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IZVLEČEK
V nalogi je predstavljena demografska in zemljiškoposestna podoba gospoščin oz. pristav, vasi
in krajev na ozemlju večjega dela Dravskega polja iz okoli začetka 17. stoletja pa do sredine 18.
stoletja. Glavna pozornost je namenjena obdobju druge polovice 17. stoletja, tj. času, ko so
posamezne župnije iz obravnavanega območja začele voditi oziroma je vsaj ohranjenih večje
število matičnih knjig. Podatki iz matičnih knjig hoške, slivniške, limbuške, hajdinske in
spodnjepolskavske župnije iz tega časa so v navezavi z nekaterimi drugimi pisnimi viri, na primer
ohranjenimi urbarji, seznami, zapisniki in popisi, omogočili nastanek vsebinsko zaokroženega
magistrskega dela, ki vsebuje nekatera nova demografska, posestna in druga spoznanja.
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ABSTRACT
Thesis presents the demographic and landowning image of seigniories or manors, villages and
places in the wider area of Dravsko polje from the beginnings of the 17th century to the middle
of the 18th century. The main focus is on the second half of the 17th century. Individual
parishes began to keep civil registers during that time. Data is withdrawn from civil registers of
Hoče, Slivnica, Limbuš, Hajdina and Spodnja Polskava parishes, as well as from several other
written sources, such as land registers, lists, records, censuses and catalogues. All sources are
rounded up in this master's thesis, which includes some new demographic, landowning and
other findings.
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1 UVOD(OMA)
Namen tega magistrskega dela je bila analiza, obdelava in interpretacija do sedaj zbranih in
dostopnih virov, zapisov in razprav na temo demografske in zemljiškoposestne podobe vasi in
krajev na ozemlju Dravskega polja iz časa okoli začetka 17. pa do sredine 18. stoletja. Posebno,
v bistvu glavno pozornost, sem namenil obdobju druge polovice 17. stoletja, tj. času, ko so
župnije začele voditi oziroma je vsaj ohranjenih večje število matičnih knjig. Cilj raziskave je bilo
vsebinsko zaokroženo magistrsko delo, ki bi vsebovalo izbor novih spoznanj, ki do sedaj še niso
bila združena na enem mestu.
Do danes se je o preteklosti krajev na Dravskem polju nabralo že lepo število člankov in razprav
različnih avtorjev. Tovrstne objave nastopajo v zadnjem času zlasti v zbornikih in glasilih, ki jih
izdajajo posamezne občine zvečine zavoljo svoje večje prepoznavnosti. Problem večjega dela
teh izdaj je, da so zastavljena prej poljudno kot strokovno, osrednji prostor pa običajno zavzema
pripovedno-spominski del, ki podrobneje obravnava v glavnem čas od konca 19. stoletja naprej.
Kljub dokajšnjemu pomanjkanju virov za omenjeno področje iz obdobja zgodnjega novega veka
lahko hitro ugotovimo, da je zgodovina oz. zemljiškoposestna podoba krajev Dravskega polja
obravnavana kar dobro. Še vedno pa obstaja vrsta nejasnosti, še posebej glede 17. stoletja. S
tem stoletjem se (je) podrobneje ukvarja(lo) le malo zgodovinarjev, dognanja o teh temah pa so
prej splošna kot podprta z zgodovinskimi dejstvi. Zgodnje hoške, slivniške, limbuške, hajdinske
in polskavske matične knjige, ki jih hrani Nadškofijski arhiv v Mariboru (v nadaljevanju NŠAM),
predstavljajo izjemen zgodovinski vir, ki do sedaj še ni bil podrobneje obravnavan oziroma
analiziran. Doslej namreč nimamo skorajda nikakršnih podatkov o populacijski oziroma
demografski podobi območja Dravskega polja (tj. krajev znotraj trikotnika Maribor–Ptuj–
Slovenska Bistrica). Samoumevno je, da se je le-ta v toku druge polovice 17. stoletja zavoljo
lokalnih notranje-političnih pretresov in posamičnih dogodkov (preganjanje »čarovništva«,
prehajanje različnih vojskà, vojne s Turki, elementarne in druge nesreče – požari, kužne
epidemije, poplavljanje Drave itd.) in drugih ne nepomembnih dejavnikov (v navezavi z zgoraj
omenjenim migracije, potek večih deželnih cest čez prostor, nastanek novih naselbin) nenehno
spreminjala. V svojem magistrskem delu želim na podlagi virov konkretizirati stanje prebivalstva
na tem območju ob vstopu v »dolgo 18. stoletje«.
Na začetku je potrebno poudariti, da je naslov naloge zelo širok in s tem nujno premalo
natančen. Zato je smiselno podrobneje opredeliti njen obseg in vsebino. Pojem oziroma izraz
»Dravsko polje« je za območje, ki ga naloga obravnava, za tisti čas napačen; (vsaj) do konca 18.
stoletja je bil namreč za nižinski svet »trikotnika« med mesti Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica
v veljavi izraz »Zgornje Ptujsko polje«.
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Glede demografske podobe obravnavanega območja in obdobja so mi kot primarni vir služile
matične knjige hoške, slivniške, spodnjepolskavske, cirkovške, hajdinske in limbuške župnije.
Pri krstnih maticah župnije Limbuš sem zajel vpise s Pobrežja in Studencev, torej krajev znotraj
obravnavanega »trikotnika«. Ker sem vsa dela s transkribiranjem virov in z vnosom podatkov v
tabele opravil sam, je to seveda zahtevalo ogromno časa. Pri župnijah Spodnja Polskava in
Hajdina sem se odločil, da v celoti transkribiram zgolj tiste zapise, ki so vsebovali omembo kraja
oz. specifičen status osebe, saj v nalogi vendarle obravnavam demografsko podobo krajev
Dravskega polja, ki jo je težko obelodaniti, če kraj v matičnem zapisu ni definiran. Kar nekaj
župnij je (namreč) s svojim vplivnim območjem segalo daleč izven obravnavanega ozemlja. Pri
župniji Hajdina sem obravnaval župljane iz Brega (pri Ptuju), Zgornje in Spodnje Hajdine,
Slovenje vasi, Gerečje vasi, Hajdoš, Kungote (z Ravnim poljem), Njiverc in Skorbe. Tukaj se
velikokrat omenja kraj Zlatoličje, ki je spadal v župnijo Hoče. V dušnopastirski okoliš župnije
Spodnja Polskava so spadali denimo kraji Spodnja Polskava, Sele pri Polskavi (s Frajštajnom),
Pragersko (s Pragerskim dvorom), deloma še Starošince in Zgornja Polskava, v župnijo Cirkovce
pa Šikole, Jablane, Gorica, Pongrce in Stražgonjca.
Za potrebe naloge so se kot najkoristnejše izkazale krstne matične knjige. Od vseh obravnavanih
krstnih matic so hoške ohranjene že od leta 1640 dalje, s precej pogostimi pripisi krajev in
statusnih oznak oseb, zato so v nalogi bolje obravnavani tudi kraji, ki so tedaj spadali v hoški
dušnopastirski okoliš. Z drugimi besedami, v nalogi je bolje obravnavana zgornja polovica
Dravskega polja. Hitra analiza matic je pokazala določene stike gospoščin oziroma krajev na tem
območju z mestom Maribor, zato sem pregledal še matice (najpomembnejšega) mesta v njihovi
bližnji okolici, se pravi matične knjige mariborske mestne župnije. Matice mest Ptuja in
Slovenske Bistrice sem zgolj ošvrknil in jih nisem podrobneje analiziral, saj se niso izkazale za
tako zelo relevantne. Potrebno še je poudariti, da veliko krajev iz obeh največjih župnij na tem
ozemlju pri nalogi ni prišlo v poštev, saj gre nemalokrat za področje Hočkega oziroma
Slivniškega Pohorja (tj. hribovit svet, ki nima naravnogeografske povezave z zgornjo dravsko
teraso oziroma s »poljem«). Iz hoškega dušnopastirskega okoliša so v nalogo tako pritegnjeni
kraji: Bohova, Rogoza, Razvanje, Spodnje Hoče, Zgornje Hoče, Pivola, Miklavž, Zgornje Radvanje,
Spodnje Radvanje, Rošnja, Starše, Dogoše, Zrkovci, Brezje, Loka in Zlatoličje; iz slivniškega pa
kraji Dobrovce, Skoke, Podova, Požeg, Brezula, Ješenca, Rače, Trniče, Marjeta, Prepolje, Hotinja
vas, Orehova vas in pogojno še Zgornja Polskava.
Vsi relevantni vpisi iz obravnavanih matičnih knjig so tabelarično urejeni in zaradi svoje
obsežnosti nalogi pridani na zgoščenki. Pri matičnih knjigah sem upošteval celovitost vira, kar v
mojem primeru pomeni transkripcijo teksta oz. matičnih knjig z večino podrobnosti in pripomb
zapisovalcev. Pri dobrih 10.000 vpisih se zavedam, da je pri transliteraciji in prevodih prišlo do
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napak; vsak vpis v matičnih knjigah sem sicer pregledal vsaj trikrat, tako da so možnosti za
napake močno zmanjšane.
Ker je prihajalo do napak že pri zapisu (zvečine latiniziranih) imen, ne dvomim, da jih je (bilo)
ogromno tudi v zapisih priimkov. Nenazadnje je (precej) različno zapisan celo isti priimek v vpisu
istega pisarja! Pri iskanju prevladujočih priimkov v posameznem kraju župnije Hoče v drugi
polovici 17. stoletja sem denimo v Zgornjih Hočah naletel na kar 14 variacij zapisa priimka
»Bohl«. Pri zapisu plemiških priimkov so imeli pisarji nemalo težav, saj je večina bila
germanskega oz. »tujega« izvora in jih je bilo kot take težje zapisati v latinizirani obliki. Prav pri
teh vpisih se pogosto najde nemško izrazje zapisano v gotici.
Zaradi številnih variacij enakega priimka, sem si prevladujoče po posameznih vaseh in krajih,
katere sem izpostavil v drugem poglavju pričujoče naloge, dovolil sloveniti. Priimke sem slovenil
po lastni presoji, ob primerjavi z ostalimi viri, Bazo rojstnih imen in priimkov Statističnega urada
Republike Slovenije ter Telefonskim imenikom Slovenije.
Pri transkripciji teksta sem upošteval naslednje: za vse »baročne« pridevnike pred opisi
vplivnejših oseb sem uporabil okrajšave. Vsa osebna imena (tudi dvojna), priimke, imena krajev,
dežel, gorà itd. sem zapisal z veliko začetnico.
Osebna imena (v veliki večini kmečkega prebivalstva) sem v celoti poslovenil. Z latinskimi
različicami osebnih imen pri prevodu zvečine ni bilo težav. Pri drugih imenih, zlasti tistih
germanskega izvora, sem bodisi uporabil uveljavljen zapis imena v slovenskem jeziku (npr.
Bolfenk za Wolfganga), bodisi sem ime popravil karseda minimalistično (npr. Gotfrid za
Got(t)frieda). Pri vsaki prvi omembi »posebnega« imena v besedilu, sem v oklepaju pribeležil
originalno ime v virih. To sem (pogosto) storil tudi v novem poglavju, ali pa, če je bilo ime
zapisano malce drugače. Precej polemik bi znalo nastati okoli uporabe imena Janž (iz okrajšane
oblike imena Jo(h)annes – Han(n)s). Prevodu »Ivan« sem se odrekel, saj gre za južnjaško
izpeljanko zgornjega imena, ki se je začela pri nas uveljavljati vsaj stoletje po obravnavanem
obdobju. V samih virih (pri tem imam poleg matičnih knjig v mislih tudi urbarje in druge popise)
se za ime, poleg klasične germanske oblike Han(n)s, nemalokrat uporabi zapis Janse in celo
Jansch(e). Prav to me je tudi privedlo do takšne izbire za slovensko ime. Podobno velja za
žensko različico zapisa imena, ki sem jo (iz Johanna) spremenil v J(o)ana.
Velikokrat je bilo težko ugotoviti »pravilen« priimek (matere, krstne botre), zapisan z ženskimi
končnicami -ka, -in ali z -(i)ca (npr. Kotnik – Kotnica). Priimke žensk so največkrat podaljševali s
končnico -in, včasih, zlasti pri samskih, revnejših in slovenskega rodu, pa z –ka (npr. Meglička).
Zaradi tega sem priimke zato raje pustil v originalu.
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Pri analizi matičnih knjig sem »slovenske« priimke poslovenil, originale pa pripisal v oklepaju.
Isto velja za »tuja« imena in priimke iz drugih arhivskih virov. Pri (teh) priimkih sem pogosto
zapisal uveljavljeno obliko (npr. Herberstein, Khisl); zapis po viru se vedno nahaja v kurzivi (npr.
Herberstain, Khissl).
V maticah je do nemalo napak prihajalo tudi pri zapisih krajev, še posebej, ker so se izmenično
zapisovali v originalni (nemški) in pogovorni (slovenski) obliki.
Pri svetnikih sem atribut »sveti« zapisoval z malo začetnico. Znak (!) opozarja, da se je v
originalnem zapisu pojavila kaka napaka. Tak znak sem največkrat pribeležil pri krstnih vpisih,
kjer je krščenec zakonskega para označen kot pankrt oz. nezakonski otrok. Najdejo se tudi
obratni vpisi – neporočeni pari z zakonskim otrokom. Tudi tem vpisom sem dodal klicaj. Znak ( )
opozarja, da je v matični knjigi del besede oz. teksta tako poškodovan, da ga ni (bilo) moč
razbrati. Isti znak sem uporabil tudi v primeru, ko je zapisovalec kaj pozabil pribeležiti oz.
podatka ni (bilo). Znak (?) pomeni, da je v zapisu bodisi kakšna nejasnost ali pa da v kakšen
prevod besede oz. določitev kraja nisem docela prepričan. Največkrat je tukaj šlo za
pomanjkljivo navedbo kraja (npr. Hoče, Radvanje, Polskava, Hajdina), priimkov in podobno.
Oznaka »NN« pomeni, podobno kot v maticah, neznano ime (lat. nomen nescitur/nescire).
Datumi v kurzivi predstavljajo vpise, ki so bili pribeleženi na povsem drugih straneh (npr. med
zapisi porok, pokopov, krstov). Kjer v vpisu ni bil naveden kraj, je v tabeli prazen prostor oz. je
ustrezno označeno z znakom (/) (brez). V zavitih oklepajih ({ }) so vpisani podatki, pridobljeni z
lastnimi raziskavami, kateri nedvomno držijo.
Pri iskanju prevladujočih priimkov v posameznem kraju župnije Hoče sem upošteval zgolj vpise,
kjer je bil krščenec oz. krščenka zakonski/-a, kjer je bil naveden priimek zakoncev ter kraj. Pri
analizi matičnih knjig sem hitro ugotovil, da zaradi pomanjkanja določenih podatkov, množice
podobnih priimkov ali zanesljivih zapisovalčevih napak ne bo mogoče z gotovostjo izpostaviti
določene družine oz. družinske vloge po posameznih krajih. Da bi bila naloga karseda natančna,
sem zato v krajih izpostavil tiste družine (priimke), ki so se v maticah pojavljale vsaj trikrat v
obdobju enega desetletja oz. vsaj petkrat v obdobju nekaj desetletij. To mi je predstavljalo
zadosten dokaz, da je družina oz. rodbina v kraju živela ves (tisti) čas. Na koncu sem dane
podatke primerjal s podatki o osebah, ki so se omenjale v drugih arhivskih virih, denimo
urbarjih, registrih, kronikah, zapisnikih ipd.
Razumljivo je, da je zaradi obsežnosti gradiva, pridobljenega iz matic, ostalo še cel kup
neobdelanih podatkov. K maticam se bom vsekakor še vračal. Transkribirane matične knjige so
(na priloženi zgoščenki) na voljo tudi vsem ostalim, ki morda niso tako vešči latinskega jezika
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(mestoma pomešanega z nemškim in domačim izrazjem) in pisave gotice. Upam, da se bodo
našli raziskovalci oz. zgodovinarji, ki se bodo kakšni zadevi podrobneje posvetili.
* * *
Že iz ene same krstne knjige je mogoče dobiti množico podatkov, sam pa sem imel v obdelavi
več matičnih knjig različnih župnij, tako da je pridobljenih podatkov zares ogromno. V krstnih
knjigah so krsti zabeleženi po datumih, tako da se lahko seznanimo s točnim številom krščenih
za vsak mesec posebej. Izpostavljam, krščenih, saj število krščenih ni (bilo) nujno enako številu
dejansko rojenih na območju neke župnije. Pri krstnih vpisih je navadno zabeleženo ime
krščenca, pripisana so imena staršev in botrov, oznaka, ali je otrok oz. krščenec zakonski ali ne,
pogosto pa je pribeleženo še ime osebe, ki je otroka krstila. Kakšni zgovornejši podatki, na
primer poklicne oznake ali statusni položaji oseb, pa praviloma niso pripisani.
Iz vpisov porok lahko izvemo število porok po posameznih mesecih, saj so tudi te bile
zabeležene po datumih. Pri vpisu izvemo imeni mladoporočencev oziroma – še bolje –
novoporočencev (poročali so se tudi starejši), navadno še imeni njunih staršev in poročnih prič.
Če je kateri od novoporočencev v zakon stopal kot ovdovel, je to navadno pribeleženo; v tem
primeru imeni staršev nista navedeni. Občasno izvemo še poklic (katerega od) novoporočencev,
njihovih staršev in poročnih prič.
V pokopni knjigi so zabeleženi dnevi pokopov in ne smrti, saj se je redko dogajalo, da bi bili
umrli pokopani na dan svoje smrti. To je bilo še posebej neobičajno (nezaslišano!) v časih
razsajanja epidemij oziroma kužnih bolezni (v obravnavanem obdobju v glavnem kuga). Iz
pokopne knjige navadno izvemo starost umrlega, pogosto še njegov poklic, kar še posebej velja
za moške. Pri ženskah in otrocih sta ponavadi zabeležena ime in poklic zakonca oziroma očeta
(matere). Iz vpisov v pokopno knjigo ne izvemo vzrokov za smrt. Tudi tukaj velja, da število
pokopanih ni nujno enako številu umrlih na območju neke župnije.
Pri proučevanju in analizi matic sem se osredotočil na število krstov po določenih mesecih v
posamezni župniji in (če je bilo možno) posameznem kraju. Zanimalo me je gibanje števila
nezakonskih krščencev in ali se le-to od kraja do kraja oziroma od župnije do župnije razlikuje.
Še posebej sem bil pozoren na število nezakonskih otrok in družine v krajih ob tedanjih deželnih
cestah. Pri vpisih v matične knjige sem bil pozoren na uglednejše vaščane, meščane in seveda
plemiče, ki so bili zabeleženi kot starši krščenca, krstni botri ali poročne priče. Kot že zgoraj
zapisano, iz matičnih knjig lahko dobimo goro podatkov, vendar pa ne moremo z gotovostjo
trditi, da so ti podatki točni, tudi če so bili zapisani vsi krsti, poroke in pokopi, saj pisci matičnih
knjig niso bili vedno najbolj dosledni. Druga težava pa so slabo ohranjene posamezne matične

7

Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja
knjige oziroma njihove posamezne strani, ki nam preprečijo, da bi vanje vpisane podatke mogli
razbrati in jih uporabiti pri raziskavah.
Zaradi boljše ponazoritve gibanja števila krstov sem izdelal grafe za celotno obdobje ohranjenih
matičnih knjig obravnavanih župnij v drugi polovici 17. stoletja, tako da sem ponazoril gibanje
po posameznih letih. Grafi in tabele se nahajajo v prilogah. Podatke o posameznih povprečjih
sem zaokrožil na eno decimalno mesto.
* * *
Zemljiškoposestno podobo tistega časa je moč analizirati predvsem na podlagi pisnih virov –
kamor seveda sodijo tudi matične knjige! – tedanjih zemljiških gospostev. Za potrebe naloge
sem vključil večino ohranjenih urbarjev, listin, seznamov in popisov, ki jih hranita Pokrajinski
arhiv v Mariboru (v nadaljevanju PAM) in Zgodovinski arhiv na Ptuju (dalje ZAP). Ostali arhivski
viri, na primer popisi glavarine, ognjiščnega davka, izpisi iz davčne knjige in terezijanski popis
hiš, se nahajajo v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu (Steiermärkisches Landesarchiv, Graz,
dalje StLA). Urbar limbuške gospoščine iz leta 1679 je iz arhiva šentpavelskega benediktinskega
samostana (Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal, dalje St. Paul).
Z obravnavanega območja sem se podrobneje ukvarjal z gospoščinami oz. pristavami, ki so
bodisi stale na ozemlju Dravskega polja bodisi so tukaj imele (številne) podložnike. Če jih
naštejem, so to Betnava, Dravski Dvor, Frajštajn, Fram, Gromperk, Hompoš, Limbuš, Pragerski
dvor, Rače, Ravno polje, Rogoza, Slivnica, Spodnji Maribor, Šentjanž, Turnišče, Zgornja Polskava
in (Zgornje) Radvanje. Tudi na tem območju so se dogajale številne spremembe (manjšanje
posesti, posledično priključevanje oziroma prehajanje ene posesti k drugemu lastniku, razširitev
oziroma ozemeljsko povečanje posesti, kompleks odnosov med zemljiškimi gospodi in njihovimi
podložniki in drugo), kar do sedaj za omenjeni čas in prostor še ni bilo posebej konkretizirano.
V magistrsko nalogo sem vključil precej dostopnega slikovnega materiala. Iz znamenite
Topografije vojvodine Štajerske (orig. Topographia Ducatus Stiriae), pri kateri je Georgu
Matthäusu Vischerju znatno pomagal bakrorezec Andrej Trost, sem uporabil praktično vse
vedute oz. grafike v magistrski nalogi obravnavanih gradov, dvorcev in pristav. Detajl Dravskega
polja iz leta 1678 je iz pomanjšanega reprinta Vischerjevega zemljevida Štajerske (Zemljevid
(vojvodine) Štajerske (iz leta) 1678: Najplodovitejše vojvodine Štajerske novi geografski opis;
orig. Karte der Steiermark 1678: Styriae Ducatus Fertilissimi Nova Geographica Descriptio).
Zemljevid je dodan v žepu posebne bibliofilske izdaje Vischerjeve Topografije vojvodine
Štajerske s spremnimi besedili Ivana Stoparja in Primoža Premzla. Ker se vse risbe obravnavanih
gospoščin nahajajo v isti knjigi, njihovega vira nisem posebej citiral. Številke upodobitev so
dosledno navedene v ustrezni opombi pri opisu (sedeža) gospoščine oz. pristave.
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V veliko pomoč so mi bile terezijansko-jožefinske vojaške karte iz druge polovice 18. stoletja, ki
sta jih za šesti zvezek, skupaj z njihovimi opisi, uredila Vincenc Rajšp in Vladimir Kološa. Kjer o
kakem kraju ali gospoščinski stavbi v virih ni bilo večjih sledi, sem si lahko pomagal prav z njimi.
Detajle posameznih sekcij teh kart sem zavoljo boljše ilustriranosti uporabil pri opisih določenih
vasi. Teh slik zaradi številčnosti nisem opremil z naslovi in opombami v izogib nepreglednosti ter
zato, ker ustrezne sekcije že navajam v opombah tekom opisa vasi.
Karti kastelonimov in toponimov, ki se uvodoma nahajata v vsakem od ustreznih podpoglavij,
na večjem formatu pa še v prilogah, služita za lepšo predstavo lokacije posameznega
zemljiškega gospostva (ali pristave) oziroma določenega obravnavanega kraja. Na njih označene
topografske značilnosti Dravskega polja in širše okolice Spodnje Štajerske so dovolj nazorne,
tako da dodaten opis obravnavanega območja ni (bil) potreben. Obe karti je posebej za to
nalogo izdelal dr. Igor Žiberna.
Iz Radovanovičevega članka oz. publikacije sem uporabil karto Dravskega polja iz leta 1688.
Naloga je zahtevala tudi nekaj terenskega dela; le tako je lahko dobila potrebno širino,
raziskovalec pa (vsaj malce) boljši vpogled v tedanje (zemljiškoposestno) stanje. Fotografije s
terenskega dela so tako opremljene z avtorjevim imenom.
Od vseh uporabljenih sekundarnih virov bi najprej izpostavil popis štajerskih imenj po deželnih
davčnih knjigah med letoma 1516 in 1785 Adalberta Sikore (Adalbert Sikora, Die Gülten in
Steiermark nach den landschaftlichen Steuerbüchern 1516–1785, 1957). Popis se nahaja v šestih
knjigah v posvetovalnici StLA.
Dalje bi izpostavil ruško latinsko kroniko Jožefa Avguština Mezneriča – Mariana. Z
ustanovitvijo ruške latinske šole v letu 1645 je bila omenjena kronika s svojim seznamom
učencev v letih 1645–1760 (Jože Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike. Ruška kronika (ur.
Josip Teržan), 1985, str. 133–247; Drago Augustinovič, Ruška šola. Ruška latinska šola: 350 let:
1645–1995 (ur. Jože Mlinarič, Bernard Geršak in Vili Rezman), 1995, str. 43–129) enkraten vir
podatkov za pričujočo nalogo.
Omeniti velja tudi matične knjige mariborske župnije sv. Janeza Krstnika iz 17. stoletja z
NŠAM, ki jih je Jože Mlinarič pripravil za več zvezkov Gradiva za zgodovino Maribora (dalje
GZM). Isti zgodovinar je pripravil tudi prevode in regeste starejših listin, ki se nahajajo v PAM.
Na koncu bi izpostavil še vizitacijske zapisnike savinjskega arhidiakonata goriške nadškofije iz
obdobja 1751 – 1773, ki jih je prevedel Anton Ožinger (Anton Ožinger, Vizitacije savinjskega
arhidiakonata goriške nadškofije 1751–1773, 1991). Vizitatorji so sredi 18. stoletja ugotavljali in
zapisali navade ob krstih, porokah in pokopih, ki so bile v veljavi oz. so se do takrat uveljavile,
podatki o številu obhajanih v velikonočnem času pa so bili npr. koristni za približen izračun
števila vseh prebivalcev posamezne župnije.
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V nalogi upoštevano denarno razmerje je naslednje: 1 goldinar (gld) = 60 krajcarjev (kr) = 240
denaričev (d). Za navajanje imenjske vrednosti uporabljam imenjske funte in razmerje: 1
imenjski funt (im. funt) = 8 šilingov (ß) = 240 denaričev (d).
Za pridih arhaičnosti so razdalje v nalogi zapisane v izvirniku (v sežnjih oziroma klaftrah, korakih,
čevljih, minutah hoje, ipd.). Za dolžinska razmerja velja: 1 (avstrijska) poštna milja = 4000
sežnjev; 1 seženj = 6 čevljev = 72 palcev = ok. 1,9 metra. Ena poštna milja (ok. 7,5 km) je
zahtevala dve uri hoje.
* * *
Študij virov je temeljil na samostojnem branju le-teh. Poleg virov, literature, slik, kart in
zemljevidov sem uporabljal še druga strokovna pomagala in pripomočke, zlasti slovarje. Tako
arhivske vire kot literaturo sem dosledno citiral v opombah.
V nalogi sem želel zbrati natančne podatke o lastnikih obravnavanih zemljiških gospoščin (in
pristav) z Dravskega polja in njihovih podložnikih skozi celotno drugo polovico 17. stoletja.
Terezijanske popise hiš iz sredine 18. stoletja sem dodal zavoljo podrobnega seznama
podložnikov po vaseh posameznih gosposk. Te podatke sem primerjal s tistimi, pridobljenimi iz
(predvsem krstnih) matičnih knjig. Na podlagi vseh teh podatkov sem izluščil prevladujoče
družine v posameznih krajih, ali so se te menjavale, kaj se je dogajalo s statusom podložnikov
(parceliranje hub oz. gruntov), številom prebivalstva ipd.
Ključne teme, ki sem se jih lotil v magistrski nalogi, zajemajo več poglavij. Uvodu sledi obsežno
in zato deljeno poglavje. Ločeno so obravnavana zemljiška gospostva in kraji Dravskega polja.
Najprej je narejen zgodovinski pregled in zemljiška podoba 17 obravnavanih gospoščin oz.
pristav na ozemlju Dravskega polja v obdobju od konca 16. do sredine 18. stoletja. Nato sledi
zemljiški in zgodovinski opis 44 vasi in krajev v tem obdobju in na tem območju. Tako
kastelonimi kot toponimi so urejeni po abecednem vrstnem redu. Zaradi njihove številnosti bi
lahko bilo kazalo nepregledno, zato sem se odločil, da pred začetkom vsakega od podpoglavij v
tabeli objavim njihov vrstni red.
Drugi sklop zajemajo matične knjige za obravnavano območje. Uvodni kratki predstavitvi
zgodovine nastanka in razvoja matičnih knjig sledi podroben opis obravnavanih matic in
izpostavitev zanimivejših vpisov iz vsake od knjig.
V navezavi s tem so v četrtem poglavju opisane cerkvenoupravne in življenjske razmere na
desnem bregu Drave ter vpliv Cerkve in države na življenje župljanov do vizitacij goriškega
(nad)škofa Attemsa sredi 18. stoletja.
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V petem poglavju sledi podrobna analiza v nalogi zajetih matičnih knjig. Posamezne matice
obravnavanih župnij so ločene s podpoglavji. Na koncu tega poglavja so zapisane ugotovitve.
Ustrezni grafi in tabele, vezani na to poglavje, so dodani v prilogah (na CD-ju).
Šesto poglavje zajemajo ugotovitve v zvezi s celotno magistrsko temo. Angleškemu in
nemškemu povzetku sledi ustrezna navedba virov in literature. Zadnje poglavje zajema seznam
slikovnega materiala, tabel, grafov in prilog. K prilogam spada tudi zgoščenka (CD), na kateri se
nahajajo tabelarno urejeni prevodi matičnih vpisov obravnavanih župnij in še mnogo več.
* * *
Za izdelavo pričujočega magistrskega dela sem se odločil, ker gre za območje, s katerega
prihajam. Z matičnimi knjigami sem se prvič srečal pred dobrimi osmimi leti, ko sem v okviru
diplomske naloge raziskoval preteklost kraja Miklavž na Dravskem polju. Po pridobljenem
referenčnem okviru za raziskave te vrste sem se k matičnim knjigam vrnil tudi v magistrski
nalogi. Pred leti pridobljeni določeni podatki so dajali slutiti na nekatere korelacije med vasmi,
ki sem jim pri razširitvi teme na praktično vso Dravsko polje lahko lažje sledil. Prav tedaj sem
tudi uvidel potrebo/nujo po delu te vrste, ki bi se sistematično lotilo prav vseh krajev Dravskega
polja in ne zgolj peščice »izbranih«.
Zavedam se, da bi se o določenih podatkih, pridobljenih iz matičnih knjig, dalo polemizirati. Na
koncu naj dodam, da je izdelava pričujočega magistrskega dela zahtevala precej časa. Zgolj ob
matičnih knjigah in zapisih sem presedel mesece in mesece, lahko rečem leta. Če bo naloga
našla pot med bralce, spodbudila dodatne raziskave in s tem vsaj malce osvetlila obravnavano
problematiko, bo ves trud poplačan, namen mojega dela pa s tem izpolnjen.
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UPORABLJENE KRATICE IN OKRAJŠAVE:
čast. – častitljivi/-a oz. častivreden/-na
ČZN – Časopis za zgodovino in narodopisje
d – denarič (pri navajanju denarnih zneskov)
darež. – darežljivi/-a
g/-a. – gospod/gospa
GZM – Gradivo za zgodovino Maribora
Hr. – Herrschaft
izvrst. – izvrsten/-na
kr – krajcar
(n) – nezakonski/-a
nem. – nemško
NŠAM – Nadškofijski arhiv Maribor
občud. – občudovan/-a

PAM – Pokrajinski arhiv Maribor
plem. – plemeniti/-a
por. – poročena
pr. – priležnica
presv. – presvetli/-a
roj. – rojena
SHS – Studia Historica Slovenica
SNVZ – Slovenija na vojaškem zemljevidu
StLA – Steiermärkisches Landesarchiv
sv. – sveti/-a
ß – šiling
TDS – Topographia Ducatus Stiriae
ZAP – Zgodovinski arhiv Ptuj

Slika 01: Detajl Dravskega polja iz leta 1678 (vir: Zemljevid vojvodine Štajerske).

1

1

Georg Matthäus Vischer, Topographia Ducatus Stiriae (izbor), bibliofilska izdaja s priloženo karto v stranskem
žepu (izvod št. 338), Maribor 2006 (v nadaljevanju Vischer, TDS).
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2 PODOBA DRAVSKEGA POLJA V 17. STOLETJU
2.1 GOSPOŠČINE, DVORCI IN PRISTAVE
Tabela 01: Vrstni red v nalogi obravnavanih kastelonimov.
BETNAVA
DRAVSKI DVOR
FRAJŠTAJN
FRAM
GROMPERK
HOMPOŠ/POHORSKI DVOR
LIMBUŠ
PRAGERJEV DVOR/PRAGERSKO
RAČE

RAVNO POLJE
ROGOZA
SLIVNICA
SPODNJI MARIBOR/MARIBORSKI GRAD
ŠENTJANŽ/ŠT. JANŽ
TURNIŠČE
ZGORNJA POLSKAVA
ZGORNJE RADVANJE

Slika 02: Karta obravnavanih kastelonimov (avtor: dr. Igor Žiberna).
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BETNAVA (nem. Windenau, Wintenau)
Za časa imenjske cenitve (1542) se Betnava omenja kot zaključena gospodarska in upravna
enota pod gospoščino Viltuš. 12. marca 1587 jo je od rodbine Zekel (Székely) kupil Volf Viljem
(Wolf Wilhelm) baron Herberstein. Njena davčna osnova je tedaj znašala okrog 110 imenjskih
funtov.2 S tem nakupom je Betnava dokončno postala samostojna gospoščina.
Konec 16. stoletja je Betnava igrala pomembno vlogo v protestantizmu Maribora in okolice.
Herbersteini so bili namreč navdušeni pristaši Luthrove vere. Verjetno so Betnavo kupili ravno z
namenom, da se v bližini Maribora uredi luteranska dušnopastirska postaja. V mestu to namreč
ni bilo možno, saj je bil strah pred prepovedjo deželnega kneza ter njegovimi denarnimi kaznimi
prevelik.3 Protestantska veroizpoved je sicer bila vera manjšine, omejena predvsem na
plemstvo in meščanstvo notranjeavstrijskih dežel. Kot taka ni imela večjega vpliva na
podeželsko prebivalstvo. Razlog za to gre iskati tudi v hitrem in učinkovitem prihodu
protireformacijske komisije. Ta je 8. januarja 1600 s smodnikom uničila vse protestantske
stavbe na Betnavi in razrušila pokopališče, na istem mestu pa dala postaviti vislice. 4 Pet let po
tem dogodku, 27. marca 1605, je tako zemljiški gospod Betnave Volf Viljem baron Herberstein,
do nedavnega še vnet evangeličan, v bližnjem uradu St. Nikolai (Miklavž) cerkovniku miklavške
cerkve odprodal zemljiško posest in majhno hišo.5
V letu 1612 je Volf Viljem v četrti med Muro in Dravo posedoval imenje v vrednosti 100 im.
funtov, 6 šilingov in 17 denaričev6. Leto pozneje je od barona Janeza pl. Stadla kupil urad
2

V nadaljevanju bodo imenjski funti okrajšani z im. funti. Jože Mlinarič, Graščina Betnava pri Mariboru, Kronika,
letnik 24, št. 1, Ljubljana 1976 (v nadaljevanju Mlinarič, Graščina Betnava), str. 16–17; Matej Slekovec, Sekelji –
Rodoslovna in životopisna razprava, Ljubljana 1893, str. 46–47; Dejan Zadravec, Gospostvo Borl od nastanka do
leta 1801, Cirkulane: svet Belanov (gl. ur. Martin Prašnički), Cirkulane 2005 (v nadaljevanju Zadravec, Gospostvo
Borl), str. 78.
3
Andrej Hozjan, Mariborsko mesto med 16. in 18. stoletjem, Studia Historica Slovenica (v nadaljevanju SHS), letnik
6, št. 2–3, Maribor 2006 (v nadaljevanju Hozjan, Mariborsko mesto), str. 313. Podrobneje o tem glej Žiga Oman,
Evangeličanski Maribor: mesto in njegova bližnja okolica v času reformacije in protireformacije v 16. in na začetku
17. stoletja, s poudarkom na času vrhunca in zatrtja tukajšnje evangeličanske skupnosti med letoma 1587 in 1602,
Maribor 2010 (magistrsko delo; v nadaljevanju Oman, Evangeličanski Maribor); isti, Evangeličanska postojanka pri
gradu Betnava pri Mariboru, III, 1582–1600, Maribor 2013 (v okviru XXXVIII. zvezka GZM-ja).
4
Vasko Simoniti, Deželnoknežja protireformacija in katoliška obnova, v: Peter Štih in Vasko Simoniti, Na stičišču
svetov, Slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja, Ljubljana 2010 (v nadaljevanju Štih in
Simoniti, Na stičišču svetov), str. 255; Ignacij Orožen, Das Bisthum und die Diözese Lavant, Th. 1, Das Bithum, das
Domkapitel und die Dekanate: Marburg, Mahrenberg, Jaring, St. Leonhard in W. B., Kötsch und Zirkoviz.
Marburg/Maribor 1875 (v nadaljevanju Orožen), str. 339–341.
5
1605 am 27. März zu Windenau hat laut Urkunde Wolf Wilhelm Herr zu Herberstein seinen Grund und sein
Häusel, bei St. Nikolai liegend, zu einer Meßnerei der St. Nikolai-Kirche verkauft. Orožen, str. 292.
6
V nadaljevanju bo za šilinge uporabljen simbol »ß«, za pfenige oz. denariče pa »d«.
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Pohorje v vrednosti 23 im. funtov, 3 ß in 2 d. Leta 1629 je bilo imenje v vrednosti 127 im.
funtov, 1 ß in 20 d vpisano njegovemu sinu Volfu Krištofu. Slednji je dediščino pozneje volil
svojemu mlajšemu bratu Janezu Viljemu (ml.) baronu Herbersteinu.7
Prav ta je podpisal in pečatil popis glavarine gospostva Betnava za leto 1632. Glede na seznam
je imela gospoščina tedaj zaposlenega grajskega oskrbnika (…item halte ich ain hauß-pfleger),
kómornika (cämmerling), krojača (ain schneider), kovača podkev (ain raitshmidt), konjskega
hlapca (ain reitkhnecht), kočijaža (gutshӱ), lovca, vrtnarja (ain gartner khnecht), ključárko (ain
bshliesserin), kuharico (ain khöchin) in pekarico oz. slaščičarko (ain pfisterin). Za pristavo oz.
gospodarsko poslopje ob gradu sta bila zadolžena dva oskrbnika (zcwen maÿr). Njima so bili na
razpolago štirje hlapci in tri dékle (vier maӱrkhnecht…dreӱ maÿrdiern). Gospoščina si je lastila še
štiri viničarje (vier weinzödl).8
Gospoščina si je pri cerkvi sv. Miklavža (Underthonen Amb9 St. Nicola) lastila deset
podložnikov na celih hubah (ganze hüeben). Pet jih je bilo na domcih (ali oštatih10; hoffstädt),
štirje pa so bili gostači (herberger). Pri kmečkih opravilih je pomagalo sedem hlapcev in osem
dékel; bržčas so bili porazdeljeni med omenjenimi desetimi velikimi kmetijami v vasi.
Nadalje si je Betnava v »Njivskem uradu« (Veldner Ambt) lastila enaindvajset podložnikov na
celih hubah in pet na polovičnih. Dva sta bila na domcih, devet je bilo gostačev, medtem ko je
bilo hlapcev enajst in dékel deset.
V »Pohorskem uradu« (Pacher Ambt) se je na celih hubah nahajalo petnajst podložnikov, na
polovičnih so bili štirje. Na domcu je bil eden, gostačev je bilo sedem, hlapcev dvanajst in dékel
osem.

