnišče ali je tam le nastal rokopis, ostaja 

vprašanje, na katerega so skušali odgovoriti številni preučevalci Vramčeve Postile. 

Zagotovo pa je bil Andrej Rogan izobražen, kar dokazuje njegov zapis v latinščini. 

Roganov rokopisni vstavek je pomemben iz dveh razlogov – dokazuje rabo 

kajkavskih knjig v Prekmurju (natančneje v dolnjem Prekmurju) v drugi polovici 17. 

stoletja in hkrati rabo lastnega jezika, ki ni bil ne kajkavski, ne kranjski, ne 

madžarski oziroma kakršenkoli drug. Slednje dokazujejo vnesene jezikovne razlike, 

ki so nastale ob prepisu, in sicer na grafični, fonološki in morfološki ravni.
1193

 Prav ta 

odstopanja pa nakazujejo na zgodnji prekmurski književno jezikovni spomenik, ki 

odraža živo prekmursko govorico Roganovega okolja v 17. stoletju. Res je sicer, da 

Rogan uporablja tudi aorist in imperfekt, ki za prekmurščino ni značilen, a v 

nasprotnem primeru bi povsem porušil jezični kontinuum in konsistentnost 

Postille.
1194

  

 

                                                 

1190
 Izvod, kjer je rokopisni vstavek Andreja Rogana, se nahaja v knjižnici frančiškanskega samostana 

v Varaždinu (R II–8°–21), nanj pa je opozoril Franjo Fancev leta 1913 (Jembrih, Antun Vramec i 

njegovo djelo, str. 128). 
1191

 Jembrih (Rukopisni umetak u Vramčevoj Postilli (1586), str. 303) bere namesto 8bris dbris, iz 

česar sklepa na mesec december, kar pa ne drži. Zapis kaže na številko 8, kar označuje osmi mesec, to 

je octo(bris). 
1192

 Grah, Rokopisni vstavek Andreja Rogana v kajkavskem pridigarskem priročniku - Postilli Antona 

Vramca, str. 75; Škafar, Prekmurski katoličani in kajkavske verske knjige do leta 1777, str. 111−113. 
1193

 Analizo rokopisa je izvedla Tatjana Grah v diplomski nalogi z naslovom »Začetki prekmurskega 

knjižnega jezika: rokopisni vstavek Andreja Rogana v Vramčevi Postili (1586), 2006«. 
1194

 Jemrih, Rukopisni umetak u Vramčevoj Postilli (1586), str. 303; Škafar, Prekmurski katoličani in 

kajkavske verske knjige do leta 1777, str. 111−113. 
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O prisotnosti Postille še konec 19. stoletja v severovzhodni Sloveniji priča podatek iz 

leta 1890: »Jeden izvod te knjige je nedavno našel učitelj g. Fr. Vabič v hiši nekega 

viničarja pri Svétinjah blizu Ormoža ter ga podpisancu
1195

 blagovoljno poslal v 

pregled.« Omenjeni viničar je ob tem povedal, »da so že oča radi po nedeljah in 

večerih iz te knjige 'šteli'.« Knjiga naj bi se zlasti starejšim ljudem dolgo časa rabila v 

nabožno »berilo«, kar pomeni, da je bila zagotovo razumljiva Slovencem, še posebej 

obmejnim severovzhodnim.
1196

 

 

Poleg molitvenikov in lekcionarjev pa so pomembno vlogo imela tudi 

cerkvenopesemska besedila, saj je bila glasba bistveni del bogoslužja, pri katerem so 

sodelovali vsi verniki. Cerkvene pesmarice, tako prekmurske kot kajkavske, smo 

predstavili že pri prejšnjem poglavju, tukaj povejmo le, da so v označenem 

zgodovinskem in cerkveno-kulturnem ozadju disertacije morali biti Prekmurci 

seznanjeni tudi s kajkavskimi cerkvenopesemskimi besedili in da so se le-te verjetno 

uporabljale v prekmurskih cerkvah, čeprav neposredni dokazi o tem zaenkrat še 

manjkajo. 

 

Bližina kajkavskega prostora in vpliv zagrebške škofije, pod katero so bile 

prekmurske župnije v južnem Prekmurju vse do leta 1777, dovolj jasno pojasnjuje 

prihod kajkavskih besedil v omenjene župnije, zagotovo pa so kajkavskohrvaški 

duhovniki ob nastopu službe v Prekmurju s sabo prinesli kakšen knjižni pripomoček 

iz rodne dežele v novo kulturno okolje, ki jim je koristil bodisi pri opravljanju dela 

bodisi pri utrjevanju vere in duhovnega življenja. 

 

6.2.1 Matične knjige 

 

Obvezno vodenje rojstnih in poročnih matičnih knjig je uvedel tridentinski cerkveni 

zbor (1545−1563), toda ni predpisal podrobnosti o vodenju matic, kar pomeni, da je 

bilo le-to prepuščeno posameznim pokrajinskim in škofijskim sinodam. Obvezno 

vodenje mrliške knjige pa je predpisal rimski obrednik leta 1614. Ta je določil tudi 

                                                 

1195
 Avtorju prispevka (Andreju Fekonja). 

1196
 Fekonja, Antona Vramcza Predechstva i Postilla, str. 50−52. 
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natančen vzorec, po katerem naj bi se pisale vse tri vrste matičnih knjig, toda kljub 

temu je bilo vodenje matičnih knjig v posameznih škofijah različno. Na to področje 

je prva pričela z zakonodajo posegati šele cesarica Marija Terezija. Tako je bil z 

dekretom dvorne pisarne 6. oktobra 1770 sestavljen in objavljen obrazec, po katerem 

naj bi se v bodoče vodile matične knjige. Pravilno vodenje matičnih knjig je nato 

poudaril dvorni dekret 2. marca 1771, kar je zatem še ponovil dekret dvorne pisarne 

2. februarja 1782. Vodenje matičnih knjig s strani države pa je predpisal cesar Jožef 

II. s patentom 20. februarja 1784. Po tem členu je moral vsak katoliški župnik voditi 

ločeno tri knjige: krstno, poročno in mrliško. Ker pa ta člen ni dovolj jasno povedal, 

kdo vse je pooblaščen za vodenje matičnih knjig, je bila praksa, da so šteli župne 

administratorje, lokalne kaplane in ekspozite prav tako za državno priznane 

funkcionarje za vodenje matic.
1197

 Da se do uredbe o ločenem vodenju matičnih 

knjig le-te niso vodile tako, dokazujejo tudi ohranjene matične knjige 

dolnjelendavskih župnij v 17. in 18. stoletju. Kot ugotavljamo, sta se pogosto vodili 

vsaj po dve skupaj, na primer krstna in poročna knjiga (turniška, lendavska), poročna 

in mrliška knjiga (dobrovniška, beltinska) ali kar vse tri (na primer bogojinska 

matična knjiga). 

 

Tabela 17: Ohranjene matične knjige dolnjelendavskih župnij v 17. in 18. stoletju 

Matične knjige v 17. 

in 18. stoletju 

Krstna Poročna Mrliška 

Dolnja Lendava od 1684 od 1714 od 1760 

Turnišče od 1678 od 1779 od 1742 

Dobrovnik od 1747 od 1751 od 1749 

Bogojina od 1673 od 1673 od 1673 

Beltinci od 1760 od 1760 od 1760 

Vir: Sedar po Hozjan, Geršak, Vodnik po matičnih knjigah Škofijskega arhiva Maribor, str. 64−68. 

 

Dolnjelendavska krstna matična knjiga, v katero so se vpisovale tudi poroke, je 

ohranjena od leta 1686 naprej,
1198

 sicer pa vizitacijski zapisniki zagrebške škofije 

                                                 

1197
 Umek, Cerkvene matične knjige, str. XVII−XX. 

1198
 NŠAM, Krstna matična knjiga Lendava 1686−1707. Gre bolj na navaden zvezek, v katerem so 

zapisani podatki iz omenjenih let. Z letom 1715 pa se začenjajo vpisi v klasično matično knjigo 

(NŠAM, Krstna matična knjiga Lendava 1715−1796). 
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omenjajo krstno matično knjigo že leta 1649,
1199

 kar pomeni, da so se ti podatki 

vpisovali že prej, morda le v kak zvežčič, a se je verjetno ta izgubil oziroma ga je 

celo kateri od župnikov vzel s seboj. Tudi turniške matične knjige so se, sodeč po 

vizitacijskih zapisnikih, vodile že prej, kot so se dejansko do danes ohranile. Krstno 

in poročno tako omenja na primer vizitacijski zapisnik iz leta 1651,
1200

 danes pa sta 

na voljo krstna matična knjiga od leta 1677 in poročna od leta 1685. Ohranjena 

»prva« krstna matična knjiga, ki zajema čas od 1677−1725, je dejansko lepljenka, 

kar pomeni, da si vpisi ne sledijo kronološko, ampak so pomešani. Zgleda, da so listi 

izpadli, nakar je bila znova vsepovprek zlepljena. Vpisi se tako začnejo z letom 

1793, že na naslednji strani pa je letnica 1723. Vpisi z letnico 1677, s katero bi se 

pravzaprav matična knjiga morala pričeti, pa se nahajajo proti koncu knjige.
1201

 

Čeprav so dobrovniške matične knjige ohranjene šele od srede 18. stoletja, so se 

zagotovo vodile vsaj že od leta 1649,
1202

 ko je bila župnija s strani zagrebške škofije 

prvič popisana kot katoliška župnija. Podatki iz ohranjene krstne knjige so tako na 

voljo od 22. januarja leta 1747,
1203

 saj naj bi po nekaterih podatkih
1204

 prve matične 

knjige pogorele v požaru. Bogojinska krstna knjiga kot tudi ostali dve pa se pričnejo 

pisati leta 1673,
1205

 kar pomeni, da manjkajo podatki od leta 1669, ko je bila župnija 

kot katoliška prvič vizitirana s strani zagrebške škofije, pa do leta 1673. 

Domnevamo, da so v vmesnem času zapisovali tovrstne podatke na lističe ali v kak 

zvežčič, kar pa se do danes ni ohranilo. Matične knjige župnije Beltinci pa se vodijo 

od samih začetkov ustanovitve župnije, to je od leta 1760.
1206

 Kot ugotavljamo, so 

župniki v matične knjige vpisovali redno in vestno, kar se tudi sklada z navedbami 

vizitatorjev, ki so te podatke zlasti v 18. stoletju, ob vsakokratnem obisku župnije 

tudi zabeležili. 

 

                                                 

1199
 NAZ, Protokol br. 6/VI (1649), pag. 33. 

1200
 NAZ, Protokol br. 89/I (1651), pag. 120. 

1201
 NŠAM, Krstna matična knjiga Turnišče 1677−1725. 

1202
 NAZ, Protokol br. 6/VI (1649), pag. 29. 

1203
 NŠAM, Krstna matična knjiga Dobrovnik 1747−1859. 

1204
 SzEL, can. vis., I.1.c, Somogy 9 (1811), pag.. 41; Župnijski urad Dobrovnik, Škafar, Župnija sv. 

Jakoba st. Dobrovnik v Prekmurju, str. 3; Varga, A dobronaki plébánia történetéből, str. 131. 
1205

 Krstna matična knjiga Bogojina 1673−1786.. 
1206

 NŠAM, Krstna matična knjiga Beltinci 1760−1793; Poročna matična knjiga Beltinci 1760−1813 + 

M(rliška). 
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Za vse matične knjige dolnjelendavskih župnij je bilo značilno narativno vpisovanje, 

tabelarično se pojavi šele konec 18. oziroma v začetku 19. stoletja. Umek navaja, da 

je narativno vpisovanje v krstno knjigo predpisal rimski obrednik leta 1614, prvi 

tabelarični vpisi v krstno knjigo pa so bili določeni z obrazcem iz leta 1770 (dekret 

dvorne pisarne 6. oktobra 1770). Od tedaj naprej je ostala ta oblika stalno v 

veljavi,
1207

 to odredbo pa so upoštevali tudi župniki v prekmurskih župnijah. 

 

Jezik, v katerem so pisali matične knjige rimskokatoliških matičnih uradov, je bil do 

izdaje patenta 20. februarja 1784 latinski in v latinizirani obliki so se zapisovala tudi 

imena, priimki ter ostali podatki. Sledile so matice v nemškem jeziku, v primeru 

vodenja dveh matičnih knjig pa je bila ena v latinskem in druga v nemškem jeziku. 

