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Protestanti v Prekmurju.
(Z 1 karto).

ot Prekmurje, tako so prišli tudi prekmurski protestanti
do danes le malo vpoštev v našem geografskem proučava
nju. Gradivo nudita Raie B.1) in Gruden J.2). Poleg njiju sta v
novejši dobi Slavič M.3) in Kovačič Fr.4) edina naša zgodovinska

K

x) Raić В.: Črtice o Prekmurcih in o njihovem govoru. Letopis Matice
Slovenske za 1. 1868. p. 53—76.
2) Gruden J.: Starine železnih in salajskih Sloveno v. Fragment iz- zg o
dovine ogrskih Slovencev. ČZN XI. 1914, p. 93— 154.
3) Slavič M.: Prekm urje. L ju bljana 1921, p. 131; La question du Prek
m urje, de la Styrie et de la Carinthie étudié et présentée par — (Le P rek
m urje s supplément). Paris 1919, 19 + 4.
*) K ovačič F.: Slovenska Štajerska in Prekm urje. L ju bljana 1926,
p. 274—276.
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in narodopisna informatorja o Prekmurju, zlasti še ker so nam
jezikovni spisi Pavla Av. iz Sombotelja in narodopisni Mikule
Al. iz Budapesta težko dostopni. Z geografskega vidika je Prek
murje delno obravnaval Slavič M., v zvezi z geografijo Jugo
slavije pa Melik A.5); kartografsko so prekmurski protestanti
prikazani na karti konfesij Jugoslavije po ljudskem štetju
1. 1921.6)
Kot protestantizem sploh, tako je tudi prekmurski prote
stantizem zgodovinskega izvora, izraz cerkvene osamosvojitve
severne in delov srednje in zapadne Evrope od Rima. Poleg po
manjkanja geografskega očrta prekmurskega protestantizma,
pogrešamo do danes zgodovine protestantov v Prekmurju. Samo
iz okvira del Payr-a Sandor-a7) s protestantske strani ter iz
cerkvene zgodovine somboteljske škofije od Géfin Gyula8) s
katoliške strani lahko dobimo zgodovinsko sliko prekmurskih
protestantov.
Reformacija se je razvijala pod odločilnim vplivom poli
tičnih sistemov v posameznih deželah. Na passauskem verskem
miru je s pravno podlago: cuius regio, eius religio postala re
formacija izrazit politikum deželnih knezov. Na tej osnovi so
Habsbužani na avstrijskem Slovenskem rekatolizirali prote
stante, obenem pa utrdili svojo absolutistično in centralizujočo
moč, stanove, nosilce reformacije, pa ponižali. Ista borba med
reformacijo in protireformacijo, združena z borbo med vladar
jem in stanovi za premoč v državi, se je bila tudi v madžarskem
ozemlju habsburške oblasti. Razlika pa je bila glede moči obeh
strank v Avstriji in na Madžarskem. У nasprotju z razvojem v
Avstriji se je koncem srednjega in začetkom novega veka, zlasti
za Luksenburžanov in Jageloncev, na Madžarskem moč stanov
dvignila, moč vladarja pa ponižala. Vsled tega so mogli Habs
buržani, združeni z rimsko cerkvijo, z uspehom izvesti popolno
protireformacijo v avstrijski Sloveniji, kar se jim je pa na
Madžarskem radi odpora močnih stanov, ki so z reformacijo
branili svoje stanovske postojanke in madžarsko državno pravo,
posrečilo samo deloma. Habsburžani so morali tu v toku svojega
nastopanja proti reformaciji priznati stanovom passausko na
čelo: cuius regio, eius religio.
5) Melik A.: Jugoslavija I., L ju bljana 1924, p. 172.
e) Glasnik G eografskog društva u Beogradu, sv. 9. 1923. Priloga.
7) Payr Sândor: Egyhâz törteneti emlékez. I. Sopron 1910; važno poglavje
A dunântûli vend gyiilekezetek egyhazlâtogatâsi jeg y zök ön y e az 1627. évrôl.
A Dunântûli evangélikus egyhâzkerület törtenete. I. Sopron 1924.
8) Géfin G yula: A szom bathelyi egyhâzm egye tôrténete. Szombatliely
1923.
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Kot v avstrijski Sloveniji, tako so bili tudi na Madžarskem
višji in izobraženi sloji začetniki in propagatorji reformacije v
Luthrovem in Calvinovem duhu. S prilagoditvijo načela cuius
regio, eius religio na stanove so protestantski plemiči kot glavni
poborniki novih stremljenj izvedli reformacijo tudi na svojih
kmetskih posestvih, česar se kljub bruškim privilegijem notranje
avstrijskim plemičem ni posrečilo nikoli. Tako so Nadasdvji,
lastniki velikega dela goriškega Prekmurja, pridobili svoje
kmete za reformacijo, na ostalem Goriškem ter v pokrajini na
meji med Goriškim in Ravenskim ter Dolenjskim, od Stankovcev
do Bogojine), pa so dosegli isto Batthyanyji. Istotako so stali na
strani reformacije gospodarji Ravenskega in zapadnega Gori
škega Séchyji v Murski Soboti in gospodje Dolenjskega Bânffyji
v Dolnji Lendavi. Z reformiranim plemstvom je v začetku refor
macije v XVI. stoletju postalo vse Prekmurje protestantsko.
Protireformacija se kaže na Madžarskem v dveh oblikah:
v osebnem pridobivanju plemičev za dinastijo ter s tem tudi za
katolicizem (n. pr. Zrinjski) in pa z upravnim nastopanjem proti
protestantom in protestantizmu, ki je na Madžarskem dobival
vedno bolj nacijonalen značaj. Ko je v zvezi z uspešno refor
macijo v alpskih zemljah 1. 1604. Rudolf II. sam ostalim zakon
skim členom ogrskega državnega zbora dodal še izrazito protireformacijski člen XXII, je dvignil Bocskay Štefan, oprt na
Turke, zastavo upora proti absolutističnim in protireformacijskim težnjam dvora in 1. 1606. v dunajskem miru od vladarja
izsilil med drugim tudi enakopravnost protestantizma s katoli
cizmom. Nemške cerkvene homatije v prvi polovici XVII. stoletja
so onemogočale zmago protireformacije na Madžarskem. V dobi
velike in uspešne ofenzive Avstrije proti Turkom v Srednjem
Podonavju po drugem obleganju Dunaja 1683. pa se je obnovilo
stremljenje po rekatolizaciji bodisi protestantov kot pravo
slavnih, kar pa je v zvezi z borbo za madžarsko državno pravo
rodilo novo, Râkoczyjevo buno, ki je v Szatmâru 1. 1711. zmago
vito osigurala protestantom svobodo veroizpovedovanja.
Več uspeha je imelo prvo stremljenje Habsburžanov in
protireformacije. Na Dolenjskem ali v Markah pridejo po