7

Adalbert Sikora, Die Gülten in Steiermark nach den landschaftlichen Steuerbüchern 1516–1785, Gülten Stmk. 1 (v
šestih knjigah), 1957 (v nadaljevanju Sikora), knjiga B249/3, str. 155 (v nadaljevanju bosta številka knjige in tam
uporabljene strani navedeni v obliki [Sikora, številka knjige/stran]); J[oseph] A[ugust] Kumar, Geschichte der Burg
und Familie Herberstein, 3. Teil, Wien 1817 (v nadaljevanju Kumar), str. 90. Volf Viljem, oče Volfa Krištofa in Janeza
Viljema, se je poročil trikrat. Oba sinova sta iz njegovega prvega zakona z Ano, hčerko Krištofa Reinprechta pl. Welz
in Marjete roj. pl. Leisser. Poleg njiju so se zakoncema rodili še sinova Maksimiljan in Gundaker ter hčerki Benina in
Felicija. Od sinov so se pozneje trije, podobno kot njihov oče, izkazali v vojaški službi; Maksimiljan v beneški (proti
Turkom v Dalmaciji), Janez Viljem v nizozemski in Gundaker v cesarski. Po Anini smrti se je Volf Viljem poročil z
Elizabeto pl. Seenuß, s katero sta dobila sina Jurija Andreja. Tudi ta je hodil po stopinjah svojega očeta in je umrl v
braunschweiški vojaški službi. Do leta 1607 je umrla še Elizabeta, saj se je tega leta Volf Viljem poročil z Ivano roj.
pl. Kollonitsch (tudi Kolonić). Prvi lastnik Betnave iz rodbine Herberstein je umrl v letu 1619. Kumar, str. 90; Oman,
Evangeličanski Maribor, str. 64–65.
8
StLA, Landschaftliches Archiv, Antiquum (v nadaljevanju StLA, LAA), Gruppe VI, Leibsteuer 1632/8 (v nadaljevanju
StLA, Leibsteuer 1632), Viertel zwischen Mur und Drau (v nadaljevanju MD.), Nr. 24, Herrschaft Windenau, fol. 1.
9
Z ozirom na število podložnikov in oznake v nadaljevanju seznama je zelo verjetno mišljen urad (nem. Am[b]t).
StLA, Leibsteuer 1632, MD., Nr. 24, Herrschaft Windenau, fol. 2.
10
Domec (ali oštat, iz nem. hofstatt) je bil gospodarska enota, manjša ali enaka mali kmetiji. Sergij Vilfan, Pravna
zgodovina Slovencev, Ljubljana 1996, str. 293.
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Kot zadnji se omenja »Grajski urad« (Schloβ Ambt). Tukaj se omenja šest podložnikov na celih
hubah in deset na polovičnih. Tisti na domcu in gostači so bili po štirje, hlapcev je bilo devet,
dékel pa deset.11
Po popisu je skupno število betnavskih podložnikov znašalo 201. Od teh jih je bilo 52 na celih
hubah in 19 na polovičnih; na domcih jih je bilo 12. Gostačev je bilo 24, hlapcev 43 (skupaj s
štirimi na pristavi) in dékel 39 (s tremi na pristavi). Viničarji so bili štirje. Vrednost glavarine za
gospoščino Betnava v letu 1632 je skupaj znašala 89 im. funtov 7 š in 12 ½ d. V teh nekaj letih je
imenje (torej) ostalo nespremenjeno, saj je na začetku popisa četrtina vrednosti le-tega po
imenjski knjigi za deželo Štajersko (der vierte thail der gülten…in Steÿr gült-buech) ocenjena na
32 im. funtov 3 š 12 ½ d.12 Kot je bilo zgoraj že omenjeno, je popis podpisal in pečatil lastnik
gospoščine, Janez Viljem ml. baron Herberstein.13
Leta 1635 se je na precejšnjem delu Dravskega polja odvijal kmečki upor. Tedanji zemljiški
gospod Betnave Janez Viljem ml. baron Herberstein je za poveljnika protipuntarske vojske,
sorodnika Jurija Ernesta barona Herbersteina, nabiral vojake.14
V letu 1641 je bil za gospoščino popisan ognjiščni davek. Kot njen lastnik se tedaj še vedno
omenja Janez Viljem ml. baron Herberstein, vendar pa je ta Betnavo zastavil Evi Feliciji pl.
Purgstall, roj. baronica Herberstein.15 Po tem seznamu se je v okviru gospoščine nahajalo šest
ognjišč oz. kurišč na betnavskem gradu (…Ihn gshlosß Winttenau sein prandtsteth sehß) in eno
na dvorišču (Ain hoff). Omenja se še skupno šestdeset celih hub (Item sein ganzer hüeben vnder
der herrshafft sehzig…), enajst polovičnih (Mehr halbe hüeben sein aÿliff…) in dvajset domcev
(Item sein hofsteth zwainzig…). Dodatni ognjišči sta se nahajali po eno v nekem vinogradu
(Mehr beÿ ainen weingartten ein prandtstath…) in drugo v izbi betnavske pristave (Item ain
moÿrstuben).16
11

StLA, Leibsteuer 1632, MD., Nr. 24, Herrschaft Windenau, fol. 2–3.
Prav tam, fol. 1.
13
Das dise mein einlag dem neuen contributions anshlag gemäß erbor auffgericht seÿtens meines wissens von
disem 1632 Jahr mehrers nicht bringe bezeüge ich beÿ meinen adelichen ehrn thrauen vnnd glauben. In vrkhundt ist
mein hie vndter gestelte handtshrifft vnndt pedtshafft. [L. S.] Hannß Wilhelbn freÿhr zu Herberstain der jünger. Prav
tam, fol. 4.
14
Jože Koropec, Mi smo tu, Veliki punt na Slovenskem v letu 1635, Maribor 1985 (v nadaljevanju Koropec, Mi smo
tu), str. 156.
15
Dise verzaichnus lege ich Eua Felicitas frau von Purkhstall als affter bestandt inhaberin des gueths Winttenau,
ener er. löbl. landtshafft in Steÿr, vnd beÿ meinen adtelichen ehren glauben vnd trauen ein, vnd becrefftige sollche
mit meiner hierfirgestelten handtshrifft vndt pedtshafft. Beshehen zu Winttenau den 24. maÿ ap. 1641 jahrs. [L. S.]
Eua Felicita frau von Purgkhstall ein geborne freÿherin von Herberstein. StLA, LAA, Rauchfanganschlag 1640/48,
MD., Nr. 83, Eva Felicitas von Purgstall als Pfandinhaberin der H. Windenau (v nadaljevanju StLA, LAA,
Rauchfanganschlag 1640/48, MD., Nr. 83), fol. 1. Eva Felicija je bržčas bila mlajša sestra Janeza Viljema. Glej
opombo št. 7.
16
StLA, LAA, Rauchfanganschlag 1640/48, MD., Nr. 83, fol. 1
12
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Splošno gledano se je vrednost imenjske rente Betnave manjšala oz. se je gospoščinska posest
prodajala. Gundaker baron Herberstein in njegova (pol)sestra baronica Ana sta leta 1648 od
imenja pokojnega Janeza Viljema ml. Herbersteina odprodala urad Miklavž (ocenjen na 34 im.
funtov) Juriju Jerneju grofu Khislu, lastniku gospostva Spodnji Maribor s sedežem v mestnem
gradu.17 Leto pozneje je taisti Gundaker od betnavskega imenja odprodal majhen delež v
vrednosti enega im. funta in 24 d še Janezu Prantnerju. Sredi 17. stoletja (1651) je denimo
Marija Marjeta Graβperger (prej Purgstall) prodala Lovrencu Laurigu, graverju v železo iz
Leobna, imenje v vrednosti štirih funtov. Leta 1660 naj bi bila betnavski liniji Herbersteinov
gospoščina zaradi dolgov celo zarubljena. Pozneje je Betnavo skupaj z gospoščino Viltuš kupil
grof Žigmund Kacijaner (Siegmund Katzianer). Leta 1677 je preostalo posest od Jurija
Žigmunda18 kupil Janez Jakob grof Khisl, sin Jurija Jerneja, in jo pozneje združil s svojo
gospoščino Spodnji Maribor.19
Leta 1679 je Janez Jakob kupil še gospoščino (Zgornji) Gromperk ter jo do leta 1686 združil v
veliko gospoščino Spodnji Maribor.20 Celotno premoženje in posest je pozneje dedovala njegova
hči grofica Marija Eleonora por. Ursini-Rosenberg. Ko sta ji bili leta 1711 v imenjsko knjigo
vpisani gospostvi Betnava in Gromperk (pridruženi gospostvu Spodnji Maribor), je njuna
imenjska renta znašala 112 im. funtov, 4 ß in 28 ½ d.21
V letu 1716 je grofica na sedežu mariborske gospoščine pečatila pogodbo za polovico hube med
Laznico (Lassniz) in Bistrico (Feistriz) pri Limbušu. Posest je v zgornjem delu mejila na gorninski
vinograd Andreja Pangerla, na desni na vinograd admontskega samostana, na levi na kmetijo
Tomaža Sern(e)ca (Sernz), v spodnjem delu pa na travnike Janža Roterja (Jansche Rotter).
Omenjena posest je spadala k (tedaj) imenju Betnava, v zakup po kupnem pravu pa jo je vzel
Štefan Ozim (Ossim).22
17

StLA, LAA, Gruppe VI, Steuerbuecher 1645–1655, Steuerbuch (v nadaljevanju StLA, Steuerbuch) 1648, Khüβl;
Sikora, 3/301. O rodbini Khisl bo beseda podrobneje tekla pri opisu (njihove) gospoščine Spodnji Maribor.
18
Jurij Žigmund je bil sin Janža Žigmunda (Hans Siegmund), zato ni jasno, ali je gospoščini Viltuš in Betnava kupil
starejši ali mlajši Kacijaner. Dne 17. oktobra 1667 se je Jurij Žigmund grof Kacijaner pl. Katzenstein (von
Katzenstein), sin Janža Žigmunda in njegove žene Marije Elizabete, poročil z ovdovelo Polikseno grofico
Wartenberg, roj. grofica Herberstein. Poročni priči sta bila Janž (Hans) grof Herberstein in Erazem Ludvik (Erasmus
Ludwig) grof Herberstein. Ludwig Schiviz von Schivizhofen, Der Adel in den Matriken der Stadt Graz, Graz 1909 (v
nadaljevanju Schiviz, Der Adel in den Matriken), str. 210.
19
Sikora, 3/301 in 4/314-315; Barbara Žabota, Rodbina Khisl – novoveška zgodba o uspehu, Kronika, letnik 51, št. 1,
Ljubljana 2003 (v nadaljevanju Žabota, Rodbina Khisl), str. 21–22.
20
Mlinarič, Graščina Betnava, str. 17; Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften
und Gülten, Städte und Märkte, München 1962 (v nadaljevanju Pirchegger), str. 106.
21
Sikora, 4/315 in 5/309
22
PAM, Zbirka listin (1246–1865), pripravil Jože Mlinarič, Maribor 1987 (v nadaljevanju PAM, Zbirka listin), št. 668,
10. maj 1716, str. 196.
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Po grofičini smrti (31. januarja 1725)23 je imenje leta 1727 dedoval Franc Jakob grof Brandis.24
Dvorcu, upodobljenemu na Vischerjevi veduti okoli leta 1687, je zaradi svojevrstne podobe šlo
posebno mesto med tedanjimi štajerskimi gradovi. Renesančno zasnovo graščine z reprezentančnim bivalnim prednjim traktom in tremi začelnimi gospodarskimi trakti so na vogalih poudarjali pravokotni obrambni stolpiči. V drugi četrtini 18. stoletja so grofje Brandisi dvorec prezidali
v baročnem slogu in mu dali sedanjo podobo.25

Slika 03: Dvorec Betnava (vir: TDS, št. 1).

Za časa terezijanskega popisa hiš iz leta 1754 je imela gospoščina podložnike26 v uradu Bistrica
(ob Dravi) in Laznica (tričetrthubnega kmeta, šest polhubnih kmetov in enega kajžarja), v uradu
Pohorje (dva tričetrthubna kmeta, enajst polhubnih in tri četrthubne) in »grajskem« uradu
(Schlos Amt; po enega tričetrthubnega, polhubnega in četrthubnega kmeta, štiri kajžarje in
enega gostača). Število njenih podložnikov je tako znašalo dvaintrideset, čeprav je v skupnem
popisu zabeleženih triinšestdeset hiš; vsi preostali (31) so bili kajžarji in so živeli v po eni hiši.27
23

Vpis z 31. 1. 1725. GZM, zvezek XXVIII, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Mrliška knjiga 1664–1762, uredil
in pripravil Jože Mlinarič, Maribor 2003 (v nadaljevanju GZM XXVIII (podobno ostali zvezki)).
24
Mlinarič, Graščina Betnava, str. 17; Pirchegger, str. 106.
25
Vischer, TDS, upodobitev št. 1; prav tam, Ivan Stopar in Primož Premzl, Popis upodobitev [ob posebni izdaji
Vischerjeve TDS] (v nadaljevanju Stopar in Premzl, Popis upodobitev iz Vischerjeve TDS), str. 52; Mlinarič, Graščina
Betnava, str. 17.
26
Z besedo »podložnik« imam vedno v mislih družinskega oz. hišnega poglavarja.
27
StLA, Hӓuserzӓhlung 1754/55 (v nadaljevanju Hӓuserzӓhlung), Cillier Kreis (v nadaljevanju CK), karton (v nadaljevanju kar.) 20, zvezek (v nadaljevanju zv.) 75, fasija št. 225, Herrschaft (v nadaljevanju Hr.) Windenau.
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Dvorec se je nahajal četrt ure hoda od vasi Spodnje Radvanje in Razvanje. V času jožefinske
vojaške izmere se je v njegovi bližini, ob deželni cesti Slovenska Bistrica – Maribor (onstran
umetnega ribnika), nahajala plantaža murv. Na vzhodni strani ceste je stala manjša pristava. Na
ozemlju, kjer sta se deželni cesti iz smeri Ptuja in Slovenske Bistrice proti Mariboru združili, je bil
prostor, namenjen urjenju vojakov.28
DRAVSKI DVOR (nem. Meierhoff, pozneje Drauhoff)
O Dravskem Dvoru je znanega izredno malo. Pristava je denimo na vojaški karti iz druge
polovice 18. stoletja sploh prvič upodobljena in na kratko opisana. V matičnih knjigah župnij
Hoče in Slivnica iz druge polovice 17. stoletja se na območju Dravskega polja večkrat omenjajo
pristave oz. njihovi oskrbniki (in lastniki), pa tudi v njih živeče družine oz. stanovalci, vendar jih
je na podlagi pavšalnih podatkov praktično nemogoče natančno lokalizirati.
Splošno znan podatek, da je bila majerija last zemljiškega gospostva Rače, nam (lahko) potrjuje
vaška cesta, ki je od pristave potekala do priključka na deželno cesto Ptuj – Slovenska Bistrica (z
odcepom za mesto pri Framu) in se je vila praktično do Rač. Dvorec oz. pristava z gospodarskim
poslopjem in nekaj podložnimi hišami se v terezijanskem popisu za gospostvo Rače sicer ne
omenja.29
Po terezijanskem katastru je na tem območju zaslediti neki svoboden dvor (freӱer Mäyrhoff), ki
ga je leta 1747 Franc Anton Filipič (Philipitsch) kupil za 1.500 gld z vsemi pravicami in
svoboščinami od ženskega samostana Vseh svetih iz Gradca. K dvoru je spadalo več njiv. Ena se
je nahajala pri sami stavbi, druga ob vozni cesti v smeri njiv gospoščine Rače. Naslednja njiva je
ležala pri hrastovem gozdiču, še ena na njegovi drugi strani, ena pa preko ceste, ki je mejila na
posesti gospostva Slivnica. V kupno pogodbo je bil zajet še majhen vrt pri dvoru in zgoraj
omenjeni hrastov gozdič.30
Dravski Dvor je bil od vasi Dobrovce in Marjeta oddaljen za okoli četrt ure hoje. Gospoščina
Rače se je nahajala okrog tričetrt ure hoda vstran. Slivniški gozd (na jožefinski vojaški karti
Szlanizer Wald) in Marješka hosta (Margarethen Wald) sta bila hrastova ter bukova gozdova in
nista bila preveč gosta. Dravski Dvor in še en dvorec oz. pristava, od prvega oddaljena kakšnih
deset minut hoje v smeri Hotinje vasi oz. Rač (proti zahodu; na sliki v levem zgornjem kotu), sta
bila zidana iz kamna.31
28

Vincenc Rajšp in Vladimir Kološa, Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, Opisi, Zvezek 6, Ljubljana 2000 (v
nadaljevanju Rajšp in Kološa, SNVZ), str. 113, in Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (gl. ur. Vincenc
Rajšp), Karte, Ljubljana 2000 (v nadaljevanju Zemljevidi), Sekcija 165.
29
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 69, fasija št. 75, Hr. Kränichsfeldt.
30
StLA, LAA, Signatura: MTK MH262, Mäyrhoff an traafelt. Datirano z Maribor (Mahrburg), 15. julij 1749.
31
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 116 in 118, in Zemljevidi, Sekcija 166.
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Slika 04: Dravski Dvor upodobljen na jožefinski vojaški karti, detajl (vir: Zemljevidi).

FRAJŠTAJN (nem. Freistein, Frey(en)stein)
V 16. stoletju je posest iz dveh hub in domcev kupil Janez Regal (Regall), ki je tedaj že posedoval
bližnji gospostvi Rače in Zgornjo Polskavo. Okoli leta 1570 je dal zgraditi dvorec Frajštajn
namesto požganega Rosenbergovega dvora (Rosenberghof). Očitno so Regali izgradili sedež
gospostva tako, da so določene posesti oz. imenje gospostva Gromperk prepustili Frajštajnu.
Ana Regal (vdova po Juriju Adamu), roj. Haller, je gospoščino leta 1603 prodala Juriju baronu
Stubenbergu. Štiri leta pozneje jo je kupil Erazem pl. Dietrichstein in ji z nakupi dodajal imenja
Žigmunda barona Stubenberga, Janeza Gallerja, Marjete Wagen, roj. Rab, in Gregorja Matetiča
(Matetisch).32
Po popisu glavarine so v okviru gospoščine delovali upravnik, osem hišnih oskrbnikov, mlinar,
triinpetdeset hlapcev oz. dékel in enaindvajset gostačev. Podložnikov s statusom celohubnega
kmeta je bilo 45, polhubnih kmetov 5, prostosajnih podložnikov in sogornikov 11, gostačev na
domcih pa 14.33
Za leto 1635 je znan podatek, da uporni kmetje gradu Frajštajn niso prizanesli in so ga požgali.34
32

Pirchegger, str. 127; Stopar in Premzl, Popis upodobitev iz Vischerjeve TDS, str. 56; Jože Koropec, Ob
spodnjepolskavskem urbarju iz leta 1663, ČZN, Maribor 1965 (v nadaljevanju Koropec, Spodnjepolskavski urbar iz l.
1663), str. 89; Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor (odg. ur. Slavica Tovšak), Maribor 2009 (v
nadaljevanju Vodnik PAM), str. 931.
33
StLA, Leibsteuer 1632, MD., Nr. 3., Hr. Freistein, Oberpulsgau. V imenu Erazma barona Dietrichsteina je popis
pečatil Janez Baltazar grof Dietrichstein.
34
Jože Koropec, Slovenski puntarji med 1573 in 1635, ČZN, letnik 46, n. v. 11, št. 1, Maribor 1975 (v nadaljevanju
Koropec, Slovenski puntarji), str. 30.
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Pet let pozneje se je popisovalo imenje za odmero ognjiščnega davka. Žigmundu Ludviku grofu
Dietrichsteinu je bil od vseh dimnikov, ognjišč in kurišč (njegovih podložnikov) v okviru
gospostev Frajštajn, Gromperk in Zgornja Polskava (pozneje) odmerjen davek od skupne
vrednosti 157 im. funtov in 2 ß.35
Leta 1673 je gospoščino po pokojnem očetu Žigmundu Ludviku dedoval njegov sin Žigmund
Helfrid (Helfried). Gospoščina, tedaj ovrednotena s 127 im. funti in 3 ½ d imenjske rente, je (že)
leta 1679 zamenjala svojega lastnika. V imenu studeniškega dominikanskega samostana jo je za
vsoto 24.000 gld kupila priorka Marijana Pečaher (Petschacher).36
Graščina se je od njene upodobitve na Vischerjevi veduti iz ok. leta 1687 do danes ohranila
skoraj neokrnjena. Pozidana je bila v pravokotnem tlorisu in je bila dvoinpolnadstropna. Prednje
pročelje je bilo poudarjeno z renesančnim portalom in dvema triforama. Gospodarska poslopja,
na veduti delno vpeta v obzidje, (pa) so do danes večidel izginila.37

Slika 05: Dvorec Frajštajn (vir: TDS, št. 19).

35

StLA, Rauchfanganschlag 1640, Viertel Cilli (v nadaljevanju C.), Nr. 10, Hr. Grünberg und Freistein sowie OberPulsgau (popis iz 26. junija 1640).
36
Pirchegger, str. 127; Sikora, 5/114.
37
Stopar in Premzl, Popis upodobitev iz Vischerjeve TDS, str. 56.
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Po krstni matični knjigi spodnjepolskavske župnije se v drugi polovici 17. stoletja s sedeža
gospoščine omenjajo priimki Kodrič, Zajfrid, pl. Prantenau, Šof, Birker, Rauš, B(e)rglez, Pinter,
Korošec in Šmahne(ton).38 Od plemenitejših priimkov je zaslediti samo pl. Prantenau-a.
V letu 1723 je priorka Marija Konstancija rojena pl. Widerkher v imenu dominikanskega
samostana v Studenicah (ordinis st. Dominici zu Studeniz beym gnaden brunn) podelila Juriju
Medvedu (Medueth) ščitno pismo za kos travnika, ki ga je slednji podedoval po očetu Tomažu.
Od zemlje, spadajoče v okvir studeniške gospoščine Frajštajn, se je za hasnovanje letno plačeval
po en goldinar.39
Za časa terezijanskega popisa hiš je bilo studeniškemu samostanu v okviru njihove gospoščine
Frajštajn podložnih 154 hiš, med drugimi v Spodnji Polskavi, bližnjih Selah, Stražgonjci,
Šikolah, Razvanju (Rossweiner Ambt in Rossweiner Berg) in Pongrcah.40
Vas Spodnja Polskava je bila od Zgornje Polskave in Požega oddaljena za pol ure hoje, od Šikol in
Črešnjevca pa za okroglo uro. Poleg dvorca Frajštajn je drugo trdno zgradbo v vasi predstavljala
še župnijska cerkev sv. Štefana. Skozi vas je tekel del potoka Polskava. Širok je bil dva sežnja,
globok pa od enega do dva čevlja. Njegovo dno je bilo peščeno, na nekaterih mestih pa bolj
kamnito. Bregovi potoka so bili plitvi, tako da so bile vasi ob poplavah polne luž. Voda iz
tamkajšnjih izvirov oz. studencev je bila zelo dobra in je veljala za zdravo. Kraj je ležal na čisti
ravnini. Bližnje hribovje je bilo oddaljeno četrt ure hoje. Gozd, ki se je raztezal v ravnini, je bil
bolj pašnik, malo poraščen in z nizkim grmičevjem, le tu in tam so bile zaplate nizkega drevja.
Poti so bile široke od enega do dva sežnja in v dobrem stanju. Po dolgotrajnem deževju, ko so
bile vse poti slabe, so tudi te postale blatne, vendar so bile vseskozi prehodne.41
FRAM (nem. Frauhaim, Frauheim)
Framsko gospostvo je leta 1593 prenehalo biti posest štajerskih deželnih maršalov. Imenje,
ocenjeno na 180 im. funtov, 7 ß in 13 d, je od Janeza Friderika Hoffmana kupil Zaharija
(Zacharias) Schneeweiss s Kozjega. Leta 1602 je nespremenjeno imenje dedoval njegov sin
Janez Jakob.42

38

NŠAM, fond: Župnija Spodnja Polskava, Krstna knjiga I, 1661–1700.
PAM, Zbirka listin, št. 688, 18. oktober 1723, str. 200.
40
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 33, Hr. Freӱstain; Pirchegger, str. 127.
41
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 197–198, in Zemljevidi, Sekcija 172.
42
Sikora, 4/163; Jože Koropec, Framsko Morje skozi čas: do leta 1800, ČZN, letnik 66, št. 1, Maribor 1995 (v
nadaljevanju Koropec, Framsko Morje skozi čas), str. 39.
39
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Trideset let pozneje, leta 1631, je lastnica framskega gospostva Urš(ul)a Schneeweiss, roj. Pain,
kot vdova vnovič poročena Kohler, izvedla ob proščenju43 pravi bojni pohod na herbersteinsko
Slivnico s preko sto oboroženimi podložniki z zastavami in bobni. V spopadu je bil ubit tudi
Herbersteinov gospoščinski upravnik. Kmalu zatem je Urš(ul)a umrla. Po njeni smrti je gospodar
gospoščine Fram postal kar zemljiški gospod sosednje Slivnice Janez Jakob baron Herberstein, ki
mu je Urša dolgovala ogromno denarja. Po tem letu je Slivnica polagoma vsrkala framsko
gospostvo.44
Vsaj od leta 1640 naprej se kot zemljiški gospod Slivnice in Frama omenja Janez Ernest baron
Herberstein.45 V letih od 1643 do 1654 je bil Herbersteinov framski upravnik Janez Jurij Ingolič.
Upravnik že tedaj ni živel v razpadajočem gradu, pač pa v štoku pod njim.
Leta 1674 se kot slivniško-framski zemljiški gospod omenja Frančišek Krištof grof Herberstein.
Po njegovi smrti je z gospostvom razpolagala vdova Ana Krescencija, roj. Wildenstein. Leta 1680
se je vnovič poročila z Žigmundom pl. Wagenspergom. Omenjena je v Vischerjevem registru
lastnikov kastelov. Umrla je leta 1721.46
Združeno gospostvo Slivnica in Fram je bilo v letu 1699 ovrednoteno na 357 im. funtov, 3 ß in
15 d. Leta 1724 je imenje po pogodbi z vdovo Marijo Terezijo grofico Dietrichstein pridobil
deželni- namestnik in upravitelj Janez Ernest ml. grof Herberstein. Imenje je leta 1732 dedovala
grofova žena Marija Karlota (Carlotta) grofica Herberstein. Šest let pozneje je Janez Jurij grof
Herberstein, dedič gospostva, drugače pa visoki oficir v Vojni krajini, slivniško in njej pridruženo
framsko gospostvo prodal Francu Ludviku grofu Khuenburgu. Leta 1741 je Anton pl. Curti
gospostvu dokupil vas Dobrovce (?; Härdtl) in pristavo imenja Hompoš v vrednosti 12 im.
funtov, 6 ß in 18 d, kar je tedaj skupaj zneslo 360 im. funtov, 6 ß in 14 d imenja.47

43

Praznovanje godu zavetnika cerkve. SSKJ, Ljubljana 2005, str. 1086.
Koropec, Framsko Morje skozi čas, str. 39–40.
45
Sikora, 4/163. Sikora omenja podatek, da je leta 1640 imenjska vrednost združenih gospostev Slivnice in Frama
Janeza Ernesta barona Herbersteina za odmero ognjiščnega davka znašala 91 im. funtov in 6 ß. Prav tam.
46
Koropec, Framsko Morje skozi čas, str. 40–42; Sikora, 4/285–286; Ivan Stopar in Primož Premzl, Seznam
lastnikov, v: Vischer, TDS [bibliofilska izdaja] (v nadaljevanju Stopar in Premzl, Seznam lastnikov), str. 96. V PAM
hranijo zanimivo knjigo prihodkov in izdatkov Ane Krescencije grofice Wagensberg oz. njenih združenih gospoščin
Slivnice in Frama za leto 1711/1712. Po knjigi je gospostvo Fram lastnici v letu 1711 prineslo v davku in robotnini
2.179 gld, 19 kr in 1 5/8 d, gospostvo Slivnica pa »samo« 1.842 gld, 29 kr in 2 ¾ d. Njeni skupni letni prihodki so
znašali 8.132 gld in 4 kr, celoletni izdatki pa 3.479 gld. PAM, fond: Gospoščina Slivnica, Signatura 1838, Knjiga št.
15, Združeni gospoščini Slivnica in Fram grofice Wagenberg 1711/12, fol. 1–2 in fol. 12.
47
Sikora, 5/50.
44
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Prva in hkrati tudi edina izpričana učenca ruške latinske šole v tem obdobju iz Frama sta po
seznamu njenih učencev iz leta 1668 (bila) brata Frančišek in Janez Krstnik pl. Gallobez.48

Slika 06: Framski grad konec 17. stoletja (vir: TDS, št. 20).

Glede na podatke iz slivniške krstne knjige se v obdobju 1683–1699 v kraju omenjajo priimki
Bobič, Mihelič, Bedenik, Gril, Obnor, pl. Grah, Rudolf, Amnik, Hrovat, Jevšavar, Butelj, Hudič,
Mom, Žgajner, Kočevar, Pungartnik, Blažun, Korošič, Kuna, Krabuš, Jakopec, Vauhnik, Kodrič,
Babel, Hercog, Plahutnik, Šiša, Kerstenak, Gmajnšek, Oplen, Klajnercl (= Kleinherzel?), Male(j),
Širec, Perko, Bačko, Klavž, Lubec, Rozman, Klemenčič, Bedenik, Fregl, Terglavčnik, Gert, Rutar in
Volk.49
Za časa terezijanskega popisa se v framskem uradu združene gospoščine Slivnice in Fram
omenja dvanajst podložnikov na četrtinskih hubah (od teh sta dva imela po dve hiši), trideset
kajžarjev (ena je bila kajžarica, dva kajžarja pa sta imela po dve hiši), trije viničarji (podrejeni
studeniškemu samostanu), od dežele svobodna viničarka (Ana Marija pl. Thinfeldt) ter mlinar in
kovač. Skupaj je to znašalo dvainpetdeset podložnih hiš. Tri od teh so bile podložne štifti
Studenice.50
48

Gallobez Franciscus et Joannes Baptista nobiles Frauheimenses. Jože Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike,
Ruška kronika (ur. Josip Teržan), Ruše 1985 (v nadaljevanju Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike), str. 151.
49
Verjetno so priimki po očetu pomešani s hišnimi imeni oz. imeni posamezne domačije. NŠAM, fond: Župnija
Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
50
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 72, fasija št. 191, Hr. burg Shleiniz et Frauheimb.
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Kraj je ležal v globeli, ki so jo obdajali hribi Pohorja. V drugi polovici 18. stoletja je framski grad
pogorel. Od renesančnega obrambnega sistema, upodobljenega na veduti framskega gradu v
Vischerjevi knjigi štajerskih gradov, se je ohranilo samo še nekaj temeljev, ki jih je sčasoma
prerasel gozd.51 Edino trdno zgradbo je (tako) predstavljala cerkev sv. Ane. Skozi vas je tekel
Framski potok. Širok je bil do tri čevlje in je imel kamnito dno. Ker je bil zelo deroč, je bilo na
njem postavljenih nekaj mlinov.
Vas je bila za pol ure hoje oddaljena od Rač in Ješence ter za tričetrt ure od Slivnice. Nekaj hiš je
stalo ob deželni cesti, ki je bila tukaj široka šest sežnjev in v dobrem stanju. Večina ostalih hiš se
je nahajala v globeli pod cerkvijo sv. Ane, ob cesti proti Pohorju, SZ od deželne ceste. Ostale poti
v kraju in njegovi okolici so bile zaradi hribov ter bližnjih močvirij ozke in slabe. V vasi je bila
nizka raztresena hosta z malo visokimi drevesi.52
GROMPERK (nem. Grienberg, Grünberg; za Spodnji Gromperk še Grünhof)
Grad je stal uro hoda iz Zgornje Polskave proti Šmartnemu na Pohorju. Zofija Scheyrer je leta
1580 grad oz. gospoščino prodala Krištofu pl. Prag-u (tudi Prager) iz Jamnika (pri Slovenskih
Konjicah). Krištof je ob svoji smrti leta 1594 zapustil vdovo Ano in sina Janeza in Jurija Krištofa.
Vdova Ana je na Gromperku ostala do svoje smrti leta 1604, nakar jo je nasledil sin Janez.
Slednji je gospoščino leta 1629 prodal Žigmundu Ludviku pl. Dietrichsteinu (iz Zgornje Polskave),
sam pa se je bil, kot vsi ostali evangeličanski plemiči iz notranjeavstrijskih dežel, prisiljen
izseliti.53
Za časa popisa glavarine (1632) je bila gospoščina v lasti Žigmunda Ludvika grofa
Dietrichsteina54, čeprav je bilo v imenjski knjigi še vpisano ime Janeza Pragerja. Njen oskrbnik je
bil tedaj Janž (Hannβ) Prandtner. Ker je bil sam plemenitega stanu in lastnik določenega imenja,
v popisu podložnikov gospoščine Gromperk ni bil upoštevan. Obdavčil naj bi se v svoji
napovedi.55 Brez oskrbnika je bilo v okviru gospostva popisanih deset hlapcev na pristavi,
osemintrideset celih hub, sedemnajst domcev in kajžarjev, dva sogórnika in osemnajst gostačev
oz. gostačic.56
51

