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POVZETEK

Magistrsko delo je razdeljeno na tri dele. V prvem delu predstavim biografijo Marije Terezije,
njeno dobo in vpliv na današnje slovensko ozemlje. V tem delu je dodano tudi poglavje o
Pragmatični sankciji, ki je pomembno vplivala na njeno vladanje. Nadaljujem o Prekmurju v
zgodnjem novem veku, ki se še posebej osredotoča na čas vladanja Marije Terezije. Na podlagi
tega se nato navežem na drugi del, kjer sem se ukvarjala s prekmurskimi terezijanskimi urbarji,
in sicer bolj konkretno s transkripcijo urbarialnih tabel za vasi Gornji Petrovci, Ivanci in
Andrejci. V tretjem delu je predstavljena bibliografija izbranih znanstvenih in strokovnih
objav: slovenskih od leta 1900 in izbranih tujih od 2. polovice 19. stoletja, ki pišejo o Mariji
Tereziji in njeni dobi. Namen izbrane teme je počastiti 300-letnico rojstva Marije Terezije.
Rodila se je 13. maja 1717 cesarju Karlu VI. in njegovi soprogi Elizabeti BraunschweiškoWolfenbüttelski. Na osnovi Pragmatične sankcije je 23-letna zadnja direktna Habsburžanka
leta 1740 prevzela oblast v vseh tedanjih habsburških dednih deželah in kraljestvih ter vladala
do svoje smrti leta 1780. Čas Marije Terezije za slovenski prostor pomeni prehod v moderno
dobo. Družbeni, gospodarski razvoj, agrarna in tehnična revolucija v času sovlade Marija
Terezije in Jožefa II. pomenijo tudi osnovo za slovensko narodno prebujanje.
Ključne besede: Marija Terezija, terezijanska doba, pragmatična sankcija, prekmurski
terezijanski urbarji, bibliografija.
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ABSTRACT

The following master's degree thesis is divided into three parts. In the first part, I present the
biography of Maria Theresa, her era and the impact on today's Slovene territory. This part also
includes a chapter on the Pragmatic sanction, which had a major impact on her governance.
Further, I continue with the Prekmurje region in the early modern ages, which particularly
focuses on the reign of Maria Theresa. Based on this, the second part of my thesis follows,
where I deal with Maria-Theresian Urbars for Prekmurje, more specifically the transcription of
the land register tables for the villages Gornji Petrovci, Ivanjci and Andrejci. In the third part,
I present the bibliography of the selected scientific and technical publications: the Slovene
publications from the year 1900 and the selected foreign ones from the second half of the 19th
century, which all write about Maria Theresa and her era. The purpose of the selected topic is
to honor the 300-year anniversary of the birth of Maria Theresa. She was the child of Emperor
Charles VI and Elisabeth of Brunswick-Wolfenbüttel, born on May 13, 1717. Based on the
Pragmatic sanction, the 23-year old last direct Habsburg took over the power in 1740 in all of
the underlying hereditary lands and kingdoms and she governed until her death in 1780. The
reign of Maria Theresa means the transition into the modern era for the Slovene people. Social,
economic development, agrarian and technical revolution at the time of the reign of Maria
Theresa and Joseph II as a co-ruler, constitute a basis for the Slovene national awakening.

Key words: Maria Theresa, Maria-Theresian era, Pragmatic sanction, Maria-Theresian Urbars
for Prekmurje, bibliography.
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UVOD
Namen magistrskega dela je počastiti 300-letnico rojstva Marije Terezije. Nalogo sem razdelila
na tri dele, in sicer:
- v prvem delu sem uporabila deskripitivno metodo in predstavila biografijo Marije Terezije,
pomen njene dobe za slovenski prostor in z njo povezano Pragmatično sankcijo. Nato sem
dodala poglavje o Prekmurju v zgodnjem novem veku, kjer sem se osredotočila predvsem na
terezijansko dobo;
- v drugem delu sem uporabila metodo dela z zgodovinskimi viri in pripravila transkripcijo
dela urbarjev z imeni in priimki vpisanih podanikov ter velikostjo kmetij iz prekmurskih
terezijanskih urbarjev za vasi Gornji Petrovci, Ivanci in Andrejci. Za raziskovanje teh sem se
odločila zato, ker še niso bili celovito obdelani z vidika zgodovinske stroke. Pregledani so bili
opisno, sintetično in jezikoslovno, medtem ko detaljno analitično še ne, razen v primeru urbarja
za Srednjo Bistrico iz leta 1782, ki ga je temeljno obdelal Ivan Zelko;
- v tretjem delu pa sem pripravila bibliografijo izbranih slovenskih, od leta 1900, in tujih, od
2. polovice 19. stoletja, znanstvenih in strokovnih objav, ki pišejo o Mariji Tereziji, ali se
nanašajo na njeno dobo. Pri izbranih slovenskih delih sem dodala tudi diplomska dela.
Pri oblikovanju bibliografije sem začela s COBISS bazo podatkov in uporabila iskalna gesla:
Marija Terezija, terezijanska doba, čas, reforme. Nato sem pregledala literaturo in bibliografijo
najdenih del in iskala tudi po bibliografiji avtorjev. Članke na omenjeno temo sem iskala po
časopisih Kronika, Časopis za zgodovino in narodopisje, Annales, Studia Historica Slovenica,
Kronika. Posebej sem pregledala še spletno stran Društva za preučevanje 18. stoletja, njihove
Biltene in druge publikacije. Diplomske naloge sem iskala na digitalnih knjižnicah Univerz v
Mariboru in Ljubljani in Univerze na Primorskem. Pregledala sem začetne zadetke portala
Sistory in iskala članke s pomočjo oddaljenega dostopa do knjižničnih baz. V Pokrajinski in
študijski knjižnici Murska Sobota ter v Univerzitetni knjižnici Maribor sem s pomočjo
bibliografov pregledala še enciklopedije in leksikone, ki so bili dostopni v knjižnicah.
V bibliografijo sem uvrščala dela, ki so v samem naslovu vsebovala geslo Marija Terezija ali
terezijansk-, in pa tudi dela, ki so se nanašala na čas njenega vladanja, to je od leta 1740–1780.
Pred začetkom pisanja sem predpostavljala, da bom imela težave pri iskanju slovenskih del, ki
bi pisala izključno o Mariji Tereziji. Skozi pisanje sem ugotovila, da je bila predpostavka
upravičena. Kljub temu pa sem našla nekoliko več del, ki se nanašajo na njeno dobo in s tem
pišejo tudi o Mariji Tereziji in njenem vladanju.
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1 BIOGRAFIJA
Doba Marije Terezije je označena kot doba razsvetljenega absolutizma, hkrati pa nje same ̶
po najnovejših dognanjih ̶ nikakor ne moremo šteti kot razsvetljene vladarice, kar pa je bil
zagotovo njen sin Jožef. V avstrijskem zgodovinopisju je Marija Terezija postala zelo
priljubljena. Večina zgodovinarjev za njen čas poudarja uvajanje reform in mnogih novosti,
hkrati pa nepretrganost razvoja od baroka naprej. Kljub temu so se nazori razsvetljenega
absolutizma uveljavili v zgornji plasti habsburške monarhije in niso bili splošno razširjeni med
prebivalstvom. Razsvetljenstvo je težilo k določevanju družbe in kulture na podlagi kritike.1
V času njenega vladanja je država Habsburška monarhija dobila novo obliko, med vladarjem
in ljudstvom pa se je vzpostavil nov slog vladanja. Z njo se je začelo meščansko obdobje
dinastije. Med ljudmi je bila priljubljena, saj se je trudila približati ljudstvu. Kot vladarica je
uveljavila reforme, ki so avstrijsko državo modernizirale, klub temu pa je ob tem spoštovala
tradicijo in prinesla prelom na več področjih. V zgodovinopisju predstavlja zgledno ženo,
nežno, skrbno mater, a je hkrati zaradi svojih bojev z močnejšimi nasprotniki tudi zgled mlade,
domoljubne junakinje.2
Njena vladavina predstavlja kontinuiteto habsburške oblasti v srednjeevropskem prostoru. Med
njene neposredne prednike se uvršča večino srednjeveških dinastičnih rodbin, ki so krojile
zgodovino današnjega slovensko-avstrijskega prostora. Poleg Habsburžanov se med njene
prednike uvršča Andeške, Přemysle, Babenberžane ter grofe Goriške in Celjske. Preko
sorodstvenih veja njene matere pa so družinske vezi segale v knežje rodbine severnonemškega
prostora. Do leta 1996 naj bi živelo več kot 6700 njenih neposrednih potomcev.3
Velika Habsburžanka, kot jo poimenuje avtor Franz Herre, se je rodila 13. maja 1717 na Dunaju
ob sedem in trideset minut zjutraj. Še istega dne je bila krščena kot nadvojvodinja Marija
Terezija Valburga Amalija Kristina. Rojstvu naj ne bi posvetili pretirane pozornosti, saj so bila
pričakovanja glede dednega princa prevelika. Rodila se je in kasneje tudi vladala v dvorcu
Hofburg, ki je bil skupek stilov različnih obdobij. Dodali so mu še dvorno knjižnico, špansko
jahalno šolo in državno pisarno. Herre dvorec označuje kot častitljivega, polnega zgodovine,

1

Walter Pohl, Karl Vocelka, Habsbužani: zgodovina velike rodbine, Ljubljana, 1994, str. 279 (dalje: Pohl in
Vocelka, Habsburžani).
2
Prav tam, str. 284; Eva Demmerle, Habsburžani, Ljubljana, 2013, str. 151 (dalje: Demmerle, Habsburžani).
3
Miha Preinfalk, Marija Terezija pod genealoškim drobnogledom, v: Marija Terezija (1717–1780) – razsvetljena
reformatorka in babica Srednje Evrope, Maria Theresa (1717–1780) – Enlightened Reformer and Grandmother
of Central Europe (Ljubljana, 2017), str. 22.
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pa tudi staromodnega in neudobnega. Zidovi naj bi bili debeli, stopnice mračne, tla pa iz
preprostih smrekovih desk.4
Pohl in Vocelka podata njen vladarski naziv v tej obliki: Marija Terezija, kraljica Ogrske,
Češke, Dalmacije, Hrvaške, Slavonije, Galicije, Lodomerije, nadvojvodinja Avstrije,
vojvodinja Burgundije, Štajerske, Koroške in Kranjske, velika kneginja Sedmograške, mejna
grofica Moravske, vojvodinja Brabanta, Limburga, Luksemburga in Gelderna, Württemberga,
Gornje in Spodnje Šlezije, Milana, Mantove, Parme, Piacenze, Guastalle, Oświęcima in
Zatorja, kneginja Švabske, poknežena grofica Habsburga, Flandrije, Tirolske, Hennegaua,
Kyburga, Goriške in Gradiške, mejna grofica Svetega rimskega cesarstva v Burgauu, Gornji in
Dolnji Lužici, grofica Namurja, gospa Slovenske marke in Mechelna.5

Slika 1: Vladarica Marija Terezija z znaki vladarske moči, in Marija Terezija kot vdova6

Cesar Karel VI. in njegova soproga Elizabeta Braunschweiško-Wolfenbüttelska sta imela štiri
otroke. 12. aprila 1716 se jima je rodil nadvojvoda Leopold Janez, vendar je 4. novembra istega
leta umrl. 13. maja 1717 se jima je rodila prva hči Marija Terezija, leta 1718 hči Marija Ana,
4

Franz Herre, Marija Terezija: Velika Habsburžanka, Ljubljana, 2015, str. 29–30 in 33 (dalje: Herre, Marija
Terezija); Edgarda Ferri, Marija Terezija. Ženska na oblasti, Ljubljana, 2010, str. 7 (dalje: Ferri, Marija Terezija).
5
Pohl in Vocelka, Habsburžani, str. 286.
6
https://sl.wikipedia.org/wiki/Marija_Terezija, 3. 6. 2017.
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1724. še hči Marija Amalija. Karel VI. je bil tako zadnji moški potomec dinastije Habsburg.
Že leta 1713 si je zamislil in čez leta tudi dejansko izdal Pragmatično sankcijo, s katero je želel
zagotoviti prestol tudi svoji ženski potomki. Leta 1736 se je Marija Terezija poročila s Francem
Štefanom; bila sta začetnika nove habsburško-lotarinške dinastije. Nastala je torej nova
dinastična hiša z imenom Habsburg-Lothringen. Načeloma gre za nadaljevanje lotarinške hiše
v moški liniji; vendar pa je Marija z ohranitvijo imena Habsburg lažje utemeljevala pravice do
njihovih dednih dežel. Prav zato imajo od takrat vsi Habsburžani to dvojno ime.7
Marija Terezija je kot otrok imela vzgojiteljico grofico Marijo Karolino Fuchs, Füchsin
(»lisica«), kot so jo imenovali. To vlogo je prevzela leta 1728. Njun odnos je bil še globji,
pomenila ji je materinsko prijateljico, zato so jo kot edino »nehabsburžanko« pokopali v
Kapucinski grobnici. Vzgoja je temeljila na veri, učila jo je latinščine, italijanščine,
francoščine. Kljub vsemu znanju pa je ni pripravila na samo vladanje in izpopolnjevanje
vladarskih veščin. Tako je po očetovi smrti leta 1740 brez znanja in izkušenj prevzela njegovo
dediščino. Risanja jo je učil italijanski umetnostni kritik Antonio Bertolla, glasbe pa Georg
Wagenseil.8
Kot šestletno deklico so jo nameravali poročiti s Klemnom, vnukom vojvode Lorenskega. V
času priprav na sprejem v Hofburg pa je »čudežni deček«, kot so ga imenovali, umrl za kozami.
Princ Leopold je nato ponudil poroko prvorojenca Franca Štefana in Marije Terezije. Karel na
začetku tej ponudbi ni zaupal. Družina Franca Štefana je bila v sorodu s Habsburžani. Franca
Štefana in Marijo Terezijo je povezovala velika naklonjenost, njun zakon ni bil samo vsiljeno
zavezništvo na podlagi političnih okoliščin. Zato, da se je z Marijo Terezijo lahko poročil, se
je moral odpovedati svojima vojvodinama Lotaringiji (Loreni) in Baru, v zameno pa je nato po
izumrtju Medičejcev prevzel v last veliko vojvodino Toskano. V zakonu se jima je rodilo
šestnajst otrok, pet sinov in enajst hčera. To se v habsburški hiši ni zgodilo že od Maksimilijana
II. in od Leopolda I., ki pa je imel šestnajst otrok s tremi ženami. Franc Štefan je imel po
mnenju avtorjev Pohla in Vocelke ostro politično oko, dobre organizacijske kompetence, dobro
je izbiral tudi svetovalce. Njun zakon je bil srečen; kljub temu pa je imel Franc Štefan intimna
razmerja z mnogimi ljubicami. Umrl je leta 1765; od takrat je Marija Terezija nosila samo še
črna vdovska oblačila.9