Nemški jezik je zamenjala slovenščina v rimskokatoliških župnijah ljubljanske in 

mariborske škofije v drugi polovici 19. stoletja, izjema so bile župnije na 

Kočevskem, ki so vodile matične knjige še dolgo v 20. stoletje v nemškem jeziku. Na 

območju škofije v Szombathelyju pa so pisali župniki matice v latinskem jeziku do 

sedemdesetih let 19. stoletja, ko je latinščino zamenjal madžarski jezik. V 

slovenskem jeziku so se začele pisati s 30. novembrom 1933 po ljubljanskem 

škofijskem ordinariatu. V Prekmurju je slovenščina kot jezik matic nastopila po letu 

1919. Podobno je bilo z matičnimi knjigami evangeličanske in kalvinske vere, saj so 

se na območju Ogrske do leta 1804 pisale v latinskem jeziku, po tem letu pa v 

madžarščini in drugje v nemškem jeziku (na primer Ljubljana).
1208

 Vse matične 

knjige župnij, ki so spadale v prekmurski del beksinskega arhidiakonata, so zapisane 

v latinskem jeziku, le redko namreč srečamo prekmurski vpis, kot je to na primer 

vpis v krstni matični knjigi župnije Turnišče iz leta 1680.
1209

 

 

6.2.2 Kronike 

Kronike so zelo dragocen in pomemben zgodovinski vir, saj se zapisana vsebina ne 

nanaša zgolj na versko življenje, ampak tudi na vrsto različnih (zanimivih) dogodkov 

v župniji, ki hkrati odstirajo vidik kulturne podobe kraja oziroma pokrajine.  

                                                 

1207
 Umek, Cerkvene matične knjige, str. XXXVIII−XXXVIX. 

1208
 Prav tam, str. LXX-LXXI. 

1209
 Prim. poglavje 5.1.5.3 (Jezik okolja). 
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Zagotovo so edinstven vir za lokalno gospodarsko, politično in socialno zgodovino, 

vsekakor pa za zgodovino vsakdana. Ker odslikavajo tako duhovno kot tudi 

praktično rast posameznega občestva, so ti zapiski za poznejše rodove velikega 

pomena. V zapisih se daje poudarek v glavnem dušnopastirskemu delu, poleg tega pa 

se zapisujejo cerkvena dela in nastali dolgovi, vremenske razmere in letine, življenje 

župljanov in njihove težave, politični in drugi dogodki ter vplivi le-teh na življenje v 

župniji. 

 

Kot najstarejša najdena in ohranjena prekmurska župnijska kronika se do sedaj beleži 

Historia Parochiae Muraszombatienis, ki jo je med leti 1827 in 1866 pisal soboški 

župnik Franc Hüll. Ta obsega na nekaj polah kratko zapisane pomembne dogodke v 

posameznih letih. Sledi ji kronika župnije Beltinci iz leta 1841 in zatem kronika 

župnije Dolenci ali Mali Dolenci iz leta 1876. Leta 1886 začne potem s pisanjem 

kronike bogojanski župnik Jožef Horvat, leta 1889 tišinski župnik dr. Franc Ivanocy, 

1893 se prične pisati kronika župnije Sv. Jurij in leta 1913 kronika župnije Markovci. 

Sicer pa so veliko kronik pričeli pisati v času med obema svetovnima vojnama 

oziroma po letu 1951, ko je bilo objavljeno škofijsko naročilo, naj se kronike 

obnovijo ali pričnejo pisati.
1210

 

 

Kako pa je bilo z župnijskimi kronikami pred tem časom, ostaja neznanka, saj ni o 

njih nobenega sledu. Morda se niti niso ohranile, verjetneje pa je, da jih niso pisali. 

Kot ugotavlja Fujsova,
1211

 je večina kronik nastajala v samostanih, v njihovih 

skriptorijih, kjer je bil za to čas in tudi primerni prostori, da so se v njih pisale in 

prepisovale knjige. V župnijah za to ni bilo časa niti pretiranega zanimanja, saj so jih 

tudi  po odloku škofa pisali le tisti, ki so imeli nagnjenje do pisanja in zgodovine. 

 

 

 

 

                                                 

1210
 Fujs, Zgodovinski spomin v kronikah, str. 45. 

1211
 Prav tam, str. 44−45. 
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6.3 Splošni inventar  

 

6.3.1 Posvetno gradivo 

 

Pomemben segment v slovstvenem dogajanju v Prekmurju predstavljajo tudi 

prekmurska posvetna
1212

 besedila. Med najstarejšimi doslej znanimi veljajo dnevniki 

dolnjelendavskih gospodov Bánffyjev iz 16. ter prve polovice 17. stoletja, tako 

imenovana Martjanska pogodba, prav tako iz 17. stoletja (1643)
1213

 in odlomek 

spokorne molitve (iz druge polovice stoletja), imenovan Molitve i poenitentiae vu 

saloznom vremeni toga haborusaga. Po mnenju objavitelja budimpeštanskega 

slavista Lászla Handrovicsa (Studia Slavica, 1958) naj bi bil to čisti zapis istodobne 

prekmurščine, s čimer pa ne soglaša Barbarič, kateremu se zdi sporen besedni zaklad 

in monoftongični sestav, ki ni značilen za slovenski prostor.
1214

 Sledijo oporoka 

Marka Korošca iz leta 1680, kmeta iz Nedelice pri Turnišču
1215

 in pred nedavnim 

odkrit nagovor zemljiškega gospoda Ladislava Ebergényija na tožbe podložnikov iz 

leta 1722.
1216

 Tovrstna besedila so sicer redka, pa ne da niso nastajala, ampak so se 

skozi stoletja izgubila, zato velja prav vsaka najdba dokumenta te vrste za zelo 

dragoceno odkritje. Tekom raziskovanja smo našli nekaj primerkov, zapisanih v 

prekmurskem jeziku, ki niso nujno locirani na dolnji del Prekmurja, a so ne glede na 

to odraz domače govorice, ki se je oblikovala in ohranjala skozi stoletja v 

slovenskem kulturnem prostoru. 

 

                                                 

1212 Vzgojne knjige in učbeniki za potrebe verskih šol so nastajali od leta 1725 (na primer 

Abecedarium szlowenszko, 1725; Mikloš Küzmič, Szlovenszki silabikár, 1780; isti, ABC kni'sicza na 

národni soul haszek, 1790 itn.) (Škafar Ivan, Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919). 
1213

 Škafar, Dnevnik dolnjelendavskih Bánffyjev, str. 71−89, Just, Prekmursko posvetno slovstvo, str. 

207. 
1214

 Barbarič, Oris književnega razvoja severovzhodne Slovenije do sredine 19. stoletja, str. 82. 
1215 Hozjan Andrej, Historično o novoodkitem prekmurskem zapisu iz 1680 in o natisnjenem 

nekrologu za Rozo Rebeko Schrattenbach, grofico Nádasdy, iz 1718. Prekmurska narečna slovstvena 

ustvarjalnost: zbornik mednarodnega znanstvenega srečanja Murska Sobota, 14. in 15. julij 2003 [ur. 

Jože Vugrinec]. Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2005, str. 367−373.  
1216

 Hozjan Andrej, Prekmursko »slovensko besedilo« iz leta 1722. Neznano in pozabljeno iz 18. 

stoletja na Slovenskem [Elektronski vir].  Ljubljana, 2011, str. 289−296. Gre za prepis iz madžarskega 

izvirnika, ki ga je najverjetneje prevedel bodisi kateri od gospoščinskih uradnikov bodisi tedanji 

turniški župnik Matija Franc Horvat (prav tam, 294). 
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 6.3.2.1 Pismo prekmurskega protestantskega pisca Mihaela Severja iz leta 1736 

 

Mihael Sever (rojen okrog 1699 na Vaneči, umrl 1750 v Nemes Csoju) je znan 

predvsem kot avtor tretje ohranjene prekmurske knjige Red zveličanstva z letnico 

1747. Sicer je bil učitelj in kantor nemške cerkvene občine ter slovenske nacije in 

učitelj ogrske šole v  Nemes Csóju, kamor je prišel iz bratislavskega liceja leta 1730. 

V Nemes Csóju je sklenil prvo zakonsko zvezo, pozneje pa postal prvi dejanski 

povezovalec svojih rojakov z artikularno versko skupnostjo in hkrati njihov 

svetovalec v vseh perečih zadevah javnega in zasebnega značaja.
1217

 To njegovo 

posvetovalno pomoč prepričljivo potrjuje njegovo slovensko pismo sorojaku in 

prijatelju Gombocu, z dne 24. maja 1736.
1218

 Obenem velja to pismo za doslej 

najstarejši znan korespondenčni dokument v jeziku prekmurskih Slovencev. 

 

 

Slika 22: Prva stran pisma Mihaela Severja prijatelju Gombocu, z dne 24. maj 1736. Vir: 

PmMS. 

                                                 

1217
 Just, Prekmursko nabožno slovstvo, str. 198; Šebjanič, Protestantsko gibanje panonskih 

Slovencev, str. 43. 
1218

 Na to pismo je sicer že opozoril Šebjanič (Dvoje najdb. Mandelčev tisk iz 16. stoletja in doslej 

najstarejše prekmursko pismo, str. 8; Protestantsko gibanje panonskih Slovencev, str. 43), vendar brez 

vsebine, analize in interpretacije. 
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Kot se lahko razbere iz pisma, je Gomboc predhodno spraševal Severja za nasvet o 

zdravljenju sina, ki je bil hudo bolan. Sever mu v pismu iz Nemes Csója na 

Madžarskem, kjer je poučeval, navaja možnosti, ki bi bile najboljše in tudi 

najugodnejše za bolnega Gombocovega sina, kajti po pismu sodeč so bile storitve 

zdravnika precej drage: 

 

/…/ kako szte i tri Rhainske (Rhaniske) dali, od 

sterih je Doctor ednoga za konya dau, na sterom 

je doli prisau, tiva dva je racsunau za szvojo 

pervo pout. Dare je zato vnocsi doli prisau 

proszili sztega, nai gleda knyemi, hocsete nyemi posteno pla- 

csati. Dareszte sze domou ravnali, ino szte pitali kai pro- 

szi, csiga zvracsi zczeila, teda je rekel 12 Rhaniski, a 

csi pa nescsete kaibi dűse knyemi gledau, zatou, ka- 

seje dau doklem szte zami prinyem bili daite 6 Rhaniski. /…/ 

 

Iz pisma je moč začutiti prijateljevo predanost, razumevanje in požrtvovalnost, ki so 

Severja vezale z domačim krajem in tam živečimi ljudmi, do izraza pa pride tudi 

njegova uveljavljenost v tedanji družbi, ki mu je omogočala prednosti in koristi na 

različnih področjih, kar za malega in preprostega človeka tedaj nikakor ni bilo 

dostopno.  

Pismo je poleg kulture pismenosti v Prekmurju čudovit primer, kako so se ljudje v tej 

pokrajini pogovarjali doma, s sosedi in prijatelji, torej kakšen je bil njihov vsakdanji 

jezik. 

 

6.3.2.2 Pismo Jožefa Gergarja  iz leta 1787 

 

Še en skrit delček prekmurske zgodovine, ki dopolnjuje in bogati kulturno dediščino 

prekmurskih Slovencev, je pismo iz 18. stoletja, prav tako izvirno slovensko 

(prekmursko) pismo
1219

 Jožefa Gergarja
1220

 iz leta 1787, ki ga je napisal materi iz 

                                                 

1219
 Odkrito v arhivu Železne županije v Szombathélyju (VAML, Hertelendy csálad iratai, 19. 9. 

1787). 
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Šoprona. Opisoval je pot, kako je prišel do tja (? − Sombotel – Köszeg – Sopron) in 

kako se je znašel v novem okolju. Poleg opisa vsakdanjika in tedanjih težkih 

življenjskih razmer na tuji zemlji je iz pisma moč začutiti njegovo hrepenenje po 

domu, domačem okolju, ljubezen do bližnjih in tudi strah, da s svojim dejanjem ni 

razočaral svoje matere. Pismo je v celoti zapisano v prekmurskemu jeziku, le datum 

na koncu pisma ima dodane latinske kratice. Je edinstven primer vsakdanje žive 

govorice konec 18. stoletja, ki je bila slovenska oziroma po sedanji opredelitvi 

prekmursko narečje slovenskega jezika. Pričujoče pismo pa ni pomembno le zaradi 

zapisa v tem jeziku, temveč se v pismu pojavi omemba slovenske zemlje, kar je 

izjemnega pomena, saj se nanaša na ozemlje Slovencev, ki so živeli pod Ogrsko 

krono. Čeprav je bila ta zemlja siromašna, kot pravi avtor pisma, je bila vendarle 

bogata. Opazen je torej sinov ponos, ki s poimenovanjem slovenska zemlja označuje 

slovenski svet – svet, ki ga je poznala tudi njegova mama. 

