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POVZETEK
V magistrski nalogi sem opisal velikonedeljski križniški red in njegovo delovanje na
političnem, verskem in gospodarskem področju. Red, ki je nastal v času križarskih vojn,
je prišel v ormoški okoliš na povabilo Friderika Ptujskega in ob njegovem boku premagal
madžarske sovražnike. Po slavni zmagi v času velikonočnih praznikov je kraj, kjer se je
bíla krvava bitka, dobil ime Velika Nedelja in je postal središče obsežne križniške posesti.
Slednja se je iz leta v leto vztrajno povečevala, njena dobra organizacija pa je omogočila
hiter razvoj agrarnih dejavnosti, med katerimi še posebej izstopa vinogradništvo.
Sočasno se je razvijalo razmeram in posebnostim na vinski gori prilagojeno specialno
pravo, ki je doživelo vrhunec z najpomembnejšim spomenikom v slovenski pravni
zgodovini – gorskimi bukvami. V njih še posebej izstopajo členi, ki določajo začetek
trganja grozdja, obveznosti vinogradnikov glede vzdrževanja vinogradov in skupnih
delov, obveza navzočnosti na gorski pravdi ipd. Kljub njihovi obsežnosti pa je v praksi
gorskih pravd pogosto prihajalo do odločanja v nasprotju s postavljenim pravom,
predvsem pa do prilagajanja trenutnim potrebam in načelu pravičnosti. Zato so prav
zapisniki gorskih pravd tisti, ki nam dajejo nazorno sliko o vsakdanjem pravnem življenju
v vinski gorici. Pravde so celo na področju kazenskega prava pogosto inkriminirale
dejanja, ki po bukvah sploh niso bila kazniva, ali pa so določala dodatne, pravičnosti
ustrezajoče kazni. Še zlasti so zanimiva tudi nekatera procesna vprašanja
gorskopravnega postopka, prilagojena specifikam življenjskih razmer v vinski gorici.
Križniki so bili dobri zemljiški in gorski gospodje, predvsem pa so kot skrbni gospodarji
doumeli, da lahko dober pridelek zagotovijo le zadovoljni pridelovalci, zato na
Velikonedeljskem nikoli niso bili organizirani kmečki punti.

Ključne besede: križniki, redovna knjiga, komenda, urbar, zajem, gora, gornina,
vinogradniško pravo, gorske bukve, gorske pravde, gorski gospod, sogorniki

ABSTRAKT
In meiner Magisterarbeit habe ich den Deutschen Orden beschrieben und seine Wirkung
auf dem politischen, religiösen und wirtschaftlichen Bereich in der Region Velika
Nedelja. Der Orden, der in der Zeit des Kreuzzuges entstanden ist, kam erst nach der
Einladung von Friderik Ptujski in die Umgebung von Ormož und an seiner Seite haben
sie die ungarischen Feinde bezwungen. Nach dem ruhmhaften Sieg in Zeiten der
Osterfeiertage, hat der Ort, wo sich die blutige Schlacht ereignet hat, den Namen Velika
Nedelja bekommen und wurde zum Zentrum des umfangreichen Besitzes des
Deutschen Ordens. Der Besitz wurde Jahr für Jahr ständig größer, ihre gute Organisation
hat ihnen eine schnelle Entwicklung auf dem Bereich der Landwirtschaft ermöglicht,
unter denen der Weinbau hervor sticht. Gleichzeitig hat sich das auf die Umstände und
Besonderheiten in Berg angepasste spezielle Recht entwickelt, das ihren Höhepunkt mit
dem allerwichtigstem Denkmal in der slowenischen Rechtsgeschichte, das BergrechtsBüchel. In denen die Artikel hervortreten, die den Anfang der Weinernte bestimmen,
die Verpflichtung der Winzer für die Erhaltung der Weinberge und der gemeinsamen
Landschaft, die Pflicht der Anwesenheit bei Bergrechten usw. Trotz ihres Umfangs kam
es in der Praxis der Bergrechte sehr oft dazu, dass man sich gegen das gesetzte Recht
entschieden hat, vor allem kam es zur Anpassung der momentanen Bedürfnisse und
dem Prinzip der Gerechtigkeit. Deswegen sind Protokolle der Bergrechte, diejenigen die
uns einen genauen Überblick des alltäglichen rechtlichen Lebens in dem Gebiet Berg
verschaffen. Gerichtsverfahren haben auch in dem Bereich des Strafrechts oft
Handlungen inkriminiert, die nach dem Bergrechts-Büchel überhaupt nicht strafbar
waren oder zusätzliche, der Gerechtigkeit angemessene Strafen. Interessant sind auch
einige Prozessfragen des Bergrechts-Verfahrens, angepasst an die spezifischen
Lebensbedingungen in Berg.

Schlüsselwörter: Deutschen Orden, Ordenbuch, Kommende, Urbar, Leithe, Berg,
Bergrecht, Bergrectbüchel, Bergrecthen, Bergherr, Bergholden

1. UVOD
Le nekaj kilometrov iz ormoške mestne naselbine s centralnim gradom, cerkvijo,
ruševinami samostana in močnim srednjeveškim etosom, dominira na rahli vzpetini
mogočen velikonedeljski grad. Ta srednjeveška utrdba, katere zametki segajo v daljno
leto 1273, je bila središče obsežne posesti velikonedeljske veje križniškega reda, ki je vse
od svojega prihoda v ormoški okoliš pustil neizbrisen pečat. Ob boku Friderika Ptujskega
so križniki ta opustošen del iztrgali iz rok Madžarov in kot izkušeni vojščaki varovali
nestanovitno mejo pred sovražnikovimi napadi. Red je ob svojem vojaškem delovanju
razvil močno dušnopastirsko in karitativno dejavnost in nenadomestljivo prispeval k
razvoju širšega velikonedeljskega okoliša in njegovega prebivalstva, tako v duhovnem
kot v gospodarskem pogledu.
Zahvaljujoč skrbnim upraviteljem križniške komende, katere obseg se je iz leta v leto
vztrajno povečeval, so se vse do danes ohranile številne srednjeveške listine in urbarji,
ki nam nazorno slikajo življenje križniških redovnikov, predvsem pa velikonedeljskih
podložnikov in vinogradniških sogornikov. Ravno dobra organizacija križniške posesti je
omogočila hiter razvoj agrarnih dejavnosti, med katerimi še posebej izstopa
vinogradništvo. K bliskovitemu razmahu slednjega je prispevala izjemno ugodna lega in
trti primerna prst, kar je omogočalo pridelavo visokokvalitetnega vina, prav tako pa
dobro gospodarjenje križnikov, ki so doumeli, da lahko dober pridelek zagotovijo le
zadovoljni pridelovalci. Sočasno se je razvijalo tudi razmeram in posebnostim (na vinski
gori) prilagojeno specialno pravo, ki je doživelo vrhunec z najpomembnejšim
spomenikom v slovenski pravni zgodovini – gorskimi bukvami.
Pričujoča magistrska naloga uvodoma podaja oris nastanka križniškega reda in
njegovega vpliva na potek svetovne zgodovine, nato pa preko Pravil in Določil Redovne
knjige podaja vpogled v vsakdanje življenje redovnih bratov. Izpostavljene so predvsem
kaznovalne določbe in redovni ustroj ter hierarhična zgradba. V nadaljevanju se naloga
osredotoča predvsem na velikonedeljsko križniško komendo in skozi urbarje in
srednjeveške listine podaja sliko fevdalnega sistema, urbarialnih dohodkov komende in
bremen njenih podložnikov. Zaradi izjemnega pomena križnikov za razvoj vinogradništva
podaja 5. poglavje pregled stanja v vinogradniški gori, organizacijo vinogradniških
1

obdelovalcev, razvoj specialnega vinogradniškega prava z gorskimi bukvami in delovanje
gorskih pravd. Posebej so opisana nekatera temeljna pravila vinogradništvu
prilagojenega prava, tako s področja dednega, stvarnega, osebnega in kazenskega prava,
pa tudi nekatera zanimiva vprašanja postopka pred gorskimi pravdami.

2. KRIŽNIŠKI RED IN NJEGOV NASTANEK V LUČI
SVETOVNE ZGODOVINE
Začetki nastajanja viteških redov v zahodni Evropi segajo v 12. in 13. stoletje, v obdobje
križarskih vojn1, do katerih je prišlo zaradi vse pogostejšega oviranja romanj v Sveti
deželi in mohamedanskih preganjanj v Palestini. Papež Urban II. je vsled temu v svojem
ognjevitem govoru pozval vso krščansko Evropo k osvoboditvi Svetih krajev.2 Ves
krščanski živelj je bil pripravljen žrtvovati svoja življenja in premoženje za osvoboditev
svetega mesta Jeruzalem.3 Evropske ekspedicije v Sveti deželi so trajale skoraj dve
stoletji, z glavnim ciljem osvoboditi Svete kraje, čeprav med križarji ni manjkalo tudi manj
plemenitih vzgibov.4
To je šesto tisočglavi krščanski vojski tudi uspelo, a je vojskovanje terjalo številne žrtve,
mnogi so bili ranjeni v boju ali oboleli od dolgega potovanja. Takšne razmere so
botrovale nastanku zametkov novih redov5, ki so sprva skrbeli za ranjene vojake in
romarje, kaj kmalu pa so svojim zavezam dodali še boj proti nevernikom in obrambo
svete dežele.6
Leta 1048 so italijanski trgovci v Jeruzalemu ustanovili zavetišče, v katerem so sprva
oskrbovali ranjene in bolnike, kmalu pa so kot svojo nalogo sprejeli tudi obrambo svete
dežele in kristjanov. Tako je nastal malteški viteški red, znan tudi kot red ivanovcev oz.
joanitov, sočasno pa je tudi devet francoskih vitezov ustanovilo svoj t. i. red templarjev.7

1

Štampar, 2010, str. 11.
Ožinger, 1985, str. 7.
3
Kovačič, 1910, str. 99.
4
Ožinger, 1985, str. 7.
5
Kovačič, 1910, str. 99.
6
Mavrič, 2002, str. 204.
7
Kovačič, 1910, str. 99.
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Tudi nemški vitezi so leta 1118 ustanovili špital in zavetišče za svoje rojake, ki so iz
nemških dežel priromali na Božji grob. Ob špitalu so sezidali še majhno molilnico,
oratorium in jo posvetili Materi Božji.8 V tako nastalem špitalu so se sprva ukvarjali le z
oskrbo ranjenih, bolnih romarjev ter vojakov in pod vodstvom priorja, duhovnega
predstojnika, živeli po avguštinskih pravilih. Prvotno neznatna nemška ustanova se je
postopoma povečevala. Na to je pomembno vplivala tretja križarska vojna, ki je bila
posledica krščanskega poraza in izgube Palestine z Jeruzalemom vred leta 1187. 9 Med
križarskim obleganjem ključne trdnjave Akon so muslimani krščanskim vojakom
onemogočili dostop do vode in hrane, zaradi česar so se začele širiti hude kužne bolezni.
V nuji po ukrepanju so severnonemški trgovci iz Lübecka in Bremna leta 1190 naredili
zasilno poljsko bolnišnico iz ladijskih desk in jader, katere vodenje sta, po želji vojvoda
Friderika Švabskega, prevzela komornik Burkard in kaplan Konrad. Ustanovila sta
karitativni bolniški red10 in ga poimenovala kot »Red bratov nemške hiše naše ljube
Gospe v Jeruzalemu«, kar predstavlja začetek še danes delujočega križniškega reda. Red
in njegova pravila, povzeta po pravilih joanitov, je potrdil papež Celestin (Klement) III.11
februarja 1191, red pa je po zmagi pri trdnjavi Akon že poleti istega leta sezidal novo
bolnišnico v Jeruzalemu in ji po starem zavetišču nemških vitezov nadel ime »Hospital
Beatae Mariae Teutonicorum in Hierusalem«.12 Kot ideal novoustanovljene bolnišnice
so določili pomoč romarjem in nesebično, po Kristusovem zgledu, služenje vsem, ki so
pomoči potrebni. Papež Celestin je redu podelil tudi posebno papeško varstvo in v
namen potrditve izdal listino, katere original še danes hrani tajni državni arhiv Berlin –
Dahlem.13
Po smrti Henrika VI., nemškega cesarja, so mnogoštevilni križarji iz nemških dežel
zapustili Palestino. Zaradi razredčenih vrst križarjev so nemški škofje in knezi bolniški red
militarizirali in ga povzdignili v viteški red. Slednji je ob obstoječih pravilih sprejel še
templjarska pravila in tako združil prvotno pomoč slabotnim in ubogim z viteštvom.14
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Kovačič, 1910, str. 99.
Mavrič, 2002, str. 204.
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Štampar, 2010, str. 13.
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Kovačič, 1910, str. 99.
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Mavrič, 2002, str. 204.
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Redovna knjiga, 2000, str. 4.
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Štampar, 2010, str. 13.
9

3

Red pri tem ni opustil in ne okrnil dotedanje bolnišnične pomoči, ampak je dodatno
razširil svoje področje dela – prevzel je v takratnem času izjemno pomembno nalogo
braniti krščansko vero pred njenimi sovražniki.15 Tako so vodilno vlogo v redu prevzeli
bojevniki – vitezi, ki so se zavezali k boju proti nevernikom, ob njih pa so delovali še
bogoslužni duhovniki in redu služeči bratje. Kot najmlajšega med viteškimi redi ga je leta
1199 potrdil tudi papež Inocencij III.16
Že nekaj let po ustanovitvi je novonastali viteški red razširil svoje delovanje tudi po
Evropi. Ob borbi proti nevernikom in obrambi svetih krajev je pričel red aktivno delovati
v evropskih deželah, kjer se krščanstvo še ni razširilo ali pa ga je bilo potrebno utrjevati.17
Tako bi naj red na povabilo Andreja II., ogrskega kralja, že v letu 1211 pomagal pri
pokristjanjevanju in obrambi Transilvanije.18 Nesebična pomoč, ki so jo križniki nudili
vsem pomoči potrebnim, je botrovala obilju darov, ki so jih prejeli, kar je omogočilo
njihovo hitro širitev po vsem sredozemskem prostoru in okoliških deželah. Ustanavljali
so komende in bolnišnice tako v Sveti deželi, kot tudi v Grčiji, Cipru, Španiji, Italiji ter na
ozemlju rimsko-nemškega cesarstva in Baltika. Na območju Prusije in Litve so križniki
celo ustanovili državo, v kateri bi tudi na področju gospodarstva v celoti uresničili
krščansko gledanje na svet.19 Po porazu pri Akonu in dokončnem umiku iz Svete dežele
se je red posvetil predvsem karitativni dejavnosti in duhovni oskrbi ljudi, zahvaljujoč
bogatim daritvam velikih posestev, zlasti v območju med Donavo in Jadranskim morjem,
pa so postajali veliki evropski zemljiški posestniki. Vsled navedenemu so postali križniki,
pa čeprav najmlajši med viteškimi redovi, v številnih predelih Evrope ena od vodilnih
gospodarskih, verskih in celo političnih sil.20

2.1. Pravila križniškega reda
Uspešnost delovanja križnikov tako v Sveti deželi kot širom Evrope je nedvomno
posledica strogih redovnih pravil, ki nam omogočajo natančen vpogled v njihovo
delovanje in življenje. Kot najmlajši med viteškimi redovi je križniški red ob svojem

15

Redovna knjiga, 2000, str. 4.
Štampar, 2010, str. 13–14.
17
Kovačič, 1910, str. 100.
18
Štampar, 2010, str. 17.
19
Redovna knjiga, 2000, str. 5
20
Štampar, 2010, str. 17.
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nastanku združil pravila nekaterih obstoječih redov in v vojaških zadevah deloval po
templjarskih pravilih, v redovnem življenju po pravilih cistercijancev, glede pomoči
bolnikom pa se je zgledoval po johanitih. Pravila je red prilagodil svojemu namenu in
sredi 13. stoletja sprejel lastno redovno Pravilo. Redovna knjiga, katere najstarejši prepis
datira v leto 1264, je natančno določila pravila za življenje in delovanje križnikov. Pravila
so uvodoma določala, da je »potrebno pri mizi branje, ki naj se mu molče prisluhne, da
ne bodo nahranjena le usta, ampak tudi ušesa z Božjo besedo« (Redovna knjiga, 2000,
predgovor), kar je obsegalo tako redno branje Svetega pisma kot tudi same redovne
knjige, ki jo je v prepisu in prevodu prejela vsaka križniška postojanka. 21

Slika 1: Redovna pravila 1264

Redovna knjiga križnikov, ki je bila spremenjena in razmeram prilagojena v letu 1442, je
bila razdeljena na štiri dele.22 Uvodoma je bila v Prologu (Vorrede) opisana zgodovina
reda, njegov nastanek in utemeljitev. Jedro Knjige so tvorila Pravila ter Določila in
navade.23

21

Redovna knjiga, 2000, str. 3–5.
Redovna knjiga, 2000, str. 3.
23
Redovna knjiga, 2000, str. 4.
22
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Pravila so določala osnove za življenje križnikov. Kot temeljno pravilo je bilo določeno
sledeče24: »Tri stvari so temelj vsakega redovnega življenja, /…/ Prvo je vedno čistost,
drugo je odpoved lastni volji, to je pokorščina do smrti, in tretje je obljuba uboštva, da
živi brez lastnine on, ki sprejme redovno obleko. Te ti stvari napravijo redovnika
podobnega našemu Gospodu Jezusu Kristusu /…/ Te tri zaobljube so tako bistvene in
ostanejo tako nespremenljive, da redovni predstojniki nikoli nimajo oblasti, da bi dali
spregled zaobljub, ker bi celotno pravilo veljalo za uničeno, če bi razveljavljeno eno samo
on teh pravil« (Redovna knjiga, 2000, prav. 14, str. 13). Navedeno pravilo je zaradi svoje
bistvenosti ostalo nespremenjeno vse do danes in nalaga redovnikom, da se odpovedo
zakonu in izogibajo vsemu, kar bi omadeževalo čistost (prav. 17), da ubogajo
predstojnike, ko ti zahtevajo pokorščino (prav. 21) in živijo v uboštvu po evangeliju.
Slednje določa, da se kot posamezniki z vstopom v red odpovedo lastninski pravici,
smejo pa kot skupnost pridobivati in imeti premoženje, ki je potrebno za uresničevanje
njihovih nalog (prav. 29, 30).25
Določila iz leta 1264 v nadaljevanju natančneje pojasnjujejo in razčlenjujejo Pravila ter
dodajajo nekatere določbe, med katerimi gotovo izstopajo členi 40–53 s kaznovalno
naravo.26

