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UVOD
Leta 2015 so salezijanci obeležili 50-letnico prihoda v Mužljo. Ob tem praznovanju se
mi je utrnila želja po boljšem poznavanju začetkov salezijanskega dela v Vojvodini,
kamor so leta 1965 prišli salezijanci slovenskega rodu med ponosne in zavedne
Madžare. Praznovanje 50-letnice je potekalo zelo slovesno in je dajalo vtis, da je v teh
letih salezijanske navzočnosti vse potekalo v najlepšem redu. Vendar se ob prebiranju
hišne kronike odkrivajo prava in resnična dejstva. Ker prihajam prav iz Mužlje in je
naša družina tudi od blizu spremljala vsakodnevni utrip ob župnijski cerkvi, je bilo
iskanje po preteklosti kraja, župnije in salezijanske skupnosti zame še toliko bolj
privlačno.
O samem prihodu in prvih začetkih salezijanskega poslanstva doslej ni še nobenega
sistematičnega in celovitega zapisa. V nekaterih publikacijah so omenjeni le posamezni
dogodki in osebe, ki se dotikajo salezijanskega poslanstva v Mužlji. To gradivo mi je
bilo v pomoč pri sestavljanju celostnega pregleda omenjene tematike. Da bi bilo delo
opravljeno kar najbolj temeljito, sem se posluževal različnih javnih glasil in tudi
arhivskega gradiva, kolikor je že dostopno, npr. škofijski arhiv v Zrenjaninu.
Največ podatkov pa sem uspel pridobiti iz kronike župnije Mužlja ter iz osebnih
pričevanj starejših salezijancev, ki so v tej župniji delovali in v njej doživeli prva leta
poslanstva. Pregled je pokazal, da je župnijska kronika za prva leta zelo bogata in nudi
veliko informacij, v nadaljevanju pa so zapisi manj pogostni in manj obsežni.
Veliko informacij sem prejel tudi od domačinov, ki so salezijansko navzočnost v Mužlji
spremljali od vsega začetka. Pogovori z njimi so mi bili bogata dopolnitev podatkov, ki
sem jih pridobil iz ohranjenih dokumentov. Hvaležen sem jim, da sem se z njimi lahko
pogovoril in dopolnil moje znanje. Vsaj nekatera njihova pričevanja so dodana v prilogi
diplomskega dela.
Tako diplomska naloga v uvodu predstavi kratek zgodovinski prerez Banata in Mužlje,
to je kratko predzgodovino kraja in cerkvene skupnosti, v nadaljevanju, ki je osrednji
del naloge, pa podrobneje predstavi prvih dvajset let salezijanskega poslanstva v Mužlji.
Šlo je za novo obliko pastoralnega delovanja slovenskih salezijancev, ki so jo prevzeli v
povsem novem okolju in se srečali s številnimi izzivi.
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1. Banat
V objemu mogočnih rek Tise in Donave na zahodu in jugu ter madžarsko-romunske
meje na severovzhodni strani se razprostira nepregledna ravnina, žitnica nekdanje
Jugoslavije, dežela najkakovostnejše pšenice, koruze, olja, sladkorja, vina, pa tudi nafte.
To je rodovitna, bogata pokrajina. O njej pesnik Djura Jakšič piše, da je »blagoslovljena
zemlja banatska« (Djura Jakšić).
Na 9300 kvadratnih kilometrov površine živi 700.000 ljudi, kot piše v Svetem pismu
»izmed vsakega naroda pod nebom« (Apd 2,5). Državne statistike navajajo 30 različnih
narodnosti, ki tu živijo, ter 27 različnih verstev, ki so uradno priznana (Hallai 2015, 21).
Političnoupravno je Banat sestavni del samoupravne pokrajine Vojvodine, ki se ponaša
z znanim rekom »Srem, Banat, Bačka, tri srca junačka«. Sedež uprave je Novi Sad.
Večina prebivalcev Banata so Srbi, sledijo jim Madžari, Romuni, Slovaki, Rusini,
Hrvati, Bolgari. V zadnjem času so območje naselili Albanci, Makedonci in seveda
povsod navzoči Romi. V široki demokratičnosti uprave se vse odredbe in obvestila
objavljajo v petih jezikih: srbskem, madžarskem, romunskem, slovaškem in rusinskem.
Petjezični so tudi uradni žigi. V verskem oziru je največ pravoslavnih, ki imajo svojega
vladiko v Vršcu. Katoličanov je sto deset tisoč. Po narodnosti je Madžarov sto tisoč,
Bolgarov in Hrvatov ter ostalih manjših pa je le nekaj tisoč.
Zrenjanin (nekoč Veliki Bečkerek ali pa tudi Petrovgrad) je upravno, politično, kulturno
in versko, pa tudi geografsko središče Banata. Iz skromnega kmečkega predvojnega
mesteca se je v povojnih letih razvilo in uveljavilo kot pomembno industrijsko središče.
Danes šteje 80 tisoč prebivalcev. V mestu samem so zastopane vse veroizpovedi, vsaka
s svojo cerkvijo ali molilnico. Največ je pravoslavnih Srbov, ki štejejo skoraj 60 tisoč in
imajo pet »parohij« – župnij. Za njimi najštevilčnejši so z 20 tisoči katoličani, ki so
skorajda sami Madžari, imajo pa dve župniji, eno v središču, drugo v Mužlji. (Hišna
kronika)

1.1 Zgodovina kraja Mužlja
V enem od prvih pisem so salezijanci o Mužlji zapisali tako: »Ne iščite je na
zemljevidu, ker je ne boste našli, čeprav je sama po sebi spoštovanja vredno naselje z 10
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tisoč prebivalci. Je pa sestavni del Zrenjanina, kakor Šiška ali Vič z Ljubljano.« (Hišna
kronika)
Mužlja za seboj nima dolge zgodovine. »Njeno rojstvo sega v leto 1890 in nastala je iz
političnih razlogov. Ob tedanjih pokrajinskih volitvah je srbska stranka imela precejšnjo
nadmoč. Da bi ji bili kos, so madžarski velikaši v naglici preselili predvsem iz
severnega Banata 5000 Madžarov, brezdomcev, najemnikov in jim podelili ozemlje
južno od Bečkereka med rekama Begejem in Tiso.« (15). Novemu naselju so dali ime
Mužlja, ki zveni nekoliko čudno. »Domačini pravijo, da prihaja od molsti – molža, saj
so ravno na tem kraju srbski pastirji zbirali svoje črede ovac in govedi, da so jim
napojili in molzli.« (18). Za nove naseljence je bila zemlja trda za obdelovanje. Res so
dobili brezplačne domove in vsi enako zemljo, a ta je bila »mačeha«. Polja ob reki Tisi
so oddaljena tudi 15–18 km od domov, bila so nižinski močvirnat svet, ki je v deževni
dobi bil skoraj ves pod vodo, v sušni dobi pa je postal trd, da se je ob kopanju iskrilo od
motike. Dobili so šolo in cerkev, ustanovljena je bila župnija, a vse to je malo vplivalo
na naseljence. Iz roda v rod so tolkli revščino, predajali so se pijači in surovostim ter
prav zaradi tega zasloveli daleč naokoli. Zgodovinski pomen imena Mužlja in naselja
ter razlaga njegovega porekla sta sporna, razlaga je nejasna. Geografski koncept
»Muzslya« ali »Muzsla« je mogoče najti v treh državah Karpatske kotline. Na
Madžarskem se eden od vrhov Mátre imenuje Muzsla. Na območju današnje Slovaške
se nahaja naselje Muzsla v bližini mesta Párkány na levem bregu Donave, tu v južnem
delu Vojvodine pa naselje nosi ime Muzslya. Zanimivo je, da so pojasnila, povezana z
imenoma obeh lokacij, precej drugačna. V obeh primerih avtorji razlagajo imeni naselij
z različnimi argumenti, ki se nanašajo na zgodovinske vire. V primeru Muzsle na
Slovaškem so avtorji knjige izhajali iz dejstva, da »ime izhaja iz slovanskega imena,
vendar je ime kraja madžarsko«. V primeru Muzslya v Vojvodini je Miklós Karl, avtor
knjige »Marljivi žitelji rita«, domneval, da je ime mogoče pripisati slovanskemu
običajnemu imenu »muzara«, ki bi lahko bil kraj, kjer so pastirji pasli ovce in svoje jate
ter živali na tem kraju molzli. Slovenski izraz za tak kraj bi bil molzišče. (Karl 1990,
27)
Od leta 1905 je bilo samostojno naselje v okrožju »Torontál megye«, ki je pripadalo
Madžarski pod imenom Felsőmuzslya. Po Trianonu je od leta 1920 delilo usodo
zahodnega Banata, bilo je del Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, nato med
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letoma 1941 in 1944 pod nemškim imenom Obermuschla, kasneje pa je ponovno
pripadlo Jugoslaviji in dobilo staro ime Mužlja. (27)
Državni zaklad je v novo občestvo naselil iz 18 severnobanatskih vasi 420 katoliških
madžarskih družin; skupno je bilo 3600 ljudi s povprečno sedmimi do osmimi otroki.
Družine, ki so se naselile na območju, so bile izključno rimskokatoliške krščanske
družine. Priprave na gradnjo cerkve so se začele že leta 1892. Gradnja novega poslopja
je bila načrtovana v središču naselja, ki je bilo približno enako oddaljeno od prve in
zadnje ulice naselja. (28)

1.2 Župnija
Parcele 260–263 so bile namenjene gradnji cerkve in župnišča. Poleg slednjih je župnik
prejel še 96 hektarjev zemlje, ki je zagotavljala gospodarsko vzdrževanje. Dokler cerkev
ni bila zgrajena in posvečena (leta 1902), je nedeljsko bogoslužje potekalo v prostorih
osnovne šole. Sveto mašo je opravljal Ferenc Szabó, župnik v Zrenjaninu. (Hallai 2015,
135)
Po drugi svetovni vojni je Katoliška cerkev desetletja zelo trpela, vse premoženje pa je
bilo nacionalizirano. Ambulantno ordinacijo so preselili v župnišče, tej je sledila še
pošta. (Palatinus 2015, 23)

1.3Sakralni objekti v župniji
Prvo župnijsko žegnanje je bilo 11. septembra 1898, na god Marijinega imena. Takrat
so blagoslovili znamenje križa, ki še danes stoji pred cerkvijo. Rónay Jeno se je zelo
potrudil, da je bila cerkev čim prej zgrajena. Denar, potreben za gradnjo, so dobili iz
prispevka občine ter domačinov in donacij, mestna zakladnica je bila največji donator,
vse župnije v takratni škofiji Szeged-Csanád pa so pomagale pri zbiranju sredstev. Ker
je bilo območje, kjer naj bi stala cerkev, nizko ležeče in močvirno, je tudi to delno
zavlačevalo gradnjo. Morali so pilotirati zemljo, da bi zagotovili stabilnost stavbe. Po
pilotiranju so cerkev intenzivno gradili med letoma 1899 in 1902, ko je bila gradnja
končana. Izvajalca sta bila podjetnika Feketits in Jochum. (Hallai 2015, 136)
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Težka fizična dela pri gradnji cerkve so izvedli domačini. V času gradnje je bilo najprej
zgrajeno župnišče, in sicer leta 1899, ko je v naselje prišel župnik Ignác Sóka. Potem je
delo dobro napredovalo in cerkev je bila septembra 1901 že pod streho. Petindvajsetega
septembra so na zvonik postavili pol pozlačenega križa, ki je bil blagoslovljen v mestni
župniji, slovesnost je vodil mestni župnik Szabó Ferenc. Cerkev ima površino 380
kvadratnih metrov, zvonik pa v višino meri 36 metrov. Zgrajena je v realističnem
klasičnem slogu. Večina cerkva v Banatu, ki so jih gradili v istem času, je zgrajenih v
istem slogu. (136)
Iz njihove prostornosti je mogoče sklepati, da so se oblikovalci zavedali števila
vernikov naselja. Cerkve so namreč načrtovane tako, da lahko sprejmejo veliko število
ljudi. Takratni minister je cerkvi Marijinega svetega imena podaril glavni daritveni oltar
v gotskem slogu, ki je bil izdelan v Temišvaru v Romuniji. Napis nad prezbiterijem pa
je bil do leta 1919 »Kraljica Madžarov, prosi za svoje zveste ljudi«. Potem so ga
spremenili v napis »Kraljica angelov«. Leta 1984 je bil napis znova spremenjen v
»Marija Pomoč kristjanov, prosi za nas«. (137)