 

                                                                                                                                          

1220
 O njegovi identiteti lahko bolj kot ne ugibamo, saj podrobnosti niso znane. Kokolj; Horvat 

(Prekmursko šolstvo od začetka reformacije do zloma nacizma 1945, str. 62, 90 op. 70, 35) pod tem 

imenom navajata evangeličana iz Križevcev, ki se je šolal v Bratislavi in je tudi vpisan v matrikulo 

evangeličanske šole leta 1788. Tega leta je vpisan tudi v šolsko matriko. Jožef Gergar je bil tudi prvi 

cerkveni rektor v Puconcih, umrl je leta 1808 (prav tam, str. 487). To ime se potem pojavlja še v 

evangeličanskih vizitacijskih zapisnikih, na primer leta 1794 učitelj v Križevcih; leta 1798 učitelj na 

Hodošu, sicer iz Križevcev, star 26 let (EOL, can. vis., 5, 8. 1794; 5.0., 1v. 1798). Morda je avtor 

pisma res kateri od omenjenih, je pa tudi velika verjetnost, da gre za soimenjaka(e). Na podlagi 

obstoječih podatkov je namreč težko ugotoviti in dokazati, ali je »naš« Jožef Gergar deloval v kateri 

od naštetih funkcij. 
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Slika 23: Prva stran pisma Jožefa Gergarja. Vir: VAML, Hertelendy csálad iratai. 

 

Poimenovanje slovenska dežela je sicer znano že od Primoža Trubarja naprej in 

čeprav ni točno znano, kje so bile po njegovi sodbi meje slovenske dežele,
1221

 je 

zagotovo, da je prekmurski prostor ostal izven teh meja. A kot nam potrjujejo 

ohranjeni zapisi, je bila v zavesti prekmurskega ljudstva konec 18. stoletja, 

najverjetneje pa že tudi prej, prav tako prisotna pripadnost slovenstvu, čeprav so bili 

dolga stoletja pod oblastjo velikega ogrskega kraljestva. 

 

Pred združitvijo gornjega in spodnjega dela Prekmurja namreč ta pokrajina ni imela 

skupnega imena niti kakršnihkoli upravno-političnih vezi. Ime Slovenska krajina naj 

bi se na celotno Prekmurje razširilo šele z Jožefom Košičem sredi 19. stoletja, ki z 

                                                 

1221
 Prim. Grdina, Igor: »Pripadnosti in identitete med preteklostjo in vizijami prihodnosti«, v: Jeziki, 

identitete, pripadnosti med središči in obrobji: v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja, 

ur. Kozma Ahačič in Petra Testen. Ljubljana, 2011, str.  9−20. Da poimenovanje slovenska dežela pri 

Trubarju ni bilo zgolj naključno oziroma hipno, dokazuje Ožbalt Gutsmann s slovarsko navedbo 

slovenska dežela: Gutsmann, Ožbalt; Karničar, Ludwig: Deutsch-windisches Wörterbuch mit einer 

Sammlung der verdeutschten windischen Stammwörter, und einiger vorzüglichern abstammenden 

Wörter/von Oswald Gutsmann; auf Slowenisch-Deutsch umgekehrt und bearbeitet von Ludwig 

Karničar . Graz, 1999; prva izdaja 1789, str. 542. Vsekakor dokaz, da je bil v slovenskem jezikovnem 

zakladu pojem živ in ni šlo le za neko eksotiko. 
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imenom »slovenska krajina« označuje celotno slovensko Prekmurje. Prav tako sega 

razširitev madžarske oznake Tótság kot oznaka za celotno Prekmurje v 19. stoletje 

(leta 1898).
1222

 Kot ugotavlja Smej, so v času Štefana in Mikloša Küzmiča 

prekmurščino v latinščini imenovali lingua vandalica,
1223

 v času bogojinskega 

župnika Štefana Benkoviča
1224

 pa lingua vendo-slavica. Ime lingua slovenica se je 

uveljavilo šele na zahtevo dr. Franca Ivanocyja.
1225

 Prekmurski pisci tako od obeh 

Küzmičev naprej navajajo svoj slovenski jezik »stari slovenski jezik«, za osebo pa 

»Sloven«.
1226

 Nekako v tem času se s pismom Jožefa Gergarja pojavi še narodnostno 

poimenovanje Prekmurcev oziroma njihova opredelitev pod tujo oblastjo. In prav to 

troje (stari slovenski jezik, Sloven in slovenska zemlja) daje zgodovinsko in kulturno 

podobo prekmurskih Slovenov. Gergarjevo poimenovanje, zapisano v pismu svoji 

materi iz tujega, tako prvič doslej jasno in natančno opredeljuje njegovo rojstno 

domovino v 18. stoletju, ki navkljub političnim mejam ni bila madžarska, ampak 

slovenska. In takšno je bilo tudi narodnostno zavedanje. 

Iz tega sledi nesporno dejstvo, da navkljub podrejenosti tujemu socialnemu 

kulturnemu vplivu, kar je oviralo javno rabo slovenskega jezika, niso podlegli 

močnejšemu vplivu, temveč so ohranili znake svoje individualnosti, predvsem pa 

svoj ljudski jezik in narodnostno zavedanje – pripadnost slovenstvu. 

 

6.3.2.3 Gorske bukve iz leta 1795 

 

Zgodovina gorskih bukev je nedvomno v najtesnejši zvezi z vinogradništvom, saj je 

njihova vsebina zapis tistih pravnih običajev, ki so se v vinogradništvu tekom stoletja 

obdržali kot posebno pravo. Prvi fragmentarni zapisi takega prava so iz 13. stoletja 

                                                 

1222
 Zelko, »Cerkvenoupravni položaj Slovenske krajine od 798 do 1958«, str. 43. 

1223
 Mikloš Küzmič lingua vandalica prevaja v stari slovenski jezik in tako imenuje prekmursko 

slovensko narečje (Škafar, Iz dopisovanja med škofom Janosem Szilyem in Miklošem Küzmičem v 

zvezi s sedmimi Küzmičevimi knjigami, str. 90, op. 4). Sicer se je poleg naziva vandalicus takrat 

uporabljal tudi naziv vindicus – po nemškem izrazu windisch (prav tam, str. 92, op. 1). 
1224

 Štefan Benkovič (1783−1854) je v Bogojini župnikoval od aprila 1811 do smrti, 17. maja 1854 

(Smej, Bogojanski župnik Štefan Benkovič (1783−1854) in slovenski jezik, str. 28). 
1225

 Franc Ivanocy (1857−1913) je bil posvečen v duhovnika 11. julija 1882, nakar je kaplanoval v 

Murski Soboti. Nato je bil prefekt v sombotelskem bogoslovnem semenišču in profesor bogoslovja na 

Visoki bogoslovni šoli v Szombathelyu. V času 1889−1913 je deloval kot župnik, dekan soboške 

dekanije in častni kanonik na Tišini (Smej, Prekmurski duhovniki, povezani z nastajanjem 

murskosoboške škofije, str. 111). 
1226

 Smej, Bogojanski župnik Štefan Benkovič (1783−1854) in slovenski jezik, str. 30. 
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(1240 v gospoščini Žiče), obsežnejši pa iz 15. stoletja. Povod za sestavo gorskih 

bukev so dali gorski gospodje, ki so hoteli poslabšati zajme po gorskem pravu, da bi 

jim gorska zemljišča pogosteje zapadla in bi jih tako pritegnili v lastno režijo. Temu 

so se uprli zlasti meščanski sogorniki in po trenjih, ki so trajala od leta 1526, je 

deželni knez rešil sporna vprašanja tako, da je leta 1543 postavil gorske bukve. Te so 

možnost zapadlosti sicer nekoliko razširili, hkrati pa so omejile gospodovo 

samovoljo. Vsebovale so tudi vrsto določil, ki so zagotavljala redno obdelavo 

vinogradov, določale so kazenske sankcije v okviru nižjega sodstva in urejale delo 

gorskih pravd. Toda osnutek gorskih bukev za Kranjsko, obravnavan ob koncu 16. 

stoletja, ni bil uzakonjen, zato so tam še naprej smiselno uporabljali štajerske gorske 

bukve, ki jih je 1583 v slovenščino prevedel Andrej Recelj, župnik na Raki. Zlasti pa 

so uporabljali številne druge prevode štajerskega vzorca ali kranjskega osnutka, ki so 

jih priredili za uporabo in s tem vanje vnesli domače običajno pravo.
1227

 

 

O razvoju vinogradništva v Prekmurju še ni veliko znanega. Še najbolj so se te teme 

dotaknili Sever,
1228

 Novak
1229

 in Šiftar,
1230

 a kljub temu ostaja razvoj zgodovine 

vinogradništva v veliki meri nepoznan. Prevladuje splošno dejstvo, da so v 

preteklosti vinogradi v Prekmurju nastajali ob cerkvah in gradovih, kar pomeni, da so 

bili združeni s cerkveno oziroma z župnijsko posestjo. Cerkveni vinogradi in 

gorščina (ius montanum) v dolnjem Prekmurju se večkrat omenjajo v vizitacijah 

zagrebške škofije,
1231

 toda ni znanih nobenih uredb oziroma poročil, ki so bile v 

veljavi. Doslej je znan le »Zapis o gornini in desetini bogojanske župnije« iz leta 

1673 (Litterae Parochiae Bagoniensis super Iure montano et decimae), zapisan 

deloma v madžarskem in deloma v latinskem jeziku, na podlagi katerega podaja 

probleme gornine, desetine in rabote v Bogojini Jožef Smej in ugotavlja, da so 

prebivalci Bogojine in drugih krajev bogojanske župnije dajali gornino in druge 

davščine z obvezno raboto že davno pred letom 1673.
1232

 

                                                 

1227
 Enciklopedija Slovenije, 3. zvezek, str. 298. 

1228
 Sever, Razvoj prekmurskega vinogradništva, str. 61−93. 

1229
 Novak, Kmečko vinogradništvo v Prekmurju. 

1230
 Šiftar, Prispevek zgodovini vinogradništva na sedanjem prekmurskem območju, str. 89−106. 

1231
 Na primer: vizitacijski zapisnik iz leta 1768 za Dolnjo Lendavo navaja 22 zavezancev gornine, ki 

so le-to plačevali v hidrijah. Šlo je za vinograde na hribih Szent Haromsag, Uj Thomas, Cserhegy, 

Bömhecz, Mely Völgy, Supra Csente in Oknyek (NAZ, Protokol br. 78/IX (1768), pag. 4−6). 
1232

 Smej, Problemi gornine, desetine in  rabote v Bogojini v 17. in 18. stoletju, str. 163−173. 
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Znane pa so gorske bukve iz gornjega dela Prekmurja, ki so zanimive v več pogledih. 

Na njihovo priredbo je leta 1916 opozoril Josip Gruden,
1233

 potem ko jo je zasledil v 

časopisu Kalendar Najszvetesega Szrca Jezusovega za leto 1912. Dolenc nastanek te 

predelave gorskih bukev postavlja v čas med leti 1807 in 1811, kar sklepa iz navedb 

kazenskih sankcij »fl« in »kr«, in sicer po 7, 15 in 30 krajcarjev: »Cesarski dekret z 

dne 20. marca 1807 je namreč uvedel kovan denar iz bakra za 15 in 30 krajcarjev, ti 

pa so bili reducirani na petino vrednosti s cesarskim patentom z dne 20. februarja 

1811. Tudi madžarski pravopis govori za našo določitev časa /…/.«
1234

 Gruden je o 

nastanku dejal, »da pripada po vsej priliki 18. stoletju«,
1235

 Kovačič pa ga postavi v 

čas pred začetkom 19. stoletja, čeprav »žal spis ni datiran«.
1236

 Dilemo končno 

razrešuje izvirnik, ki se končuje z latinsko navedbo datuma in priporočilom v 

madžarščini namestnika sodnika slovenskega okraja preslavne županije Jožefa 

Lipiča. Gorske bukve Nedelskoga vrha so tako nastale oziroma bile uradno potrjene 

5. decembra 1795. 