2.1.1. Kazenske določbe
Te kazenske določbe, smiselno prevzete po pravilih templarjev, so prepovedana
ravnanja, prestopke redovnikov razvrščale v štiri skupine in sicer na lahke, hude, posebej
hude in najhujše oz. najtežje kršitve.27
Kazen za lahke prestopke je zadela redovnika, v kolikor se je zlagal, bil žaljiv, »s svojo
roko« udaril služabnika ali koga drugega, v kolikor so ga ujeli pri kvartopirstvu ali drugi
podobni igri, pa tudi v kolikor je pošiljal zasebna pisma tujcem ali je imel na potovanju
oziroma izhodu iz redovne hiše stik z žensko na slabem glasu. Za tovrstne lahke
prestopke je bila predpisana pokora, ki je trajala od enega do treh dni.28
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V skupino hudih prestopkov so redovna Določila uvrstila naslednja dejanja:
poškodovanje, uničenje in odtujitev redovnega premoženja, pošiljanje in sprejemanje
pisem, nudenje zatočišča tistim, ki so bili na zelo slabem glasu, kakor tudi, če je redovnik
zavrgel hrano, pijačo ali obleko, na skrivaj jedel, se preko noči ni vrnil v redovno hišo ali
je udaril drugega redovnika, pa čeprav ga ni imel namena ubiti. Kazen za hud prestopek
ga je prav tako zadela, če je postal pijanec ali je drugače povzročal večje nevšečnosti, ni
ubogal svojega predstojnika ali pa je brez dovoljenja predstojnika šel pobirat hrano in
prispevke za redovni špital. Kazen, ki je redovnika zadela za tovrstna ravnanja, je bila
odvzem križa in je trajala dokler ga predstojnik ni te kazni odvezal. V tem času je moral
opravljati tudi posebej strogo pokoro.29
Posebej hud prestopek je redovnik zagrešil, v kolikor je v bodisi v jezi ali pa naklepno do
krvi ranil kristjana z mečem, nožem ali drugim orožjem, s katerim bi ga lahko ubil. Prav
tako je šlo za posebno hud prestopek v primeru izdaje redovne skrivnosti ali zarote proti
predpostavljenim, v kolikor se dve ali več noči ni vrnil v redovno hišo, se pritoževal čez
redovna pravila, si zase pridobival premoženje ali pa se pregrešil z žensko. Redovnik je
bil kaznovan z enoletno pokoro, v času katere so mu odvzeli križ, živeti je moral s
služabniki, z njimi jesti, pri čemer je trikrat tedensko dobil le vodo in kruh. Za redovnike,
ki so opravljali duhovniško službo, je bila kazen prilagojena toliko, da so smeli jesti v svoji
sobi. Če je bil takšen prestopek posebej nedostojen, ali ga je redovnik pogosto ponavljal
oziroma ni hotel upoštevati naložene pokore, so ga lahko vklenili, zaprli v ječo ali pa mu
naložili še dodatno leto pokore; obstajala pa je celo možnost dosmrtne ječe.30
Med najhujše prestopke je sodila simonija pri sprejemu v red, kakor tudi v kolikor je
redovnik pri sprejemanju v red lagal ali prikrival stvari, zaradi katerih ga sicer v red ne bi
sprejeli. Nadalje so v to skupino sodili še pobeg iz vojske, prestop iz krščanske vere v
poganstvo in pa, v kolikor se je redovnik pregrešil z moškim. Zadnji trije prestopki so bili
povsem neodpustljivi, zaradi česar je bil prestopnik za vedno izključen iz reda, brez
možnosti, da bi lahko še kadarkoli zaprosil za ponoven vstop.31
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O izbiri in izreku kazni so odločali redovniki z večino glasov, potem ko je redovnik pred
njimi sam zaprosil za odpuščanje. Če je bil redovnikov prestopek takšen, da je očrnil
ugled križniškega reda, so mu kazen izrekli javno med nedeljsko sveto mašo.32
Največ prestopkov redovnikov naj bi bilo na premoženjskem področju, saj so v nasprotju
z zgoraj navedenim temeljnim pravilom pridobivali premoženje za lastne potrebe,
posedovali denar in drage kovine, pa tudi oškodovali premoženje križniškega reda. Tako
premoženje je bilo redovniku ob odkritju zaplenjeno. Še posebej strogo pa je bilo
postopanje, v kolikor so ob smrti redovnika odkrili, da je za čas življenja skrival
premoženje, ki ga je ukradel redu. Truplo takšnega prestopnika so za kazen sežgali. 33

Slika 2: Redovna pravila 1442

Že ta kratek vpogled v zakulisje križniškega redovnega življenja preko kaznovalnih določb
kaže na strog režim, ki so mu bili redovniki podvrženi v srednjem veku. Na to kaže tudi
Pravilo 108, po katerem se mora vsak pred sprejemom v red seznaniti s tem režimom34:
»Kdor bo sprejet v skupnost tega častitljivega bratstva, temu je treba dati dovolj časa za
preizkušnjo, da more spoznati strogost tega reda …« (Redovna knjiga, 2000, prav. 108).
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Pred dokončnim sprejemom v križniški red je moral (in še vedno mora) brat zaobljubiti
pokorščino Pravilom in izreči naslednje besede35: »Jaz, br. N.N., brat križniškega reda sv.
Marije v Jeruzalemu, obljubim vse do smrti Bogu, Vsemogočnemu, v čast naše zavetnice
Božje Matere Marije, Bogu posvečeno neporočeno čistost, evangeljsko uboštvo in
pokorščino po Pravilih, Določilih in navadah reda« (Redovna knjiga, 2000, prav. 121).
Navedene kaznovalne določbe je mogoče razumeti zgolj v duhu časa, v katerem so bile
zapisane. Povsem razumljivo je, da so se skozi stoletja te spreminjale, prilagajale
obstoječim potrebam in razmeram ter v številnih delih povsem izginile iz križniških
Določil. Kljub temu pa so se nekatere določbe, v sicer času prilagojeni obliki, kot veljavne
ohranile vse do danes. Tako dol. 111 določa, da je mogoče redovnika odpustiti iz reda le
iz tehtnega razloga. Takšen razlog je v skladu s dol. 113 podan, če iz katoliške vere »javno
odpade« (v prvotnih Določilih opredeljeno kot najhujši prestopek), in če sklene ali zgolj
poskuša skleniti zakonsko zvezo. Bolezen ne more predstavljati tehtnega razloga, razen
če je obstajala že pred sprejetjem v red, pa jo je redovnik namenoma zamolčal ali prikril
(tudi to je sodilo v skupino najhujših prestopkov). Dol. 111 kot tehtni razlog določa tudi36
»pomanjkanje redovnega duha, ki je drugim v pohujšanje, vendar le, če ponovljen
opomin, združen z zdravilno pokoro, ostane brez uspeha« (Redovna knjiga, 2000, dol.
111).
Pravila in Določila so usklajena z veljavnim Zakonikom cerkvenega prava. Tako dol. 114
določa, da mora biti križnik odpuščen iz reda, v kolikor »s pohujšanjem vztraja v
zunanjem grehu proti šesti božji zapovedi« ali »se je drugače pregrešil proti šesti božji
zapovedi, a je kaznivo dejanje storil z nasiljem ali grožnjo ali javno ali z osebo pod
šestnajstim letim starosti« (Zakonik cerkvenega prava, 1999, kan. 1395). V drugem
primeru lahko predstojnik presodi, da izključitev ni nujno potrebna in se lahko
pohujšanje odpravi, brat pa se lahko poboljša tudi na drugačen način. Prav tako zadene
redovnika izključitev v primeru37, če koga umori, hudo rani, pohabi, zadržuje oziroma z
zvijačo ali silo ugrabi.38
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Določila podrobneje pojasnjujejo tudi postopek odpustitve iz reda zaradi kršitev. Tako je
potrebno razloge za odpustitev redovniku vselej sporočiti in mu omogočiti svobodno
obrambo. Na prvi stopnji postopa prior, ki redovnika po zbranih dokazih in ugotovitvi
dejanskega stanja tudi seznaniti s tožbo, nato pa mora celotno dokumentacijo poslati
velikemu mojstru. Slednji lahko redovnika odpusti le iz tehtnih razlogov z večino glasov
svojega sveta, ki ga sestavljajo najmanj štirje člani (tudi glasovanje z večino glasov je
ohranjeno iz prvotnih Določil). Svet odloča na tajnem glasovanju, pri čemer mora
natančno pretehtati tako tožbo in dokaze kot obrambne razloge redovnika in nato
izglasovati morebitni odpustitveni odlok. Ta postane pravno zavezujoč po potrditvi
Svetega sedeža. Odpuščenemu bratu pripada pravica do pritožbe, ki jo pristojna
kongregacija obravnava le, v kolikor je poslana v predpisanem deset dnevnem roku.39
Kot posebno hud prestopek (glede na posledico sodeč bi lahko potegnili smiselno
paralelo) Določila v dol. 116 določajo veliko pohujšanje in povzročitev zelo težke, za
križniški red grozeče škode. V teh primerih lahko namreč redovnika brez odlašanja
odpusti iz postojanke že prior, ki pa mora zadevo nato predložiti Svetemu sedežu.40

2.2. Ustroj križniškega reda
Križniški red, ki je nastal kot viteški red, je imel zaradi slednjega specifičen notranji ustroj.
Z naložitvijo naloge, da red brani krščansko vero pred njenimi sovražniki, so se kot vodilni
znotraj redovne zgradbe povzdignili križniški vitezi.41 Ti vitezi so morali v prvi vrsti skrbeti
za varnost romarjev v Sveti deželi in se posvečati negi bolnikov, oboje pa so izpolnjevali
tudi z mečem. Tako je nastal nov tip redovnika – meniha, ki je hkrati tudi vitez.42 Pred
sprejemom v red so opravili potrebne zaobljube in se zavezali, da bodo hodili za
Kristusom in izpolnjevali tri že omenjene evangelijske svete: čistost, uboštvo in
pokorščino.43 Posledično jim je kanonsko pravo omogočalo povsem enako opravljanje
bogoslužnega dela kot vsem drugim duhovnikom, ob tem pa hkrati delovanje v skladu s
svojo viteško namembnostjo.44 Znotraj svoje formacije so se križniški vitezi delili na
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Ritter Brudern in Halb Brudern. Za članstvo je moral vitez govoriti nemški jezik, kar mu
omogočalo razumevanje križniške Redovne knjige, obenem pa se je za Ritter Brudern, ki
so predstavljali eliten odsek viteške formacije, in Halb Brudern zahtevalo plemiško
družinsko poreklo.45 Pravila so natančno določala sestavo in izgled vitezove oprave,
pomožno spremstvo in nalagala vzdrževanje stalne dobre telesne pripravljenosti ter jim
v ta namen celo izrecno dovoljevala lov. Še zlasti pa so jim pravila prepovedovala stike z
ženskami, kar je jasno vidno tudi v kaznovalnih določbah. Strogo so bili prepovedani
kakršni koli telesni stiki, ki so bili sankcionirani kot prestopek, pri čemer niso smeli
poljubiti niti svoje matere.46 Zelo določno so Pravila določila tudi obleko križniških
vitezov, sestavljeno iz belega ogrinjala, na katerega je bil pripet črn križ47, kot simbol
Jezusove zmage nad oblastmi smrti in teme.48 Ta redovni plašč so nosili vitezi ogrnjen
čez bojno opremo, oklep.49 V skladu s pravili plašč ni smel biti predolg ali prekratek,
temveč »nekje do gležnjev«, niti preširok ali preozek, pod njim pa so morali nositi
oblačila v predpisanem barvnem odtenku. Križniški plašč se je kot zaščitni znak obdržal
skozi vsa stoletja obstoja reda. Redovno določilo 27 o obleki določa50: »Redovna obleka
je talar s križem kot redovnim znamenjem. K temu nosijo ob redovnih slovesnostih bratje
s križem okrašen beli plašč« (Redovna knjia, 2000, dol. 27). Tudi obuvalo je moralo biti
primerno, brez zaponk, obročev ali čipk. Ne le obleka, tudi sicer je bil celoten zunanji
izgled križniških vitezov natančno opredeljen v Določilih. Slednja so jim nalagala, da
morajo imeti lase spredaj obrite, zadaj pa kratko ostrižene, da jih je bilo mogoče takoj
prepoznati kot pripadnike krščanske vere. Tudi brade niso smeli imeti preveč goste ali
prekratke, zato so morali bratje paziti, da si je ne bi preveč ostrigli.51
Križniški vitezi, kot prvi in osrednji v redovnem ustroju, so imeli tudi pomembno funkcijo
voliti velikega mojstra reda, ki ji tudi prihajal iz njihovih vrst.52 Vitezi so si v Sveti vojni
zaobljubili maščevati sramotenje Boga in božjega križa, pri tem pa so pogosto sklicevali
na Staro zavezo, zlasti na tiste dele, kjer Bog kot vitez in borec premaguje svoje
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nasprotnike. Nujno pa je bilo za viteze v vojnih časih redno prejemanje spovedi in
svetega obhajila.53
Od ustanovitve naprej je imel red v svojih vrstah duhovnike, ki so opravljali
dušnopastirsko delo in s tem širili ter utrjevali krščanstvo, zlasti pomembna naloga pa je
bila pomoč bolnim in pomoči potrebnim.54 Bratje duhovniki so se, kot je zapisano v
Prologu, v mirnih časih posvečali predvsem bogoslužju in opravljanju svetih obredov ter
v križniških postojankah skrbeli za pisanje in prepisovanje knjig ter drugih dokumentov
in listin, v času vojne pa so pripravljali viteze na boj in jih opominjali, da je tudi Jezus za
njih trpel na križu.55 Bratov, ki so bili duhovnikov, je bilo sicer v redu manj in pri
delovanju reda niso imeli večjega vpliva. Na to kaže tudi dejstvo, da so izmed trinajstih
članov generalnega kapitlja, ki je volil velikega mojstra, imeli le enega predstavnika,
preostali so bili iz vrst vitezov.56 Pri sprejemu v red so se duhovniki, tako kot vitezi,
zavezali k spoštovanju redovnih Pravil in Določil ter Bogu posvečeni čistosti, pokorščini
in uboštvu57, glede česar so jim Pravila govorila58: »Ne zbiraj zakladov na zemlji, temveč
v nebesih, kajti kjer je tvoj zaklad, tam je tudi tvoje srce« (Redovna knjiga, 2000, prav.
27).
Pravila in Določila so bila na nekaterih delih za duhovnike nekoliko omiljena napram
tistim za redovnike viteze, kar je razvidno tudi iz kaznovalnih določb, saj je smel duhovnik
v času enoletne pokore, ki mu je bila naložena zaradi prestopka, jesti v svoji sobi in ne s
služabniki.59 So pa Pravila nalagala redovnikom, da živijo v ljubezni in slogi, naj ne lažejo,
opravljajo, obrekujejo, ponižujejo, se hvalijo, prepirajo ali psujejo (Prva Pravila 26).
Redovniku je bilo naloženo, naj opozori brata, ki se je pregrešil, da greh obžaluje
oziroma, če se je javno pregrešil, da ta greh prizna pred sobrati (Prva Pravila 35),60 »Brat
pa, ki je bil opomnjen, naj ne misli, da se mu to godi iz nevoščljivosti ali sovraštva, ampak
naj sprejme sobratovo grajo« (Redovna knjiga, 2000, Prva Pravila 34).61
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Naloženo jim je bilo tudi opravljanje molitvenega bogoslužja, pri katerem je bilo
predvideno, da so ga bratje, če je le bilo možno, opravljali skupaj. Molitve so morali brati
natančno in tako, kot so bile zapisane. Opoldne jim je bilo naloženo zmoliti trinajstkrat
Oče naš, ob večernicah pa sedemkrat ter enako število Zdravih Marij. S petjem so morali
hvaliti Sveto Trojico, »usta pa naj skozi celotno molitveno bogoslužje izgovarjajo to, kar
govori srce«. (Prva Pravila 8).62 Pri svetih obredih so jim pomagali pripravniki, imenovani
»schulere«; to so bili fantje, ki še niso dopolnili štirinajst let in so se šele pripravljali na
vstop v red.63
Vse od svojih začetnih let je križniški red v svoje vrste sprejemal tudi sestre, ki so se
posvetile pomoči in strežbi bolnim ter se izročale v varstvo Device Marije. Zgledovale so
se po Sveti Elizabeti Ogrski, ki je vse do smrti nudila nesebično pomoč vsem, ki so jo
potrebovali.64 Čeprav so sestre neutrudno stregle in pomagale ranjencem in bolnikom,
tako v Palestini kot kasneje v Evropi, je njihovo delovanje koncem srednjega veka
propadlo.65 Zaradi neizbrisnega pečata, ki so ga pustile križniške sestre, je potrebno
navesti, da je veliki mojster Maksimilian (pre)mnogo let kasneje znova obudil sestrsko
skupnost, ki je bila za red nujno potrebna. Sestre so se posvetile strežbi bolnikov,
pomagale ubogim ter vzgajale in izobraževale dekleta.66 V Pravilih jim je bilo naloženo,
naj molijo tudi za vse križniške redovnike in božje vojščake (Pravila 1854).67 Križniške
sestre so se zaradi svoje uspešne karitativne in vzgojne dejavnosti širile po nemških
deželah ter nadalje na češko-slovaško območje, v Italijo in tudi v Slovenijo.68 Na vseh
območjih delovanja so nudile pomoč ljudem v stiski, negovale bolnike, uboge in starejše
ter pri verskem pouku in v mladinskih domovih sodelovale pri vzgoji mladih, pa tudi
izobraževanju odraslih (Pravila 1854). Tako kot križniški bratje so se tudi sestre zavezale
k življenju po evangelijskih svetih.69
Križniški red je vse od nastanka naprej zraven bratov in sester na razne načine navezoval
nase tudi druge žene in može in jih pritegnil k uresničevanju svojih idealov in k delu po
62
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redovnih ustanovah.70 Tako so se v redovni zgradbi pojavljali t. i. služeči (pol)bratje –
»anderen brudere«.71 Slednji niso podali zaobljub, kot je bilo to zahtevano za viteze in
duhovnike, so pa povečini trajno živeli v redovni skupnosti po redovnih pravilih. Izhajali
so iz okoliškega prebivalstva in pomagali v špitalih in pri obrambi.72 Zraven njih so v redu
sodelovali še t.i.»heimeliche«, ki so po svojih močeh in s svojim premoženjem pomagali
pri uresničevanju redovne vizije. Lahko so bili samski ali pa poročeni, vendar so morali
živeti pošteno življenje.73
Križniški red je imel ob tem pravico trajno imeti tudi služabnike, ženskega in moškega
spola, imenovane »slaven«. Ti so bili povečini vojni ujetniki. Določila to skupino
omenjajo predvsem v sklopu kaznovalnih določb, ko je moral redovnik v času enoletne
pokore živeti skupaj z njimi.74

2.3. Hierarhična zgradba križniškega reda
Hierarhični ustroj križniškega reda je bil prilagojen njegovim posebnostim, viteškemu
značaju reda ter razširjenosti čez več dežel na evropskem kontinentu. Najnižjo enoto
redovne organizacije je predstavljala komenda,75 redovna hiša s pripadajočim
posestvom, med katerimi je ena najstarejših na evropskem kontinentu križniška
komenda pri Veliki Nedelji.76 Kljub drugačnemu poimenovanju je bila komenda nekakšna
samostojna opatija, katere upravo je prevzel komtur,77 ki je preko svojih
administrativnih pravic tudi nadzoroval delovanje komende, pobiranje desetine in
drugih prihodkov. V komendi so skupaj prebivali tako bratje vitezi kot bratje duhovniki,
upoštevajoč Pravila in Določila križniškega reda.78
Območje delovanja križniškega reda ni tvorilo enotnega, strnjenega ozemlja, zaradi
česar so se79 v posamezni deželi oziroma na območju večih dežel komende združevale v
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redovno provinco, imenovano balija, s katero je upravljal Landkumtur – deželni
komtur.80 Deželni komtur je s prevzemom vodenja province pridobil najvišjo redno
oblast na njenem območju, torej redno vodstveno oblast in jurisdikcijo nad
provincialnimi komendami in redovniki. V ta namen mu je pripadla tudi pravica in
dolžnost letnih vizitacij, s preverjanjem redovne discipline in gospodarskih razmer v
komendah.81
Načelovanje reda je bilo zaupano Velikemu mojstru, ki je z imenovanjem na ta vrhovni
položaj pridobil vrhovno redno oblast nad vsemi redovnimi provincami, hišami, brati in
sestrami. Na njegovo pomembnost za redovno skupnost kažejo že najstarejša Pravila82:
»Čast reda, zveličanje duš, moč življenja, pot pravičnosti in obvarovanje discipline je
odvisno od dobrega pastirja« (Redovna knjiga, 2000, Prva pravila konst. 4). Veliki mojstri
so bili zaslužni za hiter vzpon in širjenje reda po evropskih deželah, med katerimi se
izpostavlja zlasti Herman von Salza, zahvaljujoč kateremu je red v letih 1210 do 1239
doživel izreden razmah.83 Življenje in delovanje redovnikov so veliki mojstri usmerjali s
svojimi dekreti,84 pri čemer je bilo v Določilih zapisano85: »Kot vrhovni poveljnik ima
(veliki mojster) najpomembnejšo nalogo, da ima vedno pred očmi temeljno zamisel reda
in njeno uresničevanje …« (Redovna knjiga, 2000, dol. 92).
Tako Veliki mojster kot Landkomtur sta redno oblast izvrševala skupaj s svojimi sveti.
Pravila so namreč določala: »Spodobi se tako za velikega mojstra kot za provincialne
predstojnike, da se skrbno posvetujejo in potrpežljivo ravnajo po dobrem nasvetu, kajti v
knjigi Pregovorov je rečeno: Kjer je veliko svetovalcev, je blaginja« (Redovna knjiga, 2000,
Prva Pravila, konst. 7).
O izbiri velikega mojstra je odločal generalni kapitelj, ki mu je pripadala najvišja izredna
oblast nad celotnim redom, provincami in komendami ter redovnimi brati in sestrami.
Temu vrhovnemu telesu je bilo pridržano, da izda, spremeni ali ukine redovna Določila,
da ustanovi novo balivijo, jo razpusti, združi ali spremeni njeno območje.
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kapitularji so izhajali iz vrst viteških bratov,87 ki so jim Pravila nalagala, da pred izbiro
velikega mojstra molijo88, »da bi Bog izbral tistega, ki mu je všeč in čigar življenje naj bi
bilo njegovim podrejenim ogledalo in pouk.« (Redovna knjiga, 2000, Prva pravila, konst.
3)

