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Andrej Lažeta

Zgodovinska središča Marijinega češčenja na ozemlju današnjega Prekmurja
Povzetek: Češčenje Marije se je na ozemlju današnjega Prekmurja utrjevalo vzporedno s širjenjem krščanstva. Pokristjanjevanje v pokrajini, takrat Spodnji Panoniji, je nastopilo v začetku 9. stoletja. Že iz sredine 9. stoletja je v Spodnji
Panoniji izpričana prva Marijina cerkev v Blatenskem gradu. Tako kakor krščanstvo se je tudi češčenje Marije dokončno zasidralo v pokrajini do 11. stoletja,
ko so tod že stale še danes glavne Marijine cerkve. Od takrat češčenje Marije
močno vpliva na versko življenje v pokrajini.

Ključne besede: Prekmurje, cerkvena zgodovina, Marijine cerkve, Blatenski grad,
Marijino češčenje

Abstract: Historical Centers of Marian Cult on the Territory of Present-day Prekmurje
On the territory of present-day Prekmurje, the veneration of Mary (Marian cult)
was consolidated in parallel with the spread of Christianity. Christianization of
this province started in the times of Lower Pannonia (Spodnja Panonija) at the
beginning of the 9th century. Already in the middle of the 9th century, the first
known Mary‘s church was built in Blatenski grad in Lower Pannonia. Christianity and veneration of Mary were finally consolidated in the 11th century, when
also the main Mary‘s churches, which exist to the present day, were already
built. Since then the veneration of Mary has had a great influence on the religious life of Prekmurje.

Key words: Prekmurje, ecclesiastical history, Mary's churches, Blatenski grad, venaration of Mary

1.

Uvod

O začetkih češčenja Marije med panonskimi Slovani sta že razpravljala Jožef
Baša - Miroslav v članku V slüžbi Marije, s podnaslovom Kratki pregled marijanskega kulta med Slovenci na Madžarskem (1918), in Ivan Zelko v razpravi De Deiparae culto apud Slovenos in Pannonia (1972a). O samem češčenju Marije v Prekmurju je pisal tudi Jožef Košič v ohranjenem rokopisu Starine Železnih ino Salaskih
Slovenov iz leta 1845 (1992).
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Ker Košič ne navaja citatov za svoje trditve in ker se Baša v članku predaja rodoljubnim čustvom in vsebino črpa tudi iz legend in iz ljudskega izročila, Zelko pa
je v razpravi in v izpeljavi sklepov skop in se omejuje na začetke Marijinega češčenja med panonskimi Slovani, je zastavljeno temo primerno poglobiti.
V tem članku ne bomo pregledali vseh izrazov Marijinega češčenja v Prekmurju skozi zgodovino. Opredeliti želimo le zgodovinska središča Marijinega češčenja
na ozemlju Prekmurja, njihovo starost in pomen za češčenje Marije v tej pokrajini.

2.

Začetki Marijinega češčenja med panonskimi Slovani

Zelko in Baša trdita,1 da je češčenje Marije med panonskimi Slovani obstajalo od
pokristjanjenja Panonije dalje.
Spodnja Panonija je bila pokristjanjena po zmagi nad Avari leta 796, ko je
salzburška nadškofija dobila mandat za pokristjanjevanje tega območja. Sistematično se je misijonarjenje v pokrajini začelo leta 798 z misijonarskim obiskom
salzburškega nadškofa Arna (Kovačič 1926a, 71). Že predtem se je v Panoniji krščevalo, vendar dežela še ni bila krščanska (Benedik 1999, 185).
Skoraj iz tega obdobja izvira najstarejša znana Marijina cerkev med panonskimi
Slovani. Postavil jo je knez Pribina (ok. 800–861) v Blatenskem gradu (Blatenski
Kostel, Mosaburch, Zalavár) in je bila najverjetneje zidana (Kos 1936, 78). Stala je
v utrdbi Blatenskega gradu in ne v mestu (Zelko 1969, 407). Posvetil jo je salzburški
nadškof Liupram (836–859) 24. januarja 850 ob navzočnosti dvaintridesetih uglednih prič (Zelko 1972a, 334).2
Marijino češčenje v Panoniji ima torej vsaj 1167-letno zgodovino, če ne upoštevamo antičnega krščanstva na tem področju. Trditev Jožefa Baša »Častili smo
jo [Slovani Marijo] više jezero let, pa jo šče dnesdén častimo« (1918, 50) ni bila
pretirana niti pred sto leti, ko jo je zapisal.
Med začetkom pokristjanjevanja in posvetitvijo prve znane Marijine cerkve v
Panoniji je minilo torej samo 50 let. To je zanemarljivo obdobje, če upoštevamo,
da so v tem času Avari še vpadali v deželo. Ob tem se je zaradi vdora Bolgarov v
Podonavje v Panoniji zrušil ves frankovski obrambni sistem in so zato Franki od
leta 828 do leta 838 izvajali veliko upravno reformo, s katero so na novo oblikovali mejno grofijo Spodnjo Panonijo in jo povezali v Vzhodno prefekturo skupaj z
Zgornjo Panonijo in s Karantanijo, ko je prefekt Ratbod (838) pregnal Bolgare z
ozemlja južno od Drave. Upoštevati moramo tudi, da je bila prva znana Marijina
cerkev v Panoniji Pribinova lastniška cerkev. Pribina pa je fevd ob reki Zali dobil
1

»Či koren Marijinoga češčenja iščemo, moremo nazaj iti v dávno pretekle čase, nazáj ta, gde so prva
semena krščanske vere kapala v slovenska srca. S križom je tü Maria vteknjena v slovenska srca.« (Baša
1918, 50) »Marijanski kult med Slovenci v Panoniji ima svoj izvor v času, ko so ti sprejeli krščansko vero.
Ljubezen do božje Porodnice se je v njihovo srce zasidrala skupaj s češčenjem križa.« (Zelko 1972a, 333)

2

»Pri slovesni posvetitvi je bilo navzočih 15 slovenskih in 17 nemških velikašev, če sodimo po imenih.
Lahko pa je tudi kak slovenski plemič imel nemško ime.« (Kovačič 1926a, 67; 74)
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šele leta 840 in takrat začel graditi Blatenski grad. (Benedik 1985, 126–127) Torej
teza Baša in Zelka, da so Panonski Slovani sprejeli češčenje Marije sočasno s krščansko vero, popolnoma drži.