  

 

Slika 24: Zadnja stran Gorskih bukev (Nedelski vrh, Stanjevci) z uradnim pečatom. Vir: 

VaML, Vas vármegye szőlőhegyi rendtartás kidolgozására kiküldött bizittság iratai. Foto: 

Sedar, 2012. 

                                                 

1233
 Gruden, Slovenski župani v preteklosti, str. 63. 

1234
 Dolenc, »Gorske bukve«, str. 44. 

1235
 Gruden, Slovenski župani v preteklosti, str. 64 

1236
 Kovačič, Slovenska Štajerska in Prekmurje, str. 307. 
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Pred konkretno obravnavo podajmo zgodovinsko ozadje nastanka omenjenih gorskih 

bukev. Čeprav je najstarejše poročilo o obstoju župnije sv. Trojice v Gornjih 

Petrovcih ali Nédele iz leta 1627, se njen obstoj datira v čas pred 14. stoletjem, kar se 

utemeljuje s starostjo njenih podružnic, naseljenosti v srednjem veku in posestnimi 

razmerami v župniji.
1237

 Ves breg okoli cerkve, tako imenovani Nedilszki verh, je bil 

cerkveni in zasajen z goricami. Gorice so se dajale v najem, ki se je plačeval z 

desetino pridelka. Obdelovalci goric so tako morali kot gornino vsako deseto vedro 

ali akôv
1238

 dati cerkvi. V začetku 17. stoletja so bile te cerkvene gorice razvrščene v 

treh vrstah,
1239

 skupaj pa jih je obdelovalo 36 gospodarjev. Iz leta 1649 je znan tudi 

spor zaradi neporavnave gornine iz tretje vrste goric, ki se je končala naslednje leto z 

drugo komisijo, ki je odločila, da morajo imenovani gospodarji goric tri leta 

plačevati letno po tri vedre mošta ali vina, sicer se jim gorice odvzamejo. Kdo je 

obdeloval gorice v času nastanka gorskih bukev ni znano, obstaja le podatek, da je 

leta 1756 gorice obdelovala plemiška rodbina Vidoš.
1240

 

 

Prekmurske gorske bukve vsebujejo 20 členov, v katerih je poudarek na kaznih za 

grehe, storjene v vinogradih. Dolenc pravi, »da vsebina niso več gorske bukve v 

sestavi bilo izvirnika, bilo drugih slovenskih prevodov, ampak predelava, skrčena na 

20 točk.«
1241

 Šiftar k temu dodaja: »Štajerske gorske bukve iz leta 1543 so namreč 

prevajali in prirejali tudi za Dolenjsko in Prekmurje.«
1242

 Ali so torej res le priredba 

oziroma predelava in prevod drugih gorskih bukev, nimamo podatkov, so pa ne glede 

na to pomemben pokazatelj o urejenosti gorskega prava v Prekmurju. Jezik zapisa je 

prekmurski s tedaj uveljavljeno madžarsko grafiko, kar vsekakor kaže na neodvisnost 

Prekmurcev od Ogrske v jezikovnem oziru. Obenem gre za doslej prvi najdeni 

primer gorskih bukev v prekmurskem jeziku in potrditev naše teze, da je bila v 

tedanjem večkulturnem prostoru prisotna govorna in pisna raba slovenskega oziroma 

prekmurskega jezika. Te člene gorskih bukev je sicer že obravnaval, razlagal in 

                                                 

1237
 Zelko, Župnija Sv. Trojice v Gornjih Petrovcih ali Nedela, str. 31. 

1238
 Akó ali hydria je bila v 18. stoletju enakovredna požunskemu vedru, tj. okrog 54 litrov; danes je 

prostorninska mera za vino in znaša 56 litrov (Smej, Problemi gornine, desetine in rabote v Bogojini v 

17. in 18. stoletju, str. 172, op. 8). 
1239

 Prva vrsta je bila na severni strani in jo je obdelovalo 14 gospodarjev, drugo na južni strani je 

obdelovalo 8 gospodarjev, tretjo na zahodni pa spet 14 (Zelko, Cerkveno gorno pri Nedeli, str. 47). 
1240

 Prav tam, str. 46−50. 
1241

 Dolenc, »Gorske bukve«, str. 44. 
1242

 Šiftar, Prispevek zgodovini vinogradništva na sedanjem prekmurskem območju, str. 100. 
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pojasnjeval Dolenc,
1243

 toda po mnenju Šiftarja ni vedno izbral najustreznejše 

slovenske besede, saj ni poznal goričkega narečja.
1244

 Glede na to je Vanek Šiftar leta 

1986 zapisal,
1245

 da bi bilo zaradi celovitosti gornega prava člene zelo koristno 

posloveniti, in ker se doslej to še ni zgodilo, jih v prevodu objavljamo tukaj:  

 

ČLENI STANJEVSKEGA POSESTVA, KATERIH VRSTNI RED SE GLASI TAKOLE  

 

1. Vsak naj si svojo staro pot, po kateri lahko pride do svojih goric, dobro zapomni, saj vemo, da so 

mnoge poti pri goricah poškodovane. Hodi naj le po pravi poti in naj z nje ne zaide niti na desno niti 

na levo stran. Če sreča gorskega mojstra ali porotnika,
1246

 ga je dolžan vprašati (za dovoljenje), če pa 

rad zavije s prave poti in bi hotel prikriti, pri čigavih goricah se je to zgodilo, a bi bil kljub temu 

obtožen  pri gorskem sodišču, je deležen kazni 30 krajcarjev. 

 

2. Če najdejo v goricah tujca, ki bi trgal sadove, ga morajo gorski mojster in porotniki ujeti ter mu 

dodeliti kazen v višini 30 krajcarjev. Če pa bi kdor zalotil kradljivca grozdja ali sadov in mu sam pri 

tem ne bi bil kos, naj na pomoč pokliče nekoga v bližini, bodisi bo to plemič bodisi kmet. V kolikor 

mu ta ne bi pomagal, plača za kazen 1 forint. 

 

3. Nihče ne sme pustiti nobeno živino na zgornjem niti spodnjem delu vinograda znotraj žive meje do 

martinovega. Ker je v škodo, če se najde prašič pred ali po martinovem, se ga lahko ubije. Glava s 

pečenko pripade gorskemu mojstru, ostalo si med seboj razdelijo porotniki in oškodovanec. Če se 

najdejo krava, bik, konj ali tele, gorski mojster upravičeno izterja 2 forinta. Tisti pa, katerega živina bi 

naredila škodo, takoj plača porotnikom za tisto leto gornino ali desetino za onega, v katerega goricah 

je bila narejena škoda. Če se po martinovem najde v goricah konj ali kakšna rogata krava, se lahko 

izterja 1 forint, katerega si med seboj razdelijo člani sveta.  

 

4. Če bi kdo kaj v vasi ukradel in bi to hranil v kleti goric, tatvina pa bi se mu lahko pravično 

dokazala, gorice izgubi. Te gorice se lahko prodajo po njihovi vrednosti, od česar pripade tri četrtine 

zemljiškemu gospodu, ena četrtina pa porotnikom, medtem ko se ukradeni predmeti vrnejo lastniku. 

Če bi pa to storil kakšen deček, ne da bi za to vedel njegov gospodar, ga doleti kazen s palico ali s 

korobačem. 

 

5. Če se kdo na gorskem sodiščem razjezi ali začne pretep, plača krivec za kazen 4 forinte. 

 

                                                 

1243
 Dolenc, »Gorske bukve«: «: v izvirniku, prevodih in priredbah. Ljubljana: Akademija znanosti in 

umetnosti, 1940. 
1244

 Šiftar, Prispevek zgodovini vinogradništva na sedanjem prekmurskem območju, str. 105. 
1245

 Prav tam. 
1246

 Porotniki vinogorskega  zbora. 
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6. Če kdo izvleče sabljo ali proži puško proti gorskemu mojstru, gorskemu županu ali porotnikom, ga 

morajo prijeti in odpeljati k hiši gorskega mojstra. Za kazen plača 6 forintov. Če pa bi kdo kdaj z ženo 

drugega v kleti za zaprtimi vrati pil in z njo prešuštvoval, ga doleti kazen -  poročen plača 12  forintov, 

neporočen pa 6 forintov kazni. Plačilo si razdelita zemljiški gospod in gorsko sodišče, in sicer tri 

četrtine pripade prvemu, ostala tretjina pa drugemu.  

 

7. Če kdo mejo razširi ali jo poškoduje, plača 4 forinte.  

 

8. Če bi kdo izmed vinogradnikov brez gosposkega dovoljenja ali gorskega sodišča dal drugemu 

vzrok za zgodnjo trgatev, plača 6 forintov. Ko pa gre grozdje v škodo, se je potrebno oglasiti pri 

gospodarju. 

 

9. Porotniki naj vselej živijo v pravičnosti tako, da sprejemajo vid z videnjem in čut z občutkom. Kaj 

je primerna kazen, naj pravično presodi gorsko sodišče. 

 

10. Če se pri katerem vinogradu najdejo ukradeni predmeti, katerih kraja se rešuje po pravni poti, se 

takšen vinograd obvaruje. 

 

11. Gorsko sodišče, ki ga poštena vas določi, mora delovati trikrat letno, in sicer na martinovo, ob 

svečniški
1247

 Mariji in ob jurjevem.
1248

 Gorski sodnik mora svojega človeka, ki je za to nastavljen, 

odposlati, da skliče gospodarje celega gorskega sodišča. Tisti, ki ne bi prišel, plača 15 krajcarjev. 

Kateri bi imel kakšno tožbo, je dolžan obvestiti gorsko sodišče deset dni ali en teden prej, če je od 

daleč. V kolikor ga spremlja gorski sodnik ali porotnik, pripada temu za trud 7 krajcarjev na dan. 

 

12. Če se koga zaloti, da ponoči krade v goricah, plača 4 florene, za krajo podnevi pa 2 florena. 

 

13. Če kdo v vinogradu zlobno nagovori ali ozmerja gorskega sodnika ali porotnike, čeprav 

upravičeno, ga doleti kazen. Za porotnika plača 1 floren, za gorskega sodnika pa dvojno, torej 2 

florena. 

 

14. Če bi kdo brez vednosti gorskega sodnika ali porotnikov z obtoževanjem pri gospodi ali 

gosposkem poglavarju zaničeval gorsko sodišče, plača  2 florena. 

 

15. Komur pošteno gorsko sodišče prepusti gorice s pustega ozemlja in bi jih ta nato poboljšal, naj jih 

ima kot svojo pravo dediščino, le delež od goric plača zemljiškemu gospodu. Če bi se pa zatem našli 

krvni sorodniki teh goric, jim ni dovoljeno na noben način poseči v gorice in jih vzeti onemu, 

kateremu so bile dane.  

                                                 

1247
 Praznik Jezusovega darovanja, 2. februarja (Slovar slovenskega knjižnega jezika). 

1248
 Praznik sv. Jurija, 24. aprila (prav tam). 
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16. Če kdo svojega spodnjega dela vinograda ne zagradi in bi se na njem znašel kakšen prašič ali 

druga živina ter bi naredila škodo, se je potrebno nanj ozreti. V tem primeru se gorskemu sodišču 

plača 15 krajcarjev. Če se pa kogar zaloti, ki bi sam razdejal živo mejo, naredil luknjo ali zanetil 

ogenj, plača 30 krajcarjev. 

 

17. Če se pri katerih goricah speljuje pot na zgornji ali spodnji del vinograda in je lastnik ne popravi, 

tako da se je mora potnik ogibati, ker je slaba, plača 2 florena v primeru, če ga ujamejo, ker ni naredil 

svoje poti. Če pa kdo pusti odprta vrata, plača 30 krajcarjev. 

 

18. Če kdo svojo staro pot, mejo ali živo mejo pomakne dalje, plača 4 florene. Za pritožbo, zaradi 

katere morajo gorski sodnik in porotniki na ogled, pripada vsakemu porotniku 7, gorskemu sodniku pa 

15 krajcarjev. 

 

19. Če gorsko sodišče na prošnjo drugega sodišča kogar po zakonu ustavi, je gorski sodnik dolžan 

svojemu dvanajstemu porotniku skupaj z notarjem izdati dvojnik zakona, tudi za obe strani zakona, če 

je potrebno. Izvršbo 12 florenov morajo opraviti porotniki iz tega dobljenega blaga v roku petnajstih 

dni. 