3. PRIHOD KRIŽNIKOV V SLOVENSKE DEŽELE IN BITKA
PRI VELIKI NEDELJI
Tudi v slovenskih deželah so križniki s svojim delovanjem, ki je bilo usmerjeno zlasti v
karitativno in misijonsko dejavnost ter obrambo, pustili neizbrisen pečat.89 Njihovi
zametki sodijo že v leto 1199. Tedaj so odigrali ključno vlogo pri bitki Friderika Ptujskega
proti Madžarom na območju Velike Nedelje.90 Na Koroškem so se pojavili križniki leta
1203, ko jim je Eberhard II., salzburški nadškof, podelil neurejen hospital v Brežah in
celotno desetino tamkajšnjega gradu. Že kmalu po tem so nove križniške komende
nastale tudi v Beli krajini ter na Štajerskem in Kranjskem, do tedaj delujoči templjarji pa
so se morali tako že v začetku 13. stoletja umakniti konkurenčnemu viteškemu redu.91
Na Kranjskem so se križniki pojavili okrog leta 1228, kjer so pomembno prispevali k
razvoju Ljubljane in njenega agrarnega zaledja. Obenem so si pridobili velika zemljiška
posestva, pa tudi privilegije, kar jim je omogočilo temelj za njihovo uspešno delo.. Kot
prvi, ki so na območju današnje Slovenije združili skrb za bolne in revne ter izobrazbo
ljudi z obrambo dežele, so že leta 1282 v Ljubljani postavili redovniško bolnišnico (že
prej, v letu 1280, se omenja križniški špital za gobavce) in šolo za vzgojo revnih otrok s
sirotišnico.92
Še posebej velik vpliv so imeli križniki v Beli krajini, kjer so zahvaljujoč vojvodi Ulriku III.
prejeli črnomeljsko župnijo skupaj z vsemi podružnicami in pripadajočimi pravicami.93
Red bi naj pomagal tudi pri zatiranju krivovercev, klatežev in pomembno prispeval k
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slabitvi moči »nadležnih« plemičev.94 S prevzemom celotne cerkvene organizacije v Beli
krajini, nad katero je oglejski patriarhat obdržal zgolj še formalno jurisdikcijo, so si
križniki izborili dominantno vlogo na dušnopastirskem področju in onemogočili
delovanje drugim redovom in duhovščini.95
Leta 1310 je oglejski patriarh Otobonus izdal bulo, s katero je pozval vernike, naj
namenijo križnikom obilne darove.96 Tako je red prejel obsežno zemljiško posest, kjer so
si v 14. stoletju postavili komendo in špital v Metliki. S slednjim so aktivno pristopili k
delu na socialnem področju, ob tem pa po svojih redovnih pravilih uresničevali duhovno
poslanstvo in upravljali obsežno fevdalno gospostvo.97 Red je imel na zemljiškem
gospostvu pravico do desetine in drugih dohodkov po župnijah. A se je glede slednjih
vnel prepir z zagrebško nadškofijo, ki se je na podlagi »Liber statutorum« prav tako
prisvajala pravico do desetine in dohodkov v teh krajih. Zaradi nastalega spora so iz
Zagreba celo poslali protestno pismo papežu, ki je pooblastil opata Ivana, da v sporu
razsodi.98
Obsežna križniška zemljiška posest je nastala tudi na Dolenjskem, ki jo je red vse od leta
1301 naprej z dokupi in zamenjavami uspešno povečeval.99 Obsežno posest na
Slovenskem so križniki upravno razdelili po komendah, ki so jih vodili komturji, svoje
sedeže pa so imele pri Veliki Nedelji, v Muretincih, Ljubljani, Črnomlju in Metliki. Naštete
komende so spadale pod avstrijsko križniško balivijo.100

3.1. Križniki pri Veliki Nedelji
Ormoško območje je bilo skozi zgodovino neločljivo povezano s salzburško nadškofijo.
Ta je okrog leta 860 prejela od cesarja Karla Velikega v fevd ozemlja okrog Ptuja ter proti
vzhodu celotno ozemlje, ki se razprostira med Dravo in Muro101 ter ozemlja do Blatnega
jezera s celotnim jugovzhodnim delom, kjer je nadškofija pričela z močno kolonizacijo in
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naseljevala Slovane in Bavarce. Obsežen del teh posesti je nadškofija zaradi nenehnih
ogrskih vdorov kmalu izgubila. Sedež ohranjene posesti je v gospodarskem in upravnem
smislu postal Ptuj, saj je meja z Ogrsko potekala v ptujski bližnji okolici po reki Pesnici,
na območju katere so salzburški uvedli številne strelce in strelske dvorce
(Schützenhöfe).102 Leta 1132 so salzburški prepustili ptujski grad v upravo svojim
ministerialom, gospodom Ptujskim, ki so se že od prvih let 12. stoletja v imenu
salzburških borili za utrditev nestalne vzhodne meje nemške države.103

Slika 3: Grb velikonedeljske križniške komende

Zunaj meje je ostalo pusto in nenaseljeno ormoško območje, ki je kot mejna krajina
predstavljajo t. i. nikogaršnji svet. Kot izhaja iz življenjepisa salzburškega nadškofa
Konrada, je bilo ormoško območje zaradi napadov Ogrov, ki so si lastili živali in tukaj
živeče ljudi, spremenjeno v pustinjo. Omenjeni nadškof je zaradi tega z Ogri sklenil trajni
mir, a so se ogrski napadi na tako nestanovitno mejo nadaljevali, ptujski gospodje pa so
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v odgovor vpadali na ogrsko ozemlje.104 V želji po osvoboditvi t. i. terre nulius je leta
1190 Friderik Ptujski zaprosil za pomoč viteze križniškega reda, ki bi naj na Ptuj prispeli
v času velikonočnih praznikov leta 1199. Po opravljeni molitvi pred božjim grobom v
ptujski cerkvi so se križniški vitezi že naslednji dan skupaj s Friderikom podali v boj proti
ogrskim hordam. Po pripovedovanjih so na samo Veliko noč premagali madžarsko vojsko
in v bitki izbojevali slavno zmago. Friderik Ptujski bi naj nato v s krvjo prepojena tla zapičil
križniško zastavo in kraju nadel ime Velika Nedelja.105 Tako naj bi kraj zaradi zmage prav
na Veliko noč dobil med domačini ime Vuzentija106, v listinah pa Magna Dominica ali
Gross Sonntag.107
O zmagoslavni bitki, ki so jo izbojevali križniški vitezi in Friderik Ptujski, je v urbar
velikonedeljske komende iz leta 1723 na strani 240 vpisana naslednja balada108:
»Visoko plapolajo križniške zastave,
po hrabrem boju vojska Ogrov se umika,
poti in steze so vseskoz krvave,
na tisoče tesnoba in nemir hropeč pritiska;
junaški težki boj je zdaj končan,
deželi revni mir za dolgo dan.

Na zemljo Friderik gospod poklekne, dvigne glavo,
veselje blaženo v pogledu njega sije:
O nemški bratje, dajte mi zastavo!
v to zemljo zasadim jo, tu naj klije;
sovražnikom ste jo oteli danes srečno
in redu vašemu ostaja večno!
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Na veliko nedeljo boj ste bojevali,
naj to pokrajine zdaj bo ime;
Gospod je pomagal, da ste zmagovali,
sovražniki drzni za večno beže!
Pokrajina po krvavem boju izborjena,
odslej naj s Štajersko na večno bo spojena!« (Mavrič, 2001, naslovna stran)109

Neposrednih dokazov, ki bi potrjevali resničnost navedenega, ni. Kljub temu pa so
povsem jasna nekatera zgodovinska dejstva, ki izhajajo iz še ohranjenih listin. Nedvomno
je ogrski kralj leta 1199 res napadel Štajersko: »Emericus rex Ungarorum confines Austrie
et Stirie preda et incendio debastavit«110, vendar je Friderik Ptujski ta napad odbil na
Spodnjem Štajerskem111, torej v ormoški okolici, in s tem dosegel premik nemške meje
daleč proti vzhodu.112 Friderikovemu napadu na Ogrsko so sledili na jugu Drave draneški
gospodje, na severu pa radgonski gospodje, oboji deželnoknežji ministeriali. Ogrskonemška meja se je po uspešnih bitkah premaknila do gričevja za potokom Trnava, na
jugu na slemena haloških vrhov in se na severu po osvoboditvi Lutenwerde (Ljutomersko
polje) ustalila na reki Muri. Haloze so bile organizirane kot gospostvo Borl, ki na podlagi
posebnega privilegija ni bilo služno niti ogrskemu kralju kot tudi ne nemškemu cesarju.
Ljutomerski okraj z Radgono je v letu 1265 prešel povečini v deželnoknežje roke.
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Osvojeno ozemlje na Ormoškem je vojvoda Leopold priključil Štajerski in jo podaril
Ptujskim.114
Salzburški nadškof je nemudoma zahteval, da se mu na tej zemlji priznajo njegove stare
pravice, kakor so mu pripadale pred ogrsko zasedbo, kar so Ptujski tudi storili in priznali
vrhovno oblast salzburških. Ormož in Središče so Ptujski prepustili vitezom
Friedauerjem, križnike, ki so pomagali izbojevati ozemlje, pa je Friderik Ptujski še bolj
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bogato nagradil.115 Naselil jih je na velikonedeljskem območju, kjer je že stala manjša
cerkev, v zavedanju o pomembnosti križniške obrambne moči, saj je še tekom 13.
stoletja na tem mejnem območju prihajalo do sporov in spopadov z Ogri.116

Slika 4: Friderik Ptujski poklekne pred Kristusom

Z odobritvijo salzburškega nadškofa jim je tako podaril svoje posestvo pri Veliki Nedelji
s širšo okolico ter polovico desetine.117 O tem je ohranjena skromna sled v listini
Friderikovega sina, s katero leta 1222 potrjuje, da je njegov oče odvzel Madžarom
opustošeno in nenaseljeno zemljo pri Veliki Nedelji

in jo podaril križniškemu redu

skupaj s cerkvijo in polovico desetine ter da to daritev tudi sam priznava.118

3.2. Križniške župnije na Ormoškem
Tudi župnije, kot temeljne cerkvene organizacije, so bile zaradi nenehnih ogrskih
napadov skoraj povsem uničene.119 Na območju t. i. štajerske marke, v 12. stoletju
imenovane tudi kot ptujska marka, je potekala po Dravi cerkvena meja med severnim
salzburškim delom in južnim delom, ki je bil pod oblastjo oglejskega patriarha. V
salzburškem delu so obstajale pražupnije Jarenina, Maribor, Radgona in Ptuj. Pod
ptujsko je sodila tudi cerkev pri Veliki Nedelji.120
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Naselitev križnikov je omogočila, da se je ostalim pražupnijam na Štajerskem pridružila
še velikonedeljska, ki jo je križniškemu redu podelil okrog leta 1200 Friderik Ptujski,
vendar jim je bila s strani njegovega sina odvzeta.121 Ta jim je nato v letu 1235 skupaj z
ženo podelil patronske pravice, ki so mu pripadale do velikonedeljske cerkve, da bi
križnikom omogočil kar se da skrbno opravljanje božje službe in širjenje krščanske vere.
Obljubil je tudi, da bo za to izposloval odobritev in potrditev s strani salzburškega
nadškofa, ki je bila za tovrstno ravnanje potrebna.122 Patronat kot pravica do
prezentacije duhovnikov je bil ostanek t. i. lastniških cerkev, ki so jih ustanavljali fevdalci
in so bile v začetku 13. stoletja povečini odpravljene, tako da je na pristojno cerkveno
oblast prešlo imenovanje duhovnikov, ki so jih predlagali nosilci patronskih pravic.123
Listina, katere izvirnik hrani križniški arhiv na Dunaju, se glasi tako124:
»1235, dne 8. julija.
Fridericus de Beauia (Friderik Ptujski) in njegova soproga podelita pravico do patronstva
čez cerkev pri Veliki Nedelji Nemškemu redu (hospitali sancte Marie de domo
Theutonicorum Jerusalem). Obenem obljubi rečeni Friderik, da se hoče potruditi, da to
daritev potrdi solnograški nadškof. Listino pečati Friderik iz Ptuja« (Kos, 1928, str. 301).
Patronske pravice sta kmalu zatem potrdila sinova Friderika Ptujskega, Friderik in Hertid,
medtem ko salzburški nadškof na tako velikodušno daritev sprva ni hotel pristati. Kljub
temu je prišlo v začetku naslednjega leta do potrditve prenosa patronskih pravic na
križniški red, saj si je nadškof od delovanja križnikov obetal pozitivne sadove. 125 Tako je
nadškof daritev potrdil, saj naj bi to zaradi skrbnega ravnanja križnikov tudi izboljšalo
življenje slovenskega življa na ormoškem.126
Original te listine je ohranjen v dunajskem arhivu in pravi127:
»1236, dne 26. januarja. Ptuj.
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Solnograški nadškof naznanja, da sta Hertidus et Fridericus fratres de Petovia, spoznavši,
da je bila po krivici odtegnjena cerkev pri Veliki Nedelji Nemškemu redu, kateremu jo je
njun stari oče po zakoniti poti daroval, ponovila to daritev. Nadškof pravi, da je zaradi
njune prošnje na novo potrdil to daritev, imajoč tudi pred očmi izboljšanje ondotnega
slovenskega ljudstva, katero more nastati iz skrbnega postopanja bratov rečenega reda,
…« (Kos, 1928, str. 306).

Slika 5: Križniki pridobijo obsežno velikonedeljsko pražupnijo

Tako lahko v letu 1236 že govorimo o obstoju sedeža župnije pri Veliki Nedelji.128 Z
omenjeno listino so križniki dobili v upravljanje obsežen velikonedeljski, ormoški,
središki in miklavževski okraj in opravljali duhovniško službo sami in s pomočjo
neredovnih duhovnikov. Podelitev velikonedeljske župnije je križnikom omogočila
pridobivanje župnijskih dohodkov ter zagotovila trdno materialno eksistenco; medtem
ko so bili križniki v Veliki Nedelji že trdno uveljavljeni, ni njihova ljubljanska postojanka
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prejela še nobene župnije.129 Tako pa je v Veliki Nedelji, zahvaljujoč zgoraj omenjenim
bogatim darovnicam, nastala in se pričela razvijati in širiti bogata in močna komenda.
Število redovnikov, med katerimi sta kot prva omenjena že leta 1219 komtur Oton in
župnik Ditrih, je iz leta v leto naraščalo, tako da jih je red leta 1277 štel že dvanajst.130
Križniki so s pridobitvijo pražupnije Velika Nedelja dobili v dušnopastirsko oskrbo velik
del slovenske Štajerske. Meje velikonedeljske župnije so segale od Drave do potoka
Trnava in nato preko grebenov Ljutomerskih goric do cerkve na Polenšaku in se
nadaljevale ob celotnem brezovškem potoku do Pesnice.131

Slika 6: Temeljna listina, ki je križnikom omogočila delovanje na Velikonedeljskem

Križniki so na območju svoje župnije odločilno prispevali k pospešeni kolonizaciji ter
razvoju obrti in trgovine.132 Zametke le-teh je mogoče najti v sejmih, ki so potekali ob
cerkvenih praznikih, proščenjih. Razvoj obrti in trgovine na območju velikonedeljske
župnije je pomembno prispeval k nastanku ormoške meščanske naselbine, katere
nastanek in razvoj se je pričel že v letu 1273.133 Ormož je nato že leta 1331 prejel mestne
129
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pravice, število prebivalcev pa se je naglo večalo.134 Za njim ni zaostajalo niti Središče, ki
je sicer v ormoškem zaledju postalo trg nekje med leti 1300 do 1350 (markt Polstraw).135
Vse večja koncentracija prebivalcev, zlasti v Ormožu in Središču, obsežen teritorij
velikonedeljske pražupnije in njena obljudenost so zahtevali učinkovite spremembe v
dušnopastirski službi.136

Slika 7: Grb ormoške meščanske naselbine

V vseh obstoječih listinah iz začetnih let križniškega delovanja na ormoškem je mogoče
zaslediti le cerkev pri Veliki Nedelji,137 zato je bilo za uspešno delo križnikov nujno
ustanoviti nove postojanke in zgraditi podružnice.138 Te so bile sprva le lesene kapelice,
šele postopoma so jih pozidali in povečevali. Prva velikonedeljska podružnična cerkev je
nastala v Ormožu že konec 13. stoletja, kar je glede na pomen ormoške naselbine, ki je
stopala po hitri poti razvoja proti mestu, povsem razumljivo. Sledila je gradnja cerkvice
sv. Jerneja v Središču, nato pa so v najbolj oddaljenem delu svoje župnije, pri Sv.
Miklavžu, križniki postavili svetišče, okrog katerega je postopoma nastajala vas. Za
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patrone novozgrajenih cerkva so izbrali sv. Jakoba, Miklavža in Jerneja in tudi na ta način
nedvomno prispevali k dodatnemu utrjevanju krščanstva.139
Kot rečeno, so bile novozgrajene cerkve le podružnične cerkve svoje velikonedeljske
»matere«. To je bilo tudi skladno s cerkvenim pravom, saj so križnikom s tem, ko so
prejeli v last in ščitništvo cerkev pri Veliki Nedelji, pripadle tudi pravice do podružnic, ki
so bile postavljene na območju nekdanje pražupnije.140 V podružnične cerkve so nato ob
nedeljah in praznikih odhajali opravljat dušnopastirsko službo križniki, ali pa so za te
namene najeli duhovnika, ki je daroval sveto mašo in podelil zakramente.141 Šele kasneje
so križniki po podružnicah v Ormožu in Središču naselili velikonedeljskemu župniku
podložne stalne kaplane,142 medtem ko je miklavška podružnica zaradi svoje
oddaljenosti že zelo zgodaj dobila svojega rednega duhovnika.143
Po cerkvah v velikonedeljski župniji so se ob nedeljah in praznih darovale maše s pridigo,
pri Veliki Nedelji je bila tiha maša ob sedmih, ob deveti uri pa peta s pridigo ter dvoje
nedeljskih večernic. Katehezo so opravili pred nedeljsko mašo ali v popoldanskem času,
ob zimskih mesecih pa je pri Veliki Nedelji ob nedeljah popoldan potekal še verski nauk.
Župniki so vodili še krstne, mrliške in poročne matične knjige.144