2.1 Blatenski grad
Pomenljivo je, da prve Marijine cerkve v Blatenskem gradu ni posvetil karantanski
pokrajinski škof, ampak salzburški nadškof Liupram, ki je ob posvetitvi pri njej
umestil duhovnika Dominika.3 S tem je bil Dominik najverjetneje postavljen za
nadduhovnika ali arhidiakona v Spodnji Panoniji, čeprav naziva archipresbiter ni
imel (Kovačič 1926, 74), zagotovo pa je bil škofov namestnik. Pribinova lastniška
Marijina cerkev v Blatenskem gradu je bila s tem že ob posvetitvi povzdignjena v
glavno cerkev Spodnje Panonije (Zelko 1972a, 334). Tako je zanesljivo vplivala na
Marijino češčenje po vsej pokrajini.
Ob Marijini cerkvi v Blatenskem gradu je nastala bogoslovna šola, v kateri so se
pod nadduhovnikovim vodstvom vzgajali duhovniški kandidati posebej le iz Spodnje Panonije. Najverjetneje je prav v tej cerkvi knez Kocelj (833–876) sprejel sv.
brata Cirila (ok. 826–869) in Metoda (ok. 812–885) leta 867, ko sta prek Spodnje
Panonije potovala v Benetke, in jima dal petdeset učencev. Zelo verjetno je knez
Kocelj sprejel v tej cerkvi sv. Metoda tudi, ko se je leta 869 vrnil iz Rima kot apostolski misijonar za vse Slovane, in leta 870, ko se je vrnil iz Rima kot nadškof Slovanov. (Zelko 1969, 403)
Vdanost kneza Koclja Marijinemu češčenju nakazuje dejstvo, da je 21. marca
861 podaril svoje posestvo pri Blatnem jezeru v vasi Uuampaldi skupaj z vinogradi, travniki, gozdovi in vsemi pritiklinami cerkvi Matere Božje v Freisingu, kjer počivajo ostanki sv. Korbinijana (Kos 1906, 137).
Pod Madžari je Blatenski grad postal sedež županije – ki se po njem imenuje
Zalavármegye. pozneje so sedež te županije prenesli v Zalaegerszeg. V Blatenskem
gradu so še leta 1665 prebivali vojaki iz monoštrske bitke (1664) in kljubovali Turkom. Ko je kralj Leopold leta 1702 naročil razrušiti vse utrdbe, ki bi mogle biti
uporabljene kot roparska gnezda, so poleti tega leta Blatenski grad skupaj z Marijino cerkvijo razstrelili. (Zelko 1969, 410) Marijina cerkev v Blatenskem Kostelu
je utrjevala Marijino češčenje v Panoniji 852 let.

3.

Zgodovinska središča Marijinega češčenja na ozemlju
današnjega Prekmurja, vključno s Porabjem

Zelko najprej razpravlja o Marijini cerkvi v Blatenskem gradu. Ob njej navaja še
štiri cerkve: pri Gradu (do leta 1952 Gornja Lendava), na Tišini, v Turnišču in v Len3

Zanj Kovačič trdi, da je bil vsaj Slovan, če že ne Slovenec (1926, 74). Zelko pa pravi, da je ta Dominik leta
837 prevzel vodenje pisarne škofije Regensburg, da je bil med letoma 840 in 841 notar kralja Ludvika
Nemškega, od katerega je leta 844 prejel podeželsko posestvo pri Kőszegu blizu meje s Spodnjo Panonijo in da ga je od tam knez Pribina že pred letom 850 povabil v Blatenski grad (1969, 407).
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davi (do leta 1952 Dolnja Lendava), ki v pokrajini sodijo med najstarejše in so bile
oziroma so še posvečene Devici Mariji.
Nenavadno je, da Zelko ne omeni župnijske cerkve v Markovcih, ki je še vedno
posvečena Marijinemu obiskanju, čeprav njen izvor v razpravi Stenski tabernaklji
v prekmurskih cerkvah postavlja v srednji vek (1996a, 119). Tudi Janez Höfler
domneva, da izvira markovska cerkev iz 14. stoletja, vendar ne z današnjim patrocinijem, ki se je uveljavil šele v baročnem obdobju. Markovski patrocinij tako
Höfler pripiše katoliški obnovi. (2013, 96) Morda se je Zelku zato markovska Marijina cerkev zdela premlada za izvorno utrjevanje Marijinega češčenja med Panonskimi Slovenci ali pa je ni upošteval, ker je le župnijska in ne romarska cerkev.
K zgodovinskim središčem Marijinega češčenja v današnjem Prekmurju, ki jih navaja, je vsekakor nujneje kakor markovsko cerkev dodati cistercijansko opatijo
Matere Božje in sv. Gotharda v Monoštru. (96–97)
Druga stara Panonska Marijina središča, če so obstajala, so nam neznana. Dokumenti iz 9. stoletja, ki naštevajo cerkve v Spodnji Panoniji, večinoma ne omenjajo njihovih patrocinijev. O Marijinih cerkvah v Spodnji Panoniji poročajo šele
dokumenti benediktinskih opatij Pannonhalma, Bakonybeli in Tihany od 11. stoletja dalje, ko so Madžari pod vplivom panonskih Slovanov sprejeli krščansko vero.
Ti dokumenti se dotikajo tudi zgodovine Slovanov. (Zelko 1972, 334–335)