1.3.1 Cerkev Dominika Savia
Vas se je z leti razširila proti mestu, kjer so nastale nove ulice. Zaradi povečanja števila
prebivalcev je bilo treba zgraditi novo cerkev, ki je bila tako dolgo načrtovana. Poleti,
9. junija, leta 1991 je bil v ulici Tóth István položen temeljni kamen cerkve svetega
Dominika Savia. Delo je tako dobro napredovalo, da je bila 19. decembra cerkev pod
streho. Naslednje leto so ob cerkvi začeli graditi župnišče. (Palatinus 2015, 42)
Cerkev svetega Dominika Savia je msgr. László Huzsvár posvetil 15. maja 1994 ob
navzočnosti župnikov, drugih duhovnikov in uglednih osebnosti lokalnega življenja.
Mužlja je eno izmed redkih naselij, kjer so v 20. stoletju blagoslovili novo cerkev in
imajo v isti vasi dve rimskokatoliški cerkvi. Obe cerkvi imata stalno, vsakodnevno
bogoslužje. Krst otrok, prvo sveto obhajilo, procesije in birma se še vedno opravljajo v
župnijski cerkvi Marijinega imena. (43)
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1.3.2 Pokopališče
Na koncu ulice Baró Malcomes Jeromos, ki je nekoč predstavljala obrobje vasi, danes
pa se imenuje ulica Kun Béla in predstavlja skoraj središče vasi, je bila določena
lokacija za pokopališče na več kot enem hektaru zemlje. Prvi pogreb je bil avgusta
1890. Danes v osrednjem delu pokopališča, nasproti glavnega križa, leži prva grobnica,
kjer lahko zasledimo na spomeniku tole besedilo: »Tukaj počiva János Zakar, živel je
48 let. János Zakar je prvi prebivalec tega pokopališča, prišel je iz Sajan v Mužljo.«
(149) Desetletja je za pokopališče skrbela lokalna katoliška župnija. Grobove za umrle
so vedno kopali moški člani sorodstva, pozneje pa je to službo prevzel en vaščan, ki je
potem poskrbel tudi za ureditev pokopališča. To nalogo je desetletja zelo dobro in
vestno opravljal István Dobó. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila na začetku
pokopališča zgrajena vežica iz lokalnih prispevkov meščanov. Na začetku so domačini
bili temu nenaklonjeni, ker so morali prekiniti desetletno tradicijo. Temelj nove, bolj
civilizirane tradicije je bila uvedba drugačne pogrebne slovesnosti. Pokopališče skupaj z
vežico je danes pod upravo pogrebne družbe v Zrenjaninu. Demografski prirastek je
negativen, saj ima Mužlja vsako leto več pogrebov kot krstov, pokopališče je postalo
preozko in ni bilo dovolj prostora za grobove. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je
svet lokalne skupnosti po zavzemanju lokalne kmetijske zadruge razširil območje
pokopališča na zasebno zemljišče, s čimer je postalo še enkrat večje, kot je bilo prej
načrtovano. (Hallai 2015, 149)

1.4Življenje na ozemlju župnije od 1919 do 1980
Čas po prvi svetovni vojni so ljudje na ozemlju župnije težko preživljali, saj so bili za
vedno odrezani od matične države. Večina prebivalcev je bila Madžarov, zato so v vasi
živeli naprej kot Madžari in ohranjali svojo kulturo. Velik preobrat je nastopil med II.
svetovno vojno in v času po vojni. V vasi ni živelo veliko Nemcev vsega skupaj 8
družin, judov v Mužlji ni bilo, živeli pa so v Zrenjaninu. Grozote so začeli čutiti, ko so
može in mlade dečke vpoklicali v vojno ter so matere ostale same na domačiji. Po
nemški okupaciji Jugoslavije so v Mužljo naselile nemške vojake, oblast v Mužlji so
prevzeli Nemci. Ker pa nemška oblast ni zaupala Nemcem, ki so živeli v Mužlji, so od
drugod pripeljali moža, ki je vodil Mužljo. Ostareli vaščani se še danes spominjajo,
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kako sta v vsaki hiši živela dva nemška vojaka. Vojaki so bili zelo disciplinirani in so
spoštovali vsako hišo ter vse, ki so živeli v njej. Ime vasi so ponemčili in jo
preimenovali Ober Muschla. Nekaj vaščanov, ki so ostro nastopili proti nemški oblasti,
je bilo likvidiranih. Za njihova grobišča se žal še danes ne ve, kje so. Starejše gospe
opisujejo grozote, ki so se dogajale, ko so po končani vojni prišli ruski vojaki kot
osvoboditelji. Nihče ne razlaga, kaj točno se je dogajalo, vsi pa povedo, da so delali
»svinjarije«. Ko je po vojni nastopila komunistična oblast, je v mestu nastopil velik
preobrat, druga za drugo so se gradile velike tovarne, ustanavljala so se podjetja,
modernizirale so se ceste, posodobilo se je poljedelstvo. Nekdanje kmečko mestece
Veliki Bečkerek je postalo Zrenjanin, privlačen industrijski center, kjer so deset tisoči
našli zaposlitev. Mužljanski bajtarji in kmetje so z veseljem zapuščali trdo kmečko delo
in se zaposlovali v tovarnah ter različnih podjetjih. Danes so prebivalci župnije Mužlja
veliko bolj zaposleni in imajo službe, le redki starejši ljudje se še mučijo z delom na
ostankih nekdanjih kmetij. Močan gospodarski razvoj je prinesel nagel dvig blagostanja,
z njim pa tudi neštete probleme sodobnega verovanja. (Hallai 2015, 207)
V času prihoda salezijancev je bil Banat cerkvenopravno apostolska administratura, od
prve svetovne vojne v upravljanju beograjskega nadškofa. Tako je bilo vse do 22.
decembra 1971, ko je Sveti sedež imenoval msgr. Tamása Junga za novega
apostolskega administratorja. Škofovsko posvečenje je bilo na sedežu škofije v
Zrenjaninu, 13. februarja 1972. (Eros 1993, 332)
Nadškof Gabrijel Bukatko je bil rojen leta 1913 v Donjem Andrijevcima pri
Slavonskem Brodu (Hrvaška). Izhaja iz Križevaške eparhije, ki je v tistem času
združevala vse grkokatoliške vernike. Študij v Rimu je zaključil z doktoratom. V
Križevcih je bil tajnik škofa, sčasoma pa je postal kanonik. V letu 1950 je bil imenovan
za apostolskega administratorja Križevaške (grkokatoliške) eparhije. Škofovsko
posvečenje je prejel v letu 1952. Beograjski nadškof je postal leta 1964, ker pa je bilo
zdravstveno stanje njegovega predhodnika Josipa Ujčića slabo, je bil že leta 1961
postavljen za nadškofa koadjutorja s pravico nasledstva. Kot predsednik Jugoslovanske
škofovske konference si je veliko prizadeval za ureditev odnosov med Svetim sedežem
in Jugoslavijo. Prav to njegovo prizadevanje je vplivalo tudi na kasnejše imenovanje za
beograjskega nadškofa. Kot grkokatolik je bil novost za vse, tako za civilne kot tudi za
cerkvene oblasti, saj tega v tistih krajih niso bili navajeni. S tem ko je bil imenovan za
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beograjskega nadškofa, je postal tudi apostolski administrator Banatske apostolske
administrature (danes je to zrenjaninska škofija). Na ozemlju administrature je imel
veliko težav zaradi jezika, večina vernikov je govorila samo madžarsko. Veliko si je
prizadeval za prenovo nadškofije ter za zagotovitev zadostnega števila duhovnikov.
Leta 1980 je oddal svojo odpoved zaradi zdravstvenega stanja in se umaknil v Ruski
Krstur v Vojvodini, kje je leta 1981 umrl. Pokopan je v Župnijski cerkvi svetega
Nikolaja, ki je pozneje postala egzarha (središče) grkokatoliške skupnosti v Srbiji.
(Jovanović 2014, 142)
Beograjski nadškofi so v Banat prihajali samo na birmanske maše, opravljanje dela na
tem prostoru so prepuščali vikarjem, ki so opravljali službo v Zrenjaninu. Te nelagodne
razmere je med letoma 1972 in 1988 z veliko ljubeznijo poskušal voditi in urejati
apostolski upravitelj škof Tamás Jung. Želel je okrepiti druženje duhovnikov in si
prizadevati za poglabljanje duhovnega življenja vernih. (Hallai 2015,332)
Po desetletju in pol – 16. decembra 1986 – je papež Janez Pavel II. apostolsko upravo
povzdignil v škofijo, za zavetnika imenoval svetega Gerarda, za stolnico izbral
župnijsko cerkev v Zrenjaninu in določil končne meje škofije. (332)
Za prvega škofa zrenjaninske škofije je Janez Pavel II. 7. januarja 1988 imenoval
msgr. Lászla Huzsvárja1, prelata njegove svetosti, dekana in župnika v Novem Sadu. Za
škofa je bil posvečen 14. februarja 1988. Upokojeni apostolski upravitelj škof Tamás
Jung je umrl 5. decembra 1992. (332)
Novoimenovani škof je najprej preuredil župnije v škofiji, podružnic, oblikoval
duhovniški svet in objavil Pravilnik cerkvenih skupnosti ter hkrati popolno prenovil
škofijske urade. (333)
Dr. László Német2 SVD, drugi škof v zrenjaninski škofiji, je z odredbo, ki je začela
veljati 1. januarja 2010, reorganiziral dekanijske meje in revidiral ozemlja ter število
župnij in podružnic. (334)

1

Msgr. Huzsvár László se je rodil 21.2.1931 v Horgošu (Vojvodina), 1957. je bil posvečen za duhovnika,
kaplan v župniji Bácstopolya v letih 1957–1958), škofov tajnik (1958–1959), med leti 1958–1988
opravljal službo župnika v škofiji Subotica na več župnijah. 7.1.1988 ga je sv. Janez Pavel II. imenoval za
prvega zrenjaninskega škofa. Umrl je 10.12.2016 (Palatinus 2015,16).
2
Msgr. Dr. Német László SVD se je rodil 7.9.1956 v župniji Hódság (Odžaci) v Vojvodini, 1977 je
vstopil v red misijonski red Verbiti (Societas Verbi Divini). 1.5.1988 je bil posvečen v duhovnika, med
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2. Salezijanci v Mužlji
V ta narodno mešani in versko razdeljeni svet so prvi salezijanci prišli leta 1965 na
prošnjo tedanjega apostolskega administratorja Banata, beograjskega nadškofa
Gabrijela Bukatka. Le-ta je močno pritiskal na salezijanske predstojnike in prosil, naj
prevzamejo Mužljo, to veliko strnjeno madžarsko župnijo. Predstojniki so dolgo
oklevali. Osebje bi se še našlo, toda potrebno bi bilo znanje madžarskega jezika. Tedaj
je bilo v inšpektoriji več duhovnikov, ki so odlično obvladali madžarski jezik, toda bili
so že starejši, pri 70-ih letih. Prva dva, ki sta prevzela župnijo, sta bila Jožef Tkalec,
odličen poznavalec madžarskega jezika, in Štefan Zorko, ki se je dokaj dobro naučil
madžarščine med vojno v dobi internacije na Madžarskem. Nekaj mesecev pozneje je
prišel še tretji, Anton Horvat. Prevzem je bil 1. septembra 1965. »Prišli smo, a nismo
bili dobrodošli. Verniki in duhovniki so nam to jasno dokazali. Sledeči dve izjavi naj
pokažeta razpoloženje tistih dni. Starka dobričina pomilovalno reče Tkalcu 'Ali res niste
mogli dobiti kruha v Sloveniji, da so vas sem poslali?'. Drugi primer, obiskal nas je v
tistih dneh duhovnik, moj stari znanec, in prvi pozdrav je bil izzivalno vprašanje: 'No
gospoda Pogačnik in Držečnik ne potrebujeta duhovnikov, ko vas sem pošiljajo?'«
(Hišna kronika).
Najbolj podrobno opiše Štefan Zorko v pismu svojim domačim stanje, v katerem je bilo
župnišče ob prihodu. »Kakšno je versko stanje? Pred nekaj leti je bila birma v Beltincih,
zadnja v lendavski dekaniji. Med kosilom je g. kanonik Osterc prebral podatke, ki jih je
dobil po raznih župnijah med vizitacijo ob birmovanju. Navedel je, da je v Lendavski
dekaniji najslabša neka fara, kjer hodi samo 95 % ljudi v cerkev. Z ozirom na to Vam
lahko rečem, da je tu najboljša ocena, če jih hodi 5 % v cerkev, 95 % pa ne! Prvo
nedeljo, ko sva bila tukaj, sva štela ljudi v cerkvi, pri prvi maši 50 stark, pri drugi kakih
250 ljudi, vsega 300, »vernikov« pa je nad 8000! Otrok je bilo pri maši 26 deklic in 14
dečkov, hodi jih pa v šolo nekaj nad 900!« (Osebno pismo Štefana Zorka, arhiv župnije
Mužlja)