7

Pohl in Vocelka: Habsburžani, str. 287; Herre, Marija Terezija, str. 30; Gregor Antoličič (ur.), Franc Jožef,
Ljubljana, 2016, str. 25.
8
Pohl in Vocelka: Habsburžani, str. 288; Ferri, Marija Terezija, str. 13.
9
Pohl in Vocelka: Habsburžani, str. 289 in 310; Herre, Marija Terezija, str. 41 in 194; Demmerle, Habsburžani,
str. 161; Ferri, Marija Terezija, str. 17 in 20.
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Dva sinova, Jožef II. in Leopold II. sta postala cesarja. Karel Jožef je umrl mlad za kozami, ki
jim je Marija Terezija rekla kar »dedni sovražnik cesarske družine«. Nadvojvoda Ferdinand
Karel Anton je vladal v Milanu, dokler se ni moral umakniti pred Napoleonom. Prav tako
najmlajši Maksimilijan Franc, ki je bil nadškof v Kölnu. Hči Šarlota Karolina je umrla takoj
po porodu. Tudi hčere so sledile izreku Tu, felix Austria, nube (»Ti, srečna Avstrija, se
poročaj«). S Ferdinandom III. Neapeljskim bi se morala poročiti hči Ivana Gabriela, ki je
umrla. Nato se je z njim zaročila Marija Jožefa, ki se je upirala poroki in umrla pred odhodom
z Dunaja. Marija Karolina, tretja hči, se je nato s Ferdinandom poročila in pisala o življenju v
Neaplju, ki je zanjo bilo »samo trpljenje«. Najljubša hči Marije Terezije, Marija Kristina, se je
poročila z vojvodo Albertom Saško-Tešinskim in imela srečen zakon. Marija Elizabeta se je
rodila 1737 in umrla leta 1740. Hči Marija Ana je bila opatinja v Pragi, Elizabeta pa opatinja
v Innsbrucku.10
Marija Antoaneta je bila najmlajša cesaričina hči. Habsburžani in Francozi so se že stoletja
bojevali za prevlado v Evropi. Zaradi vzpenjajočih se držav Anglije in Prusije, pa se je Marija
Terezija prepričala v novo, za Habsburžane potrebno zavezništvo s Francozi. In to je bila
naloga Marija Antoanete. Zaročili so jo z vnukom Ludvika XV., z bodočim Ludvikom XVI.
Leta 1774 je zasedel francoski prestol in Marija Antoaneta je takrat postala kraljica. Preko nje
sta brat, cesar Jožef, in Marija Terezija hotela vplivati na odločitve na francoskem dvoru.11
Komaj 23-letna je Marija Terezija prevzela oblast. Habsburška država je bila v slabem stanju.
Blagajne naj bi bile prazne, vojska brez moči, uprava slabo organizirana. Potrditve Pragmatične
sankcije niso imele velike vloge, saj so si v nasledstveni vojni mnogi obetali prevzem oblasti.
Oktobra 1748 je bil podpisan aachenski mir, s katerim se je končala avstrijska nasledstvena
vojna. Mednarodno je bila takrat priznana pragmatična sankcija, kar je hkrati pomenilo
priznanje nedvomne oblasti habsburško-lotarinške dinastije. Marija Terezija mir podpiše
zadnja. Sporazum je določal medsebojno vrnitev skorajda vsega ozemlja razen Šlezije, ki je
ostala Frideriku Pruskemu. Vladarici so priznali legitimno nasledstvo svojih prednikov.12
Po vojni se je Marija Terezija posvetila reformam, ki so bile najpomembnejša značilnost
obdobja razsvetljenega absolutizma. Njena miselnost se je navezovala na prepričanje, da
vladanje pomeni skrb za blaginjo podložnikov ter da vladar ne živi samo za svoj lasten užitek,

10

Pohl in Vocelka: Habsburžani, str. 310–311 in 502–503; Herre, Marija Terezija, str. 194;
Pohl in Vocelka: Habsburžani, str. 312–313.
12
Demmerle, Habsburžani, str. 152 in 157; Ferri, Marija Terezija, str. 112.
11

12

ampak ima državne obveznosti. Posebej pomembne so njene pravne, upravne reforme, reforme
na področju izobraževanja in verske politike ter vojske.13

Slika 2: Marija Terezija z družino14

13
14

Pohl in Vocelka: Habsburžani, str. 300 in 303.
http://wannabemagazine.com/zene-koje-su-vladale-svetom-%E2%80%93-marija-terezija/, 27. 6. 2017.
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Leta 1765 je v Innsbrucku umrl cesar Franc Štefan. Za Marijo Terezijo je bil ta dogodek
najpomembnejša prelomnica v življenju. Od takrat se je oblačila izključno v vdovska oblačila.
V Innsbrucku je ustanovila ženski zavod v duhu baročnega katolištva. Za to obdobje je značilno
sovladanje s sinom Jožefom II. Osnovna značilnost njunih vladanj je bila popolnoma različna:
Marija Terezija se ni umaknila od rimskega katolištva in baročnega pogleda na svet, medtem
ko je Jožef uveljavljal razsvetljeni radikalni program.15
S sinom je vladala 15 let. Jožefove ideje so se ji zdele preveč protiklerikalne in ne v skladu s
katoliškimi vrednotami, zato je pogosto izkazovala nestrinjanje z njim. Kljub vsemu pa je bila
njena beseda v politiki zadnja. Z leti je bolehala za visokim krvnim tlakom in revmatizmom,
imela je tudi težave s srcem. V novembru 1780 je sodelovala v lovu na fazane in se tam
prehladila. Umrla je 29. novembra 1780. Pokopali so jo v Kapucinski grobnici na Dunaju ob
soprogu v velikem dvojnem sarkofagu. Okrog sarkofaga pa so pokopani njuni otroci.16

Slika 3: Jožef II.17

15

Pohl in Vocelka: Habsburžani, str. 313.
Prav tam, str. 313–314; Demmerle, Habsburžani, str. 163.
17
http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-triletne-sole/3-letnik-3letni/slovenska-knjizevnost-vcasu/anton-tomaz-linhart-ta-veseli-dan-ali-maticek-se-zeni/uvod-406/, 3. 6. 2017.
16
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2 PRAGMATIČNA SANKCIJA
Kljub uveljavljenem nazivu “Avstrijska monarhija” za obdobje po letu 1713 po mnenju
avtorice dr. Katje Škrubej ne moremo govoriti o isti politični tvorbi kot leta 1713, niti o istem
političnem sistemu. Leta 1713 so habsburške dedne dežele državnopolitične enote Svetega
rimskega cesarstva, nihče ni niti predvideval prekinitve vezi habsburških dednih dežel s
cesarstvom. Do leta 1804 je naslov cesarja predstavljal središče habsburških dežel in jih držal
skupaj. Nasledstvena izjava iz 19. aprila 1713, ki so jo kasneje poimenovali Pragmatična
sankcija, je omogočila, da je vladar v vsaki od historičnih dežel vladal primarno kot deželni
knez oziroma kralj.18
Z izrazom pragmatična sankcija naj ne bi razumeli samo izjave, dane 19. aprila 1713, ampak
kompleks pravnih norm in aktov, kamor naj bi uvrščali tudi oporoko cesarja Ferdinanda II. iz
let 1621 in 1635, ter izjavo o odpovedi prestolu Karlove nečakinje v korist njegove hčere
Marije Terezije iz leta 1719. Ti dokumenti so bili predloženi stanovom dednih dežel in
kraljestev med leti 1720 in 1722 ter cesarsko garancijo iz leta 1732. V časniku Učiteljski tovariš
je zapisano, da je najpomembnejša določba pragmatične sankcije ta, da v primeru smrti vseh
moških potomcev lahko prestol prevzame ženska. V primeru, da umrejo tudi njegove ženske
potomke, pa časnik Novice zapiše, da naj preidejo dežele na hčere Jožefa I. Habsburškega ali
na hčere Leopolda I. Habsbuškega ̶ seveda na njihove potomce.19
6. decembra 1724 naj bi bila pragmatična sankcija razglašena za »temeljni državni zakon«. Do
tedaj so ga potrdili ali sprejeli stanovi vseh habsburških dednih dežel in kraljestev, ogrski in
drugi evropski evropski politični zavezniki pa tudi tekmeci. Avtorica Škrubej povzame tudi,
da naj bi, po Wilhelmu Braunedru, prav omenjeni datum kot datum, ko je bil položen ustavni
temelj Avstrijske monarhije, zamenjal 19. april 1713. To je ena od interpretacij politikov in
javnosti. Izjava pa nikakor naj ne bi bila dolgo načrtovana, ampak si je moral Karel zagotoviti
nasledstveni dedni red zaradi finančne in politične nestabilnosti ter heterogenosti v habsburških
dednih deželah.20
Nato avtorica Škrubejeva v razpravi iz leta 2015 zapiše: »… Menim namreč, da se leta 1713
ni zgodilo nič, kar bi ustrezalo vnaprej načrtovanemu ustavno pomembnemu, celo prelomnemu

18

Katja Škrubej, Pragmatična sankcija 1713, tolminski upor in pojmovanje vladarjeve oblasti, v: Pogledi na
tolminski punt in čas ob prelomu stoletja (Nova Gorica, 2014), str. 121–122 (dalje: Škrubej, Pragmatična sankcija
1713).
19
Prav tam, str. 123; »200 let pragmatične sankcije«, Učiteljski tovariš, 25. april 1913, št. 17, str. 1; »Pragmatična
sankcija«, Novice, 13. april 1898, list 15, str. 1.
20
Škrubej, Pragmatična sankcija 1713, str. 123–124.
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dogodku, ki bi bil primerno javno obeležen. Mislim tudi, da ni pretirano trditi, da je bila
Karlova izjava v pretežni meri rezultat političnega taktiziranja in improviziranja ter da je bila
vsaj na kratek rok tudi brez resnega transformativnega učinka, ki ga pravni akt ustavnega ranga
po navadi ima. Lahko bi celo rekli, da tudi moja razprava, ki naj bi se vklapljala v obeleževanje
300-letnice avstrijske pragmatične sankcije, obeležuje nekaj, kar se v letu 1713 v smislu
dogodkovne zgodovine sploh ni »zgodilo«.«21
Po časniku Novice naj bi se pragmatična sankcija zoperstavila prestolonasledniškemu redu
Leopolda I. (pactum mutuae successionis) iz leta 1703, kjer naj bi brata Jožef I. in Karel VI.
dedovala drug od drugega, njuni nasledniki pa lahko postanejo dediči v takšnem vrstem redu,
najprej hčere Jožefa I. in šele nato hčere Karla VI. V skadu s tem je potem Karlova nečakinja,
Marija Jožefina, soproga saškega volilnega kneza, podpisala izjavo o odpovedi prestolu leta
1719.22
Izraz pragmatična sankcija izvira iz dobe rimskega dominata, v času Karla pa se je uporabil
izključno za temeljne pravne akte, leges fundamentales. Prvič je izjava s tem izrazom omenjena
prav v tej izjavi o odpovedi prestolu.Tukaj pojem uporabi Karlova nečakinja in ne Karel sam
ali njegovi svetovalci že leta 1713.23
Škrubejeva (2015) izpostavi, da bi morali resno jemati podatek, da so Karla VI. leta 1713
prepričevali, da naj razglasitev nasledstvenega reda pošlje tudi stanovom. Izpostavi tudi
vprašanje, ali je bilo za uveljavitev pragmatične sankcije potrebno soglasje stanov (consensus)
ali pa le nasvet svetovalcev (consillium). Povzame Ernsta Schönbauerja, ki izpelje argument,
da za sprejetje le-te soglasje stanov ni bilo potrebno. In prav tukaj si Škrubejeva postavi
vprašanje: Ali ni bil ta vladarjev akt v prvi vrsti samo plod političnega improviziranja in
taktiziranja? V tem primeru bi ga s tem nazivom poimenoval vladar sam ali pa njegovi
svetovalci že 1713. Tega pa tudi na podlagi ugotovitev Gustava Turbe naj ne bi vseboval noben
vir pred pismom Karlove nečakinje leta 1719.24
Če bi akt, poimenovan Pragmatična sankcija, resno upoštevali, bi izjavi iz 1713 morali priznati
konstitutivno moč, zanjo pa bi zadostovala le razglasitev vladarjevim consiliarii v okviru
consilium procerum in ne pošiljanje stanovom v vednost ali v soglasje. V avstrijskem primeru
se je tako poimenovanje pragmatične sankcije utrdilo s sprejetjem Karlove izjave s strani
21

Katja Škrubej, Avstrijska Sanctio Pragmatica in francoska Lex Salica: prestiž poznoantične pravne forme za
novoveško vsebino, v: Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru, dostopno na:
http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:sd18z15/VIEW/, 24. 6. 2017 (dalje: Škrubej, Avstrijska Sanctio Pragmatica).
22
Pragmatična sankcija, Novice, 8. april 1898, list 14, str. 1.
23
Škrubej, Pragmatična sankcija 1713, str. 124; Škrubej, Avstrijska Sanctio Pragmatica.
24
Škrubej, Avstrijska Sanctio Pragmatica.
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ogrskih državnih stanov. To pa utrdi pogled, da izjava, ki je bila članom tajnega sveta prebrana
19. aprila 1713, ni bila vnaprej načrtovan akt s strani absolutnega vladarja. Prav tako si je
Marija Terezija sprejetje morala zagotoviti tudi z vojno.25
Po mnenju Wilhelma Braunedra, ki ga povzema Škrubejeva, predstavlja pragmatična sankcija
»z uveljavitvijo nasledstvenega reda, temelječega na primogenituri kot učinkovitem načinu
utrditve nedeljivosti dežel, zgolj prvi korak na poti spreminjanja Avstrijske monarhije v t. i.
absolutno državo«.26
Prva jo je priznala Španija leta 1725, leto zatem Rusija in leta 1727 Prusija, kot poroča časnik
Učiteljski tovariš. Leta 1733 je prišlo do vojne Avstrijcev s Francijo in Španijo. Francozi so
okupirali takratno avstrijsko Lombardijo in Alzacijo, Španci pa Neapelj in Sicilijo. Leta 1735
je bil sklenjen mir, kjer se je, v zameno za priznanje pragmatične sankcije, Karel VI. odpovedal
Neaplju, Siciliji in Alzaciji, kot piše časnik. Kljub temu pa je po prevzemu prestola Marije
Terezije prišlo do nasledstvene vojne, po kateri je morala vladarica odstopiti še dodatna
ozemlja za mir in prestol.27