3.1 Grad
Ko so Madžari v 11. stoletju zasedli današnje Prekmurje, so svoja upravna središča
izoblikovali na temeljih staroslovanskih središč. Najverjetneje so tudi pri Gradu na
Goričkem na podlagi nekega starega slovanskega središča ustanovili sedež zemljiškega gospostva za večino zgornjega Prekmurja, ki je kot posebna enota z imenom
Gornja Lendava obstajalo do 19. stoletja. Najstarejša cerkev v tem gospostvu je
bila v Gornji Lendavi (danes Grad na Goričkem), kjer je v 12. stoletju imel sedež
upravnik kraljevega fevda. Druge cerkve v gornjelendavskem gospostvu se prvič
omenjajo v 13. stoletju. Iz tega Zelko sklepa, da je bila matična cerkev gornjelendavskega gospostva približno dvesto let starejša in zgrajena v romanskem slogu,
torej v 11., če ne že v 10. stoletju. (1972a, 336–337) Temu pritrjuje vizitacija iz leta
1698,4 ker je takrat gračka cerkev še imela samostoječ zvonik, to pa je edinstven
primer v Prekmurju in nakazuje gradnjo v romanski dobi (Zadnikar 1960, 51).
Marijina cerkev v Gornji Lendavi je bila sedež pražupnije, ki jo je tukaj izoblikovala zagrebška škofija (ustanovljena 1094) vsekakor že pred letom 1176, ko Gornje Prekmurje pripadlo škofiji v Győru (Höfler 2013, 98). Cerkev pri Gradu je tako
zagotovo stala že pred letom 1000.
Da je bila že takrat posvečena Mariji, prav tako izpričuje vizitacija iz leta 1698,
ki pravi:
4

Zapisnik te v Železni županiji prve vizitacije po katoliški obnovi je v celoti objavil Ivan Zelko v Acta Ecclesiastica Sloveniae (1983, 239–296). Žal ni v celoti prevedena v slovenščino, zato jo v članku navajam iz
različnih publikacij, v katerih so objavljeni njeni delni prevodi.
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»Stari katoličani5 so jo [gračko cerkev] zgradili v čast in slavo Vnebovzete
angelske Kraljice. /… / Od teh [oltarjev] je po merilu in obliki starejši glavni oltar s kipi prej imenovane Device Božje Porodnice, sv. Janeza Evangelista in sv. Jožefa, ki močno vzpodbujajo k premišljevanju in pobožnosti. /…
/ Patrocinij se obhaja na praznik vnebovzetja najsvetejše Matere.« (Kuhar
2004, 10–11)
S temeljito prenovo6 cerkve v 15. stoletju se je pri Gradu utrdilo češčenje Marije, ki ga ni izbrisala, ampak le ovirala reformacija v naslednjem stoletju.
Leta 1590 je službo pri grački cerkvi nastopil evangeličanski pastor, že leta 1599
kalvinski pridigar, leta 1616 pa zopet evangeličanski pastor. Še leta 1646 se pri
Gradu omenja evangeličanski dekan Ivan Terboč. (Škafar 1981, 92; 99; 115)
Po Payrlu naj bi šele leta 1672 grof Peter Széchy izgnal evangeličanskega pastorja iz Gornje Lendave. To se je verjetno zgodilo že prej, ker obstaja pismo gornjelendavskega župnika Jurija Geöda7 iz leta 1654, ki ga je podpisal kot katoliški
župnik pri Gradu. Tudi gornjelendavski zemljiški gospod Deziderij Széchy (oče
omenjenega grofa Petra) se je spreobrnil v katoliško vero že leta 1637 pod vplivom
svoje žene Sare Drašković. Ta njegova žena naj bi po njegovi smrti kot vneta katoličanka že davno pred svojim sinom odvzela gornjelendavsko župnijo evangeličanom. (Kuhar 2004, 63–64)
Obdobje reformacije pri Gradu zagotovo ni trajalo osemdeset let, kakor se je
dolgo mislilo. Zemljiški gospod se je vrnil v katoliško vero že po sedeminštiridesetih
letih, katoliški župnik je svojo službo najverjetneje ponovno nastopil že po letu
1656, le Payr je protestantizmu pri odmeril Gradu dvainosemdesetletno obdobje.
Tako je bilo morda več kakor tisočletno, zagotovo pa devetstoletno češčenje božje Matere pri Gradu prekinjeno samo za kratko obdobje.
Patrocinij, romarski shod, se v grački cerkvi še vedno obhaja na praznik Marijinega vnebovzetja z množično udeležbo romarjev z Goričkega. Več okoliških župnij
k proščenju še vedno roma s procesijo.

3.2 Turnišče
Franc Kovačič je na podlagi cerkva, naštetih v Conversio Bagoariorum et Carantanorum, ki sta jih postavila knez Pribina in njegov sin Kocelj in jih je posvetil salzburški nadškof Liupram, in zaradi drugih podrobnosti, navedenih v tem spisu,
predpostavljal, da je Marijina cerkev v Turnišču stala že pred prvimi madžarskimi
ropanji in opustošenji v Spodnji Panoniji, konec 9. stoletja (1926a, 74–76).

5

To pomeni, da je bila zgrajena že vsaj pred reformacijo. Še obširneje o starosti prve cerkve pri Gradu
razpravlja Štefan Kuhar, ki jo postavlja v 11. stoletje (2004, 11).

6

Zgrajen je bil nov gotski prezbiterij, postavljen nov krilni oltar s podobo božje Porodnice in okrašen z
raznimi prizori iz Jezusovega otroštva, tudi gotski stenski tabernakelj ipd. (Zelko 1972a, 338).