Slika 8: Zemljevid župnij, ki so se razvile iz velikonedeljske pražupnije
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3.3. Spor med križniki in ormoškim gospodom
Patronat nad podružničnimi cerkvami je zraven obveznosti prinašal tudi številne koristi.
Tega se je zavedal tudi ormoški graščak Lukež Sekelj, kateremu je bil sicer trg Središče
podložen. Ko so obstoječo podružnično cerkev v Središču porušili Turki, je nastala
potreba po gradnji nove, vendar križniški red k reševanju nastalega problema ni pristopil.
Tako je pričel z gradnjo graščak Sekelj in skušal izrabiti ugodno priložnost, da bi si prilastil
patronat na središko cerkvijo, seveda skupaj z njenimi koristmi. Kot izhaja iz urbarja
ormoške gospoščine, je dal Sekelj jasno zapisati, da središka cerkev ni podružnica
velikonedeljske ter ni podrejena križniškemu redu, temveč pripada ormoškemu
graščaku. Ob tem je naložil ormoškemu župniku, da mora skrbeti za božjo pastirstvo v
Središču, brez da bi si podrejal središko cerkev, in da mora ob nedeljah in praznikih
poslati duhovnika v Središče. Nato so Središče in okoliške občine s Sekeljevim
dovoljenjem ustanovile kaplanijo ter »Bratovščino obiskovanja Marijinega«. Ti sta bili,
kot piše v urbarju, povsem samostojni in v ničemer odvisni niti od križnikov, niti od
velikonedeljske cerkve kot tudi ne od ormoške, ki je sicer tam skrbela za dušno
pastirstvo. Tudi postavitev kaplana je povsem odtegnil križnikom, saj bi naj le tega
nastavil trg z dovoljenjem ormoškega graščaka. Za njegovo vzdrževanje je Sekelj odkazal
tudi »zwo Hoffstatt«, dva dvorca. Vendar pa so bila Sekljeva nekoliko sebična
prizadevanja povsem brezuspešna. Kot sicer izhaja iz ormoškega urbarja, naj križniki
sploh ne bi sodelovali pri gradnji nove središke cerkve, zaradi česar si je patronat
prisvajal ormoški graščak. Vendar pa je glede na pravno načelo, po katerem ima patron
glavne cerkve tudi patronat nad njenimi podružničnimi cerkvami in glede na to, da
središka cerkev vsekakor je bila hčerka velikonedeljske, posledično patronat nad hčerko
prešel na križniški red. Zaradi navedenega so bile Sekeljeve zahteve leta 1549 v celoti
zavrnjene, križniškemu redu pa potrjene vse pripadajoče pravice.145

3.4. Frančiškanski samostan v Ormožu
Že prej je Jakob Sekelj, Lukežev oče, v zgodovini zapisan kot eden najbolj srčnih ormoških
gospodov, v želji po čim boljši krščanski oskrbi prebivalstva, v Ormožu naselil
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frančiškane, ki so se vključili v tukajšnjo dušnopastirsko delovanje. Sekeljevi prošnji za
ustanovitev frančiškanskega samostana v Ormožu je ugodil papež Aleksander leta 1493.
Pri tem je zanimivo zlasti to, da je bila frančiškanska cerkev za kar dve tretjini večja od
križniške mestne cerkve. Ustanovitelj samostana predaje namenu sicer ni dočakal, saj je
umrl dober mesec pred posvetitvijo, zaradi njegovih zaslug pa so ga pokopali v družinski
grobnici samostanske cerkve. Medtem, ko je bilo križniško dušnopastirko delovanje
osredotočeno na cerkev v središču mesta, so se ormoški frančiškani posvetili zlasti
pridigam in spovedovanju.. Ob tem so se aktivno vključiti tudi v delovanje po okoliških
župnijah, saj so zaradi znanja številnih jezikov na tem narodnostno in jezikovno
mešanem območju lahko oskrbovali celoten ormoški okraj146 in tako ljudem nudili
tolažbo ter delili poslednje zakramente. Navkljub dobremu delovanju na ormoškem je
bil samostan ukinjen in v kasnejših letih povsem porušen. Večino inventarja so s splavom
prepeljali v varaždinski samostan,147 tudi Milostno podobo Matere Božje, ki so jo
ormoški meščani nadvse častili, okoličani pa zaradi nje pogosto romali v samostansko
cerkev.148

Slika 9: Ormoški frančiškanski samostan in cerkev
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4. VELIKONEDELJSKA KRIŽNIŠKA KOMENDA
Z zgoraj omenjeno daritvijo Friderika Ptujskega je križniški red pri Veliki Nedelji osnoval
svojo komendo – redovno hišo z zemljiško posestjo,149 v velikosti 14.000 oralov.150 Sprva
skromno posest, ki jo listine iz leta 1259 imenujejo »Terra Nedelk«, je red z raznimi
zamenjavami, dotami ob vstopu redovnih bratov in nakupi spretno zaokroževal151 in
povečal za dodatnih 5565 oralov. Tako že v letu 1219 zasledimo prodajno pogodbo, s
katero so Sofija in njeni otroci velikonedeljskim križnikom prodali kmetijo pri Polskavi ter
da jim je Leutold Rabensberg v istem kraju prodal šest šilingov davščine.152

Slika 10: Arnold Štrigovski podeli križnikom posestvo Dubrava

K povečevanju komende so veliko prispevale darovnice in bogata volila gospodov
Ptujskih, Krunšperških in Podsredških, ki so posedovali obsežna posestva na ptujskem in
v Slovenskih goricah.153 Tako jim je Herman Ptujski podelil svojo vas Hermanci z njivami,
vinogradi, gozdovi in pašniki ter vsemi pripadajočimi pravicami in pritiklinami.154
Krunšperški gospod je redu kot plačilo za eno ustanovno mašo daroval osem kmetij in
pol ob redovni hiši, nekaj let kasneje pa še pet kmetij in pol v bližnjih Bratonečicah,
križniki pa so mu morali letno dati mernik žita, štiri kokoši in pol vedra vina. Od gospodov
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Podsredških je red prejel desetino v Sodincih in Šardinju, od štrigovskega grofa pa posest
Dubrava pri Središču.155 Ob koncu je križniški red pridobil še obsežno posest v
Muretincih, kjer je postavil grad in tamkaj oblikoval samostojno redovno komendo.
Skupaj z velikonedeljsko je bila tudi muretinska komenda vodena in v celoti upravljana
iz Velike Nedelje. Po tej pridobitvi se redovna posest ni več bistveno spremenila.156

Slika 11: Rodbina Herberstein zamenja s križniki posest Muretinci za posest St. Johann

Komenda Velika Nedelja je bila upravno in gospodarsko vodena s strani redovnih
komendatorjev, nad katerimi so nadzor izvrševali nadrejeni redovni organi. 157 Sedež
komende je bil v gradu pri Veliki Nedelji.158 Glavnino zemljiške posesti so imeli križniki v
Veliki Nedelji in njeni ožji in širši okolici – skoraj celotne vzhodne Slovenske gorice, pa
tudi posesti v okolici Maribora, vendar so večji del tamkajšnjih zgodaj zamenjali.159
Obsežno arhivsko gradivo, začenši z listinami iz 13. stoletja in srednjeveškimi urbarji,
nam nudi vpogled v podložniške obveznosti do velikonedeljske komende in stanje
izjemno obsežne križniške posesti.160
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Velikonedeljsko križniško zemljiško gospostvo, kot gospodarsko organizacijo in temeljno
pravno enoto s trdno upravo in rednimi dohodki, so sestavljali agrarni obrati in rentni
dohodki iz drugih pravnih naslovov. Agrarni obrati križniške komende so bile kmetije161
in lastni pridvorni obrat v Veliki Nedelji, sprva pa tudi dvor pri Sv. Petru pri Mariboru.162

Slika 12: Velika Nedelja z gradom in cerkvijo Svete Trojice

4.1. Pridvorni obrati
Pridvorni križniški obrat se je nahajal ob osrednjem bivališču reda, ob velikonedeljskem
gradu, križniki pa so posedovali tudi obrat ob dvoru pri Sv. Petru. Oba dvora sta
predstavljala gospodarski obrat, ki so ga križniki upravljali sami in od dvora dobivali vse
donose, medtem ko je zemljo obdelovala nesvobodna delovna sila – nesvobodnjaki. Leti so bili v celoti zaposleni z opravljanjem dela za gospoda po njegovih odreditvah. Njihov
nesvoboden pravni položaj – pravno so veljali za stvar – je bil oseben do te mere, da jim
zgolj gospodarjeva odpustitev ni zagotovila prostosti, temveč so bili potrebni posebni
obredi. Vsled temu je tudi veljalo, da nosijo nesvobodnjaki svoj položaj vedno »s
seboj«.163 Kot znak svoje osebne nesvobode so nesvobodnjaki opravljali t. i. dnevno
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tlako, živeli pa so na samem obratu ali pa v manjših kočah v njegovi bližini.164 Zaradi
vsesplošnega razmaha hubnega sistema so križniki že leta 1236 opustili svoj dvor pri Sv.
Petru, ga razdelili na hube, zamenjali za druge nepremičnine in organizirali gorske
vinograde.165 Izkušnje so namreč pokazale, da pridvorni obrat z nesvobodno delovno silo
ni posebej donosen,166 še naprej pa so imeli obsežni pridvorni obrat v Veliki Nedelji,167
od koder je potekala pospešena kolonizacija okoliških vasi in oblikovanje hubnega
sistema.168

4.2. Podložniške kmetije
Kot je zaslediti v prvih ohranjenih urbarjih, je imela komenda podložnike na 74-ih
kmetijah, raztresenih po 11-ih okoliških vaseh in na 39-ih kmetijah v okolici Ptuja.169
Število podložnikov se je sicer spreminjalo, glede na popise pa se je gibalo med 120 do
160.170
Te kmetije so predstavljale gospodarsko obdelovalne in dajatvene enote, hube, ki so bile
po velikosti praviloma takšne, da je lahko kmečka družina zemljo obdelala in se iz nje
preživljala, hkrati pa so donosi zadostovali za poravnavo dajatvenih obveznosti do
zemljiškega gospoda.171 Povprečna velikost hube je znašala 16 oralov.172 Zaradi posebne
pravne oblike in vsebine hube kot tipa kmetije, ki ga je ustvaril fevdalizem, je bila s
pravnimi pravili omejena tudi osebna svoboda hubnega kmetovalca, ki se kaže kot
»priklenjenost na grudo«. Takšna omejitev osebne svobode je bila sicer veliko milejša
kot pri pridvornih nesvobodnjakih,173 saj je bilo potrebno kmetovalcem zagotoviti
določeno stopnjo varnosti in pravic na tako obdelovani zemlji,174 s čimer se je zagotovilo
redno obdelovanje zemlje in posledično oddaja presežkov zemljiškemu gospodu.
Priklenjenost na grudo se je kazala predvsem v omejitvi svobode gibanja (freizügigkeit),
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izbire poklica in ženitne svobode, pa tudi pri omejeni sposobnosti razpolaganja s
premičninami.175
Kakor je fevdalizem oblikoval poseben tip kmetije – hubo, je potreboval tudi ustrezen
način njene pridobitve. Kmet kot omejeno svobodna oseba je dobil hubo v posebno
vrsto zakupa, imenovan podložniški zajem. Zajem (Leithe) je v najširšem pomenu
označeval podelitev zemlje take vrste, pri kateri je prejemnik pridobil pravico do uživanja
– hasnovanja in ustrezno dolžnost zagotavljati določene dajatve podelitelju, ta pa si je
pridržal določene dele lastninske pravice na zemlji176 in je vsled obdržanim pravicam
lahko hubo zahteval nazaj, kadar koli je hotel, od nje dobival raznovrstne koristi ali pa
mu je bilo potrebno hubo po določenem času vrniti. Vrste podložniških zajmov, ki so
zaradi razmerja med zemljiškim gospodom in omejeno osebno svobodnim kmetom
veljali za nesvobodne, so se tekom fevdalizma prilagajale trenutnim potrebam.177
Najslabša oblika zajma je bila za podložnika prosta saja (Freistift), saj je bila prosta le za
zemljiškega gospoda, ki je lahko podložnika na hubo nasadil in, kadar je hotel, tudi
odsadil. Podložnik se pri tem odsaditvi ni mogel upirati, saj je bil skorajda brez pravic,
zato se je takšna skrajna oblika zaradi negativnih posledic in slabih rezultatov omilila v
enoletno prosto sajo. Pri tej vrsti zajma je na vsakoletnem »stiftagu« ponudil kmet
zemljiškemu gospodu naselitveni denarič in v kolikor ga je ta sprejel, se je zajem
podaljšal za nadaljnjo leto. V primeru odklonitve je razmerje prenehalo, vendar je kmet
še naprej veljal za podložnika. Tudi to obliko so ublažili s t.i. prosto sajo za eno, dve in tri
glave (Freistift auf en, zwei, drei Lieber) in je predstavljala obliko dosmrtnega zajma.
Zemljiški gospod je lahko pri tej obliki dal hubo v zajem za čas enega do treh gospodarjev,
po smrti zadnjega pa je lahko s hubo prosto razpolagal, saj mu je huba s povratnim
pripadom pripadla nazaj. Navkljub omilitvam je zaradi številnih slabosti za obe strani
zakupnega razmerja prosto sajo zamenjala zakupna huba. Pri tej obliki zajma je zemljiški
gospod prepustil kmetu hubo v dosmrtni užitek in mu je brez razloga tudi ni mogel
odvzeti. Čeprav še vedno niso bile dedne, pa so zemljiški gospodje v praksi praviloma
dali hubo v zakup pokojnikovemu potomcu. Podedljivost in odsvoljivost sta se pojavili
šele v 16. stoletju pri kupni hubi, pri kateri se je zajem sklepal in ob uživalčevi smrti
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obnavljal s kupnim pismom. V njem so tudi določili, kako se bo zemljiškemu gospodu
plačala kmetova pravica do odsvojitve in dednosti. Kljub temu je lahko zemljiški gospod
uživalcu hubo odvzel, v kolikor ta ni bil pokoren zemljiškemu gospodu, če je zanemarjal
obdelavo zemlje, ali pa se je preveč zadolžil oziroma mu je bila huba v kazenskem
postopku zaplenjena.178

Slika 13: Popis podložnih kmetij in domcev v vasi Velika Nedelja

Zraven podložnih hub velikonedeljski urbarji omenjajo tudi večje število domcev, ki so
spadali pod velikonedeljsko komendo, večinoma ležeči pri Veliki Nedelji.179 Domci so
predstavljali manjša zemljišča, na katerih so si domčarji postavili manjše hiše in ob njih
včasih še obrtne delavnice. Ker je Velika Nedelja ležala v neposredni bližini ormoške
meščanske naselbine, so bili domci zanimivi predvsem za obrtnike in trgovske
pomočnike, ki niso bili meščani in tudi niso mogli živeti v mestu, zemljiškemu gospodu
pa so plačevali letni davek.180 Takih domcev je bilo v Veliki Nedelji kar 29. Le dva domca
sta bila zunaj Velike Nedelje,181 kjer so domčarji, katerih položaj je bil nekoliko boljši kot
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položaj gostačev brez zemlje, imeli enake obveznosti kot kmetje na hubah, vključno s
tlako, ki pa je bila prilagojena manjši velikosti zemljišča.182
Ker je dobil podložnik v uživanje zemljo zemljiškega gospoda, je imel v zameno do njega
številne obveznosti, ki so izvirale tudi iz podložnikove osebne odvisnosti in so jasno
kazale na obstoj podložniškega razmerja.

Slika 14: Urbar komende Velika Nedelja iz leta 1486

4.3. Podložniške obveznosti skozi urbarje velikonedeljske
komende
Urbarji križniške komende vsebujejo skrben popis podložniških urbarialnih bremen in so
omogočali pregled komendinih dohodkov.183 Ta je namreč občutila potrebo po sestavitvi
seznama vasi in podložnih hub z navedbo dajatev, ki so jih bili hubni hasnovalci zavezani
dati. Tako sestavljen urbar se je vrsto let uporabljal za odmero in kontrolo podložniških
dajatev,184 zato ne preseneča, da nekateri urbarji komende vsebujejo podatke za
večstoletno obdobje. Tudi sicer so križniki poskrbeli, da so bili kasnejši urbarji sestavljeni
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po starih izvirnih listinah in urbarjih ter z njimi usklajeni, zato so v njih v prepisih
navedene vse ključne listine in podatki od leta 1222 naprej. To je botrovalo nastanku sila
obsežnih urbarskih knjig, med katerimi je prva datirana že pred leto 1486, te pa
omogočajo vpogled v zgodovino križniške komende, število njenih podložnikov in
njihovo obremenjenost skozi stoletja.185
Bremena velikonedeljskih podložnikov so obsegala tlako kot storitveno obveznost in
pravdo kot dajatveno obveznost.186

4.3.1. Tlaka
Tlaka, ki je bila za velikonedeljska kmeta navadno največje breme,187 je bila podložnikova
delovna obveznost na gospodovem dvoru.188 Delila se je na odmerjeno tlako, ki je bila
določena v delovnih dneh, v katerih so morali podložniki opravljati določeno delo, in
neodmerjeno tlako, kjer so bile odrejene le splošne naloge, odmera pa je bila
prepuščena samovoljni gospoda. Ob tem je bila tlaka določena bodisi kot ročna
(handrobot) in jo je podložnik opravljal sam ali kot vprežna (fuhrrobot), ki jo je podložnik
opravljal s (svojo) živino.189 Zaradi obsežne pridvorne posesti velikonedeljske komende,
ki so jo sestavljali sadovnjaki, njive, travniki, vinogradi, ribniki in gozdovi,190 so
podložnike bremenila predvsem tlaška opravila pri obdelovanju zemlje. To so bila
predvsem opravila pri oranju, sejanju, žetvi in druga na njivah potrebna dela, ki so
predstavljala odmerjeno tlako. Kljub temu se je v nujnih primerih, zlasti kadar je grozilo
poslabšanje vremena, pojavljala tudi neodmerjena tlaka v zvezi s košnjo in žetvijo, ki je
še posebej obremenila podložnike, saj so lahko zaradi pomanjkanja časa kasneje utrpeli
škodo na svojih pridelkih. V pridvornih vinogradih je bilo podložnikom naloženo
okopavanje, obrezovanje trte in ostala opravila, v gozdovih pa predvsem sekanje in
spravljanje lesa.191 Ker je imela velikonedeljska komenda enega največjih ribnikov na
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Štajerskem,192 so podložniki opravljali tudi ribolovno tlako, ki je bila sicer malo razširjena,
v okviru katere so oskrbovali ribnik, gojili in lovili ribe ter jih dostavljali gospodom.193

Slika 15: Tlaka - prikaz oranja

Trajanje tlake je bilo prilagojeno obveznostim na hubi, na kateri je podložnik gospodaril.
Da bi zagotovili čim večje donose s hub, je bila tlaka praviloma omejena na tridnevno
tedensko tlako, ki je trajala od sedme ali osme ure zjutraj pa do sončnega zahoda.194
Vsled urbarjem so morali vsi velikonedeljski podložniki skupaj opraviti 18. 512 dni tlake
letno.195 Zaradi vsesplošnega opuščanja pridvornega gospodarjenja se je zmanjševala
tudi potreba po tlaških opravilih,196 pa tudi sicer se je ugotovilo, da je plačana delovna
sila bolj učinkovita kot podložniki na tlaki, zato so gospodje kmetom tlako spremenili v
denarno dajatev, robotnino.197 Na velikonedeljski komendi so še v letu 1758 v urbar
podrobno zapisovali vrsto in količino tlake. Tako je ročno tlako imelo 88 podložnikov po
tri dni tedensko, 19 podložnikov po dva dni in 8 podložnikov po en dan v tednu. Vendar
pa je bila takšna navedba posledica zgolj jasnosti obračunavanja, saj so tlako že
preračunali v robotnino, ki je znašala 481 goldinarjev letno.198
Kot dobri gospodarji so se križniki zavedali, da bi povečana tlaška obveznost kaj kmalu
pokazala negativne posledice na gospodarske rezultate na hubah, zato bremen, kolikor
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je moč slediti skozi velikonedeljske urbarje, niso povečevali, zaradi česar tudi ni zaslediti
pritožb ali puntov velikonedeljskih podložnikov.199 Veliko slabše se je dogajalo ormoškim
podložnikom, ki so živeli v vaseh pomešani z velikonedeljskimi. Ormoški gospodje so
namreč tlaške obveznosti pogosto samovoljno spreminjali in nalagali kmetov nova in
nova bremena. Zaradi tega so se vrstile tudi številne pritožbe ormoških podložnikov,
med katerimi gotovo izstopa velika pravda iz leta 1614 zaradi neznosne in čezmerne
tlake, ki jim jo je gospod vsiljeval v nasprotju s starimi obveznostmi in navadami.
Podložniki v pravdi niso uspeli, saj je gospod njihove zahteve zavrnil z besedami200:
»Ljudje opravljajo tlako neredno; pozno pridejo in zgodaj gredo; na dan ne delajo več kot
štiri ure. Pri delu so leni in s tem si povzročajo več poti in več tlake, kot bi bilo potrebno.
Vsakemu podložniku, ki noče delati tlake in meni, da je z njo preobremenjen, je dano, da
odide. Jaz si upam take kmetije vsak čas zasesti s poslušnimi podložniki« (Klasinc, 1973,
str. 80). Zgodba je dobila epilog šele 25 let kasneje, ko je bilo podložnikom z razsodbo
naloženo opravljanje ročne tlake tri dni na teden, saj je bila zahteva po dvodnevni tlaki
zavrnjena kot nezakonita, samovoljna in uporna nepokorščina, medtem ko vozne tlake
zunaj dežele, ki jih je najbolj obremenjevala, več niso rabili opravljati. Obenem je bilo
določeno, da mora podložnik, če je poslan peš v Bratislavo, pred potjo dobiti izplačane
potne stroške in se mu odpiše tlaka za toliko dni, kolikor je bil na poti.201