 

20. Če gorski sodnik zaradi kakršnegakoli razloga gorskega sodišča ne bi do porotnika bil pravičen ali 

kateremu zakon gorskega sodišča ne bi bil všeč, mu je dovoljeno stopiti do zemljiškega gospoda in od 

njega čakati pravico. 

 

Če poskušamo analizirati zapisane člene, lahko rečemo, da je njihova vsebina bolj 

razpršena, saj ni nekega sosledja. V prvem členu je tako na primer brez nekega 

splošnega uvoda zapisana kazen za hojo po tujih poteh, v drugem sledi kazen za 

tatvino sadja in grozdja, v tretjem je odrejena kazen za živino, ki bi se pasla v 

vinogradu do martinovega oziroma bi tam naredila škodo. Četrti člen podaja kazen 

za splošno tatvino, peti pa se nanaša na neprimerno vedenje, ki se v primeru kršitve 

kaznuje. Šesti člen je nadgradnja petega, ki predpisuje še strožje kazni za hujše 

prestopke v vinogradih oziroma v kleteh. Sedmi člen se preusmeri na izkop mejnikov 

in kazen v primeru nepoštenega ravnanja, v osmem je predpisana kazen v primeru 

zgodnje trgatve, deveti člen pa se nanaša na porotnike in predpisuje kako morajo le-ti 

živeti. V desetem je govora o ukradenem premoženju v vinogradu, v enajstem 

predpis o sklicevanju vinogorskih zborov in prisotnosti na njih, dvanajsti pa znova 

navaja kazen za tatvino v vinogradih ponoči. Da je bilo v vinogradih zaželjeno 

spodobno obnašanje do gorskega sodnika in porotnikov, je razvidno iz trinajstega 
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člena, kajti v nasprotnem primeru so sledile sankcije. Štirinajsti člen opredeli še 

kazen v primeru zaničevanja gorskega sodišča. Petnajsti člen govori o ravnanju z 

zapuščenimi goricami, ki jih posamezniku dodeli gorsko sodišče, v šestnajstem pa so 

določene kazni, v kolikor spodnji del vinograda ni ograjen oziroma je bila namerno 

razdejana živa meja. V sedemnajstem je govora o poteh do vinograda, ki morajo biti 

prehodne, v osemnajstem pa kazni v primeru premaknitve poti, meje ali žive meje. 

Devetnajsti člen opredeljuje dolžnost sodnika v primeru nadzora s strani gorskega 

sodišča in dvajseti člen pravico porotnika, do katere je upravičen, če gorski sodnik ne 

bi ravnal pošteno. 

 

Prekmurske gorske bukve prav tako ne vsebujejo zaključnega besedila in tudi sicer, 

kot je to ugotovil že Dolenc,
1249

 nekatere določbe manjkajo, saj se na primer ne 

omenja kletarski mojster, potem ni opredeljen ukrep v primeru dedovanja, manjka 

člen o kakovosti mošta, o vinogorskih pogodbah. Kot zanimivost pa velja omeniti, da 

vsebujejo gorske bukve Nedelskoga vrha poleg denarnih kazni, ki so malodane v 

vsakem členu, tudi »nagrade«, katerih so seveda bili deležni zemljiški gospodje in 

porotniki oziroma gorski sodniki. Te se lahko razberejo iz tretjega, četrtega, šestega 

in osemnajstega člena, na primer: 

 

3. … csi sze bravé prvle ali szletkar nájde po Mártin dnévi, doli sze more bujti, 

steroga gláva zjednov Pecsényov sze dosztája Hegymestra … 

 

4. … táksi Goricze zgibi, stere Goricze sze morejo dati pouleg vreidnoszti, i one 

czejne tri tále, sze dosztája Zemeljskoga Goszpouda, strti tao Esküttom osztáne … 

 

6. … csi bi sto zdrüga Zsenov vklejti … praznüvao sznjov, sci ozsenyeni plácsa 12 f. 

csi je Junák 6 f. stere plácse sze tri tále dosztája Zemeljskoga Goszpouda, strti tao pa 

Hegységa … 

 

18. … ki pa tosbou má ka Hegymester ino Eskütye naogledüvanye morejo idti … 

vszákomi Eskütti da ta trüd 7 kr. Hegymestri pa 15. 

                                                 

1249
 Dolenc, »Gorske bukve«, str. 90–204. 
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Gorske bukve Nedelskoga vrha so nedvomno zanimive tako za branje in spoznavanje 

razmer tedanjega časa kot za proučevanje, predvsem pa so dokaz, da so imeli tudi 

Prekmurci Gorske bukve v sebi lastnem jeziku. Tukaj podajamo le nekatere vidike 

obravnave omenjenih gorskih bukev, natančnejša proučitev le-teh pa bi zahtevala 

vsaj eno (ali več) primerjavo z drugimi gorskimi bukvami v slovenskem oziroma 

prekmurskem jeziku. 

 

7 ŽUPNIJE NEKDANJEGA PREKMURSKEGA DELA 

BEKSINSKEGA ARHIDIAKONATA DANES
1250

 

 

Vse slovenske župnije nekdanjega prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata 

obstajajo še dandanes. Z izjemo župnije Beltinci, ki je bila ustanovljena v 18. stoletju 

(1760) in župnijo Bogojina, ki se omenja v drugem popisu iz leta 1501, so bile ostale 

tri zagotovo ustanovljene že v 14. stoletju. Svoj pravi razcvet pa so, kot ugotavljamo, 

dejansko doživele v protireformacijskem času v 17. in naprej v 18. stoletju. 

 

Kot je bilo že povedano, so bile prekmurske župnije od 11. stoletja naprej razdeljene 

med győrsko in zagrebško škofijo, leta 1777 pa priključene k škofiji v 

Szombathelyju. Nova ureditev je veljala do leta 1923, ko je Prekmurje pripadlo k 

lavantinski škofiji.
1251

 Leta 2006 pa je bila ustanovljena samostojna škofija v Murski 

Soboti. Danes je v škofiji Murska Sobota 36 župnij in spadajo v tri dekanije: dekanija 

Lendava, dekanija Ljutomer in dekanija Murska Sobota. V dekanijo Lendava, ki je 

predmet naše obravnave, spada danes 11 župnij. Poleg nekdanjih petih je bilo namreč 

do današnjih dni ustanovljenih šest novih župnij: Črenšovci (ustanovljena leta 1807, 

ko se je odcepila iz župnije Turnišče), Velika Polana (ustanovljena leta 1938, 

odcepila se od župnije Turnišče), Dokležovje (ustanovljena leta 1944, odcepila se iz 

                                                 

1250
 Poglavje Župnije nekdanjega prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata danes je bilo 

predstavljeno na prvem mednarodnem interdisciplinarnem simpoziju na Filozofski fakulteti v Novem 

Sadu (1. 12. 2012) pod naslovom Parishes of the former Prekmurian part of the Bexin 

archdeaconship today. 

 
1251

 Od 1. junija 1941 do 29. avgusta 1946 je apostolsko administraturo ponovno prevzela 

sombotelska škofija (Zver, Nekaj zgodovinskih silhuet iz življenja Katoliške Cerkve skozi 20. stoletje 

v Slovenski krajini, str. 81−83). 
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župnije Beltinci), Kobilje (ustanovljena leta 1944, odcepila se iz župnije Bogojina 

oziroma pozneje iz župnije Dobrovnik),
1252

 Hotiza (ustanovljena leta 1955, odcepila 

se iz župnije Lendava) in Odranci (ustanovljena leta 1961, odcepila se iz župnije 

Beltinci).
1253

  

 

Poleg enajstih župnij deluje v Lendavi poleg katoliške župnije tudi Evangeličanska 

cerkvena občina, ki je sploh edina na ozemlju današnjega dolnjega Prekmurja. 

Ustanovljena je bila šele v začetku 20. stoletja in tedaj je bila zgrajena tudi cerkev. 

Od tedaj deluje cerkvena občina neprekinjeno s približno 110 člani.
1254

 Povsem 

drugače je v gornjem delu Prekmurja, kjer deluje 11 cerkvenih občin, kar pomeni, da 

tam reformacija še vedno traja. Navkljub protireformaciji evangeličanska vera v 

gornjem Prekmurju namreč nikoli ni zares prenehala obstajati, medtem ko si je v 

dolnjem Prekmurju katoliška vera izborila in zasedla trden temelj, tako da lahko na 

tem prostoru govorimo o dolgoletni tradiciji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1252
 Kobilje je bilo samostojna župnija zagotovo že v 13. stoletju. Cerkev sv. Martina se namreč 

omenja že leta 1271, vendar pa naj bi propadla v prvi polovici 17. stoletja, ko je bilo celotno 

srednjeveško Kobilje zaradi verskih bojev in turških vpadov uničeno (Zelko, Zgodovina Prekmurja, 

str. 247). To je razvidno tudi iz vizitacijskih zapisnikov zagrebške škofije, ki samostojne župnije 

Kobilje ne omenjajo. Ponovno naj bi bilo naseljeno šele v drugi polovici 18. stoletja, ko je bilo (leta 

1747) priključeno k župniji Bogojina, saj jih je s to župnijo vezala rodbinska vez. Tam so bili 

pokopani njihovi predniki, tam so bili njihovi sorodniki, na Bogojino pa jih je vezal tudi materinski 

jezik, saj so tam molili slovenski. (Halas, Kobilje, str. 13; 43). Leta 1839 pa se je Kobilje ločilo od 

Bogojine in se priključilo k Dobrovniku, kajti do Dobrovnika je bilo eno uro peš hoje, do Bogojine pa 

dve. Drug razlog pa je bil maloštevičnost faranov, ki bi tega leta še lahko bili bogojinskega izvora. 

Zatem, po 100 letih, se je v Kobilju obnovila starodavna župnija (Škafar, Župnija Gospodovega 

vnebohoda v Bogojini, str. 40; Halas, Kobilje, str. 60). 
1253

 Novak; Zver, Predstavitev župnij v novi škofiji, str. 244−247. 
1254

 Kerčmar, Evangeličanska cerkev na Slovenskem, str. 256−262. 
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Tabela 18: Število prebivalstva v nekdanjih župnijah v letih 1698, 1771 in 2002 

 

Župnije 

                       Št. preb.   

Št. vasi          Leto 1698 

                        Št. preb. 

Št. vasi         Leto 1771 

                      Št. preb. 

Št. vasi        Leto 2002 

Dolnja Lendava        15 3040      16          4383        17 9579 

Turnišče       17 5675      10 3083          6 4272 

Dobrovnik       10 1701      10  2148         5 1648 

Bogojina         4 736        6 1034         5 1596 

Beltinci         / /        9 3533         6 6663 

Skupaj       46    11152
1255

      51 14181       39        23758 

Vir: Sedar po Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 80−82; NAZ, Protokol br. 79/X (1771); SURS 

(pridobljeno 3. 1. 2013 iz http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati_naselja_prebivalstvo.asp). 

 

Tabela 19: Število prebivalstva v novih župnijah leta 2002 

Župnije Št. vasi Št. preb. 

Črenšovci 6 4080 

Velika Polana 2 1294 

Dokležovje 1 960 

Kobilje 2 759 

Hotiza 1 777 

Odranci 1 1619 

Skupaj 13 9489 

Vir: Sedar po SURS (pridobljeno 3. 1. 2013  

iz http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati_naselja_prebivalstvo.asp). 

 

Kot je razvidno iz tabele 18 (število prebivalstva v nekdanjih župnijah v letih 1698, 

1771 in 2002), je konec 17. stoletja v skupno 46 vaseh živelo 11152 prebivalcev, 

konec 18. stoletja v 51 vaseh 14181 in leta 2002 v le 39 vaseh 23758 prebivalcev. 