Slika 4: Marija Terezija kot mlado dekle28

25

Škrubej, Avstrijska Sanctio Pragmatica.
Škrubej, Pragmatična sankcija 1713, str. 126.
27
»200 let pragmatične sankcije«, Učiteljski tovariš, 25. april 1913, št. 17, str. 1.
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http://www.razglej.se/marija-terezija/, 27. 6. 2017.
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3 MARIJA TEREZIJA IN SLOVENSKI PROSTOR
V sredini 18. stoletja je habsburška monarhija doživljala eno svojih največjih kriz. Pojem
»Avstrijska monarhija« je prvič v uradne listine prišel leta 1711. V pragmatični sankciji pa je
cesar Karel VI. podal izjavo, da naj “vsa dedna kraljestva in dežele” ostanejo “nerazdeljene”.
Stanovi so jo sprejeli v letih 1720 pa do 1725. Predvsem se je izražala notranja neenotnost. Za
povezovanje različnih pokrajin so delovali centralni uradi, vojska in cerkev. Zgodovina
habsburške države kot docela enotne tvorbe se je začela šele z nastopom Marije Terezije.29
Čas Marije Terezije pomeni za Slovence prehod v moderno dobo. V času Jožefa II. so Slovenci
že 500 let živeli v habsburškem dinastičnem okviru. Ljudstvo je ustoličevalo kneze na
Gosposvetskem polju, pa tudi skoraj skrito dolga stoletja živelo brez lastnih političnih institucij
v okviru nemške srednjeveške države. Različna zgodovinska dejstva, agrarna in tehnična
revolucija, gospodarski in družbeni razvoj pod Marijo Terezijo in Jožefom II., pa so bili osnova
za slovensko narodno prebujenje, ki se je sčasoma tako utrdilo, da je prišlo do formiranja
slovenskega ljudstva kot zavestne nacionalne skupnosti. Z izdajo prvih patentov v slovenskem
jeziku je Marija Terezija odprla slovenščini pot na pravno in upravno področje, kar je na
državni ravni doseglo vrhunec v letu 1848.30
Prvi odločnejši poseg vladarice v naše dežele se je zgodil leta 1747, ko je Marija Terezija
poslala svojega sodelavca pri reformah, grofa Haugwitza, da pregleda stanje financ, ki naj bi
bilo slabo. Njegova naloga je bila tudi pripraviti predloge za novo ureditev lokalne uprave in
pobiranja davkov. Kranjska naj bi imela 2,8 milijona goldinarjev (gld) dolgov. Še huje naj bi
bilo na Koroškem, kjer je bilo za kar 4 milijone gld dolgov. Na podlagi pregledov in krepitve
osrednje oblasti so aprila 1747 ustanovili deželno vlado – »kameralno, komercialno in politično
reprezentanco«, oziroma predstavništvo. Istega leta je takšno vlado dobila tudi Koroška,
naslednje leto pa še Štajerska.31
V Ljubljani se je ohranilo ime kresija za stavbo mestne občine, kresija pa izvira iz časa Marije
Terezije in je pomenila okrožje. Melik zapiše, da so s kresijo v nemščini poimenovali Kreis,
Kreisamt, kar je pomenilo uradno poslopje, ustanovo. Kresiji je načeloval glavar, odgovoren
za upravo in pobiranje davkov. Na Kranjskem so bile najprej tri kresije: za Gorenjsko v
29

(več avtorjev), Zgodovina Slovencev, Ljubljana, 1979, str. 351 (dalje: Zgodovina Slovencev).
Branko Rajšp, Začetki slovenskega narodnega prebujenja, v: Peter Berglar in Peter pl. Radics, Marija Terezija
in Slovenci, Ljubljana, 1992 (dalje: Berglar, Radics, Marija Terezija in Slovenci), str. 191; Vincenc Rajšp,
Slovenščina na poti do priznanja kot uradni jezik od Marije Terezije dalje, v: Marija Terezija (1717–1780) –
razsvetljena reformatorka in babica Srednje Evrope, Maria Theresa (1717–1780) – Enlightened Reformer and
Grandmother of Central Europe (Ljubljana, 2017), str. 41.
31
Herre, Marija Terezija, str. 8.
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Ljubljani, za Dolenjsko v Novem mestu in za Notranjsko v Postojni. Pozneje je bila
ustanovljena kresija še za Goriško v Gorici. Na Štajerskem pa je bilo pet kresij. Trst so
upravljali posebej.32
Nujna je bila tudi reforma v vojski. Zaradi boljše preglednosti in nadzora naborniškega
postopka so začeli popisovati prebivalstvo. Med letoma 1771 in 1773 so ustanovili tudi vojaška
okrožja. Vsako od teh pa je moralo priskrbeti vojake, ki bi formirali vsaj en pehotni polk. S to
spremembo je bil ustanovljen 16. pehotni polk v Mariboru, 26. polk v Celovcu, 13. polk v
Gorici in 42. polk v Ljubljani.33
Družabno življenje na dunajskem dvoru je bilo do smrti soproga precej razgibano. V Ljubljani
pa je pred letom 1775 ustanovljen stanovski Kazino. Tukaj se je druženje omejevalo le na
pogovore, igranje družabnih iger, branja še naj ne bi bilo. Bolj obiskano je bilo ljubljansko
meščansko strelišče. Lovstvo in ribolov sta zanimala tudi množice.34
Na slovenskem podeželju je pred časom Marije Terezije vladala popolna nepismenost. V
mestih je bilo malo boljše. Osnovnih šol ni bilo, za redke so izvajali pouk v graščinah,
samostanih, mestnih občinah. Učili so jih domači učitelji. Raven pouka je bila nizka, velikokrat
so poučevali kar cerkovniki, mnogi brez usposabljanja. Duhovščina je bila proti temu, da bi vsi
otroci hodili v šole, saj naj bi tako v »kmečke glave« prodrl uporniški duh in krivoverstvo.
Naučili naj bi se le osnovnega znanja kmetovanja ter vinogradništva. V Ljubljani je bila leta
1753 ustanovljena babiška šola. Leta 1770 pa je šolstvo postalo »državna zadeva«. Blaž
Kumerdej je leta 1772 Mariji Tereziji poslal načrt, kako bi bilo šolstvo na Kranjskem bolj
uspešno. Med drugim je zapisal, da če bi bili ljudje pismeni, bi lahko obvestila deželnega kneza
samo natisnili in tako bi vest prišla do vseh zelo preprosto. S pomočjo knjig bi ljudi seznanjali
z verskimi nauki ter gospodarskimi nazori, lažje bi pridobivali ter izmenjevali proizvode ter jih
seznanjali z državljanskimi dolžnostmi. Učili bi se lahko tujih jezikov. S svojo vnemo si je
Kumerdej prislužil mesto ravnatelja normalke v Ljubljani. Leta 1775 je bila ustanovljena
Kranjska šolska komisija.35
Leta 1777 je Kumerdej v Ljubljani odprl štirirazredno normalko. Prizadeval si je za pouk v
slovenskem jeziku, v kolikor je bilo to v okviru odloka iz leta 1774 mogoče. Na Dunaju so to
podpirali iz razloga, da bi se otroci lahko na ta način čim hitreje naučili nemščine. Nemščino
32

Herre, Marija Terezija, str. 8.; Vasilij Melik, Slovenci v času Marije Terezije, v: Victor L. Tapié, Marija
Terezija: Od baroka do razsvetljenstva, Maribor, 1991, str. 364 (dalje: Melik, Slovenci v času).
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Herre, Marija Terezija, str. 9.
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Peter pl. Radics, Družabno življenje, v: Berglar, Radics, Marija Terezija in Slovenci, str. 177.
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Slovenci, str. 153; Melik, Slovenci v času, str. 372.
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so za uradni jezik razglasili leta 1784. Kljub vsemu pa so se spremembe uveljavljale počasi.
Konec 18. stoletja je bilo na ozemlju današnje Slovenije še vedno okrog 90 % nepismenega
prebivalstva.36
Leta 1754 je vladarica uveljavila prvi, čeprav le delni popis prebivalstva oziroma točneje
obdavčenih podložnih ter meščanskih/trških hišnih enot. Ljudi so šteli župniki in gospostva.
Gradivo je bilo sicer nepopolno, kljub temu pa je danes pomemben vir za študije imen,
priimkov, poklicev, velikosti družin, socialnih struktur ipd. Zanesljivost tega štetja je povečalo
oštevilčenje hiš 10. marca 1770. Popis prebivalstva je močno vplival tudi na vpoklice v
vojsko.37
Leta 1748 je Marija Terezija prevzela vso organizacijo vojske. Poraba za 108.800 mož je bila
14 milijonov gld na leto; za samo Kranjsko pa 363.000 gld. Odpravila je vse druge dajatve za
čete, dežela je plačevala samo ta denar. Ljubljana je leta 1760 izplačala 6000 gld vojnih davkov
in zašla v dolgove, ki jih je plačevala še 10 let. V vojski so se odlikovali baron Max pl.
Rechbach, grof Anton Lanthieri in baron Rasp. Baron Butler je leta 1768 formiral polk št. 41
(Wallis) na Štajerskem. Združil je polka Marulli in Heister, ki sta bila poražena v turških vojnah
leta 1715. Leta 1775 je bil polk premeščen v vojvodino Kranjsko, kjer mu je poveljeval grof
Anton Thurn.38
Leta 1769 je bil izdan kazenski zakonik Constitutio Criminalis Theresiana, ki je predstavljal
temelj novega enotnega prava. Po avtorju Radicsu je bil razglašen 31. decembra 1768.
Predpisoval je še zmeraj več stopenj mučenja za pridobitev priznanja. V času tega zakonika je
moral rabelj pri izvrševanju smrtne kazni pri ljubljanskih Špitalskih vratih obsojenca na vozu
uščipniti z razbeljenimi kleščami. Špitalska vrata so glavna vrata v mesto pri Špitalskem mostu,
kjer je danes Tromostovje. Leta 1773 je Marija Terezija od deželnih uradov in sodišč zahtevala
opredelitev, ali naj se mučenje ohrani ali naj ga odpravijo. Kranjsko deželno glavarstvo se je
opredelilo za odpravo, saj naj bi bilo nezanesljivo, nečloveško in neustrezno. 1. januarja 1776
je bilo mučenje popolnoma odpravljeno, smrtna obsodba pa je postala stvar deželnega
gospoda.39
Z robotniškim patentom je bila tlaka na Koroškem in Štajerskem leta 1778 omejena na tri dni
v tednu. Podobno določilo so na Kranjskem uvedli šele leta 1782. Vladarica je poskušala
36
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podpreti razvoj kmetijstva z združenji. Najprej so tako družbo ustanovili leta 1764 v Celovcu,
naslednjega leta v Gorici in Gradcu, leta 1770 pa še v Trstu. V Ljubljani so 1767 ustanovili
»Družbo za poljedelstvo in koristne spretnosti«. Jožef II. pa je kmetijske družbe ukinil, saj naj
bi bile koristi premajhne glede na stroške za ohranjanje. V okviru kmetijstva je pomembno
omeniti še izsuševanja Ljubljanskega barja, ki ga je naročila Marija Terezija.40
Marija Terezija je podpirala cehe in tudi tiste obrti, ki niso bile povezane v cehe. Na Kranjskem
naj bi po podatkih iz leta 1763 imeli sedem pivovarjev, šest zlatarjev, tri ulivalce zvonov in tri
mojstre za violine. Pomemben je bil tudi rudnik živega srebra v Idriji, fužinarstvo na
Kranjskem in Koroškem. V času Marije Terezije je v Ljubljani delovala suknarna, v Višnji
Gori in pri Jesenicah manufakturi nogavic, v Begunjah in na Bledu pa manufakturi volnenega
blaga.41