Stopar in Premzl, Popis upodobitev iz Vischerjeve TDS, str. 56.
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 109–110, in Zemljevidi, Sekcija 165.
53
Pirchegger, str. 123; Oman, Evangeličanski Maribor, str. 66; Sikora, 5/281; Koropec, Spodnjepolskavski urbar iz l.
1663, str. 89.
54
Mein Sigmundt Ludwigen graffens von Dietrichstain einlag der neuen gelt contribution von der herrshafft
Grienberg. StLA, Leibsteuer 1632, C., Nr. 4, Hr. Grienberg, fol. 1.
55
Für dem pfleger Hannβ Prandtner weillen er nicht allein ein nobilitirte pershon sonsten auch selbsten mit etlich
wenig gülten in der ansag, also legt er sich selbsten ein, bleibt also hir billich auβgestelt. Prav tam.
56
Prav tam.
52
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Grad je začel propadati po letu 1635, ko so se gospoščini uprli njeni podložniki in ga osvojili ter
razrušili. (Zgornjega) Gromperka niso več popravljali, ostala je le pristava pri grajskih razvalinah.
Žigmund Ludvik je nekje v tem času od Ulrika Krištofa grofa Schӧnbühla kupil nekatere
podložnike iz območja Dravskega polja. Pozneje si je grof od cesarja pridobil ugledni službi člana
tajnega sveta in predsednika notranjeavstrijske dvorne komore.57
Žigmundovi sinovi so si dediščino razdelili leta 1673. (Zgornji) Gromperk, tedaj ocenjen na
24.166 gld (vrednost 107 ½ im. funtov, a skupaj z imenjem Majšperk, uradom Strassinzen in
Schӓrfenbergerjevim imenjem), je dobil najmlajši sin Jurij Zajfrid (Seifried). Razprodaja
gospoščinskega imenja oz. posesti se je začela še istega leta. Jurij Zajfrid grof Dietrichstein je
najprej prodal Juriju Ginterju (Günther) grofu Herbersteinu (z gradu Vurberk) urad Starošince na
Dravskem polju. Vrednost imenja je znašala 18 im. funtov, 2 ß in 15 ½ d. Leto pozneje je Jurij
Zajfrid od gospoščinske posesti odprodal imenje Pragerjev dvorec svojemu dotedanjemu
pragerskemu upravniku Janezu Jožefu Bratcu (Bratez). Tri leta pozneje je Jurij Zajfrid slednjemu
prodal še imenje oz. gospoščinsko posest v Žabljeku (Krottendorf) in Vrhlogi (Werschlägen) v
skupni vrednosti 10 im. funtov.58
Do tedaj preostalo imenje v vrednosti 59 im. funtov, 1 ß in 15 ½ d (v glavnem gromperška
pristava z okolico) je leta 1679 kupil mariborski graščak Janez Jakob grof Khisl in ga (pozneje)
priključil gospostvu Betnava. Ob tej prodaji se je sestavil urbar, ki je podrobneje obravnavan
spodaj.59 Po urbarju, ki ga je Jurij Zajfrid grof Dietrichstein dne 22. marca 1679 podpisal in
pečatil v Gradcu, so gospoščini pripadali podložniki iz Zgornje in Spodnje Polskave, Stražgonjce,
Starošinc, Pongrc, Marjete, Prepolja, Gorice, Brezule, Šikol in Jablane. Ker bom priimke iz
urbarja primerjal s tistimi iz matičnih knjig, navajam podložnike iz obravnavanega Dravskega
polja v celoti.
V Zgornji Polskavi so bili gospoščini Gromperk podrejeni Jurij Lačen (Latschen), Jakob Lešnik
(Leschnickh), Štefanov sin Luka, Jurij Pergauer, Mihael Kampl (Khampl), Jurij Černe (Tscherne;
namesto njega tedaj Matej Turšek/Tuorsheckh). Od teh je Jakob Lešnik obdeloval četrt hube,
ostali pa po celo. Vsako zimo so gospostvu služili še naslednji vaščani iz Zgornje Polskave: Simon
Lešnik (Leschnigg), Jurij Fišinger (Fishinger), Štefan Pročenik (Protschenickh) in Martin Kirbiš
(Khorbush).
Iz Spodnje Polskave so morali gospoščini prinesti drva Janž Prosenak (Jänsche Prosänäckh),
Pavel Frandijaš (Frandiasch), Luka Kozobrk (Khossäburg; drugače betnavski podložnik), Blaž
57

Pirchegger, str. 123; Sikora, 5/281.
Prav tam.
59
Sikora, 5/281; PAM, fond: Gospoščina Gromperk, Signatura PAM/1837, 78/A–8/4/E, A51, zaporedna št. 268,
Verkaufsurbar 1679 (kopija; v nadaljevanju PAM, Gromperški urbar iz l. 1679).
58
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Haložan (Holloschän), Adam Pajek ali Pahernik (Peӱeckh/Pachernickh), Mihael Krajner
(Khrainer), Pankrac Vajs (Weiz), Adam Kralič (Khrällitsch), Tomaž Haderžnik (Haderschnickh),
Jernej Dok (Dockh), Matjažev sin Luka Šmit (Lucas des Mathessen Schmit Sohn) in Pavel Podež
(Podesch). Dajatev v senu so bili poleg Janža Prosenaka, Pankraca Vajsa in Pavla Frandijaša
dolžni pripeljati še Mihael Samastur, Lovrenc in Jernej Haložan (Holloschan), Tomaž Zajderšnek
(Seiderschneckh), Gašperjev sin Andrej in Jurij Breznik (Wressnickh). Celo hubo je v kraju imel
Adam Pek (Pöckh), Gromperku podložnega mlinarja pa je izb(i)ral prošt spodnjepolskavske
župnije. Na splošno so iz Polskave prihajali še Marko Kolar (Khollär), Adam Ilija (Iglia) in Mihael
Grantner.
Iz Zgornje Gorice sta v urbarju vpisana podložnika s polovično hubo, Matija Marčič
(Märtschitsch) in Tomaž Maček (Mätscheckh).
Iz Starošinc so bili do nekaterih dajatev obvezani vaščani Valentin Gabrijan (Gabrian), Filip
Žunkovič (Schönkhouitsch), Andrej Šmukovič (Schmuckhouitscz – Žunkovič?), Lukov sin Mihael,
Gregor in Anton(ij) Fingušt (Finkhos(s)t), Blaž La(j)h (Laich), Mihael Lah (Läch; slednja sta
verjetno bila v sorodu) in Primož Tratnik (Tratnickh; namesto njega tedaj Gašper Marinič/
Marinnitsh).
Iz Pongrc so bili dolžni pripeljati drva vaščani Jurij Filber, Tomaž Kangler (Khangler), Jurij
Špatek (Späteckh), Tomaž Goričan (Goritschän), Andrej Bernovič (Wernouiz), Jurijev sin Martin,
Matija Beliga (Welliga), Tomaž in Andrej Petek (Peteckh) in Jakob Čipek (Tschipeckh).
Nekatere služnosti iz Prepolja so imeli vaščani Martin in Pavel Gačič (Gätschitsch; zadnjega je
zamenjal Janž Tihec/Tichez), Matjaž Radolič (Rädollitsch), Martin Damjan (Damian; namesto
njega tedaj Mihael Breznik/Wresnickh in Blaž Rädolitsh), Mihael Poderžen (Poderschen;
namesto njega tedaj Jakob Gačič/Gätshitsh).
Vaščani Stražgonjce so bili Andrej Čelofiga (Tschalläfica), Blaž Medved (Maduet), Janezov sin
Filip (koristil je travnik gospoščine Majšperk), Gabrijel Prantner in Janž Lešnik (Leshnickh).
V Marjeti so po urbarju oddajali dajatve od travnikov Gašper Beras (Weräss), Vid Dok (Dockh),
Matic Beliga (Welliga), Janezov sin Martin (vsi našteti so uporabljali travnike gospoščine
Majšperk) in Janž Pohič (Pochitsch). En travnik je koristil vsakokratni podložnik graških klaris.
Iz Jablan oziroma Šikol se skupaj omenjajo Jurij in Peter Čipek (Zipeckh; namesto zadnjega
tedaj Jurij Lačen/Lätschen ali Janž Lešnik/Leshnickh), Jernej Dok (Dockh), Simon Rodina, Matjaž
Lah (Läch) in Blaž Radolič (Rädolitsch).
Peter Valič (Wällisch) in Matjaž Levak (Leuäckh; namesto njega prej Mihael Trajb/Treib) sta
prihajala iz širše definirane okolice (Gorica, Brezula in Pongrce).
V gromperški pristavi je tedaj živel Janž Ingolič (Hannss Ingollitsch), za kar je letno plačeval 30
srebrnih kron. Zanimivo je, da si je gospoščina nek travnik (imenovan Pflegwüssen) delila skupaj
z gospostvoma Zgornja Polskava in Frajštajn. Travnik je vsako leto pripadel drugemu gospostvu
oz. je bil Gromperku na voljo vsako tretje leto. To je bilo možno predvsem zato, ker so bila ta
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gospostva še do nedavnega združena. V gospoščinskem mlinu je tedaj mlel žito Štefan Kolar
(Khollär), ki je iz tega naslova zemljiškemu gospodu letno prispeval 5 gld. Gospoščina je imela
pravico do nizkega lova (Reissgejaidt) v istem delu kot gospoščini Frajštajn in (Zgornja) Polskava,
pa tudi Vartenhajm (Warthenhaimb, grad v Hotinji vasi), ne pa tudi pravice do gospoščinskega
(visokega) lova (Wildbann). Po zapisu v urbarju so prepoljski podložniki spadali pod gospoščino
Rače.60

Slika 07: Graščina Spodnji Gromperk (vir: TDS, št. 28).

Pirchegger omenja, da je imel leta 1754 Gromperk 137 podložnikov. Od teh je bilo 15
sogórnikov.61 V uradu Gromperk je bilo le devet podložnikov, in sicer kmet na celi hubi (z dvema
hišama), eden na tričetrtinski, dva na polovični (eden ponovno z dvema hišama), trije četrthubni
in dva kajžarja, (v) skupaj enajst podložnih hiš(ah). V tem času je bil lastnik gospostva Spodnji
Maribor (in z njim Gromperka) Henrik Adam grof Brandis.62
Na jožefinskih vojaških kartah grad ni evidentiran. Koropec meni, da je Vischer pod imenom
Gromperk upodobil grajsko pristavo v Kalšah.63 Na robu Kalš, vendar v naselju Kočna, stoji
stavba, ki ji domačini pravijo Marof, v starem avstrijskem katastru pa je označena kot Grünhof.
To ime se velikokrat omenja tudi v slivniških maticah konec 17. stoletja. Glede na to, da je
Zgornji Gromperk bil v letu 1635 razrušen in ga pozneje niso več obnovili, je na Vischerjevi
veduti upodobljen Spodnji Gromperk.64
60

PAM, Gromperški urbar iz l. 1679.
Pirchegger, str. 123.
62
StLA, Hӓuserzӓhlung 1754/55, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 47, Hr. Grienberg; Sikora, 5/281; Vodnik PAM, str. 933.
63
Koropec, Spodnjepolskavski urbar iz l. 1663, str. 89.
64
Stopar in Premzl, Popis upodobitev iz Vischerjeve TDS, str. 58.
61
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HOMPOŠ/POHORSKI DVOR (nem. Hausambach(er), Haus am Bacher, Haus am Pacher)
Posest so po izumrlih gospodih Ptujskih leta 1438 dedovali Stubenbergi in jo obdržali skoraj dve
stoletji. V letu 1571 je dal Baltazar Stubenberg tukajšnjo posest v vrednosti 100 im. funtov v
zastavo Vidu Heineggerju. Ovdovela Marjeta baronica Stubenberg, pred tem poročena z Volfom
Vajkardom baronom Herbersteinom, je leta 1613 imenje v vrednosti 115 im. funtov predala
svojemu sinu Frančišku baronu Stubenbergu.65
Vsaj do leta 1632 je gospostvo kupil Gotfrid (Gottfried) baron Tattenbach. Za časa popisa
glavarine so bili na gradu oz. v pristavi pod gradom tedaj zaposleni upravitelj, dva oskrbnika
pristave (2 maӱer), trije hlapci na pristavi (3 maӱer khnecht), volovski hlapec oz. pastir (1
ochsenhalter) in tri dékle. Število celih-, polovičnih hub in domcev ni (bilo) navedeno, temveč
zgolj skupni znesek tega imenja; znašal je 26 im. funtov, 7 ß in 2 d.66
Gotfrid, ki se je od 8. junija 1637 dalje ponašal z nazivom grof, je umrl že pri svojih 33 letih. V
oporoki iz maja 1640 je Hompoš zapustil svojemu najstarejšemu sinu, 9-letnemu Janžu (tudi
Janez) Erazmu, vendar je zanj določil, da ga proda, z dobljeno kupnino pa naj poravna očetove
in materine dolgove. Prodajo je izpeljala njegova mati in skrbnica, Rozina Suzana, roj. baronica
Trebniška. V začetku leta 1645 ga je za 25.000 gld prodala Žigmundu Sultznu pl. Sulzburgu.67
Leta 1687 je nespremenjeno gospoščinsko posest (vrednost imenja je ostala 115 im. funtov)
kupil Janez Jakob pl. Conti. Karel Janez Jožef pl. Conti si je dal leta 1702 kot univerzalni dedič po
svojem očetu v deželno davčno knjigo vpisati imenji Hompoš in Pogled v skupni vrednosti 162
im. funtov, 4 ß in 12 d. Šest let pred tem, leta 1696, je brat svoji poročeni sestri Mariji Tereziji
pl. Reffingen prepustil imenji nekega Kalina (Callin) in Reicheneggerja v hoški župniji sv. Jurija v
vrednosti 24 im. funtov, 2 ß in 20 d. Karel Janez Jožef pl. Conti se kot lastnik Hompoša omenja
že v Vischerjevi topografiji.68 Leta 1713 je imenje z gospoščino Hompoš kupil raški gospod,
65

Pirchegger, str. 117; Sikora, 4/83 in 5/57; Vodnik PAM, str. 941.
StLA, Leibsteuer 1632, C., Nr. 60, Hr. Windisch-Landsberg, Hr. Wisell, Hr. Hörberg, Hr. Hausambacher. Imenjska
vrednost je za vsa gospostva skupaj znašala 371 im. funtov, 5 ß in 17 d, samo za gospoščino Hompoš pa 56 im.
funtov, 7 ß in 12 d. Popis je bil narejen 1. junija 1632.
67
Dejan Zadravec, Plemiška družina Tattenbach in njihove posesti na Štajerskem, Podravina, Volumen VII, št. 14,
Koprivnica 2008 (v nadaljevanju Zadravec, Plemiška družina Tattenbach), str. 58–59.
68
Na tem mestu je potrebno poudariti, da Vischerjeva TDS po zadnjih dognanjih ni mogla iziti pred letom 1699,
čeprav na njenem naslovnem listu beremo zgodnejšo letnico 1681. Register lastnikov je dobil svojo končno podobo
šele po letu 1703, po Vischerjevi smrti. Navedene osebe v registru so bile večinoma lastniki v času, ko je po deželi
vedute risal Vischer (tj. okoli leta 1680). Za Hompoš je izpričano, da je veduto izdelal (Vischerjev) bakrorezec Andrej
Trost, najverjetneje proti koncu stoletja. V zadnji verziji Topografije vojvodine Štajerske, ki je svojo končno podobo
dobila okoli leta 1700, srečamo 165 vedut, ki jih lahko zanesljivo pripišemo Andreju Trostu. Od teh jih je bilo 44 z
območja današnje Slovenije, med njimi so v nalogi obravnavani gospoščinski sedeži Frajštajn, Hompoš, Maribor
66
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baron Franc Sebastijan pl. Haidt (tudi Haydt). Njegov oskrbnik dr. Stupan je Hompoš leta 1725
prodal Karlu Krištofu pl. Curtiju.69 Slednji se leta 1699 omenja v seznamu učencev ruške latinske
šole.70

Slika 08: Hompoški grad (vir: TDS, št. 31).

V letu 1728 je Karel Krištof pl. Curti in Francini (edler von Curti Francini) na prošnjo Janža
Delapusta (Jännsche Delläpust) podelil kupno pismo za del njegovega vinograda, ki ga je Janž
kupil od Marka Bebra (Weber). Karel Krištof je listino pečatil na sedežu svoje gospoščine.71
Tri leta pozneje je isti na Hompošu pečatil listino, s katero je v zakup po kupnem pravu podelil
Matiji Škofu (Skhoff) del neobdelanega zemljišča. Matija se je zavezal, da bo na njem postavil
hiš(ic)o, da bo zemljišče dodatno izkrčil ter si tako uredil še vrt in njivo. Od zemljišča, ki je na
desni mejilo na njivo Janeza Mavhenika (Mauhenigg), zgoraj na gospoščinske staje, na levi na
zemljišče Urbana Koširja (Kosier), spodaj pa na kmetijo hoških prebivalcev (deren Kötscher), se
je dajalo hompoški gospoščini letno po tri goldinarje, tri piščeta, dvanajst jajc in žitno desetino.
(mestni grad I), Ravno polje, Slivnica, Turnišče in vas Spodnja Polskava. Ivan Stopar, Vischerjevi sodelavci (v
nadaljevanju Stopar, Vischerjevi sodelavci), str. 12–13; isti, Topografija vojvodine Štajerske (v nadaljevanju Stopar,
Topografija Štajerske), str. 23–24, oboje v: Vischer, TDS; Stopar in Premzl, Seznam lastnikov, str. 94. Andrej Trost,
poznejši bakrorezec, se leta 1670 omenja kot učenec ruške latinske šole. Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike,
str. 154.
69
Pirchegger, str. 117; Sikora, 4/233 in 5/158; Vodnik PAM, str. 941.
70
Curthi Carolus Christophorus perillustris dominus in Hausenbacher. Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str.
193.
71
Od posesti se je letno oddajalo po tri in pol vedra mošta in prav toliko denarja. PAM, Zbirka listin, št. 699, 27.
oktober 1728, str. 203.
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Tlaka je na leto znašala šest dni. Hasnovalcu zemlje je bilo dovoljeno imeti živino v gospoščinski
staji.72
Kdaj po letu 1731 je gospoščina zamenjala svojega lastnika, ni znano. PAM hrani testament iz
leta 1740 novega lastnika Hompoša, Antona Balcona de Scalda Sole.73
Trdno zidan grad se je nahajal na strmem obronku Pohorja, četrt ure hoda od Razvanja.
Nasproti Hompoša so (vsaj od druge polovice 18. stoletja dalje) ležale vinske gorice.74
Po terezijanskem popisu je imela gospoščina podložnike v uradih Bohova (25), Razvanje (13),
Hoče (16) in Pohorje.75
LIMBUŠ (nem. Lembach, Lempach)
Štajerski vicedom Janez (oz. Janž) Bernard Herzenkraft je gospostvo pridobil po sorodnikih iz
rodbine Gall. Na Janeza Bernarda in na njegovo ženo še danes spominjata razkošna nagrobnika
v limbuški cerkvi (iz let 1597 oz. 1599). Za njima je lastnik gospoščine postal Janž (tudi Janez)
Gotfrid Herzenkraft, ki je po ohranjenem kupoprodajnem pismu živel vsaj do leta 1622.76
Malo pred letom 1642 je gospoščino pridobila Ana Katarina pl. Eibiswald. Do okoli leta 1657 so
si gospostvo nato lastile Ana Katarina pl. Eibiswald, Magdalena Urshlpökh in Suzana grofica
Trauttmansdorff. Zadnja je limbuško gospoščino posedovala kot edina lastnica še do leta 1662.
Po njeni smrti je gospoščino dedoval njen brat grof Trauttmansdorff, ki pa po njeni pridobitvi ni
živel dlje kot dve leti. Za njim je gospoščina pripadla baronici Zofiji Eleonori Schäzl (tudi Schatzl),
roj. pl. Eibiswald, nečakinji zgoraj omenjene Ane Katarine77. Ovdovela baronica Zofija Eleonora
jo je po dveh ali treh letih posedovanja leta 167478 prodala šentpavelskemu samostanu.79
72

PAM, Zbirka listin, št. 703, 6. januar 1731, str. 204.
Testament je bil narejen na Dunaju. Neoverovljen prepis je nastal v Gradcu, dne 28. marca 1744. Prav tam, št.
733, 2. december 1740, str. 211.
74
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 113, in Zemljevidi, Sekcija 165.
75
Kajžarji (10), sogorniki (11) in viničarji (9) so navedeni na koncu popisa sumarno za celotno gospoščino, zato je ta
precej nenatančen. Status podložnikov je podrobneje razdelan pri obravnavi posameznih vasi v naslednjem
podpoglavju. StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 55, Hr. Hauβambacher.
76
Alß herrn Hannß Bernharden Herzencrafft, welcher ap: 1599isten Jahrs gestorben, nach ihme hat regiert Hannß
Gottfrid Herzencrafft, welcher lauth seiner außgefertigten Kauffbrieff, noch in (1)622 Jahr gelebt hat. Archiv St.
Paul, 876/6, fol. 4. V PAM-u se nahaja pismo, ki ga je pečatil proti koncu leta 1618. PAM, Zbirka listin, št. 499, 21.
oktober 1618, str. 157.
77
Pirchegger, str. 110; Archiv St. Paul, 876/6, Kauffbrüeff über die herrschafft Lempach, fol. 11.
78
Archiv St. Paul, 876/6, Kauffbrüeff über die herrschafft Lempach, fol. 9–11.
79
Prav tam, Alte vnd neüe besitzer der herrschafft Lempach, fol. 4.
73
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Po urbarju, ki ga je dal v letu 1679 sestaviti šentpavelski opat Albert80, je vrednost imenja ob
prodaji znašala 78 im. funtov 4 ß in 14 ½ d, gospoščini pripadajočih podložnikov pa je bilo za 65
gld glavarine. Pogodbo z baronico Schäzl je v imenu benediktinskega samostana Št. Pavel (St.
Paul) sklenil tedanji šentpavelski opat Filip. Celoten znesek kupnine je znašal 25.584 gld in 200
dukatov.81
Pod limbuškim gradom se je nahajala cerkev sv. Jakoba, ki je predstavljala sedež župnije Limbuš.
Po njenih krstnih maticah so v obdobju 1692–1699 v kraju prevladovali priimki Tancer, Lešnik,
Malavner, G(e)rm, Lorenčič in Kruš.82

Slika 09: Limbuški grad okoli leta 1680 (vir: TDS, št. 52).

Prvi poimensko znan učenec ruške latinske šole iz Limbuša je (bil) Janez Krstnik Peršon.83
Obiskovati jo je pričel v letu 1645, tj. v prvem letu njenega delovanja. Za leto 1650 je na
seznamu učencev zabeležen Janez Krstnik Režman.84 Dve leti pozneje se na seznamu omenja
80

Archiv St. Paul, 876/6, fol. 1.
Prav tam, Kauffs Nottl vber die herrschafft Lempach, fol. 5–6.
82
NŠAM, fond: Župnija Limbuš, Krstna knjiga II, 1691–1730.
83
Pershon Joannes Baptista Lempacensis. Pozneje je služboval kot uradnik v jezuitskem kolegiju v Klagenfurtu oz.
Celovcu. Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 133.
84
Reshmann Joannes Baptista Lempacensis. Pozneje je deloval kot oficial jezuitskega kolegija v Klagenfurtu. Prav
tam, str. 137.
81
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Jožef Jurij baron Herzenkrafft.85 Verjetno je šlo za sorodnika iz rodbine, ki si je do okoli leta 1622
lastila limbuško gospoščino. V letu 1654 se med učenci pojavljata brata Tomaž in Sebastijan
Hribernik.86 Za leto 1661 se na seznamu pojavljajo trije iz Limbuša, in sicer Jakob Ferk87, Luka
Kevar88 in Gregor Švajncer89. Štiri leta pozneje jim je sledil Jakob Trampuš.90 Leta 1669 se kot
njena učenca omenjata brata Janez Krstnik in Lovrenc Fridl.91 Dve leti pozneje je začel ruško
šolo obiskovati Zaharija Bolko.92 Leta 1672 se kot učenec ruške šole omenja Valentin Pukl93, leto
pozneje pa sta v imenskem seznamu zabeležena brata Janez in Andrej Pšunder94. V letu 1676 se
na seznamu omenja Mihael Tancer95, leta 1677 Martin Graher96 in leta 1679 Matej Babič97. Leta
1680 je začel ruško šolo obiskovati Mihael Ravter98, dve leti pozneje pa vnovič Babič, tedaj
Bolfenk99. Verjetno je bil z Matejem v sorodu (mogoče njegov mlajši brat). Leto pozneje se kot
ruška učenca omenjata dva Limbušana, Mihael Ravter100 in Luka Simon101. Leta 1685 je pričel
šolo obiskovati Pavel Janez Fridl102, leto pozneje pa Gašper Režman103. V letu 1690 se kot učenci
latinske šole omenjajo trije, Janez Krstnik Peršon104, Jurij Ravter105 in Jakob Bolko106. Jurij Ravter
je bil verjetno v sorodu z Mihaelom (iz l. 1683), Jakob Bolko pa bržčas z Zaharijo, ki se omenja v
seznamu učencev ruške šole iz leta 1671. Leta 1693 je na seznamu Janez Jurij Bute107, še en
Fridl, tedaj Janez Krstnik108, pa se kot učenec šole omenja v letu 1695. Istega leta je zabeležen

85

Herzenkrafft Josephus Georgius liber baro Lempacensis. Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 138.
Hribernigg Thomas et Sebastianus fratres Lempacenses. Prav tam, str. 140.
87
Ferkh Jacobus Lempacensis. Pozneje je deloval kot oficial na Ptuju. Prav tam, str. 145.
88
Kevar Lucas Lempacensis. Pozneje je v svojem kraju postal član sveta. Prav tam.
89
Shweinzer Gregorius Lempacensis. Pozneje je deloval kot župnik v Cirkovcah. Prav tam.
90
Trampush Jacobus Lempacensis. Pozneje je v Limbušu deloval kot oficial, nižji uradnik. Prav tam, str. 148.
91
Fridl Joannes Baptista et Laurentius fratres Lempacenses. Prav tam, str. 152.
92
Wolkho Zacharias Lempacensis. Prav tam, str. 155.
93
Pukhl Valentinus Lempacensis. Prav tam, str. 156.
94
Pshunder Joannes et Andreas fratres Lempacenses. Prav tam, str. 157.
95
Tanzer Michael Lempacensis. Pozneje je služboval kot vrtnar na gospostvu Eggenberg. Prav tam, str. 161.
96
Gracher Martinus Lempacensis. Pozneje je v Limbušu kaplanoval. Prav tam.
97
Wabish Mathaeus Lempacensis. Pozneje je deloval kot muzik, glasbenik. Prav tam, str. 164.
98
Rauther Michael Lempacensis. Pozneje je služboval kot kaplan. Prav tam, str. 165.
99
Wabitsh Wolfgangus Lempacensis. Tudi on je pozneje deloval kot muzik. Prav tam, str. 167.
100
Rauther Michael Lempacensis, pozneje se omenja kot zaslužen kaplan. Prav tam, str. 168. Prim. vpis iz leta 1680.
101
Simon Lucas Lempacensis, pozneje je deloval kot jezuitski nižji uradnik oz. oficial. Prav tam.
102
Fridl Paulus Joannes Lempacensis. Pozneje je deloval kot ranocelnik. Prav tam, str. 170.
103
Reshmann Casparus Lempacensis. Pozneje se je preživljal kot košár, izdelovalec košev. Prav tam, str. 172.
104
Pershon Joannes Baptista Lempacensis. Pozneje je deloval kot nadzornik vinogradov. Prav tam, str. 177.
105
Rauther Georgius Lempacensis, poznejši limbuški kaplan. Prav tam.
106
Wolkho Jacobus Lempacensis. Umrl je kot kapucinski klerik. Prav tam.
107
Wutte Joannes Georgius Lempacensis. Pozneje je deloval kot jezuitski brat. Prav tam, str. 181.
108
Fridl Joannes Baptista Lempacensis. Pozneje je šel med usmiljene brate in dobil ime Erazem. Prav tam, str. 183.
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še Anton Režman109, verjetno sorodnik Gašperja. V letu 1698 se na seznamu ruških učencev
pojavljajo Janez Krstnik Hayd, brata Matija in Tomaž Švajncer, Jakob Krištof Trampuš (mogoče
sin Jakoba iz l. 1665) in Jernej Višer.110
Skupno število Limbušanov, ki so v obdobju 1645–1699 obiskovali bližnjo ruško latinsko šolo,
je tako zanesljivo bilo vsaj petintrideset.
Po terezijanskem popisu je bilo šentpavelski limbuški gospoščini v vasi Limbuš podrejenih 26 hiš
oz. podložnikov. Od teh jih je imelo šest status celohubnih kmetov, osem je bilo tričetrthubnih
(dva sta imela do kmetije predkupno pravico), po šest pa je bilo polhubnih in četrthubnih
kmetov. Gospostvo si je poleg podložnikov na Pohorju in bližnjih goricah lastilo še nekaj kmetov
v bližnjih vaseh Bistrica (pri Limbušu), Laznica in Pekre; vseh podložnih hiš je bilo sredi 18.
stoletja 65.111
Po jožefinski reformi iz leta 1782 je bil samostan Št. Pavel ukinjen. Limbuška gospoščina je
prešla v državne roke in je bila pozneje pridružena vetrinjskemu dvoru. Grad, kapela in pristava
so medtem tako propadli, da so jih v letu 1797 porušili. Pod grajskim gričem je (bilo) naselje
Limbuš z župnijsko cerkvijo sv. Jakoba (starejšega).112
Kraj se je nahajal četrt ure hoje od Laznice, slabe pol ure od Peker ter uro in pol hoje od mesta
Maribor. Trdni zgradbi sta v vasi predstavljali župnijska cerkev in zidani grad na vzpetini.
Župnijska cerkev sv. Jakoba je bila pozidana v letu 1530. V okvir limbuške župnije so med
drugimi spadali, poleg istoimenskega kraja, Studenci, Pekre in deloma oba predela Pobrežja in
Radvanja.113 Skozi kraj vijoči se potok Blažovnica (Lempach) je bil širok od 8 do 10 korakov in
globok največ en čevelj. Potok ni povzročal nobenih poplav in ni nikoli presahnil. Poti v ravnini
proti Mariboru, Pekram in Laznici so bile uporabne ob vsakem času, v vinskih goricah pa so bile
slab(š)e. Gozdovi so bili deloma visoki, deloma pa zelo pomešani z grmovjem in nizki.114

109

Reshman Antonius Lempacensis. Pozneje je deloval kot pevec. Prav tam, str. 184.
Hayd Joannes Baptista Lempacensis (poznejši jezuitski brat), Shveinzer Mathias et Thomas fratres Lempacenses,
Trampush Jacobus Christophorus Lempacensis (pozneje je deloval kot vrtnar) in Vicher Bartholomaeus Lempacensis
(poznejši vojak). Prav tam, str. 190–192.
111
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 69, fasija št. 93, Hr. Lempach.
112
Stopar in Premzl, Popis upodobitev iz Vischerjeve TDS, str. 64.
113
Šematizem neposredno sveti stolici podrejene lavantinske knezoškofije za leto 1937. Maribor: Škofijska pisarna,
1937 (v nadaljevanju Šematizem lavantinske škofije), str. 89.
114
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 91, in Zemljevidi, Sekcija 146.
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PRAGERJEV DVOR/PRAGERSKO (nem. Pragerhoff, Pragerisher Hoff)
Imenje se je po vsej verjetnosti oblikovalo po letu 1541, ko se je Marta, vdova po Janžu Aiglu iz
Gromperka, vnovič poročila z Ožbaltom (Oswald) Pragerjem in mu med drugim odstopila
imenje, vinograde in gorsko pravo v Zgornji Polskavi. Leta 1580 je njun sin Krištof pl. Prag (iz
Jamnika pri Slovenskih Konjicah) od svoje polsestre Zofije Aigl, por. Scheyrer, kupil imenje
Gromperk. Tedaj je dvorec že bil zgrajen, saj se je omenjal v kupoprodajni pogodbi. Ob
Krištofovi smrti leta 1594 se je dvor imenoval »dvor pri Spodnji Polskavi«. Krištof in njegovi
nasledniki, vdova Ana s sinovoma Janezom in Jurijem Krištofom, so stavbo dograjevali in
popravljali, tako da se v letu 1599 prvič omenja kot Pragerjev dvor (Pragerisher Hoff).115
Janez je kot lastnik gospoščine Gromperk (vključujoč imenje Pragerjev dvor) nasledil mater leta
1604. Leta 1629 se je moral, tako kot ostali evangeličanski plemiči, izseliti iz notranjeavstrijskih
dežel. Gospoščino je prodal Žigmundu Ludviku grofu Dietrichsteinu.116
Žigmund Ludvik je vrednost svojega imenja povečal z nakupi številnih podložnikov in posesti na
Dravskem polju. Po razdelitvi dediščine leta 1673 med njegove tri sinove in vdovo Ano, roj.
Meggau, je lastnik gospoščine (Zgornji) Gromperk (in s tem Pragerjevega dvora) postal Jurij
Zajfrid grof Dietrichstein. Slednji je leta 1674 prodal imenje z dvorcem svojemu dotedanjemu
pragerskemu upravniku Janezu Jožefu Bratcu, ki se je okoli tega leta že ponašal z nazivom pl.
Breitenfeld.117 O tem nam priča še danes dobro ohranjen studenec z napisno ploščo, ki se
nahaja na dvorišču pred dvorcem.
Andrej Trost, ki je konec 17. stoletja v bakrorezu upodobil sedež bližnje gospoščine Frajštajn in
vas Spodnjo Polskavo, Pragerjevega dvora ni zajel v Vischerjevo topografijo Štajerske. Mogoče
so k temu botrovale (tudi) negotove (finančne) razmere na nekdanji gromperški pristavi. Janez
Jožef Bratec pl. Breitenfeld je živel do začetka julija 1692. Svoji najstarejši hčeri Ani Mariji je ob
smrti zapisal imenje v vrednosti 34 im. funtov. Dvorec ji je pomagala upravljati njena mačeha,
vdova Marija Ana Bratec pl. Breitenfeld.118 Da posest ne bi ostala dolgo brez trdne moške roke,
115

Sikora, 5/39 in 3/84; Koropec, Spodnjepolskavski urbar iz l. 1663, str. 89; Pirchegger, str. 127–128.
Več o tem v zapisu o gospoščini Gromperk. Oman, Evangeličanski Maribor, str. 66.
117
Sikora, 5/39 in 65, 3/84 in 4/30; StLA, Familienarchiv, Archiv Familie Dietrichstein, Dietrichstein A 198, str. 6–7;
Pirchegger, str. 128.
118
Janez Jožef Bratec je umrl 7. 7. 1692. V krstni knjigi se kot njegova žena do leta 1689 omenja Marija Saloma.
Slednja je po spodnjepolskavskih maticah nazadnje nastopila kot krstna botra 18. 8. 1689, umrla pa je dva tedna
pozneje, dne 2. 9. 1689. Še tisto poletje, 27. 6. 1689, sta z možem dala krstiti Klaro Konstancijo. Marija Saloma se v
krstnem vpisu iz 28. 9. 1686 omenja kot botra skupaj z (najverjetneje najstarejšo) hčerko Ano Marijo. Janez Jožef se
je vsaj do leta 1691 vnovič poročil, tedaj z Marijo Ano. Dne 27. 8. 1691 sta dala novoporočenca v mestu Maribor
krstiti dojenčico J(o)ano Sabino. Marija Ana Bratec se v spodnjepolskavski krstni matici omenja kot botra 2. 12.
116
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je še v istem letu sledila poroka. Z nosilko dediščine se je poročil celjski odvetnik Herman Pop
(Popp).119 Leta 1715 je bil nepodeljen in svoboden plemiški sedež prodan Mariji Julijani baronici
Wildenfels, roj. baronica Wintershofen, urad Pečke (blizu Štatenberga) pa Ignacu Mariji grofu
Attemsu. Leta 1740 je bila posest v rokah barona pl. Berlendisa.120
Slika 10: Levo zgoraj: detajl Pragerjevega dvora
(vir: Zemljevid vojvodine Štajerske); desno zgoraj:
studenec, ki ga je dal (do) leta 1674 na dvorišču
pred dvorcem postaviti Janez Jožef Bratec;
spodaj: napisna plošča s studenca (fotografiral
MG).
BESEDILO IZ NAPISNE PLOŠČE:
DISEN PRVN HAT MAHEN
LASEN HERR IOH. IOS. WRA
TEZ VON BRAITENFELT
HER ZV PRAGERHOF DER
ROM. KHAY. MAY. RATH.
121
16
74

Po krstni matični knjigi župnije Spodnja Polskava se v drugi polovici 17. stoletja s pristave oz.
njene neposredne bližine omenjajo družine pl. Prontner, pl. Bratec, pl. Pop, Lajtič, Lerug, Ačko,
Lavrič, Majer, Mar, Kogler, Jagodič, Roglič in Tišler.122 Povečini so tukaj zajeti upravniki oz.
lastniki pristave s številnimi oskrbniki, posli in hlapci. Pragerjev dvor je očitno bil dovolj udoben,
da so v njem (vseskozi) živeli njegovi lastniki.