7

Zanj je izpričano, da je bil med letoma 1632 in 1646 pastor v Dolencih in se je potem spreobrnil v katoliško vero.
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Ivan Zelko je domneval obstoj Marijine cerkve v Turnišču kot župnijske, to pa ne
pomeni, da ni mogla stati že prej, vsaj v 10. ali 11. stoletju, najpozneje od leta 1094
dalje, ko je bila ustanovljena zagrebška škofija, torej vsaj dvesto, če ne že tristo let
pred prvo pisno omembo. V to obdobje turniško cerkev uvršča tudi patrocinij Marijinega vnebovzetja. (1996b, 155–157; 1996c, 224) Zagotovo je turniška cerkev
prvič omenjena leta 1267 in turniška pražupnija leta 1334 (Höfler 2013, 106).
Vendar lahko obstoj turniške župnije postavimo že v leto 1250, ko je dolnjelendavski zemljiški gospod Hahold za svoje ozemlje in za ozemlje družine Jura pobiral
desetino. Da je z ozemljem družine Jura mišljeno celotno ozemlje turniške pražupnije, je dokazal Ivan Zelko, na podlagi poimenovanja tega ozemlja Chernech
iuxta Linduam. Poimenovanje Černec je v tem obdobju pomenilo tako kraj, v katerem je stala Marijina cerkev, kakor hkrati tudi ozemlje celotne turniške pražupnije. (1972b, 409–411; 424–425; 1996c, 224–226)
Družina Jura in Haholdova družina sta bili v tem obdobju sprti. Z nasiljem, tudi
z umori, je Hahold družino Jura prisilil, da je leta 1265 z njim zamenjala Črnec za
sedem vasi v Železni županiji, natančneje, na Goričkem. (1972b, 411) Ker tudi po
zamenjavi ni bilo sklenjeno sožitje, se je družina Jura obrnila na kralja Bela IV.
(1235–1270) za razsodbo. Kralj je 16. novembra 1267 izdal listino, s katero je končno nastopila sprava med rodbinama. V tej listini se turniška cerkev prvič omenja
kot ecclesia beatae Virginis sita in Churnuch.
Kralj Bela IV. je z listino potrdil zamenjavo posesti iz leta 1265 in določil, naj po
ponovno opravljeni delitvi posesti med rodbinama priseže Hahold s svojo družino
na svojem domu v Lendavi: dotaknejo naj se svetih relikvij in prisežejo, da ne bodo
več gojili nobene sovražnosti do rodbine Jura. Tudi člani rodbine Jura naj prisežejo
in ecclesia beatae Virginis sita in Churnuch: ne bodo dopustili, da bi kdorkoli zaradi preteklih dogodkov storil kaj škodljivega Haholdovi družini. (Škafar 2007, 83–87)
Pomenljivo je, da je kralj Bela IV. – ki je listino izdal v Oronosu, danes se to mesto imenuje Arad in je v Romuniji – sploh omenil turniško cerkev, in to v zadevi, ki
se je neposredno ne dotika, saj to kaže na njen takratni sloves. Turniška cerkev se
je tako že ob prvi omembi v zgodovino zapisala kot kraj sprave.
Haholdi (pozneje Baniči) so leta 1267 pridobili tudi patronat nad turniško cerkvijo in ga zadržali do izumrtja družine leta 1645. Pod njihovim patronatom se je
turniška cerkev razvila v vodilno romarsko cerkev pokrajine; to so sami s prezidavami cerkve in z naročili poslikav znatno spodbudili. Baniči so pogosto v turniški
cerkvi sklepali zakrament svetega zakona in v njej imeli družinsko grobnico. Turniški župniki so bili v tem obdobju občasno beksinski arhidiakoni. (Zelko 1996č,
101; 224–227; Škafar 1980, 76–77)
Po Košiču so že v 13. stoletju v Turnišče romali s Štajerske, s Hrvaške in z Madžarske, ker so se v Turnišču pogosto dogajala čudežna ozdravljena na Marijino
priprošnjo. V Turnišče je vsako leto za praznik Marijinega vnebovzetja romal tudi
slavonski ban Nikolaj I. Banič. Vsako leto pred praznikom se je postil ob kruhu in
vodi, na praznik pa peš s procesijo priromal iz Lendave v Turnišče, kjer se je spovedal, bil pri sveti maši in prejel sveto obhajilo. V njegovi kapeli na lendavskem
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gradu so vso noč pred praznikom Marijinega vnebovzetja gorele sveče pred Marijino podobo. Za romanje iz Lendave v Turnišče so po njegovem naročilu skozi
gozd napravili novo pot.8 (Košič 1992, 155–156) V turniški cerkvi se je dal Janezu
Aquilu upodobiti na znameniti donatorski podobi, kako kleče moli pred Marijo
(Zadnikar in Balažic 1994, 54).
V Turnišče so takrat romali zaročenci pred sklenitvijo svetega zakona, ker je
obstajalo splošno prepričanje, da bodo drugače trpeli zaradi prepirov. Tudi služinčad si je pri gospodarjih izgovorila pravico, vsaj enkrat na leto poromati v Turnišče.
(Košič 1992, 155–156) O stari romarski naravi turniške cerkve priča tudi v starem
turniškem prezbiteriju iz 14. stoletja ohranjeni detajl Marije Zavetnice s plaščem.
Po času nastanka in glede na ikonografski razvoj te upodobitve velja za eno prvih
na Slovenskem. (Lavrič 2015, 475)
Romanja v Turnišče je ob turških vpadih prekinila reformacija. Za zdaj ni znano,
kdaj in če sploh je turniška cerkev bila evangeličanska, zagotovo pa je bila od leta
1595 do leta 1608 kalvinska.
Leta 1608, na praznik sv. Rešnjega telesa, se je Krištof Banič v Zagrebu spreobrnil iz kalvinske v katoliško vero. Še istega leta je s svojih posesti odpustil šest
kalvinskih pridigarjev in na njihova mesta postavil dva katoliška duhovnika. Ivan
Škafar je sklepal, da je takrat tudi Turnišče kot najobsežnejša župnija Baničeve
posesti dobilo katoliškega župnika. Temu v prid govori tudi dejstvo, da so na Baničevih ozemljih zagrebški jezuiti od leta 1609 do leta 1612 imeli misijone, med
katerimi se je spreobrnilo v katoliško vero 1492 kalvincev ali luteranov (1981, 88;
101; 103), to pa bi bilo skoraj nemogoče, če bil v Turnišču takrat še kalvinski pridigar. Tudi popis prebivalcev župnije Turnišče iz leta 1669 navaja le 82
protestantov,9 ki so bili večinoma svobodnjaki ali podložniki Franca Balogha iz
Lipovec, torej ne Baničevi podložniki (Zelko 1972b, 436).
Baniči so svoje podložnike, kolikor jih je bilo zapeljanih v protestantizem in v
kalvinizem, prav z znatno pomočjo turniške Marije privedli nazaj v katoliško vero.
Zaradi reformacije je bilo Marijino češčenje pri turniški cerkvi prekinjeno največ
za dobrih trideset let in najmanj za trinajst let. Med ljudstvom pa najverjetneje
nikoli.10
Po reformaciji so romanja k turniški Mariji – ne pa njenega češčenja – ovirali
turški vpadi. Še danes namreč med ljudstvom krožijo zgodbe, kako je Marija Turnišče čudežno obvarovala pred Turki. Turški vpadi so torej na svoje vrste način
pospeševali češčenje Marije kot priprošnjice in rešiteljice.
8

Še danes je tam kraj Bánuta – banska pot.