Slika 5: Marija Terezija42

40

Herre, Marija Terezija, str. 17–19.
Prav tam, str. 20–21.
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4 PREKMURJE V ZGODNJEM NOVEM VEKU IN POSEBEJ V TEREZIJANSKI
DOBI
Prekmurje v zgodovinskem orisu zaobjema prostor današnjega slovenskega Porabja v
Republiki Madžarski in Prekmurja, torej pokrajine na levem bregu Mure v Republiki Sloveniji.
Porabje in Prekmurje geomorfološko tvorijo tri naravne celote: gričevnat svet Porabja in
gornjega Prekmurja (Goričko), obsežna ravnica v osrednjem delu (Ravensko in Dolinsko) in
Lendavsko-Dolgovaške Gorice. Kljub temu, da je ta prostor naravno zamejen z rekama Rabo
in Muro, se skozi preteklost izpričuje kot izjemno prehoden ter poseljen, seveda bolj v
ravninskem delu.43
Prekmurska pokrajina je od poznega 16. stoletja do zgodnjega 18. stoletja preživljala osmanske
vpade, ropanja, preganjanja luteranov in divjanje sedmograških knezov ter Rákóczyjevih
krucev. Padec Velike Kaniže leta 1600 je prinesel dvojnost obstoječe in vsiljene (roparske)
turške uprave, saj je ves vzhodni del Prekmurja moral delati tlako in oddajati naturalna ter
denarna bremena svojim zemljiškim gospodom in še Turkom.44
Nižji sloji so doživljali bistvene spremembe. V zgodnjem 16. stoletju so še prevladovale cele
kmetije in polkmetije, v večjem številu se pojavijo kočarji. Že tedaj se pojavlja razkosanost
kmetij, ki je pozneje zelo značilna v prekmurskem prostoru. Kraljevski davek je bila osnovna
dajatev. Med običajne dajatve je spadala dajatev zemljiškemu gospodu, med posebne pa
Hozjan uvrsti obremenjujočo gnojno dajatev, ki jo je zbirala vsa soseska in jo potem dostavila
na določeno mesto. Žito so morali oddajati tudi župnikom.45
V tem času tu ni bilo mestnih naselbin. Od kralja ali magnatov je sicer več krajev dobilo
potrditve trških privilegijev, enega ali več sejemskih dni in tako pridobilo status podeželskih
mest, ki ustreza našemu izrazu trg. Prebivalci Murske Sobote in Dolnje Lendave pa so še pred
koncem 15. stoletja dobili tudi delno ali celo popolno oprostitev klasičnih podložniških
bremen, od svojih kmetij so v trgu plačevali le denarne obveze in bili sodno podrejeni
krajevnemu gospodu. Krajevni gospodarji pa so jim večkrat po svoji volji spreminjali status ali
vsaj višino obvez, zato so iskali pravice pri županu županije ali kralju.46
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Andrej Hozjan, Pokrajina med Rabo in Muro skozi zgodovinska obdobja, v: Varstvo arhivskega gradiva
privatne provenience (Murska Sobota, 2005), str. 7 (dalje: Hozjan, Pokrajina med Rabo in Muro).
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Andrej Hozjan, Prekmurje med Rabo in Muro v zgodnjem novem veku med 1500–1800 – pregled dobe in oris
raziskovalnih usmeritev, v: 4. Znanstvena konferenca PAZU - Pomurska akademija Pomurju (Murska Sobota,
2006), str. 19 (dalje: Hozjan, Prekmurje med Rabo in Muro).
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Prav tam.
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Med 16. in 18. stoletjem je število trških krajev nihalo zavoljo statusnih sprememb. Na to je
vplivalo veliko dejavnikov, med njimi tudi številne lokalno omejene katastrofe. Pojavljale so
se epidemije in naravne nesreče, kot je nenehno poplavljanje obdelovalnih površin. Posledice
so bile občasne depopulacije, zdecimiranost prebivalstva, pogoste lakote. Po mnenju Hozjana
po dosedaj znanih dejstvih v ravninskem delu Prekmurja ni bilo trga, ki ne bi v tem času vsaj
enkrat docela pogorel.47
V tem času so se v nekatere trge dolnjega Prekmurja naselile prve judovske družine. O obstoju
romske populacije v Prekmurju se domneva že vsaj v 17. stoletju, ko v najstarejših matičnih
knjigah že nastopa priimek Cigan, malo pozneje Zingar. Najmočnejši posestni družini, Sečiji
(madž. Széchy, Szécsi) pl. Gornjelendavski in Baniči (Bánffy) pl. Dolnjelendavski, sta izumrli
v 16. in 17. stoletju, Sečiji leta 1540 in Baniči leta 1645. Do prvih večjih delitev posesti Sečijev
je prišlo takoj po izumrtju prvotne gornjelendavske linije. Po letu 1570 jo je nadomestila
sorodstvena linija Rima ̶ Seči pl. Rima Seč iz južne Slovaške. Starim zemljiškoposestnim
sedežem so se v procesu delitve pridružili novi posestni uradi in manjša zemljiška gospostva s
sedeži v krajih Moravci (sedaj Moravske Toplice), Rakičan, Beltinci. Kot novi zemljiški
gospodarji se v gornjem Prekmurju uveljavijo: grofovska linija rodbine Batthyány (gospostvo
Dobra z novima posestnima uradoma Moravci in Rakičan). Pozneje ob njih še primarna linija
grofov Nádasdy (Petanjci, del nekdanjega gospostva Gornja Lendava s sedežem na
istoimenskem gradu) ter grofje Szapáry (gospostvo Murska Sobota s pridruženim uradom v
Rakičanu). Dolnje Prekmurje je po izumrtju Baničev najprej posedoval grof Franc III. Nádasdy
(med 1647 in 1671, zmanjšano gospostvo Dolnja Lendava in novo gospostvo Beltinci). Za njim
pa v Beltincih škof, poznejši nadškof Esztergoma in madžarski primas metropolit Jurij
Széchenyi, nato njegov nečak grof Jurij Széchenyi, pa njegova hči Julijana in njen mož baron
Ladislav Ebergényi in od 1724. grofje Csáky. V Dolnji Lendavi pa od 1690 knezi Esterházy.48
Leta 1645 umre zadnji moški član družine Baničev, grof Štefan Banič pl. Dolnjelendavski.
Dolga stoletja so bili lastniki gospostva Dolnja Lendava. Esterházyji so imeli v lasti eno osmino
obeh gospostev Dolnja Lendava in Nempty (danes Lenti). Dedovanje je omogočila poroka
palatina Nikolaja Esterházyja z Uršulo, hčerjo Franca Dérsffyja. Ta pa si je omenjeno osmino
pridobil s poroko z eno od Baničevih hčera. Štefan, edini sin Nikolaja, pa je hitro umrl in edini
dedič je ostal polbrat Ladislav, ki pa ni bil krvni sorodnik Uršule. Na ta način je nasledstveno
najmočnejši postal Franc Nádasdy. V delitev posesti je posegel kralj. Ladislavu je pripadla
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Hozjan, Prekmurje med Rabo in Muro, str. 19.
Prav tam, str. 19–20.
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celotna nekdanja posest Baničev v dolnjem Prekmurju kot dedni fevd. Nádasdy pa je obdržal
le tisto ozemlje, ki mu je dejansko pripadalo.49
A Esterházyji so leta 1652 na bojnem polju proti Osmanom doživeli družinsko katastrofo s
smrtjo kar štirih njihovih moških članov in tako je od možnih dedičev ostal živ le mladoletni
Pavel. Njemu pa je dvor za skrbnika/tutorja do polnoletnosti postavil prav najhujšega tekmeca
Franca Nádasdyja. Slednji si je takoj ter do svoje nepričakovane smrti (1671) kar prilastil
celotno dolnje Prekmurje. Gospostvi Dolnjo Lendavo in Beltince je prevzela v upravo
kraljevska komora ter ju čez slabo desetletje dala v zakup: Beltince omenjenemu Széchenyiju,
Dolnjo Lendavo pa medtem karierno vzpenjajočemu se Pavlu Esterházyju, na katerem sta nato
zrasla ugled in celotno rodovno bogastvo te dinastije. Po osvojitvi Velike Kaniže si je knez
Pavel Esterházy s pomočjo vladarjeve naklonjenosti pridobil celotno posest Dolnja Lendava Nempthy v trajno dedno last. V 18. stoletju je posestvo spadalo v inšpektorat Ozora kot »dolnje
gospostvo«.50
Dinastična rodbina Csáky je že v zgodnjem novem veku postala ena najuglednejših
visokoplemiških rodbin, živečih v madžarskem prostoru. Njeno poreklo so zgodovinopisci
postavili v čas naselitvene dobe Madžarov v Panonsko nižino. V 17. stoletju so prejeli status
grofov in se povzpeli med elito 10 – 15 najvplivnejših novoveških družin kraljestva. Bili so
lastniki gospostva Beltinci med letoma 1724 in 1816. Grof Jurij Csáky je po smrti očeta Štefana
nasledil položaj velikega župana županije Prešov. Njegova zemljiška posest se je raztezala od
največjega posestnega dela na Slovaškem prek osrednjemadžarskih zemljišč vse do Beltincev
in do zahodne državne meje na reki Muri. Poskrbel je za izgradnjo nove, prostornejše cerkve
sv. Ladislava kralja. Beltince so odtegnili od vpliva trga Turnišče, leta 1811 pa so kraju dodelili
še trški privilegij in ga statusno izenačili s Turniščem.51
Leta 1788 se je gospostvo prihodkovno delilo na pol. Polovico prihodkov je dobivala Jožefa,
druga žena grofa Janeza Nepomuka Csáky. Leta 1799, štiri leta po smrti Janeza Nepomuka, se
je vdova pravdala z njegovim sinom, beltinskim dedičem Janezom Ludvikom Csákyjem, ki ji
je po pogodbi moral izplačati veliko vsoto. Po tem je oddal gospostvo v zakup zaradi dolgov.
Lastnina Csákyjev nad gospostvom se je končala leta 1817, ko je zadnji dotedanji zakupnik
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Andrej Hozjan, Arhivsko gradivo gospostva Dolnja Lendava/Alsólendva v arhivu knezov Esterházy grad
Forchtenstein, Maribor, 2006, str. 12–13 (dalje: Hozjan, Arhivsko gradivo gospostva Dolnja Lendava).
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Andrej Hozjan, Arhivsko gradivo gospostva Beltinci v rodbinskem arhivu grofov Csáky v avstrijskem državnem
arhivu, Maribor, 2016, str. 16–17 (dalje: Hozjan, Arhivsko gradivo gospostva Beltinci).
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grof Konstantin Emanuel Gyika izplačal le majhen del dogovorjene vsote o prodaji, kar pa je
na sodišču obveljalo kot dokončno.52
Največji veleposestniki v 18. stoletju so v Železni županiji bili člani družine Batthyány. Z doto
Eve Poppel pl. Lobkovice so pridobili slabo polovico gospostva v Murski Soboti in Rakičanu,
gospostvo v Dobri ter skorajda polovični del gornjelendavskega gospostva, ki so ga pozneje
priključili h gospostvu v Murski Soboti in Rakičanu. Družina je leta 1767 vsega skupaj imela
posesti za 64.918 oralov. To posest so si delili knezi in grofi ̶ dve veji te znamenite dinastije.
Tudi general Franc/Ferenc Nádasdy, sin prej omenjenega Nádasdyja, se je poročil z dekletom
iz družine Rima ̶ Seči in si z njeno doto pridobil del gorenjeledavske posesti izumrle grofovske
družine. Skupaj je imel posestev za 16.386 oralov. Zadnji del posesti družine Rima ̶ Seči
(Mursko Soboto in Rakičan) pa je kupil Peter Szapáry; njegovi dediči so leta 1767 imeli te
posesti za 4.507 oralov.53
Prevladoval je podložniški sloj, ki pa je začel doživljati socialno diferenciacijo. Iz sloja so se
izločali posamični osvobojenci – svobodini/libertini. Postopoma je naraščalo tudi število
nižjeplemiških družin, tkim. armalistov. Državnega ̶ kraljevskega uradništva je bilo v tem
stoletju v pokrajini malo, bolj zastopano je bilo županijsko uradništvo. Najuglednejši so
zastopali najvišje županijske funkcije in visoka mesta v vojski ter na kraljevskem dvoru. Počasi
je naraščal delež nižjega uradništva.54
V času terezijansko ̶ jožefinskih reform se v pokrajini razmere dokončno umirijo; prične se
naseljevanje vedno več prišlekov iz notranjosti ali s Hrvaške, pa tudi Judov iz oddaljenih mest.
Reforme so posegle v javno in zasebno življenje. Podložniki so jih najbolj začutili s pojavom
urbarialne regulacije na podlagi državnih posestnih katastrov ob davčni rektifikaciji. To je
Marija Terezija zaukazala leta 1766, kar je predstavljalo konec popolne samovolje zemljiških
gospodov glede podložniških bremen. Hkrati se je začel proces ukinjanja zemljiškega
podložništva. Vendar pa je sprememba na tem prostoru hudo zaostajala, saj je bila v
osrednjeslovenskem prostoru že v zadnji fazi.55
V trgih so le delno izkoristili že tako majhne ugodnosti za razvoj neagrarnih dejavnosti.
Ustanovili so nekaj samostojnih cehovskih združenj. Konkretnejših naložb v večje
manufakturne obrate ni bilo. V obstoječem sistemu, ki v ničemer ni okrnil pravic fevdalne
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gosposke, dolgo ni bilo nobene možnosti za razvoj odločilnejše vloge domačega meščanstva
in s tem začetek dviga posamičnih zgodnjeindustrijskih središč. To je ena najbistvenejših
značilnosti prostora. Nasprotno od tega pa so veleposestniki na podeželju modernizirali upravo
ter začeli ustanavljati male specializirane delavnice. Druge številne upravne reforme se niso
uveljavile, saj jih je Jožef II. pred smrtjo preklical, razen tolerančnega in nevoljniškega
patenta.56
Predjožefinski čas je prinesel rešitev dolgotrajnih kriznih razmer. Zakoličena cervenoupravna
ureditev, ki je potekala po županijski (= javnoupravni) meji dveh županij – Vas (Železna ž.)
nad in Zala pod mejo, je ta prostor delila med škofiji Győr na severu in Zagreb na jugu. V
okviru teh so živeli vsi prekmurski Slovenci. Győr in Zagreb pa sta kot sufraganski škofiji
spadali pod dve ogrski metropoliji. Győr je spadala pod severni Esztergom, Zagreb pa pod
južno Kalocso. Kljub majhnosti je prostor odslikaval cerkvenoupravno podobo celotnega
slovenskega prostora v miniaturi.57
Dolnje Prekmurje je spadalo v cerkveno jurisdikcijo t. i. Beksinskega arhidiakonata –
najsevernejšega upravnega dela Zagrebške škofije, kamor je spadal tudi del, imenovan
districtus Transmuranus, prekmurski distrikt. Razen celotnega dolnjega Prekmurja je ta distrikt
kot vicearhidiakonat obsegal še hrvaško Međimurje. Prekmurski del beksinskega arhidiakonata
je mejil na tri škofije: salzburško, győrsko in veszprémsko škofijo, nadalje tudi na tri
arhidiakonate ̶ v Spodnji Marki, belmurski in zalski arhidiakonat. Vanj je leta 1760 spadalo
pet dolnjeprekmurskih župnij: Turnišče, (Dolnja) Lendava, Dobrovnik, Bogojina in nova
župnija Beltinci. Službo vicearhidiakona je največkrat opravljal dolnjelendavski, včasih
turniški župnik. V gornjem Prekmurju in Porabju so evangeličani in kalvinci še v 18. stoletju
zasedali več župnijskih sedežev. Primanjkovalo je katoških duhovnikov. To področje se je v
vidu cerkvene uprave tedaj imenovalo districtus Tóthságiensis, Tótság ali Slovenski distrikt.
Vodilno vlogo je imel vseskozi murskosoboški župnik.58
Marija Terezija je v drugi polovici sedemdesetih let naredila globok rez na cerkvenoupravnem
področju. Leta 1776 je z ustanovitvijo treh novih škofij na ozemlju današanje Slovaške
(Besztercebánya, Szepes in Rozsnyó) zmanjšala upravno ozemlje esztergomske nadškofije.
Leto dni za tem je ustanovila še dve novi severno in vzhodno od Balatona, Székesfehérvár in
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Sombotelj/Szombathely. Z ustanovitvijo nove škofije Sombotelj 17. februarja 1777 (iz győrske
škofije celotna Železna županija in s tem gornje Prekmurje, iz zagrebške pa ves distrikt
Tranmuranus z enajstimi madžarskimi in petimi slovenskimi župnijami) na Dunaju je združila
prav vse prekmurske Slovence pod njeno škofijo. To je pozneje imelo velik pomen v času
hudega madžarskega raznarodovalnega pritiska.59
Prvi popis celotnega Prekmurja iz leta 1698 ugotavlja, da je na celotnem ozemlju živelo 21.527
prebivalcev. Od tega v distriktu Slovenska krajina 10.269, v distriktu Stražna krajina 267 in v
(dolnje) prekmurskem distriktu 10.991. Število prebivalstva se je povečalo najbolj s koncem
18. stoletja.60
V obdobjih pred 18. stoletjem so se upravne zadeve v Zalski županiji urejale ustno, v času
Marije Terezije pa že tudi pisno, saj je k temu veliko prispevala omogočena izobrazba širšemu
krogu prebivalstva. Županijsko vodstvo so najprej predstavljali »laiki«, ki so bili vešči branja
in pisanja, kasneje pa so se zahtevala tudi dodatna znanja, finance, zdravstvo, inženirstvo ipd.
Županija je bila sredi 18. stoletja razdeljena na pet okrajev, in sicer na Kapornak, Egerszeg,
Tapolca, Szántó in Medmurje. Največja tukajšnja gospostva tega časa so bila Čakovec,
Beltinci, Dolnja Lendava in Szécsisziget. Ta so v svojih vaseh sama pobirala davke in jih sama
pošiljala naprej v županijsko blagajno. Neodvisnosti gospostev je bilo dokončno konec v letih
1772–1773.61
Plemiška županija je bila ustanova, ki je branila interese zemljiških posestnikov, sodila v
njihovih pravnih zadevah, postopoma pa se je preoblikovala v krajevno samoupravno
organizacijo. Osnovna in najpomembnejša naloga je bila reševanje denarnih zadev države.
Urejanje vsakdanjega življenja in denarna uprava pa sta tako ustali županiji. Vse svoje uradnike
je županija izvolila sama, le velikega župana je imenoval kralj. Najpomembnejši oblastni organ
županije je bila županijska skupščina (generalis congregatio). Tu so bili med drugim tudi
izvoljeni odposlanci, ki so zastopali županijo na državnem zboru.62
Med stalne naloge županijske samouprave je spadalo tudi vzdrževanje javnega reda, prirejanje
sejmov, določanje in nadziranje mer ter cen, organiziranje in popravilo cest ter mostov. Skrbeli
so za odmero in pobiranje državnih davkov. Od 30. let 18. stoletja pa je županija pobirala še
hišni davek za lastne potrebe. Pomembna naloga je bila tudi oblikovanje uradniških pravilnikov
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(statutov). Po zakonu iz leta 1723 pa je moral veliki župan stalno prebivati v županiji, bil naj
bi neodvisen od bogatih županijskih veleposestnikov. Zakon iz leta 1729 je predpisoval, da ima
lahko županija le enega podžupana.63
Z nastopom Jožefa II. se je začelo postopno omejevanje vloge županijskih skupščin, kot
bistvena naloga jim je ostala le še izvolitev državnozborskih odposlancev. Hkrati pa Jožef II.
v času svojega vladanja ni sklical državnega zbora, tako da ta vloga sploh ni prišla do izraza.
Nekoliko nižja funkcija je bila funkcija podžupana, le-ti pa so bili usmerjevalci županijske
uprave in sodstva. Funkcija je bila voljena s strani uglednejših plemičev županije. Pomembno
mesto je pripadalo tudi notarju, ki pa ga niso volili. To delo je opravljal najeti profesionalec.
Njegova naloga je bila priprava zapisnikov skupščin, sodnih obravnav, skrb za županijski arhiv
ipd. Na čelu županijskih upravnih okrajev je bil županijski sodnik (judex nobilium, judlium).
Davčne in finančne zadeve so upravljali zbiralci davkov. 64
Pred koncem 18. stoletja je imela Zalska županija šest okrajev. Na čelu vsakega od teh je bil
po en višji županijski sodnik. V vsakem od okrajev sta bili še po dve okrožji, na čelu vsakega
od teh pa so bili županijski sodniki. Okrožja so se delila na rajone, na čelu teh so bili
zapriseženci ali pa kateri od županijskih sodnikov. Premožnejši plemiči so upravljali z imetjem,
zavzemali vplivne položaje ter se ukvarjali s sodnimi zadevami. Funkcije so si med sabo tudi
menjavali. Sodstvo je bilo v rokah županije, tj. županijskega sodišča (sedes judiciaria, sedria).
Sodišče županijskega sodnika (forum judicis nobilium, forum judlium) je bilo najnižje sodišče.
Sodili so o zadevah javnega reda in miru, kazenskih zadevah in v civilnih zadevah manjše
sodne vrednosti.65
Primer upravnega osebja enega od tukajšnjih gospostev; najpomembnejši položaj na gospostvu
Beltinci od zadnjih desetletij 17. stoletja je pripadal upravniku. Njegova poročila ter obračuni
so bili izčrpni in so tvorili osnovo kontrolnih ukrepov lastnika. Zaposlenega je imel tudi
beltinskega inšpektorja. Običajno so se upravniki naselili v beltinski gradič. Njegova višja
pomožna uradnika sta bila beltinski kaščar ali kletar in beltinski prejemnik. Kaščar je
nadzoroval poslovanje z vsemi naturalijami, prejemnik pa je bil finančni uradnik, zadolžen za
denarno poslovanje. V prvi polovici 18. stoletja je dokazljiv tudi oskrbnik, morda nadzornik
dela in oskrbe v samem beltinskem grajskem poslopju.66
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Avtorica Marija Kozar - Mukič v svojem članku »Zaj lepau pride ono, ka mergémo, pa nede
nas več?« opisuje vsakdanje življenje ljudi, Slovencev, ki so se v 17. in 18. stoletju iz
Prekmurja preselili v Tárany, vas v notranjosti Madžarske. 67 Iz tega dela bom sklepala o
vsakdanjem življenju prekmurskih ljudi zgodnjega novega veka.
Jezik, ki so ga nekaj desetletij nazaj govorili v vasi, je avtorica na podlagi magnetofonskih
posnetkov uvrstila v dólinski govor premurskega slovenskega narečja. O slovenskem
prebivalstvu govorijo tudi imena starih družin v Táranyju; Vida, Gerlec, Vuk, Bencik, Kuzma,
Horvat ipd. Na sejme so hodili v slovenske in hrvaške vasi. Na tržnicah so ženske prodajale
zelenjavo in mlečne izdelke, moški pa drva in koruzo vsak torek in petek. Sejma v Táranyju ni
bilo, imeli pa so proščenje dvakrat letno. Na ta naj bi hodili gostje in med seboj obdarovali
krstne botre in hčere.68
Prehrana je bila preprosta. Ob delavnikih se je jedlo enolončnice iz fižola, zelja, repe ter
testenine. Ob nedeljah in praznikih je bilo na mizi tudi meso, juha in močnate jedi. V glavnem
zajtrki in večerje, kosila pa na praznike. Na vsakdanjo nošo je vplivala predvsem madžarska in
hrvaška noša. Oblačila so bila preprosta. Ženske so se oblačila v široka krila, poleti so hodile
bose. Ob nedeljah so se oblekle v lepa oblačila, po maši pa se takoj preoblekle. Mlade ženske
so nosile nabrana krila različnih barv z bluzami. Naprej so si zvezale črn predpasnik. Obuvale
so si nizke čevlje ali škornje. Iz ovčje volne so si pletle kratke plašče. Moški so ob delavnikih
nosili ozke hlače. Široke so bile zašite iz domačega platna. Moški so sami tkali platno. Ženske
so za moške pletle nogavice, rokavice in suknjiče iz volne. Iz domačega platna pa so izdelale
moške srajce in ovratnike krasile z vezeninami. Starejši moški so k maši dolgo hodili v širokih
hlačah in bosi.69
Na porokah je imel veliko vlogo »pozvačin«. Vabil je goste na poroko in s sabo nosil torbo ter
dve čutari. V eni je bilo vino, v drugi kaša. Ponujal ju je naokrog. V drugi roki je nosil še
ježevko in dražil otroke. Poroka se je odvijala dopoldne ob 11. uri. Nevesta je morala stopiti
na jajce in s tem prikazati lahek porod. Gostija se je odvijala pri ženinovi in nevestini hiši. Ko
se je rodil prvi otrok, so ga poimenovali ali po materi ali po očetu. Botra ga je nesla krstit.70
Ko je nekdo umrl, so pri njem bdeli dva dni. Pisani mrtvaški mrt so ob pogrebu zvezali na križ
in ga pokopali skupaj z umrlim. Po pogrebu je bila pogrebščina. Šege táranyskih Slovencev
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Marija Kozar - Mukič, »Zaj lepau pride ono, ka mergémo, pa nede nas več?«, Zbornik soboškega muzeja, št. 1
(1990), str. 101 (dalje: Kozar - Mukič, Zaj lepau pride ono).
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Prav tam, str. 101–102.
69
Prav tam, str. 103–105.
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Prav tam, str. 105–107.
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imajo praslovanske, slovenske, prekmursko slovenske značilnosti. V času posta so ljudje jedli
suhe slive, jabolka, grah. Vrata so krasili z listi, mize pa pogrnili s tremi prti. Za božič so
skuhali kokošje meso in spekli pogače. Za silvestrovo so šli na ples in domov hodili zgodaj
zjutraj, od hiše do hiše so hodili glasbeniki in pozdravljali ljudi. Na pustni torek so si nadeli
maske in plesali pri hišah. Starši so jim naredili gugalnice. Na veliko noč so zvonili s kravjimi
zvonci. Praznične jedi so bile šunka, kokošje meso, makova potica. Otroci so se popoldne igrali
na travniku in se žogali s pirhi. Ob dnevu mrtvih so obiskovali grobove.71 Avtorica zapiše, da
je namen njenega poročila opozoriti na potomce prekmurskih Slovencev, ki so se v županijo
Somogy preselili v 17. stoletju, in opozoriti na velike podobnosti opisanih pojavov z današnjim
načinom življenja prekmurskih Slovencev.
4.1 Prekmurski terezijanski urbarji: dosedanje raziskave in oblikovne ter vsebinske
značilnosti ohranjenih virov
Glede na predpisano velikost gospodarske enote so oblasti določevale kakovost urbarialne
zemlje, posebej za vsakega podložnika. Ugotavljali so, ali je velikost urbarialne zemlje enaka
eni gospodarski enoti, ali je manjša ali večja. Velikost so določevali z oznakami, na primer 3/4,
1/2, vse do 1/8. Če je bila katera večja ali manjša od predpisanih mer, so ji dodali del ali pa ga
odvzeli. Nato so pripravili urbarialne tabele. V tabelo so vpisali vse podložnike, najprej
stalne/dedne podložnike in nato želarje ̶ prvi so bili priklenjeni na zemljo, na kateri so se rodili
in živeli, drugi pa so se lahko odselili drugam; nadalje velikost njihove kmetije (hiše, zemljišča
okrog hiše, obdelovalne zemlje in travnika), razporeditev v kakovostni razred in obveznosti
(tlako in dajatve). Če je naselje ali občina imela svojo ̶ srenjsko obdelovalno zemljo ali
travnike, so dodali tudi te.72
Tabela 1: Posestno stanje podložnih kmetov v vasi Gornji Petrovci iz leta 1767
zap.št.