leti 1983–1993 deluje na več misijonskih postojankah, 1994 doseže doktorat iz dogmatike na Papšeki
univerzi Gregoriana v Rimu, 1994–2004 profesor dogmatike na univerzi v Modlingu v Avstriji, 2004 je
bil imenovan za provinciala na Madžarskem, 5.7.2008 ga je papež Benedikt XVI. imenoval za
zrenjaninskega škofa. (Palatinus 2015,17).
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V nadaljevanju pisma opiše tudi, kako so jih Mužljanci sprejeli. »V fari je deloval 16 let
duhovnik, ki je le par let starejši od mene, dober človek, toda silno neroden. V župniji
sami mu živi precej sorodnikov, zato je njegova premestitev naletela na precejšen
odpor. On sam se ni upiral, pač pa so se prvo nedeljo zbrali cerkveni očetje (cerkveni
odbor) in zahtevali obrazložitev, med tem so ženske kričale in komentirale zunaj ob
cerkvi cele čete bab! Tkalec je one miril v pisarni, jaz pa sem skušal ženske pomiriti.
Niso nič govorili proti nama, le svojega popa 'a mi papunkat' so hoteli imeti še zraven
naju dveh. Otročarija in madžarska nadutost! Ženske so bile večidel starejše matere,
nekaj tudi mlajših. Rekel sem jim, naj ne žalujejo, da je odšel njihov 'pap', ampak naj
raje pomislijo na to, da v 70 letih, odkar župnija obstoja, niso dale fari več kot enega
samega duhovnika. Matere, dajte župniji 15–20 duhovnikov izmed vaših sinov, pa boste
imele svojega popa! V glavnem se je tisto nedeljo pomirilo, vendar slišiva, da tu in tam
še vre, najbolj med tistimi, ki sploh v cerkev ne hodijo.« (Osebno pismo Štefana Zorka)
Zaorali so v trdo. Župnišče sta imela zasedeno krajevna pošta in ambulanta. Trije
salezijanci pa so spali v eni sobi nekaj časa kar na tleh in čakali boljše čase. Nekaj pa je
v tej fari bilo pozitivnega – imela je največ prirastka v celem Banatu. V matičnih
knjigah se da opaziti, da so leta 1965 imeli že 120 krstov. »Da je versko tako negativno,
so bili krivi mnogi činitelji, predvsem neznanska verska nevednost. Že stari madžarski
gospodje se niso prav nič brigali, da bi ljudstvo bilo poučeno v veri, med vojno in po
vojni so pa prišli še izgovori pritiska. Povrh je tu madžarska manjšina, ki jo bolj in bolj
izpodriva srbijanstvo in s tem tudi katoliško vero. Zadnjih 16 let je pa bil na fari gospod,
ki je bil ves zadovoljen s svojimi 50–60 starkami, ki so hodile vsak dan k maši, verski
pouk je bilo nula, verska vzgoja naroda nula in posledica, versko življenje, nula. Je pa
bilo nekaj tradicionalnih »pobožnosti«, predvsem poroke, ko je prišlo v cerkev vse kar
leze in gre.« (Hišna kronika). Na te svoje navade so silno navezani še dandanes.
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2.1 Prihod salezijancev
Ravno 1. septembra 1965 je v Beograd prišel Zorko, dan kasneje pa še Tkalec. Z
nadškofom Gabrijelom Bukatkom in njegovim tajnikom ter nekim prelatom,
Madžarom, so takoj odpotovali v Zrenjanin. Tam so se jim pridružili še Géczy3 in dekan
Jung4, ki je bil župnik v Zrenjaninu. Vsi skupaj so se peljali v »novo« faro ter bili na
kosilu. Naslednji dan je sledil prevzem. Tretji dan je Tkalec že bil v župnišču, medtem
ko je Zorko ostal v mestu in nakupoval vsaj najnujnejše. V župnišču je bil še župnik, ki
je pakiral, tih in miren ter vljuden gospod. Zorko tako opisuje svoje nakupovanje:
»Najteže je bilo meni, hodil sem od trgovine do trgovine, iskal pohištvo, postelje. Nato
joj 'muka' opremo kuhinje, kupoval sem sklede, piskre, šefice, žlice, nože, posteljnino.
Prišla sva namreč v popolnoma prazno župnišče. Za prvo noč sem toliko poslal iz
mesta, da je Tkalec imel na čem spati, drugi dan sem še zase nekaj nakupil. Največja
težava je bila v tem, da tu ni dobiti ničesar. Mesto namreč silno hitro raste, trgovinski
razvoj pa zaostaja. Vsak dan vlačijo sproti vse, kar pride, tudi najbolj zanič stvari
poberejo, samo da imajo nekaj. Ljudje so delavci in denarja jim ne manjka«.(Osebno
pismo Štefana Zorka)
»Povedati Vam pa morem, da nas Bog ni zapustil. Našla sva nadvse velikodušno pomoč
v osebi škofovega namestnika za madžarski del, Geczyja. Gospoda sem spoznal pred
leti, ko sva skupaj pridigala misijon v Lendavi. Pravzaprav sem jaz zaključeval
slovenskega, ko je on začenjal madžarskega. Mož nama je tako velikodušno pomagal,
pri nas tega ne bo storil nihče. Odprl je denarnico, ne, toliko denarja ne gre v denarnico.
Odprl je kaso in kar sem rabil, mi je dal. Jaz sem prinesel nekaj par sto tisočev s seboj,
toda to bi kmalu splahnelo, če ne bi on pomagal. Nadškof sam je tako hotel. Geczy
nama je tudi s svojim avtom sam zvozil na dom vse drobnarije,« je še zapisal Zorko.
(Osebno pismo Štefana Zorka)

3

Msgr. DDr. Géczy Tibor se je rodil 19.4.1915 v Zrenjaninu, v duhovnika je bil posvečen 7.5.1939 v
Sajanu. Opravljal je razna dela v zrenjaninski apostolski administraturi, bil je dekan, apostolski
protonotar. Umrl je 12.8.1993. (Palatinus 2015,14).
4
Msgr. Jung Tamás se je rodil 10.12. 1911, v duhovnika je bil posvečen 12.7.1936 v Zrenjaninu. Kot
župnik je deloval v Vršcu, Hódegydházán, Beodra, Mužlji in Zrenjaninu. 13.2.1972 je bil posvečen za
škofa, apostolskega administratorja. Umrl je 5.12.1992. (Palatinus 2015,16).
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2.2 Začetek salezijanskega dela
Verniki so kmalu postali pozorni na dve stvari. Salezijanci so začeli zbirati otroke, jih
vabiti k verouku, dečke so uvajali v ministriranje, med odmorom so z njimi igrali in
brcali žogo. Vsa leta po vojni otroci niso imeli verouka, zdaj pa so začeli prihajati,
najprej pet, nato deset, petdeset … in število je naraslo nad 600 takoj prvo leto. Drugi
vplivni dejavnik je bilo madžarsko bogoslužje. Medtem ko so duhovniki domačini še
brali in peli latinsko mašo, so slovenski salezijanci v Mužlji prvi uvedli bogoslužje po
odredbah II. Vatikanskega koncila v domačem jeziku. Vsi ti začetni napori so bili
namenjeni temu, da so se čim bolj približali vernikom, da so jih le-ti sprejeli kot svoje.
To se jim je zdel predpogoj za uspešno delovanje. Mnogo let je bilo zelo trdo, preživeli
so mnogo grenkih, brezuspešnih dni ob nesprejemajočem madžarskem ponosu. (Hišna
kronika)
Gospa Marija Kovács, ki je bila vedno aktivna v župnijskem občestvu, se tako spominja
prvih salezijancev: »Jože Tkalec je bil zelo umirjen gospod, ki se je znal z vsemi
pogovarjati in je farane imel za svoje. Štefan Zorko je bil čisto drugačne narave, bolj
konflikten in tudi hitre jeze. Ko se zdaj spominjam teh starih časov, bi lahko povedala,
da je Tkalec imel očetovski značaj, Tonček se je vedno igral z mladimi, Zorko pa je bil
oseba, ki je skrbela za disciplino. Veliko faranov se Zorka še danes spominja – eni bolj
pozitivno, drugi malo manj. Ljudje niso prenašali njegove strogosti in direktnosti. Od
duhovnika bi zmeraj pričakovali, da naj bi bil bolj blizu ljudem, sami pa tega nismo
vedno doživljali. V času, ko je Štefan Zorko postal župnik, me je povabil, da sem z
Marijo Vaci kot kantorka začela peti pri pogrebih. In to je trajalo vse do leta 2013. Pred
tem je na pogrebih vedno pel kantor ali pa še dve gospe, Zorko pa je bil tisti, ki je dejal,
naj pričnem še jaz hodit z Marijo Vaci, saj ni nikjer zapisano, da lahko samo oni hodijo.
Jaz sem se na začetku tega branila, ker mi je bilo nerodno in sem tudi poznala gospe, ki
so hodile peti. On pa je bil vztrajen in tako sem tudi jaz začela peti na pogrebih. Za
Zorka je bilo značilno, da je zahteval disciplino kot pri vojakih in čeprav je bil tako
strog, je bilo pri maši veliko ministrantov. S časom so ga tudi ljudje začeli imeti radi, pa
tudi on se je spremenil. Kljub temu je zahteval, da naj bo vsakdo, ki je prišel v cerkev,
spoštljivo oblečen; ni mu bilo težko opozoriti ljudi, kako naj bodo oblečeni. Vselej je
dežural v župnijski pisarni in nikoli se ni zgodilo, da bi kdo prišel in ne bi tam nikogar
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našel. Vsakogar je spoštljivo pričakal in vedno je bil oblečen v talarju. Ni dovolil, da bi
se ljudje sprehajali po župnišču, kamor bi želeli, vladala je stroga disciplina. Vedelo se
je, da če si pozvonil pri vratih, si moral tam počakati in nisi imel kaj okrog pohajati.
Pred tem si lahko šel, kamor si želel, on pa tega potem ni več dovolil. Bil je zelo
natančen in snažen. Vselej je bil pripravljen pomagati ljudem in rad jih je tudi učil,
velikokrat je pripovedoval, kako delajo kmetje v Sloveniji in s tem je včasih hotel
pomagati faranom, da bi lahko izboljšali svoje delo na kmetiji. Če je kdo od kmetov bil
odprt, ga je z veseljem poslušal, marsikdaj pa se je našel kdo, ki je bil trmast, potem pa
so ga samo kritizirali. V ljudeh je vladala neka trma, ki so se je stežka otresli. Če je kaj
želel povedati, je to tudi povedal, ne direktno, ampak po ovinkih je povedal vse.
Večkrat je ob nedeljah pri pridigi spregovoril, kako so ga farani sprejeli, ko je hodil
blagoslavljat hiše. V pridigo je znal vplesti dogajanje celega tedna. Čeprav je bil
Slovenec, je znal zelo lepo pridigati v madžarščini. Imel je zelo odločen glas in je z
njim tudi vzgojil farane ter otroke, kako se morajo obnašati v cerkvi in pri sveti maši.
Tudi med mašo mu ni bilo težko opozoriti otroke, naj se spoštljivo obnašajo. In so
potem otroci res bili pridni pri maši.« (glej Priloga I)