1691. NŠAM, fond: Župnija Spodnja Polskava, Krstna knjiga I, 1661–1700 in Pokopna knjiga II, 1689–1699; Mlinarič,
GZM XXV; Pirchegger, str. 128.
119
Poroka Hermana Popa in (častivredne oz. še neporočene, lat. virgina – zapisovalec je bržčas statusno oznako
zabeležil, da ne bi prišlo do zamenjave s še živečo vdovo istega oz. podobnega imena) Ane Marije Bratec je sledila
16. 11. 1692. Več o tem v ustreznem podpoglavju poglavja 3. NŠAM, fond: Župnija Spodnja Polskava, Poročna
knjiga II, 1668–1700. Prim. s Pirchegger, str. 128 in Koropec, Spodnjepolskavski urbar iz l. 1663, str. 89–90.
120
Sikora, 5/39 in 65, 3/84 in 4/30; Pirchegger, str. 128.
121
»Ta studenec je dal – postaviti gospod Jan(ez) Jož(ef) Bra – tec pl. Breitenfeld – gospodar Pragerjevega dvorca
– rim(sko) ces(arske) visok(osti) svét(nik) (leta) 16 – 74.«
122
NŠAM, fond: Župnija Spodnja Polskava, Krstna knjiga I, 1661–1700. Priimka Majer in Mar sta mogoče istovetna;
pri tem je lahko šlo tudi za status majerja, (nižjega) oskrbnika (nem. der Meier).
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Po terezijanskem popisu je bilo pristavi podložnih štiriinštirideset hiš v štirih krajih. Oskrbnik
Pavel Kašl (Käshl) je tedaj v bližini dvorca popisal šest kajž.123 Posedovali so jih Luka Edlmann,
Gašper K(o)ropec (Casper Kropetz), Primož Polanec (Pollanetz), Matija Zemlak (Sembläckh),
Štefan Papež (Pappesh) in Matija Klinc (Klinz).124
Dvor(ec) in nekaj hiš, bolje rečeno slabih vrtnih ut, se je nahajal(o) na precej osamljeni legi v
ravnini. Vas Spodnja Polskava je bila od Pragerskega (dvora) oddaljena slabe četrt ure hoje, vasi
Stražgonjca in Šikole pa okoli tričetrt ure. Dvorec-gradič je predstavljal edino trdno grajeno
stavbo, ostalih nekaj hiš je bilo lesenih. Najbližja cerkev se je nahajala v Spodnji Polskavi, tj.
kakšnih 15 minut hoje stran.
Polskavski potok se je pri vasi Zgornja Polskava razdelil na potoka Polskava in Gabertschek.
Slednji je tekel nekoliko bliže, od dvorca je bil oddaljen okoli pet minut hoje. Vaščani so sicer od
leta 1674 dalje vodo udobneje zajemali iz studenca, ki ga je dal zgraditi Janez Jožef Bratec pl.
Breitenfeld na dvorišču pred dvorcem. Pomembnejše ceste – npr. deželni iz Slovenske Bistrice
proti Mariboru in iz Slovenske Bistrice proti Ptuju – so se nahajale vsaj pol ure hoje vstran.
Ostale poti so bile široke od enega do dva sežnja in v dobrem stanju. Po dolgotrajnem deževju,
ko so bile vse poti slabe, so tudi te postale blatne, vendar so bile ves čas prehodne. V bližini vasi
je bil še nizek, bolj grmičast gozd.125
RAČE (nem. Kranichsfeld)
Grad Rače, sezidan v zgodnjem 16. stoletju, je bil nekdaj vodni grad, eden redkih na
Slovenskem. V srednjem veku je bila sicer tod pomembnejša gospoščina Vartenhajm v Hotinji
vasi, ki pa so jo leta 1532 uničili Turki. Tako je v ospredje prišla gospoščina Rače, tedaj v lasti
ptujskega meščana Gregorja Regala. Leta 1582 je Tobija Regal prodal skoraj polovico gospostva
(v vrednosti okoli 54 im. funtov) svojemu mladoletnemu bratrancu Ernrajhu (Ehrenreich). Ni
jasno, kdaj je Volf Ditrih (Dietrich) pl. Idungspeug pridobil polovico gospostva od Janža
Žigmunda, znano je, da jo je kot izvrševalec svoje žene Benine (Benigna), roj. Dienersperger, leta
1595 prodal baronu Ofu (Offo) pl. Teuffenbachu. Grb barona Erazma pl. Trebniškega,
zemljiškega gospoda Štatenberga in Rač (1628), v grajski dvorani nedvomno dokazuje, da je bil
nekoč lastnik gospostva. 126
V letu 1632, za časa popisa glavarine, se kot lastnica gospostva Rače omenja Elizabeta baronica
Trebniška, vdova po Erazmu. Na gradu so tedaj našli delo štirje stražniki (garnion), tri sobarice,
123

Keӱshen beӱ Pragerhoff (6). StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 71, fasija št. 138, Hr. Pragerhoff.
Prav tam.
125
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 197–198, in Zemljevidi, Sekcija 172.
126
Sikora, 1/227 in 4/328; Koropec, Spodnjepolskavski urbar iz l. 1663, str. 89; Pirchegger, str. 124.
124
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štirje hlapci in tri dékle. Na grajski pristavi oz. gospodarskem poslopju so bili nastanjeni štirje
hlapci in tri dékle. V okvir gospoščine je spadal zgoraj omenjeni dvorec Vartenhajm
(Wartenhaimb) v bližnji Hotinji vasi; tukaj so bili zaposleni hlapec in dve dékli. V bližnjem uradu
Podova se je nahajalo 16 gospoščini podložnih hub z osmimi posli. V župah Šikole (Supp
Schikhoulach) in Polskava se je prav tako nahajalo po 16 hub, podložnih Račam. Poslov in
gostačev je bilo v prvi 24, v drugi pa 36. V župi Prepolje se je nahajalo kar 30 hub in 15 poslov. V
Prepolju in Polskavi so se nahajali še posebej popisani dva hlapca in dve dékli. Najverjetneje so
bili po eden nastanjeni v kakšni gospoščinski hiši, pripadajoči k Račam.127
Gotfrid baron Tattenbach, rojen 31. januarja 1607, si je za ženo izbral Rozino Suzano baronico
Trebniško. Ta poroka se je Tattenbachom, kar se posesti tiče, zelo obrestovala. Po smrti brata
Janeza Ernrajha barona Trebniškega leta 1635 je Rozina Suzana namreč postala njegova
univerzalna dedinja in je podedovala gospostvo Rače (pa tudi Štatenberg).
Podedovana posest, ženino dedovanje in nakup gospostva Hompoš je Gotfrida in njegovo
družino povzdignilo v ene največjih posestnikov na Štajerskem. Vsa njihova gospostva (Rače,
Hompoš, Podčetrtek, Štatenberg in Konjice z inkorporiranima svobodnima hišama v Mariboru in
Celju ter imenjem Trebnik in dvorom Gojka) so bila okrog leta 1636 ocenjena na okoli 1.000 im.
funtov. Posebna čast je očeta dveh sinov doletela 8. junija 1637, ko je cesar Gotfridu podelil
grofovski naziv. Tedaj je postal grof Tattenbach in Reinstein, s tem imenovanjem pa je 30-letnik
tudi dosegel vrhunec v svojem življenju. Sledila je namreč težka bolezen, tako da je maja 1640,
pri svojih 33 letih, že dal sestaviti oporoko. Za dediča je določil svoja mladoletna sinova Janža
(tudi Janez) Erazma (starega 9 let) in Gotfrida Viljema (8 let). Iz gospostva Konjice in
inkorporiranih posesti je sestavil fidejkomis, tj. dedno in neprodajno posest, ter ga prepustil
starejšemu sinu Janžu Erazmu. Slednjemu je zapustil še Hompoš, ki pa mu ga je ukazal prodati,
da bi se poravnali dolgovi očeta in matere. Gotfrid je umrl 15. junija 1640, malo pred rojstvom
hčere Ane Eleonore.128
Skrbniki njegovih mladoletnih otrok so postali vdova Rozina Suzana (pozneje poročena
Ötting129) ter brata Leopold Viljem in Jurij Žigmund.130 Slednji te vloge ni imel možnost
opravljati do konca, ker je prej umrl. Janž Erazem je ustrezno polnoletnost za dedovanje (tj. 24
let) dosegel leta 1655, njegov mlajši brat pa leto pozneje. Kdaj je Janž Erazem pridobil materino
127

StLA, Leibsteuer 1632, C., Nr. 10, Hr. Kranichfeld, Hr. Stattenberg.
Zadravec, Plemiška družina Tattenbach, str. 57–59.
129
Sikora, 3/69 in 5/57.
130
Popis imenja za odmero ognjiščnega davka je v jeseni 1640 pečatila Rozina Suzana grofica Tattenbach. Davek je
bil ustrezno odmerjen od vrednosti imenja za gospostvi Rače in Štatenberg, ki je znašala 285 im. funtov in 1 ß. StLA,
Rauchfanganschlag 1640/48, C., Nr. 23, Hr. Kranichsfeld und Stattenberg (spisano 12. 10. 1640); StLA, LAA, Sch. (=
škatla) 1258, mapa Allgemeines, popis ognjiščnega davka zemljiške gospode in deželanov v celjski četrti, str. 241.
128
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dedovanje, torej gospostvi Rače in Štatenberg, zaenkrat še ni jasno. Verjetno mu jih je mati
predala ob nastopu njegove polnoletnosti leta 1655.131 Od brata Gotfrida Viljema je 1. marca
1656, malo po nastopu njegove polnoletnosti, za vsega 18.000 gld kupil gospostvo
Podčetrtek.132
S pridobitvijo mesta svetnika v notranjeavstrijski vladi je Janž Erazem postal politično precej
vplivna oseba v deželi. V zakonih z Eleonoro Forgacz133 in Ano Terezijo grofico Schenau se mu je
rodil sin Anton. Zaradi (suma) sodelovanja v protihabsburški zaroti je bil 22. marca 1670
aretiran, njegova gospostva pa so bila posledično v cesarjevem imenu zasežena.134
Inventar za gospostvo Rače sta 5. aprila 1670 sestavila regent Tattenbachovih zaplenjenih
posesti Žigmund Schoffman baron Hemerles in računovodja notranjeavstrijskega
dvornokomornega knjigovodskega urada Janez Jernej Gigler. Tedaj so v tem delu dežele
povzročali pravo zmešnjavo roparski vpadi še enega udeleženca protihabsburške zarote, grofa
Petra Zrinskega in njegovih vojakov. Prav zaradi nevarnosti, ki so jo ti vpadi predstavljali,
Schoffman in Gigler nista imela časa, da bi popisala vsako premičnino posebej; zaprtih in zabitih
sodov npr. nista odpirala, zapisala sta le njihovo število. Ko je bil Zrinski v ječi, sta Schoffman in
Gigler 23. maja dobila ukaz, da ponovno odideta na zasežena gospostva, vse skrinje in sode
odpreta ter vse še enkrat popišeta. Na pot sta se odpravila julija. Po prihodu na vsako od
gospostev so z upraviteljem ponovno popisali inventar, tokrat v dveh izvodih. Ob odhodu sta en
gospoščinski popis inventarja pustila upravitelju, drugega pa sta odnesla s seboj. V Račah sta
bila 18. avgusta. Obseg Tattenbachovega premoženja in desetmesečni prihodki od njegovih
zaseženih gospostev so pomenili nemajhno presenečenje. Nihče ni mogel prav verjeti, da je
premoženja in prihodkov tako malo.135
Kmalu po Tattenbachovi aretaciji so se začeli oglašati prvi upniki, ki so zahtevali poplačilo
njegovih dolgov. Kolesje se je v tej smeri začelo vrteti dan po njegovi usmrtitvi. Na cesarjev
predlog je bil ustanovljen t. i. judicium delegatum, ki je preverjal upravičenost terjatev upnikov
131

Zadravec, Plemiška družina Tattenbach, str. 59. Prim. vpise v davčno knjigo v letih 1646 in 1647. StLA, Steuerbuch 1646, Tättenpach in Steuerbuch 1647, Tattenpach.
132
Gotfrid Viljem je postal dedič po sorodniku Janezu Adolfu grofu Tattenbachu, s čigar smrtjo leta 1644 je izumrla
bavarska veja Tattenbachov, zato se je s starejšim bratom (na) hitro dogovoril za kupčijo. Po zaplenitvi posesti
Janža Erazma grofa Tattenbacha se je sicer izkazalo, da ta Gotfridu Viljemu za Podčetrtek nikoli ni plačal celotne
kupnine. Leta 1658 sta se brata dogovorila, da dokler kupnina ne bo poravnana, bo imel Janž Erazem gospoščino
zgolj zastavljeno. Ker do poravnave kupnine ni prišlo, je bilo gospostvo od leta 1658 pravno v lasti Gotfrida Viljema.
Zadravec, Plemiška družina Tattenbach, str. 59 in 66.
133
Nevesta je prihajala iz znamenite madžarske plemiške rodbine Forgách.
134
Zadravec, Plemiška družina Tattenbach, str. 59–61.
135
Prav tam.
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in jih razsodil. V začetku leta 1673 so bile opravljene cenitve zaseženih gospostev, z namenom,
da se proda druga najboljša. Cenitvena vrednost gospostev in imenj je bila določena na podlagi
izračuna vrednosti dominikalne posesti, dajatev in gospoščinskih pravic. Najbolje ocenjeno je
bilo gospostvo Štatenberg (103.351 gld in 47 ½ kr). Sledilo mu je gospostvo Podčetrtek (89.574
gld in 47 ½ kr), ki je bilo tako določeno za prodajo. Po vrednosti so sledili gospostvo Konjice
(67.980 gld in 15 kr), gospostvo Rače z vrednostjo dobrih 65.068 gld, posest Trebnik (26.880
gld) in dvorec Gojka (ocenjen na dobrih 7.118 gld).136
Ker je notranjeavstrijski dvorni komori bilo upravljanje zaplenjenih Tattenbachovih posesti v
breme, je v začetku oktobra 1676 vsa administracija prešla v roke judicium delegatum. Ta je
sočasno z upravljanjem zaplenjenih posesti reševal še zahteve Tattenbachovih upnikov. S tem
delom je končal maja 1679, ko je tudi objavil svoje ugotovitve. Do Tattenbachove zapuščine je
bilo upravičenih 494 upnikov, z zneski v višini od enega pa do dobrih 62.000 gld. Izplačila so
sledila iz preostanka Tattenbachovega denarja in premičnin, kar je bilo shranjeno pri
notranjeavstrijski dvorni komori in judicium delegatum, po porabi teh pa iz denarja od prodanih
gospostev. Konjiškemu gospostvu s posestjo Trebnik in dvorcem Gojka (leta 1682) je leto
pozneje na dražbi sledilo gospostvo Rače. Lastnik imenja v vrednosti 254 im. funtov je postal kar
blagajnik pri notranjeavstrijski dvorni komori Sebastijan Haidt pl. Haidtegg.137

Slika 11: Grad Rače (vir: TDS, št. 86).
136
137

Prav tam, str. 62–65.
Zadravec, Plemiška družina Tattenbach, str. 68–69; Sikora, 4/328 in 5/208; Pirchegger, str. 124.
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Na veduti iz tega časa je razvidna štiritraktna stavbna zasnova s pravokotnim notranjim
dvoriščem in okroglimi vogalnimi stolpiči. Grad je obdajal visok nasip, za njim pa je bil vodni
obrambni jarek.138
Do leta 1723 je gospostvo (skupaj z uradom Hotinja vas) prešlo v roke barona Jožefa Ludvika pl.
Werdenberga. Leta 1729 je dal ta v gradu sezidati grajsko kapelo. Desetletje pozneje (9. junija
1739) je Jožef Ludvik umrl. Pokopan je (bil) v slivniški župnijski cerkvi, enako kot njegova žena
Terezija Eleonora.
Pred župnijskim oltarjem se nahaja tudi v tla vzidana nagrobna plošča brata Leopolda Joahima
barona Werdenberga. Slednji je podedoval raško gospostvo 28. septembra 1739.139
Konec leta 1743 je raški gospod Leopold Joahim na sedežu svoje gospoščine podpisal in pečatil
ščitno pismo Janžu Ingoliču (Ingolitsch) za vinograd, ki ga je ta podedoval po svojem očetu Janžu
(Jänsche). Posest je zgoraj mejila na gorninsko cesto, spodaj in desno na vinograde gospoščine
Frajštajn, levo pa na vinograd Blaža Marčiča (Märtschitsch).140 Zemljiški gospod Leopold Joahim
baron Werdenberg naj bi imel gospoščino Rače v posesti vse do leta 1788.141
Po podatkih iz slivniške krstne matice se v obdobju 1683–1699 v kraju omenjajo priimki Ratjak,
Poharc, Škarič, Hvauc, Figler, Čueš, Pišec, Jus, Kodela, Meglič, Šveder, Pleteršek, Vogrin(ič),
Langenpaher, Materšik, Klajnšek, Čelan, Golob, Oploš, Svetej, Gergaš, Skok, Fajdiga, Volk,
Toplak, Božič, Majar, Kamničnik, Pet(e)rčič in Kos.142
V terezijanskem popisu iz srede 18. stoletja se za gospostvo Rače omenjata vasi Zgornje Rače in
Spodnje Rače. V Zgornjih Račah se je nahajalo pet podložnikov na polovičnih hubah in deset na
četrtinskih hubah. Trije so uživali status kajžarjev, pet je bilo gostačev, en podložnik pa je bil
mlinar. Skupno število raških podložnikov je bilo štirindvajset. V Spodnjih Račah so se nahajali
trije četrthubni kmetje, kajžar, kovač in enajst gostačev, skupaj šestnajst podložnikov v prav
toliko hišah.143
Po vsej verjetnosti je cesta tekom stoletij vas razdelila na njen zgornji in spodnji del. Več hiš se
je nahajalo na severni, zgornji strani ceste, medtem ko se je sedež gospoščine nahajal na
spodnji strani deželne ceste.
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Stopar in Premzl, Popis upodobitev iz Vischerjeve TDS, str. 71.
Pirchegger, str. 124; Vodnik PAM, str. 942; Franc Pajtler, Rače in okolica skozi stoletja, Večer, 3. 7. 1989, rubrika
»Pisma bralcev, odmevi« (v nadaljevanju Pajtler, Rače skozi stoletja).
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PAM, Zbirka listin, št. 750, 14. november 1743, str. 215.
141
Pajtler, Rače skozi stoletja; Pirchegger, str. 124.
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NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
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StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 69, fasija št. 75, Hr. Kränichsfeldt.
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V opisih vojaških kart oz. njenih posameznih sekcij se kraj omenja zgolj kot Rače. Vas je bila od
Ješence oddaljena četrt ure hoje, od Frama pol ure in od Slivnice tričetrt ure. Velik štirioglat
grad je predstavljal edino trdno zgradbo v kraju. V drugi polovici 18. stoletja je veljal za starega
in slabega. Obdan je bil s suhim, pet sežnjev širokim in plitvim jarkom, nato pa z dveh strani še s
šest sežnjev širokim in štiri čevlje globokim vodnim jarkom. Skozi vas je potekala deželna cesta
od Slovenske Bistrice proti Ptuju, ki se je sicer pri Framu priključila na deželno cesto od
Slovenske Bistrice proti Mariboru. Tukaj je bila široka štiri sežnje in je bila v dobrem stanju.
Ostale poti okoli vasi so bile široke do dva sežnja. Poleti so bile v dobrem stanju, ob deževju pa
so zaradi mehkih tal postale blatne. V bližini je bilo veliko ribnikov, katerih odtoki so ustvarjali
od tri do pet korakov široke jarke in potočke. Blizu vasi, v smeri proti jugu, je rasel večinoma
grmičast gozd z nekaj srednje visokimi drevesi.144
RAVNO POLJE (nem. Ebensfeld)
Že v srednjem veku se je tukaj omenjala pristava vurberškega zemljiškega gospostva, ki je na
desnem bregu Drave posedovala sedem vasi. Po gospodih Ptujskih so jo dedovali Stubenbergi,
pod katerimi se je pristava med letoma 1572 in 1586 osamosvojila kot samostojno gospostvo z
lastnim višjim sodiščem.145
Gospoščina Ravno polje se v pisnih virih prvič omenja leta 1586 pri opisu meje deželskega
sodišča Zbelovo (nem. Plankenstein). Najverjetnejša letnica njene osamosvojitve se zdi 1583, ko
so si po smrti Baltazarja Stubenberga dediščino razdelili njegovi štirje sinovi. Tedaj je pristavo
Ravno polje dobil Jurij Žigmund. Gospoščina je od gospostva Vurberk odtrgala del Ptujske Gore,
del Župečje vasi, vasi Hajdoše, Slovenjo vas, Rošnjo, Loko, Starše, Dogoše, del Žitečke vasi, del
obeh Duplekov, Spodnjo Senarsko in del Črmljenšaka. Jurij Žigmund je k Ravnemu polju pozneje
priključil še bližnjo posest okoli vasi Šentjanž. Njemu smemo pripisati gradnjo starejšega dela
dvorca, to sta jugovzhodni in jugozahodni trakt.
Jurij Žigmund (1570–1632) je imel s svojo prvo ženo Julijano, roj. Auersperg, hčerki dvojčici,
Ano Magdaleno in Ano Justino. Ana Magdalena se je ok. leta 1622 poročila s Francem
Welzerjem pl. Eberstein ter dobila za doto gospoščino Ravno polje.146 Vpis v deželni deski iz leta
1622 sicer pravi, da je Jurij Žigmund zetu Francu Welzerju gospoščino v vrednosti 176 im.
funtov, 7 ß in 24 d prodal. Ko je moral protestant Welzer do leta 1629 zapustiti deželo, je
tukajšnjo posest pridobil tedanji lastnik Spodnjega Maribora, Janez Jakob grof Khisl.147
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Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 110, in Zemljevidi, Sekcija 165.
Pirchegger, str. 80.
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Marija Hernja Masten, Kungota in Ravno polje, v: ČZN, letnik 75, št. 1, Maribor 2004 (v nadaljevanju Masten,
Ravno polje), str. 45–46.
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Grof Khisl je imenje, skupaj s pristavo Šentjanž, pozneje prepisal na svojo ženo Marijo, roj.
baronica Tanhausen. Vrednost gospoščine skupaj s Šentjanžem je tedaj znašala skoraj 154 im.
funtov. Po smrti Janeza Jakoba grofa Khisla (1637) se je vdova Marija poročila z Don Georgijem
Manriedem (germanizirana oblika Manrich). V januarju 1640 je Marija grofica Manriede pismo
na menjalni pogodbi med Lovrencem Harthaberjem in Sebastijanom Trbosom pečatila kot
lastnica gradov Maribor, Ravno polje in Šentjanž.148
V začetku leta 1641 je grofica pečatila popis imenja za gospoščino Ravno polje (s pridruženim
imenjem Šentjanž) v zvezi z odmero ognjiščnega davka. Popis je napravil njen tedanji upravitelj
Janž Štraus (Hannβ Strauβ). Vsota imenja za odmero ognjiščnega davka je znašala 64 im. funtov
in 4 ß.149
Cesar Ferdinand III. ji je 3. julija 1647 za gospoščino Ravno polje potrdil pravico do deželskega
sodišča s pravico do krvnega sodstva. Le-tega je imel že grof Stubenberg, pozneje pa ga je
pridobil in ji ga z oporoko (tudi) zapustil njen pokojni mož Janez Jakob grof Khisl.
Po Marijini smrti je lastnik gospoščine postal vdovec Don Georgio grof Manriede. Ta je dal 20.
decembra 1650 zapisati ženitno pogodbo z Marijo Terezijo Mavrič (Mauritsch), roj. baronica
Breuner (hčerko Maksimilijana Breunerja, predsednika notranje- in spodnjeavstrijske dvorne
komore). V listini ji je zagotovil jutrno v višini 3.000 gld in dedno pravico na vseh svojih
posestvih, kot varščino za to pa je navedel gospoščini Ravno polje in Šentjanž. Pogodba sicer ni
postala pravnomočna, saj ni bila podpisana in pečatena. Do poroke med njima je vseeno moralo
priti, saj je po njegovi smrti oktobra leta 1651 z oporoko posest dedovala Marija Terezija. 150 Ta
se je pozneje poročila še z Janezom Kristijanom baronom Gallerjem.151
Okoli tega časa, iz leta 1650, je znan (tudi) prvi učenec ruške latinske šole, ki je prihajal iz sedeža
gospoščine Ravno polje, in sicer Frančišek Anton Fraundienst.152
Zakonca Galler sta dvorec Ravno polje močno povečala. Obstoječima kriloma sta dala prizidati
še severovzhodni in severozahodni trakt, namenjena bivanju lastnikov, s čimer sta ustvarila na
videz enotno dvoinpolnadstropno stavbo, katere štirje trakti so obdajali notranje dvorišče. Pri
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Masten, Ravno polje, str. 46.
Ob pečatenju popisa se je Marija označila kot »ovdovela grofica Khisl«. StLA, Rauchfanganschlag 1640/48,
Viertel Vorau, Nr. 104, Herrschafft Ebensfeld, Gut St. Johannes im Draufeld und Amt Lotschitsch. Popis za leto 1640
je Marija pečatila 30. januarja 1641.
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Masten, Ravno polje, str. 47; Sašo Radovanovič in Polona Vidmar, Starše, 31. maj 1677, Maribor 2002 (dalje
Radovanovič in Vidmar, Starše 1677), str. 15.
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StLA, Steuerbuch 1653, Galler. V davčni knjigi se sicer omenja Janez Krištof grof Galler, kar je sila težko
pojasnljivo. Tudi če odmislimo podobno ime, je bil (vsem) Gallerjem grofovski naziv s cesarsko diplomo Leopolda I.
podeljen šele 12. maja 1680 v Pragi. Radovanovič in Vidmar, Starše 1677, str. 12; Masten, Ravno polje, str. 47.
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Fraundienst Franciscus Antonius nobilis e Camporum planitie. Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 137.
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tem posegu so stari jugozahodni trakt z izjemo strešne konstrukcije pustili nedotaknjen,
jugovzhodni gospodarski trakt pa so dvignili za eno etažo in ga na dvoriščni strani opremili z
enakim arkadnim hodnikom, kakršnega sta dobila tudi nova trakta. Obe gosposki oziroma
stanovanjski krili sta bili obrnjeni k cestam, ki so z Dravskega polja vodile k dvorcu in naprej
skozi bližnjo vas Kungota proti jugu in jugovzhodu. Najmanj ugledna jugovzhodna fasada, z
odprtinami, značilnimi za gospodarska poslopja, je pred pogledi okolice tako ostala skoraj
povsem skrita. Z gradbenimi deli so nadaljevali še po baronovi smrti (leta 1669). Najbrž so z njimi zaključili leta 1670, saj je ta letnica vklesana v sklepnem kamnu polkrožno sklenjenega
glavnega vhoda v dvorec, ki se je ohranil do danes. Ob dvorcu so postavili še veliko pritlično
štiritraktno gospodarsko poslopje in uredili grajski park oz. vrt v baročnem stilu.153

Slika 12: Dvorec Ravno polje (vir: TDS, št. 90).

V takšni obliki je kompleks doživel in upodobil tudi Andrej Trost na svoji veduti konec 17.
stoletja. Kljub vsemu se zdi, da dvorec nikoli ni bil povsem dokončan. Razlogi za to niso znani.
Morda je temu botrovalo pomanjkanje denarja ali pa prezgodnja smrt Janeza Kristijana barona
Gallerja. V prid slednji tezi govori predvsem notranjščina, ki kljub poznejšim posegom kaže, da
slavnostna dvorana, grajska kapela in drugi reprezentančni prostori nikoli niso bili dokončani in
okrašeni. Nelogični spoj severozahodnega in jugozahodnega trakta kaže na to, da je bilo morda
predvideno rušenje starega renesančnega trakta in načrtovana zidava novega v črti
severozahodnega trakta. V tem kontekstu bi postala razumljiva tudi sicer točna Trostova
153

Radovanovič in Vidmar, Starše 1677, str. 18.
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grafika, ki jugozahodno stran upodablja v pravilni obliki, kakršne v resnici nikoli ni bilo in je
potemtakem šlo le za načrtovan, a na koncu neizvršen projekt.154
Gospodarska poslopja, po Trostu delno vpeta v palisadno ograjo, so do danes skoraj izginila. Na
veduti je na desni vidna bližnja cerkvica sv. Kunigunde, ki je dala ime vasi Kungota. V smeri proti
mestu Ptuj je vidna vas Hajdina, na levi pa Šentjanž. Na hribu na levem bregu Drave se je
bohotil grad Vurberk.
Po smrti svojega tretjega moža je imela vdova Marija Terezija velike težave z vurberškim
»sosedom« Jurijem Ginterjem grofom Herbersteinom. Zanimivo je, da je leta 1673 zemljiški
gospod Vurberka od grofa Dietrichsteina z Gromperka (o tem malce več v opisu Gromperka)
kupil urad Starošince blizu dvorca Ravno polje. Njegova tragična smrt konec maja 1677 ob jezu
na Loškem potoku pod naseljem Loka je predstavljala vrhunec dolgoletnih sporov med
gospoščinama Vurberk in Ravno polje okoli ribolovnih pravic na desnih pritokih Drave med
Dogošami in Zlatoličjem.
Drava je bila v tistih časih (namreč) precej divja reka. S poplavami je nenehno spreminjala svoj
tok, še posebej na mehkih prodnatih tleh Dravskega polja. Na tem območju so nastajali vedno
novi rečni rokavi in otoki, dogovori, sklenjeni v nekem obdobju, pa so lahko zaradi premaknjene
dravske struge kaj kmalu postali nični. Obdelovanje zemlje v bližini rek je terjalo posebne
ukrepe na obeh straneh, brez ustreznih dogovorov lastnikov pa so nastali ugodni pogoji za
vedno pogostejše spore.155
Grof Herberstein je stopnjeval svoj pritisk na ravnopoljsko gospostvo preko vseh razumnih
meja. Ko je s svojimi podložniki želel podreti še enega od jezov sosednje gospoščine, je izzval
zbrane ravnopoljske podložnike do te mere, da so se ti spopadli z vurberškimi in pobili grofa do
smrti. V zvezi s tragičnim dogodkom je nastalo nekaj zapisnikov, kjer so omenjeni nekateri
tedanji podložniki gospoščine Ravno polje. V zapisnikih prvih dveh zaslišanj malo po spopadu
(junija 1677) se od več kot stotih, ki so se zbrali pri jezu, poimensko omenjajo naslednji
ravnopoljski podložniki.
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Igor Sapač, In memoriam dvorec Ravno polje, Zbornik za umetnostno zgodovino, letnik 38, 2002 (v nadaljevanju
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Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, Prva knjiga: območje Maribora in Ptuja, Ljubljana 1990, str. 116–
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155
Radovanovič in Vidmar, Starše 1677, str. 75.
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Iz vasi Dogoše so prihajali Tomaž Gladeš (tedaj je bil star ok. 30 let), Janž Vnučec (16-letni
hlapec pri Juriju Vnučcu), županov hlapec Filip, Marko Beber (25-letni hlapec pri bratu Juriju),
Luka Rebena (star 51 let), Martin Lendorfer (star 70 let), Andrej Kurnek (star 56 let) in Martin
Kotnik (star 50 let).
Iz Šentjanža se omenjajo Janž Šenžek (kočar, star 50 let), Jurij Šegula (kočar, star 60 let), sodni
sluga Jernej Plan(i)šek (kočar, star 76 let), Štefan Adamič ml. (po poklicu krovec streh), Luka Šof
(Schoff; star 40 let) in kmet Storavšek. Iz Starš se omenja Martin Dobnik (star 52 let). Iz tega
podatka je razvidno, da sta kraja tedaj (še) bila ločena.
Iz Slovenje vasi so prihajali Andrej Podrugi (hlapec pri Filipu Anlägerju, star 22 let), nek
Tomažnik, Nikolaj (oz. Miklavž) Metličar (45 let star mož z ženo in tremi otroki), Mihael Fleš in
Jakob Tomažina.
Iz Loke so prihajali Gregor Jenko (star 40 let), Jurij Krugl, Matija Ruter (iz »Zgornje Loke«, star
28 let), Hugo Čepič (kočar, stanujoč pri Frankoviču, star 60 let), Jurij Tavčer (Teutscher; sin
Jakoba) in nek Vušl (Wueschl).
Iz Gerečje vasi je prihajal Martin Nachberger (star 30 let). Bodisi iz Gerečje vasi bodisi iz
Hajdine so bili Andrej Zupanič (po domače Regal, star 34 let in poročen), Jure Rodik in Jurij Rek
(po domače Kreušl).156
Od ostalih se omenjajo še Andrej Grafenauer (ravnopoljski upravnik), Janez Golob (oskrbnik
gospoščine Ravno polje), Matija Golob (oskrbnik pristave Šentjanž), Lovrenc Adamer (kaplan na
sedežu gospoščine Ravno polje), Janez Mand (pisar), Matija Tripp (natakar) in podložniki iz
nedoločljivega kraja: Pavel Osterman (sin Jurija, star 18 let), Jakob Lausler (sin Štefana, star 16
let), Kurnik (ostareli kmet; slednji je v obračunu izgubil življenje – s šibrovko ga je ustrelil grof
Herberstein), Miha Tomažin, Štefan Gorišek, Matic Krajner (Kreiner) in nek Selinšek.157
V graškem zaporu so bili od začetka procesa (1677) v železnih okovih v skupni celici Nikolaj
Metličar, Martin Nachberger, Luka Šof, Jurij Tavčer, Jernej Plan(i)šek, Andrej Zupanič, Jurij Rek
in od poletja 1678 še Matija Golob. Dva sta bila izpuščena po visoki kavciji spomladi 1680. Po
končni razsodbi iz leta 1682 so bili vsi, ki so dvignili roko nad grofa, iz dežele izgnani za tri
mesece. Andrej Regal, ki je grofa ranil z več udarci s sabljo, je že pred tem, poleti 1680, v zaporu
umrl za kugo, ki je tedaj razsajala po Štajerskem. Jurij Rek, ki je grofa prebodel s helebardo, je
bil obsojen na triurno stanje pod vislicami na kraju zločina in na izgon iz dežele za vse večne
čase. Nekdanji oskrbnik ravnopoljske pristave Šentjanž, ki je podložnike naščuval proti grofu, je
bil obsojen na leto dni izgona iz dežele Štajerske.158
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158
Prav tam, str. 61, 69 in 73; Masten, Ravno polje, str. 57–58.
157

46

Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja
Marija Terezija, tedaj že grofica Galler, je imela gospoščino (skupaj s Šentjanžem) v lasti do
svoje smrti leta 1684. Za njo jo je podedoval njen sin Janez Maksimilijan grof Galler159. Slednji je
gospoščino, verjetno tudi zaradi nemalo težav, ki so mu jih povzročali vurberški lastniki in
njihovi podložniki, že leta 1686 prodal borlskemu zemljiškemu gospodu, Juriju Frideriku grofu
Sauerju.160 Prav okoli tega leta se je moral novemu lastniku ravnopoljske gospoščine roditi sin
Erazem Anton, ki se leta 1695 omenja kot učenec ruške latinske šole.161 V rokah družine Sauer
je bila gospoščina Ravno polje do začetka leta 1801.162
Po terezijanskem popisu si je gospoščina lastila 373 podložnikov (od teh je bilo 59 sogórnikov) v
28 krajih oz. vaseh, tako na levem, kot na desnem bregu Drave. V Staršah se je nahajalo 27
podložniških hiš, v Loki 14, v Rošnji 16, v Dogošah 34, v Prepolju 18, v Slovenji vasi 23, v Gerečji
vasi 12, v Hajdošah 15 in v najmanjši Kungoti 3.163
Sedež gospoščine se je nahajal tričetrt ure hoda od Starošinc, slabe pol ure od vasi Prepolje in
Slovenja vas in petnajst minut hoje od Gerečje vasi. Dvorec Ravno polje z gospodarskim
poslopjem in cerkev sv. Kunigunde sta predstavljala edini trdno grajeni zgradbi naokoli. Sedež
gospostva je bilo možno obhoditi z vseh strani. Mimo je tekla deželna cesta proti Slovenski
Bistrici, ki je bila široka od 3 – 4 sežnje in je bila dobro vzdrževana. Ostale poti so bile široke od 6
do 9 čevljev in vseskozi dobre. V bližnji okolici dvorca sta se nahajala dva gozdiča z visokimi
drevesi.164
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V letu 1662 je v seznamu učencev ruške latinske šole zabeležen kot Galler Joannes Maximilianus comes.
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Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 186, in Zemljevidi, Sekcija 171.

47

Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja
ROGOZA (nem. Rogeis, Rogais)
Pristavo v Rogozi so v 16. stoletju posedovali Kacijanerji (Katzianer). Rogoški urad (od leta 1702
imenje) si je leta 1694 od žiškega priorja pridobil zemljiški gospod Viltuša, grof Jožef pl. Rabatta.
Vrednost imenja je tedaj znašala 20 im. funtov, 3 ß in 6 d.165

Slika 13: Rogoški dvorec (vir: TDS, št. 93).