Toda slednja številka ponazarja le prebivalce, ki so vključeni v nekdanje župnije. To 

pomeni, da je za dejansko število vseh prebivalcev dolnjega Prekmurja v sedanjosti 

                                                 

1255
 Zelko (Zgodovina Prekmurja, str. 82) kot skupno število prebivalcev na ozemlju bivšega 

dolnjelendavskega okraja podaja število 10.991, a poudarja, da tudi to niso še povsem natančni 

podatki. Nekaj vasi, ki so sedaj na Madžarskem, je namreč spadalo k prekmurskim župnijam (pet 

madžarskih vasi k župniji Dobrovnik in ena k župniji Dolnja Lendava, po drugi strani pa sta Kobilje 

in Pince spadali k madžarskim župnijam) in predvsem zato je mogoče ugotoviti le približno število 

prebivalcev. Zelko je tako na podlagi statističnih podatkov iz drugih let podal približno število za 

manjkajoče vasi, število madžarskih vasi pa odštel in tako dobil 10.991 prebivalcev. Še vedno pa se 

mu zdijo števila prebivalcev v dolnjem Prekmurju pretirana – kot primer podaja turniško župnijo, kjer 

naj bi bilo 5675 prebivalcev v letu 1698, medtem ko je leta 1669 turniški župnik Vinko Juretič popisal 

3405 prebivalcev. Verjetno, tako Zelko, je številka 5675 zaokrožena navzgor. 
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potrebno prišteti še prebivalce iz ostalih šestih, novih župnij, kar prikazuje tabela 19 

(število prebivalstva v novih župijah leta 2002). Na ozemlju nekdanjega 

prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata je tako danes 11 župnij, v katere je 

vključenih 52 vasi s 33247 prebivalci. 

 

Do današnjih dni pa se je spremenil tudi obseg župnij. V preteklosti so bile veliko 

bolj obsežne kot so v današnjem času. Razlog za to je seveda majhno število župnij v 

preteklosti, kajti pravilo ogrskega kralja Štefana je bilo, naj deset vasi skupaj sezida 

eno župnijsko cerkev. Potem druga stvar je, da so v preteklosti spadale k 

prekmurskim župnijam tudi madžarske župnije, tako da je bilo dejansko število 

slovenskega prebivalstva še manjše. V 17. stoletju se beleži še relativno redka 

poseljenost, kar so ovirali zlasti turški vpadi in za njimi Kruci. Prebivalstvo je začelo 

naraščati šele v 18. stoletju, ko so se življenjske razmere izboljšale. In prav ta 

ekspanzija je rodila potrebo po ustanavljanju novih župnij. Do današnjih dni je tako 

število župnij naraslo, zaradi česar župnije obsegajo navadno manj vasi, izjema je le 

Lendava, kjer se številka ves čas giblje okrog 15. 

 

K župniji Lendava je tako danes priključenih 17 vasi (Lendava, Dolga vas, Pince, 

Dolina, Čentiba, Mostje, Banuta, Kapca, Kot, Gaberje, Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, 

Lendavske gorice, Dolgovaške gorice, Petišovci, Marof in Trimlini); k župniji 

Turnišče 6 vasi (Turnišče, Gomilica, Nedelica, Lipa, Brezovica in Renkovci). K 

župniji Dobrovnik spada 5 vasi: Dobrovnik, Žitkovci, Kamovci, Radmožanci in 

Genterovci. Toliko jih spada tudi v župnijo Bogojina: Bogojina, Bukovnica, Filovci, 

Strehovci in Ivanci. V župnijo Beltinci pa je priključenih 6 vasi: Beltinci, Bratonci, 

Gančani, Ižakovci, Lipovci in Melinci. 

 

Župnije prekmurskega dela beksinskega arhidiakonata je v času od 17. oziroma 18. 

stoletja do današnjih dni zajel val sprememb, prav tako se je spremenila sama podoba 

kulturne pokrajine, toda to je že predmet druge raziskave, ki bila tudi nadvse 

zanimiva za podrobnejšo proučitev in obdelavo. Tukaj smo želeli le na podlagi 

primerjalne metode na kratko orisati današnje stanje nekdanjih prekmurskih župnij v 

JV delu Prekmurja. 
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8 ZAKLJUČEK  

Prekmurje kaže v primerjavi z drugimi slovenskimi pokrajinami tako na 

gospodarskem kot družbenem in kulturnem področju nekatere specifične razvojne 

poteze. V preteklosti, vse do oblikovanja današnjih mej, še ni predstavljalo 

samostojne geografske, gospodarske, upravne ali politične enote, kot jo sedaj, ampak 

je bilo integrirano v ogrski prostor, poleg tega je bil skupni življenjski prostor 

razdeljen na dva dela, vsak s svojo civilno in cerkveno upravo. Pred ustanovitvijo 

madžarskih škofij je Prekmurje spadalo sicer najprej pod salzburško in zatem pod 

Metodovo škofijo, toda ob formiranju madžarskih škofij je prišlo pod madžarsko 

cerkveno upravo. Ko pa je leta 1094 kralj Ladislav ustanovil še škofijo v Zagrebu, je 

ozemlje današnjega Prekmurja kot del mejnega obrambnega pasu pritegnil v okvir 

ogrske civilne in cerkvene uprave in s tem ustvaril ugodne razmere za vsesplošni 

razvoj, tudi kulturni. Skupni življenjski prostor pokrajine je bil razdeljen leta 1176, 

ko je obveljala kraljeva odločitev, da se cerkvena meja ravna po županijski. Gornje 

Prekmurje je tako kot del Železne županije ostalo pod škofijo Győr, dolnje pa je v 

okviru Zalske županije pripadlo novoustanovljeni škofiji v Zagrebu. Ker pa so bile v 

preteklosti škofije navadno precej obsežne, so bile razdeljene na arhidiakonate, saj so 

tako škofje lažje imeli nadzor nad celotno škofijo. Dolnje oziroma jugovzhodni del 

Prekmurja je v okviru te ureditve spadal v beksinski arhidiakonat, natančneje v 

njegov prekmurski del, saj je bilo v ostalem delu zajeto Medžimurje. Do 17. stoletja 

so bile v prekmurskem delu beksinskega arhidiakonata ustanovljene štiri župnije, 

katerih razvoj in življenje v njih lahko spremljamo skozi vizitacije zagrebške škofije. 

V drugi polovici 18. stoletja, ko so nastopili mirnejši časi in je število prebivalstva 

naraslo, je bila leta 1760 ustanovljena še župnija Beltinci. Do spremembe škofijskih 

meja je prišlo šele leta 1777, ko so ogrski Slovenci prišli pod sombotelsko škofijo, s 

čimer so bili še naprej za nekaj stoletij odrezani od ostalega slovenskega etničnega 

ozemlja in zato doživljali drugačno usodo od ostalih slovenskih pokrajin. 

 

Po poročanju zgodovinskih virov so po razpadu rimskega imperija slovenski prostor 

kontinuirano naseljevali Slovani. O tem so prinesla doslej najtrdnejše dokaze 

nedavna arheološka izkopavanja ob gradnji avtocestnega odseka. Slovanska poselitev 

na ozemlje Prekmurja se datira na konec 6. stoletja, ko so se tam tudi ustalili, vendar 
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le do prihoda Madžarov, katerih pohodi in vdori so bili usodni za slovansko in ostalo 

tam živeče prebivalstvo. Toda tudi ti so se po porazu na Leškem polju leta 955 

umaknili, s čimer je postal prekmurski prostor odprt za novo naselitev, katerega so 

tedaj zasedli Slovenci. Toda v političnoupravnem in cerkvenem oziru so kmalu 

zatem pripadli k Ogrski, s čimer je bilo Prekmurje politično-upravno za več stoletij 

odrezano od ostalega slovenskega prostora. Ogri prekmurske Slovence niso načrtno 

nacionalno zatirali, kar je tudi eden izmed vzrokov, poleg ogrske neučinkovite javne 

uprave, da sta se pri tem maloštevilnem slovenskem ljudstvu na Ogrskem ohranila 

narodnost in jezik. Pri tem je potrebno izpostaviti še povezavo dolnjega Prekmurja s 

Kajkavci, kajti slednje je s Prekmurci v omenjenem delu zaradi pripadnosti zagrebški 

škofiji družil skupni kulturni prostor, zaradi česar je bil ta del Prekmurja lingvistično 

vpet tako med hrvaški (kajkavski) kot tudi madžarski jezik.  

 

Uradni jezik Ogrske je bil vse tja v 19. stoletje latinski. Ta očitno slovenskega 

kulturnega razvoja ni ogrožal, kot bi ga oblastno pospeševanje živega. Jezikovno 

vprašanje je bilo tako bistveno manj aktualno, kot v slovenskih deželah. Sicer pa so 

bili kraji v jugovzhodnem Prekmurju poleg madžarščine glede na skupni politični 

okvir s kajkavskimi Medžimurci in škofijskim središčem v Zagrebu močneje 

izpostavljeni še vplivom z juga, iz kajkavsko-hrvaškega prostora, zaradi česar je bil 

jezikovni vpliv v tem delu močnejši. Po dosedanjih ugotovitvah sta se kajkavski in 

prekmurski jezik resda razvila iz ene jezikovne skupnosti, vendar pa so tokom časa 

zaradi zgodovinskih in političnih okoliščin nastajale med njima razlike, ki so ju 

naposled tudi ločile. Navsezadnje pa se jezik Kajkavcev ni niti toliko razlikoval od 

Prekmurcev, tako da so lahko slednji nemoteno razvijali in gojili svojo jezikovno 

različico. 

 

Pomembno vlogo v cerkveni in splošni zgodovini Prekmurja ter v njegovem 

duhovnem in kulturnem razvoju je odigrala reformacija, versko in kulturno gibanje, 

ki je dejansko živelo v stiku z osrednjo slovensko reformacijo Trubarja in Dalmatina, 

vendar se je zaradi podpore in zaščite, ki jo je protestantizem dobil pri plemiških 

rodbinah Széchyjev, Nádasdyjev in Bánffyjev,  v Prekmurju v 16. in 17. stoletju bolj 

zakoreninilo, kakor na ostalem slovenskem ozemlju. Reformacija bi slovensko 

kulturo v Prekmurju pravzaprav morala dvigniti, toda združena s turškimi napadi jo 
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je za stoletja zavrla. Kot pri ostalih Slovencih se je tudi pri Prekmurcih odražala v 

prevodih cerkvenih pesmaric, ki so znane od 16. stoletja naprej, nato pa v eksploziji 

pisanja protestantskih piscev in s tem nekako omilila praznino preteklih stoletij. 

Poleg reformacije, ki je dodobra spremenila versko in tudi kulturno podobo 

Prekmurja, pa se je le-to znašlo še pod hudim udarcem Turkov, o prisotnosti katerih 

pričajo tudi vizitacijski zapisniki zagrebške škofije še v letu 1688. Nasploh pa so po 

dosedanjih dognanjih Turki zaznamovali življenje prekmurskih Slovencev skozi 

skoraj celotno 16. in 17. stoletje, a je kljub temu v Dolnji Lendavi potekalo živahno 

kulturno in humanistično življenje. Na Bánffyjevem dvorcu je zavela kulturna 

novost, duh protestantizma, kar je bilo okronano z delovanjem tiskarne Rudolfa 

Hoffhalterja, ki je v tej tiskarni natisnil tri dela in ta sodijo pravzaprav med prve tiske 

na celotnem slovenskem ozemlju, čeprav so bila natisnjena v madžarskem jeziku.  