2.3 Odnos cerkvenih oblasti do salezijancev
Tudi cerkvena oblast je z velikim odporom sprejela salezijanske duhovnike, čeprav
Banat nikoli ni bil bogat z duhovnimi poklici. Ta nesprejetost se še danes čuti, ko
nekateri duhovniki ljubosumno gledajo na delo salezijancev. Glede na statistiko
birmancev v škofiji, jih je polovica iz Mužlje, druga polovica vseh birmancev pa je iz
področja cele ostale škofije. (Hišna kronika)
Salezijanec Tonček Horvat, ki je bil eden izmed prvih treh salezijancev, se začetkov
spominja takole: »Od začetka smo imeli dobre odnose z naše strani, pri njih je bilo čisto
na začetku veliko dvomov, kako bomo mi Slovenci delovali med Madžari, ampak
potem se je to lepo uredilo. Veliko smo si prizadevali, da bi imeli lepe odnose z njimi.
Videli so našo predanost do dela. Velik del škofijskih duhovnikov je študiral na
Hrvaškem, tako da so znali hrvaško in smo se mogli tako pogovarjati. Je pa vse
potekalo počasi, posebej sprejemanje z njihove strani, veseli so nas bili, ker smo prišli
pomagat, ampak zaupanje je prišlo počasi.« (glej Priloga II)
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2.4 Odnos političnih oblasti do novoprišlekov
Težko se najde vire ali dokumente, ki bi govorili o odnosu političnih oblasti do
salezijancev. V mestnem arhivu ni ničesar, prav tako je zelo malo podatkov tudi s strani
tamkajšnjih domačinov. Največ informacij prinaša hišna kronika. V mestnem časopisu
List Zrenjanin ne piše ničesar o verskem življenju iz tega časa, ne piše ne o katoličanih
ne o pravoslavcih. Od ljudi je tudi težko kar koli izvedeti, saj so bili vsi na neki način
povezani s komunistično partijo – če ne oni osebno, pa nekdo drug iz družine in zaradi
tega molčijo, če jih kaj vprašaš. Razgovorijo se edino, ko jih vprašaš, kako je bilo v šoli
– učitelji so jih javno tepli, udarjali po prstih, jih vlekli za lase … Danes pa nekateri
izmed teh profesorjev redno hodijo k maši in so postali »praktični kristjani«. Tega
odrasli še danes ne morejo pozabiti in velikokrat na glas in brez strahu očitajo, kaj so z
njimi počeli komunisti, ki so zdaj »največji verniki«.
Tonček Horvat ima lepe spomine tudi na odnos s civilnimi oblastmi. »Sosed je bil
učitelj, smo se kar dobro razumeli. Na začetku jih tudi nismo poznali in tako z naše
strani ni bilo težav z njimi. Tudi oni se z nami na začetku niso pogovarjali, ampak bolj
zaradi tega, ker nas niso poznali. Tekom časa je tudi politična oblast nekako prišla v
dialog z nami. Niso nam nasprotovali, saj bi nas sicer lahko izgnali iz Mužlje, nam ne bi
dali dovoljenja za prebivanje. Tudi s predstavniki krajevne skupnosti je kar šlo. Takrat
smo mi imeli veliko dela, tako da ni bilo časa, da bi se preveč ukvarjali z njimi«.

2.5 Stanje cerkvenih poslopij ob prihodu
»Župnišče, cerkev je dokaj čedna zgradba.« (Osebno pismo Štefana Zorka) »Vse hiše v
celem predmestju so takrat še bile pritlične, niste mogli še najti niti ene, ki bi bila vsaj
enonadstropna. V mestu samem so že gradili nekaj višjih stavb. V Mužlji je vse bilo
pritlično. Vas je sestajala iz ene dolge ceste, ob kateri je bil drevored nizkih akacij, nato
pločnika in hiše druga ob drugi nepregledne vrste. Glavna cesta je bila prevozna, z
debelim kamenjem tlakovana, vendar prašna, če dva, tri dni ni deževalo, se je dvigoval
velikanski oblak prahu za drvečim avtobusom.« (Osebno pismo Štefana Zorka)
Stavba župnišča je bila zidana v ključ, v obcestnem delu je bila ambulanta in pošta.
Ambulanta je bila kmalu preseljena, sobo so salezijanci dobili nazaj. Tudi pošta se je

16

počasi selila ven, ker je ena sama soba zanjo bila premajhna. Takrat so salezijanci lahko
uporabljali tri sobe, kuhinjo, veliko shrambo in klet. Na žalost ni bilo vodovoda. V
sobah je bil pod iz desk, v kuhinji pa je bil tlak narejen iz opeke. (Hišna kronika)
»Krog in krog župnišča je bil vrt in dvorišče. Je bila neka šupa za drva, potem poslopje
za prašiče in kure. Prašičev niso imeli, kure je pa župnik oddal svojim sorodnikom. Vrt
je bil obdelan v vinograd, ne kakšno jurko ali šmarnico, pač pa pravo, plemenito trto, ki
je takrat zorela v sladko grozdje.« (Hišna kronika)
»Cerkev je velika in svetla. Krog in krog je širok prostor, ki lahko služi za procesije. Je
kakih 15 m oddaljena od ceste in lepo zagrajena. Posvečena je Marijinemu imenu.«
(Hišna kronika)

2.6 Uvajanje salezijanske duhovnosti v župnijsko življenje
»Najlepši okras doma, pa tudi največje veselje in skrb so bile stotine in stotine otrok, ki
so se teden za tednom od jutra do večera zbirali na dvorišču, se igrali, skakali, tekli
naokrog in obiskovali verouk. Nikar ne mislite, da so bili ti otroci nekje iz zakotnih
krajev, ki jim je bilo dolgčas in so zato prihajali sem, da se razvedrijo. To so bili
moderna, sodobna mladina, ki je imela strnjene šolske obveznosti, doma pa udobnost
delavskih družin, mladina, ki je poznala privlačnost televizije in stadiona pa tudi versko
brezbrižnost staršev, mladina, ki je doma brcala žogo in na križpotjih igrala košarko ter
lizala sladoled in žvečila gumo ter gospodovala popustljivim staršem. In vendar so
prihajali k verouku. Skorajda vsak otrok je bil osebna pridobitev požrtvovalnih
katehetov, ki so vsako jesen in večkrat med šolskim letom šli od hiše do hiše, opozarjali
starše na versko vzgojo otrok, vabili otroke in navezovali stike.« (Hišna kronika)
»Veliko privlačno moč ima na mladino muzika: brenkajo kitare, pihajo trobente, voščijo
strune. Pojo na sestankih in v cerkvi stare in nove melodije in črnske duhovne pesmi.
Predšolski otroci gibajo nogice in tolčejo ritem z drobnimi rokicami in se smejejo drug
drugemu in so srečni. Zadaj v klopeh pa starke in starci začudeni dvigajo glave, kot da
vidijo in slišijo nek nov, njim nepoznani svet. Duša godbe in petja je Kornelija,
notredamska sestra, ki je organistka in obenem kvalificirana katehistkinja.« (Hišna
kronika)
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Tonček Horvat se še vedno živo spominja, kako je vse izgledalo ob prihodu
salezijancev. Pisal mi je tudi, kako so vse prenovili, da bi postalo lepo središče in da bi
se farani in mladi tam dobro počutili. »Cerkev smo začeli prenavljati po II. vatikanskem
koncilu. Cerkev smo po predpisih II. vatikanskega koncila prenavljali, pa tudi Zorko je
malo po svoje to prenavljal. On je potem vodil vso prenovo. Oltar smo dali bližje
ljudem, česar prej ni bilo. Farani te prenove niso bili veseli, bili so hudi na njega, saj je
bila njihova preteklost v tej cerkvi. Najbolj so mu zamerili, ker je na pročelju
prezbiterija zamenjal napis. Na začetku je stal napis »Marija, kraljica Madžarov, prosi
za nas«, po Trianonu so besedo »Madžarov« spremenili v »Angelov«, Zorko pa je kar
vse spremenil v salezijansko »Marija, Pomoč kristjanov, prosi za nas«. Prej je bil v
cerkvi kip od lurške Matere Božje, on pa ga je zamenjal s kipom Marije Pomočnice.
Prezbiterij je preuredil v eno ladjo. Iz Slovenije je prinesel velik korpus, ki so ga potem
postavili v prezbiterij. Na mesto Marijinega oltarja je potem dal krstni kamen. Ker so
bili ljudje navajeni tega oltarja, on pa je ta kip potem dal v župnišče, so farani nekaj
časa hodili v župnišče, da bi molili pred podobo Matere Božje. S premestitvijo krstnega
kamna je potem naredil več prostora za krst, saj je bilo včasih po 15 krstov ob nedeljah.
Zorko je uvedel, da so bili krsti samo enkrat mesečno in tako je potem bilo naenkrat tudi
15 krstov. Uvedel je, da je za vsakega krščenega otroka v zvoniku zazvonil zvon, saj je
bilo to za župnijo veliko veselje. Prej so bili ljudje navajeni, da se zvoni samo za umrle.
Vsaka sprememba je nekaj zahtevala. Počasi, počasi je vse šlo. Zorko je vse hotel
narediti po pravilih, saj je bil tudi ekonom v skupnosti. Zaradi tega se je potem Tkalec
večkrat jezil nanj. Včasih ga nekaj dni ni bilo doma, Tkalec pa je že takoj zaslutil, da
spet potrebuje denar in je šel kam prosit. V cerkvi je zamenjal tudi križev pot. Ne vem
pa, kam je dal stare slike. Vem pa, da so mu nekateri to zelo zamerili. Stari križev pot je
zamenjal, ker je bilo na starem naslikanih veliko oseb, on pa je z novim križevim potem
želel dati Jezusa v ospredje. (glej Prilogo II)
Po štirih letih delovanja se je zaradi bolezni in starosti Jože Tkalec vrnil v Slovenijo.
Župnijo je prevzel Štefan Zorko, z leti so prišle nove mlade moči, najprej Stanko
Tratnjek, zatem Srečko Golob. Drag in vzoren sobrat Janči Pavel pa je bil dolga leta
faktotum postojanke: mežnar, vrtnar, »nabavljač«, krojač, pravi skrben gospodar. Poleti
je bil z dušo in srcem na vrtu, pozimi je pletel košare, delal rožne vence, poleti in
pozimi je gojil zajčke – svoje »hanzeke«, kakor jih je ljubeznivo nagovarjal. Velik
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blagoslov za dom in župnijo je bila devet let zelo sposobna in izredno skrbna šolska
sestra Felicita Arh. Bila je kuharica, perica, snažilka, skrbela je za dom in vrt ter cerkev,
sprejemala in gostila je goste. Vsi ti dejavniki so omogoči1i, da so imeli čisto, snažno
cerkev, znotraj in zunaj urejen dom, v katerem so se vsi razumeli, se lepo počutili in si
med seboj pomagali. Domačini so se začeli približevati, duhovniki od blizu in daleč so
jih radi obiskovali. V Mužljo je s svojimi gosti prav rad zahajal škof, apostolski
administrator iz Zrenjanina, in ponavljal: »Kam pa naj jih pe1jem? Pri vas je tako lepo
urejeno in prijetno, da vsi odhajajo z lepimi vtisi.« Pa vemo, da je močno nasprotoval
našemu prihodu in nam vrsto let ni bil naklonjen.« (Hišna kronika)
Tudi sobratje iz diaspore, ki so delovali v Beogradu, Nišu, Prištini in Črni Gori, so prav
radi prihajali, saj so tam okrepili medsebojno povezavo in salezijansko zavest.