Bânffyjih in Nâdasdyjih v last Dolnje Lendave in Dolenjskega
katoliški Esterhâzyji, s čimer je bil podan temelj za rekatoliziranje Dolenjskega, ki se je pod zagrebško škofijo, kamor
je Dolenjsko z Bogojino, Turniščem, Dobrovnikom in Dolnjo
Lendavo spadalo, tudi uspešno in temeljito izvedlo. Za Séchyji
je Murska Sobota in večina Ravenske prišla pod katoliške Szapâryje, radi česar je tudi ta pokrajina postala zopet katoliška.
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Protestantski so ostali kraji pod Nâdasdyjevo in Batthyânyjevo
zemljiško gosposko, to je Goriško ter prehod iz Goriškega na
Ravensko in severnozapadno Dolenjsko. Današnja razprostra
njenost protestantizma je tedaj utrjena na fevdalnem posestnem
stanju Prekmurja v prvi polovici novega veka (XVII. stol.): pre
bivalci na posestvih katoliških Esterhâzyjev in Szapâryjev so
postali katoliki, na posestvih protestantskih Nâdasdyjev in
Batthânyjev pa protestanti.
Nova doba, to je čas prirodnega razvoja v posestnem stanju
cerkva na Madžarskem, nastopi, ko prodro za Jožefa II. s tole
rančnim patentom prosvetljeni nazori verske svobode in verske
strpnosti. Z njimi prične za prekmurske protestante doba cer
kvene organizacije. L. 1782. nastale župnije Puconci, Križevci
in Hodoš predstavljajo prekmurske protestantske pražupnije, iz
katerih se razvijajo nova cerkvena upravna središča. Iz križevske je vzrastla 1821 župnija v Gornjih Petrovcih, iz hodoške pa
1. 1871. Domanjšovci. Iz Puconcev v centralnem Prekmurju se
je že 1. 1791. rodila za zapadno Goriško župnija v Bodoncih, za
nižinsko Ravensko pa 1. 1893. Murska Sobota in istega leta za
severnovzhodno Goriško Moravci. Ko se je 1. 1903. izločilo iz
puconske župnije Dolenjsko, za katero je bila osnovana nova
protestantska župnija v Dolnji Lendavi, je bila organizacija
cerkvene uprave med protestanti v Prekmurju končana. Danes
tvorijo vsi prekmurski protestanti eno senjorijo, katere sedež
je začasno, radi demokratskega načina volitve senjorja, v Mur
ski Soboti in ki spada pod protestantsko škofijo v Zagrebu.
Vseh prekmurskih protestantov je po ljudskem štetju 1. 1921.®)
24.603; od teh je 23.803 pripadnikov avgsburške, 800 pa helvetske veroizpovedi. Odtrgani od jedra na Madžarskem so danes
prekmurski kalvinci brez nižje cerkvene organizacije in so cer
kveno-jurisdikcijsko združeni z Vojvodino. V Prekmurju se v
poslih cerkvene uprave naslanjajo na cerkvene predstojnike
avgsburške veroizpovedi.
S konfesijonalnega vidika je Prekmurje samosvoja pokra
jina, ki sliči bolj Vojvodini, Bosni, Dalmaciji ali Južni Srbiji,
kot pa ostali Sloveniji, Šumadiji ali Črni gori. Slovenija izven
Prekmurja je versko homogena pokrajina, kjer ne pridejo do
izraza protestantske manjšine v Ljubljani, Mariboru, Celju,
Ptuju, Št. liju v Slovenskih goricah in Marenbergu, ki štejejo
2650 duš, proti 954.296 katolikom10) in drugim verskim manje) Lipovšek G regor: Prekm urje (sreza Murska Sobota in D oln ja Len
dava) Murska Sobota 1927, p. 28.
10) Izračunal po Melik A .: 1. c. p. 169.
6
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šinam, med njimi 504 Židom. Kakor prebiva v Prekmurju večina
slovenskih izraelitov (642), tako tudi še večja večina slovenskih
protestantov poleg 65.991 katolikov. S tem je Prekmurje po
krajina, ki ima sicer prevladujočo večino katolikov, kjer pa se
ostro izražajo izraeliti kot gospodarsko prevladujoči činitelj in
kjer tvorijo protestanti absolutno, nad dvotretjinsko večino v
srednjem in vzhodnem Goriškem, tako da je Prekmurje proti
cerkveno homogeni izvenprekmurski Sloveniji cerkveno hetero
gena pokrajina.
Če razdelimo Prekmurje s prekmurskim ljudstvom v Gori
ško ( = prekmurske gorice N od črte Korovci-Strukovci-LemerjePuconci-Moravci-Bogojina-Dobrovnik-Kobilji breg), Ravensko
( = nižina med Goriškim, Kučenico, Muro ter Beltinci) in Dolenj
sko ali Marke ( = nižina med Beltinci, ki spadajo že na Dolenj
sko, Muro, Dolnjelendavskimi goricami in Goriškim), vidimo
takoj, da je nekdanja Esterhâzyjeva posest Dolenjsko popolnoma
katoliška zemlja. Upoštevajoč dejstvo, da odgovarja Dolnjelendavski srez Dolenjskemu in če izločimo iz njega goriške vasi
Motvarjavce, Bukovnico in Kobilje, dobimo na Dolenjskem, to
je na ozemlju vključno kraje: Dokležovje, Bratonci, lipovci,
Ivanjci, Bogojina in Dobrovnik, 36.220 katolikov, 297 protestan
tov in 515 izraelitov, torej tako izraelitov kot protestantov manj
kot 1 % celotnega prebivalstva. Na Dolenjskem niso protestanti
samo številčno šibkejši od izraelitov, marveč še bolj po svo
jem gospodarskem vplivu. Protestanti so kmetje, poljedelci in
živinorejci, ki prebivajo v vaseh, ne da bi izvajali gospodarski
vpliv, višji od povprečnega kmeta; nasprotno pa je pri izraelitu,11) ki predstavlja najdelavnejši pridobitveni sloj, zlasti
trgovca. Izraeliti pridejo še bolj do izraza s tem, ko stanuje njih
večina (259) v relativno najbolj izraelitskem kraju Slovenije, v
gospodarskem središču Dolenjskega, v Dolnji Lendavi. Prote
stanti so večinoma raztreseni po vaseh, kjer ne dosežejo v Bel
tincih, Bratoncih, Dobrovniku, Goričanih, Genterovcih, Kapci,
Radmožancih in Stebrovcih niti 1 %, se dvigne jo nad 1 %, a ne
dosežejo 2 % v Bogojini, Dolgi vasi in Gornjem Lakošu ter tvo
rijo 2—3% vsega prebivalstva v Petešovcih, 4—5 % v Čentibi,
5—6% v Dolnji Lendavi in 8—9 %, v Žitkovcih.
Majhne številke pa dobijo geografski pomen z dejstvom, da
leže kraji, ki imajo protestantske manjšine, predvsem ob cesti
Bogojina - Dobrovnik - Dolnja Lendava, torej ob cesti, ki veže
Goriško, jedro prekmurskega protestantizma,z vzhodnim jedrom
Dolenjskega, Dolnjo Lendavo. Nadaljnje protestantske manj
“ ) Savnik R.: Židje v Jugoslaviji. G. V. II. L jubljana 1926, p. 41.