Slika 16: Urbar ormoškega gospostva
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4.3.2. Pravda, desetina in druge dajatve
Urbarji velikonedeljske komende vsebujejo po oddelkih tudi natančen popis vseh vrst
dajatev, ki jih je komenda prejemala od podložnikov in nosijo skupno ime pravda –
činž.202 Pravda, neke vrste zakupnina za hubo, je bila glavni znak kmetove podložnosti in
se je dajala v naturalijah, pa tudi kot denarna renta. Ker se je vrsta naturalnih dajatev
ravnala po prevladujočih poljščinah v posameznem kraju,203 so pri Veliki Nedelji kot
izrazito poljedelskem območju, sodeč po urbarju iz leta 1496, pobirali odrejen delež od
žita v snopju (Traidzehend) ali zrnju (Sackzehend). Tako je komenda zraven dajatev v
denarju prejemala večje količine žita, zlasti oves, pšenico in ajdo,204 tisti podložniki, ki so
imeli v okviru hube še vinograd, pa so ji zagotavljali tudi t. i. činžno vino.205
Ob pravdi so podložnike bremenile še količinsko manj obsežne, a zaradi dokaj pogostega
pobiranja nič manj nadležne male pravde (Kleinrecthte). Te so služile predvsem
potrebam kuhinje zemljiškega gospoda in so bile sila raznovrstne.206 Komenda je v okviru
male pravde pobirala letno štiri kokoši in 195 jajc, 94 pitanih prašičev in eno tele, 219
kopunov, šest koštrunov, zraven naštetih živali pa še manjšo količino prosene kaše,
petnajst kolačev kruha in 30 funtov preje iz lana.207
Ker je veljalo natančno izpolnjevanje odrejenih bremen za osnovno podložnikovo
obveznost, od česar je bil navsezadnje odvisen tudi obstoj zemljiškega gospostva,208 so
imeli urbarji velikonedeljske komende ob dajatvah tudi prazne rubrike, v katere je
upravnik vsako leto vpisal potrditev, da je bila podložnikova obveznost resnično
izpolnjena.209 Za neredno izpolnjevanje so bile predvidene tudi kazni, o katerih je odločal
zemljiški gospod, ki je lahko podložnika kaznoval celo z odvzemom hube.210
Podložnike so bremenila tudi občasna bremena, ki jih je gospostvo pobiralo zgolj v
določenih primerih. Številna gospostva so ob smrti podložnika pobirala dajatev v višini
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enega vola, najbolj pogoste pa so bile dajatve ob menjavi podložnika na hubi.211 Posebna
vrsta dajatve je bila še bira, namenjena vzdrževanju župnika, kaplana in mežnarja. Za
biro so oddajali predvsem žito in sir, pa tudi drva, predivo, jajca in kruh.212
Posebno mesto med bremeni je imela desetina (Zehent), glede katere je vse od naselitve
križnikov pri Veliki Nedelji veljala posebna ureditev. Friderik Ptujski jim je namreč ob
daritvi posesti prepustil le polovico desetine, druga polovica pa je pripadala ormoškemu
gospodu.213 Desetina se je pobirala od poljskih pridelkov in od živinskega prirastka ter se
glede na to ločila na malo in veliko desetino. Velika desetina je zajemala zlasti pšenico,
oves, ječmen in vino, mala desetina pa perutnino in drugo manjšo živino, pri kateri je
bilo mogoče oddati deseti delež od mladičev. Desetina se je lahko pobirala bodisi glede
na količino končnega pridelka ali pa so njeno višino pavšalno določili ne glede na letino.
Desetinske oddaje prosti so bili praviloma : grah, zelje, repa in drugi pridelki za
kuhinjo.214 Kot je mogoče zaslediti v velikonedeljskem urbarju iz leta 1486, je komenda
prejemala žitno in vinsko desetino, obe pa si delila z ormoškimi. Tako je žitno desetino
dajalo 409 kmetij iz celotnega ormoškega okraja, vinsko desetino pa 881
vinogradnikov.215 Slednji so morali oddajati desetino pridelanega vina, t. i. desetinsko
vino. Zraven desetinskega in zgoraj omenjenega činžnega vina je komenda dobivala velik
del vina iz gorninskih vinogradov v okviru posebne dajatve, imenovane gornina,216 ki jo
kaže zaradi neločljive prepletenosti križnikov in gorninskemu vinogradništvu prilagojene
posebne pravne ureditve obravnavati v samostojnem poglavju.

5. VINOGRADNIŠTVO IN KRIŽNIKI KOT GORSKI
GOSPODJE
Velikonedeljska komenda je imela ob prostranih podložniških posestvih tudi izjemno
obsežno vinogradniško posest širom celotne ormoške in ljutomerske pokrajine, v
Slovenskih goricah in celo v Mariboru.217 Nobenega dvoma ni, da je bilo vinogradništvo
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v tem območju poznano že v predrimski dobi, Rimljani pa so ga z novimi nasadi razširili
in izpopolnili, navkljub tegobam pa se je ohranilo še mnoga stoletja.218 Da vinska trta na
tem območju ni nikoli zamrla, pričajo številne najdbe, pa tudi posamezne listine, ki že v
letu 890 omenjajo vinograde v okolici Ptuja.219
Nedvomno je veliko prispeval k razvoju vinogradništva v tem okolišu vpliv Salzburga, v
katerem je deloval benediktinski samostan Svetega Petra, ki je močno pospeševal
gojenje vinske trte. Zlasti so se benediktinci zavzemali za obnavljanje že opuščenih
vinogradov in zasajevanje novih povsod, kjer so bile zanje ugodne razmere. Tudi zaradi
tega je širša ptujska okolica zahvaljujoč salzburškemu vplivu na področju vinogradništva
ogromno pridobila.220
Ker so podatki o vinogradništvu na tem območju kaj skromno ohranjeni, je za
obravnavano temo toliko bolj pomemben fevdni zapisnik salzburške nadškofije, ki kaže
na vse večjo razširjenost vinogradov v Slovenskih goricah in njihovo donosnost, saj so
morali tamkajšnji podložniki letno oddati kar 300 hektolitrov vinskega pridelka
Ptujskemu gospodu.221
Vinogradi so bili tedaj organizirani povečini kot pridvorni in jih je zemljiški gospod
obdeloval v lastni režiji s tlaškimi podložniki ali pa s pridvornimi nesvobodnjaki, pri tem
pa zase obdržal ves pridelek. Z razmahom hubnega sistema so nekateri podložniki v
okviru svoje podložne kmetije, kjer je lega to omogočala, zasadili hubne vinograde, od
katerih so dajali gospodu v urbarjih določene in odmerjene dajatve v vinu in moštu.222
Kaj kmalu po naselitvi so pričeli križniški vitezi zraven kolonizacije kmetij vztrajno krčiti
tudi svet na južnih pobočjih v vzhodnih Slovenskih goricah,223 ki so bila do tedaj porasla
pretežno z gozdovi. Ker je bila vrednost lesa precej nizka, so želeli priti do veliko bolj
cenjenega pridelka – vina.224 Glede na primerno lego so določili večje območje za posek
in zasaditev trte, pri tem pa so zaradi posebnosti terena nastali dolgi in ozki pasovi
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vinogradniških parcel.225 Na posameznem za vinogradništvo odmerjenem kompleksu je
nastalo po navadi 20 do 30 parcel.226 Zaokroženo celoto tako nastalih vinogradov so
imenovali gora (Berg).227
Križniški red je vinogradniške površine vztrajno pridobival tudi z menjavami, dokupi in
darovnicami, o čemer pričajo številne ohranjene listine, med katerimi je že iz začetnih
let delovanja mogoče najti darovnico Herdegena Ptujskega, ki je križnikom podaril
obsežno vinogradniško vas Hermanci, kar je leta 1249 potrdil tudi salzburški nadškof.228
Prav Hermanci so postali nekaj let kasneje eno od najdonosnejših vinorodnih območij
velikonedeljske komende.229
Zaradi posebnega značaja obdelave in proizvodnje se je posestna struktura vinogradov
bistveno razlikovala od strukture drugih agrarnih zemljišč.230 Ker je vinogradništvo kot
specifična agrarna panoga zahtevalo posebno znanje, vzgojo in redno obdelavo, se je
zraven zgoraj omenjenih pridvornih in hubnih vinogradov pričel razmah novega tipa
vinogradništva.231 Zaradi velikih začetnih naporov, ki sta jih golosek gozda in saditev trte
zahtevala, je moral zemljiški gospod pritegniti večje število interesentov. Te pa ni iskal
zgolj med svojimi podložniki, temveč je se lahko za takšno, vinogradništvu namenjeno
parcelo, potegoval tako rekoč kdorkoli. Zraven kmečkih podložnikov, ki so imeli svojo
hubo v vasi pod goro, je bil velik interes za tovrstne vinograde zlasti med meščani iz
različnih mest, pa tudi fevdalci brez lastnih vinogradov.232 Izmed kmečkih interesentov
so križniki posamezne za vinogradništvo odmerjene parcele oddali predvsem
domačemu, slovenskem prebivalstvu, s čimer so nenadomestljivo prispevali k
oblikovanju poznejše slovenske etnične meje.233
Po delitvi parcel so morali bodoči vinogradniki zemljo primerno pripraviti, posaditi trto,
priskrbeti sode in orodje ter omogočiti pot do vinograda.234 Vsak vinogradnik je sam
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poskrbel tudi za nadaljnjo obdelovanje vinogradov, zato so meščani in plemstvo v gorah
naselili povečini nezaposlen kmečki proletariat, ki je za plačilo opravljal vinogradniška
dela, medtem ko so kmetje praviloma vinograde obdelovali sami. Takšen način obdelave
vinogradniške zemlje, kjer so se mešali podložniški kmetje in svobodni meščani ter
fevdalci, je zahteval nastanek povsem drugačnega imovinskega razmerja na gorah, brez
osebne podložnosti. Kmetje so tako bili podložni gospodu po svoji hubi, meščanstvo in
plemstvo pa je bilo s kakršno koli osebno podložnostjo povsem nezdružljivo. Ker je bila
oddaja po običajnem podložniškem pravu zaradi navedenega nesprejemljiva, obenem
pa je zasaditev vinograda zahtevala precejšen vložek denarja in dela, se je oblikoval
poseben tip zakupnega razmerja, imenovan zajem po gorskem pravu.235

Slika 17: Gorskopravni vinogradi

5.1. Zajem po gorskem pravu
Tako nastal zakup je bil veliko bliže zajmu po meščanskem pravu, saj je bil podobno kot
slednji deden in svoboden,236 ne da bi iz njega nastalo posebno podložniško razmerje.237
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Omenjeni ključni lastnosti te vrste zajma sta omogočili hiter razmah vinogradništva, saj
je dednost vinograda zagotavljala njegovo redno in kontinuirano vzdrževanje. Kmetje so
v okviru takšnega svobodnega zajma ostali zgolj po hubi vezani na svojega gospoda, v
osebno svobodo meščanov in fevdalcev pa gorskopravni zajem tako ni z ničemer
posegal. Pomembna lastnost gorskopravnega zajma je bila tudi njegova odsvoljivost, ki
je ustvarjala stanje lastnine nad vinogradom in omogočala njegovo prodajo, darovanje
ipd.238 Vendar pa je glede odsvojitve veljala omejitev, saj je smel vinogradnik z
vinogradom razpolagati le s privoljenjem gorskega gospoda, obenem pa je bilo potrebno
odšteti gorskemu gospodu predpisano vsoto denarja.239
Tako se je skupaj s posebnim, vinogorskim razmeram prilagojenim zajmom, oblikovalo
tudi specialno pravo, Bergrecht, ki je veljalo v vinski gorici. To pravo je na eni strani
varovalo koristi in pravice vinogradniških obdelovalcev, po drugi strani pa so ga bili gorski
gospodje pripravljeni »trpeti«, saj jim je uspešno gospodarjenje v vinogradih
zagotavljalo večje dohodke. Tudi svobodni obdelovalci, meščani in plemiči, so se bili
pripravljeni na gori podrediti posebnemu pravnemu redu, saj jim je to omogočilo
neposredno pridobivanje vinskega pridelka, s tem da je tudi na njihovih vinogradih imel
gorski gospod »višjo« pravico, predvsem v obliki gornine.240 Tako so bili vsi vinogradniki
na gori v enakem pravnem položaju in do gospoda le dajatveno »podložni«.241
Na tem mestu je potrebno omeniti posebno listino, s strani križniškega reda izdano v
decembru 1236, veljavno za podložnike pri Sv. Petru. Listina se poslužuje izraza »ius
emphyteuticum, quod vulgariter purchrecht dicitur«, kot poimenovanje za pravo v vinski
gorici, pri tem pa se ne sklicuje na kakšno posebno vinogorsko pravo, temveč na v deželi
običajne navade, »pro terre consuetudine«, zlasti v zvezi s kaznovanjem prestopkov.
Določila listine so pomembna predvsem zaradi opredelitve posebnega samostanskega
organa za pobiranje gornine, dolžnosti privažanja gorninskega vina v samostan in, kot
najpomembnejše, predpostavlja formiranje gorskih pravd za vinogradnike posamezne
vinske gorice. Nič manj pomembna ni tudi listina iz leta 1329, v kateri se komtur
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križniškega reda sklicuje na »Weingartenrectht in dem Land ze Steyer«, kar je po mnenju
Mella najstarejša izrecna omemba posebnega štajerskega vinogorskega prava.242
Zaradi ugodnega pravnega položaja na gori se je pogosto dogajalo, da so se poskušali
kmetje trajno naseliti na gori, brez da bi imeli svojo hubo v vasi. Tak kmet se je imenoval
kajžar, ki pa ni postal osebno podložen in pravno vezan na gospoda, temveč je »sedel
prosto« (freisass) in dajal zgolj odmerjeno gornino. Zemljiški gospodje so se takšnemu
uhajanju podložnikov v gorskopravne vinograde odločno uprli, zato je bila na Štajerskem
takšna naselitev prepovedana, za kajžarja pa je bil določen izgon. Stanje so nekoliko
spremenili s kasnejšo ureditvijo, v skladu s katero je bila naselitev pod strogimi pogoji
dovoljena, gorskopravni vinograd pa se je spremenil v pravdno zemljišče, zato je postal
kajžar neposredno podložen zemljiškemu gospodu.243 Druga skupina trajnih naseljencev
pa je bila že omenjena najeta delovna sila, ki so se je posluževali predvsem meščani , ki
so delavce naselili v svoji zidanici v gori. Nastalo je posebno razmerje, znotraj katerega
je bil delavec dolžan za meščana opravljati dnino, ptujski statut iz leta 1376 pa te, pri
meščanu zaposlene vinogradniške delavce imenuje »weinzürli«, nad katerimi so imeli
meščani omejeno sodno oblast.244 Tudi ptujski statut iz leta 1513 vsebuje določbo o
kaznovanju viničarjev:245 »Es mag ain jeder perggenos sein weinzürl umb gethane schuld
straffen on geverde« (Ptujski statut 1513, čl. 195). Meščani so imeli tudi pravico
maksimirati dnino v vinogradih, če je s tem soglašal gorski gospod.246

5.2. Gornina
Dajatev za uživanje gorskopravnega vinograda se je imenovala gornina ali gorščina
(Bergrecht). Gorščina se je povečini dajala v naprej določeni količini mošta ali vina, lahko
pa so jo vinogradniki delno tudi odkupili s t. i. »schreibpfenig-om«, in sicer vsako leto
sproti ob prazniku sv. Jurija.247 Tudi sicer Mell navaja, da so gornino pogosto dajali tako
v moštu kot v denarju.248 Ob že sicer visoko določeni gorščini je imel gorski gospod
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pogosto še dodatne zahteve.249 Tako listine križniškega reda iz leta 1236 (vinogradi pri
Sv. Petru) vsebujejo podatke, da je moral vsak sogornik na lastne stroške dostaviti vino
ali mošt v križniško klet.250 Količina vinskega mošta ali vina je bila vsako leto določena
vnaprej in praviloma odvisna od velikosti vinograda, ne pa od letine in dejanskega
pridelka.251 Tako se sogorniku obveznost ni prav nič zmanjšala, če zaradi slabe letine ni
pridelal zadostne količine vina, ampak je moral potrebno količino vina enake kvalitete
dokupiti.252 Zlasti glede kvalitete so bile posebej stroge zahteve, saj je gorskemu
gospodu pripadal najboljši mošt, torej tisti, ki prvi priteče iz preše in nikakor ne kasneje
iztisnjen iz grozdnih tropin. Temu so sledile tudi gorske bukve v členu 15, naslednji člen
pa je določal, da je potrebno mošt oddati po trgatvi, vino in denar pa 24. aprila.253
Zemljišča v gorah so bila povečini zasajena s trto, a je bilo mogoče najti tudi taka, na
katerih so rasle druge kulture, zlasti žito, ali pa celo grmovje. To so bili po navadi
opuščeni vinogradi, ki so jih v začetni vnemi zasadili na območjih, ki za rast vinske trte
niso bila primerna.254 Kjer so vinograde spremenili v manjše njive, so se temu prilagodile
tudi dajatve v vzgajani kulturi, ponekod pa so ohranili kar obveznost v oddaji vina.255
Gorski gospod je skrbno pazil, da so bili vinogradi skrbno obdelani, saj so le taki
zagotavljali zadostno količino kakovostnega vina.256 Zaradi precejšnje obremenitve z
gornino so poskušali sogorniki gospodu oddati manj kakovostno vino ali mošt, zato so
grozdje potrgali veliko prezgodaj, saj je dajalo več mošta, seveda pa je bilo takšno vino
prekislo. Zato je gorski gospod vsako leto za posamezne gorice določil enoten začetek
trgatve, ki je veljal za vse sogornike na določeni gori.257 Samovoljno in prezgodnje trganje
je bilo prepovedano, morebitnega kršitelja pa je zadela ustrezna kazen. Tako so znani
primeri, da je gorska pravda samovoljne trgače obsodila za takšno hudodelstvo na dve
vedri mošta in jih opozorila, da jim bo v primeru ponovitve odvzeta celotna letina.
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Zanimiva pa je tudi druga odločitev, ko je bil kršitelj obsojen le na pol vedra mošta, ker
je vinograd šele pridobil in naj za prepoved ne bi vedel.258
Gospostvo zamud pri oddaji pridelka ni trpelo in je zaostanke precej strogo kaznovalo.
Za prvi zaostanek so gornino podvojili, v kolikor pa tudi v dodatno postavljenem roku
gornina ni bila oddana, se je njena količina povečala kar za štirikrat. Zgornja meja
zamude je bila tri leta, po izteku tega obdobja pa je lahko gorski gospod vinograd odvzel.
Enako je izguba pravice do vinograda zadela tistega vinogradnika, ki je s trto slabo
gospodaril in jo zanemarjal.259