2.7 Okoliško področje
Bivanjska in izhodiščna postojanka je vedno bila Mužlja. Sem pa spada še obširno
področje, ki so ga oskrbovali in ga še danes oskrbujejo salezijanci.
Župnija v Ečki je bila osnovana leta 1793 po prizadevanju Jánoša Lázárja (1757–1809),
najstarejšega sina veleposestnika Lukácsa. Naslednje leto (1794) se je povečalo število
katoliških vernikov z doselitvijo katoliških Bolgarov Paljčanov. Zato je grof János začel
zanje graditi prvo cerkev, čez štiri leta je zgradil tudi župnišče (1798). Cerkev je stala na
prostoru današnje, sezidana je bila iz zbitega blata, a pokrita s trstiko. Leta 1802 so
nemški naseljenci prispeli v Ečko. Do leta 1945 je nastala močna nemška župnija z
mogočno farno cerkvijo. Leta 1965 je živelo tam 200 katoličanov, ki so bili večinoma
Madžari, razpršeni med Romuni in Srbi. Zato je bila pastoralna oskrba dokaj težka in
neučinkovita. Ker je število vernikov močno upadlo, je danes ozemlje župnije Ečka kot
podružnica priključeno župniji Mužlja.
Lukino Selo (madžarsko Lukácsfalva, srbsko Lukino Selo) je 5 kilometrov oddaljena
kmečka vas z odličnimi vrtovi, ki so in med mnogimi drugimi še vedno zalagajo
zrenjaninske tržnice. Vas se nahaja na Belem jezeru, ki pomeni vhod v Cesarsko barje
(madžarsko Császártó, srbsko Carska bara) – zaščiteno področje ob mrtvem rokavu reke
Begeja Stari Begej. Tam v vrbovih in drugih krošnjah gnezdi veliko vrst ptic; med
drugimi najdemo tukaj tudi sive in bele čaplje. Vas je v tistih časih štela 700 Madžarov,
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dobro stoječih kmetov in vrtnarjev. Žal pa so se v povojnih letih med njimi ugnezdili
baptisti in razvili dokaj močan protestantizem. V Lukinem Selu je tudi podružnična
cerkev župnije Mužlja.
Belo Blato (izvirno srbsko Бело Блато, slovaško Biele Blato, Lízika, bolgarsko Liznajt
(bolgarsko-paljčansko), nemško Lisenheim; madžarsko Nagyerzsébetlak) je 24
kilometrov oddaljena vas ob Tisi in prostranih ribogojnih jezerih. Štela je 2000
prebivalcev. Polovico so predstavljali Slovaki, evangeličanske vere, ki imajo svojo
župnijo. Druga polovica so katoličani, Madžari in Bolgari, s samostojno župnijo z
madžarskim in hrvaškim bogoslužjem, ki so jo upravljali iz Mužlje.
Na vseh teh postojankah so imeli redno bogoslužje ob nedeljah, reden verouk pa en dan
v tednu.