9

Morda so bili kalvinci. Zelko, ki je vir raziskoval, ni ločil med luterani in kalvinci, obojne ima za protestante ali luterane. Razlikovanje je preciziral šele Ivan Škafar v svoji študiji Gradivo za zgodovino kalvinizma
in luteranstva na ozemlju belmurskega in beksinskega arhidiakonata (1981).

10

Temu v prid govorijo tudi pesimistični verzi, ki jih je napisal prvi evangeličanski pastor v Lendavi, Franc
Töke, in jih je iz madžarščine prevedel Ivan Zelko: »V letu tisoč petsto triinpetdesetem / v žalosti zaradi
tistih, ki se bodo pogubili, / Feren Töke spisal pesem to je v Lendavi, / ko se je trudil z ljudstvom, ki ga
ni poslušalo.« (1982, 47)
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Turški vpadi v turniško župnijo in njeno okolico so se dogajali v drugi polovici 16.
in v prvi polovici 17. stoletja. Od leta 1636 dalje je bila turniška pražupnija neposredno pod turško oblastjo. Še leta 1646 je bilo Turnišče pod oblastjo sovražnikov
krščanstva. Že med leti 1626–1631 so iz turniške pražupnije v turško sužnost odpeljali 230 ljudi. Po bitki pri Monoštru leta 1664 Turki niso več izvajali popolne oblasti
na današnjem prekmurskem ozemlju, so jo pa zopet med veliko invazijo na Dunaj v
letih 1680–1683. V turških vpadih je za vedno izginilo naselje Črnec ob turniški cerkvi.
Zato je ljudstvo cerkev poimenovalo Marija na püstini. (Zelko 1996d, 322–323)
Nov razcvet romanj k turniški Mariji se je začel v 18. stoletju, ko so cerkev barokizirali. O tem priča bakrorez, ki ga hranijo na turniškem župnišču z napisom: B.
V. M. Colitur Sub Dioecesi Zagrebiensi Turnyschae prope fluvium Mure in Dominio
Ballat comit Csaky. Bakrorez je torej starejši od leta 1777, ker od takrat dalje Turnišče sodi v škofijo Szombatel, in mlajši od leta 1675, ker je na bakrorezu upodobljena turniška kapela sv. Antona iz tega leta.
Od baročne dobe dalje se je Marijino češčenje v Turnišču le še utrjevalo. Čeprav
se je župnija skozi zgodovino več kakor prepolovila,11 je bila cerkev za potrebe župljanov in romarjev v 19. stoletju premajhna. Cerkvi so najprej (leta 1853) nerodno
prizidali oratorij, leta 1915 pa so »stari cerkvi« na južni strani pod pokroviteljstvom
beltinskega grofa Augusta Zychyja dogradili »novo cerkev« – neoromasko slopno baziliko po načrtih dunajskega arhitekta, barona Maxa von Ferstla (1859–1936). (Zadnikar in Balažic 1994, 34–36) Po dograditvi nove cerkve je med svetovnima vojnama
na novo obudil romanja k turniški Mariji turniški župnik Ivan Jerič (2000, 168–170).
Pomembno dejanje Marijinega češčenja je v tem svetišču opravil soboški škof
dr. Peter Štumpf na praznik Marijinega vnebovzetja leta 2013, ko je soboško škofijo posvetil Marijinemu brezmadežnemu Srcu.
Marijino svetišče v Turnišču je leta 2007 postalo škofijsko marijansko romarsko
središče za soboško škofijo in je še vedno steber Marijinega češčenja v Prekmurju.
»Veliko in starodavno proščenje« za praznik Marijinega vnebovzetja se še vedno
praznuje pet dni, od 12. do 15. avgusta. K polnočnici na praznik pride še vedno
več procesij iz vse soboške škofije.12
V Turnišču se Marija tako kakor pri Gradu na Goričkem časti nad tisoč let.

3.3 Lendava
Leta 1334 in leta 1501 se v popisu župnij beksinskega arhidiakonata omenja cerkev S. Marie de Lyndwa, sv. Marija v Lendavi, kot župnijska cerkev (Kovačič 1926b,
7). Leta 1455 je tej cerkvi grajski oskrbnik v Lendavi, Gregorij Hollós, zapustil nekaj
premoženja (Zelko 1982, 42–43). Danes pa Marijine cerkve v Lendavi in njeni bližnji okolici ni in je župnijska cerkev posvečena sv. Katarini Aleksandrijski.
11

Iz turniške župnije so se skozi čas izločile naslednje župnije: leta 1760 Beltinci (iz Beltinec leta 1942
Dokležovje in leta 1961 Odranci), leta 1807 Črensovci in Velika Polana leta 1938 (Zelko 1996c, 232).