Slika 18: Gorninski register za dohodke na Kogu

Gornina je predstavljala enega večjih dohodkov velikonedeljske komende. Zaradi
obsežnosti gorskopravne vinogradniške posesti so le-to organizirali v uradih, oddajanje
gornine pa natančno nadzorovali. Komenda je v urbarjih skrbno popisala svoje sogornike
in njihove dajatve. Po urbarju iz leta 1486 je bilo k oddaji gornine po okoliških vrhovih
zavezanih 129 vinogradov v 8-ih gorah, med katerimi se kot najdonosnejši kažejo
Hermanci z 45 sogorniki, Slančja vas in Gornji Brebrovnik. Čeprav je imelo nekaj
sogornikov vinograde še na Hajndlu, Drakšlu in Gradišču, pa nam razmerje med številom
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vinogradov in vinogradnikov daje slutiti, da so nekateri sogorniki upravljali z več kot zgolj
z enim vinogradom.260 Do hasnovanja več vinogradniških parcel s strani ene osebe, kar
je bilo bolj izjema kot pravilo, je prihajalo predvsem pri fevdalcih in meščanih, redkeje
pa pri podložnih kmetih.261 Tudi iz kasnejših urbarjev je moč razbrati, da je bilo največje
število sogornikov vseskozi v Hermancih, število vinogradov, ki so bili posajeni v 25-ih
gorah, pa se je povečalo na kar 423. Komenda je iz tega naslova letno prejela kar 104
hektolitre vina, ob tem pa od nekaterih sogornikov še druge druge dajatve, zlasti
kopune.262

5.3. Sogorniška skupnost
Zaradi posebnih lastnosti gorskopravnega zajma je zemljiški gospod veljal za gorskega
gospoda (Bergherr), pisana družba vinogradnikov na gori pa je tvorila skupnost
sogornikov (Bergholden) s sila različnim socialnim sestavom.263 Pri tem je zanimivo, da
se je sogornik križniškega reda imenoval podložnik, kljub temu, da je bil njegov položaj
seveda drugačen kot položaj siceršnjega zemljiškega podložnika.264 Ta skupnost je bila
organizacijsko izvzeta iz oblasti zemljiškega gospoda in organizirana kot posebna
ustanova, ustrojena po gorskem pravu, njeni člani pa so zasledovali skupni namen –
blagovno-tržno proizvodnjo vina z razvijanjem in vzajemnim pospeševanjem
vinogradništva. Kot taka je gorskopravna skupnost stala osamljena nasproti ustaljenim
družbenim in pravnim oblikam, nastalih na podlagi fevdalnega zemljiškega prava,
predvsem pa osvobojena gospodovalne oblasti zemljiškega gospoda.265 Sogorniška
skupnost je samostojno urejala svoje vinogradniške zadeve, s tem pa dosegla posebne
vrste avtonomijo s specifičnimi pravicami. Da bi jih zavarovali, so te avtonomne pravice
zabeležili, prav iz teh beležk pa so kasneje nastali členi slovečih gorskih bukev.266
Seveda so člani gorskopravne skupnosti kot sogorniki nastopali zgolj na vinogradniški
gori, ne pa tudi v siceršnjem življenju, kjer so bili še naprej v tistem razredu, ki so mu
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sicer pripadali; torej podložnik, meščan ipd.267 Družile so jih zlasti skupne potrebe po
vzdrževanju poti in ograj, časovnem usklajevanju vinogradniškega dela in reševanju
nastalih sporov, medtem ko je imel gorski gospod predvsem interes, da so vinogradi
obdelani, saj mu je to zagotavljalo redno prejemanje gorskih dajatev.268 Znotraj
strukture vinogradnikov je zanimivo Goršičevo razmejevanje med sogorniki in mejaši.
Medtem ko bi naj izraz sogornik označeval (podložnega) kmeta, ki je vinograd prejel »iz
rok gorskega gospoda«, bi naj bili mejaši svobodnjaki, ki so si vinograd, ležeč na »meji«
gore, pridobili od gorskega gospoda po mestnem pravu.269 Nasprotnega mnenja je
Vilfan, ki meni, da sta besedi istovetni in le posledica pogleda na isto osebo z drugega
zornega kota. Vinogradniki so bili med seboj mejaši, ali kot bolje izraža nemška beseda
Berggenosse – gorski tovariši, z vidika gorskega gospoda pa so bili Bergholderji – gorski
podložniki. Sam zakup po gorskem pravu je bil za oboje enak, 270 pa tudi sicer se je
svobodnjak moral povezati z »ostalimi sogorniki« in se skupaj z njimi podrediti nadzoru
gornika in upoštevanju pravil, postavljenih na gori.271 Kljub načelno enakemu pravnemu
položaju so, kot navaja Vilfan, sicer obstajale nekatere razlike med sogorniki, saj
meščana ali plemiča gotovo niso zadele nekatere kazni, kot na primer odrezanje
ušesa.272 Čeprav si stališča glede pojmov mejaš in sogornik niso enotna, pa bi bilo, glede
na prakso nekaterih gorskih pravd, mogoče pritrditi Goršičevemu doslednemu
razlikovanju, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.273
Omenjeni gornik je bil poseben nadzorni in izvršilni organ,274 ki je kot zaupnik gorskega
gospoda opravljal v gori nadzor nad vsemi, ko so tam imeli vinograde. Sprva so to
funkcijo opravljali kolektivni odbori, sestavljeni iz (sicer podložnih) kmetov, ki so jih v
funkcijo izvolili drugi kmetje. Ker je tak organ izvajal nadzor tudi nad (sicer svobodnimi)
meščanskimi in plemiškimi vinogradniki, so se ti temu upirali in zahtevali, da nadzornike
postavi gorski gospod. Dogajalo se je tudi, da je bil za nadzornika izbran tudi kak meščan.
Vinogradniki kmečkega porekla s tem seveda niso bili zadovoljni, obenem pa je taka
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izbira gornika, ki je živel v mestu in redko prihajal na goro, negativno vplivala tudi na red
v gori. Vsled temu so sprejeli kompromis, da je gornika postavil gorski gospod. Tako so
gornika iz svoje srede volili sogorniki in ga prezentirali gorskemu gospodu, da ga je ta
»postavil«. V kolikor ga je gorski gospod izbral in »postavil« sam, so ga sogorniki, sodeč
po zapisnikih, kasneje potrdili. Temeljno pravilo je namreč bilo, da mora biti gornik v
izkaz konsenza obojestransko izbran in potrjen. V kolikor soglasja niso mogli doseči, so
postopek ponovili z drugim kandidatom.275 Kljub temu pa se je ponekod celo pripetilo,
da je bila funkcija gornika dedna, a je bila to le redka izjema od temeljnega pravila.276

Slika 19: Komenda Velika Nedelja

5.4. Gorske pravde
Zaradi raznolike družbene sestave sogornikov in posebnega pravnega stanja na gori
gorskih zadev ni bilo mogoče podrediti obstoječim sodnim in upravnim organom,
temveč jim je bilo potrebno priznati pravico do posebnega sodstva z izključno
pristojnostjo za gorske zadeve. Skupnost sogornikov se je zato sestajala na posebnih
zborih, kjer se je odločalo o sporih in drugih tekočih zadevah v gori in sprejemalo
obvezne predpise. Tako je v številnih rokopisih mogoče zaslediti, da so na Štajerskem
sogorniki kazenske člene gorskega prava sami sprejeli in jim določili pravno veljavo.277
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Zborom je predsedoval gorski gospod, včasih tudi njegov zastopnik, z gorsko – sodno
palico v rokah, kot simbolom njegove lastnine in oblasti.278
Udeležba na zboru je bila za vse sogornike obvezna, zato se v nemščini tak sestanek
imenuje Bergtaiding – gorska veča. Ker pa je bilo odločanje na Slovenskem praviloma
pridržano ožjemu, celo dosmrtnemu prisedniškemu kolegiju, se je takšnih zborov oprijel
izraz Bergrecthen – gorske pravde. Le-te so na Štajerskem potekale vsako leto ob
Jurjevem, namen predpisane obvezne udeležbe pa je bil, da je lahko vsak sogornik
izvedel, ali ga je morebiti gorski gospod česa obdolžil.279 Ob tem pa je imel sogornik tudi
dolžnost sodelovati v sojenju kot prisednik, v kolikor bi ga gorski sodnik v to funkcijo
imenoval.280 Prisedniški kolegij je sicer odločal ob navzočnosti sogornikov, vendar pa ti
na njegove odločitve niso imeli vpliva.281 Kolegij je povečini sestavljalo dvanajst
prisednikov, ponekod pa je njihovo število naraslo tudi na štiriindvajset. Postavil jih je
gorski gospod, sogorniki pa so lahko predlagali kandidate, čeprav so se ponekod
pojavljale tudi volitve, ki pa jih je moral gorski gospod potrditi. Opravljanje funkcije je
bilo povečini zaupano kmetom, oziroma v primeru mešane sestave sogornikov tudi
meščanom, župnikom in plemičem. Postavljeni so bili dosmrtno oziroma do preklica.282
Tako formirane gorske pravde, katerih delovanje spremljamo od 13. stoletja dalje (že
leta 1236 pri Sv. Petru), so imele omejeno stvarno in krajevno pristojnost. Ker sogorniki
na gori praviloma niso živeli, so sodile v njeno pristojnost le tiste zadeve, ki so se
nanašale na posamezen vinograd oziroma so se v gori zgodile, zato je bila stvarna
pristojnost gorske pravde omejena na imovinske, upravne in male kazenske zadeve.283
Tako je pravda odločala predvsem v sporih o uživanju vinograda, pod male kazenske
zadeve pa so sodile zlasti tatvine grozdja, žalitve ipd., v kolikor je bilo to dejanje seveda
storjeno v gori.284 Zaradi svoje specifične narave so zasedale ločeno od siceršnjih
sodišč.285
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Gorske pravde je pričel gorski gospod sam ali po namestniku, v rokah držeč gorsko
palico, nakar sta se poklonila dva izmed sogornikov. Po uvodnih formalnostih so pričeli
z odločanjem o splošnih in tekočih skupnih zadevah, kot so razna popravila ograj in poti,
zasipavanje mlak, naročanje streljanja proti čarovnicam za preganjanje toče ipd., ter o
tem sprejeli občo sodbo. Te so nemalokrat prišle navzkriž z interesi gorskega gospoda,
pogosto pa so se tudi uprli njegovim zahtevam, zlasti o prestavitvi pravd z gore v grad
ter povečanju gorninskih mer. Po sprejemu občih sodb so pričeli z razpravljanjem o
posameznih tožbah,286 glede katerih je veljalo, da sme sogornik v zadevah v zvezi z goro
tožiti drugega sogornika le pri domači gorski pravdi.287 O tožbah so odločali prisedniki s
sklepi, ki so jih lahko v nujnih zadevah sprejemali tudi v vmesnem času med
posameznimi gorskimi pravdami, ki so potekale praviloma dvakrat letno. Proti
odločitvam se je bilo mogoče pritožiti pri štajerskem kletarskem mojstru in njegovih
prisednikih iz vrst gorskih gospodov in plemiških ter meščanskih sogornikov (kot višji
drugostopenjski instanci).288

5.5. Gorsko pravo, njegovi zapisi in gorske bukve
Centralni križniški arhiv hrani obsežen spisovni material o gorskih pravdah – karton 190:
»Sodni procesi v gorninskih zadevah«289, ki omogoča spoznavanje pravil in prakse
gorskih pravd. Te so ustvarile razmeram prilagojeno običajno pravo, v katerega so
prehajala tudi pravila, ki so jih bili prisedniki poznali in uporabljali v svojem siceršnjem
življenju290 in se je kot ljudsko pravo prenašalo iz roda v rod.291 Prve zapise tako
nastalega prava najdemo že v letu 1236 prav v Sv. Petru pri Mariboru.292 Zapisi, kasneje
zapisniki gorskih pravd so bili predvsem posledica potrebe po ohranitvi na pravdi
dosežene rešitve in njene izvršitve, v kolikor stranka sodbe ne bi spoštovala. Tudi gorski
gospod je imel interes, da se odločbe pisno zapišejo, saj se je s tem olajšala izterjava
kazni in glob. Zato je za sestavo zapisnikov priskrbel pismeno in pravno podkovano
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osebo, nemalokrat pa jih je sestavil tudi sam293, medtem ko je enotno zapisana pravna
ureditev gorskopravnih razmerij mlajša, prav tako pa posledica sporov med sogorniki iz
vrst meščanov in gorskimi gospodi. Ti so si prizadevali omajati zakup po gorskem pravu
in povečati dohodke ob spremembi lastništva ter povratne pripade vinogradov, čemur
so se meščani odločno upirali. Trenja je rešil šele deželni knez in v letu 1543 uzakonil
Gorske bukve za Štajersko (Bergrectbüchel),294 kot lex specialis za vinogradniške
zadeve.295

Slika 20: Popis vinske desetine in podložnikov

Gorske bukve, eden najpomembnejših pravnih zapisov v slovenski pravni zgodovini, so
uredile številna sporna vprašanja glede razmerij pri gorskopravnem zakupu. Glede
gorščine so določile način in roke dostave ter kvaliteto vina oziroma mošta, sogornik pa
pridelka ni smel odpeljati iz vinograda, dokler ustrezna gorščina ni bila pravilno
oddana.296
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Zahtevam gorskih gospodov bukve niso povsem ustregle, saj so v prid sogornikom
priznale dednost gorskopravnega zakupa, s tem pa tudi njegovo odsvoljivost, gorskemu
gospodu pa dale določeno koncesijo. V skladu s slednjo je moral novi vinogradnik prejeti
pravice neposredno »iz rok gospoda«. Če mu jih ni hotel podeliti, je imel sogornik
možnost pritožbe. Nadalje so gorske bukve določale, da zapade gorskemu gospodu
vinograd in pravica do prostega razpolaganja z njim v kolikor sogornik štiri leta ne odda
gorščine, tri leta ne obdela vinograda ali umre brez dedičev. V primeru slabega
gospodarjenja so lahko vinograd prisilno prodali. Še posebej omejevalna za promet z
vinogradi je bila gorskemu gospodu pripadajoča retraktna pravica.297 Tako je moral
sogornik, ki je hotel vinogradniško zemljišče prodati, tega najprej ponuditi gorskemu
gospodu za isto ceno, kot bi prodal drugemu kupcu (retrakt ex iure domini). Le v kolikor
gorski gospod vinograda ne bi hotel kupiti, je sledila predkupna pravica najbližjega
sorodnika, nato sosednjega sogornika. Šele pod pogojem, če za nakup ne bi imel interesa
nihče od naštetih, se je lahko zemljišče poljubno prodalo. Pravico do retrakta so morali
upravičenci uveljavljati v enoletnem roku.298
Bukve so v določilih predpisovale redno obdelavo vinogradov, pa tudi preprečevanje
nastanka škode, saj jih je bilo potrebno vsako leto pred živino ograditi s ploti, ki so jih
morali sogorniki redno popravljati. Predpisan je bil tudi začetek trgatve, saj so smeli
grozdje pobrati le z dovoljenjem gorskega gospoda.299 Prav določbe glede začetka
trgatve so zanimive, predviden pa je bil ogled vinogradov, da se je ugotovila zrelost
grozdja in določil rok za njegovo pobiranje; tega je določil gorski gospod in razglasil po
gorniku. V kolikor pa bi grozdje pričelo gniti že pred tem rokom, je bilo potrebno
nemudoma obvestiti gorskega gospoda, ki je odredil pregled in morebitno takojšnjo
trgatev.300
V 2. členu je bilo tudi določeno, da morajo gorske pravde potekati vsako leto v 50
dnevnem obdobju med veliko nočjo in praznikom sv. Duha, na za to običajnem kraju.301
To je bilo pod lipo, v primeru slabega vremena pa v večji zidanici ali v cerkvi.302 Kljub svoji
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razsežnosti in pomembnosti pa so imele gorske bukve kot postavljeno pravo precej malo
vpliva na prakso gorskih pravd na Slovenskem.. Pogosto so svojo voljo uveljavili gorski
gospod in prisedniki, na izreke pa so vplivali tudi nasveti pisarjev in pravila iz občega
prava, zlasti tista, za katera so izrecno navedli, da so običajna v deželi.303 Seveda so bukve
predstavljale podlago za sojenje, vendar niso mogle zajeti vseh življenjskih primerov.
Zato so se ponekod uporabljale bolj kot usmeritve, v nekaterih primerih pa so se sodniki
povsem prilagodili potrebam in običajem. Tako je iz sodb gorskih pravd mogoče
spoznati, koliko so se bukve uveljavile v praktičnem življenju, koliko pa so odločali mimo
njih.304 Tako je tudi povsem razumljivo, da so imele posamezne vinske gore vsaka zase
svoje pravne posebnosti.305 Kljub precejšnjemu številu gorskopravnih sodb se iz njih ni
razvila neka stalna praksa gorskih pravd, saj je vsaka sodba stala bolj zase, posledično pa
tudi ni prišlo do precedenčne veljave sodb. Kljub temu pa nam prav zapisniki gorskih
pravd omogočajo spoznavanje splošnih pravnih razmer na gori,306 predvsem pa ljudski
pravni zavesti ustrezajočega gorskega prava.307

5.5.1. Kazensko pravo
Kot rečeno, so v pristojnost gorske pravde sodile male kazenske zadeve. Te so zadevale
zlasti kršitev gorskega reda, med katerimi so bila zelo pogosta zlasti:
-

neprihod na gorski zbor,

-

neprimerno vedenje in preklinjanje,

-

žaljenje gorskega gospoda in prisednikov,

-

opuščanje vzdrževanja plotov in poti,

-

neplačevanje gorščine in

-

prezgodnjo trganje grozdja.308

Med premoženjskimi delikti je zaslediti tatvino,309 predvsem kolov, prsti in pridelkov, pa
tudi uničenje sosedovega drevja in trte, malomarnostne požige in izkope mejnikov.
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Pogoste so bile tudi telesne poškodbe ter osebni napadi pri nasilnih vdorih v zidanice in
hrame. 310
Pri tem je potrebno poudariti, da nekateri prestopki izhajajo iz bukev, medtem ko so
številna dejanja inkriminirali v praksi, saj niso bila združljiva s poštenostjo. Med takšna
sodijo tudi kršitve verskih obveznosti, s kaznovanjem bogokletstva in preklinjanja, kazen
pa je zadela vinogradnika tudi, v kolikor je opravljal težka dela v nedeljo ali na praznik
oziroma v času procesije. Med kršitve verskih načel so sodili tudi vsi spolni prestopki,
kazni pa so bile še posebej stroge. Tako so izvenzakonsko nečistovanje kaznovali tudi z
izgonom iz vinske gorice, kaznovano pa je bilo tudi sumljivo zunajzakonsko ravnanje
dveh oseb, čeprav prestopek ni bil dokazan in tudi odločno zanikan. Mileje so kaznovali
tudi prestopke proti dobrim šegam in navadam, kot so pijano blebetanje, veseljačenje v
adventnem času ipd., predvsem pa so bile psovke, krive ovadbe in obrekovanja
najpogostejši prestopki med vinogradniki. 311
Čeprav o krivdi in njenih oblikah niso podrobneje razpravljali, so poznali malomarnost,
saj je voznika voza zaradi prevrnitve zadelo plačilo polovice nastale škode. Tudi udeležba
pri kaznivem dejanju je bila kazniva, saj je hišnega gospodarja zadela kazen za uporabo
stvari, ki jih je ukradel njegov družinski član.312
Glede kazni so pravde zavzemale stališče, da so bukve zgolj napotilo, zato so prisedniki
pogosto izoblikovali nove sankcije ali izbrali druge od predpisanih, nekaterih pa sploh
niso uporabljali. Kazni so se delile na zasebne, izrečene v korist oškodovanca, in javne,
naložene v korist gorskega gospoda ali sogorniške skupnosti. Kazni za kazniva dejanja so
bile praviloma premoženjske narave v obliki denarne globe in so pripadle gorskemu
gospodu.313 Ob tem so se pojavljale še stranske kazni v naravi, ki so pripadale
prisednikom v obliki likofa. Obtoženemu so naložili stransko kazen določene količine
mošta ali vina in hrane, kar so si privoščili prisedniki za pogostitev po »napornem
postopku«.314 Za hujša kazniva dejanja so odrejali zaplembo pridelkov, odvzem dedne
pravice in zapad vinograda. Le izjemoma je prišlo tudi do odvzema prostosti, pa še to od
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enega do največ osem dni, medtem ko so bile telesne kazni omejene predvsem na
udarce s palico, predvsem za nasilne vdore v zidanice.315 Še posebej huda je bila kazen
izgona iz vinske gorice in so jo izrekali za najhujše nemoralnosti na spolnem in
premoženjem področju, zaradi katerih so bili nesprejemljivi v sogorniški skupnosti.316
Gorske bukve so sicer kot alternativo globi poznale še rezanje ušesa za tatvino
pridelkov,317 kot neka sramotilna kazen, in sicer z rezanjem malega uhlja, vendar pa se
ta v praksi ni uporabljala in je tudi ni mogoče najti v zapisnikih gorskih pravd.318 Za
izrečene kletve so odrejali simbolno kazen oddaje sveče, pri žalitvah pa je moral kršitelj
udariti po ustih, obrniti žalitev nase in prositi odpuščanja.319 Šlo je za t. i. častne kazni, ki
jih bukve niso predvidevale, v praksi pa so bile sila pogoste. Glede na težo kaznivega
dejanja so jih primerno stopnjevali, pri čemer je bila najtežja izpostavitev na
prangerju.320
Zraven javnih kazni so tožencu pogosto naložili še plačilo odškodnine v blagu ali denarju
oziroma povračilo »in natura« v korist tožnika, na odmero katere so bolj kot krivda
vlivale toženčeve socialne okoliščine. Običajno pa je bilo, da je moral toženec, ki je
tožnika telesno poškodoval, le temu plačati stroške zdravljenja.321 Silobrana niso posebej
preiskovali, namesto oprostitve pa so raje naložili plačilo manjše denarne kazni.322