PROTESTANTI V PREKMURJU.

83

šine imamo v ravninskih vaseh okoli Dolnje Lendave in končno
v središču zapadnega Dolenjskega v Beltincih z okoliškimi Bratonci in Gančani. Evidentno je, da imamo tu migracijo v prvi
vrsti v poslih, pa tudi družinah, ki prehajajo iz neplodnega Go
riškega na rodovitna dolenjska posestva. Kraji brez protestantov
od Turnišča preko Odrancev do Dokležovja, nadalje od Dokležovja ob Muri navzdol do Kota in odtod preko Velike in Male
Polane ter Nedelice na Turnišče, obkrožajo sicer vso osrednjo
oblast Dolenjskega, ne pa tudi gosp&larska središča, kot so Bel
tinci in Dolnja Lendava, ali pa prometne osi, kot je cesta Bogojina-Dobrovnik-Dolnja Lendava. Banuta in Mostje, ki sta na
tej cesti brez protestantov, ležita že v mestnem gravitacijskem
območju Dolnje Lendave. Prav tako absorbira dotok z Goriške
Dolnja Lendava, tako da protestanti ne sežejo preko Čentibe do
Doline pri Dolnji Lendavi in Pinc v južnovzhodnih Dolnjelendavskih goricah.
Kot je Dolenjsko najbolj katoliška pokrajina Prekmurja,
tako je Goriško najbolj protestantsko prekmursko ozemlje, ki
predstavlja torišče prekmurskega protestantizma.
Ker daje geografsko obeležje posamezni vasi naddvetretjinska večina prebivalstva, zato sem metodično vzel vasi, kjer
je nad dve tretjini- protestantskega prebivalstva, za geografsko
označene vasi s protestantskim licem. Ozemlje s protestantskim
vaškim licem omejuje krivulja, katero potegnemo severno od
vasi Hodoš, južno od Šalovec, severno od Adrijancev, Lucove, Neradnovcev in Ženavlje, odkoder se vije na jug preko Sv. Ane
in teče med Vidonci in Otovci tako, da vključi Otovce v prote
stantsko ozemlje. Od tu zaokrene na E in pritegne Mačkovce
h katolikom, nakar se v zanjki obrne zopet proti W med Radovico in Poznanovci, prestopi Vadarski breg, da izključi Kruplivnik in vključi Vadarce, potem se meja zopet obrne proti
jugu, izostavi kraje v dolini gornje Ledave, a vključi Beznovce. Od Beznovcev teče meja protestantskega Goriškega med
Strukovci in Skakavci na cesto, ki vodi dalje preko Tešanovcev,
da se na E ustavi pred katoliško Bogojino. Od Bogojine se vleče
SE mejna črta protestantskega Goriškega na Breznov breg, da
loči, ko se obrne proti SE, katoliško Bukovnico od kalvinskih
Motvarjavcev in po zopetnem obratu na NE Motvarjavce od ka
toliškega Kobiljega.
V
okviru te meje imamo samo troje vasi, kjer nimajo pro
testanti naddvetretjinske večine. Pečarovci štejejo 284 prote
stantov poleg 372 duš broječe katoliške večine, Mačkovci 116 ka
tolikov in 103 protestante, a v Bokračih je 60 katolikov in 104
G»