12

Leta 2017 so k polnočnici prišle procesije: dve iz Bakovec, dve iz Lendave, iz Dobrovnika, iz Velike Polane, iz Črensovec, iz Murske Sobote, iz Kobilja, iz Gornje Radgone in iz Bogojine. Beltinska procesija je
prišla ob 5. uri zjutraj, ko ima po običaju beltinska župnija svojo sveto mašo.
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Vzrok ni sprememba patrocinija. Zelko je najprej dokazoval obstoj dveh cerkva,
na podlagi dejstva, da sedanja cerkev sv. Katarine nima srednjeveškega zidnega
tabernaklja kakor »stare« cerkve v okolici (1996a, 120–121). To domnevo je opustil, ko je odkril na podlagi vizitacije iz leta 1778, da je bila cerkev sv. Katarine hudo
prizadeta ob turškem vpadu leta 1683 in zato leta 1751 na novo sezidana (1996e,
315), torej nikakor ne more imeti srednjeveškega zidnega tabernaklja, tudi če bi
stala na mestu stare Marijine cerkve.
Da sta dejansko obstajali dve cerkvi, je pozneje dokazal na podlagi urbarja lendavskega gospostva iz leta 1524. Urbar v popisu mlinov navaja: mlin lendavskega
župnika pri cerkvi sv. Marije, ki ga upravljata župnik in Janez Barkwczy, in mlin rektorja kapele sv. Katarine v Lendavi, ki ga upravlja rektor po imenu Martin. Zelko
je domneval, da so kapelo sv. Katarine Aleksandrijske – najverjetneje zaradi varnosti – začeli graditi znotraj trškega obzidja okoli leta 1510, ker je leta 1512 papež
podelil odpustek vsem, ki bodo pri njeni gradnji pomagali (1996f, 86).13
Höfler trdi, da so morali kapelo sv. Katarine zgraditi že prej, ker Franjo Rački in
Fran Kovačič, ki sta raziskovala popise župnij zagrebške škofije, navajata za leto
1501 v Lendavi dva kaplana, ki služita pri dveh cerkvah. Zato predpostavlja, da je
cerkev ali vsaj kapela sv. Katarine leta 1501 že stala in so bili odpustki njenim graditeljem podeljeni šele leta 1512. (2013, 106)
Zagotovo sta torej bili v začetku 16. stoletju v Lendavi dve cerkvi. Marijina je
bila razrušena pred letom 1526, ko je lendavski grof Janez Banič, ki se je po zaobljubi svojemu krstnemu zavetniku sv. Janezu Krstniku srečno vrnil iz bitke pri Mohaču, na njenih ruševinah postavil novo cerkev sv. Janeza Krstnika, ob njej pa župnišče samostan, ki ga je izročil pavlincem. Pavlinci so zaradi reformacije v drugi
polovici 16. stoletja Lendavo zapustili. Od takrat dalje se je cerkev sv. Janeza uporabljala za evangeličansko oziroma kalvinsko bogoslužje, dokler ni bila ob turškem
vpadu leta 1601 popolnoma porušena. (Zelko 1982, 45–46)
Kdaj je lendavska cerkev sv. Katarine postala župnijska, za zdaj ni mogoče natančno ugotoviti. Prvič se kot župnijska opredeli v vizitaciji leta 1640 (Zelko 1982,
46), vendar smemo domnevati, da je bila župnijska že vsaj od leta 1601 dalje, ko
je bila porušena cerkev sv. Janeza. Zelko je bil mnenja, da je cerkev pri sv. Katarini
postala župnijska že pred letom 1524, ko se mlin Marijine cerkve prišteva v last
cerkve sv. Katarine, vendar pa to ni neizpodbiten dokaz. Tudi označba župnišče
samostan za novozgrajeno stavbo ob cerkvi sv. Janeza Krstnika temu mnenju nasprotuje. (1982, 45–46) Zagotovo pa cerkev sv. Katarine še ni bila župnijska leta
1501, ko se pri Marijini cerkvi omenja župnik Martin (Kovačič 1962b, 7). Sedež
lendavske župnije se je torej od Marijine ali morda cerkve sv. Janeza Krstnika preselil k cerkvi sv. Katarine najverjetneje v 16. stoletju.
Marijina cerkev je v Lendavi po ljudskem izročilu stala zunaj trga v smeri Dolge
vasi, kjer je zdaj kip sv. Janeza Nepomuka. Zelko je to podkrepil z dejstvom, da ima
na tem mestu že od srednjega veka dalje lendavska župnija več kakor polovico
svoje posesti, v 18. stoletju pa je tu imela gospodarska poslopja (1982, 44–45).
13

Za razširitev teme glej Zelkovo razpravo Dopolnilo k zgodovini lendavske župnije.
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Še teže kakor čas razrušitve Marijine cerkve v Lendavi je določiti, kdaj je bila
zgrajena. Zelko je naprej trdil, da ni dovolj dokazov za istovetenje cerkve
Lindolveschirichum iz 9. stoletja, ki jo omenja Conversio Bagoariorum et Carantanorum, z lendavsko Marijino cerkvijo (1972a, 338), pozneje pa ju je na podlagi
M. Kosa in J. Košiča poistovetil in ime Lindolveschirichum razlagal v pomenu »cerkev v lendavski vasi« (1982, 42). Höfler temu nasprotuje, ker jedro toponima Lindolveschirichum razume kot osebno ime Lindolf oziroma Lindulfus in ga prevaja
z Lindolfova cerkev (2013, 91). Obe domnevi sta verjetni in nedokazljivi.
Zelko domnevo nadgrajuje, češ da naj bi bila ta Marijina cerkev iz okoli leta 850
(840–859) razrušena v času madžarskih vpadov med leti 898–955. Po sombotelskih škofijskih šematizmih iz let 1889 in 1914 pa naj bi že zopet stala leta 1094, ko
je to področje pripadlo zagrebški škofiji. (1982, 42) Po Zelku je zagotovo bila v
Lendavi Marijina župnijska cerkev že leta 1100 (1996g, 297); temu pritrjuje dejstvo, da vasi v okolici niso nikoli pripadale nobeni sosednji župniji. 14
Iz naštetega je mogoče sklepati, da je vsaj 425 let – od leta 1100 do leta 1525 – ali
največ 675 let – od leta 850 do leta 1525 – stala v Lendavi Marijina župnijska cerkev.
Ob Marijini cerkvi je bila tudi lendavska grajska kapela iz leta 1380, posvečena
Mariji. Vizitacija iz leta 1651 poroča, da je imela na pročelju stolpa Marijino podobo (Sedar 2013, 49). Jurij Krekwitz v knjigi Totius regni Hungariae superioris et
inferioris – dissertatio (1604)15 navaja, da je v grajski kapeli v Lendavi slika Matere
Božje z belim plaščem, ki je posut s cvetkami. Vizitacija iz leta 1768 podobo označi za tristoletno in jo imenuje Cescoviensis. Kovačič domneva, da je bila to čenstohovska podoba. Še leta 1830 je bila podoba na pročelju grajske kapele in so
zaradi njene čudodelnosti ob sobotah in na predvečere Marijinih praznikov ob njej
prižigali po dve luči. (Kovačič 1926b, 11; Zelko 1982, 49) Danes ni znano, kje je ta
Marijina podoba.
Na češčenje Marije v Lendavi je zagotovo vplivala tudi čudodelna Marijina podoba iz Čestrega, ki so jo ob vizitaciji leta 1688 hranili v cerkvi sv. Katarine.