20

3. Prvi salezijanci
Na tem mestu predstavljam prve salezijance, ki so bili iz Slovenije poslani v Mužljo kot
dušni pastirji in vzgojitelji in so postavljali temelje salezijanske navzočnosti v
Vojvodini.
Jožef Tkalec, duhovnik
Rojen je bil 9. februarja 1897 v Gomilicah, župnija Turnišče. Prve zaobljube je naredil
1. novembra 1916 v Szent Keresztu na Madžarskem. Mašniško posvečenje je prejel dne
19. maja 1925 v Rajhenburgu. Umrl je 11. oktobra 1976 v Želimljem.
Njegova razgibana življenjska pot se je začela v Gomilicah. Dva razreda osnovne šole
je končal v Budimpešti, kjer je imel njegov stric trgovino, nadaljeval je v Gomilicah in
v Bridgeportu (ZDA), kamor se je leta 1907 izselila vsa družina. Po vrnitvi v Prekmurje
je z očetom delal na polju. Jeseni leta 1911 pa je z nekaterimi prekmurskimi kleriki
odšel v Italijo, v zavod Cavaglià, kjer je bil Zavod sv. Štefana za madžarske gojence.
Končal je dva razreda gimnazije in jeseni leta 1913 odšel v tretjega na Madžarsko, kjer
so blizu mesta Esztergom odprli nov zavod. Po četrtem razredu je odšel v Veržej, kjer je
v šolskem letu 1915–16 začel noviciat; končal ga je v Szent Keresztu in tam nadaljeval
gimnazijo. V jeseni leta 1918 so se slovenski kleriki vrnili v Veržej. Tkalec je tam začel
tirocinij in ga nadaljeval na Rakovniku in na Radni (1918–21). Oktobra 1921 je začel
bogoslovje v mednarodnem bogoslovnem študentatu v Foglizzu blizu Turina. Zaradi
bolezni pa je moral študij prekiniti. Nato je doštudiral zasebno na Radni in v Veržeju. V
duhovnika je bil posvečen v trapistovskem samostanu v Rajhenburgu leta 1925.
Prva tri leta po posvečenju (1925–28) je opravljal službo študijskega voditelja v
Zagrebu in na Radni, postal je ravnatelj malega semenišča v Veržeju (1928–31), deloval
je v Nadškofijskem konviktu v Zagrebu (1932–38), v mladinskem domu na Knežiji
(1939–40); tu je bil najprej voditelj sotrudništva, v letih 1940–50 pa ravnatelj zavoda. V
tem času je kot voditelj sotrudništva vodil zidavo cerkve sv. Janeza Boska v Podsusedu
in nato cerkve Marije Pomočnice na Knežiji. Doživel je tudi odvzem zavoda na Knežiji.
Junija 1950 je moral oditi v zapor in na družbeno koristno delo v Gorski Kotar (Fužine,
Lokve) zaradi pridige, ki je nikoli ni imel. Na prisilnem delu je bil 15 mesecev. Leta
1952 je odšel za kaplana na Reko in naslednje leto postal tudi spiritual v škofijskem
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semenišču, dokler niso državne oblasti zaradi insceniranega procesa proti šestim
bogoslovcem leta 1955 semenišča za pet let zaprle. Tudi salezijanski gojenci in kleriki
so obiskovali škofijsko gimnazijo. Ko so to zaprli, so bili na cesti. Našli so prostor v
zadarskem semenišču. Tkalec je bil imenovan za ravnatelja nove skupnosti in jo je vodil
šest let (1955–61). Takrat so gojenci odšli na Reko, s kleriki pa je v Križevce odšel tudi
Tkalec. Krajši čas je bil prefekt in nato spovednik (1961–65); gimnazijce je poučeval
nemščino.
Leta 1965 je jugoslovanska inšpektorija sprejela župnijo v Mužlji pri Zrenjaninu. Zaradi
znanja madžarskega jezika je bil imenovan za župnika ter ravnatelja in tako začel novo
obliko apostolskega dela. Bil je goreč dušni pastir in dober vzgojitelj do takrat versko
zapuščenega ljudstva. Zadnjih sedem let (1969–76) je preživel v Želimljem. Poprijel je
za novo delo, najmlajše poučeval nemščino, prevajal, predvsem pa mlade duhovno
vodil v zakramentu sprave in obnovljenega življenja. Zadnje mesece pred smrtjo je
moral veliko trpeti. Umrl je v želimeljskem zavodu in počiva na tamkajšnjem
župnijskem pokopališču.
Jožefa Tkalca je zgodaj prevzel don Bosko. Bil je navdušen salezijanec in zvest
življenjskemu poslanstvu vzgojitelja. Prednostno mesto je dajal čistosti. Ta spada v don
Boskov slog življenja. Ko je bil Jožef Tkalec desetletja duhovni vodja duhovniških,
redovniških in salezijanskih pripravnikov, je bil to pomemben kriterij pri ocenjevanju
vzgojnega dela. Brez brezkompromisne čistosti je danes nemogoče biti duhovnik, kaj
šele redovnik, je imel navado reči. Od svojega vzornika je prevzel tudi nenehno
delavnost. Vedno je bil zaposlen z več nalogami naenkrat in pri tem ga je odlikovala
izredna spretnost. Probleme je obvladoval z vzvišeno mirnostjo in jih reševal s
prefinjenim čutom za človeka, posebno mladega. Kot predstojnik je bil zvest don
Bosku, skrben do ljudi, ljubezniv, a tudi zahteven. Iskal je prepričanih sodelavcev, ki so
bili navdušeni za delo in so znali z lastnimi pobudami samostojno opravljati naloge. V
življenju je zelo poudarjal pomen skupnosti in zvestobe Mariji Pomočnici (Kolar 2002,
386).
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Štefan Zorko, duhovnik
Rojen je bil l. februarja 1915 v Ižakovcih, župnija Beltinci. Prve zaobljube je naredil dne
14. septembra 1933 v Villi Mogli, Italija. Mašniško posvečenje je prejel dne 23. junija
1940 v Turinu, Italija. Umrl je 20. marca 1988 v Ljubljani.
Izšel je iz znane Zorkove družine v Ižakovcih, kjer sta oče Štefan in mati Terezija,
rojena Magdič, podarila življenje štirinajstim otrokom; Štefan je bil drugi. Kljub
skromnim sredstvom sta vsem otrokom omogočila, da so se lahko izšolali ter jim z
zgledom in besedo posredovala trdno vero in dragocene človeške vrline. Sinova Štefan
in Janez sta postala duhovnika. Štefan je v Beltincih obiskoval ljudsko šolo (1921–28)
ter leta 1928 z drugimi tovariši iz Prekmurja odpotoval v Castelnuovo, da bi uresničil
svojo željo – postati misijonar. Tu je naredil dva, v Bagnolu pa še dva letnika gimnazije.
V letih 1932–1933 je v zavodu Villa Moglia opravil noviciat in bil določen, da odide za
misijonarja v Brazilijo. V zadnjem trenutku so predstojniki odločili, da ostane v Italiji.
Višjo gimnazijo je končal v Foglizzu. Bogoslovje je študiral eno leto na Rakovniku in tri
leta v Chieriju (1936–1940) ter bil junija v baziliki Marije Pomočnice v Turinu posvečen
v duhovnika.
V šolskem letu 1940–41 je študij nadaljeval na Rakovniku. Ob začetku vojne je bil
imenovan za šolskega svetovalca v murskosoboškem Martinišču, a je že marca 1942
moral oditi v notranjost Madžarske. V letih 1942–43 je na univerzi v Turinu študiral
cerkveno pravo in se poleti 1943 vrnil na Madžarsko. Utrjeval je znanje jezika in bil
katehet v kraju Balassagyarmat. Konec vojne je dočakal v Beltincih. Preko Veržeja
(1945–46), kjer je skušal dobiti nazaj Marijanišče, Križevcev pri Ljutomeru (1946–
48), Kodeljevega (1948–49) in Kapele je leta 1950 odšel na Trstenik, kjer je pet let
poleg trsteniške upravljal tudi župnijo Goriče. Jeseni 1952 ga je škof Anton Vovk
imenoval za spirituala svojim bogoslovcem, a so krajevne oblasti tri mesece odlašale s
pristankom, tako da je škof moral za to službo poiskati drugega. Leta 1955 je bil
imenovan za ravnatelja skupnosti na Kodeljevem in vodjo svetišča Male Cvetke. Ob
rednem delu se je vedno bolj posvečal pridiganju na ljudskih misijonih in leta 1961
prevzel vodstvo ekipe salezijanskih ljudskih misijonarjev. S sodelavci je prekrižaril
vse tri slovenske škofije ter tako v domovini zaživel svoj misijonski poklic.
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Leta 1965 je začel novo področje dela za slovenske don Boskove sinove: odšel je v
Banat in prevzel upravo obsežne župnije Mužlja v zrenjaninskem predmestju skupaj z
župnijami Ečka, Belo Blato in Lukino Selo. Moral je dopolniti znanje madžarskega
jezika ter v skromnosti in z velikimi težavami začel ustvarjati pogoje za pastoralno
delo. Prenovil je župnijsko cerkev, zgradil lep duhovniški dom ter veroučne prostore
in skrbel za oblikovanje žive župnijske skupnosti. Velik poudarek je dal vzgoji
duhovnih poklicev. Leta 1985 se je vrnil v Slovenijo in prevzel službo duhovnega
pomočnika v Goričah. Opravljal je tudi službo inšpektorialnega ekonoma. Umrl je za
rakom v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru in pričakuje vstajenje pri
Svetem Križu.
Bil je obdarjen s številnimi talenti, ki jih je široko delil za rast božjega kraljestva. Bil je
prijatelj knjige in se je do zadnjega izpopolnjeval in skrbno pripravljal na oznanjevanje.
Poznan je bil kot odličen govornik. Vodil je nad 160 misijonov, duhovnih vaj za
duhovnike, redovnice in redovnike, številne duhovne obnove in veliko župnijskih slavij
ter šmarnice v ljubljanski stolnici. Vrh dela je doživel med Madžari v Mužlji in v
tesnem sodelovanju z duhovniki na Madžarskem. Ob slovesu mu je zrenjaninski škof
Laszló Huzsvár dejal: »Z največjim spoštovanjem se poklonim pred njegovo podobo
ter se v imenu madžarskih vernikov iz Banata zahvaljujem Bogu za njegovo
dvajsetletno duhovniško delo v Mužlji in okoliških župnijah ... Blagor narodu, ki ima
takšne sinove, hvala Cerkvi na Slovenskem ter salezijanski družbi, ki nam je dala tega
dobrega in Bogu vdanega duhovnika.« (Kolar 2002, 431)
Janči Pavel, salezijanec brat
Rojen je bil dne 3. decembra 1897 v Skakovcih, župnija Cankova. Prve zaobljube je
naredil dne 24. oktobra 1929 na Radni. Umrl je 19. avgusta 1979 na Jesenicah.
Bil je starejši brat duhovnika Alfonza Pavla. Izučil se je za krojača in po bratovi poti
prišel v salezijanske vrste. Leta 1928 je že tridesetleten vstopil v zavod v Veržeju; tja
je že prej rad zahajal in se udeleževal salezijanskih praznikov. V oktobru istega leta je
prišel na Radno, kjer je začel noviciat. Tam je še bolj vzljubil duha in obliko
apostolskega dela sv. Janeza Boska, duhovnosti in dela njegovih učencev ter uvidel,
kot pravi sam, da ga Bog vabi prav v to družbo.
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Po poklicu je bil krojač, a v salezijanski družbi je opravljal tudi službo vrtnarja,
oskrbnika, gospodarja, bolničarja in zakristana. Najprej je bil na Radni (1928–30), nato
na Rakovniku (1930–33) in na Knežiji devet let. Med vojno je odšel v Marijin dvor
Badljevino, kjer je moral skrbeti tudi za kmetijo (1942–50). Za krajša obdobja so si
sledili domovi Sela, Kapela (1952–57), ponovno Rakovnik, Podsused in Trstenik, dokler
ni leta 1966 odšel v Mužljo, kje so salezijanci prevzeli delo med tamkajšnjimi
katoličani. V Mužlji je delal vse do leta 1978, ko je zaradi bolezni moral oditi na
Trstenik. Umrl je v jeseniški bolnišnici, vstajenja čaka med sobrati na trsteniškem
pokopališču.
Janči Pavel je bil skromen, delaven, uslužen, vztrajno zvest vsakdanjim dolžnostim v
vseh razsežnostih življenja, mirne in tihe narave, ki pa ni bila ovira za veselost in
družabnost. Stalno združenje z Bogom mu je dajalo moč za duhovno zbranost in
zvestobo redovniškemu posvečenju. Hoja za Kristusom in druga duhovna literatura ga je
spremljala povsod. Pisal si je duhovni dnevnik in vsako leto na duhovnih vajah preverjal
zvestobo dani besedi. Z globoko vero in zaupanjem je sprejel tudi bolezen, ki ga je
spremljala zadnjih nekaj let (Kolar 2002, 269).
Anton Horvat, duhovnik
Rodil se je 2. aprila 1936, v majhni prekmurski vasici Lipovci v župniji Beltinci. V
Ljubljani je dokončal študij teologije, leta 1963 pa ga je v duhovnika posvetil pomožni
škof dr. Jože Pogačnik. Pota službovanja so ga vodila po vsej Sloveniji, okusil je tudi
tujino. Najprej je leta 1963 šel v Cerknico, nato je bil premeščen v Niš v Srbijo, nato je
6 let služboval v Mužlji med verniki madžarske narodnosti, eno leto v Beogradu in še
eno leto v Boki. Po vrnitvi v Slovenijo je bil imenovan za župnika v Škocjanu in nato je
od leta 1996 deloval v Dokležovju, kjer je leta 2013 obhajal svojo zlato mašo. Danes
Tonček živi v skupnosti v Cerknici in opravlja službo spovednika. (Palatinus 2015,63)
Stanko Tratnjek, duhovnik
Rodil se je 1. novembra 1938 v prekmurski vasici Lipovci v župniji Beltinci. Teologijo
je zaključil v Sloveniji in bil leta 1966 posvečen za duhovnika v Mariboru. V Mužljo je
šel leta 1969. Hitro se je prilagodil tamkajšnjim ljudem in razmeram. Najprej je postal
kaplan, nato župnik v Mužlji in Belem Blatu ter škofov svetovalec. V njegovi osebi so
župljani spoznali predanost don Boskovemu poslanstvu. Svoj čas, moč in znanje je
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posvetil vernikom, v prvi vrsti mladini. Bil je delaven, dober organizator, drzen,
pogumen podjetnik, resničen privrženec don Boskovega učenja in razmišljanja. Ko je
postal župnik, je uvedel romanja v Medžugorje, Banatska Topola, Tekijo, duhovne vaje
za mlade, srečanja za starejše, oratorije za otroke, ki so postali tradicionalni. Vedno je
bil pripravljen sprejeti ideje, ki so služile v dobro cerkvene skupnosti. Njegova bratska
naklonjenost in ponižnost sta bili zelo pomembni pri vprašanjih, ki jih je bilo treba
rešiti. Velike zasluge je imel pri gradnji cerkve svetega Dominika Savia. Medtem ko so
bile številne cerkve med balkansko vojno porušene, oropane, je Stanko v Mužlji z
velikim pogumom in vztrajnostjo gradil novo podružnico. Stanko Tratnjek ni popustil,
četudi ni imel dovolj sredstev, večkrat je rekel: »Don Bosko ni imel denarja, da bi
zgradil tempelj, dom za mlade, in Božja previdnost je vedno priskrbela, tako je tudi z
nami, Bog skrbi za nas.« Njegova zasluga pri gradnji kolegija Emmavs ni nič manjša,
zato je bil leta 2004 nagrajen z redom za zasluge Apacai. Je strpen do svojih sodelavcev
in do cerkvene skupnosti in zato tudi v dobrih stikih z lokalno oblastjo. Je izjemno
ponižen, prizemljen pastir, ki nenehno dela za svojo čredo. (Zadravec 2011,8)
Srečko Golob, duhovnik
Rodil se je 29. aprila 1949 v Novi Štifti. V Ljubljani je študiral teologijo in bil leta 1976
posvečen v duhovnika. Nekaj let je svojo službo opravljal v Želimljem, nato je
odpotoval na Madžarsko v Zalaegerszeg, da bi se naučil madžarskega jezika. V Mužlji
je najprej deloval kot kaplan in obenem pomagal v okoliških župnijah – v Boki,
Neuzini, Modošu, pa tudi v Ečki, Belem Blatu ter Lukinem Selu. Svoje predanosti do
mladih ni mogel nikoli zatajiti, veliko je bil z mladimi in za mlade. Mužljani se ga
spominjajo kot predanega, ponižnega in zelo iznajdljivega duhovnika. (Palatinus
2015,64)
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ZAKLJUČEK
Madžarsko prebivalstvo osrednjega Banata je prizadela vojna jugoslovanskih bratov v
devetdesetih letih. Številne mlade madžarske družine in posamezniki so zapustili
državo, da bi rešili svoje življenje in življenje družine. Za župnijo Mužljo je ta izguba
pomenila odhod približno 400 ljudi. Ob podrobnejšem pregledu ugotovimo, da je takrat
ozemlje župnije zapustilo največ mladih, med 20 in 45 leti. Tako lahko resnično vidimo,
kakšna velika človeška, duševna, ekonomska in številčna izguba je bila to za župnijo.
Danes čutijo posledice tisti, ki so ostali v Mužlji. Postopoma se je spreminjala tudi
nacionalna sestava prebivalstva na ozemlju župnije. Število madžarskih dijakov v šolah,
osnovnem, srednjem in visokem šolstvu se iz leta v leto zmanjšuje. Zaradi tega je bil
ogrožen obstoj madžarskih razredov v srednjih šolah v Zrenjaninu. Številni starši v
Banatu si niso mogli privoščiti, da bi se njihovi otroci vsak dan vozili od doma v
Zrenjanin. Zato so bile številne avtobusne povezave ukinjene zaradi ekonomskih
razlogov. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je pojavila ideja o gradnji dijaškega
doma v Mužlji kot rezultat razprav med takratno občino Mužlja in cerkvenimi voditelji.
Ker je bilo v Miloševićevih časih samo v cerkvenih stavbah varno in manj žaljivo
območje, je bila sprejeta odločitev o gradnji dijaškega doma na cerkvenem ozemlju.
Delo je bilo zaupano salezijancem v Mužlji. Dom, ki sprejme 65 fantov, je bil zgrajen
leta 2002, pred tremi leti je bila dograjena tudi športna dvorana. Štirje salezijanci danes
opravljajo svoje poslanstvo med Madžari ter še vedno skrbijo za mlade v dijaškem
domu, župniji in pastoralno oskrbujejo širše področje.
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Povzetek v slovenskem jeziku
Diplomsko delo se ukvarja s prihodom in začetkom salezijanskega poslanstva v župniji
Mužlja. Časovno sega v leto 1965, ko so prvi slovenski salezijanci prišli v to madžarsko
naseljeno predmestje Zrenjanina. Niso slutili, da jih bodo domačini pričakali z ostrim
nasprotovanjem. Mislili so namreč, da bodo salezijanci začeli uvajati slovanske navade.
Na veliko presenečenje vseh pa niso vedeli, da ti salezijanci znajo govoriti madžarsko in
da je njihovo poslanstvo delo z mladimi. V zelo kratkem času so bili sprejeti med
domačini in so še danes del njih. V diplomski nalogi je predstavljenih prvih dvajset let
dela salezijancev v župniji Mužlja in v okoliških krajih. Kronološko je na kratko
predstavljena zgodovina vasi in župnije, cerkvenih objektov, največji del pa je
namenjen prihodu, začetku dela, uvajanju salezijanske duhovnosti ter predstavitvi prvih
salezijancev, ki so zaorali s trdim delom na tem madžarsko naseljenem območju.

Ključne besede
Salezijanci, Mužlja, Banat, zgodovina, poslanstvo
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Abstract
The Bachelor’s Thesis discusses the arrival and beginning of the Salesian mission in the
Mužlja parish, dating back to 1965, when Slovenian Salesians arrived to the suburb,
inhabited by Hungarians. They could not have foreseen that they would be received
with great opposition from the local population who felt that the Salesians were
planning on introducing Slavic customs. To the locals’ great surprise, however, the
Salesians spoke Hungarian and showed them that their mission was to work with youth.
Subsequently, they were accepted by the local population in a short period of time and
now form an integral part of the community. The Bachelor's Thesis presents the first
twenty years of the Salesians’ work in the parish. It contains a short chronological
description of the history of the village, parish and church buildings, whereas the
majority of the text discusses the arrival, commencement of work, introduction of
Salesian spirituality and presentation of the first Salesians who had to strive hard to
pioneer their work in this Hungarian area.