84

FRANJO B A S :

protestanti, ki pa kljub večini še ne dajo vasi protestantske zu
nanjosti. Kraji, v katerih ima ena konfesija pod dve tretjini,
druga pa nad eno tretjino pripadnikov, kažejo mešano sliko, v
kateri ne vpliva odločilno ne ena in ne druga, tako da moramo
tu jemati v obzir geografsko dvoličnost vasi. Današnje stanje
kaže v vaseh, kjer nima nobena konfesija manj kot eno tretjino,
a nobena več kot dve tretjini pripadnikov, geografsko dvoličnost,
ki jo očitu je jo takšne, na N Goriškem pogoste vasi, ki združu
je jo pretežno protestantskf s pretežno katoliškim svetom. Na
NE Goriškem so Šalovei konfesijonalno dvoličen kraj s prote
stantsko večino, odkoder so dalje na N in NW katoliške vasi z
neznatno protestantsko manjšino: Veliki in Mali Dolenci, Budinci, Markovci in Čepinci. Mnogo bolj pogosti in izrazito kon
fesijonalno dvolični kraji pa so na NW Goriškem, kjer ustvar
ja jo z Radovci, Vadarci, Dolnjimi in Gornjimi Slaveči, Nuskovo,
Sotino in Kuzdoblanom prehodno ozemlje iz pretežno prote
stantskega osrednjega Goriškega v popolnoma katoliško W Go
riško. Še bolj točno dajejo prehodni značaj temu ozemlju vasi
Srdica, Sv. Juri, Motovilci in Kruplivnik, ki imajo sicer nad dvetretjinsko katoliško večino, kjer pa vendarle protestantska manj
šina presega 10% vsega prebivalstva. Ostali kraji na W in NW
Goriškem, ki imajo protestantske manjšine pod 10%, samo še
jasnejše označujejo prehod iz protestantskega v čisto katoliško
Goriško ob Kučenici, to je ob avstrijski meji. Tu se širijo na
črti Črnci, Grlinci, Fikšinci, Kramarovci in Ocinje, čisto katoliški
kraji, ki prehajajo na N preko Trdkove v slovensko madžarsko
Porabje. V celoti prehaja SE Goriško preko katoliške Bukovnice
v popolnoma katoliški svet Dolenjskega, na N pa preko Šalovcev,
Čepincev in Trdkove v pretežno katoliški obmejni svet ob mad
žarski meji in deloma že ob gornjem Hradu, še bolj pa ob gornji
Ledavi v popolnoma katoliško Goriško ob avstrijski meji.
Premoč protestantov na Goriškem ne odgovarja premoči
katolikov na Dolenjskem, tudi če vzamemo v obzir samo kraje
z naddvetretjinsko protestantsko večino. Še na Goriškem ni
mamo niti ene vasi, ki bi bila brez katolikov. Najmanjši odstotek
katolikov na Goriškem in v vsem Prekmurju sploh, zaznamujejo
Ivanjšovci (1 katolik, poleg 1 izraelita in 138 protestantov) na
srednjem E Goriškem in Lončarovci (1 katolik poleg 236 prote
stantov) istotam. Samo 1—2% katolikov imajo Peskovci SE od
Križevcev in Ratkovci, 2—3% Lucova, Križevci, Panovci in Pordašinci, 3—4% Kuštanovci, Stanjovci, Vaneča, Polana in Pužavci; 5—6% Središče, Košarovci, Moščanci in Brezovci; 6—7%
Domanjšovci in Bodonci; 7—8% Adrijanci in Puconci, 8—9%
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Dolina in Kančovci; 9—10% Ženavlja; medtem ko imajo Gornji
Petrovci že 10—11% katolikov. Vsa ostala selišča imajo večji od
stotek katolikov.
Če zvežemo najsevernejši izrazito protestantski kraj Lucovo
na N v SW smeri preko Stanjovcev in Bodoncev s prav tako pre
težno protestantskimi Strukovci na SW m eji Goriškega in Ra
venskega, v SE smeri pa preko Adrijancev, D om anjšovcev in
Središča s Pordašinci, dobimo mnogokotnik z osnovnico vzpo
rednika med Pordašinci in Strukovci, sekajočo Puconce. V okviru
tega poligona se nahaja geografsko središče goriških prote
stantov.
Ravensko je najprometnejša prekmurska pokrajina. Na Ra
venskem leži gospodarsko središče vsega Prekmurja — Murska
Sobota. Radi prometnih sredstev, ki vodijo preko valovitih goric
v Porabje, ni mogel Monoštor, še manj pa Feldbach, pritegniti
Prekmurja v svoje gravitacijsko območje. Šele železnica Murska
Sobota-Zala Egerszeg je usmerila proti N Goriško, vendar pa
ni mogla preko nje Murska Sobota nikdar odtrgati Ravenske in
SW Goriškega od Radgone. Prometna os Prekmurja je imela do
1. 1918. svoj W tečaj v Radgoni in je bila od Radgone zvezana s
prekmurskim prometnim osiščem z Mursko Soboto, kamor je bilo
usmerjeno Goriško s svojim srednjim S delom in E Ravenskim.