kmetje s stalno obveznostjo

velikost kmetije

Domini: Joannis Vidos
1.

Spilák Tamas/Tomaž Špilak

5/8

2.

Kramarits Ferentz/Franc Kramarič

5/8
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Kozar - Mukič, Zaj lepau pride ono, str. 107–108.
Gordana Šövegeš Lipovšek, Prekmurski terezijanski urbarji, Zbornik soboškega muzeja, št. 18/19 (Murska
Sobota, 2012), str. 31–32 (dalje: Šövegeš Lipovšek, Prekmurski terezijanski urbarji).
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3.

Szmodits Istvan/Štefan Smodiš

1/2

4.

Lazár Adám/Adam Lazar

1/2

5.

Supanek István/Štefan Županek

1/4

Dom:(ini) Josephi Vidos
6.

Szmodis Balas/Blaž Smodiš

1/4

Dom:(ini) Nicolai Vidos
7.

Kollár Balás/Blaž Kolar

3/8

Dom:(ini) Stephani Sallér
8.

Süslecz Balas/Blaž Šüšlec

3/8

9.

Kardos Adám/Adam Kardoš

3/8

Success:(ores) Pauli Polannjy
10. Haszak Miklos/Nikolaj Hažak

1/4

11. Kardos Adám/Adam Kardoš

1/4

12. Suslecz Janos/Janez Šüšlec

1/4

Dom:(ini) Ludovici Méreÿ
13. Behek Adam/Adam Behek

1/8

Dom:(ini) Skublics
14. Lutar Tamas/Tomaž Lutar

1/4

15. Behek Adám/Adam Behek

1/4

Dom:(ini) Martini Gál
16. Korcsics Istvan Et sév/Štefan Korčič in njegovi

5/8

17. Norcsics János egy Es tev/Janez Norčič starejši in
njegovi

3/8

Domi(ni): Sigismundi Horváth
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18. Loczak Istvan/Štefan Ložak

1/4

19. Loczak Janos/Janez Ložak

1/4

20. Surkam Ferencz/Franc Šurkam

3/8

Dom:(ini) Antonii Adafÿ (= Adélffy)
21. Svendár János/Janez Švendar

1/2

Tabela 2: Posestno stanje podložnih kmetov v vasi Andrejci iz leta 1767
zap. št.

kmetje s stalno obveznostjo

velikost kmetije

D:(omini) Balthasaris Inkey
1.

Kardossa Iván/Ivan Kardoša (Kardoš)

1/4

2.

Kardossa Ferentz/Franc Kardoša (Kardoš)

1/4

3.

Kardossa János/Janez Kardoša (Kardoš)

1/4

4.

Kardossa János/Janez Kardoša (Kardoš)

3/8

5.

Kodila Mihál/Mihael Kodila

1/2

6.

Kossar Balás/Blaž Košar

5/8

7.

Kolossa Máttÿas/Matija Kološa

3/8

8.

Kolossa István/Ivan Kološa

1/4

9.

Kukvicza Iván/Ivan Kukvica

1/4

10.

Kukvicza István/Ivan Kukvica

1/4

11.

Gorza János/Janez Gorza

1/4

12.

Gorza István/Štefan Gorza

1/8

13.

Kovacs Balás/Blaž Kovač

3/8

D:(omini) Stephan Sallér
14.

Gergoretz János/Janez Gregorec

1/2
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15.

Gergoretz Ferentz/Franc Gregorec

1/2

16.

Gergoretz Mihál/Mihael Gregorec

1/4

17.

Simetz Mihál/Mihael Šimec

1/8

18.

Horváth Iván/Ivan Horvat

1/11

19.

Lipits Miklós/Nikolaj Lipič

1/4

Dominae Lengyelianae
20.

Gergoretz Mihálne/žena Mihaela Gregorec

1/2

21.

Kücsan János/Janez Küčan

3/8

22.

Toplak Sebestién/Boštjan Toplak

3/8

23.

Sinkó Miklós/Nikolaj Šinko

3/8

Tabela 3: Kočarji s stalno obveznostjo v vasi Andrejci iz leta 1767
Imena in priimki kočarjev
Dom:(ini) Inkey
1.

G(o)rza Mihál/Mihael Gorza

/

Tabela 4: Posestno stanje podložnih kmetov v vasi Ivanci iz leta 1782
Coloni perpetuae Obligationis/Kmetje s stalno
obveznostjo

Velikost kmetije

1.

Gábor Blasius/Blaž Gabor

4/8

2.

Gábor Stephanus/Štefan Gabor

4/8

3.

Gábor Joannes/Janez Gabor

4/8

4.

Krisanics Andreas/Andrej Križanič

5/8

5.

Puczko Stephanus/Štefan Pucko

2/8

6.

Puczko Michaël/Mihael Pucko

2/8
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7.

Rousz Marcus/Marko Rous

6/8

8.

Rousz Michaël/Mihael Rous

4/8

9.

Stephko Petrus/Peter Štefko

4/8

10. Tibautz Stephanus/Štefan Tibaut

4/8

11. Toplak Josephus/Jožef Toplak

4/8

12. Vugrin Franciscus/Frančišek Vugrin

4/8

13. Vugrin Stephanus/Štefan Vugrin

4/8

14. Vugrin Stephanus/Štefan Vugrin

4/8

15. Vugrin Michael junior/Mihael Vugrin mlajši

4/8

16. Vugrinecz Georgius/Jurij Vugrinec

5/8

17. Vugrinecz Joannes/Janez Vugrinec

2/8

18. Vugrinecz Martinus/Martin Vugrinec

2/8

19. Zajgar Nicolaus/Nikolaj Žajgar

2/8

Translatum/prenos

8 6/8

Tabela 5: Kočarji s stalno obveznostjo v vasi Ivanci iz leta 1782
Inquilini Domiciliati/Stalno naseljeni kočarji
1.

Marussa Simon/Simon Maroša

/

2.

Pleih Marcus/Marko Plej

/

3.

Gábor Mathias/Matija Gábor

/

4.

Szabatin Michaël/Mihael Sabatin

/

5.

Csuk Nicolaus/Nikolaj Čuk

/

6.

Rousz Mathias/Matija Rous

/

7.

Rengen Michaël/Mihael Rengeo

/
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8.

Puczko Petrus/Peter Pucko

/

9.