Keywords
Salesians, Mužlja, Banat, history, mission
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Prilogi
Priloga I
Pričevanje Marije Kovács
Prejšnjega župnika so spoštovali, saj je bil blizu ljudem. Hodil je na nogometne tekme.
Veliko ljudi je hodilo k maši v času prejšnjega župnika. Potem, ko so v Mužljo prišli
salezijanci, je število vernikov upadlo, ker so bili navezani na prejšnjega župnika in niso
sprejeli novih prišlekov. Po navadi so se izgovarjali, češ »zakaj so tega župnika
odstavili zdaj, ko je vse uredil«. Da je bil poslan v eno bolj oddaljeno župnijo, ki ni bila
urejena. To je bolelo tako njega samega kakor tudi farane iz Mužlje, ki so ga večkrat
obiskali.
Kako ste vi sami doživeli prihod salezijancev?
Jaz sem vedno bila del župnijskega pevskega zbora in čeprav sem težko občutila odhod
župnika Lorinca, sem še vedno hodila k zboru. On sam nas je spodbujal, da mi ne
hodimo k maši zaradi duhovnikov, ampak zaradi Boga. Cerkve ne smemo zanemarjati,
spodbujal nas je, da naj zaradi njega, ker je moral oditi, ne zanemarjamo verskega
življenja.
Ste bili Vi navzoči, ko so prišli salezijanci leta 1965?
Mene ni bilo zraven, pa tudi nikogar drugega. Nismo jih čakali. Salezijance je pričakalo
v vsakem pogledu popolnoma prazno župnišče.
Kako ste doživeli prve salezijance?
Jože Tkalec je bil zelo umirjen gospod, ki se je znal z vsemi pogovarjati in je farane
imel za svoje. Štefan Zorko je bil čisto drugačne narave, bolj konflikten in hitre jeze. Ko
se zdaj spominjam teh starih časov, bi lahko povedala, da je Tkalec imel očetovski
značaj, Tonček se je vedno igral z mladimi, Zorko pa je bil oseba, ki je skrbela za
disciplino. Veliko faranov se Zorka še danes spominja – eni bolj pozitivno, drugi malo
manj. Ljudje niso prenašali njegove strogosti in direktnosti. Od duhovnika bi zmeraj
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pričakovali, da naj bi bil bolj blizu ljudem, sami pa tega nismo vedno doživljali. V času,
ko je postal župnik Štefan Zorko, me je on povabil, da sem z Marijo Vaci kot kantorka
začela peti pri pogrebih. In to je trajalo vse do leta 2013. Pred tem je na pogrebih vedno
pel kantor ali pa še dve gospe, Zorko pa je bil tisti, ki je dejal, naj pričnem še jaz hoditi
z Marijo Vaci, saj ni nikjer zapisano, da lahko samo oni hodijo. Jaz sem se na začetku
tega branila, ker mi je bilo nerodno in sem tudi poznala gospe, ki so hodile peti. On pa
je bil vztrajen in tako sem tudi jaz začela peti na pogrebih. Za Zorka je bilo značilno, da
je zahteval disciplino kot pri vojakih in čeprav je bil tako strog, je bilo pri maši veliko
ministrantov. S časom so ga tudi ljudje začeli imeti radi, pa tudi on se je spremenil.
Kljub temu je zahteval, da naj bo vsakdo, ki je prišel v cerkev, spoštljivo oblečen; ni mu
bilo težko opozoriti ljudi, kako naj bodo oblečeni. Vselej je dežural v župnijski pisarni
in nikoli se ni zgodilo, da bi kdo prišel in ne bi tam nikogar našel. Vsakogar je
spoštljivo pričakal in vedno je bil oblečen v talarju. Ni dovolil, da bi se ljudje sprehajali
po župnišču, kamor so želeli, vladala je stroga disciplina. Vedelo se je, da če si pozvonil
pri vratih, si moral tam počakati in nisi imel kaj okrog pohajati. Pred tem si namreč
lahko šel, kamor si želel, on pa tega potem ni več dovolil. Bil je zelo natančen in
snažen. Vselej je bil pripravljen pomagati ljudem in rad jih je tudi učil, velikokrat je
pripovedoval, kako delajo kmetje v Sloveniji in s tem je včasih hotel pomagati faranom,
da bi lahko izboljšali svoje delo na kmetiji. Če je kdo od kmetov bil odprt, ga je z
veseljem poslušal, marsikdaj pa se je našel kdo, ki je bil trmast, potem pa so ga samo
kritizirali. V ljudeh je vladala neka trma, ki so se je stežka otresli. Če je kaj želel
povedati, je to tudi povedal, ne direktno, ampak po ovinkih je povedal vse. Večkrat je
ob nedeljah pri pridigi spregovoril, kako so ga farani sprejeli, ko je hodil blagoslavljati
hiše. V pridigo je znal vplesti dogajanje celega tedna. Čeprav je bil Slovenec, je znal
zelo lepo pridigati v madžarščini. Imel je zelo odločen glas in je z njim tudi vzgojil
farane ter otroke, kako se morajo obnašati v cerkvi in pri sveti maši, tudi med mašo mu
ni bilo težko opozoriti otroke, naj se spoštljivo obnašajo. In potem so otroci res bili
pridni pri maši.
Ali se je število vernikov, potem ko je minilo nekaj časa, povečalo ali pa je ostalo isto
kot prej?
Nekaj ljudi se je vrnilo, saj niso imeli kam oditi in tudi ta njihov odpor se je spremenil.
Vidno pa se je povečalo število mladih v župniji, kar je bilo prej nenavadno in nekako
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nesprejemljivo; salezijanci so se ukvarjali z mladimi in jih tako privabili. Nenavadnost
in nesprejemljivost je bila v tem, da so se z njimi podili po igrišču, česar prej mladi pri
kaplanu Tončku nikoli niso doživeli, to je bil prelomni čas. Ko so komunisti še tuhtali,
kaj bi počeli z mladimi, so bili salezijanci bolj zviti in so znali pristopiti k mladim ter jih
tako pridobiti. Manjkalo je samo nekaj, česar jim salezijanci niso mogli ponuditi – to pa
je bila vera v družini. Starši so namreč hodili na delo v tovarne in niso mogli preživeti
veliko časa s svojimi otroki. Verskega zgleda doma ni bilo, tudi majhno število družin
je doma molilo. Na dvorišču župnije pa so občutili neko varno okolje, zato so tja z
veseljem zahajali.
Kako ste vi kot mama videli nov pristop salezijancev do mladih pri verouku?
Dejansko se je začelo novo obdobje. Tudi pri verouku so imeli drugačen pristop do
mladih, kot smo ga bili mi prej navajeni. Komunisti niso dovolili, da bi otroci hodili k
verouku, oni pa so mlade na drugačne načine nagovarjali, naj ostanejo zvesti svoji veri.
To ne pomeni, da so bili bolj popustljivi, nasprotno – Zorko je bil zelo strog in
dosleden. Ko je prvo leto prišlo nekaj otrok, jim ni dovolil iti k birmi, saj se niso znali
niti pokrižati. Res je šlo za peščico vernih, ampak kljub temu ni dovolil, da bi pristopil
otrok, ki ni bil pripravljen na prejem zakramenta. Kot je v navadi na podeželju, se je vse
hitro razvedelo in tako je tudi ostalo. Nikogar se niso bali in tudi popuščali niso, ko so
drugi pritiskali nanje – to pa so bili starši ali pa kdo drug; zvesti so bili svojemu
poslanstvu.
Kakšni so se vam zdeli prvi salezijanski župniki?
Tkalec je bil zelo očetovski do vseh, vsakega je zelo rad sprejemal in se tudi pogovarjal
z njim. Res je, da je bil župnik samo štiri leta, potem se je vrnil v Slovenijo, a meni je
ostal v zelo lepem in prijetnem spominu. Najbolj pa se spominjam Zorka, ki je vedno
zahteval, da ga vikamo in da mu tudi kot župniku izkažemo spoštovanje. Garal je noč in
dan, zato mu tudi ni nihče zameril, če je bil strog ali zahteven. Njegova natančnost je
bila še nam za zgled. Zelo dobro je znal načrtovati in jaz, ki sem bila zborovska pevka,
sem zmeraj vnaprej vedela za potek liturgije, procesij. Imeli smo ga radi takšnega, kot je
bil.
Kasneje se je tej skupnosti pridružilo še nekaj novih salezijancev, vsi so se trudili in se
trudijo še naprej iz roda v rod prenašati salezijansko poslanstvo. Mi vsi smo postali del
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tega, pobožnost do Marije Pomočnice se je zasidrala v nas. Na začetku smo to vsi
sprejemali z nekaj težavami, danes, po petdesetih letih, pa smo dobremu Bogu hvaležni
za vse, kar je naredil v naši župniji, kakor tudi za to, kar so slovenski duhovniki naredili
za nas Madžare.