Danes gravitira na Mursko Soboto vse Goriško razen SE, in Ra
vensko. Pred 1. 1918. pa je agrarni izvoz in industrijski uvoz SW
Goriškega in W Ravenskega tekel skozi Radgono, kamor je vodil
promet tudi radenski brod. Prometno smer iz Goriškega na Mur
sko Soboto ter Radgono in iz Murske Sobote proti Radgoni nam
kaže tudi razprostranjenost ravenskih protestantov.
Z Goriškega se razprostira pretežno protestantsko ozemlje
od Moravcev, Puconcev in Strukovcev do Murske Sobote. Pre
danovci in Polana imajo nad 90% protestantov (1—2 % in 3—4%
katolikov), tako da se geografsko torišče goriškega protestan
tizma strnjeno nadaljuje na N Ravensko v obliki obrnjenega tri
kotnika z osnovnico Pordašinci-Strukovci na N in s katetama
Pordašinci-Polana na SE in Strukovci-Polana na SW. Posebno
jasno se izraža protestantska večina med Moravci, Mursko Soboto
in Polano, kjer tvorijo protestanti naddvetretjinsko večino v
vaseh Martjanci, Markišavci in Nemčovci. Na W med Strukovci
in Polano podaljšek protestantske Goriške ne pride do izraza
radi pomanjkanja selišč v pokrajini ob Ledavi med Pužavci in
Polano. W od Murske Sobote pa prehaja protestantizem v manj
šino preko pretežno protestantskih vasi Črnelavci, Veščica in
Kupšinci, izmed katerih pa ima naddvetretjinsko večino samo
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Vescica; v Črnelavcih in Kupšincih imajo katoliki preko ene
tretjine pripadnikov. Obe vasi sta versko dvolični, prav tako kot
vas Borejci s katoliško večino. Od Veščice dalje proti W imamo
samo še protestantske manjšine, ki štejejo v vaseh Rankovci,
Gederovci in Murski Petrovci12) več kot 10% vsega prebivalstva,
a ki se nad eno tretjino povzpnejo samo v Sodišincih. Vasi brez
protestantov med Mursko Soboto in dolnjo Kučenico ni, ali Vanča
ves, Tišina in Petanjci ter Krajna imajo neznatne manjšine pod
10% vsega prebivalstva.
Prav tako kot ima svet gornje Ledave in njenih gornjih do
tokov značaj mešanega ozemlja, prehod iz večine na E v neznatnejše manjšine na W, dokler niso kraji ob Kučenici od Ocinja
do gornjih Črncev izključno katoliški, tako je isto slučaj tudi
na nekdanji prekmurski prometni osi med Mursko Soboto in
Radgono. Enako je na meji SW Goriškega in NW Ravenskega v
okolici Cankove, koder je težilo pred 1. 1918. SW Goriško k Rad
goni; čim zapadneje, tem neznatne jšo imamo protestantsko manj
šino. Skakovci na črti Strukovci-Pužavci-Radgona imajo še pro
testantske manjšine, ki prekoračijo 10%, manjše pa je število
protestantov v Cankovi in Korovcih. Upoštevajoč vse to, postane
versko geografska slika W Goriškega in Ravenskega jasna. Obe
pokrajini sta prehodno ozemlje, kjer pada število in odstotek
protestantov proti W in kjer obratno narašča premoč katolikov.
V
tej razdeljenosti je jasno podan geografski, in to prometno
geografski moment. Na N Goriškem prodrejo katoliki kot večina
daleč na E preko Gornje Lendave, preko Doliča, Trdkove, Vi
doncev, Kovačevcev, Prosečke vasi in Mačkovcev v osrčje Go
riškega, tako da zaženejo na NW pravcati klin v geografsko to
rišče prekmurskega protestantizma. Na drugi strani pa prehajajo
protestanti kot večina na S Goriškem in istotako na N Raven
skem W od Murske Sobote daleč na W do Bodoncev, Starih
Beznovcev, Strukovcev, Pužavcev in Kupšincev. Razprostranje
nost prekmurskih protestantov je likovno podobna zagozdi, ki
ima svojo udarno stran na NE na črti Neradnovci-Motvarjavci,
zabojno, ožjo pa na W med Starimi Beznovci in Kupšinci, usmer
jeno N mimo Murske Sobote proti Radgoni. Veliko vlogo igra
pri tem fevdalna razdelitev posestev, po kateri so zlasti Batthyânnyji stremeli za zvezo z Radgono. Poleg tega pa migracija
prebivalstva, ki se osredotoča na ozemlje ob črtah prometne
usmerjenosti Ravenskega in S ter W Goriškega na Radgono, ki
12)
O pozarjam na k rajevn o zaznam ovanje G orn ji, mesto in poleg Spod
n ji ali D oln ji: G orn ja in D oln ja Lendava; na drugi strani pa G ornji in
Murski Črnci, G orn ji in Murski Petrovci.