Puczko Mathias/Matija Pucko

/

Imena in priimki v urbarialni tabeli za vas Gornji Petrovci so madžarizirana in zapisana v
madžarskem črkopisu. V tabeli za vas Andrejci je prav tako zapisana madžarizirana oblika
imen in priimkov, ponedkod pa so priimki v ljudski obliki. Za vas Ivanci so osebna imena
latinizirana, priimki so v madžarskem črkopisu.73 V stolpcu z imeni in priimki sem najprej
pripravila transkripcijo teh, nato pa sem dodala še poslovenjeno obliko imen in priimkov.
V vasi Gornji Petrovci se po dvakrat pojavijo priimki (poslovenjeni) Smodiš, Kardoš, Šüšlec,
Behek, Ložak. V vasi Andrejci so najpogostejši (poslovenjeno) Kardoša, ki se je pojavil
štirikrat, po dvakrat se pojavijo Kološa, Kukvica, Gorza, ki se še tretjič pojavi pri enem od
kočarjev brez posesti. Trikrat se pojavi priimek Gergorec. V vasi Ivanci se najpogosteje ̶
štirikrat ̶ pojavi priimek Vugrin in trikrat Vugrinec, po dvakrat se pojavi Pucko in dodatnih
dvakrat še pri kočarjih, dvakrat tudi Rous in dodatno še enkrat pri kočarju, trikrat se pojavi še
priimek Gabor. Večkrat omenjeni priimki kažejo, da je bil rod s tem priimkom najpogostejši v
vasi.
Kmetje, popisani v urbarialnih tabelah, so imeli pravico do posedovanja kmetije oziroma
»posestno pravico«. Po tem lahko sklepamo o številu družin v vaseh, vendar ne tudi o številu
prebivalcev. Urbarji so pomemben zgodovinski vir, ki nam lahko precej sporoča o načinu
življenja ljudi. O načinu življenja prekmurskih Slovencev v času 18. stoletja je v svojem delu
pisala Marija Kozar - Mukič. Avtorica je kot vir uporabila prav te urbarje; posebej se je
osredotočila na del, kjer so bili zapisani odgovori na devet vprašanj.
Pojma urbar in urbarialni register je mogoče zaslediti v nekaterih delih, ki se časovno uvrščajo
v dobo od visokega srednjega veka do konca 18. stoletja, pa še nekoliko dlje, do leta 1848, ko
je prišlo do zemljiške odveze oziroma ukinitve vseh bremen, izvirajočih iz podložniškega
razmerja. Urbarji so seznami, v katerih so bili zapisani dohodki in pravice določenega
zemljiškega gospostva, imetja ali kakršne druge posesti ter podložniške dajatve, obveznosti in
služnosti. Nastajali so med upravljanjem zemljiške posesti in dokazovanjem pravic do le ̶ te.
Izraz urbar po mnenju Zadravca najverjetneje izhaja iz srednjevisokonemške besede ur-beran,
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Boris Golec, Urbarialia slovenica – po sledeh urbarjev in urbarialnih registrov v slovenskem jeziku med 17. in
19. stoletjem, Arhivi 29, št. 2 (2006), str. 276 (dalje: Golec, Urbarialia slovenica), str. 281–282.
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erberan, kar je pomenilo dajati oziroma donos. Beseda urbar je pomenila zemljo, ki daje donos
oziroma rento.74
Začetke urbarjev na današnjem slovenskem ozemlju lahko zasledimo od 12. stoletja naprej,
bolj sistematično urejene pa od 13. stoletja naprej. V klasični in neklasični obliki so jih
sestavljali in obnavljali do srede 19. stoletja. Tradicionalna delitev urbarjev v slovenskem
zgodovinopisju temelji predvsem na časovni komponenti. Urbarji, ki so služili za odmero in
kontrolo dohodkov, se imenujejo glavni, temeljni ali osnovni urbarji, tisti s krajšo dobo pa
priročni urbarji.75
Za vsebinsko najbolj podrobne veljajo tisti, ki so bili sestavljeni ob spremembi lastništva nad
neko posestjo, ali pa je nastanku botrovala izguba prejšnjega urbarja. Taki urbarji so se
imenovali (novo) reformirani urbarji in so nastali kot posledica določitve dejanskega stanja
deželnoknežje posesti. Ti glavni urbarji so po obsegu vsebine v večini primerov vsebinsko
popolni urbarji. V njih je poleg dohodkov od rustikalne in gorskopravne posesti popisana še
dominikalna posest, gospoščinske pravice oziroma pertinence, to so različne žitne in vinske
mere, obseg deželnega sodišča ali grajskega pomirja in sodstvo, gozdne, lovne in ribolovne
pravice, desetina, čas in način oddajanja dajatev ipd. Priročni urbarji za razliko od teh po navadi
niso tako podrobni. Vsebujejo le dohodke od rustikalne in včasih še od gorskopravne posesti.76
Urbarialne registre pa so začeli redno voditi nekoliko kasneje. Uprava posesti se je z leti
spremenila in postala bolj kompleksna. To je vidno tudi s tem, da se je povečalo število
registrov in zmanjšalo število urbarjev. Urbarialni registri so deli urbarjev, seznami določenih
vrst prihodkov zemljiškega gospostva ali drugega imenja rustikalne ali gorskopravne posesti.
Dohodke od rustikalne zemlje so v večini predstavljale dajatve podložnikov in so v urbarju na
enem mestu zapisane kot različne dajatve in tudi druge obveznosti podložnikov. Na drugi strani
pa so v urbarialnem registru zapisane samo določene. En priročni urbar so zamenjali štiftni
oziroma davčni registri, registri gornine, činžnega žita in lanu, vinske in žitne desetine, tlake,
male pravde ipd.77
V ohranjenih urbarjih in urbarialnih registrih prevladuje nemški jezik. Uporabljen je v več kot
99% deležu urbarjev in urbarialnih registrov, kar pa kaže tudi na to, da je bila od 14. pa do
srede 19. stoletja nemščina glavni uradovalni jezik. Latinščina ne prevladuje niti v cerkvenih
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urbarjih in registrih, vezana je na dva najstarejša urbarja in nekaj registrov občine Vransko.
Slovenskega jezika je zelo malo. Tudi v dvojezičnih urbarjih in registrih zavzema le majhen
delež, ta navadno niti ni urbarialne vsebine, pač pa je le kak dopis. Določen delež zapisov v
slovenskem jeziku pa vsebujejo trije večjezični urbarji za prekmurske vasi Ivanci, Andrejci in
Gornji Petrovci ter eden za vas Stanetinci v Medžimurju. Zapisi v njih so v prekmurščini,
kajkavščini, latinščini in madžarščini. Zakaj je to tako? Urbarji so namreč prenehali nastajati
takrat, ko se je začela uporaba uradovalne slovenščine.78
Dokumente iz področja Prekmurja hrani tudi Pokrajinski arhiv Maribor. Prav tako ta arhiv
hrani tri prekmurske in en medžimurski urbar, ki pa se nanašajo le na posamezne vasi in so
zato v popis tako tudi uvrščeni; Ivanci, Andrejci, Gornji Petrovci in Stanetinci v Medžimurju.79
Urbarji in urbarialni registri so pomemben vir za preučevanje agrarne strukture, vrst in oblik
podložniških dajatev ter bremen in ostalih dohodkov, strukture kmečkih posesti, žitnih in vrtnih
ter ostalih mer, vrst živine in posevkov, tudi kmečkih in obrtnih orodij, načinov obdelave in
kmečke oziroma podeželske trgovine. Zapisi pravic predstavljajo vir za lokalno pravno
zgodovino. Vsekakor so urbarji in urbarialni registri pomemben zgodovinski vir za preučevanje
socialne, deželne, gospodarske in demografske zgodovine, tudi jezikovne zgodovine od
srednjega veka pa vse do sredine 19. stoletja.80
Vladavina Marije Terezije (1740–1780) je obeležena z globokimi spremembami v upravnem
ustroju, z reformami davčnega sistema z namenom višanja gospodarske rasti. Veliko vlogo za
začetek reform je imela izguba Šlezije, ki je bila v Habsburški monarhiji najbolj gospodarsko
razvita pokrajina. Izgubo te je hotela nadomestiti z obnovitvijo finančne in vojaške moči s tem,
da se je uprla na davčno sposobnost stanov. Ta prizadevanja so se odvijala v skladu
kameralizma in razsvetljenstva, ki sta značilna za evropske države 18. stoletja. Kameralizem
kot gospodarsko upravna doktrina v državah srednje Evrope je imela velik pomen na
uveljavljanje vloge države pri dvigu gospodarske in državne blaginje, tako da koristi niso imeli
samo višji družbeni stanovi, ampak celotna država. Skupaj z idejo razsvetljenstva je imel
kameralizem veliko vlogo pri spremembah, ki jih je vladarska oblast uvedla na področju
Habsburške monarhije.81
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V smislu teh idej država načrtno spodbuja razvoj lokalnega gospodarstva in poskuša redni
davek prenesti še na plemiški stan v zamenjavo za oprostitev od njihove dotedajšnje vojaške
obveznosti. Za dosego teh ciljev je bilo potrebno uvesti niz upravnih in davčnih reform, ki so
omogočile izvajanje politike dvora na lokalni ravni. Morali so vzpostaviti institucije, ki so bile
neposredno podrejene in odgovorne kraljevski oblasti na Dunaju. V zahodnem delu monarhije
̶ v avstrijskih dednih deželah in deželah češke krone, so bile upravne in davčne reforme
izvedene v 40. in 60. letih 18. stoletja, medtem ko v vzhodnem delu monarhije različno, glede
na stopnjo moči vladarja, ki jo je tam imel. V madžarskem delu monarhije so se reformna
prizadevanja soočala z velikim vplivom dveh teles oblasti, državnega zbora in županij. Na tem
področju je bila upravna reforma sprejeta v madžarskem državnem zboru leta 1723, kjer je bil
osnovan namestniški svet. Ta je bil v svoji osnovi podrejen kralju, hkrati pa tudi polnopravnim
članom državnega zbora. V skladu s tem je dvor reforme izvajal tudi pod pogoji državnega
zbora oziroma v sodelovanju z njimi.82
Uvajanje davčnih reform na Ogrskem je bilo zaznamovano z dejstvom, da je bilo plačevanje
davka še vedno omejeno na neplemiško prebivalstvo, medtem ko je v zahodnem delu
monarhije ta reforma že bila razširjena tudi na plemiče in duhovščino. Ker je madžarski državni
zbor dvakrat zavrnil zahtevo po povečanju prihodkov, z odgovorom, da so tako ali tako že
preveč obremenjeni z dajatvami, so dobili nalogo, da izboljšajo položaj podložnikov v deželah
krone sv. Štefana. Po prvih načrtih naj bi reforme izvajali že obstoječi državni organi, vendar
zaradi odporov ni šlo po načrtih. Država je k tej težavi pristopila z državnimi ukazi za izvedbo.
Tako je urbarialna ureditev v deželah krone sv. Štefana izvedena na temelju kraljevskih
odločitev ali odredb (resolutiones regiae) vrhovne izvršne oblasti ali preko njej podrejenih
upravnih organov.83
Prekmurski terezijanski urbarji, ali kot jih Golec povzema po slovenistki Martini Orožnovi,
kajkavsko-prekmurski terezijanski urbarji, so nastali v šestdestih in sedemdesetih letih 18.
stoletja za potrebe urbarialne regulacije na Ogrskem. Golec jih pojmuje tudi kot »tiskan izdelek
administracije absolutne države«. Marija Terezija je urbarialno regulacijo naročila 26.
decembra 1766 zaradi vse večjega kmečkega nezadovoljstva in nemirov. Cilj pa je bila uvedba
enotnega urbarja v celotnem Ogrskem kraljestvu. Regulacijo so izvajali pooblaščeni županijski
uradniki in je najprej bila izvedena v šestih županijah zahodne Ogrske: Sopron, Somogy, Tolna
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in Baranya, vključno z županijama Vas (Železna ž.) in Zala, med kateri je bilo razdeljeno
Prekmurje. Do leta 1774 so dela končali še v ostalih delih države.84
Vpeljava nove urbarialne ureditve med letoma 1767 in 1774 je bila prva velika državna akcija
(reforma) za regulacijo odnosov med podložniki in njihovimi zemljiškimi gospodi. Ni
regulirala samo dajatev podložnikov, pač pa je popisala tudi tisto zemljo, od katere so bili
podložniki dolžni plačevati davek zemljiškemu gospodu oziroma preko njega državi. Glavni
cilj tega pa je bil določitev maksimuma pri davkih oziroma proporcioniranje glede na velikost
zemlje in koristi podložnika, hkrati pa tudi zaščita podložniške zemlje pred širitvijo zemlje v
direktni obdelavi zemljiških gospodov. Zahteve zemljiških gospodov so bile namreč vedno
večje in tudi država je nalagala vedno večje obveze. Večino davčnih prihodkov in sploh
materialnega premoženja so jim prispevali prav podložniki. Zemljiški gospodje so bili
samovoljni in so si sami določali pravila. To dobro kaže primer gornjelendavskega gospostva,
saj tlaka in druge dajatve na ozemlju države še zdaleč niso bile enotne.85
V letih 1764–1765 je Marija Terezija na državnem zboru v Požunu (Bratislavi), z namenom
delne razbremenitve podložnikov, hotela obdavčenje prenesti tudi na plemstvo. Državni
stanovi so predlog seveda zavrnili. Ta državni zbor pa je bil tudi zadnji, ki ga je Marija Terezija
sklicala. Od pomladi leta 1765 so podložniki pošiljali svoje pritožbe tudi na kraljičin naslov.
Odmevni so bili še posebej v Železni in Zalski županiji. Čez nekaj mesecev so se kmečki nemiri
še bolj razširili. Kljub poskusu urejanja razmer s kraljičine strani pa to ni prineslo zadovoljivih
rezultatov.86
Golec izpostavlja, da je le malo znanega o premurskih terezijanskih urbarjih in da so jih
izpustili tudi med pisanjem o slovenski zgodovini, slovstvu in arhivski sloveniki. Pred drugo
svetovno vojno se je zanje zanimal pravni zgodovinar Metod Dolenc in sodeloval tudi z
Antonom Vratušo, ki mu je pomagal s svojo jezikovno študijo o jeziku urbarja za vas Sebeborci
v gornjelendavskem gospostvu, vendar prispevek ni bil nikjer objavljen. Že leta 1927 je Alojz
Turk s Ptuja hotel v reviji Časopis za zgodovino in narodopisje objaviti prepis urbarja za
Beltince, vendar se to ni zgodilo. V Sloveniji se je s prekmurskimi terezijanskimi urbarji največ
ukvarjal Vanek Šiftar, danes je nekaj njegovih načrtov za znanstveno obravnavo in objavo
shranjenih v Pokrajinskem arhivu Maribor v Zbirki gradiva za Prekmurje. Kopiji urbarja za
Ižakovce in Ropočo je Šiftar predal Martini Orožen, da bi ga objavila z njeno jezikovno študijo
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v skupni monografiji, a tudi do tega ni prišlo. Pomurska založba je hotela urbarje izdati leta
1977, nato 1989/90, vendar izdaje ni bilo.87
Marija Kozar - Mukič je izdala krajši prispevek o jeziku urbarjev, ki je bil objavljen leta 1986.
Drugo njeno razpravo pa je objavil Zbornik soboškega muzeja leta 1995, ki govori o življenju
prekmurskih Slovencev v 18. stoletju, le delno govori o jeziku, in sem ga tudi sama uporabila
v prejšnjem poglavju. Jezik urbarjev označi kot takrat živo premursko govorico, v kateri se
zaradi vpliva cerkvene rabe pojavljajo kajkavske besede. Po njenem mnenju lahko te urbarje
štejemo kot prva tiskana uradna besedila v prekmurskem narečju.88
Urbarski formular so dobila vsa naselja v skupno 43 ogrskih županijah. V Železni in Zalski
županiji so ga zaradi raznolikosti prebivalstva izpolnili v madžarskem, nemškem in
slovenskem jeziku, kot ga imenuje Golec. V Pokrajinskem arhivu Maribor je našel ohranjene
tri za Prekmurje, enega za Medžimurje in tri urbarialne prepise. Pokrajinska in študijska
knjižnica Murska Sobota pa hrani Šiftarjeve fotokopije treh že znanih urbarjev ter izvirnika
dveh mlajših urbarjev z latinskim oz. madžarskih obrazcem. Golec predvideva tudi, da bi
urbarje lahko našli še zunaj arhivov in knjižnic.89
Prvi del urbarja obsega devet poglavij, ki določajo pravice in obveznosti podložnikov ter
zemljiških gospodov, pa tudi kazni in možnosti urejanja zadev na sodišču, pritožb na županijo
ipd. Enotni urbar je najprej opredelil osnovno gospodarsko enoto – hubo. Določal je velikost
notranjega zemljišča ter zunanjega zemljišča. Notranja zemljišča so bile hiše in zemljišča ob
njej, zunanja pa obdelovalna zemlja in travniki. Glede na velikost obdelovalne zemlje je bilo
določenih do pet kakovostnih razredov, pri travnikih pa največ trije.90
Urbarji so določali tudi, da zemljiški gospod krčevine (poseke) ne sme odvzeti podložnikom
ter jih prišteti k svojim posestvom, razen v primeru, ko jim je za to plačal. Določali so tudi
točenje alkoholnih pijač, dovoljeno je bilo od mihaelovega (29. september) pa do jurjevega
(23. april), kjer pa ni bilo vinogradov, pa samo do božiča. Predpisoval je tudi tlako in dajatve
v denarju in naravi. Najpomembnejša je bila določitev tlake, in sicer za eno gospodarsko enoto
letno 52 dni tlake z živino ali 104 dni ročne tlake. Podložniki so plačevali enotno najemnino
za svoje hiše: en forint letno.91