Stavba, upodobljena na Vischerjevi veduti iz okoli leta 1680, je bila v poznejših stoletjih povsem
prezidana.166
Po krstnih knjigah hoške župnije se v kraju skozi celotno drugo polovico 17. stoletja omenjata
priimka Babič in Hrovat. Od ostalih priimkov167 se po posameznih desetletjih pojavljajo:
1640–1650
1651–1660
1661–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699
Ostala pogosta

Babič, Hrovat
Babič, Hrovat, Kselman, Božič, Toplak, Mežnarič, Glodeš
Babič, Hrovat, Kselman, Toplak
Babič, Hrovat, Kselman, Fridl, Cigler, Meglič, Čehar
Babič, Hrovat, Kselman, Fridl, Cigler, Čehar, Kmet, Rutnik, Gajšek
Babič, Hrovat, Kselman, Fridl, Cigler
Kotnik, Meglič

165

Sikora, 5/307; Pirchegger, str. 106.
Stopar in Premzl, Popis upodobitev iz Vischerjeve TDS, str. 73.
167
NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga I, 1639–1662; prav tam, Krstna knjiga II, 1662–1677; prav tam, Krstna
knjiga III, 1677–1692; prav tam, Krstna knjiga IV, 1692–1723.
166
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Jožef grof Rabatta je do leta 1716 očitno že umrl. Tega leta je na primer na sedežu gospoščine
Viltuš ščitno pismo za nek vinograd pečatila Marija Jožefa Eleonora grofica Rabatta, roj. grofica
Kacijaner.168
Po smrti Jožefa in njegove žene Marije Jožefe je leta 1734 imenje dedoval (njun potomec) grof
Janez Anton pl. Rabatta.169 Imenje se od leta 1751 dalje ne omenja več, v času terezijanskega
popisa pa je seznam podložniških hiš za rogoški urad zabeležen v okviru gospoščine Viltuš (na
levem dravskem bregu).
Tedaj je bilo tod Viltušu podrejenih trinajst hiš. Devet podložnikov (Jurij Cigler, Andrej Meglič,
Luka Babič, Jakob Hrovat ter Jernej, Janž, Jurij, Peter in Gregor Fridl) je bilo na tričetrtinskih
hubah, eden (Gregor Ferk) na polovični, dva (Blaž Fridl in Jožef Ferk) na četrtinskih hubah ter
eden (Jurij Kokel), ki je užival status kajžarja. Hiši Luke Babiča, enega od tričetrthubnih kmetov,
in kajžarja Jurija sta bili označeni kot srednje kakovosti, vse ostale pa kot slabe. 170 Opaziti je, da
je do sredine 18. stoletja v Rogozi število nosilcev priimka Fridl (že) znatno preseg(a)lo število
hišnih gospodarjev s priimkom Babič, Hrovat ali Kselman.
Rogoški dvor (na jožefinski vojaški karti označen kot Maӱerhoff) se je nahajal nekaj minut hoje
severno od vasi in je v času vojaške izmere predstavljal edino zidano zgradbo naokoli. Sama vas
je bila od Spodnjih Hoč proti zahodu, Slivnice proti jugozahodu in Bohove v smeri severozahoda
oddaljena za pol ure hoje, od Orehove vasi v smeri proti jugu pa za tričetrt ure. Kraj je bilo
možno obvoziti z vseh strani. Poti skozi vas so bile široke do devet čevljev. Poleti so bile dobre,
pozimi pa so zaradi mehkih tal postale slabe. V kraju se je nahajalo nekaj studencev, v bližini
proti jugozahodu pa velik, vendar nizek gozd z gosto razraščenim grmovjem.171
SLIVNICA (nem. Schleinitz)
Okoli leta 1480 je grad kupil iz Hrvaške priseljeni plemič Jurij Kollonitsch (Kolonić; v virih zato
pogosto označen tudi Krabat), ki ga je dal leta 1493 predelati v manjšo graščino (sedanje
vzhodno stavbno krilo). Za Jurijem so graščino in gospostvo posedovali sinovi; najprej Hieronim,
nato najmlajša Martin (ki ni doživel turškega pohoda skozi Slivnico leta 1532) in Henrik,
opustošeno gospoščino pa je dal obnoviti Zajfrid. Leta 1541 je že bila v lasti Jurijevih vnukov,
Martinovih sinov Danijela, Ezekijela in Andreja. Skoraj stoletje po nakupu (ohranjena je letnica
1582) je dala rodbina graščino predelati v renesančni dvorec – štiritraktno stavbo z notranjim

168

Maria Josepha Eleonora gräffin von Rabatta geborene gräffin Khäziänerin. PAM, Zbirka listin, št. 669, 14. junij
1716, str. 196.
169
Sikora, 5/307.
170
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 72, fasija št. 160, Guth Rogeÿβ Zur Hr. Wildthauβ.
171
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 112, in Zemljevidi, Sekcija 165.
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dvoriščem in z okroglimi stolpiči na vsakem vogalu, ki je bila obdana oz. zavarovana z vodnim
jarkom. Slednji je obstajal že prej, saj se omenja v imenjski cenitvi (1542).172
Adam pl. Kollonitsch, lastnik gradu in gospoščine od leta 1588, in njegova žena J(o)ana
(Johanna), roj. baronica pl. Stadl, sta na prehodu stoletja lezla v dolgove. Med drugimi sta si
sposodila 10.000 gld na kar 15 % obresti pri hrastovškem zemljiškem gospodu Janžu Frideriku
baronu Herbersteinu. Slednji je Kollonitscha zaradi neporavnanih obveznosti naposled tožil.
Leta 1605 je slivniška gospoščina pripadla baronu Herbersteinu, seveda z zahtevo po doplačilu
razlike med njeno (večjo) vrednostjo in dolgom. Prenos lastništva je bil pravno urejen leta 1608.
Gospostvo, ocenjeno na skoraj 67 im. funtov, je bilo za vsoto 31.000 gld prodano baronom
Herbersteinom.173
Po urbarju iz tega časa je gospostvo tedaj imelo podložnike v uradih Slivnica (18 podložnikov),
Orehova vas (4), Hotinja vas (8), Košaki (5), Korena (7) in Fram (4) ter 151 sogornikov. V
dominikalnem delu gospoščine so se poleg graščine z vodnim jarkom in zidano kletjo nahajali
pristava, hlev, trije sadovnjaki, dva vrtova, trije mlini (eden je imel tri mlinske kamne), s prodajo
pa so novemu zemljiškemu gospodu pripadli še gostilna (v Slivnici), nizek lov, (v glavnem
hrastovi in bukovi) gozdovi, ribniki, travniki, vinogradi in desetina.174
Leta 1632, za časa popisa glavarine, se kot lastnik Slivnice omenja Janez Jakob baron
Herberstein. Vrednost imenja je tedaj znašala 172 im. funtov, 6 ß in 15 d. Na gradu je bilo
zaposlenih šest služabnikov (dienner), tri sobarice (frauen zimmer menschen) in štirje (mlajši oz.
nevredni polne obdavčitve) posli (slehte dienst botten). Za pristavo oz. gospodarska poslopja v
bližini gradu so skrbeli oskrbnik in oskrbnica ter skupno šest hlapcev in dékel. Gospoščini je bilo
v bližnji vasi Slivnica podrejenih šest kmetov na celih hubah in sedem na polovičnih. Pri teh
kmetih so živeli še skupno štirje hlapci in dékle. V Razvanju si je Slivnica lastila šest celih hub,
pet polovičnih, štiri domce in osem hlapcev, nekje pod Pohorjem (Pacherishenn) pa denimo
devet celih hub, šest polovičnih hub in šest hlapcev.175 Okoli tega časa je gospoščina postopoma
vsrkala bližnjo gospostvo Fram. S tem v zvezi se je močno povečalo število njenih podložnikov v
uradu Fram in Orehova vas.176
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Pirchegger, str. 118–119; Stopar in Premzl, Popis upodobitev iz Vischerjeve TDS, str. 74.
Jože Koropec, Ob urbarju gospoščine Slivnica pri Mariboru iz leta 1608, Zgodovinski časopis (dalje ZČ), letnik
XIX–XX, Ljubljana 1965/1966 (v nadaljevanju Koropec, Slivniški urbar), str. 240–241; Pirchegger, str. 105 in 119;
Sikora, 4/163 in 5/50; Vodnik PAM, str. 944.
174
Koropec, Slivniški urbar, str. 240–241; Pirchegger, str. 119.
175
StLA, Leibsteuer 1632, MD., Nr. 2, Hr. Purgshlainiz. Glavarina je za vso gospostvo znašala 96 gld in 40 kr.
176
Koropec, Slivniški urbar, str. 241.
173
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V letu 1651 je slivniški gospod Janez Ernest baron Herberstein izročil mariborskemu meščanu in
peku Juriju Freideggerju, njegovi ženi Ani Mariji in vsem dedičem, v zakup po kupnem pravu
njivo, ležečo pred Koroškimi mestnimi vrati. Slivniška gospoščina je od tega zemljišča letno
prejemala po 45 kr in namesto tlake še po 2 gld.177
V rokah Herbersteinov je Slivnica (s pridruženim framskim gospostvom) bila vse do leta 1738, ko
jo je kupil Franc Ludvik grof Khuenburg. Grad je bil skozi 17. stoletje večkrat predelan, posebej
po letu 1635, ko so stavbo zavzeli in oplenili uporni kmetje.178
V letu 1647 sta ključarja župnijske cerkve sv. Marije v Slivnici, Simon Mavrič (Mauritsch) in
Gregor Kodrič (Khodritsch), z dovoljenjem studeniške priorke Urše in slivniškega župnika Janeza
Kmölla, staro kaplanijo pri slivniškem pokopališču prodala vdovi Marjeti Boštjančič
(Wastianschitsch).179
Sedež slivniške župnije, cerkev sv. Marije, se je, skupaj z zaselkom, nahajal nedaleč stran od
slivniškega gradu. Po podatkih iz slivniške krstne matice se v obdobju 1683–1699 v kraju
omenjajo priimki Radina, Bičko, Valentan, Ledminek, Šteflič, Dovnik, Buher, Pirker, Potočnik,
Pinter, Žvalič, Šerbič, Roglič, Drenguš, Gajšek, Juvan, Mlakar, Kutnik, Vajzenpaher, Potisk,
Šantner, Švabič, Kopitar, Krajcer in Radiga(j).180

Slika 14: Slivniški grad (vir: TDS, št. 97).
177

Pred tem so njivo posedovali Zupaničevi dediči (des Supanüz). PAM, Zbirka listin, št. 549, 10. maj 1651, str. 169.
Več o slivniških lastnikih pri opisu gospoščine Fram. Sikora, 4/164; Koropec, Slovenski puntarji, str. 31.
179
PAM, Zbirka listin, št. 541, 23. maj 1647, str. 167.
180
Nekateri priimki so mogoče istovetni, npr. Radina-Radiga, Žvalič-Švabič. NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna
knjiga I, 1683–1703.
178
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Prvi izpričani učenec ruške latinske šole iz Slivnice je bil Filip Senčnik. Zabeležen je v seznamu
učencev iz leta 1653.181 Pet let pozneje se kot učenec tamkajšnje šole omenja Jurij Majer.182 Od
leta 1660 sta ruško šolo obiskovala brata Janez Jurij in Janez Filip Puntigam 183, pet let pozneje
pa brata Jurij in Anton Spatth184. V letu 1669 se kot učenec ruške šole omenja Janez Jurij
Aljaž.185 Leto pozneje mu je sledil Janez Jurij Hotobar.186 V letu 1672 se kot učenca omenjata
brata Pavel in Štefan Senčnik187, leto pozneje pa brata Filip in Jernej Senčnik188. Verjetno so vsi
bili v sorodu z zgoraj omenjenim prvim izpričanim učencem ruške šole. Tudi v letu 1681 se kot
učenec omenja Senčnik, tedaj Krištof.189 Leta 1685 se v seznamu omenja Jožef Karel Rozman.190
Šest let pozneje, leta 1691, je pričel šolo v Rušah obiskovati Lenart Puntigam191, verjetno
sorodnik bratov Puntigam (iz l. 1660). V letu 1698 so pričeli ruško šolo obiskovati trije Slivničani,
in sicer Jakob Ignac Aljaž, Andrej Hotubar in Primož Rozman.192 Prav vsem lahko po zgornjih
priimkih pripišem(o) kakšne sorodnike, ki so že obiskovali ruško latinsko šolo. Zadnje leto pred
nastopom novega stoletja se kot učenec ruške šole omenja Janez Filip Vauhnik. 193 V obdobju
1645–1699 je ruško latinsko šolo tako obiskovalo vsaj devetnajst Slivničanov.
V terezijanskem popisu iz srede 18. stoletja se Slivnica (še enkrat več) omenja kot združeno
gospostvo s Framom. V slivniškem uradu sta bila od podložnikov tedaj dva na celih hubah, devet
jih je bilo na tričetrtinskih, pet jih je obdelovalo polovične hube, dva pa četrtinski hubi. Od
ostalih podložnikov se štirje omenjajo kot kajžarji (od teh je Florijan Mülle živel na gmajni; ein
gmein Keüshler), Franc Holl pa je bil mlinar. Skupno število podložnikov je tako znašalo
triindvajset.194
Vas se je pretežno nahajala na vzhodni strani deželne ceste, ki je potekala od Slovenske Bistrice
proti Mariboru. Cesta je bila široka šest sežnjev in v dobrem stanju. Ostale poti so bile široke od
šest do devet čevljev in pozimi slabe. Slivnica je bila za četrt ure hoje oddaljena od Orehove
181

Senzhnigg Philippus Shleinicensis. Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 139.
Mayr Georgius Shleinicensis. Prav tam, str. 143.
183
Puntigam Joannes Georgius et Joannes Philippus fratres Shleinicenses. Prav tam, str. 144.
184
Spatth Georgius et Antonius Shleinicenses fratres. Pozneje sta delovala kot upravitelja. Prav tam, str. 149.
185
Alliash Joannes Georgius Shleinicensis. Pozneje je v Slivnici deloval kot župnik. Prav tam, str. 151.
186
Hotobar Joannes Georgius Shleinicensis. Pozneje je postal general. Prav tam, str. 153.
187
Shenzhnigg Paulus et Stephanus Shleinicenses fratres. Prav tam, str. 156.
188
Senzhnigg Philippus et Bartholomaeus fratres Shleinicenses. Prav tam, str. 158.
189
Senzhnigg Christophorus Shleinicensis. Pozneje je služboval kot vrtnar. Prav tam, str. 166.
190
Rosman Josephus Carolus Shleinicensis. Pozneje je deloval kot župnik (v Neukirchnu). Prav tam, str. 171.
191
Puntigam Leonardus Sleinicensis. Pozneje je služboval kot vrtnar. Prav tam, str. 178.
192
Alliash Jacobus Ignatius Shleinicensis (poznejši duhovnik), Hotubar Andreas Shleinicensis in Rosmann Primus
Shleinicensis (pozneje je kaplanoval pri Sv. Lovrencu). Prav tam, str. 190–191.
193
Bauchnigg Joannes Philippus Sleinicensis. Prav tam, str. 193.
194
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 72, fasija št. 191, Hr. burg Shleiniz et Frauheimb.
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vasi, za pol ure od Spodnjih Hoč ter za tričetrt ure od Frama in Rač. Poleg gradu in cerkve je bilo
v vasi še nekaj trdno grajenih privatnih zgradb. Slivniški grad se je nahajal zahodno od deželne
ceste, pod vznožjem Pohorja. Z vseh štirih strani je bil zaprt, s stolpom na vsakem vogalu. Zaradi
bližnjih ribnikov in manjših močvirij okoli njega je veljal za nezdravega. Razen ribnikov je skozi
vas tekel štiri korake širok in dva čevlja globok potoček, preko katerega je vodil zidan most. V
bližini so se nahajali nizki, povečini grmičasti gozdovi in vinske gorice.195
Ko teče beseda o gospoščini Slivnica, ne morem(o) mimo omembe slivniške (nad)župnije.
Župnijska cerkev sv. Marije naj bi bila pozidana že do leta 1100.196 Ozemlje župnije je bilo
zaokroženo in je od obravnavanih dravskopoljskih vasi obsegalo Slivnico, Rače, Fram, Hotinjo in
Orehovo vas, Radizel, Dobrovce, Skoke, Požeg in Ješenco, deloma pa še vasi Brezulo in
Podovo.197
SPODNJI MARIBOR/MARIBORSKI GRAD (nem. Burg Marburg, Unter Marburg/Untermarburg)
Gospoščina Spodnji Maribor, imenovana tudi Grad Maribor oz. Mariborski grad, je bila nekdaj
ogromna deželnoknežja posest. Tekom stoletij se je s prodajami postopoma manjšala. Deželni
knez je gospoščino od leta 1497 dajal v zakup različnim plemičem.198
Leta 1571 je bil Janez Khisl npr. zastavni imetnik mariborskega mestnega gradu, v letih 1575 in
1593 pa njegov zakupnik. Najmlajši sin Janez Jakob se mu je rodil v zakonu z Marijo Paradeiser
leta 1565. Pozneje, enkrat po letu 1598, se je poročil z Marijo Thanhausen, vdovo po Juriju
Jerneju Zwicklu.199 Marija je v zakon s seboj pripeljala sina iz prvega zakona – Jurija Jerneja.
Koliko otrok se je rodilo v novem zakonu, ni znano, vsekakor pa Janez Jakob ni imel moških
potomcev. Jurija Jerneja je posinovil in mu dovolil uporabljati priimek Khisl.
Za Janeza Jakoba barona Khisla lahko z gotovostjo trdimo, da se je rekatoliziral. Leta 1613 je
denimo odstopil zemljišče in prispeval sredstva za gradnjo kapucinskega samostana v Mariboru.
Temeljni kamen za samostan je 23. aprila tega leta položil ljubljanski škof Tomaž Hren. Leta
1619 je Janez Jakob od mesta Maribor kupil pravico do deželskega sodstva in mestno mitnico,
leto pozneje pa še celotno gospostvo Spodnji Maribor s sedežem v mestnem gradu. Eden
195

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 111, in Zemljevidi, Sekcija 165.
Anton Ožinger, Pražupnija in dekanija Hoče, Župnija in dekanija Hoče 1146–1945, Inventarji 1, Maribor 1982
(dalje Ožinger, Pražupnija Hoče), str. 3.
197
Šematizem lavantinske škofije, str. 60.
198
Pirchegger, str. 20.
199
Baronica Marija pl. Thanhausen, hči Konrada (Maria Freiin von Thanhausen, Tochter des Konrad), se je z g.
Jurijem Jernejem Zwicklom (Herr Georg Bartholomäus Zwickl) poročila 25. januarja 1598 v prestolnici dežele
Štajerske, v Gradcu. Schiviz, Der Adel in den Matriken, str. 544.
196
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najsvetlejših trenutkov v njegovem življenju je zagotovo nastopil 14. marca 1623, ko mu je cesar
potrdil grofovski naziv.200
Iz začetka naslednjega desetletja je za njegovo gospostvo ohranjen seznam popisa glavarine.
Vrednost imenja gradu in gospoščine Maribor (burk und hershafft Marbburg) je tedaj znašala
433 im. funtov, 3 ß in 15 d. H gospoščini je spadalo kar 482 ½ hub; ker jih je bilo 14 zapuščenih
(ödt), jih je bilo v popisu upoštevanih 468 ½. Gospostvo je imelo nastavljenega upravitelja in
pisarja. Skupaj je bilo popisanih še 33 kovačev (rokodelcev?) na gradu in njegovih pristavah (33
geshloβ und mayrshmidt pershon). Viničarjev, kajžarjev, sogórnikov in domcev je bilo skupaj
859.201
Janez Jakob grof Khisl je umrl 23. junija 1637 na svojem gradu v Mariboru, star okoli 72 let.202
Po njegovi smrti je naslednik postal posvojeni sin Jurij Jernej, roj. Zwickl 203. Ta je po očimu poleg
priimka podedoval gospostva Fridrihštajn, Kočevje, Poljane, Ribnico in Spodnji Maribor. Številna
posestva in prihodki, ki so mu jih ta prinašala, so Juriju Jerneju grofu Khislu omogočili nadaljnje
nakupe. Leta 1641 je denimo kupil zemljiško gospostvo Zgornji Maribor in ga po dolgem času
združil s Spodnjim Mariborom.204 Vrednost tega imenja je znašala 126 im. funtov in 4 ß.205
Istega leta je tudi prodal eno večjih gospostev na Kranjskem, Ribnico na Dolenjskem. Andrej pl.
Trilek je moral zanjo odšteti več kot 60.000 gld.206 V letu 1643 je Jurij Jernej od cesarja
Ferdinanda III. dobil potrdilo za pobiranje vinskega daca v Mariboru.207
Potem, ko je Jurij Jernej nekako zaokrožil svoja posestva – s prevladujočim delom v deželi
Štajerski – se je lahko podrobneje posvetil predelavi mestnega gradu in svoji družini. Že od 28.
januarja 1633 je bil poročen z Ano Marijo Berko pl. Pernegk. V tem zakonu se (jima) je rodilo
sedem otrok, šest hčera in sin. Za hčerki Marijo Katarino Evo in Marijo Elizabeto letnici rojstev
200

Žabota, Rodbina Khisl, 21; Hozjan, Mariborsko mesto, str. 316.
Za odmero glavarine je bilo upoštevano imenje gospoščine Spodnji Maribor, gospoščine Ravno polje in njene
pristave Šentjanž v skupni vrednosti 560 im. funtov, 3 ß in 13 d. StLA, Leibsteuer, MD., Nr. 72, Hr. und Burg
Marburg, Hr. Ebensfeld, Gut St. Johannes im Draufeld, etc.
202
Žabota, Rodbina Khisl, str. 21.
203
V virih so nasledniki grofa Janeza Jakoba seveda označeni s priimkom Khisl, kar bo striktno navajano tudi v tej
nalogi. S poimenovanjem Zwickl sem v zgornjem stavku želel samo vnovič poudariti, da gre za posinovljenca Janeza
Jakoba grofa Khisla iz njegovega zakona z Marijo Thanhausen, vdovo Zwickl. V nekateri literaturi se (namreč) od
Jurija Jerneja naprej za člane rodbine Khisl uporablja oznaka Zwickl–Khisl.
204
Hozjan, Mariborsko mesto, str. 317; Žabota, Rodbina Khisl, str. 22; Sikora, 3/301.
205
Sikora, 4/314.
206
Žvanut, Plemiške zgodbe, Kranjsko plemstvo v šestnajstem in sedemnajstem stoletju, Ljubljana 2009 (dalje
Žvanut, Plemiške zgodbe), str. 106.
207
...in vnnserer statt Marchburg, wie die mit ringmauer vmbfangen. Cesar mu je pobiranje davka od prodaje vina
prepustil proti gotovemu plačilu. PAM, Zbirka listin, št. 533, 31. marec 1643, str. 165.
201
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nista znani.208 Marija Barbara se je rodila 3. marca 1642, Ana Marija 14. decembra 1643,
dvojčici Marija Zofija in Marija Kristina pa 5. marca 1650. Potomkam ženskega spola torej ni
ušlo poimenovanje po materi Mariji. Tako želeni sin se je zakoncema rodil 27. julija 1645. Ime
Janez Jakob je najverjetneje dobil po očetovem očimu.209 Vsi otroci od Marije Barbare naprej so
izpričani v krstnih maticah graške župnije Hl. Blut.
Moškemu predstavniku rodbine Khisl je še vedno pripadal dedni naziv lovskega mojstra. 210 V
septembru leta 1651 je Juriju Jerneju na slavnosti v kranjskem glavnem mestu ob dednem
poklonu novemu vladarju Ferdinandu IV. tako pripadalo peto mesto v sprevodu.211 Ta dogodek
je nedvomno pomenil vrhunec v zatonu življenja Jurija Jerneja grofa Khisla. Točen datum
njegove smrti ni znan, žena se prvič omenja kot vdova 31. marca 1656.
Kot skrbnica mladoletnih otrok se omenja kar njihova mati Ana Marija. Do leta 1678 je slednja
bržčas že umrla, zagotovo pa je prišlo do prevzema dediščine s strani njenih otrok. Njeni hčeri
Mariji Elizabeti, od 18. februarja 1659 (v Gradcu) poročeni s Ferdinandom Ernestom grofom
Trauttmansdorffom212, je tedaj bilo v davčno knjigo vpisano imenje v vrednosti 34 im. funtov, 2
ß in 11 d. Edinemu sinu Janezu Jakobu grofu Khislu je bilo leta 1678 v davčno knjigo vpisano
imenje Zgornjega Maribora (v nespremenjeni vrednosti v višini 126 im. funtov in 4 ß) in denimo
urad Miklavž (ocenjen na 34 im. funtov).213
Do tedaj se je Janez Jakob že poročil z Ano Karloto Polikseno Montecuccoli. V zakonu sta se jima
rodila sin Janez Jožef (24. novembra 1675) in hči Marija Eleonora (6. oktobra 1676), oba v
Gradcu.214
Podatkov o življenju Janeza Jakoba grofa Khisla ni na pretek. V resoluciji iz 13. decembra 1684 je
bilo popisanih nekaj prednostnih upnikov (leta 1671) usmrčenega protihabsburškega zarotnika
Janža Erazma grofa Tattenbacha, upravičenih do deležev (do takrat edinega še neprodanega)
208

Ponuja se logičen sklep, da sta se rodili v obdobju 1633–1641. Morda sta se rodili in bili krščeni ravno v
Mariboru; njunih krstnih vpisov v graških maticah namreč ni zaslediti, medtem ko so krstne matice mariborske
mestne župnije sv. Janeza Krstnika ohranjene (šele) od leta 1650 naprej.
209
Leta 1649 se Janez Jakob grof Khisl omenja v seznamu ruške latinske kronike, kar bi pomenilo, da je tamkajšnjo
šolo pričel obiskovati že s štirimi leti (!). Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 136.
210
Obristen Erblandt Jagermaister in Crain und der windischen March. Žabota, Rodbina Khisl, str. 21–22.
211
Žvanut, Plemiške zgodbe, str. 51.
212
Bil je sin Maksimilijana grofa Trauttmansdorffa in njegove žene Zofije, rojen dne 15. januarja 1637. Schiviz, Der
Adel in den Matriken, str. 55 in 207.
213
StLA, LAA, Steuerbuecher 1663–1770, Steuer Anschlag Buech 1678, fol. 200. Janez Jakob grof Khisl je,
pomenljivo, že leta 1668 na mariborskem gradu pečatil listino. PAM, Zbirka listin, št. 580, 4. junij 1668, str. 176.
214
Žabota, Rodbina Khisl, str. 22. Sikora, 4/314–315.
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gospostva Podčetrtek. Po tej resoluciji je lastniku mariborskega mestnega gradu pripadalo
5.000 gld.215
Zakonca Khisl se v krstni knjigi mariborske župnije kot botra skupaj omenjata še v letu 1688.216
Do leta 1690 je bila na podlagi ogleda sporne posesti med gospoščinama Ravno polje in Vurberk
(iz oktobra leta 1689) narejena karta, na kateri je (bil) označen urad Miklavž s posebej vpisanim
Khislovim dogoškim jezom, mlinom in ribnikom.217

Slika 15: Mariborski mestni grad (vir: TDS, št. 59).

O potomcih zakoncev Khisl ni znanega veliko, o Janezu Jožefu praktično nič. Glede na veliko
smrtnost (otrok) v tistem obdobju, ki ni prizanašala nobenemu stanu, je prav verjetno, da je
umrl že v (rani) mladosti. Njegova sestra Marija Eleonora se kot botra omenja konec leta
1687.218 To bi pomenilo, da je botrovala pri rosnih 11 (!) letih. Nič kaj starejša ni bila ob poroki;
215

Zadravec, Plemiška družina Tattenbach, str. 69.
V vpisu iz 17. oktobra 1688 sta nastopila kot botra Jakobu, rojenega staršem turškega porekla (ex Saracenis
parentibus natus). GZM XXV.
217
Ogled spornih krajev ob reki Dravi je potekal sredi oktobra leta 1689 v prisotnosti komisarja (Janeza)
Maksimilijana grofa Gallerja, dvornega in vojnega tesarskega mojstra Janeza Jurija Flexnerja, kameralnega mojstra
za jezove Jurija Ehartinsa, ravnopoljskega gospoda grofa Sauerja in dveh vurberških upravnikov grofice
Herberstein. V svojem poročilu tajnemu svetu in štajerskemu deželnemu glavarju v letu 1690 je komisar priložil
Flexnerjevo karto. Na karti je s številko 8 posebej označen dogoški jez (Lendorfer Währ so H. gr.(af) Kisel reparieren
helffen mueβ wegen seiner Mill undt Teicht), ki ga je vzdrževal grof Khisl zaradi varovanja svojega mlina (Kislishes
Mill; št. 9) in ribnika (Kislishes Teiht; št. 10). Detajl karte sem uporabil pri opisu (grofove) vasi Miklavž (glej
naslednje podpoglavje). Sašo Radovanovič, Karta sporne posesti ob Dravi med gospoščino Ravno polje in Vurberk iz
leta 1690, ČZN, letnik 75 (n. v. 40), št. 1, Maribor 2004 (dalje Radovanovič, Karta sporne posesti), str. 63–64 in 66.
218
Vpis iz 20. novembra 1687. GZM XXV.
216
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dne 24. januarja 1692, pri svojih 15 letih, se je poročila (oziroma bolje, so jo poročili) z
Leopoldom Jožefom grofom Ursini-Rosenbergom.219
Prevzem gospoščine je moral nastopiti po poroki.220 V letu 1693 je mlada gospa mariborske
gospoščine in gospoščine Zgornji Maribor (herrin der herrschafften burgg vnd Ober Marburg) na
mariborskem gradu (že) pečatila ščitno pismo za Martina Divjaka (Diuiäkh) in njegovo ženo
Katarino, za vinograd na Partinjskem vrhu (in Pärttinberg), ki ga je kupila od Janža Črnčeca
(Jännsche Tscherntschez).221
V ruški kroniki je zabeleženo, da se je mlada žena 21. novembra 1693 pomudila v tamkajšnji
cerkvi, da bi se zahvalila za premagano težko bolezen. Ob tej priložnosti je cerkvi darovala
srebrno srce ter srebrn in pozlačen pacifikale.222
Koliko ji je pri premagani bolezni pomagal mariborski zdravnik dr. Janez Benedikt Gründel, ni
znano. Samo po sebi je dovolj zgovorno dejanje, da je grofica Rosenberg krščenki zakoncev
Gründel stopila za botro.223 V Ruše je grofica poromala vsaj še desetletje pozneje, 1. junija 1703,
ko je cerkvi darovala dragoceno poročno obleko.224
Iz leta 1710 je znan podatek, da je lastnica gospostva Spodnji Maribor zemljiškemu gospodu
Turnišča, Jakobu Maksimilijanu grofu Thurn-Valsassina, prodala urad Zlatoličje (obsegajoč 22
hub). Celotna dediščina ji je bila kot zadnji iz rodbine Khisl vpisana v deželno imenjsko knjigo
leta 1711.225 Da je grofica pogosto prebivala v mariborskem mestnem gradu priča tudi njena
tukajšnja smrt v začetku leta (času zime) 1725.226
219

Leopold Jožef, rojen 6. septembra 1670, je bil sin dvornega svetnika Jurija Nikolaja (Georg Nikolaus…Hofrates)
grofa Rosenberga in njegove žene Marije Sidonije, roj. baronica Herberstein. Schiviz, Der Adel in den Matriken, str.
76; Žabota, Rodbina Khisl (dodan rodovnik Khislov).
220
Žabota, Rodbina Khisl, str. 22. V registru lastnikov Vischerjeve TDS se kot lastnica gradu Spodnji Maribor (in
Betnave ter Gromperka) omenja Marija Eleonora grofica Rosenberg, roj. grofica Khiessl. Večinoma so v seznamu
lastnikov navedene osebe iz časa, ko je vedute risal Vischer (tj. okoli leta 1680). Za veduti mariborskega mestnega
gradu (I in II) je izpričano, da ju je narisal Andrej Trost. Register je končno podobo dobil šele po letu 1703, v času,
ko je bila lastnica mariborskega mestnega gradu že dobro desetletje poročena z grofom Ursini-Rosenbergom. S
tem je razrešena tudi ta nejasnost. Glej: Stopar, Vischerjevi sodelavci, str. 12–13; isti, Topografija Štajerske, str. 24.
221
Za hasnovanje se je gospoščini oddajalo po dve vedri mošta in dva denarja. PAM, Zbirka listin, št. 616, 16. april
1693, str. 184.
222
Jože Mlinarič, Ruška latinska kronika, Ruška latinska šola (uredniki Jože Mlinarič, Bernard Geršak in Vili Rezman),
Ruše 1995 (v nadaljevanju Mlinarič, Ruška latinska kronika), str. 185.
223
Vpis iz 26. 10. 1694. To je prva omemba grofice Marije Eleonore po njeni poroki z grofom Ursini-Rosenbergom v
mariborski krstni knjigi. O tem podrobneje v ustreznem podpoglavju naslednjega poglavja (3). GZM XXV.
224
Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 192.
225
Sikora, 3/301, 4/315 in 5/309.
226
Vpis z 31. januarja 1725. GZM XXVIII.
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Ker zakonca Ursini-Rosenberg nista imela potomcev, vdovec Leopold Jožef grof UrsiniRosenberg po smrti svoje žene ni bil upravičen do dedovanja mariborske gospoščine (in drugih
posesti Khislov).227 Leta 1727 jo je (uradno) dedoval tirolski grof Franc Jakob Brandis. Slednji je
bil sin Ane Marije grofice Khisl (roj. 1643), v letu 1670 poročene z Adamom Viljemom grofom
Brandisom. Franc Jakob grof Brandis, s polnim krstnim imenom Franc Jakob Janez Adam, se je
rodil v letu 1677.228 Mariborska posest je ob njegovem dedovanju obsegala kar 32 uradov, 403
podložniške hiše in 94 sogórnikov, ki so imeli v zakupu vinograde.229

Slika 16: Mariborski mestni grad iz južne strani (vir: TDS, št. 58).

Leta 1740 je Franc Jakob grof Brandis (Frantz Jacob graf und herr von und zu Brandis), med
drugim lastnik gospoščin Maribor, Zgornji Maribor in Betnava (herrschafften burg Mahrburg,
Ober Mahrburg, Windenau etc.), na sedežu mariborske gospoščine pečatil listino, s katero je
podelil Matiji Visočniku (Fisotschnigg) in njegovi ženi Marinci (Marinca) v zakup po kupnem
pravu kmetijo na Pohorju (am Pacher). Kmetija je zgoraj mejila na puščo Ulrika Bedenika
(Wedenigg), desno na potok Reka, levo na posest Jerneja Novaka (Nouackh), spodaj pa na
Tomaža Berdelina (Werdelin).230
227

Ta je živel do 21. julija 1737 in je tako dočakal 66 let (rojen je bil 6. septembra 1670). Schiviz, Der Adel in den
Matriken, str. 76 in 288.
228
http://genealogy.euweb.cz/austria/brandis1.html (pridobljeno 10. februarja 2014).
229
Pirchegger, str. 21; Vodnik PAM, str. 945.
230
Gospoščina je za hasnovanje kmetije letno dobivala po 15 gld. PAM, Zbirka listin, št. 731, 5. maj 1740, str. 211.
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Dne 17. aprila 1746 je Franc Jakob na mariborskem gradu zadnjič pečatil kakšno ohranjeno
listino.231 Do 20. januarja 1747 je obsežno imenje dedoval njegov sin Henrik Adam grof Brandis,
roj. leta 1715 v zakonu Franca Jakoba z Marijo Ano grofico Starhemberg.232 Tega dne je namreč
na mariborskem gradu kot gospod mariborskih gospoščin in gospoščine Gromperk (herrschafft
Grienberg) pečatil ščitno pismo priorki studeniškega samostana Mariji Katarini pl. Mavrič (von
Mauritsch) za nek travnik.233
V času terezijanskega popisa hiš je imelo gospostvo na desnem dravskem bregu v uradu sv. Jurij
(Hoče) in v Orehovi vasi po dvaindvajset podložnih hiš, v Gorici (ni specificirano, kateri) devet, v
bližnjem Pobrežju (ponovno ni jasno, v katerem delu) deset in še enaindvajset hiš v Pekrah.234
Za časa jožefinske vojaške izmere naj bi bile v mestu Maribor vse hiše zidane. Tranzit skozi
mesto je bil zelo gost, saj so se tukaj križale in vile vse glavne ceste, pa tudi mesto samo je bilo
trgovsko. Obzidje je bilo tedaj slabo. Na več mestih se je rušilo, tako da je bilo v mesto možno
priti, razen skozi tri glavna vrata, še na več drugih mestih. Izhodne ceste na Koroško, proti
Gradcu in Ptuju so bile široke, vseskozi dobro vzdrževane in uporabne za vse vrste vozov.
Mimo tekoča Drava je imela zelo hiter tok in se je od Kamnice (tam je bila široka od 120 do
180 korakov) razširila na 180 do 200 korakov. Leseni most čez reko je bil dolg 190 korakov in
širok 12 korakov. Zaradi svojega velikega pomena je bil redno vzdrževan in v dobrem stanju.
Prenesel je vse vrste težkih tovornih voz. Rečno dno je bilo kamnito. Bregovi so na južni strani
segali do višine štirih sežnjev, na severni strani pa do dveh sežnjev. Vas Pobrežje je bila od
mesta oddaljena za četrt ure hoje, vasi Zgornje in Spodnje Radvanje za pol ure, Razvanje za
tričetrt ure, Bohova in Pekre pa za okroglo uro hoda.235
ŠENTJANŽ/ŠT. JANŽ (nem. St. Johanns, St. Joannes)
Enonadstropni podkleteni dvorec je predstavljal sedež gospoščine Šentjanž (sv. Janez). Ker je
bila ta že od osamosvojitve izpod vurberške gospoščine ob koncu 16. stoletja tesno povezana z
gospoščino Ravno polje, je tukajšnji dvor služil le kot pristava. Skozi celotno prvo polovico 17.
stoletja so lastniki Ravnega polja posedovali tudi gospostvo Šentjanž.236 Kdaj točno je bilo
gospostvo ločeno od Ravnega polja (če sploh), ni znano, vsekakor pa to ni bilo za dolgo. Ko je

231

Bratovščini Naše ljube gospe v Šmartnem na Pohorju (ad Sanctum Martinum am Bacher) je podelil kupno pismo
za vinograd v Prebukovju (in Praittenbuch). PAM, Zbirka listin, št. 756, 17. april 1746, str. 216.
232
http://dcodriscoll.pbworks.com/w/page/9955321/Brandis (pridobljeno 11. februarja 2014).
233
Za hasnovanje se je letno oddajalo 2 gld, 40 kr in dva kopuna. Prav tam, št. 760, 20. januar 1747, str. 217– 218.
234
StLA, Hӓuserzӓhlung, Marburger Kreis (v nadaljevanju MK), kar. 16, zv. 62, fasija št. 104, Hr. Burgg Mahrburg.
235
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 92–93, 112–113 in 116, in Zemljevidi, Sekcije 146, 165 in 166.
236
Več o lastnikih Šentjanža (zato) pri opisu gospoščine Ravno polje.
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moral evangeličan Franc Welzer leta 1629 zapustiti deželo, je tukajšnjo posest z dvorom kupil
lastnik Spodnjega Maribora, grof Janez Jakob Khisl.237
Za časa popisa glavarine je vrednost imenja znašala 18 im. funtov, 5 ß in 22 ½ d. V popisu je
omenjeno, da sta tako gospoščina Ravno polje kot imenje Šentjanž imeli svojega upravitelja.238
Khisl je po svoji smrti (leta 1637) imenje volil vdovi Mariji, roj. baronica Thanhausen. Marija se
je vnovič poročila, tako da je imenje pozneje dedoval vdovec Don Georgio grof Manriede. Po
njem je gospoščino Ravno polje s pridruženim Šentjanžem (najverjetneje v letu 1651) dedovala
vdova Marija Terezija, roj. baronica Breuner. Ta se je pozneje poročila še z Janezom Kristijanom
baronom Gallerjem.239
Gallerjeva sta se odločila v Ravnem polju postaviti pravo rezidenco, tako da je Šentjanžu s tem
vnovič pripadla vloga pristave.240
V 17. stoletju je nastal dvorec v obliki črke »L«. Pod njim so bile obokane kleti. Stolpič s
piramidasto kapo na strehi kaže na to, da je bila v stavbi nekdaj tudi kapela. Na Vischerjevem
zemljevidu Štajerske (iz leta 1678) je dvor upodobljen kot pravokotna stavba, obdana z nizkim
obzidjem, ki je bilo na vogalih okrepljeno s štirikotnimi stolpiči. Na Vischerjevi grafiki (iz okoli
leta 1680) je stavba dvonadstropna, obdajala pa jo je palisadna ograja, okrepljena z
nadstropnimi stolpiči kvadratastega tlorisa. Ob njej je bilo podolgovato gospodarsko poslopje,
na skrajnem koncu pa se je nahajala s plotom ograjena majhna samostojna kapela s
stolpičem.241 Slabše vidna cerkev na levi strani je bržčas bila cerkev sv. Miklavža.
Drugačno podobo stavbe vidimo na zemljevidih, ki so nastali zaradi sporov med ravnopoljskimi
Gallerji in vurberškimi Herbersteini. Dvorec na teh sestavljata dve stavbi, stikajoči se v obliki
črke L, čeprav njuni strehi nista bili poenoteni. Dvorec je še vedno obdajala palisadna ograja, ki
je bila brez obrambnih stolpov. En kvadratast stolpič se je nahajal na grajskem dvorišču. Skozi
plot je vodilo dvoje vrat, ena v smeri cerkve sv. Janeza in vasi. Da se je dvorec Šentjanž
(pozneje) uporabljal zlasti v gospodarske namene, dokazujejo zapuščinski inventarji, kjer se

237

Pirchegger, str. 80; Stopar in Premzl, Popis upodobitev iz Vischerjeve TDS, str. 77; Radovanovič in Vidmar, Starše
1677, str. 15 in 18–19.
238
StLA, Leibsteuer 1632, MD., Nr. 72, Hr. und Burg Marburg, Hr. Ebensfeld, Gut St. Johannes im Draufeld, etc.
239
Radovanovič in Vidmar, Starše 1677, str. 12 in 15; Sikora, 3/274.
240
Sapač, Dvorec Ravno polje, str. 217; Radovanovič in Vidmar, Starše 1677, str. 15.
241
Radovanovič in Vidmar, Starše 1677, str. 18.
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navaja njegova oprema. V inventarju iz leta 1689 so se nahajali samo predmeti, potrebni v
gospodinjstvu in gospodarstvu.242

Slika 17: Dvorec Šentjanž (vir: TDS, št. 108).