PROTESTANTI V PREKMURJU.

87

88

FRANJO B AŠ:

je igrala v srednjem in novem veku mnogo važnejšo gospodarsko
vlogo, nego danes. Saj je do izgraditve južne železnice predstav
ljala najmanj enako važno mesto kot Maribor in jo je Maribor
prekosil šele v dobi železnic; tako da je bila migracijska gravi
tacija Radgone v preteklosti daleko večja, kot je danes ali pred
L 1918.
E in S od Murske Sobote prehaja Ravensko v najbolj kato
liško pokrajino Prekmurja, v Dolenjsko. S in E od Murske So
bote ponehajo protestanti. Samo S od Goriškega, med Tešanovci
in Mursko Soboto, leže še vasi Mlajtinci, Lukačovci in Noršinci.
ki imajo nad 10 % 110 protestantsko manjšino, nalikujoč Murski
Soboti, ki se nahaja z 18—19% na zadnjih SE izrastkih raven
skega protestantizma. Rakičan z 2% (SE od Murske Sobote) ima
že čisto dolenjski, skoro homogeno katoliški značaj. Slično kot z
Rakičanom je s S od Murske Sobote ležečim Krogom, medtem ko
v Satahovcih že ni več protestantov. Pač pa imajo vasi E od pro
metno važne ceste Rankovci - Radenci močnejše protestantske
manjšine v Gradišču, ki kaže dvoličnost in v Murskih Črncih,
kjer je 23% protestantskih prebivalcev. Deloma so te manjšine
ostanek reformacije, deloma pa ustanovljene po priselitvi pro
testantov.
Murska Sobota, ki leži geografsko na stiku Ravenskega, Go
riškega in Dolenjskega, zavzema tudi centralno cerkveno-geografsko mesto. Ne sicer po relativni pripadnosti prebivalstva k
posameznim cerkvam, ki bi odgovarjala številčnemu razmerju
konfesij v Prekmurju, ampak po legi. Troje cerkveno geograf
skih pokrajin obsega Prekmurje: Homogeno katoliško Dolenjsko
z SE Ravenskim, večinsko protestantsko E in srednje Goriško ter
NE Ravensko in končno W Goriško in W Ravensko s katoliško
večino, v kateri proti W vse bolj izginjajo protestantske manj
šine. In na mestu, kjer se združujejo vse tri cerkveno-geografske
edinice, leži Murska Sobota.
Prekmurski protestanti so cerkveno razdeljeni v pripadnike
avgsburške konfesije ali evangeličane, kot se sami nazivi je jo, in
v neznatno manjšino reformirancev ali kalvincev. Zadnji živijo
ob goriški madžarski meji, kjer imajo absolutno večino v Motvarjavcih in Središču, relativno pa v čikečki vasi. Znatne manj
šine reformirancev, slično močne kot katoliške, imajo Hodoš,
Krplivnik in Domanjšovci; manjše skupine zaznamujejo Žitkovci, Strehovci, Pordašinci, Križevci, Predanovci in Murska
Sobota.
O gibanju posameznih konfesij je nemogoče podati popolno
sliko, ker nisem mogel dobiti madžarskih statistik. Zato sem na
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vezan na deloma nepopolne podatke Raića B.,13) ki navaja za leto
1862. število katolikov in protestantov v katoliških župnijah Can
kova, Tišina, Murska Sobota, Martjanci, Bogojina, Sv. Benedikt
in Pečarovci. D olnje Lendave in okolice Raič sploh ne opisuje,
kot tudi ne navaja številčne moči protestantov in katolikov v beltinški in pertoški župniji. Turnišče in Črešnovci so po Raiču
izključno katoliške župnije, za šentjursko in gornjepetrovsko
župnijo pa navaja samo okroglo število protestantov ter katoli-
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kov. Spričo tega je ugotovitev gibanja prebivalstva po veri radi
pom anjkanja zgodovinskih podatkov o Pertoči, Beltincih in D ol
nji Lendavi nepopolna, radi približnjih Raičevih podatkov pa za
Sv. Juri in Gornje Petrovce samo približna. Izraeliti so iz tabele
izločeni.
Porast protestantov v Bogojini radi njih majhnega odstotka
ne pride do veljave.
Slika, ki nam jo kaže tabela, ugotavlja nazadovanje prote
stantov tam, k jer so v absolutni večini, to je na srednjem in
E Goriškem okoli Gornjih Petrovcev ob Veliki in Mali Krki in
ob gornjem Kobiljem potoku; poleg tega pa na vznožju prek
murskih goric, na m eji Goriškega in Ravenskega, v ozemlju med
Cankovo in Martjanci. To nazadovanje pa je izenačeno z napre13) Raič B.: 1. c. p. 58 c. s.
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dovanjem v Murski Soboti in njeni najbližji okolici. Privlačna
sila Murske Sobote vleče protestante iz okolice v murskosobočanski trg k intenzivnejšemu in produktivnejšemu gospodarskemu
udejstvovanju. Na drugi strani pa je napredovanje protestantov
v pečarovski in šentjurski župniji posledica migracije iz sred
njega in E Goriškega na W, migracije, ki se je vršila še dalje
preko Kučenice na Srednje Štajersko in ki se danes vrši preko
Mure v Prlekijo, pred vsem pa na Mursko polje W od Gornje
Radgone. Gospodarsko napreden in aktiven prekmurski prote
stant se hitreje kot katolik poda v mesto za kruhom in taka pri