3.4 Tišina
Tišinska cerkev se prvič omenja leta 1347 kot ecclesia beatae Virginis de Mysinch.
Najverjetneje je takrat že bila župnijska cerkev in je bila zgrajena vsaj dvesto let
prej. (Zelko 1996g, 261) Že v srednjem veku, po letu 1366, se je namreč iz soboške
župnije odcepila tišinska kot patronatna župnija petanjskih zemljiških gospodov
Nádasdyjev, čeprav je kot župnija zagotovo izpričana šele okoli leta 1600. Sedanja
14

Glede Marijine cerkve v Lendavi obstaja še slovenski javnosti dokaj nepoznana knjiga Aleksandra Varga
st. v madžarskem jeziku A lendvai plébania tőrténetébol. Varga v njej trdi, v slovenščini pa ga povzema
Štefan Sobočan v knjigi Moja župnija, da so leta 966 lendavsko cerkev iz časov Koclja in Pribina porušili Madžari in da so potem leta 1100 zgradili novo Marijino cerkev, ki so jo porušili Tatari leta 1242. Zatem
naj bi Haholdi po letu 1282 začeli graditi novo župnijsko cerkev. Varga naj bi to trdil na podlagi virov iz
zagrebškega škofijskega arhiva. Zagotovo bi bilo zanimivo te trditve raziskati in tako prispevati še kak
drobec k poznavanju Marijine cerkve v Lendavi. Zanimivo je tudi, da Zelko navaja v podobnem smislu
letnico 1100, a brez vira. (Sobočan 1994, 134)