Po zapisniku zaslišanj (iz junija 1677) se od ravnopoljskih podložnikov iz Šentjanža omenjajo
Janž Šenžek (50-letni kočar), Jurij Šegula (60-letni kočar), sodni sluga Jernej Plan(i)šek (76-letni
kočar), Štefan Adamič ml. (krovec streh), Luka Šof (Schoff; star 40 let) in kmet Storavšek.243
V letu 1688 je tedanji novi lastnik gospoščine Ravno polje, Jurij Friderik grof Sauer (z Borla), na
sedežu gospoščine pečatil ščitno pismo za Jurija Kronaveterja (Khranäbeter). Slednji je blizu
cerkve sv. Janeza posedoval domec, ki je z vsemi pritiklinami zgorel v letu 1686. Prejšnje ščitno
pismo mu je izdal Janez Maksimilijan grof Galler, poprejšnji lastnik gospoščine Ravno polje.
Domec je na desni mejil na mežnarjev vrt, zadaj na hubo Martina Krojšla (Khroisel), na levi na
hubo Marka Zupaniča (Suppänitsch), spredaj pa na deželno cesto iz Ptuja proti Mariboru (an
Petauerische landtstrassen). Pripadajoče polje je na desni mejilo na posest Jurija Šol(ij)a

242

Npr. mize, prti, klopi, skrinje (za hrano, premog), svetilke, posode za sir, vrč za kis, odeja, pernica, predal za
začimbe, ponve, cedilo, zajemalka, žlice, vilice, noži, grebljica, lopate, leseni krožniki, jermeni, škafi, kotliček ipd.
Radovanovič in Vidmar, Starše 1677, str. 19; Stopar in Premzl, Popis upodobitev iz Vischerjeve TDS, str. 77
243
Masten, Ravno polje, str. 53–55. Pripisane starosti podložnikov so zelo verjetno zaokrožene. O podložnikih in
razpletu zgodbe v zvezi z ubojem vurberškega zemljiškega gospoda podrobneje v zapisu o gospoščini Ravno polje.
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(Scholly), levo in spodaj na tisto od Andreja Vrankoviča (Fränkhouitsch), zgoraj pa na cesto.
Letno je gospoščina Šentjanž (herrschafft st. Johännes) od njega dobivala po štiri goldinarje.244
Po terezijanskem popisu si je podložnika na polovični hubi tukaj lastila mariborska mestna
župnija.245
Zanimiva notica v vizitacijskem zapisniku savinjskega arhidiakonata goriške nadškofije iz leta
1760 govori o pritožbi vaščanov Št. Janža nad nemarno župnikovo gospodinjo, zaradi katere bi
zamalo zgorela celotna vas.246
Po podatkih iz jožefinske vojaške izmere in opisov ozemlja iz druge polovice 18. stoletja je bila
vas od Rošnje oddaljena za okoli četrt ure hoje, od Dvorjan na levem dravskem bregu pa s
pomočjo broda za okoli pol ure. Cerkev sv. Janeza je bila ob izmeri že župnijska, v 17. stoletju pa
še podružnica hoške (nad)župnije. Ob vojaški izmeri je njen dušnopastirski okoliš obsegal kraje
Starše, Šentjanž, Zlatoličje, Trniče, Loko, Rošnjo, Marjeto, Prepolje in deloma še Slovenjo vas.247
Župnijski dvorec, cerkev in plemiška pristava so bile v tistem času edine trdno grajene stavbe v
kraju. Reka Drava je bila tedaj deroča od Pobrežja pa do Starš. Imela je peščeno in kamnito dno
ter je bila pri srednjem vodostaju globoka od 6 do 7 čevljev. Pri nizkem vodostaju je oblikovala
veliko sipin. Rokavi pri Staršah so bili globoki do tri čevlje, različno široki in prevozni z majhnimi
plovili. Cesta od Maribora proti Ptuju je imela peščena tla in je bila široka štiri korake. Ker je bila
redno vzdrževana, se je nahajala v dobrem stanju in bila zato uporabna v vsakem času.248
TURNIŠČE (nem. Turnisch)
V 16. stoletju je imela (najverjetneje stolpasto) pristavo Turnišče v lasti baronska družina Zekel
(Székely) iz Ormoža in Borla. Eden od dedičev po Jakobu baronu Zeklu je pristavo Turnischa leta
1592 prodal Davidu pl. Idungspeugu, ki je iz dediščine Zeklov med drugimi kupil še mlin pri sv.
Vidu (tj. Videm pri Ptuju), mitnico v Tržcu, podložnike na ozemlju od Lovrenca na Dravskem
polju do Žetal, urad Sv. Martin (Zgornja Hajdina), svobodno (oz. pekovsko) hišo na Ptuju, pa tudi
posestva na Bregu pri Ptuju. Pod Idungspeugi je Turnišče ostalo do leta 1626, ko je posest prišla
v roke njihovih sorodnikov baronov Herbersteinov. Leta 1650 je gospoščina prešla v roke
njihovega svaka Janeza Vajkarda grofa Vetter von der Lilie, ki jo je podaril svoji hčeri Katarini
Suzani, por. grofica Breuner. Slednja, vnovič poročena grofica Saurau, je majhne dele svojega
244

PAM, Zbirka listin, št. 607, 1. februar 1688, str. 182.
StLA, Hӓuserzӓhlung, MK, kar. 16, zv. 62, fasija št. 107, Statt Pfarhoff Mahrburg (St. Joannis am Traafeldt).
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Anton Ožinger, Vizitacijski zapisniki savinjskega arhidiakonata goriške nadškofije 1751–1773, Ljubljana 1991
(dalje Ožinger, Vizitacijski zapisniki), str. 37.
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Šematizem lavantinske škofije, str. 59.
248
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 116 in 118, in Zemljevidi, Sekcija 166.
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ozemlja prodala minoritom v Gradcu in na Ptuju (tem npr. tri podložnike iz Hajdine249),
preostanek posesti (ocenjen na skoraj 95 im. funtov) pa do leta 1676 grofici Suzani Elizabeti pl.
Thurn, roj. grofica Saurau.250
Omenjena grofica in njen sin Janez Maksimilijan grof Thurn-Valsassina251 sta dala pristavo
predelati v dvorec. Reprezentančni dvorec so grofje Thurn-Valsassina zgradili tako, da je s
svojimi številnimi nadstrešnimi stolpiči simboliziral njihovo rodbinsko ime. Ob stolpasto jedro so
bili na vogale prislonjeni štirje enako visoki, na pravokotnih tlorisih sezidani stolpi.252 Za časa
nastanka vedute, upodobljene v Vischerjevi topografiji, se kot lastnik Turnišča omenja (samo)
Janez Maksimilijan grof Thurn. Grafiko sedeža gospoščine Turnišče je izpričano izdelal
bakrorezec Andrej Trost, najverjetneje proti koncu 17. stoletja.253
Suzana Elizabeta in sin Janez Maksimilijan sta z nakupi zelo povečala obseg gospoščinske
posesti. Grofica je od lastnika gospostva Gornji Ptuj, Jakoba grofa Leslieja, že leta 1676 kupila
podložnike okoli Turnišča in na Hajdini. O tem govori tudi kopialna knjiga gospostva Turnišče. V
Spodnji Hajdini so (ti) podložniki obdelovali deset celih hub in šest polovičnih, v Zgornji Hajdini
pa so štirje podložniki posedovali enajst domcev.
V Spodnji Hajdini se tedaj od podložnikov omenjajo Nikolaj in Gregor Kos (Khoβ), Jurij in Pavel
Benčič (Wentshitsh), Andrej in Anton Mlinarič (Mlineritsh; zadnji je bil na dveh hubah), Mihael
in Adam Lupše (Lupshe), Blaž in Andrej Rišek (Rishek), Jurij Vidovič (Vidouitsh), Jurij Krajnc
(Khreinz), Jurij Martinšek (Martinsheg), Simon Serap (Seräph) in Matej Šolen (Schollen).
V Zgornji Hajdini sta Mihael Padošek (Padoshek) in Blaž Hecman (Hetsman) posedovala po
dva domca, Janž Serap jih je imel šest, Martin Rak (Rack) pa enega.
V vasi Turnišče se je tedaj istoimenski gospoščini podredilo devet celih hub ter po en županov
grunt (Adam Pamkircher u(nd) Supp grundt), domec, kajža, njiva in dva mlina. Za enega je
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Žiga Oman, Hajdina od prvih pisnih omemb do terezijanske dobe (neobjavljen tipkopis), maj 2014 (dalje Oman,
Hajdina), str. 6. Na tem mestu se kolegu zgodovinarju lepo zahvaljujem za posredovan članek v tipkopisu.
250
Pirchegger, str. 103; ZAP, fond: Gospostvo Turnišče, Rokopisna zbirka, Tehnična enota 3, Kopialna knjiga
gospostva Turnišče 1648–1792 (dalje Kopialna knjiga za Turnišče), fol. 259–262; ZAP, Signatura 395, Gospostvo
Turnišče (historiat gospoščine, dosegljiv na http://www.arhiv-ptuj.si/arhivski-fondi/Vodnik_fondi/reprodukcijep/reprodukcij-a/q/fond/3823; v nadaljevanju ZAP, historiat za Turnišče).
251
Leta 1655 se omenja v seznamu učencev ruške latinske šole. Thurn Joannes Maximilianus comes. Mlinarič,
Seznam imen iz latinske kronike, str. 140.
252
Stopar in Premzl, Popis upodobitev iz Vischerjeve TDS, str. 81.
253
Več o tem v ustrezni opombi pri opisu gospoščine Hompoš. Stopar, Vischerjevi sodelavci, str. 12–13, v: Vischer,
TDS; Stopar in Premzl, Seznam lastnikov, str. 96.
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pravdo v obliki 4 ß, 8 d254 in dveh kopunov oddajal Luka Woldon, za drugega pa v enakem
znesku baronica Galler, lastnica gospoščine Ravno polje.255
Leto pozneje je Suzana Elizabeta od Magdalene pl. Prag za 4.500 gld kupila dvor Strassinzen.
Sledili so nakupi posesti Trnovec, Dranek in Lancova vas (1689), od gospostva Majšperk imenje
Spodnji Podlehnik ter od ptujskega trgovca Quallandra leta 1691 še dvorec in imenje v Pobrežju
(pri Ptuju). Leta 1710 se je gospostvo povečalo še za urad Zlatoličje (22 hub oz. kmetij), potem
ko ga je Jakobu Maksimilijanu grofu Thurn-Valsassina prodala lastnica gospostva Mariborski
grad (Spodnji Maribor), Marija Eleonora grofica Ursini-Rosenberg.256

Slika 18: Dvorec Turnišče (vir: TDS, št. 124).

S tolikšnimi nakupi je Turnišče dokončno postalo gospoščina, ki se je po velikosti lahko
primerjala s srednjeveškim Pogrenjem. Vendar za veliko ceno. Naraščajoči dolgovi, zlasti zaradi
prenove in izgradnje dvorca Turnišče, neporavnane obveznosti podložnikov in razsipniško
življenje družinskih članov so povzročili hiter zaton rodbine od leta 1711 dalje. Urad Spodnji
Podlehnik je morala rodbina prodati ptujskim minoritom, graški minoriti pa so od njih za 8.000
gld kupili gorninsko pravo ter za 2.500 gld podložnike v vaseh Lovrenc na Dravskem polju,
Župečja vas in Zgornje Pleterje. Vse te prodaje pa niso bile dovolj, saj je imelo gospostvo za kar
254

Zapis vsote dajatve je očitno zastarel; verjetno je bilo 128 denaričev (pfenigov) lažje preračunati v nekdanje
šilinge, kot krajcarje (128 d = 32 kr).
255
Kopialna knjiga za Turnišče, fol. 265–268. Več o podložnikih in njihovih dajatvah v podpoglavju o Hajdini.
256
Pirchegger, str. 98 in 104; ZAP, historiat za Turnišče.
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12.000 gld neplačanih deželnih davkov, kar je naposled pripeljalo do tega, da je dežela Štajerska
gospostvo Turnišče enostavno zarubila. Leta 1729 ga je nato za 34.500 gld prodala baronu
Anzelmu pl. Fleischmannu. Ta je gospostvu z nakupom ponovno pridobil gornino v Halozah.
Anzelma je nasledila vdova Ana, roj. baronica Öttl, ki je leta 1732 Turnišče za 55.000 gld prodala
Albertu grofu Heisterju. Zgolj tri leta pozneje je slednji našel dobrega kupca v Rudolfu Avgustu
baronu Crammu (kupnina 66.500 gld). Ta je gospostvu leta 1742 ponovno priključil imenje
Podlehnik.257
Za časa terezijanskega popisa iz leta 1754 je imelo gospostvo Turnišče med drugim po 9
podložnikov oz. podložniških hiš v Zgornji Hajdini, naselju pri gradu Turnišče in Apačah, v
Spodnji Hajdini 26 podložni(ški)h hiš, v Zlatoličju 31, na Bregu pri Ptuju 24, 34 v Lancovi vasi in
kar 60 v Pobrežju pri Ptuju (Pobreschdorff).258
Po smrti barona Rudolfa Avgusta je gospostvo leta 1749 prišlo v roke njegovega zeta Antona
grofa Gaisrucka, ki je leta 1757 Kajetani grofici Sauer prodal urad Zlatoličje, leta 1768 pa še
celotno gospostvo cistercijanskemu samostanu Neuberg. Po jožefinski uredbi (1786) je bil
samostan ukinjen, Turnišče pa je postalo državno gospostvo (in je prišlo v okvir verskega
sklada).259
Dvorec Turnišče je v času jožefinske vojaške izmere predstavljal edino trdno zgradbo daleč
okoli. Stal je v bližini tri sežnje široke ceste, ki se je vila proti hrvaški Krapini. Ostale poti v okolici
so bile široke med šest in osem čevljev. Sedež gospostva se je nahajal nekje pol ure hoda od
Hajdine in mesta Ptuj ter za okoli četrt ure hoje od vasi Pobrežje in Draženci. Do Ptuja je čez
reko Dravo vodil lesen, 300 korakov dolg in 10 korakov širok most. Nedaleč stran od sedeža
gospostva, med Zgornjo Hajdino in Draženci, se je nahajal prostor, namenjen taborjenju vojske.
Za njene potrebe je bilo tam postavljenih 16 dobro zidanih studencev (na vojaški karti jih je
vrisanih samo 14, op. a.).
Reka Drava je tekla le nekaj minut hoje stran v smeri proti vzhodu in je bila tukaj široka okoli 80
sežnjev in globoka od 2 do 4 sežnje. Imela je peščeno in kamnito dno, njeni bregovi pa so bili
visoki do štiri čevlje. Ob reki in med njenimi rokavi se je nahajal srednje visok gozd, zaraščen z
grmovjem.260
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Pirchegger, str. 98 in 104; ZAP, historiat za Turnišče.
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 20, zv. 74, fasija št. 214, Hr. Thurnisch.
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Pirchegger, str. 104.
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Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 185–186, 189, in Zemljevidi, Sekcija 171.
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ZGORNJA POLSKAVA (nem. Ober Pulska(u), redkeje Ober Polska(u))
Gospostvo Zgornja Polskava je kmalu po letu 1560 kupil Zajfrid pl. Dietrichstein, v tej rodbini pa
je ostala vse do leta 1799.261
Po popisu glavarine (1632) je za gospoščino zemljiškega gospoda Erazma barona Dietrichsteina
skrbelo vsaj pet ljudi. Podložnikov s statusom celohubnega kmeta je bilo 34, domcev (oštatov)
5, prostosajnih kmetov in sogornikov pa skupaj 11. Gospoščini je bilo podrejenih še 17 kmečkih
hlapcev oz. dékel in 7 gostačev.262
Za časa kmečkega upora v letu 1635 je bil sedež gospostva v Zgornji Polskavi požgan, vendar ga
je dal zemljiški gospod hitro popraviti oz. obnoviti.263
Žigmund Ludvik grof Dietrichstein je v letu kmečkega upora posedoval imenje v vrednosti 52 im.
funtov, 6 ß in 14 d. Tri leta pozneje se omenja kot predsednik kraljevega tajnega sveta in
notranjeavstrijske dvorne komore. Po očetu Erazmu baronu Dietrichsteinu je dedoval imenje v
vrednosti 129 im. funtov, 1 ß in 27 ½ d, kar je pomenilo, da je vrednost njegovega celotnega
imenja tedaj skupaj znašala 182 im. funtov in 11 ½ d. Z nadaljnjimi nakupi je Žigmund Ludvik
svojo posest večal do te mere, da je proti koncu njegovega življenja vrednost imenjske rente
narasla na 520 im. funtov, 3 ß in 19 ½ d.264
Imenje so leta 1673 dedovali njegovi trije sinovi in vdova. Sinovi so si obsežno dediščino razdelili
tako, da je Žigmund Helfrid dobil gospostvo Frajštajn v vrednosti 127 im. funtov in 3 ½ d, Franc
Adam imenje Zgornja Polskava v vrednosti 120 im. funtov, 1 ß in 24 d, najmlajši Jurij Zajfrid pa
imenje (Zgornji) Gromperk v vrednosti 107 im. funtov, 4 ß in 1 d. Franc Adam grof Dietrichstein
je gospoščino Zgornja Polskava posedoval do leta 1713, ko jo je dedoval njegov sin Karel Ludvik
grof Dietrichstein.265
Veduta sedeža gospostva je nastala okoli leta 1680. Pozneje, v prvi polovici 18. stoletja, so dali
Dietrichsteini dvorec temeljito prezidati.266
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Pirchegger, str. 126.
StLA, Leibsteuer 1632, MD., Nr. 3, Hr. Freistein, Oberpulsgau.
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Koropec, Slovenski puntarji, str. 30; Pirchegger, str. 127.
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Sikora, 5/200 in 281.
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Sikora, 5/200 in 281.
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Stopar in Premzl, Popis upodobitev iz Vischerjeve TDS, str. 85.
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Slika 19: Dvorec Zgornja Polskava (vir: TDS, št. 138).

Po podatkih iz slivniške krstne matice se v obdobju 1683–1699 v kraju omenjajo priimki Koren,
Šveder, Mejovšek, Pišek, Blatnik, Kmet, Maček, Lačen, Pajtlar, Hajt, Sekov, Menker, Dinič,
Brečko, Ingolič, Kaličko, Laber, Terglav(čnik), Šurnik, Šerb(e)l, Koban, Haložan, Kovač, Verhovšek,
Šub, Janežič, Kolar, Pajtl, Korper, Stegar, Mlakar in Mlinar.267 Glede na krstne vpise
spodnjepolskavske župnije se v zaselku okoli sedeža gospoščine Zgornja Polskava pojavljajo
priimki Lešnik, Ingolič, Prosenjak, Gaber(c), Černe, Vrhovšek, K(o)rpan, Koren in Šerbel.268
Podvajajo se priimki Ingolič, Šerbel in V(e)rhovšek.
V letu 1754 se je po popisu gospostva v uradu Zgornja Polskava nahajal en polhubni kmet (Janž
Ingolič; Hannß Ingolitsh), trije četrthubni kmetje (Luka Kosteusheg, Filip Schlamberger in Janž
Kershitsh), enajst kajžarjev (Luka Mertshnig, Luka Matsheg, Jurij Mörtshnig, Jožef Kodritsh,
Sebastijan Wogatitsh, Jakob Wertshkho, Pavel Mlakher, Mihael Wabitsh, Štefan Khoren,
Sebastijan Mliner in kajžarica Barbara Schlamberger) in trije viničarji (Jožef Sterglez, Nikolaj
Pihrg in Gregor Leshnig). Skupaj je to zneslo 18 hiš. Z dopolnilom iz leta 1755 je bil v uradu oz.
vasi naveden še en kajžar, in sicer lovec (Matija Krauß…Jäger), ki ga je gospostvo kupilo pred
kratkim.269 Podložnike si je v uradu lastila še štifta Studenice, vendar njihovo natančno število ni
267

NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
NŠAM, fond: Župnija Spodnja Polskava, Krstna knjiga I, 1661–1700.
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StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 72, fasija št. 142, Hr. Ober-Pulsgau; prav tam, fasija št. 143, Hr. OberPulsgau (dopolnilo). Dopolnilo je na gospoščinskem sedežu v Zgornji Polskavi dne 30. julija 1755 pečatil upravitelj
(verwalter) Janez (Johann) Muster.
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znano, saj so v fasiji navedeni skupaj s podložniki iz urada Spodnja Polskava. Skupno število teh
podložnih hiš je bilo trinajst.270
Vas, ki se je nahajala v bližini gospoščinskega sedeža, je bila za četrt ure hoje oddaljena od
Pokoš, od Sela pri Polskavi pa za pol ure. Hiše so se nahajale na obeh straneh deželne ceste ter v
okolici cerkve sv. Trojice. Zidane zgradbe so sredi 18. stoletja na tem območju predstavljali
majhen grad, cerkev sv. Trojice z župniščem in nekaj privatnih stavb. V drugi polovici 17. stoletja
še vikariatna cerkev sv. Trojice je ob vojaški izmeri že bila župnijska. Stala je na majhnem hribu
ob cesti proti Selam pri Spodnji Polskavi, nedaleč stran od deželne ceste.
Skozi vas je tekel potok Polskava, širok od dva do štiri sežnje in globok do dva čevlja. Imel je
kamnito dno in od osem do deset čevljev visoke, strme bregove. Čezenj sta bila speljana dva
mostova; zidani most je bil na deželni cesti, drugi pa je bil pri gradu. 700 korakov pod gradom se
je potok razdelil. Del je obdržal ime Polskava, drugi pa se je imenoval Gabertschek. Združila sta
se šele po nekaj urah hoje. Skozi vas je potekala deželna cesta od Slovenske Bistrice proti
Mariboru. Na tem mestu je bila široka do dva sežnja in se je nahajala v dobrem stanju. Ostale
poti so bile ozke, polne jam in slabe. V bližini vasi je bil nizek, bolj grmičast gozd. Za župnijsko
cerkvijo sv. Trojice je bilo le grmičevje in pašnik, tu in tam so obstajale še proge nizkega
drevja.271
ZGORNJE RADVANJE (nem. Ober Rot(t)wein, Ober Rodwein, Ober Rothwein)
Vas Zgornje Radvanje si je v času imenjske cenitve lastila gospoščina Viltuš. Istočasno si je tod
lastil imenje Henrik pl. Winterhofen, po katerem si je njegov sin Matjaž (Mathes) tudi dal naziv
»von Prauneckh (Mallegg) und Radwein«. Imenje, ki je bilo v letu 1570 ovrednoteno z 78 im.
funti, se je postopoma zmanjšalo na manj kot 18 im. funtov. Med letoma 1607 in 1624 se je
imenje Matjaža pl. Wintershofferja neprestano spreminjalo – vrednost je za nekaj funtov
narasla ali padla. Do leta 1630 je vrednost njegovega imenja ostajala enaka, nato pa je samo še
naraščala. Leta 1631 je od Matjaža Rottmayrja kupil za en funt, 5 ß in 12 d imenja pri Studencih
in v Radvanju, kar je pomenilo skupno vrednost 20 im. funtov, 5 ß in 21 ½ d imenja.272
V letu popisa glavarine si je gospostvo lastilo tri dékle na pristavi (maihr diern) in dva hlapca.
Podložnikov na celih hubah je bilo 15, na polovičnih pa 10. Gostačev je bilo 8, domcev 7,
hlapcev in dékel pa po 4. Vino so pridelovali štirje viničarji in en gornik.273
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StLA, Hӓuserzӓhlung, kar. 20, zv. 73, fasija št. 196, Stufft Studeniz.
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 197, in Zemljevidi, Sekcija 172.
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Sikora, 4/596; Pirchegger, str. 108.
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StLA, Leibsteuer 1632, MD., Nr. 56, Oberradwein.
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Do leta 1641 je vrednost imenja narasla za 109 im. funtov, 7 ß in 5 d in je skupaj znašala 130 im.
funtov, 4 ß in 26 ½ d. Leta 1654 sta po pokojnem Matjažu pl. Wintershofferju dedovala imenje
Zgornje Radvanje v vrednosti 20 im. funtov, 5 ß in 21 ½ d sinova Jurij Friderik in Matjaž
Henrik.274
Leto pozneje je bila vdovi Mariji Urši pl. Wintershoffer, roj. pl. Prag, pripisana odpravnina v
imenju v višini 56 im. funtov, 4 ß in 21 d. Pridobljeno imenje je dala prepisati na novega moža,
Volfa pl. Sinersperga. V letu 1666 je Volf pl. Sinersperg, kot skrbnik svoje žene Marije Urše in
očim njenih otrok, na J(o)ano Suzano baronico Egg, roj. Wintershoffer, prepisal imenje v
vrednosti 14 im. funtov in 2 ß.275
V začetku leta 1675 je Gotfrid Ernrajh pl. Wintershoffer (Winttershoffen von Pranckh), zemljiški
gospod Zgornjega Radvanja, izstavil ščitno pismo za kmetijo v Studencih (zu Prun), ki jo je
Elizabeta Cärlin prodala tedanjemu mariborskemu mestnemu sodniku Valentinu de Bevorgu (de
Beuorgo).276
Leta 1678 (oz. 1679) je Gotfrid Ernrajh (Ehrenreich) pl. Wintershoffer imenje Zgornje Radvanje
prodal Volfu Žigmundu pl. Prandtnerju. Lastniki so se nato hitro menjavali. Leta 1687 je bilo
imenje pripisano Janezu Maks(imilijan)u (Max) grofu Gallerju. Ta je posesti štiri leta pozneje
dodal od dežele zarubljeno imenje v vrednosti 19 im. funtov, 2 ß in 7 d, kar je tedaj skupaj
zneslo 39 im. funtov, 7 ß in 28 ½ d.277
V urbarju iz 1. januarja 1695, ki ga je dal zapisati Janez Maksimilijan grof Galler278, se prvič
omenja grajska stavba kot trdno zidana graščina z oboki, obdana s širokim vodnim jarkom, čez
katerega je vodil dvižni most. Gospoščina je tedaj imela še pristavo, hleve, vrtno hišo (kjer je
bival vrtnar) in mitnico z mlinom (v Studencih). Zidana hiša pri cerkvi sv. Jožefa (ponovno v
Studencih) je imela ostrešje iz opeke, v njej pa se je nahajala vinska klet za shrambo oz.
skladiščenje do 60 štrtinov vina in kašča za 100 korcev žita.
Po urbarju so se okoli grajske stavbe nahajali velika drevesnica, velik zeliščni vrt (z lepim
visokim špalirjem, redkim sadjem, z začimbami in zelišči) in zelenjavni vrt (z vrtnarjevo hišo),
274

Po drugem viru je bilo bratoma pripisano imenje njunega pokojnega očeta Janža Henrika Wintershofferja iz
imenja tedaj prav tako pokojnega Matjaža Wintershofferja. Prim. Sikora, 4/596 in 4/597–598.
275
Sikora, 4/597–598; Pirchegger, str. 108.
276
Elizabeta je kmetijo podedovala po svojem očetu Matiji Plochmanu. Gospoščina je za hasnovanje posesti letno
dobivala po okrogli goldinar, namesto tlake pa še dodatnih osem goldinarjev. PAM, Zbirka listin, št. 590, 15. januar
1675, str. 178; Hozjan, Mariborsko mesto, str. 319.
277
Sikora, 4/598.
278
PAM, fond: Gospoščina Radvanje, Signatura PAM/1822, Št. 1, Urbar gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695
(kopija; v nadaljevanju PAM, Urbar gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695).
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dva vrtova znotraj jarka (v enem je večinoma rasel paradižnik), šest njiv in pohorski gozdovi s
prevladujočimi visokimi drevesi. Dvanajst gospoščinskih travnikov je skupaj dajalo za 98 vozov
sena in za 36 vozov otave.
Gospoščina je imela pravico do mitnin, stojnin, pobirala je davek od vinotočev in imela
ribolovne pravice v številnih potokih in reki Dravi od meje z limbuško gospoščino do
mariborskega mostu. Deželsko sodišče je bilo v Zbelovem, podložniki gospoščine Zgornje
Radvanje pa so se nahajali v uradih Zgornje Radvanje, Spodnje Radvanje, Razvanje, Studenci,
Pekre, Bistrica, Lobnica in pod Arehom. Gospoščina je bila upravičena še do določenih dajatev v
uradih Šikole, Zgornje Jablane, Podova, Stražgonjca, Zgornje Pleterje, Skorba in še južno od
Ptuja. Tedaj je obsegala okoli štirideset hub (velikih kmečkih posestev), šestnajst domcev
(oštatov), dve kajži, štiri mline, travnik in štiri njive.279 Zaradi primerjave podatkov iz urbarja s
tistimi iz matičnih knjig navajam podložnike iz Dravskega polja v celoti.
V uradu Zgornje Radvanje so se nahajali štirje podložniki s statusom celohubnega kmeta, in
sicer Matija in Lovrenc Vertič (Vertitsch) ter Andrej in Mihael Maher (Macher). Podložniki na
domcu so tedaj bili Andrej Maher, Mihael Marat (Marräth), Andrej Nehart (Neӱhardt) in Simon
Vertič. Status kajžarja sta uživala Gregor Koren (Khorren) in Jakob Frank (Franck).280
V uradu Spodnje Radvanje so bili podložni gospoščini celohubni kmetje Andrej Vertič (imel je
dve hubi), Matija Kosi (Khossӱ), Tomaž Šiberl (Schӱberl), Matija Fajtlič (Veithlitsch) in Jakob
Creutzberger.
V uradu Razvanje je bil Lovrenc Encijan (Entzian) edini od radvanjskih podložnikov, ki je v vasi
tedaj obdeloval celo hubo. Podložniki z njivami so bili Marko Gselman (Gssellman; nasledila sta
ga Vid Hubič/Huebitsch in Mihael Pipan/Pipän), Janž Nerat (Näräth) in Janž Frank (Franck). Na
domcu je bil Matija Gazdec (Gaszdetz).
V uradu Hoče je bil Simon Vertič od radvanjskih podložnikov edini na domcu. Cele hube so
obdelovali Andrej Kerhe (Kherche), Matija Lavrič (Lauritsch), Jurij Trunk (Trunck), Matija Bezjak
(Wesiack) in Tomaž Oferl (Oefferl). Zadnji je posedoval še mlin oz. je bil mlinar.
V vasi Studenci so obdelovali celo hubo Matija Kaloh (Khallach), Gregor Čarman (Tschärman),
Valentin Ferk (Ferck), Aleks Orešnik (Oreschnig), Jurij Štanzer (Stäntzer), Gašper Lešnik
(Leschnick), Mihael Klampfer (Clampffer), Gregor Lojtner (Leuthner), Peter Tancer (Täntzer;
prim. s Štanzer) in Štefan Krabat (Khrabat). Podložnika na domcu sta bila Luka Gutman
(Guetman) in Krištof Atamajer (Ättämaӱr). Gregor Lojtner, zaposlen kot krčmar pri cerkvi sv.
Jožefa, je poleg hube kmetoval še na majhnem posestvu, vezanem na kajžo. Drugi podložnik na
majhnem posestvu (in s statusom kajžarja), Martin Mochinger, se je ukvarjal s tkalstvom.
Baltazar Herbstberger (tedaj ga je nasledil Marko Kakl/Khakl) je obdeloval njivo in vrt pri

279
280

PAM, Urbar gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695; Vodnik PAM, str. 943.
PAM, Urbar gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695, fol. 28–37.
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Taborju (Thäbor), Gregor Matl (Mätl), mariborski čuvaj oz. stražar281, pa je v Studencih
kmetoval na njivi.
V vasi Šikole so bili podložniki na domcu Janž Lašič (Läschitz; nasledil je Adama Gojo/Goiä),
Luka Drevenšek (Drauenschek) in Primož Vranič (Wränitsch). Posest zadnjih dveh je bila po
kupnem pravu. Luka Drevenšek je posedoval še mlin s tremi kamni. Drug mlinar, Janž Rogač
(Rogatsch), je (žito) mlel z dvema mlinskima kamnoma.
V Zgornji Jablani je posedovala mlin s tremi mlinskimi kamni neka Špela.
V Podovi sta celi hubi obdelovala Andrej Čelan (Zällon; nasledil je Lovrenca Kocjana/Khatzian)
in Luka Bernič (Vbernitz). Nikolaj Prager (Präger) je bil na domcu.
Mihael Lanček (Länschek) je v Skorbi obdeloval hubo in pol, Jurij Goričak (Goritschäck) pa
polovično hubo.
V Stražgonjci je celo hubo obdeloval Matjaž Plajnšek (Mathiasz Pleinscheck), na domcu pa je
bil Adam Gorjanec (Gorianetz).
Gospoščini Zgornje Radvanje so pripadale še določene dajatve iz dravskopoljskih vasi Cirkovce,
Jablane (ni specificirano, katere) in Prepolje. Iz vasi Cirkovce je tedaj prihajalo 19 podložnikov,
iz Jablan 17, iz Prepolj pa prav tako 19. Zaradi števila podložnikov in velikosti njihovih
obdelovalnih zemljišč (glej Prepolje) je možno, da so v posamezni vasi zabeleženi prav vsi
podložniki.282
Tabela 02: Podložniki Zgornjega Radvanja v Cirkovcah, Jablanah in Prepolju.
Cirkovce
Martin B(e)rglez/Wergless
Florijan Gabrijel/Gabriel
Mihael Graš/Grasz
Peter Žunkovič/Sunkhawitsch
Janž Pučer/Puchscher
Primož Beranič/Wäränitsch
Jurij Saher/Sacher
Luka Turk/Turck
Sebastijan Turk/Turck
Sebastijan Goričan/Goritschan
Urban Šlašič/Schlätschitz (nato
Gregor Rogav/Rogau)
Štefan Žunkovič/Sunkhawitsch

Jablane
Franc Jurič/Juritsch
Andrej Frandijaš/Frändiäsch
Simon Poderže/Podersche
Primož Fulc/Fultz
Štefan Juvan/Jüüän
Janž Turk/Turck
Martin Poderžau/Poderschau
Luka Schlauchetz
Anton Pleteršek/Pleterschek
Tomaž Babič/Wäbitsch
Sebastijan
Poderžem/Poderscheim
Janž Sernko/Sernkho

Blaž Banič/Bännitsch
Jurij Arnpok/Arnpöck

Jurij Šlatič/Schlätitsch
Vid Turk/Türck

281

Prepolje
Andrej Kavčič/Khautschitz (h)
Blaž Bider/Wider (s hubo in pol)
Luka Štraser/Strasser (h)
Mihael Radelič/Rädelitsch (2h)
Štefan Radalič/Radalitsch (h)
Martin Lah/Läch (2h)
Jakob Kavčič/Gouitschitz (h in ½)
Jurij Lašič/Läschitz (2h)
Gregor Kavčič/Gouitschitz (h in ½)
Andrej Gruntner/Grundtner (h)
Jakob Kavčič/Gouitschitz (2h; ena je bila
opustela)
Janž Baša/Wäschä (posedoval drugo
hubo – glej zgoraj)
Blaž Radalič/Rädälitsch (z opustelo h)
Mihael Plečko/Pletschkho (z opustelo h)

Gregor Mätl huetter zu Mahrburg. Prav tam, fol. 60.
Mišljeni so seveda družinski poglavarji. Podložniki s Prepolja in še nekateri drugi so v urbarju označeni s
posestjo, na kateri so bili nastavljeni. Oznaka (h) predstavlja celo hubo, oznaka (d) pa domec. PAM, Urbar
gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695, fol. 163–166.
282
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Filip Lešnik/Leschnig
Filip Beranič/Wäränitsch (d)
Gašper Redelič/Redelitsch (d)
Lovrenc Turk/Turck (d)
Matej Šoster/Schoster (d)

Lovrenc Polanc/Polläntz
Jernej Frandijaš/Frandiäsch
Blaž Turk/Türkh

Valentin Lošič/Löschitz (h)
Andrej Kavčič/Gouitschitz (2h)
Martin Mešerer/Messerer (h)
Martin Toplak/Topläk (h in ½)
Tomaž Kavčič/Gouitschitz (h)