 

Turki so se zelo dolgo zadrževali v posredni in neposredni bližini Prekmurja, kar je 

imelo nadvse negativne posledice za že tako ubobožano pokrajino. Umiku Turkov ni 

bilo videti konca, saj ko so bili na vrhuncu svoje moči in uspehov, so postali še 

močnejši. Pridružili so se jim namreč uporniki, imenovani Kruci, katerih obleganja 

sicer niso bila osredotočena neposredno na Prekmurje, a je bila pokrajina vendarle 

zelo prizadeta. Sila obeh sovražnikov je namreč pripeljala do še večjega zaostajanja 

na gospodarskem področju, poslabšanih materialnih pogojev, spremenjene 

demografske slike prostora in nasploh kulturnega zatona. Čeprav je bilo pravzaprav 

celotno Prekmurje prizorišče občasnih prask in bojev med cesarskimi četami in 

uporniki, ki so bili v stalnem premikanju, se poročila o večjih vpadih Krucev v 

Prekmurje omejujejo na tri področja, ki so si jih izbrali za svoje »izletniške« 

postojanke; na Dolnjo Lendavo, Mursko Soboto in Grad. Nedvomno so jih zelo 

mikale graščine, saj je bil strateški pomen le-teh še posebej dobro znan vojskujočim 

se četam. Poleg graščin pa je bilo njihovo ropanje in pustošenje usmerjeno tudi na 

cerkve, kajti te so posedovale dragocenosti velike vrednosti. Zlasti pomembno vlogo 

pri obrambi prekmurske zemlje pa je imel (dolnje)lendavski grad, česar so se dobro 

zavedali že Turki, a ga vendarle niso nikoli osvojili. Združene moči Turkov in 

Krucev so vnovič poskusile leta 1683, ko so grad le oblegali, a naredili veliko škode 

v trgu in okolici. Po drugi strani pa je bila zagotovo lega teh krajev izjemno primerna 

za izhodišča, ki so jim služila za vdore čez Muro v Medžimurje in na Štajersko. 
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Reformacijsko gibanje in tedanji fevdalni družbeni red pa sta pripeljala do hude 

notranje krize v Cerkvi, zaradi česar je katoliška Cerkev začela z vsestranskimi 

reformami. Okrepila se je tudi moč osrednje državne oblasti, ki je stala na čelu 

protireformacije. Plemstvo je spoznalo, da naslonitev na osrednjo oblast daje več 

možnosti za družbena in politična razmerja in se temu prilagodila tudi s povratkom v 

katoliško cerkev. Intenzivneje je ta proces potekal v dolnjem Prekmurju, tudi s 

pomočjo jezuitov, ki so s svojimi misijoni na dolnjelendavskem ozemlju občutno 

pripomogli k zatiranju reformacije in hkratnemu hitrejšemu ter celovitemu 

sprejemanju katoliške vere pri ljudstvu. Čeprav nam o tem manjka neposrednih 

poročil, pa je glede na poreklo jezuitov in tudi sicer, ker prehod v katoliško cerkev in 

vero nasploh ni mogoč v nerazumljivem jeziku, z veliko verjetnostjo mogoče 

domnevati, da je to potekalo v jeziku razumljivem večinskemu prebivalstvu. V 

gornjem Prekmurju pa so se po smrti Tomaža Széchyja njegovi potomci po 

kalvinizmu zavzemali za protestantizem, zaradi česar je katoliška obnova v tem 

predelu tudi počasneje napredovala. Tovrstne razprtije na cerkveni in politični ravni 

pa so dodobra zaznamovale prekmurski prostor in za sabo pustile močne kulturno-

zgodovinske posledice. Dolnji oziroma jugovzhodni del Prekmurja je namreč zatem 

ostal zvest katoliški veri, protestanti, ki so se tja priselili pa so se morali bodisi 

spreobrniti bodisi zapustiti ta del Prekmurja. Vendarle pa je konkurenca med 

protestantskimi in katoliškimi župnijami bila slovenskemu jeziku lahko samo v 

korist. Še taka oblastna prisila ne bi pomagala, če ne bi bilo še drugih elementov, 

med katerimi je gotovo dojemljivost nauka in zlasti obredja. 

  

Kulturno podobo JV Prekmurja smo spremljali skozi vizitacije zagrebške škofije, ki 

so dragocen zgodovinski dokument za raziskovanja globjih struktur preteklega časa 

in pogosto tudi edini zgodovinski vir v zgodnjem novem veku za spoznavanje razmer 

po župnijah. Ker slednje in življenje v njih zavzemajo osrednji del disertacije, so bili 

vizitacijski zapisniki pri našem raziskovalnem delu tudi zato prvorazreden vir. 

Izpostaviti je potrebno, da gre v našem primeru doslej za prvi sistematičen pregled 

vseh vizitacij zagrebške škofije, ki se nanašajo na prekmurski del beksinskega 

arhidiakonata in hkrati za prvi celovit primer tovrstne študije omenjenega prostora v 

17. in 18. stoletju. Kot smo ugotovili, vizitacije še zdaleč niso le za spoznavanje in 

proučevanje cerkvene zgodovine, ampak tudi umetnostne, socialne, gospodarske in 
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družbene zgodovine ter ne nazadnje kulturne zgodovine določenega prostora in časa. 

Vsi segmenti v posamezni vizitaciji sicer niso enakomerno zaobjeti, saj so nekatere 

vizitacije podatkovno bogatejše, druge skromnejše, kar se nanaša predvsem na prve 

vizitacije, ko so vizitatorji dajali večji pomen splošnemu materialnemu stanju, 

kasneje pa so točke popisa razširili tudi na druga področja. Dokaj pogosti obhodi 

arhidiakonov po župnijah, ko so stanje v župnijah tudi popisali, pa kažejo na to, da se 

je zagrebška škofija zanimala in dobro skrbela za svoje župnije ter si tudi prizadevala 

za njihovo izboljšanje v duhovnem in materialnem smislu.  

 

Prikaz materialnega in duhovnega življenja ter stanja župnije najbolj popolno 

prikazujejo ravno vizitacije, iz katerih se jasno kaže, da nekih velikih razlik med 

socialnim in gospodarskim življenjem Prekmurcev in ostalih Slovencev pravzaprav 

ni bilo. Oboji so bili podložniki, prevladovali so manj premožni. Številčno in 

gospodarsko šibki so bili v Prekmurju tudi meščani, ki tako kot podložniški razred 

jezika vladajočega razreda niso potrebovali. Kljub temu pa velja opozoriti na 

nekatere specifičnosti. Ker se dežele v Ogrski niso razvile, deželna zavest in 

pripadnost, ki je bila pomembna vzpodbuda soudeležbe plemstva v kulturi, ni bila 

prisotna. Prav tako s strani plemstva, ki je bilo izrazito ogrsko, posebnega zanimanja 

za Neogre ni zaznati. Plemstva je tudi bilo izrazito manj, zlasti malega, a njegov 

vpliv vendarle ne gre zanemarjati, kljub temu da v Prekmurju ni  bilo »dolin 

gradov«.  

 

Pričevalec najvišjih vrednost je bil nedvomno duhovnik, kajti prav njemu je ljudstvo 

najbolj zaupalo. Kot ugotavljamo na podlagi vizitacijskih zapisnikov, so pogosto z 

njim živeli tako sorodniki kot podložniki, ki so mu pomagali pri upravljanju 

gospodarskega stanja župnije. Večina je bila primerno izobraženih, kar pomeni, da so 

v treh oziroma dveh letih dokončali filozofijo in teologijo, najpogosteje na univerzi v 

Zagrebu, katere začetki segajo v leto 1669 in prav ta velja za najstarejšo in največjo 

univerzo v jugovzhodni Evropi. Po podanih opisih in sklepanju glede na priimke 

duhovnikov ugotavljamo, da so v 17. in 18. stoletju v dolnjem Prekmurju delovali 

večinoma slavonski (kajkavsko-hrvaški), potem madžarski in v manjši meri domači 

(slovenski) duhovniki, ki se v glavnem začnejo pojavljati v drugi polovici 18. 

stoletja. Razlog za njihov nekoliko kasnejši nastop je bil gotovo pogojen z 



354 

 

izboljšanjem gospodarskih in življenjskih razmer v 18. stoletju, kar je pozitivno 

vplivalo tudi na samo kulturno podobo pokrajine. 

 

Prekmurci svojega verskega in s tem izobraževalnega središča niso imeli, saj niso 

imeli ne škofije ne drugih pomembnih kulturnih središč. V Prekmurju prav tako ni 

bilo samostanov, da bi se ohranile vsaj samostanske knjižnice. Vendarle pa nam 

samostani, ki so delovali v bližini Prekmurja, posredno dajejo eno od verjetnih 

pojasnil, zakaj se je slovenski jezik ne samo ohranil, ampak se celo razvijal. 

Pričakovati je, da bo v prihodnosti imel kdo več možnosti in zlasti sreče ter našel v 

arhivu nekdanjega cistercijanskega samostana v Monoštru pomembnejše dokumente. 

Glede na vlogo Stične, Reina in drugih sorodnih ustanov je to zelo verjetno. 

Krajevna središča v Prekmurju so bila tako hkrati cerkvena in tudi šolska središča. V 

kolikšni meri so šole zares delovale in kakšen je bil pravzaprav sam šolski proces, je 

težko ugotoviti, saj vizitacijski zapisniki zagrebške škofije kot drugi viri s tovrstnimi 

podatki niso bogati. Kljub temu pa presenečajo podatki o župnijskih šolah. Čeprav so 

načelno izobraževale pomočnike in sodelavce cerkvenega obredja, so posredno 

pomagale tudi k javni rabi slovenskega jezika. V drugem vsaj na temeljni stopnji 

pouk ni mogel potekati. Tako kot pri duhovnikih, so tudi med učitelji prevladovali 

učitelji iz slavonskega (kajkavskega) in madžarskega okolja, a konec 18. stoletja se 

beležijo tudi domači učitelji, na podlagi česar lahko sklepamo, da so imeli učenci v 

šoli možnost stika z domačo besedo, četudi jezik poučevanja morda ni bil slovenski. 

Delo učitelja v tedanjem času pa zagotovo ni primerljivo z današnjo vlogo učitelja, 

kajti le redko so imeli urejene šolske prostore, pa tudi število učencev je bilo 

marsikdaj skorajda neznatno. Poleg tega so pogosto delovali še v vlogi cerkovnika, 

kantorja, organista in po potrebi opravljali še kakšno drugo opravilo. Podatkov, ali so 

otroci obiskovali šolo, koliko let je trajalo izobraževanje in kaj so se tam učili, vsi 

zapisniki niti ne navajajo, ponekod so bili učitelji celo brez otrok. Vendarle pa lahko 

na osnovi posameznih navedb sklepamo na splošne predmete v tedanjem 

izobraževalnem procesu, ki so zajemali branje, pisanje, vzgojo in petje. Zanimivi so 

recimo tudi podatki o spolu učencev, ki so sicer redki, a so vendarle odraz socialne 

kulture v 17. če ne tudi 18. stoletju. Šolo so namreč obiskovali v glavnem dečki, kajti 

v odrasli dobi so se prav oni najpogosteje udejstvovali v obravnavah javnega značaja, 

zato jim je znanje branja in pisanja omogočalo lažje vključevanje na različnih 
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področjih v javnem življenju. Sicer ni rečeno, da četudi je otrok obiskoval šolo, da je 

znal pisati, a je vendarle usvojil neke osnove, ki so mu kasneje v življenju koristile. 

Kot ugotavljamo, je bil jezik pri pouku v šoli enak kot v cerkvi, kar je razumljivo in 

logično, saj so učitelji navsezadnje otroke s predpisanim oziroma ustaljenim učnim 

jezikom pripravljali na kasnejše spremljanje in razumevanje verskih obredov ter 

navsezadnje branje cerkvenih besedil, ki so najverjetneje tudi bila osnovno učno 

sredstvo pri pouku. Pomanjkanje kulturnih središč v domačem okolju ni bilo ugodno 

za Prekmurce, pa tudi sicer se je, kot ugotavljamo, v tem prostoru slabo skrbelo za 

izboljšanje gospodarskih in kulturnih razmer. Pri tem ne gre zanemariti pomena 

varaždinske gimnazije, ki je pozneje postala celo center slovenske prebuje, a kljub 

temu so v obstoječih razmerah Prekmurci spoznali, da je njihov obstoj odvisen 

predvsem od njihove lastne volje in sposobnosti, da preživijo. Sami so torej morali 

skrbeti za svoj narodni obstoj in jezik, če so ga želeli ohraniti, saj navsezadnje niso 

uživali/bili deležni nobene podpore in bili zato prepuščeni sami sebi. 