vlačna točka je Murska Sobota, a poprej Radgona. Vrzel, nastalo
po izselitvi v Mursko Soboto v pokrajini med srednjim S Gori
škem in Mursko Soboto, skoro izpopolni protestantski dotok z
manj rodovitnega Goriškega. V cankovsko pokrajino se priselju
je jo v prvi vrsti katoliki z W Goriškega, tako da je radi tega rela
tivni padec protestantov tu največji. Ojačen je protestantov med
Radgono in Minsko Soboto gre na rovaš nakupovanja in poselje
vanja poljedelske zemlje. Goriško je namreč manj rodovitno kot
Ravensko ali Dolenjsko. Borba z malo plodno zemljo je Gori
čana utrdila, na drugi strani pa ga je zgodnje prosvetno delo
protestantskih šol prosvetno dvignilo. Ker je Prekmurje skupaj
s Prlekijo, Medumurjem in Zagorjem ena najbolj gosto naselje
nih pokrajin Jugoslavije in ker manjka Prekmurju industrija,
se tu zemlja izredno visoko ceni. Nikjer na Slovenskem ne naj
demo tako ozkih mej med njivami kot na Prekmurskem. Ideal,
življenski smoter Prekmurca je pridobiti si kar mogoče zemlje.
V tem in pa v gospodarski moči goriških protestantov temelji
pridobivanje in poseljevanje ravenske zemlje, kar se je vršilo
večinoma na Ravenskem v najbolj prometnem ozemlju ob cesti
Murska Sobota - Radgona in Rankovci - Radenci. Preseljevanje
Prekmurcev v Prlekijo, kjer je zemlja cenejša kot na Raven
skem, pred 1. 1918. šibko, se danes vedno bolj jači. Najmočnejše
je priseljevanje Prekmurcev in s tem tudi protestantov na Mur
sko polje okoli Apač, kjer se naseljujejo na posestva v Avstrijo
še izseljujočih Nemcev, vidno pa je tudi po vsej ščavniški Prle
kiji. V najbolj protestantskem ozemlju Goriškega je poleg izse
ljevanja protestantov ter mešanja vasi z dohodom katolikov va
žen za relativen padec protestantov in dvig katolikov naravni
prirastek pripadnikov ene ali druge konfesije. Katoliške rodbine
štejejo tukaj v splošnem več otrok kot protestantske, pri katerih
se proti E vedno pogosteje pojavlja zakon s samo dvema potom
cema. kar postane očividno na madžarski E goriški meji in pri
kalvincih.
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Pojma cerkvene in narodnostne pripadnosti nista v Prek
murju medsebojno zvezana. Izjemno velja to za kalvince na
E Goriškem, ki bivajo ob madžarski meji po vaseh od Hodoša do
Žitkovcev. Kalvinizem je na Madžarskem od nekdaj predstavljal
proti nemškemu protestantizmu nekaj madžarsko narodnega in
tako so tudi naši kalvinci — Madžari. Nemške vasi Ос-inje, Kramarovci in Fikšinci na W Goriškem v ozemlju gornje Kučenice
so popolnoma katoliške in nimajo niti enega protestanta. Veči
noma protestantski Hodoš, Krplivnik, Središče, Prosenjakovci,
čikečka vas, Pordašinci in Motvarjavci na E Goriškem so na
rodnostno večinoma madžarske vasi, tako da je pretežna večina
goriških Madžarov protestantov. Več Madžarov kot na Goriškem
pa prebiva na Dolenjskem v Dolnji Lendavi in njeni okolici
(Dolnja Lendava, Dolga vas, Mostje, Banuta, Genterovci, Kamovci, Dobrovnik, Radmožanci, Kapca, Kot. Gaberje, Gornji in
Dolnji Lakoš, Petešovci, Dolina, Čentiba), kjer je daleko nad
90% katolikov. Ti dolenjski Madžari so skupno z goriškimi
Nemci, a obratno od goriških Madžarov katoliki.
Radi velike narodno-prosvetne tvorne sile prekmurskih pro
testantov in pa radi demokratske uprave v svoji cerkvi so bili
v preteklosti slovenski protestanti proti madžarizaciji bolje obo
roženi kot katoliki. Z delom prekmurskih katoliško - narodnih
buditeljev pa se je odpornost izravnala, tako da je danes na
rodna zavest protestantov ter katolikov enaka, kot je bil tudi
pasivni odpor, izvirajoč iz kmetskega konservativizma. pri obeh
enak. Ko je madžarizacija odtrgala slovenstvu protestantski Šurd
in Taranj,14) na N pa katoliško Porabje, se je madžarstvo usta
vilo na črti Hodoš-Domanjšovci-Prosenjakovci-Čikecka vas-Dobrovnik-Kapca-Kot na približno enako usmerjeni črti NNW-SSE.
Iz dejstva iste smeri v črti Hodoš-Kot je evidentna enaka na
rodnostna odpornost proti raznarodovanju pri goriških prote
stantih in dolenjskih katolikih. Slovenski katoliški vasi Bukovnica in Kobilje preprečujeta madžarsko narodnostno zvezo med
dolenjskimi in goriškimi Madžari, med Dobrovnikom in Motvar
javci; protestantski slovenski vasi Ivanjšovci in Berkovci pa pre
prečujeta madžarsko kontinuiteto med Središčem in Prosenja
kovci in s tem med S in N goriškimi Madžari. V narodnostni di
ferencijaciji Prekmurja ne igra protestantizem — z izjemo 800
kalvincev, ki so Madžari — nobene vloge. Narodnostna razpro
stranjenost in verska pripadnost medsebojno nista v zvezi; prek14)