V istem urbarju so zabeleženi zaposleni in njihove letne mezde. Gospostvo je imelo zaposlenega
upravnika (letno je prejemal plačo 40 gld), vrtnarja (28 gld), oskrbnika gospoščine (oz. pristave;
der Schaffer) in ključarko (dobila sta po 20 gld). Za hlevsko živino so skrbeli kravji in volovski
hlapec (letno sta prejemala po 8 gld) in kravja ter svinjska dékla (die Saudiern). Slednji sta letno
dobili po 6 gld plačila.283
Po krstnih knjigah hoške župnije iz 17. stoletja so v zaselku okoli grajske stavbe prevladovali
priimki Korošec, Mohor, Vertič in Frank. Glede na posamezna desetletja so izstopali naslednji 284:
1640–1650
1651–1660
1661–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699
Ostali pogosti

Zelenak, Korošec
Korošec, Kral(j), Vertič, Frank, Forstner
/
/
Mohor, Korošec, Mulej, Polak, Žumer
Korošec, Vertič, Maurer
Mohor, Lešnik, Frank, Forstner, Vertič

Če podatke iz krstne matice primerjamo s podložniki, ki se v kraju omenjajo po urbarju iz leta
1695, lahko povežemo priimka Vertič in Maher (z Mohorjem).
Do leta 1701 je bilo za 10 funtov imenja odprodanih Antonu Canduzziju, tako da je skupna
vrednost imenja tedaj znašala 33 im. funtov, 7 ß in 28 ½ d. Vetrinjski samostan je imel leta 1703
v kraju za 13 funtov imenja.285
Glede na pripis v seznamu učencev ruške latinske šole, naj bi v prvi polovici 18. stoletja
gospoščino posedoval Matija Valentin pl. Čander, ki je prihajal iz Ptuja. Ruško šolo je obiskoval
po letu 1696.286 Po urbarju iz leta 1743 se kot lastnik imenja Radvanje (guett Rottwein) omenja
283

Poklic »biriča na konju« (der Vorreither) z letno plačo 20 gld je prečrtan. Slednji je lahko del svoje mezde, tako
kot vrtnar in oskrbnik, dobil izplačane v vinu. France Goršič, Birištvo in biriško izrazoslovje v socialni zgodovini
Slovencev, ČZN, letnik 40, Maribor 1969, str. 362; PAM, Urbar gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695, fol. 167.
284
NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga I, 1639–1662; prav tam, Krstna knjiga II, 1662–1677; prav tam, Krstna
knjiga III, 1677–1692; prav tam, Krstna knjiga IV, 1692–1723.
285
Sikora, 4/479 in 6/89; Pirchegger, str. 108.
286
Tshander Mathias Valentinus Pettoviensis. Pozneje se omenja kot zemljiški gospod gospoščine (Zgornje)
Radvanje. Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 187.
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Janez Severin pl. Ekart (Eckert), ki je bil v tistem času med drugim proviantni upravitelj na
Ptuju.287
V letu 1754 si je Radvanje lastilo 74 podložnikov v 19 vaseh, od tega je bilo 27 kajžarjev. V
Studencih se je nahajalo 16 podložniških hiš, v Zgornjem Radvanju 12 (dva tričetrthubna kmeta,
dva polhubna, en četrthubni, pet kajžarjev, ena kajžarica in mlinar)288, v Spodnjem Radvanju 7, v
Hočah – ni navedeno, v katerem predelu – 5 ter med drugimi po en četrthubni kmet v vasi
Podova in Razvanje. Radvanjski podložniki so se tedaj nahajali vse od Bistrice ob Dravi pa do
Ptujske Gore. V Zgornjem Radvanju si je četrthubnega kmeta lastila župnija Limbuš, eno kmetijo
pa gospoščina Viltuš.289
Vas, ki se je nahajala v okolici gospoščinske stavbe, je bila od mesta Maribor oddaljene za pol
ure hoje, prav toliko še od Razvanja. Spodnje Radvanje so bile oddaljene samo nekaj minut
hoje. Skozi Zgornje Radvanje je tekel majhen potoček, širok en korak. Hiše so se nahajale na
obeh straneh poti skozi kraj. Te poti so bile široke od šest do osem čevljev in so veljale za dobre.
Ob dolgotrajnem deževju so (lahko) postale zelo močvirnate. Velik in zidan grad je predstavljal
edino trdno zgradbo v vasi, nahajal pa se je na njeni spodnji oz. južni strani. Kraj je ležal ob
vznožju Pohorja, poraščenega z visokim gozdom.290

287

PAM, fond: Gospoščina Radvanje, Signatura PAM/1822, Št. 1/2, Urbar iz l. 1743 (kopija), fol. 1; Vodnik PAM, str.
943.
288
Tričetrthubna kmeta sta bila Tomaž Leshnigg in Tomaž Macher, polovična Lovrenc Macher in Matija Vertitsh, na
četrtinski hubi pa je bil Janž Wertitsh. Kajžarji so bili Simon Leshnigg, Sebastijan Maÿrhold, Andrej Zebe, vdova po
Zimmermann-u (= tesarju?), Peter Murz in Tomaž Guetmann; mlinar je bil Sebastijan Rottmüller. Vsi so živeli v po
eni hiši. StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 72, fasija št. 165, Gueth Rottwein (Dorff Ober-Rottwein).
289
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 72, fasija št. 165, Guett Rottwein; prav tam, kar. 18, zv. 69, fasija št. 94,
Pfarrhoff Lempach; Pirchegger, str. 108.
290
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 113, in Zemljevidi, Sekcija 165.
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2.2 VASI IN KRAJI DRAVSKEGA POLJA
Tabela 03: Vrstni red v nalogi obravnavanih vasi in krajev.
BOHOVA
BREG
BREZJE
BREZULA
DOBROVCE
DOGOŠE
GEREČJA VAS
GORICA
HAJDINA
HAJDOŠE
HOČE

HOTINJA VAS
JABLANE
JEŠENCA
KUNGOTA
LOKA
MARJETA
MIKLAVŽ
NJIVERCE
OREHOVA VAS
PEKRE
PIVOLA

POBREŽJE
PODOVA
PONGRCE
POŽEG
PREPOLJE
RADIZEL
RAZVANJE
ROŠNJA
SELE PRI POLSKAVI
SKOKE
SKORBA

SLOVENJA VAS
SPODNJA POLSKAVA
SPODNJE RADVANJE
STAROŠINCE
STARŠE
STRAŽGONJCA
STUDENCI
ŠIKOLE
TRNIČE
ZLATOLIČJE
ZRKOVCI

Slika 20: Karta Dravskega polja z vrisanimi obravnavanimi kraji (avtor: dr. Igor Žiberna).
291

291

Enaka, a celostranska karta se nahaja v prilogi (F). Na tem mestu je bilo priročneje uporabiti manjšo.
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BOHOVA (nem. Wochau)
Vas je ležala na vzhodni strani deželne ceste iz Slovenske Bistrice proti Mariboru. Nahajala se je
četrt ure hoda od Spodnjih Hoč in Razvanja, ter pol ure od Rogoze (in bližnjega rogoškega
dvora). Od mesta Maribor je bila oddaljena približno uro hoje. Cesta, ki je vodila do
obdravskega mesta, je bila široka do šest sežnjev. Bila je redno vzdrževana in v dobrem stanju.
Ostale poti (cesta proti Rogozi, pot v smeri deželne ceste Ptuj – Maribor, vaška pot in cesta v
smeri gradu Hompoš) so bile široke od šest do devet čevljev in v zimskem času slabše prehodne.
Skozi vas je tekel do tri korake širok in zelo plitev potok s peščenim dnom. Pohorje je bilo
oddaljeno za pol ure hoje. Bližnji gozd (v smeri vzhoda) je bil prostran, vendar nizek in z gostim
grmovjem.292
Sodeč po krstnih knjigah hoške župnije so v kraju skozi celotno drugo polovico 17. stoletja
prevladovali priimki Esih, Kselman in Grdin. Po posameznih desetletjih so v kraju izstopali oz. se
omenjajo naslednji priimki293:
1640–1650
1651–1660
1661–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699
Ostali pogosti

Rus, Esih, Kselman,
Esih, Ga(a), Grdin, Meglič, Dovnik, Bezjak, Krašič, Dermel, Kosar
Esih, Grdin
Grdin, Kselman, Dermel
Meglič, Kselman, Krašič, Kosar, Kajzer, Fla(j)s
Esih, Kselman, Ga(a), Krašič, Graher
Globokar, Rajh, Patriarh, Bezjak, Kajzer

Po terezijanskem popisu iz sredine 18. stoletja je urad (in s tem vas) Bohova spadal(a) h
gospoščini Hompoš. Iz tistega obdobja je v vasi poimensko popisanih pet podložnikov na celih
hubah in dvajset na tričetrtinskih hubah, skupaj 25 podložniških hiš.294
BREG PRI PTUJU (nem. Ran(n), Ranndorf)
Kraj se je nahajal na obronku Dravskega polja in je predstavljal predmestje Ptuja. Pod vasjo je
tekla Drava. Čez njen najbližji rečni rokav se je bilo možno v času nizkega vodostaja prepeljati
kar z vozom. Do mesta Ptuj je čez reko vodil lesen, 300 korakov dolg in 10 korakov širok most.
292

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 111–112, in Zemljevidi, Sekcija 165. V izogib številnim opombam v nadaljevanju velja,
da temeljijo vsi opisi vasi na podlagi vojaških opisov ustreznih sekcij (če ni navedeno drugače), ki sta jih priročno
prevedla Rajšp in Kološa. Citati bodo zato mestoma združeni.
293
NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga I, 1639–1662; prav tam, Krstna knjiga II, 1662–1677; prav tam, Krstna
knjiga III, 1677–1692; prav tam, Krstna knjiga IV, 1692–1723.
294
Potrebno je (vnovič) poudariti, da je popis za gospoščino Hompoš precej nenatančen, saj so za vsak urad (vas)
popisani zgolj kmetje. Kajžarji, sogórniki in viničarji so popisani na koncu sumarno za celotno gospoščino. V
ravninski Bohovi lahko sicer sogórnike in viničarje odmislimo, možno pa je, da se je od desetih kajžarjev kakšen
nahajal tudi tukaj. STLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 55, Hr. Hauβambacher (Ambt Wohä).
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Mesto je bilo od vasi oddaljeno okoli četrt ure hoje, skoraj toliko, kot do vasi Zgornja in Spodnja
Hajdina. V neposredni bližini Brega je stala zidana cerkev sv. Roka. Nedaleč od vasi se je pričela
deželna cesta v smeri proti Mariboru. Na tem mestu je bila široka do štiri sežnje. Cesta je bila
redno vzdrževana, v dobrem stanju in prevozna skozi vse leto. Ob Dravi in na njenih otokih je
rasel povečini srednji in nizek gozd, z nekaj visokimi drevesi.295
Kraj je spadal v okvir župnije Hajdina. Po podatkih iz krstnih matic so v drugi polovici 17. stoletja
v kraju prevladovali priimki Kselman, Rogina in Gerečnik. Po posameznih obdobjih so izstopali
naslednji296:
1665–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699*

Kselman, Hočevar, Rogina, Klos, Šrot, Novak, Hajdošek, Debelak
Kselman, Gerečnik, Klos, Lačnik, Novak, Špisar, Grabenšek, Meserer, Jevšovar, Petrič,
Kavčič, Portun, Špiler, B(e)rglez
Kselman, Gerečnik, Rogina, Gajšek, Gorjup, Lačnik, B(e)rglez, Pukl, Hribernik, Kodun,
Lajtner, Mokota
Rogina, Lačnik, Vogrinc

Sredi 18. stoletja se je po terezijanskem popisu tukaj nahajalo štiriindvajset podložniških hiš, ki
so spadale h gospoščini Turnišče. Ptujski minoritski samostan si je v vasi lastil devet
podložnikov. Najboljši status je užival Tomaž Kopše (Thomas Kopshe) na polovični hubi. Šest
podložnikov je obdelovalo po četrtinsko hubo, dva sta bila kajžarja. Skupno število hiš na Bregu
je znašalo vsaj triintrideset.297
BREZJE (nem. Maria Stauden)
V vasici se je ob križanju cest Pobrežje – Dogoše in Zrkovci – cesta skozi Stražun (priključek na
deželno cesto iz Ptuja proti Mariboru) na SZ strani nahajala zidana cerkev posvečena Devici
Mariji. Cerkev v Brezju je bila podružnica nadžupnije v Hočah.298 Ob cerkvi sta stali še lesena
duhovniška hiša in mežnarjevo stanovanje. Kmečke hiše so bile samo štiri, po dve sta se nahajali
na vsaki strani ceste proti gozdu Stražun.299

295

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 184–185, in Zemljevidi, Sekcija 171.
NŠAM, fond: Župnija Hajdina, Krstna knjiga I, 1665–1682; prav tam, Krstna knjiga II, 1682–1717.
297
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 20, zv. 74, fasija št. 214, Hr. Thurnisch (Rann); prav tam, kar. 19, zv. 70, fasija št.
128, Minoriten Convent in Pettau (Ranndorff).
298
Šematizem lavantinske škofije, str. 58.
299
Vasica je bila tako zelo majhna, da iz krstnih matic hoške župnije sploh ni bilo mogoče razbrati prevladujočih
priimkov vaščanov. NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga I, 1639–1662; prav tam, Krstna knjiga II, 1662–1677;
prav tam, Krstna knjiga III, 1677–1692; prav tam, Krstna knjiga IV, 1692–1723.
296
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Vasica se je nahajala četrt ure hoje od Zrkovc, za okoli dvajset minut od Dogoš (cesta proti JV)
ter za okoli pol ure od Pobrežja. V stražunskem gozdu (na vojaški karti Facun) so rasle visoke
smreke, jelke in hrasti.300
BREZULA (nem. Bresolle, Wreso(u)lle)
Nahajala se je tik ob Podovi, ki je bila oddaljena samo 5 minut hoje (proti J). Do Rač (v smeri SZ)
je pešpot trajala četrt ure. Cesta od Rač proti Šikolam (in od tam dalje proti Ptuju) je bila široka
do dva sežnja. Večina hiš se je nahajala na njeni zahodni strani. Skozi kraj je tekel majhen potok,
ki se je skozi Rače vil vse od Frama. Zaradi tukajšnje trše talne podlage je potok v času močnega
deževja poplavljal in posledično ustvarjal velike mlakuže. Ker ni bilo nobenega odtoka, so lahko
te ostale dlje časa. Vozne poti so tedaj postale povsem neprehodne, saj so se napolnile z vodo.
Kmetje so morali v tistem obdobju voziti (kar) čez polja. V bližini vasi je bilo veliko ribnikov.

Slika 21: Jugozahodni predel Dravskega polja (vir: Zemljevidi).

Njihovi odtoki so ustvarjali od tri do pet korakov široke jarke in potočke. V nekaj sto metrov
oddaljenem gozdu (v smeri proti kraju Požeg) so prevladovala visoka drevesa.301
Glede na podatke iz slivniške krstne knjige so v obdobju 1683–1699 v kraju izstopali priimki
Vičnek, Kačer, Balič, Pahič, Vudit, Lašič, pl. Golobič, Faleš, Samobor, Švarc, Babič, Radolič,
Konrad, Šmid, Tajhmajster in B(e)rglez.302
300

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 116–117, in Zemljevidi, Sekcija 166.
Prav tam, str. 110 in 199, in Zemljevidi, Sekciji 165 in 172
302
NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
301
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Za časa terezijanskega popisa se je v vasi nahajalo dvanajst četrthubnih kmetov ter po dva
kajžarja in gostača, skupaj 16 hiš podložnih gospoščini Rače.303
DOBROVCE (nem. Eichendorf, Dobroffzen Dorff, Härtl)
Vas je bila od Skok oddaljena četrt ure hoje, od Loke dvajset minut in od Marjete okoli pol ure.
Poti skozi vas in v njeni okolici so bile široke od šest do devet čevljev in dobro prevozne skozi
celo leto. Hiše so se nahajale na obeh straneh ceste; tiste na vzhodni strani so stale na nižji
dravski terasi. V bližnji okolici sta bila dva gozdiča z visokim drevjem, kjer so prevladovali hrast,
bukev in smreka. Pristave, ki so se nahajale pod vasjo (glej opis Dravskega Dvora, op. a.), naj bi
bile zidane iz kamna.304
Glede na podatke iz slivniške krstne knjige so v obdobju 1683–1699 v kraju prevladovali priimki
Lobnik (tudi Lubnik), Rajh, Beber, Vlar, Cimerman, Trepič, Špic, Pungartnik in Nudl.305 Pri
priimku Beber je očitno šlo za podložnike komende Velika Nedelja (glej spodnje besedilo).
Kraj je bil, po številu vrisanih hiš ob jožefinski vojaški izmeri sodeč, razdeljen med več zemljiških
gospoščin. Skoraj celotno stoletje (vsaj od 1668–1754) si je tod lastila podložnike komenda
Velika Nedelja. Ker so urbarji in drugi popisi podložnikov komende zelo dobro ohranjeni,
predvsem pa podatkovno izpovedni, sem jih dolžan na tem mestu podrobneje predstaviti.
Po urbarju iz let 1668–1672 je imela komenda v Dobrovcah dva podložnika. Jurij in Blaž Beber
(Weber) sta oba posedovala po hubo in pol.306
Po popisu iz leta 1712 se je v vasi nahajalo sedem podložnikov komende. Za razliko od urbarja
izpred skoraj pol stoletja je v tem popisu za vsakega od podložnikov zabeleženo še stanje
njihovega prebivališča, velikost njive, živina, morebitni travniki, sadovnjaki in drugo. Popis
podložnikov iz Dobrovc navajam spodaj v celoti.307

303

StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 69, fasija št. 75, Hr. Kränichsfeldt (Dorff Wressullä).
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 116 in 118, in Zemljevidi, Sekcija 166.
305
NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
306
ZAP, fond: Velika Nedelja, SI_ZAP 381, Fotokseroteka, škatla št. 45, Akcesijska knjiga A-66/5, U-41. Urbar za
komendo Velika Nedelja 1668–1672 (dalje ZAP, Urbar komende 1668–1672), fol. 47–49.
307
ZAP, fond: Velika Nedelja, SI_ZAP 381, Fotokseroteka, Škatla št. 45, Akcesijska knjiga B-34/11c, U-44a,
Gospodarski popis podložnikov komende Velika Nedelja 1712 (dalje ZAP, Popis podložnikov komende l. 1712), fol.
35–36.
304
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Tabela 04: Dobrovški podložniki komende po popisu iz leta 1712.
DOBROVCE
Lovrenc Beber
(Weber)

Boštjan Beber
(Weber)

KMETIJA
Ima celo hubo/grunt, za deset
obdelovalnih dni. Letno pridela
dvanajst korcev rži, pol korca
ječmena in štiri korce ovsa.
Ima celo hubo, za deset
obdelovalnih dni. Letno pridela
poldrugi korec pšenice, deset
korcev rži, poldrugi korec ječmena
in pet korcev ovsa.

ŽIVINA
Ima dva
konja in
svinjo.

HIŠA IN OSTALO
Ima solidno hišo. Ima hrastov
nasad (haβlach) za poldrugi
dan obdelave.

Ima tri
konje, štiri
vole, kravo,
dvanajst
ovac in tri
svinje.
Ima kravo,
enajst ovac
in tri svinje.

Ima solidno hišo. Iz vinograda
na Polanskem hribu
(Pollänäberg) letno pridela
poldrugi štrtin vina. Hrastov
nasad ima za dan obdelave.

Jurij Fec (Fez;
tedaj Jakob
Beber/iezo Jacob
Weber)

Ima celo hubo. Letno pridela štiri
korce pšenice in korec rži (nič
ječmena).

Pavel Pleterš
(Pletertsh; pred
Jernejem Bebrom/
vor Arne Weber)

Ima celo hubo, za deset
obdelovalnih dni. Pridela pet
korcev rži, pol korca ječmena ter
polpeti korec ovsa.

Ima konja,
kravo in tri
ovce.

Tomaž Kokl
(Kokhl)

Ima cel grunt zemlje, za deset
obdelovalnih dni. Letno pridela
šest korcev rži, pol korca ječmena
in štiri korce ovsa.
Njiv ima za deset obdelovalnih dni.
Pridela deset korcev rži, poldrugi
korec ječmena in pet korcev ovsa.
Ima njivo za dva obdelovalna
dneva. Pridela korec rži in korec
ovsa.

Ima štiri
svinje in
šest ovac.

Hiša mu razpada, skednje pa
mu je visok sneg pozimi
popolnoma uničil, zato so
hube opustele.308 Ima hrastov
nasad za pol dneva obdelave.
Hišo ima razdeljeno (halb und
halb). V vinogradu v klein
Uillenäberg letno pridela pol
štrtina vina. Ima hrastov
nasad za pol dneva obdelave.
Ima solidno hišo. Hrastov
nasad ima za pol dneva
obdelave.

Ima telička
in šest ovac.

Ima puščo (Pushen) in hrastov
nasad za pol dneva obdelave.

Ima dve
kravi.

Ima domec, ki bolj ali manj
razpada.

Jožef Beber
(Weber)
Janž Kometer
(Jansho
Khometter)

Po urbarju iz leta 1723 so bile Dobrovce309 opisane kot vas, ležeča v slivniški župniji med Ptujem
in Mariborom. Od komende je bila vas oddaljena štiri milje. V kraju si je komenda lastila sedem
hub in pol ter enega kajžarja na domcu. Hube je obdelovalo pet kmetov, Lovrenc in Jožef Beber
(Weber), Mihael Lešnik (Leschnigg), Jurij Pleteršek (Pletterscheg) in Tomaž Kog(e)l (Khogel).
Lovrenc Beber je obdeloval eno hubo, vsi ostali pa po hubo in pol. Mihael Lešnik je po pogodbi s

308

Das geheiβ in abpau, die städl aber hat der grosse shnee in winter völlig nidergerissen, derowegen solhe hueben
aniezo öedt. ZAP, Popis podložnikov komende l. 1712, fol. 35–36.
309
V jeziku vira Dobrauzen oder zum Hartel. ZAP, fond: Velika Nedelja, SI_ZAP 381, Fotokseroteka, Škatla št. 43,
Urbar za Komendo Velika Nedelja 1723 (dalje ZAP, Urbar komende 1723), fol. 172–173.
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komendatorjem, baronom pl. Geimanom, prevzel še eno pusto hubo, za katero je letno plačeval
15 gld.310
Zaradi detaljnih popisov podložniških hub spodaj navajam celoten popis obdelovalnih njiv
oziroma zemljišč kmeta Mihaela Lešnika ter kajžarja Matije Bebra.311
Tabela 05: Popis obdelovalne zemlje kmeta s hubo in pol Mihaela Lešnika iz leta 1723.
1. Njiva pri hiši. Na V je mejila na Heidecklovo kmetijo, na Z pa na njivo Lovrenca Bebra/Weber. Dolga
je (bila) 110 in široka 16 ½ klafter, za tričetrt obdelovalnega dne.
2. Njiva V od vasi. Proti J je mejila na njivo Jožefa Bebra, proti S pa na njivo Jurija Pleterška/
Pletterscheck. Dolga je (bila) 320 in široka 9 klafter, za en dan obdelave.
3. Dalje v isti vrsti njiva, ki je na obeh straneh mejila na njivi Tomaža Kogla/Khogel. Dolga je (bila) 320
in široka 14 ½ klafter, za 1 ¾ obdelovalnega dne.
4. Dalje v isti vrsti proti S. Njiva je na J mejila na njivo Lovrenca Bebra, proti S pa na njivo Jurija
Pleterška. Dolga je (bila) 520 in široka 13 klafter, za 3 dni obdelave.
5. Isto kot zgoraj, a vmes med omenjenima. Njiva je (bila) dolga 520 in široka 15 ½ klafter, za 3
obdelovalne dni.
6. Naprej neka druga njiva, meječa kot zgoraj. Dolga je (bila) 522 in široka 16 klafter, za 3 obdelovalne
dni.
7. Njiva, tako kot zgoraj. Dolga je (bila) 524 in široka 13 klafter, za 2 ½ obdelovalne dni.
8. Isto naprej, njiva dolga 434 in široka 15 klafter, en čevelj, za 2 ¼ obdelovalne dni.
9. Enako njiva, opisana kot prej. Dolga je (bila) 436 in široka 14 ½ klafter, za 2 ¼ obdelovalne dni.
10. Še ena njiva, dolga 430 in široka 9 ½ klafter, za 1 ½ obdelovalna dneva.
11. Njiva in gozdič v bližini mariborske deželne ceste. Na Z je mejila na njivo Lovrenca Bebra, na V pa
na njivo Jurija Pleterška. Dolga je (bila) 60 in široka 21 klafter, za pol dneva obdelave.
12. Njiva ob zgoraj opisani; enako dolga (= 60) in široka 16 klafter, za tretjino obdelovalnega dne.
13. Še tretja njiva na (is)tem koncu kot zgoraj. Dolga je (bila) 52 in široka 11 klafter, skupaj z gozdičem,
za četrtino obdelovalnega dne.

Matiji Bebru je dal deželni komendator, baron pl. Eck, v obdelovanje naslednje:
Tabela 06: Popis obdelovalne zemlje kajžarja Matije Bebra.
1. Njiva na raškem polju (Kranichsfelder feldt) je na J mejila na njivo Jurija Pleterška, na S pa na njivo
Lovrenca Bebra. Dolga je (bila) 115 in široka 24 klafter, za dan obdelave.
2. Stran od druge na tem polju. Na J je mejila na njivo Lovrenca Bebra, na S na njivo Jurija Pleterška.
Dolga je (bila) 116 in široka 22 ½ klafter, za dan obdelave.
3. Tretja njiva na istem polju, kot zgornji dve. Dolga je (bila) 115 in široka 16 klafter, za ¾
obdelovalnega dne.
4. Vrt pri njegovi hiši, za četrtino obdelovalnega dne.

310
311

ZAP, Urbar komende 1723, fol. 173–177.
Prav tam, fol. 173 in 177.
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Po terezijanskem popisu je imela komenda v vasi šest podložnikov, Jožefa, Mihaela in Blaža
Bebra, Jerneja Lešnika (Leshnig) in Sebastijana Šterna (Stern). Blaž je obdeloval četrtinsko hubo,
Sebastijan je imel status kajžarja.312 Prevladujoč priimek podložnikov komende je bil po treh
desetletjih še zmeraj Beber. Zanimivo je, da kmetje niso več posedovali celih hub.
Osem podložnikov si je tedaj tukaj lastila gospoščina Slivnica (združena z gospoščino Fram). Po
pol hube so obdelovali Mihael Ogrizek (Ogriβekh), Jurij Špurej (Spureӱ), Sebastijan Malajner
(Malleiner), Marko Vauhnik (Wauchnig), Matija Jakopič (Jacobitz), Andrej Rajh (Reich) in Matija
Pungartnik (Pungartnig), Gašper Vlaš (Vlläsβ) pa je imel status kajžarja.313 Gospoščina Slivnica
(združena s Framom) in komenda Velika Nedelja sta si v vasi sredi 18. stoletja skupaj lastili
štirinajst podložnikov oz. hiš.

Slika 22: Vasi Skoke, Dobrovce in Loka (vir: Zemljevidi).

Komtur komende, Karel grof Colloredo (Carl graf zu Collaredo), je konec leta 1767 v
komendinem imenu tukajšnje podložnike, med drugimi, prodal Maksu Ksaverju vitezu pl.
Stremitzbergu (Max Xaveri edler von Stremitzberg).314
DOGOŠE (nem. Lendorf)
Nahajale so se tik ob Dravi, ki je bila tedaj tukaj zelo deroča. Reka je imela v tem delu toka
mestoma peščeno, mestoma kamnito dno in je bila pri srednjem vodostaju globoka vse do
sedem čevljev (ok. 2 m). Pri nizkem vodostaju je oblikovala oz. nasula še več sipin, kot jih je že
tako bilo nanešenih.
312

StLA, Hӓuserzӓhlung, MK, kar. 16, zv. 61, fasija št. 59, Comenda GroSsontag (Dobroffzen Dorff).
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 73, fasija št. 191, Hr. burg Shleiniz et Frauheimb (Ambt Härtl).
314
PAM, Zbirka listin, št. 829, Kupoprodajna pogodba komende Velika Nedelja za podložnike na Ptujskem in
Dravskem polju ter na Pohorju, 14. december 1767 (v nadaljevanju Kupoprodajna pogodba komende Velika
Nedelja iz l. 1767), str. 233.
313
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Vas je bila okoli dvajset minut hoje oddaljena od Zrkovc in Brezja (oz. tamkajšnje cerkve) ter pol
ure od Miklavža. Pod vasjo, ki je ležala na strmi dravski terasi in bila v času poplav tako
zavarovana pred vsemi nevarnostmi, je izviral potoček Jezero. Ta se je pod Miklavžem precej
razširil, oblikoval dva majhna ribnika in se nato izlil v Dravo. V gozdu Rastie so prevladovale
visoke smreke, jelke in hrasti. Dravski otoki so bili na gosto poraščeni z nizkim grmovjem, nekaj
je bilo tudi visokih dreves. Pod vasjo, pri opaznem zožanju Drave, se je nahajal brod, ki je bil
namenjen le prevozu ljudi na levi breg blizu Žitečke vasi.315

Slika 23: Vasi Miklavž in Dogoše (vir: Zemljevidi).

Glede na hoške krstne knjige so v kraju skozi drugo polovico 17. stoletja prevladovali priimki
Beber, Kotnik, Gladeš in Bohinec. Po posameznih obdobjih so izstopali naslednji316:
1640–1650
1651–1660
1661–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699
Ostali pogosti

Beber, Kotnik, Gladeš, Ovse, Revena, Pondelik
Beber, Kotnik, Gladeš, Sigmančič
Kurnek
Beber, Kotnik, Bohinec, Pečar
Beber, Kotnik, Bohinec, Pečar, Lendorfer
Beber, Kotnik, Gladeš, Kurnek, Korošec
Ovse, Revena, Kurnek, Bohinec, Lendorfer, Čirič, Ledinek, Flajš

315

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 116–117, in Zemljevidi, Sekcija 166
NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga I, 1639–1662; prav tam, Krstna knjiga II, 1662–1677; prav tam, Krstna
knjiga III, 1677–1692; prav tam, Krstna knjiga IV, 1692–1723.
316
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Kraj je spadal v okvir gospoščine Ravno polje. Malo po spopadu vurberških podložnikov z
ravnopoljskimi oz. po uboju vurberškega gospoda grofa Herbersteina, sta junija 1677 nastala
dva zapisnika zaslišanj. Od ravnopoljskih podložnikov iz Dogoš se v njih omenjajo Tomaž Gladeš,
Janž Vnučec (16-letni hlapec pri Juriju Vnučcu), županov hlapec Filip, Marko Beber (25-letni
hlapec pri bratu Juriju), Luka Rebena (star 51 let), Martin Lendorfer (star 70 let), Andrej Kurnek
(star 56 let) in Martin Kotnik (star 50 let).317 Ob primerjavi imen podložnikov s pridobljenimi
priimki iz krstnih matic se možno vzporednice potegniti prav za vse podložnike, z izjemo
Vnučeca in pač županovega hlapca Filipa, pri katerem ne poznamo priimka.
Za časa terezijanskega popisa so bili tukaj popisani dva tričetrthubna kmeta (od teh je bila ena
kmetica), devetnajst polhubnih kmetov, en četrthubni, enajst gostačev (ena je bila gostačica,
eden pa je opravljal kovaški poklic) in en kajžar, skupaj 34 podložniških hiš.318
GEREČJA VAS (nem. Gerschdorf)
Vas je v novem veku do konca 17. stoletja doživljala pestro zgodovino v okviru posesti gradu
Dranek. Na začetku 17. stoletja (1605) se kot lastnik gradu in (s tem) vasi omenja Krištof Füerer.
V letu 1642 je kot lastnik izpričan Tomaž Striebl, leta 1649 Simon Moscon, leta 1658 pa Gabrijel
baron Dietrichstein. Njegov sin je posest leta 1677 vrnil Mosconu. S tem hitrih menjav lastnikov
še ni bilo konec. Leta 1684 je Julijana pl. Lebenegg, roj. Paumgartner, posest gradu Dranek
predala Janžu (Hans) Wassermannu. Pet let pozneje (1689) je ta našel dobrega kupca v Janezu
Maksimilijanu grofu Thurn-Valsassina, ki je tedaj izgrajeval in zaokroževal gospoščinsko posest
bližnjega Turnišča.319
Kraj je ležal na robu hriba oz. ene od teras, ki jih je ustvarila reka Drava. Vas je bila četrt ure
hoje oddaljena od Hajdoš, okoli dvajset minut od Slovenje vasi, Kungote in dvorca Ravno polje,
ter okoli pol ure od Spodnje Hajdine. Cerkev sv. Kunigunde in visok dvorec Ravno polje sta
predstavljali edini zidani zgradbi daleč naokoli. V kraju se je nahajal skupen vodnjak. Gozda ni
bilo; dva gozdiča s prevladujočim visokim drevjem sta se nahajala pri dvorcu. Poti okoli vasi so
bile v dobrem stanju in so bile široke od 6 do 9 čevljev. Bližnji deželni cesti Ptuj – Maribor in
Slovenska Bistrica – Ptuj sta veljali za dobri in sta bili v tem delu široki od 3 do 4 sežnje.320
V vasi so se, podobno kot v Dobrovcah, nahajali (tudi) podložniki komende Velika Nedelja, zato
se ji(m) lahko podrobneje posvetimo. Po urbarju iz let 1668–1672 so se v kraju nahajali Filip
317

Masten, Ravno polje, str. 53–55.
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 23, Ebensfeld (Lendorff).
319
Pirchegger, str. 98.
320
Kraj je upodobljen na detajlu vojaške karte pri opisu Hajdine. Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 184 in 186, in
Zemljevidi, Sekcija 171.
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Lešnik (Lesznig) na celi hubi, Jurij Valič (Fallisch), Peter Beber (Weber) in Filip Vrabel (Frabel) na
poldrugih hubah, ter podložnik Martin, čigar priimek in status sta na fotokopiji mikronegativa
zabrisana in (s tem) nerazločna.321
Glede na podatke krstnih matic hajdinske župnije iz obdobja 1665–1699, so v vasi izstopali
priimki oz. družine Tomažina, Zupanič, Nahperger in Petraš. Po posameznih obdobjih so
prevladovali322:
1665–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699*

Tomažina, Nahperger, Molekovič, Kašič
Tomažina, Nahperger, Zupanič, Bergler, Petraš, Nedok, Žunko, Stergun
Tomažina, Zupanič, Petraš, Žumer, Vigler, Vičko, Kocjan, Šmajc
Zupanič, Šmajc

Od ravnopoljskih podložnikov iz Gerečje vasi se v zapisniku zaslišanj (junija 1677) omenja 30letni Martin Nachberger323, ki ga lahko povežemo s priimkom Nahperger iz hoških krstnih matic.
Po popisu podložnikov iz leta 1712 je imela komenda v kraju samo še enega polhubnega kmeta,
Boštjana Kanclerja (Bastian Canzler). Za obdelavo njegovih njiv je bilo potrebnih pet dni. Živine
Boštjan ni imel (An gessartt dises Jahr nihts), iz travnika pa je letno dobil za voz sena. Hiša mu je
tedaj popolnoma razpadala.324
V urbarju iz leta 1723 je (bila) vas opisana kot kraj blizu cerkve sv. Martina na Dravskem polju,
nad Ptujem (tj. severno od mesta), od komende oddaljen dve milji in pol. Tudi tega leta se je v
vasi nahajala samo ena polovična huba, vezana na komendo. Podložnik na njej je bil tedaj
Andrej Groš (Gross). Vseh njegovih pet oralov zemlje oz. obdelovanih njiv je ležalo na polju
Nibenfelder. V posesti je imel še travnik, od katerega je bil letno dolžan pripeljati voz sena.325
Po terezijanskem popisu hiš tri desetletja pozneje se je v vasi še naprej nahajal en podložnik
komende Velika Nedelja. Gospoščina Ravno polje si je v kraju tedaj lastila dvanajst podložnikov.
Od teh so trije obdelovali tričetrtinske hube, štirje polovične, pet pa po četrtinsko hubo.326
Svojo polovično hubo je komenda, poleg ostalih hub v nekaterih drugih dravskopoljskih vaseh,
konec leta 1767 prodala Maksu Ksaverju vitezu pl. Stremitzbergu.327
321

ZAP, Urbar komende 1668–1672, fol. 44–46.
NŠAM, fond: Župnija Hajdina, Krstna knjiga I, 1665–1682; prav tam, Krstna knjiga II, 1682–1717.
323
Radovanovič in Vidmar, Starše 1677, str. 45.
324
ZAP, Popis podložnikov komende l. 1712, fol. 35.
325
ZAP, Urbar komende 1723, fol. 169.
326
StLA, Hӓuserzӓhlung, MK, kar. 16, zv. 61, fasija št. 59, Comenda GroSsontag (Geritschen Dorff); prav tam, CK,
kar. 18, zv. 68, fasija št. 23, Ebensfeld (Gerschdorf).
327
PAM, Zbirka listin, Kupoprodajna pogodba komende Velika Nedelja iz l. 1767, str. 233.
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GORICA (SPODNJA, ZGORNJA; nem. Goriza, Gorizendorff)
Vasici (Spodnja in Zgornja Gorica) sta se druga od druge nahajali približno pet minut hoje stran.
Edina zidana zgradba naokoli je bila majhna cerkvica sv. Urše (St. Orscha), ki je stala na koncu
Spodnje Gorice, med obema vasema. Zgornja Gorica se je nahajala tik ob potoku, ki je lahko v
času močnega deževja poplavljal in ustvarjal velike mlakuže. Spodnja Gorica se je nahajala ob
vaški cesti blizu potočka. Poti so bile zaradi trdne talne osnove dobre, vendar so lahko ob
poplavah postale tudi do pol dneva neprehodne. Vas kot celota je bila od sosednje Podove
oddaljena okoli dvajset minut hoje, od Šikol in Stražgonjce pa okoli pol ure. Na njeni zahodni
strani se je v bližini razraščal prostran gozd z visokimi drevesi.328
Vaščani obeh vasi so spadali v dušnopastirski okoliš župnije Cirkovce.329 Po poročni matični
knjigi cirkovške župnije se v Zgornji Gorici omenjajo priimki Bernard, Čelan in Hi(he)ršek, v
nespecificirani »Gorici« pa se pojavlja priimek Buršec.330 V slivniški krstni matici se za Zgornjo
Gorico pojavlja priimek Šurnik.331
Po terezijanskem popisu so bili vaščani podložni gospoščinama Rače in Spodnji Maribor ter
studeniškemu samostanu. Račam sta bila podložna dva polhubna kmeta, Spodnjemu Mariboru
pa sedem polhubnih kmetov, en četrthubni in en kajžar. Studenicam je tedaj pripadalo
osemnajst polhubnih kmetov, trije četrthubni, enajst gostačev (od teh je bil eden po poklicu
krojač) in pet kajžarjev, skupaj 37 podložniških hiš. Ker nobena od gospoščin ni razlikovala med
Spodnjo in Zgornjo Gorico, lahko zapišem, da se je v času terezijanskega popisa na tem območju
nahajalo vsaj 48 hiš.332
HAJDINA (SPODNJA, ZGORNJA; nem. Unter Haidin, Ober Haidin)
Vasi oz. tukajšnje posesti so bile zaradi svoje ugodne lege v bližini reke Drave in mesta Ptuj, kjer
sta se med drugim začeli deželni cesti v smeri proti Mariboru in Slovenski Bistrici, v interesu
raznih gospoščin.
Gospoščina Gornji Ptuj je po urbarju iz leta 1622 imela v Zgornji Hajdini štiri podložnike na
skupaj enajstih domcih. Od podložnikov se omenjajo Gregor Geček (Getschäkh), Andrej Metal
(Methal; posestnik dveh domcev), Pavel Lankarič (Lankharitsch; posestnik dveh domcev) in Janž
328

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 199, in Zemljevidi, Sekcija 172.
Šematizem lavantinske škofije, str. 58.
330
NŠAM, fond: Župnija Cirkovce, Krstna knjiga I, 1701–1723 (v njej vodene še poroke, 1697–1723).
331
NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
332
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 20, zv. 73, fasija št. 196, Stufft Studeniz (Gorizen-dorff); prav tam, kar. 18, zv. 69,
fasija št. 75, Hr. Kränichsfeldt (Gorizen dorff); prav tam, MK, kar. 16, zv. št. 62, fasija št. 104, Hr. Burgg Mahrburg
(Goritzen).
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Serap (Schäräp; posestnik šestih domcev). Dajatve za posamezen domec so znašale 14
denaričev pravde, tri kokoši in deset jajc.
V Spodnji Hajdini se v tem času omenja deset celih in šest polovičnih hub. Cele hube so
obdelovali Adam Švarc (Schwarz), Gregor Lupše (Lübsche), Lovrenc Tušek (Tuschek), Urban Šos
(Schoss), Gašper Martinšek (Martinscheckh), Tomaž Č(e)rv (Scherew), Andrej in Gregor Kos
(Khoβ), Urban Khosegger in Matija Lah (Läch). Status polhubnih kmetov so uživali Gregor Lupše,
Andrej Korenček (Kharantscheckh), Gašper Poderšek (Poderschäckh), Jurij Č(e)rv (Tscherff) in
Jurij Tušek (na dveh polovičnih hubah). Cele hube so bile obremenjene z goldinarjem pravde ter
po devetimi korci rži in ovsa, medtem ko so od polovičnih hub podložniki plačevali po goldinar
in 16 denaričev pravde. Obremenitve s tlako v urbarju iz leta 1622 niso zabeležene.333
Vsaj od druge polovice 17. stoletja dalje je imela nekaj podložnikov v Hajdini komenda
nemškega viteškega reda v Veliki Nedelji. V urbarju iz let 1668–1672 se kot njeni podložniki
omenjajo Andrej Koren (Khoren), Gašper Jajca (Jeitza) in Martin Ragnin. Vsi trije so posedovali
domec oz. oštat (hoffstatt). Andrej je ob domcu kmetoval še na celi hubi.334

Slika 24: Jugovzhodni predel Dravskega polja (vir: Zemljevidi).