87

Golec, Urbarialia slovenica, str. 279; Šövegeš Lipovšek, Prekmurski terezijanski urbarji, str. 23.
Golec, Urbarialia slovenica, str. 279.
89
Prav tam, str. 280.
90
Šövegeš Lipovšek, Prekmurski terezijanski urbarji, str. 27–28.
91
Prav tam, str. 28.
88

40

Urbar je določal minimalno velikost parcel za posameznega kmečkega podložnika, ta je lahko
znašala 1/8 gospodarske enote; tisti ki so imeli manj, pa so bili uvrščeni med kočarje/želarje.
Tudi dohodki zemljiškega gospoda so bili določeni. Urbar je predpisoval tudi kazni, možnosti
prizivov na patrimonialno sodišče in pritožb na županijo, prenose zemljišča ipd.92
Vpeljava novih urbarjev je bila v začetku težavna, veliko županij je temu nasprotovalo. Ob
prihodu kraljevega poverjenika, ki je koordiniral delo, so sklicali županijsko skupščino, kjer so
določili uradnike, popisovalce. Ti so bili dodeljeni tja, kjer sami niso imeli zemljiške posesti.
Na podlagi ankete/«devetih točk« so nato popisali stanje. S pomočjo odgovorov so ugotavljali,
kakšno je bilo njihovo stanje pred urbarialno ureditvijo. Vprašanja v devetih točkah se glasijo:
1. Ali trenutno obstaja urbar za naselje? Če ja, od kdaj je v veljavi?
2. Če naselje nima urbarja, ali so obveznosti podložnikov in želarjev določene s pogodbo
(contractus)? Če ni pogodbe, na kakšen način podložniki poravnajo svoje dolgove? Ali
obstaja ustaljena navada (usus)?
3. Če ni urbarja niti pogodbe, v čem je obstajala dajatev zemljiškemu gospodu? Kdaj in
na kakšen način so jo dajali?
4. Katere kulture gojijo, kakšne so njihove (podložniške) koristi? Kakšna škoda jih
velikokrat doleti oz. njihove pridelke?
5. Kolikšna je velikost obdelovalne zemlje in travnika za eno gospodarsko enoto in koliko
požunskih mer žita se lahko poseje na enem holdu obdelovalne zemlje? Ali se lahko na
travniku kosi tudi otavo?
6. Kolikšno tlako so do sedaj opravljali in koliko dni? Ali se je čas odhoda in prihoda na
tlako štel v čas tlake? S koliko živine je moral priti na tlako?
7. Ali podložniki dajejo zemljiškemu gospodu tudi devetino? Če ja, od katerih pridelkov
in od kdaj? Kateri drugi davki se še plačujejo zemljiškemu gospodu?
8. Koliko je pušč? Zakaj so nastale te pušče, od kdaj so? Kdo poseduje le-te skupaj s
pritiklinami?
9. Ali so tukajšnji podložniki dedni podložniki ali ne?93
Iz odgovorov na ta vprašanja lahko utogovimo, kakšen je bil položaj podložnikov v določenem
naselju pred davčno ratifikacijo. Vprašanja so bila natisnjena v latinskem jeziku, nato pa so jih
posamezni izpraševalci prevedli v madžarski, nemški ali slovenski jezik. Kozar Mukičeva
ugotavlja, da je bilo 20 % odgovorov v madžarskem jeziku, samo slovenskih 4 %, madžarskih
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vprašanj z madžarskimi odgovori 60 %, slovenskih vprašanj z madžarskimi odgovori 6 % ter
slovenskih vprašanj in sovenskih odgovorov 10 %. Samo slovenski odgovor je zapisan v trgu
Gornja Lendava in v vaseh Satahovci in Vidonci, ki sta bili pod murskosoboškim gospostvom.
Do teh deležev je prišla z analizo odgovorov na vprašanja 105 iz vasi petih gospostev
Slovenske okrogline (Tótság). Andreja Jakšič je v letu 2016 spisala diplomsko delo z naslovom
Terezijanski urbarialni vprašalnik (Novem puncta) za naselja v Dolnjem Prekmurju . V delu je
predstavila konkretne odgovore na devet vprašanj v sklopu terezijanskega urbarialnega
vprašalnika za določena naselja v Dolnjem Prekmurju. Poleg opisa razmer v Kraljevini
Madžarski v dobi Marije Terezije, uprave in zemljiškoposestnih razmerij je predstavila tudi
samo urbarialno regulacijo.94
Po odgovorih so sestavili predhoden popis, za katerega so izbrali nekaj podložnikov in želarjev
na predlog zemljiškega gospoda. Na podlagi popisov so nato določili, koliko kakovostnih
razredov morajo določiti glede na obdelovalno zemljo. Nato so podložnike povprašali, ali
želijo devetino dati v denarju ali naravi, in dopolnili vprašalnike s krajevnimi podatki,
razporeditvijo v razred, številom holdov obdelovalne zemlje in travnikov na gospodarsko
enoto, številom dni košnje, pogoji tlake ipd. Urbar je bil na koncu podpisan in pečaten s strani
županijskih poverjenikov.95
Ob razglasitvi urbarja so uradniki v vsakem naselju sklicali vse podložnike in zemljiškega
gospoda in pred vsemi prebrali urbar. Pripravili so še zagotovilno pismo in ga priložili urbarju.
Naloga županijskih uradnikov je bila ta, da so sestavili poročilo o izvrševanju določil urbarja.
Urbar je bil spisan v štirih izvodih; enega so prejeli tamkajšnji županijski uradniki, drugega
zemljiški gospod, tretjega je shranil županijski arhiv, četrtega pa svet regentov na dvoru.96
Jezikovno urbarji niso izključno slovenski ali samo prekmursko-slovenski. Nastali so namreč
v pokrajini, ki ni sodila v isti državnopolitični okvir kot glavnina Slovencev; hkrati so bili dolgo
ločeni od tega kulturnojezikovnega razvoja. V dolinskem delu Prekmurja je bila večinoma v
uporabi medžimurska (kajkavska) različica poimenovanja obveznosti in dajatev, hkrati pa v
gornjem Prekmurju prekmurska različica. Dolinsko Prekmurje kot del Zalske županije je prav
tako spadalo od 1094 do 1777 v zagrebško škofijo, tako da so se pisci lahko naslonili na
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kajkavsko tradicijo. Urbarji niso nastali hkrati, za Železno županijo so jih natisnili leta 1767,
za Zalsko pa šele 1775.97
Prekmurski terezijanski urbarji so natiskani in izpisani v latinskem, nemškem, madžarskem in
prekmurskem jeziku. Razlike v črkopisu in jeziku so očitne, gre pa za tri različice, ki so
izpeljane iz skupne osnove in so jih le prirejali za posamezne natise. Izhodiščna različica je
kajkavska. V Pokrajinskem arhivu Maribor hranijo izpolnjenih šest urbarjev, in sicer za
Ižakovce, Ropočo, Gornje Petrovce, Adrijance in medžimursko vas Stanetinec ter deloma za
Beltince, oba Šiftarjeva tipkopisa pa sta le prepisa obrazca. Prvi del urbarja je natisnjen, tabele
in poročilo županijskega uradnika ter odgovori na devet vprašanj pa so v rokopisu.
V največji meri je slovenski jezik pod vplivom kajkavskega uporabljen v urbarju za Ivance, ki
je bil izpolnjen šele leta 1782. Končno poročilo je seveda latinsko kot pri vseh drugih;
latinizirana so osebna imena podložnikov, priimki pa so v običajnem (madžarskem) črkopisu.
Pri urbarju za Gornje Petrovce so madžarska krajevna imena in izpolnjen tekstovni obrazec,
končno poročilo je latinsko; podložniška osebna imena in priimki so madžarizirani in zapisani
v madžarskem črkopisu. Pri Andrejcih je tekstovni obrazec izpolnjen slovensko, ime vasi
madžarsko, imena pa so poleg madžarizirane oblike ponekod v živi ljudski obliki. Po prepisu
beltinskega urbarja je razvidno, da so vpisi v formularju slovenski, vendar je krajevno ime
madžarsko: Bellatincz. Prepis pa ne vsebuje podložniške tabele in končnega poročila. Iz prepisa
urbarja za trg Gornja Lendava je razvidno, da so rokopisna imena v naslovu urbarja v celoti
madžarska, vseh skupaj je 53. Hkrati pa je medžimurski stanetinški urbar v celoti izpolnjen v
ljudski obliki, v podložniški tabeli so zapisani antroponimi. Posebnost tega urbarja je tabela, ki
vsebuje kajkavske nazive za podložniške obveznosti. Za Ivance, Andrejce, Gornje Petrovce in
Ižakovce je tabela drugačna, enotna s prekmurskimi nazivi dajatev in delovnih obveznosti. Za
Gornjo Lendavo in Beltince pa se žal ne ve. Gre očitno za dve različni verziji tabele,
medžimursko in prekmursko.98
Pomembno je bilo, da so formularje prevedli v ljudski jezik, saj je bilo prekmursko-slovensko
pismenstvo takrat šibko; katoliška književnost se je začela šele razvijati, protestantska pa je
bila pregnana. Pomen teh urbarjev je zelo velik, saj zgodovinarji ne poznajo drugega urbarja s
slovenskega ozemlja, ki bi podložniške obveznosti tako natančno poimenoval z domačimi
slovenskimi imeni. Odgovori na devet zastavljenih vprašanj so še posebej pomembni za
preučevanje jezikovnega vidika.99
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V Zalski županiji je bil za kraljevega poverjenika postavljen Anton (Antal) Brunswick. V tem
obdobju je bilo v tej županiji 23 trgov. V začetku so kmetje na nove uredbe gledali z
nezaupanjem in so vstop v nekatere vasi celo preprečili. Zaradi tega zavlačevanja so bili novi
urbarji v Zalski županiji končani v letu 1771.100
Z zemljišči, ki so tedaj bila vpisana v urbarialne tabele, zemljiški gospodje niso več mogli
ravnati po svoji volji. Urbarji so bili spisani za vsa naselja, kjer so živeli podložni kmetje, ki
so bili posestniki urbarialne zemlje, status naselja pa tu ni imel vloge. Naselje je lahko bila
podložniška vas, kurija ali trg z določenimi pravicami. Za trge so sestavili pogodbo, kjer je bil
na letni ravni določen znesek, katerega so tržani morali plačati trškemu lastniku/gospodu. Kljub
temu pa Šovegeš Lipovšek zapiše, da pa popisi ne kažejo dejanskega stanja, saj so površino
zemlje vpisovali na podlagi izjave, ki jo je podal zemljiški gospod. Ponekod so sicer naredili
izmere; drugje so zemljiški gospodje zemljo sami izmerili že prej. Tudi merska enota »hold«
ni bila povsod natančna. V nekaterih primerih so se zemljiški gospodje in podložniki
dogovorili, da niso popisali prav vse podložniške zemlje. Šovegeš Lipovšek zapiše, da so
terezijanski urbarji samo še en v dolgem nizu dokazov, da je prekmurski prostor skupaj z
Ogrsko stopal po drugačni poti razvoja in uprave v primerjavi z ostalimi habsburškimi
deželami. Avtorica uporabi izraz, da gre v tem primeru Ogrske za državo v državi.101

Slika 6: Zgornji del prve strani urbarialne tabele za vas Gornji Petrovci
100
101

Šövegeš Lipovšek, Prekmurski terezijanski urbarji, str. 35.
Prav tam, str. 33–35.
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Slika 7: Prva stran urbarja za vas Gornji Petrovci
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Graf 1: Število in velikost kmetij v vasi Gornji Petrovci po posestnih deležih podložnikov
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Za pripravo grafov sem uporabila podatke iz urbarialnih tabel za vasi Gornji Petrovci, Andrejci
in Ivanci. V vasi Gornji Petrovci je bilo leta 1767 popisanih skupaj 21 podložnikov s posestno
pravico. Iz podatkov lahko razberemo, da je največ podložnikov, devet, imelo posestno pravico
do 1/4 ali 25 % posestva. Nekoliko manj, podložniki na petih kmetijah, so imeli posestno
pravico do 3/8 ali 38 % posestva. Po 5/8 ali 63 % in 1/2 ali 50 % posestva so imele tri kmetije.
Najmanj, podložnik na eni kmetiji, pa je imel posestno pravico do 1/8 ali 13 % posestva.