 

V kulturnozgodovinskem pogledu sta zelo zanimivi graščini v Dolnji Lendavi in v 

Beltincih, ki sta odigrali pomembno strateško vlogo v času turških neposrednih 

nevarnosti. Sicer pa so bile župnije manj bogate in zato je bil njihov kulturni vpliv 

manjši. Zagotovo ne gre zanemariti cerkvenih spomenikov, ki dokazujejo, da je 

versko življenje v lendavski dekaniji cvetelo. Zgrajene so bile solidne in pomembne 

cerkvene zgradbe, ki so s svojo trdnostjo kljubovale vojnim pohodom in nasploh 

težkim razmeram v pokrajini ter se prenovljene ohranile vse o današnjih dni. Skozi 

vizitacije zagrebške škofije se kažejo kot utrjene zgradbe, ki so bile dobro 

zavarovane in v notranjosti primerno opremljene ter spodobno poslikane, kar 

dokazuje, da so bile središča duhovnih in umetniških prizadevanj svojega časa, a 

vendarle iz opisov ni zaznati bistvenih razlik v primerjavi z ostalimi deželami kot 

tudi ne kakšne višje kulture. Pogrešamo zlasti večjo mecensko vlogo plemstva. Z 

umetniškega stališča izstopa le turniška cerkev, ki jo je konec 14. stoletja domači 

slikar Aquila obogatil s freskami. Vizitacijski zapisniki zagrebške škofije te 

poslikave eksplicitno ne omenjajo, saj so arhidiakoni pri popisih veliko večjo 

pozornost v cerkvah dajali oltarjem in oltarni opremi s slikami in kipi. Pri slednjih 

kot tudi oltarjih in poimenovanjih cerkva se tudi opaža ogrski vpliv nekaterih 

svetnikov (sv. Štefan, sv. Ladislav). Opisi kot so trdna vrata, železne rešetke na vseh 
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oknih in v najbolj nemirnih časih tudi shranjevanje liturgične opreme v podružnični 

kapeli oziroma po drugi strani skromna cerkvena oprema kapel pa kažejo na to, da so 

dajali velik poudarek zavarovanosti cerkvenih spomenikov in liturgične opreme pred 

pohodi različnih vojska ter drugimi nevarnostmi, katerim so bile te stavbe 

izpostavljene. Kljub temu, da je bila notranjost cerkva primerno opremljena, pa 

vendarle opažamo, da cerkve niso bile bogate. Nekateri zvonovi so bili sicer kupljeni 

v Gradcu, izstopa tudi marmor v oltarnem predelu, medtem ko je ostali gradbeni del 

bil najverjetneje iz domačih materialov, ki so ga prispevali prekmurski rojaki, prav 

tako ni zaznati, da bi bili prisotni kakšni tuji mojstri. Delež je sicer prispevala 

zemljiška gospoda, vsaj v Dolnji Lendavi in v Beltincih, kar se lahko razbere tudi iz 

vizitacijskih zapisnikov, za ostalo pa so morali verjetno poskrbeti župljani sami. 

Enako velja za kapele, ki so bile še globoko v 18. stoletju lesene, zanje pa so bili 

dolžni skrbeti župljani. Postavljale so se zlasti v vaseh, ki so bile najbolj oddaljene 

od župnije, zanje pa so skrbeli verniki. Tam so prav zaradi oddaljenosti od župnijske 

cerkve občasno potekale maše, poleg tega so verniki imeli v bližini božji hram in tudi 

pokopališča, kjer so pokopavali umrle iz bližnjih vasi, kajti do župnijske cerkve in 

tamkajšnjega pokopališča je bilo navadno precej daleč. Tudi pokopališča se omenjajo 

kot urejena in primerno ograjena, kar je odraz skupnosti do njenih prednikov in 

življenja v pokrajini. Od tedanjih 10 kapel pa sta se do današnjih dni ohranili le 2 

(kapela sv. Trojice v Lendavi in kapela sv. Antona v Turnišču), medtem ko bile 

ostale ali namerno podrte, da so namesto njih zgradili cerkve, tako na primer v 

Beltincih, Črenšovcih, Dokležovju ali pa so tekom časa razpadle in so za njimi ostale 

le skromne zapisane črtice. 

 

Kar zadeva knjižnice kot temelj k razvoju kulture, se opaža v 17. in 18. stoletju na 

tem področju velik manko, saj so delovale le tako imenovane župnijske knjižnice, ki 

pa so bile v pristojnosti župnikov. Kot kažejo opisi v vizitacijskih zapisnikih 

zagrebške škofije, so bile poleg matičnih knjig na vseh župniščih še druge knjige, ki 

so jih župniki uporabljali bodisi pri pridiganju bodisi za duhovno izpopolnjevanje. V 

prvih vizitacijskih zapisnikih se omenjajo poleg krstne in poročne matične knjige ter 

ponekod še knjige izpovedanih le glavne liturgične knjige, kot so misal, obrednik, 

evangelij, toda sčasoma se je začel knjižni inventar bogatiti z raznovrstnimi 

tujejezičnimi verskimi knjigami, kar kaže na cerkveno in kulturno stremljenje ter 
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obenem pomeni, da je bil prostor odprt in so knjige prihajale tudi od drugod. Kot 

ugotavljamo, je bila pisana beseda poleg latinščine pogosteje v rabi v madžarskem in 

slavonskem (kajkavskem) jeziku, saj navsezadnje Prekmurci vse do začetka 18. 

stoletja niso imeli svojih knjižnih izdaj, pa še te so bile sad prekmurskih 

reformatorjev, kar katoličanom ni ravno koristilo. To pa seveda ne pomeni, da raba 

njihove govorice ni bila živa, kajti to med drugim dokazujejo najdeni 

korespondenčni in drugi zapisi. Ti so tudi pokazatelj, da je bila slovenska pisana 

beseda v rabi in da jim bralna pismenost ni bila tuja, čeprav podatkov o tem, koliko 

prebivalstva jo je dejansko dosegalo, nimamo. S pomočjo tovrstnih dokumentov pa 

vendarle lahko z zagotovostjo trdimo, da je bil ljudski jezik v javni  rabi in so se v 

njem izražali na različnih področjih. V nasprotnem primeru namreč položaj in 

podoba prekmurskega jezika niti ne bi bila mogoča sprejeta z normo s strani Štefana 

Küzmiča. To tudi pomeni, da je bil jezik že ustaljen, pa čeprav je bil občutek 

nenehne ogroženosti s  strani drugih, številčnejših narodov, s katerimi so si delili 

življenjski prostor, vselej prisoten. Na podlagi teh spoznanj se tako tudi potrjuje naša 

zastavljena teza, da je bila slovenska skupnost v Prekmurju v sicer tedanjem 

večkulturnem prostoru vseskozi živa in znana. Prekmurski Slovenci so torej navkljub 

različnim zunanjim tujim vplivom izrazili svojo slovenskost, kar se je v 17. in 18. 

stoletju odražalo s prekmursko (slovensko) govorečim prebivalstvom.   

 

Da sta se v dolnjem Prekmurju ohranila slovenski jezik in kultura je torej najbolj 

zaslužno ljudstvo, zato si upamo trditi, da so bili Prekmurci navkljub tuji politični in 

cerkveni upravi jezikovno-kulturno avtonomni, s čimer se tudi odstira njihov odnos 

do širše okolice, da bi bili razumljivi glede na vrednote njihovega časa. To je sicer 

bolj prišlo do izraza v gornjem Prekmurju, saj so se tam živeči protestanti zavzemali 

za razumljiv jezik v Cerkvi, kar je bila njihova materinščina, v dolnjem Prekmurju 

pa, kot je razvidno iz vizitacij, so župniki pridigali po naših dognanjih v hrvaškem 

(kajkavskem) jeziku, pri čemer ni izključeno, da se podatek nanaša dejansko na 

prekmurščino, in madžarskem jeziku. Pri tem se znova znajdemo pred vprašanjem, 

kaj je za preprostega krajana pomenilo, če je obvladal hrvaški oziroma madžarski 

jezik? Da je povsem razumel župnika ali so mu bile zaradi tega odprte morebiti tudi 

druge poti? Glede nato, da je iskanje zgodovinskih resnic za preteklost v 21. stoletju 

težavno in marsikdaj nedorečeno, se moramo kdaj pa kdaj sprijazniti z verjetnimi 



358 

 

sklepi in možnimi resnicami. Vendarle pa lahko sklenemo, da so prekmurski 

Slovenci ustvarjali lastno zgodovino preko specifičnih vlog, želja in tudi konfliktov 

ter vprašanj, ki so jih enkrat združevali in drugič razdruževali s preostalim 

slovenskim ozemljem. Pri tem se odpirajo nova vprašanja o motivacijah ljudi, koliko 

jim je pravzaprav pomenila kulturna podoba pokrajine kot tudi vprašanje, kaj bi se 

zgodilo s Prekmurci v dolnjem Prekmurju, ko ne bi leta 1777 ustanovljena 

sombotelska škofija pod svoje okrilje zajela vso Prekmurje. Glede na dolgoletno 

pripadnost zagrebški škofiji bi najverjetneje ostalo pod njenim okriljem, a to bi za 

slovenski narod lahko imelo usodne posledice. Še vedno torej ostaja veliko vprašanj 

odprtih, a upamo, da bo to delo obogatilo dosedanje vedenje o jugovzhodnem 

Prekmurju v 17. in 18. stoletju v zgodovinsko-kulturnem kot tudi cerkvenem 

kontekstu ali pa služilo le kot izhodišče oziroma smer za nadaljnje raziskave. 
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9 VIRI IN LITERATURA 

 

9.1 Viri 

 

EOL, Evángelikus Országos Levéltár 

- Dunantúli vir, can. vis., 5, 8. 1794; 5.0., 1v. 1798; 5v, 1798. 

 

KL – Knjižnica Lendava 

- Nos Maria Theresia dei gratia Romanorum … (Turnischa. Knjiga 

cehovskih pravic) Szala=Egerszegh: Sub Generali Congregatione, 1770. 

 

NAZ – Nadbiskupijski arhiv Zagreb  

- Kanonične vizitacije različne, Protokoli br. 6/VI (1640)−80/XI (1774). 

 

NŠAM – Nadškofijski arhiv Maribor 

- Krstna matična knjiga Beltinci 1760−1793; 

- Poročna matična knjiga Beltinci 1760−1813 + M(rliška); 

- Krstna matična knjiga Dobrovnik 1747−1859; 

- Krstna matična knjiga Lendava 1686−1707; 1715−1796; 1796−1843; 

- Krstna matična knjiga Turnišče 1677 – 1725; 

- Poročna matična knjiga Turnišče 1685−1726. 

 

 

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani 

- Zapuščina Vilka Novaka, inv. št. 15/2001, ad. štev. 37, mapa 35; ad. štev. 39, 

mapa 35. 

 

PIŠK – Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota  

- Bogojina, Ustanovna cehovska listina iz leta 1779: 1 zv. Fasc. 499; 

- Klekl, Jožef: Važnejši dogodki slovenske pokrajine v Železni in Zala županiji 

v času od 20. 8. 1914 do 15. 8. 1941. Fasc. 85a. 
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PmMS – Pomurski muzej Murska Sobota 

- Pismo Mihaela Severja z dne 24. 5. 1736. 

 

SAR – Stiftsarchiv Rein 

- B VII/16; B VII/1; B VII/6; B VII/7; B VII/14; 

- Alan Lehr, Collectaneum Runense antiquitatum I−V. 

 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije 

- Popis prebivalstva 2002. Pridobljeno 3. 1. 2013, 

 iz http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati_naselja_prebivalstvo.asp). 

 

SzEL – Szombathely Egyházmegyei Levéltár 

- can. vis., I.1.c, Kazó (1698); Szily 6 (1778); Somogy 9 (1811); Böle 16 

(1830). 

 

VAML – Vas Megyei Levéltár  

- IV. 1.b., Vas Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai, Kis-és közgyűlési 

iratok, 1783. aug. 4. (Puconci); 

- Hertelendy csálad iratai, 19. 9. 1787; 

- Vas vármegye szőlőhegyi rendtartás kidolgozására kiküldött bizittság iratai, 

5. 12. 1795. 

 

Zasebni arhiv (Štefan Toplak, Turnišče) 

- Kovaška cehovska knjiga Turnišče (17. (?) stoletje). 

 

 

ZML – Zala Megyei Lévéltár 

- IV. 9/b, Conscriptiones dicales/Köszégi adóösszeírások: Alsólendva 

1772−1784,  dob. 7; Dobronak 1773−1811, dob. 112; Turnischa 1773−1848, 

dob. 467; 

 

- IV. 9/b, Conscriptiones universales/Általános adóalap összeírások: Bellatinc 

1775−1845, dob. 54; Bagonya 1773−1849, dob. 31; 
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- Zvm. nközgy. ir. Közgy. ir. 1777. május 22. Nr. 54/39; 

 

- Zvm. nközgy. ir. Közgy. ir. 1822. márc. 4. No. 648. 

 

 

Župnijski urad Bogojina 

- Krstna matična knjiga 1673−1786. 

 

Župnijski urad Dobrovnik 

- Škafar, Ivan:  Župnija sv. Jakoba st. Dobrovnik v Prekmurju (tipkopis). 

 

Župnijski urad Lendava  

- Župnija sv. Katarine v Lendavi (tipkopis). 

 

Župnijski urad Turnišče 

- Listina I/95. 
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