Priloga II
Pričevanje Tončka Horvata
Kako je prišlo do vašega prihoda v Mužljo?
Torej, inšpektor je bil takrat Martin Jurčak. Jaz sem takoj po posvečenju šel pomagat v
Škocjan, med počitnicami pa gor na Tevče. Potem je prišel k meni inšpektor, ki mi je
povedal, da grem zdaj v Niš, to je bilo 10. septembra 1964. Ko sem prišel tja, me je
prišel s kočijo iskat Herman Habič. Po nekaj mesecih mojega bivanja v Nišu, je prišel
na obisk inšpektor in ker je znal nekaj madžarskih besed, mi je spregovoril v
madžarščini in tako mi je dal vedeti, da grem pa zdaj v Mužljo. Zaradi te odločitve je bil
Herman tako jezen, da je jokal. Inšpektor Jurčak in Zorko sta bila dobra prijatelja in
zato je Zorku uspelo prepričati inšpektorja, naj mene pošlje v Mužljo. Pa tudi zato, ker
sem doma iz Prekmurja in se bom lažje naučil madžarščine. Hkrati pa sta Tkalec in
Zorko potrebovala pomočnika, saj sta bila sama v tej veliki župniji.
Kakšna je bila Mužlja, ko smo mi tja prišli: torej bilo je župnišče, tam je bil župnik
Lorinc, ki je imel eno sobo in to je bilo vse, kar je imel. Tudi ambulanta in pošta sta bili
v stavbi župnišča. Mi smo pa prišli trije in imeli eno sobo za vse tri. Nato je Tkalec
dobil prvo sobo, potem še Zorko, jaz pa sem spal v obednici, kjer sem imel posteljo
zagrajeno z zaveso, toliko da sem imel malo zasebnosti. To je tako trajalo eno leto.
Potem smo najprej izselili ambulanto, zatem pa še pošto. Pošta je bila v stavbi še nekaj
časa, ker je niso imeli kam izseliti. Ko smo pa dobili stavbo nazaj, je Zorko počasi začel
obnavljati in urejati župnišče. Celo župnišče je bilo opečnato. Ko si prišel ven iz stavbe,
si bil takoj v vinogradu. Ker je primanjkovalo prostora, smo ta vinograd izsekali in
dogradili še eno sobo ter konferenčno dvorano, saj če je kdo prišel na obisk/sestanek, se
nismo imeli kam dati.
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Tudi moj brat, ki je zdaj doma, je prišel v Mužljo, pred tem je bil na Koroškem, kjer se
je učil za kuharja. Ni še znal najboljše kuhati, ampak so ga poslali, da bi kuhal za
skupnost. Živeli smo čisto po domače.
Problem je bil, da ko smo mi prišli tja, je bil prejšnji župnik še tam in je bilo nekako
videti, kot da smo mi njega ven nagnali, spodili iz župnišča. Nadškof Bukatko je
situacijo videl drugače. Ker je vedel, da je Lorinc bolan, ozemlje župnije pa je veliko, se
je odločil, da bo povabil salezijance v Mužljo z besedami: »Dela bo veliko, boste
videli.« Lorinc je bil tam že dolga leta in je bil bolan, mladine pa vedno več. Prvo leto
smo imeli kar 120 prvoobhajancev. Prejšnji župnik se ni veliko ukvarjal z mladino, ko
je delal na ulici in so prišli mimo mladi, jih je spustil k obhajilu, če so znali zmoliti
Očenaš. Sploh ni imel verouka. Potem smo mi začeli zbirati te otroke, ampak problem
je bil, ker nismo imeli učilnice. Vse je potekalo v cerkvi. Prvih šest mesecev je imel
verouk samo Zorko, jaz takrat še nisem znal toliko madžarsko, da bi lahko poučeval. Ni
bilo lahko in enostavno, kot bi to moralo biti. Vsako leto oktobra so otroci prihajali k
pobožnosti do Marije, potem pa smo se podili okoli cerkve. Otroci z našim prihodom v
Mužljo niso imeli težav, starejše ljudi pa je to motilo. Prejšnji župnik je imel veliko
rodbine v Mužlji in tudi zaradi tega smo imeli težave. Jaz takoj na začetku še nisem znal
madžarsko, Zorko se je učil, edino Tkalec je znal tekoče govoriti madžarsko, ker je
študiral na Madžarskem. Zorko je imel lepe pridige in ljudje so ga radi poslušali.
Bilo je 400 birmancev, cerkev pa nabito polna. A takrat smo jih obvladali, danes jih jaz
ne bi mogel. Danes bi bilo nemogoče. Vsako leto smo imeli 100 prvoobhajancev. Vseh
nismo mogli spraviti na eno sliko, pa smo se odločili, da so se potem fantje in deklice
slikali posebej, saj je bilo nemogoče vse spraviti na eno sliko. Čudovito je bilo.
Ko smo mi prišli tja, smo bili v očeh domačinov kot preganjalci. Zorko je večkrat
povedal sobratom, da si on tega res ni želel, ampak ga je inšpektor poslal sem in da bi
lahko že jutri bos šel nazaj v Slovenijo, po potrebi tudi sam, da mu le ne bi bilo treba
tega več trpeti. On je bil navajen drugačnega načina dela in sprejetosti s strani faranov,
tukaj pa tega ni bilo. Ko so farani videli, koliko delamo in kako se zavzemamo, so
počasi začeli popuščati. Ko je prejšnji župnik umrl, so se stvari dejansko umirile.
Dokler pa je bil še živ, so bile nenehne težave, ker so vedno govorili, da smo ga mi
spodili iz Mužlje. Pozneje pa so tudi ljudje začeli sodelovati in je vse šlo zelo lepo.
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Ko smo prišli, je bilo še vse predkoncilsko, kar pomeni, da smo imeli mašo še v
latinščini. Jaz sem maševal še v latinskem jeziku, saj še ni bilo somaševanja. Onadva sta
maševala v madžarskem jeziku, jaz pa pri stranskem oltarju v latinskem. Hkrati smo
imeli dve maši, eno madžarsko pri glavnem oltarju in eno latinsko pri stranskem oltarju.
Čez pol leta sem pa začel malo bolj govoriti madžarsko in so mi tudi zaupali verouk z
izgovorom, da se bom med otroki najhitreje naučil ta jezik.
Jaz sem prišel v Mužljo 21. decembra 1965, pred božičem, ker so potrebovali
duhovnika, ki bo šel maševat v Belo Blato. V Mužlji je bilo takrat že nujno, da sta bila
tam dva duhovnika, veliko je bilo spovedovanja in tudi verouka. Neki gospod iz mesta
me je peljal do začetka vasi, ker je do tja vodila cesta, položena s kamni. Potem pa sem
v sami vasi hodil prek jarkov, tu pa tam je bila pred kakšno hišo urejena pot za pešce.
Ta gospod, ki me je pripeljal do začetka vasi, mi je dejal: »Ti zdaj pojdi, boš videl, kje
je cerkev, jaz naprej ne morem voziti.« Jaz pa sem potem iskal, kje sta cerkev in
župnišče. Tam v župnišču pa je živel kantor s svojo družino. Jaz sem prespal v eni
sobici na divanu. Za božič sem prvič v življenju bral evangelij v madžarščini, sploh ne
vem, če so ljudje kaj razumeli. Brati sem znal, ampak ne vem, kaj sem bral, saj če v
madžarščini ne prebereš á, é, ó, ü, ő, ö, ú, ű takoj, ne bereš pravilno, drugače pa sem
bral v hrvaškem jeziku. Hrvaško je znala večina ljudi v vasi.
Kako so vas potem škofijski duhovniki sprejeli?
Gezy je bil generalni vikar za apostolsko administraturo in ker je Tkalec znal
madžarsko, je bil zelo vesel, da smo mi prevzeli Mužljo. Vedel je, da je zelo težko, če je
v Mužlji en sam župnik, ki je samo enkrat na mesec hodil maševat v Belo Blato. V
Belem Blatu je vse vodil kantor, tam so imeli t. i. »suhe maše«. Velikokrat sem se tudi
jaz opekel, ko je bilo veliko snega in sem popoldne prišel v Belo Blato, so mi povedali,
da so že zjutraj imeli »mašo«, čeprav to ni bila maša, ampak samo bogoslužje, kantor je
hotel vse sam prevzeti. Pel je pesmi, prebral berilo, za povzdigovanje so zvonili in
ljudje so mislili, da so pri maši, obhajila pa niso imeli. Včasih sem peš prehodil 25
kilometrov, da sem prišel do Belega Blata. Potem sem v župnišču prespal v spalnici, v
sobi od kantorja, kjer je bil pri njegovih nogah divan, na katerem sem spal. Zorko mi je
svetoval, naj si kupim škornje, ker drugače peš ne bi nikamor prišel. Ko je bila zima, je
bilo mrzlo. Za praznik sv. Štefana sem krstil Stojanovega bratranca. Pri verouku sem
imel po štirideset otrok, kar vse na enkrat, ki niso bili poučeni, zato sem za vse moral
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imeti verouk istočasno, da bi jih naučil osnovnega védenja naše vere. Le za birmo smo
imeli priprave posebej. Velikokrat sem šel peš med njivami in če je bilo suho, sem
lahko peljal kolo, če pa je bilo vse mokro, se je blato prilepilo na kolo in nisi mogel
nikamor, vse je zaviralo, kar mučno je bilo potem. Ni bilo lahko, težko je bilo, ampak
nekako smo zdržali. Po nekem času, ko je bilo tudi več otrok, je bilo zelo prijetno. Ko
so začeli k maši hoditi otroci in smo s kantorjem vzpostavili dober odnos, je bilo nato
vse lažje in lepše.
Kako so sprejeli vaš prihod drugi škofijski duhovniki?
Od začetka smo se z naše strani trudili za dobre odnose, pri njih pa je bilo čisto na
začetku veliko dvomov, kako bomo mi Slovenci delovali med Madžari, ampak potem se
je to lepo uredilo. Veliko smo si prizadevali, da bi imeli lepe odnose z njimi. Videli so
našo predanost do dela. Velik del škofijskih duhovnikov je študiral na Hrvaškem, tako
da so znali hrvaško in smo se lahko tako pogovarjali. Je pa vse potekalo počasi,
sprejemanje z njihove strani, veseli so nas bili, ker smo prišli pomagat, ampak zaupanje
je prišlo počasi.
Kako je bilo s politično oblastjo?
Sosed je bil učitelj in smo se kar dobro razumeli. Na začetku jih tudi nismo poznali in
tako z naše strani ni bilo težav z njimi. Tudi oni se z nami na začetku niso pogovarjali,
ampak bolj zaradi tega, ker nas niso poznali. Ko je čas mineval, se dialog med politično
oblastjo in nami tudi ni razvil. Niso nam nasprotovali, saj bi nas v tem primeru izgnali
iz Mužlje, ne bi nam dali dovoljenja za prebivanje. Tudi s predstavniki krajevne
skupnosti je kar šlo. Takrat smo bili mi zelo zaposleni in nismo imeli časa, da bi se
ukvarjali z njimi.
Zorko je veliko hodil okoli, da je zbiral denar, da smo lahko kaj naredili. Tudi farani na
začetku niso dali daru za župnijo, so le bolj od daleč gledali, kaj bo iz tega, ko smo mi
tja prišli. Potem so pa dali.
Prenavljanje cerkve
Cerkev smo začeli prenavljati po II. vatikanskem koncilu. Cerkev smo prenavljali po
predpisih II. vatikanskega koncila, pa tudi Zorko je obnovo vodil malo po svoje. On je
bil potem odgovoren za vso prenovo. Oltar smo dali bližje ljudem, česar prej ni bilo.
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Farani te prenove niso bili veseli, bili so hudi na njega, saj je bila njihova preteklost v
tej cerkvi. Najbolj so mu zamerili, ker je na pročelju prezbiterija zamenjal napis. Sprva
je bil tam napis »Marija, kraljica Madžarov, prosi za nas«, po trianonski mirovni
pogodbi pa so besedo »Madžarov« spremenili v »angelov«, Zorko pa je nato kar vse
spremenil v bolj salezijanski napis »Marija, Pomoč kristjanov, prosi za nas«. Prej je bil
v cerkvi kip od lurške Matere Božje, on pa ga je zamenjal s kipom Marije Pomočnice.
Prezbiterij je preuredil v eno ladjo. Iz Slovenije je prinesel velik korpus, ki so ga potem
postavili v prezbiterij. Na mesto Marijinega oltarja je potem dal krstni kamen. Ker so
bili ljudje navajeni tega oltarja, on pa je ta kip potem dal v župnišče, so farani nekaj
časa hodili v župnišče, da bi molili pred podobo Matere Božje. S premestitvijo krstnega
kamna je potem naredil več prostora za krst, saj je bilo včasih po 15 krstov ob nedeljah.
Zorko je uvedel, da so bili krsti samo enkrat mesečno in tako je potem bilo na enkrat
tudi 15 krstov. Uvedel je, da je za vsakega krščenega otroka v zvoniku zazvonil zvon,
saj je bilo to za župnijo veliko veselje. Prej so bili ljudje navajeni, da se zvoni samo za
umrle. Vsaka sprememba je nekaj zahtevala. Počasi, počasi je vse šlo. Zorko je vse
hotel narediti po pravilih, saj je bil tudi ekonom v skupnosti. Zaradi tega se je potem
Tkalec večkrat jezil nanj. Včasih ga nekaj dni ni bilo doma, Tkalec pa je že takoj
zaslutil, da spet potrebuje denar in je šel kam prosit. V cerkvi je zamenjal tudi križev
pot. Ne vem pa, kam je dal stare slike. Vem pa, da so mu nekateri to zelo zamerili. Stari
križev pot je zamenjal, ker je bilo na starem naslikanih veliko oseb, on pa je z novim
križevim potem želel dati Jezusa v ospredje.
Začetek verouka v Mužlji
Verouk smo najprej začeli poučevati v cerkvi, saj drugega prostora nismo imeli. Prva
učilnica za verouk je bila tam, kjer je bil shranjen premog za kurjavo. Ta prostor smo
razdelili na pol in tako dobili prvo veroučno učilnico. V to učilnico je šlo do štirideset
otrok. Potem je Zorko na nasprotni strani dal sezidati novo učilnico, zraven pa še sobo
za goste.
Ko smo prišli, smo prevzeli župnijo Belo Blato ter dve podružnici, v Ečki in Lukinem
Selu. Ti dve podružnici sta nekoč bili župnija, ker pa se je število vernikov po II.
svetovni vojni, ko so izgnali Nemce, zmanjšalo, sta postali podružnici župnije Mužlja.
V teh cerkvah smo začeli maševati vsako nedeljo, prej pa so imeli verniki mašo samo
enkrat na mesec.
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Leta 1970 sem bil premeščen v Beograd.
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