15

Torej v času, ko so se Baniči držali kalvinske veroizpovedi.
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župnijska cerkev izvira iz 15. stoletja in je bila zgrajena na starejših temeljih (Höfler
2013, 102), prezbiterij pa je bil dozidan nekoliko pred letom 1500, pod pokroviteljstvom soboške grofice Sare Széchy (Zelko 1996h, 261–262).
Ta trditev se ne ujema popolnoma s Košičevo, da je namreč Sara Széchy na Tišini ozdravela na Marijino priprošnjo leta 1398 in že takrat dala sezidati nov prezbiterij s kornim zvonikom (1992, 156). Morda pri Sari Széchy lahko govorimo o
dveh osebah z enakim imenom ali pa se je gradnja nekoliko zavlekla. Vizitacija iz
leta 1698 poroča, da so tišinsko cerkev »zgradili katoliški verniki iz starodavnih
časov na čast Prevzvišene in v nebo vzete Kraljice angelov« (Zelko 1983, 263). Torej smemo že na podlagi prvotnega patrocinija Marijinega vnebovzetja sklepati,
da je na Tišini stala Marijina cerkev davno pred prvo omembo.
Že pred ozdravljenjem Sare Szćhy je bila Tišina v 14. stoletju slovit romarski
kraj, kjer se je po Košiču mnogo ljudi spreobrnilo oziroma spokorilo in bolnikov
ozdravelo, odvrnilo se je tudi veliko nevarnosti. Na Tišino so hodili v sušah Marijo
prosit za dež, za telesna ozdravljenja in ženske za srečen porod. Z ozdravljenjem
soboške grofice je romarska pot še bolj zaslovela. Sara Széchi pa je po ozdravljenju
vsako leto šla s procesijo iz Murske Sobote pozdravit tišinsko Marijo na praznik
Marijinega rojstva in je romanje na Tišino za ta praznik prinesla v navado ljudi. Ko
se je tišinska Marijina podoba ob turških vpadih izgubila in je bila po najdenju
prenesena v Lankovice v Avstriji, je med ljudstvom zavladala velika žalost. (Košič
1992, 156–157) Domneva se, med ljudstvom pa je to splošno znano, da so takrat
spremenili tudi patrocinij, saj vizitacija iz leta 1778 pravi, da je cerkev posvečena
Marijinemu rojstvu (Zelko 1996h, 262).
Kmalu po letu 1590 je tišinski župnik prestopil v protestantizem. Leta 1599 je na
Tišini že bil kalvinski pridigar in ob njem katoliški veri zvesti kaplan Franc. Leta 1616
je Tišina zopet dobila evangeličanskega pridigarja. (Škafar 1981, 98–99) Zelko predpostavlja, da se je tišinska župnija vrnila h katoliški veri okoli leta 1670, ko je grof
Peter Széchy s Tišine odstranil zadnjega pridigarja (1996h, 264), vendar pa se je to
najverjetneje glede na podobne razmere pri Gradu zgodilo že prej. Reformacija je
Marijino češčenje na Tišini prekinila za zagotovo manj kakor osemdeset let.
Protestantizem, prenos Marijine podobe v Lankovice in velik požar tišinske
cerkve v 17. stoletju ob turških vpadih so uničili božjo pot, ki se ni nikoli več prav
obnovila, kakor, recimo, pri Gradu ali v Turnišču. Košič piše, da še vedno ob prazniku Marijinega rojstva pride na Tišino veliko ljudi, ki so tam pri sveti spovedi in
pri svetem obhajilu, in da za malo mašo na Tišino romajo tudi luterani (1992, 156).
Danes se Tišina ne prišteva več med božje poti. Tudi praznovanje patrocinija na
praznik Marijinega rojstva nima več romarskih razsežnosti.
Eno za vse Prekmurje pomembnejših dejanj Marijinega češčenja na Tišini je bila
posvetitev soboške in lendavske dekanije Marijinemu brezmadežnemu Srcu ob
stoletnici rojstva »prekmurskega Slomška«, dr. Franca Ivanócyja, 8. septembra
1975 (Zelko 1996h, 267).
Marijo na Tišini častijo vsaj 670, če ne že 870 let, resda z nekoliko manj kakor
80-letno prekinitvijo med reformacijo.
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3.5 Monošter
Cistercijansko opatijo v Monoštru je na temelju starejše benediktinske ustanovil
kralj Bela III. leta 1183.16 Samostanski kompleks je bil zgrajen na prehodu v 13.
stoletje ter prezidan in utrjen konec 15. oziroma v začetku 16. stoletja.
Leta 1391 je patronat nad monoštrsko opatijo dobila družina Batthyány, od katere ga je podedovala družina Széchy. Ko je patronatska pravica leta 1448 prešla
na reinski samostan, so jo Széchyji še vedno uveljavljali in samostan bolj onemogočali kakor podpirali pri njegovem poslanstvu. Zato je letu 1480 ogrski kralj Matija Korvin družini Széchy zagrozil, da ji bo zasegel vse posesti, če ne bodo prenehali ovirati delovanja monoštrskega samostana. Ker Széchyji opomina niso upoštevali, je kralj še istega leta postavil novega opata, ker se je prejšnji odpovedal
službi, in novemu opatu dal samostan skupaj s posestjo v popolno upravljanje.
Széchyji se temu najverjetneje niso podredili in so samostan še dalje ovirali,
posebno med reformacijo. Gornjelendavski grof Tomaž Széchy, ki je po Prekmurju širil protestantizem, je monoštrske menihe mučil s stradanjem, njim podložne
kmete, ki niso želeli prestopiti v novo vero, pa z veliki dajatvami. Njegov sin Štefan
je kmete celo silil, da so zanj ropali po Štajerskem, in jih hujskal proti katoliškim
župnikom. Grofica Margareta Széchy pa se je posebej trudila, da bi katoliške kmete, podložne samostanu, pridobila za protestantizem. Ker pri tem ni imela uspeha
(Sedar 2013, 43–48), je leta 1566 z vojsko izgnala opata in menihe iz samostana
in nasilno zasedla monoštrske samostanske posesti, ki so obsegale osemindvajset
naselij in pristav.
Po tem dogodku sta bili opatija in njena posest 343 let predmet spora med cistercijani, ki so opatijo zahtevali nazaj kot nekdanji lastniki, potomci Margarete
Sechy, ki so si opatijo lastili po dednem pravu, in kraljevim dvorom, ki je leta 1480
Széchyjem odvzel patronatsko pravico in jo podeljeval raznim plemičem. V tem
sporu so se nazadnje znašli še jezuiti, ker so leta 1699 posodili velikansko vsoto
denarja esztergomskemu nadškofu Leopoldu Kollonichu za odkup monoštrske
opatije od ogrske kraljeve komore.17 Ker Kollonich ni mogel jamčiti za vračilo, je
dal jezuite vpisati na monoštrsko posest kot upnike, vendar pa denarja pred smrtjo ni vrnil, zato so jezuiti ne glede na druge stranke v postopku sebe razumeli ne
zgolj kot upnike, ampak kot lastnike opatije. Šele leta 1733 je bila monoštrska
opatija vrnjena cistercijanom proti izplačilu nekaterih deležev in inkorporirana v
opatijo Heiligenkreutz im Wienerwald. (Soós 2016, 150–153) Leta 1878 je bila
združena v eno opatijo z ogrskimi opatijami Zircz, Pilis in Pásztó.
V času razprtij je bil ob turških vpadih leta 1605 velik del samostana skupaj s
cerkvijo požgan in uničen, toda v letih 1608–1615 ponovno zgrajen. Po vrnitvi cistercijanov je bila v letih 1748–1760 zgrajena baročna cerkev, ki še danes velja za
osrednjo cerkev slovenskega bogoslužja v Porabju.
16

Torej kot tretjo na Slovenskem, za Stično (leta 1136) in za Vetrinjem (leta 1142).

17

Najverjetneje je bil to samo odkup patronata, saj ga je v pogodbi vezala dolžnost, da na novo vzpostavi
cistercijansko meniško življenje.
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S cistercijanskim Marijinim samostanom v Monoštru je tesno povezana zgodovina porabskih, danes, žal, zamejskih Slovencev, ki so Monoštru nadeli ime po
tamkajšnjem samostanu –monasterium. Med reformacijo je imel samostan zelo
pomembno vlogo pri ohranjanju katoliške vere v Gornjem Prekmurju. (Sedar 2013,
47)

4.

Sklep

Češčenje Marije na ozemlju današnjega Prekmurja se je začelo sočasno s
pokristjanjenem pokrajine v 9. stoletju; o tem priča posvetitev Marijine cerkve v
Pribinovem Blatenskem gradu 24. januarja 850. Češčenje Marije se je v skladu s
krščanstvom v pokrajini utrdilo do 11. stoletja, ko so tod stale že vse »stare« Marijine cerkve in se je ob njih oblikovala prva župnijska mreža na tem področju.
Ozemlje pražupnij z Marijinimi župnijskimi cerkvami pri Gradu, na Turnišču in v
Lendavi je v 11. stoletju pokrivalo vso pokrajino. Iz te prve župnijske mreže se je
skozi zgodovino razvila današnja župnijska mreža v Prekmurju. Tako je češčenje
Marije v tej pokrajini pospeševalo krščanstvo oziroma je krščanstvo pospeševalo
češčenje božje Matere, kakor se je izkazalo skozi zgodovino vse do današnjih dni.
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