Trstenjak A.: Slovenci v šomodski županiji na Ogrskem , L jubljana

1905, p. 29, 67.
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murski Nemci so katoliki, prekmurski Madžari večinoma kato
liki, manjšina pa je protestantska.
Tudi sicer ni bistvenih geografskih razlik med prekmur
skimi protestanti in katoliki. Lega vasi se ravna po m orfologiji
zemeljske površine; enaki so tipi km etij pri protestantih in ka
tolikih, enaka je tudi razdelitev posestva. Slična so si gospodar
ska poslopja, edino notranjost hiš je različna. V zunanjosti pro
testantskih hiš m anjkajo razni cerkveni motivi pri protestantih,
sicer pa je zunanjost ista. Y notranjosti protestantske hiše m anj
ka pri katolikih običajen blagoslovljeni les in nabožne slike
svetnikov. Na mesto svetih podob, ki vise v katoliški hiši na steni
na vsaki strani bohkovega kota, stojita v protestantskem domu
dve sliki, predstavljajoči na eni duhovne prvake reform acije
Luthra in Melanchtona, na drugi pa politične stebre protestan
tizma iz dobe protireform acije v srednji Evropi, Gustava Adolfa
in Friderika Hessenskega. Ostale slike, istotako številne kot slike
svetnikov v katoliških hišah, pa kažejo umrle in še živeče člane
domače rodbine, ki so največkrat posneti kot vojaki ali izseljenci
v tujini.
Samo protestanti poznajo tradicijo o izselitvi in romanju v
Šurd. Po gospodarskem stanju ni razlik med pripadniki obeh ver;
samo tam, k jer im ajo protestanti kot na E Goriškem manj po
tomstva, so tudi gospodarsko močnejši. Y prosveti je obvezna
ljudska šola ustvarila enako prosvetno višino prebivalstva. Ker
pa velja v večini pravilo, da je gmotno situirani kmet, prosvetno
tudi naprednejši, stopi s tem sporadično na plan v geografskem
torišču prekmurskega protestantizma gmotna in prosvetna pre
moč protestantizma. Obratno je protestantizem na W Goriškem
in W Ravenskem pod močnimi duševnimi vplivi katolicizma. V
mnogih krajih s protestantsko manjšino hodijo protestanti, če
je njihova cerkev daleč, v katoliško cerkev, — v Raičevem času15)
so dajali n. pr. katoliškemu župniku v Pertoči zbirco, — obisku
je jo skupaj s katoliki božja pota kot V eržej ali Sv. T rojico v
Slovenskih goricah ter se vzdržu jejo dela na Marijine praznike.
Prestop iz protestantske v katoliško cerkev sem ugotovil samo pri
priseljencih v Ščavnici v župniji Sv. Benedikt v Slovenskih go
ricah. Splošno so protestanti v Prekm urju tolerantni sosedje ka
tolikov, ki sodelu jejo tudi v krajih s protestantsko večino s svo
jim i organizacijami (požarne brambe, pevska društva) pri ka
toliških manifestacijah, n. pr. pri inštalaciji novega katoliškega
župnika.
15) Raie В.: 1. c. p. 56.
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Zusammenfassung. Die Verbreitung der Protestanten im Prekmurje. Die
geographische V erbreitung der 24.603 Protestanten (davon 800 Ref.-Evang.)
im Prekm urje ist in der Verteilung des Landes unter katholische und re
form ierte Herren im Zeitalter der G egenreform ation sowie in W anderungen
der Bevölkerung seit dem aufgeklärten Absolutismus begründet. Das T ief
land iin SE ist ausgesprochen römisch - katolisch, das hügelige mittlere
und östliche Oberland mit der Ebene bis Murska Sobota aber überwiegend
protestantisch, während die Protestanten gegen W und N abnehmen, so daß
die D örfer an der österreichischen und magyarischen Grenze wieder katho
lisch sind. Bei Prüfung der Bevölkerungsbewegung in bezug auf Religion
ergibt sich, daß die Protestanten einen Rückgang östlich von Radkersburg
und im östlichen Hügellande aufweisen, wogegen sie besonders im Murska
Sobota und im W Fortschritte verzeichnen können. Im P rekm urje stehen Re
ligion und Nationalität in keinem Zusammenhange, nur die Reformierten
sind Magyaren. Volkspsychologisch stehen die protestantischen M inderhei
ten im W unter dem Einfluße der Katholiken; im östlichen Oberlande aber
tritt die wirtschaftliche Überlegenheit der Protestanten, die zum Teil im
Zweikindersystem begründet ist, zum Vorschein. Das Innere des protestan
tischen Bauernhauses unterscheidet sich von dem des katholischen bloß durcli
den Ersatz der H eiligenbilder mit Familienbildern.