5.5.2. Dedno pravo
Zaradi posebne narave vinogorskih razmerij in podedljivosti zakupa po gorskem pravu je
imelo dedno pravo posebno mesto v gorskopravni ureditvi. Dednopravne zadeve so na
gori urejali pretežno po določbah običajnega prava in lokalnih običajih, upoštevaje tudi
načelo primernosti, saj postavljeno pravo z gorskimi bukvami ni vsebovalo splošnih
določb dednega prava. Bukve niso urejale delacijskih razlogov in tako tudi ne določb o
zakonitem in oporočnem dedovanju.323 Na dedovanje nepremičnin se nanaša le devet
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določil z javno- in zasebno-pravno naravo.324 V skupino prvih bi lahko umestili člene 2,
19 in 22. V 2. členu je bila gorskemu gospodu naložena vsakoletna dolžnost omogočiti
dediščinske tožbe, s tem pa tudi zagotoviti kontinuiteto gorskih pravd. Člena 19 in 22
urejata ukinitev dedovanja gorskopravnega vinograda. Člen 19, ki ureja kaznovanje za
neplačilo predpisanih davščin, med drugim določa tudi, da:325 »… ko prekorači višina
kazni vrednost dedne očevine, vzame gorski gospod očevino za toliko časa nazaj, dokler
se kazen ne poplača« (Dolenc, 1927, str. 112), torej pride do zaplembe zapuščine do
poplačila kazni zaradi neplačanih davščin. Člen 22 ureja povratni pripad zapuščine, kadar
sogornik ne zapusti dedičev (keine Erben laßt), saj določa, da postane v tem primeru326
»dedna očevina prosta za gorskega gospoda, on sme ž njo svobodno razpolagati, jo tudi
obdržati, vendar mora iz njene vrednosti po pravici obstoječe dolgove plačati« (Dolenc,
1927, str. 114).
Na drugi strani pa zasebnopravne določbe urejajo pravice in dolžnosti zapustnikovih
dedičev. Med slednjimi je še zlasti pomemben člen 12, ki je sinu nalagal, da očetu
pomaga pri obdelovanju vinograda, saj ga v nasprotnem primeru zadane dedna
nevrednost. Ta ga je zadela tudi, če je brez vednosti gospoda oziroma brez pravega
vzroka zapustil deželo. V tem primeru pa ni prišlo do povratnega pripada, temveč je bil
namesto dedno nevrednega pozvan k dedovanju drug dedič.327
Nadalje je bilo določeno, da mora dedič sprejeti dediščino od gorskega gospoda v roku
enega meseca, gorski gospod pa se podelitvi dediščine nespornemu dediču ne more
upirati328 in mora za njegovo odklonitev v 14-ih dneh sklicati poseben sestanek
prisednikov.329 V kolikor gorski gospod prisednikov ni hotel sklicati, ker je smatral dediča
za dedno nevrednega ali pa so ga izobčili drugi sogorniki, je pripadala deželnemu
kletarskemu mojstru pravica330 »dediščino zahtevajočemu dediču po svojem pravu
podeliti in po pravici ščititi« (Dolenc, 1927, str 123).
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Kot pravilo je veljalo zakonito, neoporočno dedovanje v korist zapustnikovim krvnim
sorodnikom. To je bil v prvi vrsti njegov zakonski potomec, tudi nasciturus, medtem ko
nezakonski otrok ni dedoval. Kadar je bilo zakonskih otrok več, se je zapuščina delila po
pravilu331 »was nach dem Huet khombt, soll auf den Huet i. e. Sohn und nit Tochter fallen,
was nach der Petzen khombt, dass fallt und gebührt den Töchtern« (Dolenc, 1927, str.
137), torej očetovo sinovom in materino hčeram. Pri tem so bili pozorni, da ni hči dobila
več kot sin, predvsem pa je sin veljal kot sposoben za gospodarja in mu zato pripada
pravico do zemlje. V kolikor je zapustnik umrl brez zakonskih potomcev, žena ni bila
zakoniti dedič, temveč je prišlo do omenjenega povratnega pripada. Kljub temu pa so
lahko prisedniki s soglasjem gorskega gospoda odločili, da so po zapustniku intestatno
dedovali sorodniki v stranski liniji, lahko pa tudi preživela soproga.332
Oporočno dedovanje je prihajalo v gori v poštev subsidiarno, zlasti, ko je sogornik želel
zapustiti nepremično premoženje osebi, ki sicer ne bi dobila ničesar.333 Oporočna
svoboda je bila omejena toliko, da se je za veljavno oporočno razpolaganje zahtevala
potrditev gorskega gospoda, saj je dedič za potrditev moral uživati njegovo zaupanje.
Zapustnik je lahko naredil oporoko v javni ali tajni obliki. Pri javni obliki so oporoko
objavili na gorski pravdi in vsebino zabeležili v zapisniku, medtem ko je sogornik tajno
oporoko ustno podal pred tremi pričami, ki so nato njeno vsebino naznanile v 14-ih dneh
po oporočiteljevi smrti. Kot oporočni dediči so se pojavljale različne osebe, velikokrat pa
tudi cerkev. Ženi kot oporočni dedinji niso bili preveč naklonjeni, zato so ji kljub
oporočiteljevi poslednji želji pogosto priznali le dosmrtni užitek, nato pa je premoženje
pripadlo zapustnikovim krvnim sorodnikom.334 V zvezi s tem je zanimiv tudi primer z
nujnim dedovanjem, kjer je mož zapustil vinograd ženi, medtem ko je bila intestatna
dedinja njegova hči iz prvega zakona. Kljub oporoki je bil vinograd dodeljen hčeri, ta pa
je morala del izplačati mačehi.335 Oporočitelj je lahko z oporoko dediča tudi razdedinil,
predvsem zaradi njegove nehvaležnosti, vendar pa je moralo biti razdedinjenje v poroki
izrecno določeno. Oporoko je bilo mogoče izpodbijati z tožbo »querela inofficiosi
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testamenti«336, sicer pa so oporokam praviloma priznavali veljavnost. Le oporoka, ki jo
je zapustnik naredil v družbi veseljakov ob vinu ni obveljala, pa čeprav je bilo prisotnih
dovolj prič.337

5.5.3. Osebno, pogodbeno in izvršilno pravo
Na področju osebnega prava na gori je pomembno zlasti to, da so imele ženske pravico
do posedovanja in hasnovanja vinogradov, posledično pa tudi obveznost plačevanja
gornine. Kot take so glasovale tudi pri občih sodbah in kot stranke samostojno nastopale
v pravdah. Kljub temu se je štel mož za njenega zakonitega zastopnika in je lahko tudi
proti njeni volji, s potrditvijo gorskega gospoda, razpolagal z ženinim vinogradom, po
drugi strani pa je bil odgovoren za njena kazniva dejanja. Matere so pogosto nastopale
kot varuhinje sirot, jih preživljale in vzgajale, upravljale z njihovim premoženjem in
obdržale del dohodka.338 Iz navedenega torej izhaja, da spol ni imel odločilnega vpliva
na pravno sposobnost. Sicer pa je veljalo, da si oseba pridobi pravno sposobnost s samo
zanositvijo, zato so morebitno dediščinsko pravdo odložili do otrokovega rojstva, saj so
nasciturusu priznavali dedno pravico. Drugače je veljalo glede poslovne sposobnosti,
vendar tudi tukaj ni jasne meje, kdaj nastopi polnoletnost. Gorske bukve omenjajo le
»male otroke«, ki niso imeli poslovne sposobnosti in so jih zastopali jerobi, ne pa tudi
konkretne letnice. Tako iz zapisnikov izhaja, da je bila pri moških povečini mejnik
dosežena spolna zrelost in gospodarska osamosvojitev, pri ženskah pa omožitev.339
Med pogodbami so najbolj izstopali kontrakti o razpolaganju z gorskimi vinogradi, za
veljavnost katerih je bilo potrebno pridobiti odobritev gorskega gospoda. Vsebino
pogodbe so prisedniki pogosto prilagajali načelu primernosti, poznali pa so tudi razdor
pogodbe zaradi čezmernega prikrajšanja.340 Gorske bukve so le mimobežno omenjale
kupno in menjalno pogodbo, ne da bi te institute tudi razložile, zato so se pogodbe
povečini razlagale v duhu primernosti in pravičnosti, posebno omejitev prometa pa je
predstavljala že omenjena retraktna pravica. Čeprav jih bukve niso urejale, so imele
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pomembno vlogo tudi delovne in zakupne pogodbe, sklenjene s posli, pastirji ipd. Takšna
mezdna razmerja so sklepali za čas od Božiča do Božiča, v njih pa so dogovorili plačilo v
obleki in obutvi. V kolikor pa je bil delavec nezvest gospodarju, ga je lahko ta sredi leta
odpustil brez mezde. Posebno varstvo so uživali tisti mezdni delavci, ki so več let služili
istemu gospodarju, saj jim je pripadala nekakšna preživnina, ko so postali za delo
nesposobni.341
Izvršilni postopek je temeljil na rubežu premičnin, ki ga je izvršil gornik. V primeru
neuspelega rubeža je sledilo »zakrižanje« vinograda,342 pri katerem so pred vhod
vinograda postavili lesen križ ali kol s slamnatima šopoma in na tak način javno in jasno
prepovedali vstop vanj. Za prekršitev te prepovedi je 19. člen bukev določal:343 »Kdor se
ne pokorava določilom o vinogradskih davščinah, niti ne uboga, ko mu je bil vinograd
radi nepokorščine »zakrižan«, tega zadene kazen 72 reparjev, kolikorkrat zagreši kršitev
zabranitve vstopa v vinograd ali klet ali hišo« (Dolenc, 1927, str. 112). Pogosto je
prihajalo tudi do zasebnega rubeža s samopomočjo, zlasti ko je živina povzročala škodo
v tujem vinogradu. Če pa je škodo povzročal človek, ga je moral tisti, ki ga je pri tem
zalotil, nemudoma prijeti in privesti, sicer bi kazen zadela tudi njega. Odvzeti mu je smel
tudi kos oblačila ali klobuk in ga v dokaz izročiti gorniku. Če pa bi povzročitelja odkril
ponoči, mu ga je bilo dovoljeno celo ustreliti. Zanimivo, da so kot upravičenega dopuščali
tudi posek sosedovih dreves, ki so metala senco preko meje, v kolikor jih lastnik po
dvakratnem pozivu ni posekal sam.344

5.6. Nekatera temeljna vprašanja gorskega postopka
5.6.1. Aktivna in pasivna legitimacija
Za opredelitev pravdne legitimacije po gorskem pravu je bilo v prvi vrsti ključno, da je
zadeva sploh sodila v pristojnost gorske pravde, torej da se je nanašala na posamezen
vinograd. V skladu s 4. členom gorskih bukev je pravica biti tožen pred gorsko pravdo –
legitimatio ad causam passiva - pripadala le tistim, ki so imeli gorskopravni vinograd in
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so posledično pripadali skupnosti sogornikov. Tako je na primer znan primer, da je bila
tožba vložena zoper graščinskega oskrbnika, ki v gori ni imel vinograda, zaradi surovega
ravnanja v gori, a ker ta ni bil sogornik, se je gorska pravda izrekla za nepristojno.
Nasprotno pa je bil aktivno legitimiran vsak, ki je imel sposobnost biti stranka, pravdno
sposobnost in je zadeva stvarnopravno sodila pod pristojnost gorske pravde. Tako so se
kot tožniki zraven sogornikov in gorskega gospoda pojavljali še duhovniki, upravniki
gospoščin in pripadniki raznih stanov, ki sicer niso bili člani sogorniške skupnosti.345
Prav v zvezi s pasivno legitimacijo pa Goršič v nasprotju z Vilfanom opozarja na
pomembnost razlikovanja med pojmoma mejaš in sogornik, saj bi naj gorske pravde pri
vlaganju tožb ta pojma, kot sta pojasnjena zgoraj, natančno razlikovale. Tako bi se naj v
praksi gorske pravde, kljub prizadevanjem gorske skupnosti k nasprotnemu ravnanju, v
primeru, ko je bil tožen mejaš, izrekle za nepristojne in zadevo prepustile
nepristranskemu sodišču. Da je takšno postopanje močno prodrlo v gorske pravde, kaže
primer, ko je sogornik tožil mejaša zaradi motenja posesti vinograda, a je hkrati navedel,
da toži v gori zgolj zaradi publicitete, sicer pa smatra gorsko pravdo zaradi osebe toženca
za nepristojno z besedami:346 »sodeč da tu zbrani možje ne bodo imeli vpliva na razsojo«
(Goršič, 1959, str. 35). Kljub temu so nekatere gorske pravde takšno prakso presegle in
odločale tudi v sporih zoper mejaše.347

5.6.2. Gorski gospod kot pravdna stranka
Nobenega dvoma ni, da za pasivno legitimacijo gorskega gospoda ni bilo nobene osnove,
zato le-ta tudi ni mogel biti tožen pred gorsko pravdo. Posledično tudi v praksi ni zaslediti
veliko takih primerov. Če je do tega že prišlo, je gorska pravda morala spoznati svojo
absolutno nepristojnost in takšno pravno pot za nedopustno, nato pa z vmesno sodbo
postopek takoj končati. Možna je bila sicer fakultativna pasivna legitimacija, ko se je
gorski gospod prostovoljno podredil pristojnosti gorske pravde, sicer pa je bilo mogoče
tožbo zoper gorskega gospoda vložiti le pred nepristranskim sodiščem.348
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Še bolj zanimiva je aktivna sposobnost gorskega gospoda pred gorsko pravdo, predvsem
zato, ker je tej pravdi sam predsedoval. Sprva so kljub interesnemu konfliktu gorski
gospodje v svojih sporih sodili kar sami, zaradi odpora sogornikov pa so za sojenje v takih
primerih pritegnili v gorsko pravdo neodvisnega člana. Gorski gospod je moral, v kolikor
je imel kakšno zahtevo zoper sogornika, le-to uveljavljati pred pristojno gorsko pravdo,
saj so imeli sogorniki že omenjeno pravico biti toženi pred »svojo« gorsko pravdo, v
kolikor je seveda šlo za stvar, ki je sodila v njeno stvarno pristojnost. Za določene primere
je bila določena zakonita aktivna legitimacija. Tako se je gorski gospod moral obrniti na
gorsko pravdo v primeru, če je hotel doseči povratni zapad vinograda, čigar obdelovalec
je umrl brez dediča (22. člen bukev). Prav tako je lahko samo gorska pravda odločila o
zapadu vinograda, ki ga sogornik ni pravočasno okopal (24. člen bukev), po 26. členu
bukev pa je bila pravda pristojna tudi, da ugotovi slabo obdelavo vinograda in odloči o
njegovi prodaji. Gospod je moral pred gorsko pravdo tožiti tudi, v kolikor je hotel doseči
zapad vinograda zaradi triletne zamudi pri oddaji gornine, gorska pravda pa določala
gornino za novonastali vinograd (20. člen bukev).349

5.6.3. Zastopanje strank pred gorsko pravdo
Kot je že bilo rečeno, so imeli sogorniki dolžnost osebno priti na gorsko pravdo, da so
slišali, ali »ima gorski gospod ali kdo drug proti kateremu kaj tožiti ali meldati« (Goršič,
1961, str 45). Sogorniku je bilo dopuščeno poslati tudi namestnika, ki je moral biti
pošten mož in je namesto sogornika sodeloval pri obravnavanju skupnih zadev na gori.
Pri tem je zanimivo, da se v zapisih pojavljajo tudi ženske, ki so kot namestnice svojih
odsotnih mož govorile in glasovale v občih zadevah. Sicer pa je veljalo, da je sogornik
dolžan sam opraviti pravdna dejanja in v pravdi brez zastopnika izreči svojo tožbo
oziroma podati tožbeni odgovor. Posebej so bile obravnavane le postulacijsko
nesposobne stranke, ki zaradi telesne ali duševne motnje niso bile sposobne same
povedati svojih predlogov ali trditev. Takšnim so izmed prisednikov kot brezpogojno
postulacijsko sposobnih mož dodelili zastopnika, imenovanega »Redner« – besednik, ki
je v imenu zastopanega naznanil njegove predloge in trditve.350
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Iz navedenega izhaja, da na gorski pravdi prisoten sogornik, ki je bil pravdno sposoben,
za pravdna opravila ni mogel pooblastiti koga drugega, saj so tak njegov predlog zavrnili.
Le v kolikor se sogornik, ki bi moral nastopiti kot tožnik ali toženec, zaradi zadržanosti
pravde ni mogel udeležiti, je lahko, seveda izmed poštenih mož, imenoval posebnega
pooblaščenca za opravo pravdnih dejanj. Zaradi popolnega medsebojnega zaupanja, na
katerem je temeljila gorskopravna skupnost, pooblaščenec ni bil pozvan k predložitvi
pooblastila. Iz zapisnikov gorskih pravd je mogoče ugotoviti, da so kot pooblaščenci
nastopale raznovrstne osebe. Najpogosteje je mož zastopal svojo ženo in nedoletne
otroke, obenem pa je bilo tudi ženam dopuščeno zastopati v sporih svoje može. Tudi
sicer so ženske kot zakonite zastopnice in varuhinje zastopale svoje nedoletne otroke. V
številnih pravdah so nedoletne otroke zastopali in v njihovem imenu vlagali tožbe tudi
jerobi (Gergaben), izbrani izmed otrokovih bližnjih sorodnikov, če pa teh ni bilo, pa so
ponekod otroci branili svoje pravica tudi sami.351