Graf 2: Število in velikost kmetij v vasi Andrejci po posestnih deležih podložnikov
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V vasi Andrejci je bilo leta 1767 popisanih skupaj 23 podložnikov s posestno pravico; od tega
je eden imel posestno pravico le do 1/11 posestva in ga zato v graf nisem vključila. Iz podatkov
46

lahko razberemo, da je največ podložnikov, devet, imelo posestno pravico do 1/4 ali 25 %
posestva. Nekoliko manj, podložniki šestih kmetij, so imeli posestno pravico do 3/8 ali 38 %
posestva. Podložniki štirih kmetij so imeli posestno pravico do 1/2 ali 50 % posestva. Dva
podložnika sta imela posestno pravico do 1/8 ali 13 % posestva, in le en podložnik do
največjega deleža, do 5/8 ali 63 % posestva.
Graf 3: Število in velikost kmetij v vasi Ivanci po posestnih deležih podložnikov
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V vasi Ivanci je bilo leta 1782 popisanih skupaj 19 podložnikov s posestno pravico. Ob
podložnih kmetih s posestno pravico je v urbarialno tabelo vpisano tudi devet nekmečkih
podložnikov ̶ kočarjev. Največ, 11 podložnikov, je imelo posestno pravico do 1/2 posestva,
manj, le pet, pa do 1/4 posestva. Do največjega deleža posestva, 3/4, je imel posestno pravico
le en podložnik, dva podložnika sta imela posestno pravico do 5/8 posestva. Iz urbarialne tabele
lahko razberemo še, da tedaj v vasi niso popisali niti enega kmečkega podložnika s posestno
pravico do posestva, manjšo od 1/4.
O nekih skupnih elementih treh predstavljenih popisov je težko govoriti. Nekaj pa je očitno: v
obeh goričkih vaseh Gornji Petrovci in Andrejci je bilo med popisanimi največ majhnih,
četrtinskih kmetij, sledile so jim triosminske; medtem ko so v dolnjeprekmurski vasi Ivanci
med popisanimi imeli največ polovičnih kmetij, čez polovico vseh, sledile so četrtinske.
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Slika 8: Prva stran urbarja za Andrejce
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Slika 9: Prva stran urbarialne tabele za Andrejce
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Slika 10: Prva stran urbarja za Ivance102
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Vir: Pokrajinski arhiv Maribor.
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Slika 11: Prva stran urbarialne tabele za Ivance103
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Vir: Pokrajinski arhiv Maribor.
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5 BIBLIOGRAFIJA O MARIJI TEREZIJI
Prve biografije o Mariji Tereziji naj bi izhajale že za časa njenega življenja. Eden takih avtorjev
je bil Christoph Gottlieb Richter v letih 1743/44, ko je v Nürnbergu izdal Lebens und
Staatsgeschichte der allerdurchlauchtigsten grossmächtigen Fürstin und Frau Frauen Maria
Theresia. Po mnenju avtorja Bruckmüllerja naj bi pisal pod vplivom dunajskega dvora. Leto
dni pred smrtjo Marije Terezije je njeno biografijo izdal dunajski pisatelj Johann
Rautenstrauch. Po njeni smrti pa je bilo izdanih kar nekaj žalostink in mrtvaških pesmi.
Nato pa je bilo zopet vidno več izdaj v predmarčni dobi. Bruckmüller izpostavi kot prvega
Edvarda Dullerja (1809–1853), ki je leta 1844 izdal knjigo v dveh delih, Maria Theresia und
ihre Zeit. Prav tako v dveh delih knjigo izda avtor Karl August Schimmer (1800–1863), Die
Grosse Maria Theresia. Schimmer je že uporabljal vire. Po mnenju Bruckmüllerja naj bi bilo
v ospredju patriotsko razmišljanje.
Eden največjih biografov naj bi bil Alfred (Ritter von) Arneth (1819–1897), ki je od 1863 pa
vse do 1879 izdal svoje temeljno delo z naslovom Geschichte Maria Theresias izdal v desetih
knjigah. Tudi sama sem njegovo delo dodala v izbrana tuja dela iz 2. polovice 19. stoletja.
Bruckmüller zapiše, da naj bi bila njegova biografija po kvaliteti skoraj nedosegljiva.
Skoraj vsa objavljena pisma naj bi bila napisana v francoščini in prav zato naj bi imeli
raziskovalci frankofonskega podorčja nekoliko prednosti. Avtor izpostavi delo historiografinje
Elisabeth Badinter, Le Pouvoir au féminin. Marie-Thérèse d'Autriche, 1717–1780,
L'impératrice reine. Avtorica naj bi poudarjala edinstvenost vladarice, ki pa ni samo vladala,
ampak tudi ljubila svojega moža in preživela 16 porodov.104
5.1 Izbrana dela v slovenskem jeziku od leta 1900 naprej
Bibliografija je pripravljena v okviru spodaj citirane magistrske naloge. Za vzorec priprave
sem uporabila bibliografijo, objavljeno v 6. številki Biltena SD 18 (2014), ki jo je uredila
Andreja Legan Ravnikar. Vse odbrane naslove del v slovenskem jeziku sem razdelila na več
razdelkov, na monografije; članke; poglavja/dele monografij, zbornične prispevke;
enciklopedična in biografska gesla/članke; časnike, publicistiko, glasila, spletno gradivo;
diplomska in magistrska dela. Izbrani so za obdobje od leta 1900. Znotraj teh razdelkov so
naslovi urejeni po abecednem redu priimkov avtorjev. Tuje naslove sem uredila le po
104

Ernst Bruckmüller, Marija Terezija – uvod v biografsko raziskavo, v: Maria Theresa – ein Einstieg in die
biographische Forschung, v: Marija Terezija (1717–1780) – razsvetljena reformatorka in babica Srednje Evrope,
Maria Theresa (1717–1780) – Enlightened Reformer and Grandmother of Central Europe, ur. Miha Preinfalk
(Ljubljana, 2017), str. 14 (dalje: Bruckmüller, Marija Terezija).
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abecednem redu priimkov avtorjev. Bibliografija je objavljena v 9. številki Biltena SD 18
(2018).105
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6 SKLEPI

Letos (2017) mineva 300 let od rojstva vladarice Marije Terezije (roj. 13. maja 1717 – umrla
29. novembra 1780). In prav ob počastitvi obletnice rojstva sem se odločila pripraviti
bibliografijo del, ki pišejo o njej ali se nanašajo na njeno dobo, ter hkrati pripraviti transkripcijo
prekmurskih terezijanskih urbarjev za vasi Gornji Petrovci, Andrejci in Ivanci, ki analitično še
niso bile obdelane. Za obeležitev obletnice sta Zgodovinski društvo za preučevanje 18. stoletja
v sodelovaju z Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa ZRC SAZU pripravila mednarodni
znanstveni simpozij z naslovom Marija Terezija (1717–1780) – razsvetljena reformatorka in
babica Srednje Evrope/Maria Theresa (1717–1780) – Enlightened Reformer and Grandmother
of Central Europe. Simpozij se je odvijal od 7. do 9. junija in gostil 25 predavateljev. Imel je
dva tematska poudarka; I. dolgoživost spomina na Marijo Terezijo in II. dolgoročnost njenih
reform. Potekal je kar v petih jezikih, in sicer v slovenščini, nemščini, angleščini, hrvaščini in
italijanščini. Izdana je tudi publikacija, ki jo je uredil Miha Preinfalk, in bo v kratkem dostopna
na spletni strani Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU.
Posebej bi rada izpostavila avtorja Alfreda (Ritter) pl. Arnetha (1819–1897), ki se je kot
direktor dunajskega Haus-, Hof- und Staatsarchiva zavzemal za to, da se za znanstveno
preučevanje omogoči dostop do arhiva. Njegovo delo z naslovom Geschichte Maria Theresias
je izhajalo od 1863 pa do 1879 in je izdano v desetih knjigah. Objavil je tudi več knjig s pismi
Marije Terezije. Skupaj z Matthieujem Augustom Geoffroyem je objavil tajno korespodenco
Marije Terezije z grofom Mercy-Argenteaujem. Takrat je nastala podlaga objavljenjih virov,
hkrati pa je po mnenju Ernsta Bruckmüllerja njegova biografija po kvaliteti nedosegljiva.106
Letošnje leto je bila izdana tudi najnovejša in najobširnejša biografija Marije Terezije avtorice
Barbara Stollberg-Rilinger z naslovom Maria Theresia: die Kaiserin in ihrer Zeit: eine
Biographie. Avtorica je nemška zgodovinarka in trenutno predava zgodnjo moderno
zgodovino na Univerzi v Münstru. Po podatkih baze COBISS je knjiga trenutno dostopna v
Osrednji humanistični knjižnici v Ljubljani in ima po obsegu 1083 strani, prav tako še ni
prevedena in je dostopna v nemškem jeziku. Izdana je bila v Münchnu.
Izmed slovenskih izbranih avtorjev bi izpostavila avtorico Evo Holz. Njena področja
raziskovanja so ekonomska zgodovina 19. stoletja na Slovenskem, transport, razvoj, vloga in
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vpliv upravnega aparata na Slovenskem v 18. in 19. stoletju. Tako je izdala kar nekaj publikacij,
ki se nanašajo na dobo Marije Terezije.
O terezijanskih urbarjih za Prekmurje je pisala Gordana Šövegeš Lipovšek, zaposlena v
Pokrajinskem arhivu v Mariboru, ki opravlja dela ter naloge vodje enote za Prekmurje. V
bibliografiji sem navedla kar tri njena dela. Njen članek Prekmurski terezijanski urbarji, ki je
bil objavljen v Zborniku soboškega muzeja pa sem uporabila tudi pri samem pisanju.
Kot sem tudi predpostavljala pred začetkom pisanja naloge, sem naletela na težavo iskanja del
v slovenskem jeziku, ki bi pisala izključno o Mariji Tereziji. Kljub temu pa bi izpostavila deli
avtorjev Herre Franza in Victorja L. Tapiéja, ki sta prevedeni v slovenski jezik. Biografija
avtorja Herre z naslovom Marija Terezija – Velika Habsburžanka, ki jo je prevedel Igor Antič,
je po mojem mnenju eno najboljših del o Mariji Tereziji, ki ga lahko beremo v slovenskem
jeziku. I. izdajo in I. natis Cankarjeve založbe sem brala tudi sama, je lahko berljiva, dobro
razumljiva in bralca pritegne. Knjiga je razdeljena na sedem poglavij, ki so naslovljena z
različimi pridevniki, s katerimi je avtor opisal Marijo Terezijo kot osebo; dedinja, neukrotljiva
hči, reformatorka, rokokojska kneginja, bojevnica, vdova. S tem je biografijo tudi razdelil na
različna obdobja njenega življenja. Igor Antič je dodal tudi poglavje o Mariji Tereziji in
Slovencih, ob koncu knjige pa je tudi časovna razpredelnica njenega življenja in bibliografija
del. Iz te bibliografije sem tudi sama izbrala nekaj del.
Hkrati avtor Victor L. Tapié v predgovoru poudari, da pa njegova knjiga ni biografija Marije
Terezije, temveč poskus, da bi v splošnih razmerah dobe in med posebnimi problemi njenih
držav in narodov določili mesto osebnosti ženske, ki je štirideset let vladala eni od velikih
monarhij v Evropi.107
Med izbrana slovenska dela sem uvrstila tudi dela doc. dr. Andreja Hozjana, zgodovinarja,
profesorja na Filozofski fakulteti v Mariboru, ki raziskuje področja zgodovinskih tem ob koncu
srednjega veka, od 15. stoletja pa do 18. stoletja. Hkrati moram poudariti, da je velikemu številu
dodanih diplomskih nalog, ki so dodana v izbrana dela, sam tudi mentor. Kot član
Zgodovinskega društva za preučevanje 18. stoletja se veliko ukvarja z raziskovanjem
obravnavane dobe.
Ob koncu sklepnega dela bi omenila tudi avtorico Katjo Škrubej, ki sem jo v nalogi povzemala
tudi sama in piše o pragmatični sankciji. V svoji razpravi iz leta 2015, ki je dostopna na spletu,
izpodbija dosedanje splošno prepričanje slovenskih in tujih zgodovinarjev o pomenu, vlogi in
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nastanku pragmatične sankcije. In kljub temu, da je bila moja predpostavka o majhnem številu
slovenskih del, ki bi pisale izključno o Mariji Tereziji upravičena, menim, da so dela slovenskih
zgodovinarjev o Mariji Tereziji in njeni dobi, kot je Katja Škrubej in ostali izbrani, izjemno
pomembna za naše boljše razumevanje njenega življenja in njene dobe.
V drugem delu naloge sem pripravila transkripcijo urbarialnih tabel prekmurskih terezijanskih
urbarjev za vasi Gornji Petrovci, Andrejci in Ivanci. Dodala sem še poslovenjeno obliko
imenov in priimkov ter velikosti kmetij, do katerih so imeli posestno pravico. Dokumente
urbarjev za te tri vasi hrani Pokrajinski arhiv Maribor. Vpeljava urbarialne regulacije se je
vpeljala med letom 1767 in 1774 in je bila prva velika državna reforma, ki je vplivala na odnose
med podložniki ter zemljiškimi gospodi. Zahteve teh so bile vedno večje, samovoljne in večino
davčnih prihodkov so prispevali prav podložniki. In prav v teh razmerah se je Marija Terezija
odločila popisati zemljo in posesti, da bi izboljšala položaj podložnikov. Velik pomen pri
raziskovanju prekmurskih terezijanskih urbarjev sta imela Anton Vratuša in Vanek Šiftar,
danes pa sta nekaj del o le-teh izdali Marija Kozar - Mukič in Gordana Šövegeš Lipovšek.
Prvi del urbarja obsega devet poglavij, ki določajo pravice in obveznosti podložnikov ter
zemljiških gospodov, tudi kazni za prekrške ipd. Ta del je tudi natisnjen, tabele in poročilo
županijskega uradnika ter odgovori na devet vprašanj pa so pisani v rokopisu. Prekmurski
terezijanski urbarji so pisani v latinskem, nemškem, madžarskem in prekmurskem oziroma
kajkavskem jeziku. Največ je v slovenskem jeziku zapisanega v urbarju za Ivance, končno
poročilo je latinsko, tako kot pri vseh, latinizirana so tudi osebna imena podložnikov. Priimki
pa so v madžarskem črkopisu. Pri Gornjih Petrovcih je krajevno ime madžarsko, končno
poročilo je latinsko, imena in priimki so madžarizirani. Prav tako je ime vasi Andrejci
madžarizirano; med madžariziranimi imeni najdemo ponekod imena v ljudski obliki, recimo
Ivan ali Mihal, kot ju izpostavlja Golec.
V urbarialni tabeli za vas Gornji Petrovci je vpisano skupno 21 kmečkih podložnikov s
posestno pravico do 5/8, 1/2, 3/8, 1/4 ali le 1/8 posestva. V tabeli za vas Andrejci je vpisano
23 podložnikov s posestno pravico do enakih deležev in en podložnik z deležem le 1/11 posesti.
Dodan je tudi nekmečki podložnik ̶ kočar s stalno obveznostjo do zemljiškega gospoda. V
tabeli za vas Gornji Petrovci kočarjev ni bilo vpisanih. V urbarialni tabeli za vas Ivanci je bilo
vpisanih 19 podložnikov in 9 kočarjev s stalno obveznostjo.
V vasi Gornji Petrovci se najpogosteje pojavijo priimki Smodiš, Kardoš, Šüšlec, Behek in
Ložak, v vasi Andrejci Kardoša in v vasi Ivanci Vugrin ter Vugrinec. Največ podložnikov v
vasi Gornji Petrovci in Andrejci, v obeh vaseh po devet, ima posestno pravico do 1/4 posesti,
v obeh primerih nekoliko manj, pet v Gornjih Petrovcih in šest v Andrejcih pa posestno pravico
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do 3/8 posesti. V vasi Ivanci ima največ podložnikov, enajst, posestno pravico do 1/2 posesti,
nekoliko manj, pet, pa posestno pravico do 1/4 posesti.

Slika 12: Marija Terezija108
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