5.6.4. Tretje osebe v pravdi – intervencija, pravdno tovarištvo in
vrinjenje
V številnih gorskih pravdah se je pripetilo, da je spor med tožnikom in tožencem posegel
oziroma prizadel pravice kakšne tretje osebe, ki je morala za zavarovanje svojih pravic
vstopiti v pravdo. Zato je gorski pravdni postopek priznaval tako glavno intervencijo, pri
kateri je tretja oseba trdila, da ji pripada sporna pravica ali stvar, kakor tudi stransko
intervencijo. Slednjo so imenovali pravdno tovarištvo, saj je tovariš (eingesprengte
Partei) v tuj spor interveniral na strani tiste stranke, s katere zmago si je obetal kako
korist zase.352
Gorske pravde so se zaradi nadležnosti nenehnega vmešavanja tretjih oseb branile
interveniranja, zato je bilo zaradi patriarhalnega značaja gorskega prava toliko bolj
uveljavljeno interponiranje. Pri slednjem so po lastni presoji, praviloma na gornikov
predlog, brez da bi stranke to predlagale, pritegnili v postopek tretjo osebo, za katero so
smatrali, da je zraven toženega civilno ali kazensko odgovorna. Seveda pa so bili pogosto
prav toženci tisti, ki so poskušali preusmeriti pozornost s sebe na tretjo osebo. Tako je
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na primer toženec pred gorsko pravdo priznal, da je škodo v tožnikovem vinogradu res
napravil njegov vol, vendar pa do tega ne bi prišlo, v kolikor bi tretji sosed postavil ograjo
na svoji parceli. Prav zanemarjanje ograj je bil pogost razlog za interponiranje, tako da
so tretjim prisodili plačilo dela odškodnine, pa čeprav niso bili ne toženi kot pogosto tudi
ne zaslišani. Zanimiv je tudi primer, ko je bila toženka obsojena zaradi žalitve, ob tem pa
so z isto sodbo, brez da bi jo zaslišali, obsodili tudi žensko, od katere je toženka za žaljivo
novico izvedela. Naposled so gorske pravde po načelu reprezentativne odgovornosti
obsojale tudi glavarje rodbine, ki sicer niso bili ne storilci in ne toženci, za dejanja svojih
družinskih članov, saj so hoteli na tak način zagotoviti varstvo gorske skupnosti.353

5.6.5. Vabljenje strank pred gorsko pravdo
Vabljenje strank v gorskem pravdnem postopku je zanimivo vprašanje, zlasti zaradi
temeljnega pravila, po katerem je moral vsak sogornik priti osebno na redno gorsko
pravdo, brez da bi ga k temu posebej vabili. Drugače je veljalo za t. i. izredne gorske
pravde, na katere so morali biti toženci ustno ali pisno povabljeni, saj sicer ne bi mogli
izvedeti, da taka pravda sploh bo, prav tako pa ne bi mogli pripraviti svoje obrambe.
Kljub načelnemu nevabljenju na redne pravde pa je lahko tožnik predlagal, da se toženca
z vabilom posebej pokliče pred pravdo. Zanimiva je bila tudi praksa kaznovanja za
sogornika, ki se vabilu ni odzval, saj so gorske pravde neposlušnemu sogorniku za
neprihod naložile plačilo kazni v denarju.354
Ohranjeni zapisniki gorskih pravd nam tako omogočajo vpogled v vsakdanje življenje v
gorskopravnih vinogradih in so ključnega pomena za spoznavanje zgodovine
velikonedeljske komende, katere dejavnost je pustila neizbrisen pečat v gospodarstvu
širšega ormoškega okoliša. Tudi urbarji komende so zaradi svoje izjemne obsežnosti in
prepisov za komendo zgodovinsko ključnih listih pomemben in pristen dokaz pravic, ki
so jih križniki na tem območju pridobili skozi zgodovino. Ob tem centralni križniški arhiv
hrani obsežno arhivsko gradivo, iz katerega je mogoče ugotoviti, da so velikonedeljski
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redovniki branili svoj položaj in pravice ter se v borbi zanje postavili po robu tudi
najmočnejšim nasprotnikom.355

6. POLOŽAJ VELIKONEDELJSKEGA KRIŽNIŠKEGA REDA
ZNOTRAJ CERKVENE ORGANIZACIJE
Vse od svojih zgodnjih let je imel križniški red poseben položaj v cerkveni organizaciji. Že
v letu 1191 je papež Klemen vzel križnike v svoje varstvo,356 v nadaljnjih letih pa je Sveti
sedež redu podelil še številne privilegije in predpravice in mu med drugim priznal
delovanje z izvzetostjo, zaradi česar je bil red podrejen neposredno Svetemu Očetu,
torej privilegij t.i. eksemptnega reda.357 Zaradi te, v letu 1234 izdane, papeževe zlate
bule so bili križniški redovi v celoti neodvisni od škofovske oblasti.358

Slika 21: Grb, vzidan v grajski zid

Kot je že bilo omenjeno, je bilo območje ormoške krajine del obsežne posesti salzburške
nadškofije, ki je vzhodni del posesti v Slovenskih goricah oddala v fevd ptujskim
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gospodom359 Ptujski so na tem območju priznali vrhovno oblast salzburške nadškofije, v
znak zahvale za pomoč v bitki z Ogri pa podelili Veliko Nedeljo z okolico nemškemu
križniškemu redu, ki je kmalu prejel v posest tudi tam stoječo cerkev, čez nekaj let pa še
patronat nad njo.360
Da je vrhovna oblast nad celotnim ozemljem pripadala salzburški nadškofiji, priča ob
številnih drugih listinskih dokazih tudi listina, iz katere jasno izhaja, da je bila za podelitev
patronskih pravic nad velikonedeljsko cerkvijo, ki so jo v korist križnikov opravili Ptujski,
potrebna odobritev salzburškega nadškofa.
Nobenega dvoma torej ni, da je bilo celotno ormoško območje, vključno z Veliko
Nedeljo, salzburško, a so se Ptujski na vse pretege trudili, da bi postali samostojni
gospodarji tega obmejnega ozemlja. Salzburška nadškofija na to ni bila pripravljena
pristati, zato je leta 1293 natančno popisala »svojo« ormoško krajino in nekaj let kasneje
določila tudi natančen potek meje svoje posesti, ki se tako je raztezala med Vurberkom
in Pesnico proti Svetemu Lovrencu, od tam pa ob Ščavnici in Dravi do ogrske meje.
Znotraj meja je bilo tako celotno ormoško območje, vključno s križniško Veliko
Nedeljo.361
Velikonedeljski križniki so bili razpeti med ptujskimi gospodi in salzburško nadškofijo.
Ptujski so jim resda podelili patronatske pravice nad cerkvijo, kar so v Salzburgu tudi
potrdili, vendar pa si je nadškof izgovoril pravico do potrjevanja kandidatov, ki bodo
opravljali duhovniško službo, njegov arhidiakon pa je imel pravico do vizitacije župnije,362
kot pravi sama listina: »…vendar se ne sme kratiti sama pravica zaradi investiture in ne
arhidiakonova zaradi vizitacije« (Kos, 1928, str. 306).
Čeprav je vsled nadškofu pridržanih pravic nad križniškim redom visela višja, v začetku
nemoteča »oblast«, so križniki svojo župnijo, ki je ležala med pražupnijama Ptuj in
Radgona, vodili sami.363 Arhivski viri o velikonedeljskih križnikih v srednjem veku so
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precej skromni,364 a iz razpoložljivega ni razbrati, da bi prišlo do sporov in nesoglasij s
salzburškimi, nedvomno pa je, da so imeli križniki v svoji župniji glavno besedo.365

6.1. Vizitacije in spori med salzburško nadškofijo in
velikonedeljskim križniškim redom v luči starih
privilegijev in notranje krize reda
Veliko bogastvo, ki so ga križniki nabrali tekom let, je bilo redu v pogubo. Križniški vitezi,
veliki mojstri in duhovniki so živeli v razkošju, zaradi pohujšanja, ki so se mu predajali,
pa so pričeli v svojem bistvu propadati. Temeljni nalogi, ki so si jo zadali ob ustanovitvi,
niso bili več kos. Ob žalostnih razmerah v križniških župnijah je pričel Evropo pretresati
nov vihar, verska reformacija, ki jo je s svojimi nauki l. 1517 začel Martin Luter. Nova
vera je našla plodna tla tudi na širšem ormoškem, kjer jo je podpiral in širil ormoški
graščak Mihael Sekelj.366 Zgled mu je predstavljal predvsem Zrinjski, ki je kot
medjimurski gospodar z župnij, nad katerimi je imel patronske pravice, pregnal katoliško
duhovščino in jih zamenjeval s kalvinci.367
Medtem ko je imelo luteranstvo vse močnejšo podporo Sekelja in Zrinjskega, je bilo v
križniških župnijah na ormoškem vse v precejšnjem razsulu. Red je bil močno zadolžen,
vitezi pa so se predajali razuzdanemu in razsipnemu življenju. K temu je še dodatno
pripomogel veliki mojster Albreht, ki je leta 1525 prestopil v luteransko vero. Izstopil je
iz križniškega reda, se poročil in redu odvzel obširno ozemlje na Pruskem in ga ob
podpori poljskega kralja spremenil v svetno vojvodino.368 Skupaj z velikim mojstrom so
v protestantizem prestopili tudi številni križniški vitezi. Velikonedeljski križniki so sicer
ostali v katoliški veri,369 a so izpred oči izgubili svoje poslanstvo in dajali vernikom slab
zgled, kar je nedvomno prispevalo k hitremu širjenju nove vere.370
Spričo hitrega širjenja luteranstva na Štajerskem sta nadvojvoda Ferdinand in salzburški
nadškof leta 1528 v vizitacijo poslala371 državno-cerkveno komisijo, katere naloga je bila
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pregledati versko stanje med duhovščino in prebivalstvom. Medtem ko so v Mariboru
ugotovili versko mlačnost, je bila v Radgoni nova vera že močno zakoreninjena.372 V
Radgoni so 4. julija zaslišali tudi duhovnike in druge zastopnike in Velike Nedelje,
Središča, Svetega Miklavža in Ormoža, ki so bili po ugotovitvah zvesti katoliški cerkvi,
razen proti župniku iz Velike Nedelje so imeli manjše pritožbe.373

Slika 22: Vizitacijski zapisnik velikonedeljske župnije

V Ormožu in okolici so luteranski agitatorji še naprej intenzivno širili novo vero, na sejmih
in cerkvenih shodih delili ljudem luteranske knjige in iz njih zaradi visoke stopnje
nepismenosti iz njih glasno brali. Za razliko od bližnjega Medjimurja, kjer so po vseh
župnijah delovali kalvinci, so bile cerkve velikonedeljske župnije zaščitene pred
tovrstnimi rošadami. Ormoški graščak, zagrižen luteran, namreč ni imel pravice odstaviti
katoliških duhovnikov in jih zamenjati z zagovorniki nove vere, saj so bile cerkve pod
patronatom križniškega reda, zvestega katoliški veri, ki pa je zaradi notranjih pretresov
izgubil že skoraj vso veljavo.374
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Privilegiji in predpravice, ki jih je križniški red pridobil tekom let obstoja, so redu bolj
škodovale kot koristile. Kot navaja Kovačič, so bili križniški duhovniki vse bolj malopridni
in so v red vstopali le zato, ker so lahko zaradi privilegijev bolj prosto živeli, red pa jim je
pri tem dajal potuho in zaščito, da jim salzburški niso mogli do živega. Spričo tega je
cerkveni koncil v Tridentu (1543–1563) odpravil vse tovrstne privilegije in škofom naložil,
da vizitirajo vse cerkve brez kakršne koli izjeme.375
Tako je salzburški nadškof Rietenau podelil obsežna pooblastila za rekatolizacijsko delo,
ki bi izkoreninilo protestantizem, salzburškemu generalnemu vikarju Brennerju, ki je
pričel s t. i. letečimi vizitacijskimi komisijami. Vizitacije so v križniških župnijah na
Štajerskem v letu 1593 tako pri duhovščini kot tamkajšnjih vernikih pokazale žalostne
razmere. Zoper salzburško vizitacijo se je nemudoma, sklicujoč na privilegij neposredne
podrejenosti Svetemu sedežu, pritožil komtur spodnjeavstrijske križniške balije. Brener
je svoje dejanje utemeljeval s pravicami, ki so mu pripadale na podlagi tridentinskega
koncila, v skladu s katerimi je dobil pravico do vizitacije (tudi) eksemptnim redom
inkorporiranih župnij, torej tudi križniških. Skliceval se je tudi na določilo, da lahko
opravlja dušnopastirsko delo le tisti duhovnik, ki ga je potrdil pristojni škof. A križniški
red se nikakor ni bil pripravljen podrediti takšni nadoblasti in se je na vse pretege
poskušal kar se da hitro otresti glavne besede salzburških. Križniki so se tako še naprej
sklicevali na privilegij eksemptnega reda, po katerem so podrejeni v duhovnih rečeh zgolj
in samo rimskemu papežu in zavračajo vsakršno vizitacijo svojih župnij in potrjevanje
kandidatov za duhovnike. Stanje v križniških župnijah je postajalo tako nevzdržno, da je
celo redovni veliki mojster Maksimilijan zahteval takojšnjo odpravo vseh
pomanjkljivosti, a so tako škofijski kot tudi opomini redovnega vodstva naleteli na gluha
ušesa.376
Navkljub temu je Brenner opravil vizitacijo pri Veliki Nedelji in Ormožu. Vizitator se je
pritožil nad velikonedeljskim vikarjem, ker ga sploh ni bilo doma, v Ormožu pa vikar ni
imel škofovske potrditve, saj naj bi mu takšno podreditev prepovedal nadrejeni
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velikonedeljski komtur. Obenem ga je zadel opomin, ker je po luteranskem zgledu dajal
skupno odvezo.377
Brennerjev naslednik Eberlein je v salzburškem imenu ponovno opravil temeljite
vizitacije štajerskih župnij, z izjemo križniških, saj mu vodstvo vizitacije slednjih ni
dopustilo. Eberlein in salzburški nadškof sta zato ukrepala pri velikem mojstru
Maksimilijanu, ki je v celoti zavrnil njune zahteve, sklicujoč se na redovne pravice in
privilegije, v skladu s katerimi nimata nad križniki salzburški nadškof in njegov generalni
vikar nobenih pravic, saj je red podrejen neposredno rimskemu papežu. Poudaril je tudi,
da v skladu s sklepi tridentinskega koncila red ni izgubil svoje eksemptne narave in da je
le deželnemu komturju in velikemu mojstru dovoljeno vizitirati križniške župnije.
Izjemoma je bil sicer pripravljen dopustiti vizitacijo nekaterih križniških župnij, a pod
strogimi pogoji. Tako bi smel vizitor pregledati le duhovne zadeve (spiritualije), v noben
primeru pa ne bi smel pregledovati gospodarskih zadev križniških župnij. Prav tako bi
morala komisija predhodno obvestiti deželnega komturja ali upravitelja pri Veliki Nedelji
o nameravani vizitaciji, slednjo pa opraviti v njuni navzočnosti in le njima sporočiti
ugotovljene pomanjkljivosti, ne da bi smeli vizitatorji sami kar koli povzemati. Glede na
navedeno sta se nadškof in Eberlein odločila, da vizitacijo začasno odložita.378
Spor med križniškim redom in salzburškim nadškofom je tako na škodo verskega življenja
trajal skoraj stoletje.379 Tako je bila glede župnij Ormož, Velika Nedelja, Središče in Sveti
Miklavž, nad katerimi je imel križniški red patronske in vogtijske pravice in so sodili v
velikonedeljsko dekanijo, šele marca 1674 v Salzburgu sklenjena in kasneje potrjena
naslednja pogodba:380
»1. Nemški viteški red bo zanaprej za svoje štiri župnije nadškofu predlagal za župnike
svetne kakor redovne duhovnike, ki morajo tudi pred njim napraviti izkušnjo za
dušeskrbje ter jih arhidiakon vpelje v duhovno upravo župnije.
2. Kar se tiče vizitacij, ukorov in kazni, ostane vse, kakor je bilo določeno, a vsaka
vizitacija v omenjenih župnijah se mora prej naznaniti deželnemu komturju in vsem
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redovnim duhovnikom. Kar se tiče zakramentov in blagoslovil v cerkvi, preiskuje
solnograški odposlanec sam, v zakristiji pa vrši pregledovanje v navzočnosti križniškega
komturja ali njegovega namestnika. Pri Veliki Nedelji, kjer ima deželni komtur svoj sedež,
sme vizitirati le glavni vizitator.
3. Glede zapuščine umrlih duhovnikov viteškega reda nima škof ali njegov zastopnik
nikakšrnih pravic, ampak za to skrbi le red sam. Kar se pa tiče svetnih duhovnikov, se
zatvoritev, popisovanje, obravnava in razsodba o zapuščini vrši vzajemno, prednost pa
gre zastopniku solnograškega nadškofa« (Kovačič, 1910, str. 110 in 111).
Velikonedeljski komtur je bil zaradi te pogodbe sila užaljen, saj naj bi hudo kratila
njegove in redovne pravice, zato se ji je z vso silo upiral in si prizadeval, da bi pogodbo
razveljavili. Pri tem pa je seveda pozabil, da pa si je salzburški nadškof že leta 1236
pridržal pravico do investiture in vizitacije, tako da so bila vsa upiranja vizitacijam
povsem neupravičena. Tudi zaradi tega komturjeva prizadevanja niso obrodila sadov,
sklenjen sporazum je ostal v veljavi,381 razmere na križniških župnijah pa so se tudi zaradi
večjih pristojnosti salzburškega nadškofa spremenile na boljše.382

Slika 23: Sv. Barbara, plastika 1410 iz velikonedeljske grajske kapele
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7. SKLEP
Minulim stoletjem navkljub se nam dediščina srednjega veka še vedno razodeva v vsej
svoji podobi po številnih krajih na slovenskem ozemlju. Vse premalokrat se zavedamo,
kako pomembno vlogo so odigrali velikonedeljski križniki, ki so v letih svojega delovanja
na ormoškem zapustili izjemno zapuščino. Že ob prihodu so okoliš osvobodili izpod
madžarske trde roke, ki je tukaj pustošila in ga varovali pred sovražnikovimi napadi.
Opustošeno in neobljudeno ozemlje so z vztrajno kolonizacijo poselili in obenem
postavili temelje za razvoj kmetijstva. Na svojem posestvu, ki je iz leta v leto povečevalo
svoj obseg, so se izkazali kot dobri in skrbni gospodarji, predvsem pa kot dobri zemljiški
gospodje, zoper katere velikonedeljski podložniki, za razliko od podložnikov ostalih
gospostev, niso nikoli organizirali kmečkih puntov.
Urbarji in srednjeveške listine velikonedeljske komende, ki omogočajo vpogled v stanje
križniške posesti, namenjajo posebno pozornost vinogradništvu, ki je med agrarnimi
panogami nedvomno odigralo osrednjo vlogo. Ugodna lega in prst sta omogočali hitro
širjenje vinske trte in pridelavo odličnih vin, zato so križniki s krčenjem gozdov in
načrtovanjem vinogradov postavili temelje ormoškemu vinogradništvu, ki se je kot
osrednja kmetijska dejavnost obdržalo vse do danes. Zaradi posebnosti tako nastalih
vinskih goric in specifičnega družbenega ustroja so se razvijala razmeram prilagojena
vinogradniška pravila, vinogradniška skupnost pa je svoje zadeve reševala pred
posebnimi ljudskimi sodišči – gorskimi pravdami. S svojimi sodbami, katerih vsebino
spoznavamo iz zapisov in zapisnikov, so pravde ustvarile prav posebno gorsko pravo, ki
je doživelo vrhunec z najpomembnejšim spomenikom v slovenski pravni zgodovini –
gorskimi bukvami, ki so se uporabljale več kot 300 nadaljnjih let.
Nobenega dvoma ni, da so velikonedeljski križniki na ormoškem pustili neizbrisen pečat.
Ob dušnopastirskem in gospodarskem so aktivno so delovali tudi na karitativnem
področju in v svojih špitalih nudili pomoč bolnim in pomoči potrebnim. Te svoje
prvenstvene dejavnosti niso nikoli zapostavili in so v Ormožu postavili še danes delujočo
bolnišnico, v steno katere je kot opomnik o pomembnosti križnikov za ormoški živelj
vzidana plošča z napisom: »Trpečemu človeštvu postavil nemški viteški red«.
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