Do leta 1676 je število gospodarskih enot v Zgornji in Spodnji Hajdini, podložnih gospoščini
Gornji Ptuj, ostalo nespremenjeno. V Zgornji Hajdini se kot imetniki domcev tedaj omenjajo
333
334

Oman, Hajdina, str. 8–9.
ZAP, Urbar komende 1668–1672, fol. 44–49.
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Martin Rak (Rack; kot podložnik očitno zamenjal Gečka), Mihael Padošek (Padoshekh) in Blaž
Hecman (Hetsman) s po dvema, ter Janž Serap (Seräph), ki še jih je vedno posedoval šest. Pri
njem je bržčas šlo za kakšnega (daljnjega) sorodnika tistega iz leta 1622. V dobrega pol stoletja
se je znatno dvignila višina pravde, ki je znašala 60 denaričev na domec. Dvig pravde je verjetno
bila posledica inflacije (obdobje težkih bojev oz. vojn, npr. s Turki). Število oddanih kokoši in jajc
je ostalo nespremenjeno.
V Spodnji Hajdini so cele hube leta 1676 obdelovali Nikolaj Kos, Blaž Rišek (Rishek), Adam
Lupše, Jurij Benčič (Wentshitsh), Jurij Vidovič (Vidouitsh), Anton Mlinarič (Mlineritsh; imel dve
hubi), Jurij Krajnc (Khreinz), Jurij Martinšek (Martinsheg) in Simon Serap. Na polovičnih hubah
so bili Andrej Rišek, Gregor Kos, Pavel Benčič, Andrej Mlinarič, Mihael Lupše in Matej Šolen
(Schollen). S celih hub so podložniki (še naprej) plačevali po goldinar pravde in oddajali po devet
korcev rži in ovsa, s polovičnih pa je pravda iz goldinarja in 16 denaričev narasla na goldinar in
60 denaričev (tj. 75 kr). Ob primerjavi priimkov izpred pol stoletja je razvidno, da se jih je nekaj
ohranilo.335
Istega leta, tj. 1676, so hajdinski podložniki izpričani tudi v urbarju gospoščine Turnišče. Slednja
je imela tedaj v Zgornji Hajdini enajst podložnikov na skupaj desetih celih in treh polovičnih
hubah, od katerih sta bili ena cela in ena polovična huba opusteli. Podložniki so od vsake cele
hube dajali po goldinar pravde, za polovično pa pol goldinarja. Sorodnika Gašper in Martin
Ambrožič (Ambroschitsch) sta obdelovala po dve celi hubi. Po eno hubo so imeli Jurij in Janž
Ambrožič, Blaž Jusič (Jusitsch), Marko Pavlič (Paullitsch), Primož Krajnc (Khreinz) in Matija
Pledtschker. Slednji je bil edini, ki je za hubo (pa še to opustelo) plačeval dva goldinarja. Gašper
Perman je za svojo opustelo polovično hubo plačeval pol goldinarja pravde, enako kot ostala
imetnika polovične hube, Martin Kautsch, ki ga je nasledil neki Weber (morda je mišljen tkalec),
in Matija Plavec oziroma Pavlovec (Plauetz, Paulouetz). Vsi podložniki so dodatno plačevali
deseti denarič, z izjemo Permana pa tudi razne male dajatve. Le-te so za celo hubo znašale po
šest korcev rži in ovsa, tri kokoši in deset jajc.336
Zgoraj so že bili omenjeni hajdinski podložniki komende Velika Nedelja po njenem urbarju iz let
1668–1672. V popisu podložnikov komende iz leta 1712 sta iz Hajdine zabeležena le Štefan
Kancler (Canzler) na celi hubi in Martin Jajca (Jaiza) na domcu. Štefan je posedoval grunt za 15
obdelovalnih dni. Letno je pridelal poldrugi korec pšenice, osem korcev rži (korn) in dva korca
ovsa. Z vinograda v Halozah (in Colleβ) je letno pridelal poldrugi štrtin vina337, travniki pa so mu
omogočili napolniti pet vozov sena. V hlevu je imel štiri vole, dva konja, štiri teleta (galtuih 4
335

Kopialna knjiga za Turnišče, fol. 265–268; Oman, Hajdina, str. 10.
Oman, Hajdina, str. 10.
337
Ptujski štrtin iz 17. stoletja je meril ok. 525 litrov. Robert Baravalle, Zur Geschichte des Steierischen Maβe II,
Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, letnik 30, Graz 1936, str. 137.
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stukh), tri krave, devet svinj in deset ovac. Njegova hiša je veljala za solidno. Martin je na njivi za
2 obdelovalna dneva letno pridelal za četrt korca pšenice, dva korca rži in četrt korca ječmena.
Prebival je v solidni hiši, v hlevu pa je imel kravo, telička in dve svinji.338
Glede na podatke iz krstnih knjig hajdinske župnije sta v Spodnji Hajdini v obdobju 1665–1699
prevladovala priimka Vremec in Mlinarič. Po posameznih obdobjih izstopajo še nekateri drugi:
1665–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699*

Vremec, Mlinarič, Vagner, Vidovič, Kranjčič, Beber, Mihec, Francl, Skaze
Vremec, Vidovič, Goznik, Zupanič, Remus, Sodlar, Klanšin, Breznik, Lorbek, Šolen,
Tomažina, Benčič, Serap, Gorjup(ec)
Vremec, Mlinarič, Kurež, Zupanič, Melhior, Boč, Goznik, Šolen
Mlinarič, Beber

V kraju Zgornja Hajdina je prevladujočih priimkov manj, izpostavil bi priimke Kitolas, Jajca in
Habjanič. Po različnih obdobjih izstopajo naslednji339:
1665–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699*

Kitolas, Jajca, Kranič, Habjanič (ali Osim), Serap, Roglovič, Rak, Grašič, Vremec,
Plenovnik, Rozman, Kume
Kitolas, Posekar, Trepec, Cvajn, Padovšek, Vremec, Petrjak, Habjanič
Petrjak, Jajca, Padovšek
Habjanič, Vremec

Ob primerjavih priimkov v tabeli s tistimi po urbarju, lahko iz Zgornje Hajdine povežem priimke
Rak, Padovšek (Padošek) in Krajnc (Kranič), iz Spodnje Hajdine pa priimke Vidovič, Mlinarič,
Šolen in Serap. Slednji se omenja v obeh krajih. Možno je, da se je njegova obdelovalna zemlja
nahajala med obema vasema izven strnjenega zaselka.
Po opisu urbarja iz leta 1723 je vas spadala v okvir istoimenske župnije. Hajdina je bila pol ure
hoje oddaljena od Ptuja, od komende pa tri milje. Kot podložnik se dobro desetletje pozneje še
vedno omenja Štefan Kancler (Cantzler), medtem ko je Martina zamenjal Gašper Jajca (Jaitza),
najverjetneje sin ali pa njegov brat. Štefan Kancler je bil tedaj lastnik tako hube kot domca.
Tabela 07: Obdelovalne površine Štefana Kanclerja po urbarju iz l. 1723.
1. Zeliščni vrt, ki se je nahajal SZ od njegove hiše. Dolg je (bil) 60 in širok 10 klafter, za ½
obdelovalnega dne.
2. Njiva zraven zeliščnega vrta, dolga je (bila) 60 in široka 12 klafter, 2 čevlja, za ¼ obdelovalnega
dne.
3. Njiva severno od zgornje; dolga je (bila) 110 in široka 13 ½ klafter, za polovico obdelovalnega
338

ZAP, Popis podložnikov komende l. 1712, fol. 34–35.
NŠAM, fond: Župnija Hajdina, Krstna knjiga I, 1665–1682; prav tam, Krstna knjiga II, 1682–1717. Velja za
podatke Spodnje -, kot tudi Zgornje Hajdine.
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dne. Mejila je na njivo hoškega župnika na eni, ter na njivo turniškega grofa na drugi strani.
4. Njiva JZ od zgornje; dolga je (bila) 57 ½ in široka 14 klafter, za četrtino obdelovalnega dne. Na
obeh straneh je mejila z dvema njivama turniškega grofa.
5. Njiva, ležeča med njivama turniškega grofa. Dolga je (bila) 164 in široka 19 ½ klafter, za 1 ¼
obdelovalna dneva.
6. Še tretja njiva ležeča JZ od zgornje, ki je mejila na njivo turniškega grofa in njivo Gašperja Jajce
/Jaitze. Dolga je (bila) 51 in široka 14 klafter, za četrtino obdelovanega dne.
7. Njiva ležeča dalje proti JZ od zgornje, med njivama turniškega in hoškega (Gotsch) podložnika.
Dolga je (bila) 80 in široka 10 klafter, za četrtino obdelovanega dne.
8. Njiva, ki je mejila na njivo hoškega podložnika. Dolga je (bila) 110 in široka 37 klafter, za 1 ½
obdelovalna dneva.
9. Njiva, ki je ležala daleč od vasi v smeri proti Z. Dolga je (bila) 60 in široka 9 klafter, za četrtino
obdelovalnega dne.
10. Dalje se je tam nahajala njiva, dolga 80 in široka 28 klafter, 2 čevlja, za dan obdelave.
11. Njiva, ki se je nahajala S od vasi. Dolga je (bila) 134 in široka 4 klaftre, za četrtino
obdelovalnega dne.
12. Njiva, nedaleč od cerkve. Dolga je (bila) 100 in široka 10 klafter, za polovico obdelovanega
dne.

Gašper Jajca je posedoval domec. Od obdelovalnih površin sta mu pripadali samo dve njivi. Ena
se je nahajala SZ od njegove hiše. Dolga je bila 150 in široka 12 klafter, za tričetrt obdelovalnega
dne. Druga njiva je ležala vzhodno od zgornje. Dolga je bila 129 in široka 13 klafter, prav tako za
tričetrt obdelovalnega dne.340
Konec leta 1753 je hoški župnik Martin Jožef Sumpichler podelil župnijo sv. Martina na Hajdini
(parochia ad S. Martinum in Haidin) Janezu Kumerju. Slednji se je na hoškega župnika obrnil s
prošnjo, potem ko je hajdinsko župnijo zapustil Pavel Saurer. V listini je izpričana izključna
pravica vsakokratnega hoškega župnika do patronata, zavetništva, odvetništva in podelitve
mesta vikarja od samega začetka obstoja župnije na Hajdini.341
Po terezijanskem popisu hiš se v vasi kot podložnika komende še naprej omenjata dva
podložnika, kajžar Lovrenc Kancler (Kanzler) in Anton Padošek (Padoshekh) na polovični hubi.
Komenda je imela nekaj podložnikov v Hajdini vsaj do konca leta 1767, ko jih je, med drugimi,
prodala Maksu Ksaverju vitezu pl. Stremitzbergu.342
Popis za gospoščino Turnišče razločuje med uradoma Zgornja in Spodnja Hajdina. V prvem je
bilo gospoščini podložnih devet hiš (en podložnik na polovični hubi, dva na četrtinski, pet na
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ZAP, Urbar komende 1723, fol. 168.
PAM, Zbirka listin, št. 780, 8. december 1753, str. 222.
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StLA, Hӓuserzӓhlung, MK, kar. 16, zv. 61, fasija št. 59, Comenda GroSsontag (Heidin Dorff); PAM, Zbirka listin,
Kupoprodajna pogodba komende Velika Nedelja iz l. 1767, str. 233.
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domcu in en prostosajni kmet343), v drugem pa šestindvajset hiš (dva podložnika na polovičnih
hubah, osem na četrtinskih, enajst na domcu in pet prostosajnih kmetov).
Nadžupnija Hoče je imela podložnike samo v uradu oz. vasi Zgornja Hajdina. Od njenih sedmih
(tukajšnjih) podložnikov so štirje bili na četrtinskih hubah, trije pa na domcih. Dva podložnika na
celih hubah si je v Hajdini lastila še gospoščina Rače, vendar (njihova) točnejša lokacija ni
specificirana.344
Oddaljenost vasi od Skorbe in Brega je bila četrt ure hoje, od mesta Ptuj, Dražencev in
gospoščine Turnišče pa okoli pol ure. Edini trdni zgradbi sta predstavljali cerkev sv. Martina s
svojim župniščem v Zgornji Hajdini. Cerkev sv. Martina na Hajdini se omenja že konec srednjega
veka. Župnija se je sicer izdvojila iz nekdaj ogromne nadžupnije Hoče, in je obsegala kraje Breg
(pri Ptuju), Zgornjo in Spodnjo Hajdino, Slovenjo in Gerečjo vas, Hajdoše, Skorbo, Njiverce in
Kungoto (z gospoščino Ravno polje).345
Deželni cesti s Ptuja proti Mariboru in v smeri Slovenske Bistrice sta šli tukaj deloma skozi. Široki
sta bili od 3 do 4 sežnje in bili dobro urejeni. Ostale poti so bile široke od 1 do 2 sežnja, urejene
in prevozne skozi vse leto. Določeni predeli vasi (Spodnje Hajdine) so ležali na robovih od 4 do 5
sežnjev (ok. sedem do devet metrov) visokih in strmih dravskih teras. Ob Dravi in na njenih
otokih rastoči gozdovi so bili večinoma srednje in nizke rasti, visokih dreves je bilo malo. Pod
Zgornjo Hajdino v južni smeri proti Dražencem je bil urejen prostor za potrebe (taborjenja)
vojske. Tam je bilo postavljenih šestnajst dobro zidanih vodnjakov (Laager brünnen).346
HAJDOŠE (nem. Siebendorf)
Vas je spadala v okvir gospoščine Ravno polje vsaj od leta 1677 naprej. Tedaj se njeni vaščani
omenjajo v zapisniku zaslišanj ravnopoljskih podložnikov v zvezi z ubojem vurberškega
zemljiškega gospoda Jurija Ginterja grofa Herbersteina.347
Po hajdinskih krstnih knjigah so v kraju iz časa druge polovice 17. stoletja prevladovali priimki
Brodnjak, Eržen, Carer in Baha. V posameznih obdobjih so izstopali348:

343

V jeziku vira wollich wilkurlicher Bauer. StLA, Hӓuserzӓhlung, MK, kar. 20, zv. 74, fasija št. 214, Hr. Thurnisch
(Ober Haidin, Unter Heӱdin).
344
StLA, Hӓuserzӓhlung, MK, kar. 18, zv. 69, fasija št. 75, Hr. Kränichsfeldt (Haӱdin dorff); prav tam, fasija št. 73,
Haupt-Pfarr Kötsh (Dorf und Ambt Ober Haӱdin); prav tam, kar. 20, zv. 74, fasija št. 214, Hr. Thurnisch (Ober
Haidin, Unter Heӱdin).
345
Stara cerkev na Hajdini se omenja že v srednjem veku, ok. leta 1400. Šematizem lavantinske škofije, str. 95–96.
346
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 184–185, in Zemljevidi, Sekcija 171.
347
Uboj se je zgodil 31. maja 1677. Radovanovič in Vidmar, Starše 1677, str. 50.
348
NŠAM, fond: Župnija Hajdina, Krstna knjiga I, 1665–1682; prav tam, Krstna knjiga II, 1682–1717.
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1665–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699*

Eržen, Carer, Brodnjak, Bek, Turk, Baha, Beber
Carer, Brodnjak , Baha, Čok, Gerečnek
Eržen, Brodnjak, Baha, Gerečnek, Čok, Bek
Petek (Freitag)

Za časa terezijanskega popisa hiš je bilo gospoščini Ravno polje podložnih petnajst vaščanov.
Enajst jih je obdelovalo polovične hube, štirje pa so bili na domcih.349
Vas je ležala ob dobro urejeni, do štiri sežnje široki deželni cesti iz Ptuja proti Mariboru, ki je bila
prevozna skozi vse leto. Ostale poti so bile prav tako v dobrem stanju, široke pa od enega do
dveh sežnjev. Od Skorbe je bila vas oddaljena okoli četrt ure hoje, od Gerečje vasi dvajset minut
in od Slovenje vasi slabe pol ure. Okoli petnajst minut hoda v smeri proti vzhodu je tekla Drava,
ki je bila tukaj široka od 40 do 80 sežnjev in globoka od 2 do 3 sežnje. V tem delu toka se je
umirila in pričela odlagati rečni material. Posledično je bilo dno peščeno. V času poplav je lahko
reka narasla vse do vasi, ki se je nahajala na robu terase. Ob Dravi je rasel izmenično visok in
izmenično nizek gozd z gosto zaraščenim grmovjem.350
HOČE (SPODNJE, ZGORNJE; nem. Unter/Ober Kötsch)
Spodnje Hoče so se nahajale četrt ure hoda od Zgornjih Hoč in Bohove, ter pol ure od Slivnice in
Rogoze. Trdne zgradbe so v vasi predstavljale nadžupnijska cerkev sv. Jurija, župnišče in nekaj
privatnih hiš. Ena od teh je bila krčma. Cerkev in krčma sta stali tik ob deželni cesti Slovenska
Bistrica – Maribor. Nadžupnijski cerkvi so bile na primer podrejene podružnice v Brezju (Devica
Marija), Miklavžu (sv. Nikolaj/Miklavž), Razvanju (sv. Mihael) in Šentjanžu (sv. Janez Krstnik).
Kraji, ki so spadali v njen dušnopastirski okoliš, so bili denimo Spodnje in Zgornje Hoče, Bohova,
Miklavž, Pivola, Razvanje, Rogoza, Brezje, Dogoše, Zrkovci, Rošnja, Loka, Starše, Šentjanž,
Marjeta, Prepolje, deloma še Trniče, Slovenja vas, Zlatoličje, Pobrežje ter Zgornje in Spodnje
Radvanje.351
Deželna cesta je bila tukaj široka kar do šest sežnjev (ok. 11 m); nahajala se je v dobrem stanju
in je bila prevozna skozi vse leto. Ostale poti so bile široke od šest do devet čevljev in so pozimi
postale slabe. Skozi vas je tekel štiri korake širok deroči potoček s kamnitim dnom. Gozd v bližini
(v smeri Pohorja) je bil nizek, povečini grmičast. Vinske gorice so se nahajale na zahodni
strani.352
349

StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 23, Ebensfeld (Siebendorf); Masten, Ravno polje, str. 51.
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 184–185, in Zemljevidi, Sekcija 171.
351
Šematizem lavantinske škofije, str. 57–58; Ožinger, Pražupnija Hoče, str. 3.
352
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 111–112, in Zemljevidi, Sekcija 165.
350
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Glede na krstne knjige tukaj locirane (nad)župnije so v kraju skozi drugo polovico 17. stoletja
prevladovali priimki Bezjak, Kerhe, Volk in Cebe(j). Po posameznih obdobjih so v kraju izstopali
naslednji priimki353:
1640–1650
1651–1660
1661–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699
Ostali pogosti

Majerič
Breznik, Kerhe, Cebe(j), Stermšek
Bezjak
/
Volk, Kerhe, Cebe(j), Bezjak, Šetor, Bohl, Trunk
Kerhe, Krašič, Cebe(j), Bezjak, Dovnik, Rjavec, Perko, Berdnik
Volk, Štruc, Krašič, Jurič, Rigelnik, Smojnik, Lešnik, Čander

Vasica Zgornje Hoče se je nahajala četrt ure hoda od Spodnjih Hoč. Ležala je v globelih pod
Pohorjem; hribi so jo obdajali z vseh strani razen iz vzhoda, kjer je potekala cesta proti Spodnjim
Hočam. Skozi vas je tekel tri korake širok in zelo plitev potok. Ob dolgotrajnem deževju je ta
lahko narasel in postal deroč. Kmetje so na njem postavili nekaj mlinov. Poti v vasi so bile široke
le pet čevljev in so zaradi globokih kotanj v njih veljale za slabe. V okolici se je nahajal prostran,
vendar nizek gozd, gosto poraščen z grmovjem.354
Po krstnih knjigah (nad)župnije Hoče so bili tukaj skozi drugo polovico 17. stoletja najpogostejši
priimki Bohl, Smojnik, Kosar, Krajnc in Kolander. Po posameznih obdobjih so izstopali355:
1640–1650

Smojnik, Bohl, Kosar

1651–1660
1661–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699
Ostali pogosti

Smojnik, Bohl, Krajnc, Halošnik, Kolander
Krajnc
Bohl
Bohl
Smojnik, Kolander
Kosar, Perko, Mlakar, Smojnik, Krajnc

Leta 1660 je začel obiskovati ruško latinsko šolo prvi poimensko znan učenec iz Hoč, in sicer
Sebastijan Videc.356 Leta 1695 mu je sledil (verjetno kak sorodnik) Jakob Videc.357
Hoški (nad)župnik in doktor teologije Anton Testa je v letu 1692 izstavil ščitno pismo za
Elizabeto Lönzl, ženo mariborskega meščana in peka Janža, za njene tri njive in travnik blizu Hoč
353

NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga I, 1639–1662; prav tam, Krstna knjiga II, 1662–1677; prav tam, Krstna
knjiga III, 1677–1692; prav tam, Krstna knjiga IV, 1692–1723.
354
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 111–112, in Zemljevidi, Sekcija 165.
355
NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga I, 1639–1662; prav tam, Krstna knjiga II, 1662–1677; prav tam, Krstna
knjiga III, 1677–1692; prav tam, Krstna knjiga IV, 1692–1723.
356
Videzh Sebastianus Kötshensis. Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 145.
357
Videz Jacobus Kötshensis. Pozneje je kaplanoval na Ptuju. Prav tam, str. 185.
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oz. pri Betnavi. Posest je deloma podedovala po očetu Juriju Freydekherju in materi Neži,
deloma pa po izplačilu sodedičev.358
Iz konca 17. stoletja je poimensko znanih nekaj podložnikov gospoščine Zgornje Radvanje. V
(združenem) uradu Hoče se omenjajo Simon Vertič (Vertitsch), Andrej Kerhe (Kherche), Matija
Lavrič (Lauritsch), Jurij Trunk (Trunck), Matija Bezjak (Wesiack) in Tomaž Oferl (Oefferl).359
Zadnji je denimo poleg cele hube posedoval še mlin oz. je bil mlinar.360
Če primerjam podatke iz priimkovnega fonda za Spodnje in Zgornje Hoče z imeni podložnikov iz
leta 1695, lahko povežem priimke Kerhe, Bezjak in Trunk. Vse je najti v kraju Spodnje Hoče.

Slika 25: Zahodni predel Dravskega polja (vir: Zemljevidi).

V času popisa glavarine je vrednost imenja hoškega župnika oz. njegove župnije znašala 20 im.
funtov, 3 ß in 21 d. Seznam glavarine je eden redkih, ki podložnike beleži poimensko. Cele hube
so tedaj obdelovali Andrej Gril (Grill) in sorodnika Gregor ter Mihael Mohor (Mochor). Andreju
in Gregorju je na vsaki kmetiji pomagala po ena dékla, Gregorju še hlapec. Po pol hube so
obdelovali Gregor Stergar, Matjaž Volk (Mathes Volkh), Martin Lančar (Lantshar), Jakob
Sm(r)ekar (Smekhar) in Jakob Neste (Neeste). Župniji so bili torej tedaj podrejeni trije osebenjki
358

Za hasnovanje zemlje se je letno dajalo po 2 gld in 30 kr. PAM, Zbirka listin, št. 615, 4. oktober 1692, str. 184.
PAM, Urbar gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695, fol. 70–75.
360
Verjetno na Hočkem potoku v Zgornji Hočah. Prav tam.
359
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in osem kmetov, skupaj enajst podložnikov. Popis je 28. februarja 1633 v Mariboru podpisal in
pečatil hoški župnik Jurij Pileator.361
Dobro stoletje pozneje, leta 1753, je dominikalna vrednost imenja hoške župnije znašala 109
im. funtov, 2 ß in 6 d, rustikalna vrednost pa 9 im. funtov, 7 ß in 12 ½ d.362
Po terezijanskem popisu iz tega časa je razvidno, da so bili vaščani podložni različnim
gosposkam. V uradu Hoče gospoščine Hompoš je bilo popisanih 16 podložniških hiš. Od teh je
en kmet posedoval hubo in pol, pet jih je imelo po hubo in četrt, en je bil celohubni kmet, po
štirje so bili tričetrthubni in polhubni, kmet z najmanj zemlje pa je bil četrthubni. Za gospoščino
Hompoš velja, da so popisi kmetov ločeni od popisov kajžarjev, sogórnikov in viničarjev; ti so
podani zgolj sumarno za vso gospoščino, tako da ni nujno, da je 16 podložniških hiš točno
število hiš gospoščine Hompoš v uradu Hoče.363
Podložnike si je tukaj lastila tudi gospoščina (Zgornje) Radvanje. V vasi Hoče je bilo popisanih
pet njihovih podložnikov oz. hiš, od tega trije polhubni kmetje (Jurij Novagg, Blaž Schurz in
Martin Kroӱβ), en četrthubni kmet (Gregor Serniz) in mlinar (Matija Gomilshegg). V popisu je
(bilo) izpostavljeno, da je polhubni kmet Martin Krojš v hiši imel še enega gostača (hat inwohner
darin).
Podložnike, skupaj osem, je tukaj imela tudi hoška župnija. Eden je bil tričetrthubni kmet,
eden polhubni, pet pa (jih) je bilo četrthubnih kmetov. Nikolaj Zeikho je bil po poklicu kovač.
Nazadnje je imela tukaj podložnike še gospoščina Spodnji Maribor. Popis urada sv. Jurij bi
lahko pomenil, da si je gospoščina lastila podložnike v Spodnjih Hočah. Podložnikov je bilo 18,
vendar so nekateri imeli po dve hiši, kar je nekakšna posebnost. Gospoščini podložnih hiš je
tako 22. Od 18 podložnikov je bilo 15 celohubnih kmetov (štirje so imeli po dve hiši, tudi dve
kmetici), dva sta bila polhubna (ena je bila kmetica), en pa četrthubni kmet.364
Skupno število podložniških hiš v obeh vaseh je sredi 18. stoletja tako znašalo vsaj 51.
HOTINJA VAS (nem. Ottendorf)
Od Slivnice je bila vas oddaljena okoli dvajset minut hoje, od Rač pa okoli pol ure. Sosednja
Orehova vas se je nahajala le nekaj minut hoje stran. Poti skozi kraj in v njegovi okolici so bile
široke do dva sežnja. Veljale so za dobre, vendar so ob dolgotrajnem deževju lahko postale

361

StLA, Leibsteuer 1632, C., Nr. 29 a, Pfarr Khetsh.
Sikora, 6/89.
363
Problematika popisa gospoščine Hompoš je obravnavana pri (p)opisu kraja Bohova. StLA, Hӓuserzӓhlung, CK,
kar. 18, zv. 68, fasija št. 55, Hr. Hauβambacher (Ambt Köthsh).
364
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 72, fasija št. 165, Guet Rottwein (Dorff Kötsch); prav tam, kar. 18, zv. 69,
fasija št. 73, Haupt-Pfarr Kötsh (Ambt Kötsh); prav tam, MK, kar. 16, zv. 62, fasija št. 104, Hr. Burgg Mahrburg (St.
Georgen).
362
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blatne in zato slabo prehodne. Gozd, ki je vas obdajal na njeni zahodni oz. južni strani, je bil
večinoma grmičast z nekaj srednje visokimi drevesi.365
Nekaj vaščanov je bilo tukaj podložnih svobodni Tattenbachovi hiši v Mariboru, ki je bila
inkorporirana gospoščini Konjice. Po Gotfridu grofu Tattenbachu je posest dedoval starejši sin
Janž Erazem grof Tattenbach. Slednjemu je bilo imenje zaradi sodelovanja v protihabsburški
zaroti zaplenjeno oz. v cesarjevem imenu zaseženo. Judicium delegatum je gospostvo Konjice
leta 1682 prodal na dražbi najvišjemu ponudniku, tj. zarotnikovima bratrancema Janezu Krištofu
in Otonu Frideriku. Slednji je kmalu umrl, tako da je gospostvo pozneje v celoti prišlo v last
Janeza Krištofa. 5. avgusta 1692 je 51-letni grof Janez Krištof gospoščino prodal kar najbližjemu
sosedu, žiškemu kartuzijanskemu samostanu. Prelat Janez Krstnik je za gospoščino odštel
47.219 gld in 3 kr. Zanjo bi lahko Janez Krištof grof Tattenbach dobil še več, vendar se ni bil
pripravljen odpovedati svobodni hiši v Mariboru in k njej pripadajočim hotinjskim podložnikom,
gornini in vrtnemu činžu. Slednje je bilo ocenjeno na 4.073 gld in 35 kr. Hiša je tako postala
neposredna last plemiške družine Tattenbach.
V zakonu s Hedviko Terezo, roj. grofico Wagensperg, so se jima rodili Rudolf Žigmund (umrl
leta 1700 v Pragi), Marija Ana (stopila je v marenberški dominikanski samostan) in najmlajši
Janez Jožef Adalbert. Ta je ostal v bližini svojega očeta, ki je bil od 49. leta dalje vdovec. Umrl je
leta 1704. Janez Jožef Adalbert je dopolnil polnoletnost kmalu po očetovi smrti (1705). Od
skrbnika Volfa Eberharda Barba grofa Wachsensteina, drugega moža tete Elizabete Eleonore, je
prejel očetovo dediščino, od tega svobodno hišo v Mariboru s pripadajočimi hotinjskimi
podložniki. Kot kaže se mladenič ni poročil in tudi ni imel otrok. Svojo posest je 20. septembra
1719 predal svojemu daljnjemu, neštajerskemu sorodniku Maksimilijanu grofu Folai ter
Reinstein in Tattenbach. Temu je leta 1749 tukaj sledila hči Valpurga, por. grofica
Baumgarten.366
Po urbarju komende Velika Nedelja iz leta 1723 je v kraju zagotovo bival Luka Beber (Weber).
Komenda ga je vodila med svojimi podložniki v pohorskem uradu.367
Glede na podatke iz slivniške krstne matice so v obdobju 1683–1699 v kraju prevladovali priimki
Šiberle, Predan, Pesnak, Pleteršek, Peteršič, Valentič, Murko, Majdič, Šturm, Hrovat, Vrabl,
Pungartnik, Pešek, Lipuš in Kolin(ič).368
365

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 110, in Zemljevidi, Sekcija 165.
Zadravec, Plemiška družina Tattenbach, str. 58–59, 69 in 71–72.
367
Lucas Weber – Ist vorhin in allen Stifft Registren in Bacher angeschrieben, wohnet in Hottendorf oder auf
Windish zu Hotnowitz, zwishen Kranichsfeldt und Schleunitz, in Schleunitzer Pfarr. ZAP, Urbar komende 1723, fol.
179.
368
NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
366
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Po terezijanskem popisu se je v vasi nahajalo osemnajst podložniških hiš, ki si jih je lastila
gospoščina Rače. Od podložnikov je eden posedoval tričetrtinsko hubo, osem jih je obdelovalo
polovične hube, štirje pa četrtinske hube. K raškim podložnikom so spadali še po en kajžar,
gostač in kovač.369
JABLANE (SPODNJE, ZGORNJE; nem. Jablanzen, Jablana, Jablein, Jäbling)
Vasi sta bili praktično združeni in od sosednjih Pongrc, Cirkovc in Šikol oddaljeni kakšne četrt
ure hoje, od Stražgonjce pa okoli dvajset minut. Omenjene vasi so ležale druga za drugo v
razdalji pol ure hoje in so si bile podobne. Spodnja Polskava, Rače in dvorec Pragersko so bili
oddaljeni okoli uro hoje. Skozi vas je tekel potok Reka, ki je bil širok do dva sežnja in globok do
dva čevlja. Imel je peščeno dno in povsem plitev breg, zato je v času deževja večkrat poplavljal.
Tedaj je po vasi za seboj puščal velike luže, ki niso imele odtoka in so ostajale polne vse leto.
Okoliški potoki (iz smeri Gorice) so ustvarjali po pašnikih in poljih mlakužaste potoke, ki se niso
nikoli posušili, nekateri pa so vendarle odtekli ali pa so se posušili v poletnem času. Poti so bile
zaradi trdne talne osnove sicer dobre, ob poplavah pa so lahko postale za nekaj časa
neprehodne. V bližini vasi so bili le pašniki in grmičevja, obsežen visok gozd je rastel pri
Stražgonjci v smeri zahoda in Podovi ter Gorici v smeri proti SZ.370
Glede na urbar iz leta 1695 se v kraju Jablane (ni specificirano, katere) omenja sedemnajst
podložnikov: Franc Jurič (Juritsch), Andrej Frandijaš (Frändiäsch), Simon Poderže (Podersche),
Primož Fulc (Fultz), Štefan Juvan (Jüüän), Janž Turk (Turck), Martin Poderžau (Poderschau), Luka
Schlauchetz, Anton Pleteršek (Pleterschek), Tomaž Babič (Wäbitsch), Sebastijan Poderžem
(Poderscheim), Janž Sernko (Sernkho), Jurij Šlatič (Schlätitsch), Vid Turk (Türck), Lovrenc Polanc
(Polläntz), Jernej Frandijaš (Frandiäsch) in Blaž Turk (Türkh). V Zgornji Jablani je posedovala mlin
s tremi mlinskimi kamni neka Špela.371
Tako Spodnje kot Zgornje Jablane so spadale v okvir župnije Cirkovce.372 Po poročni matični
knjigi cirkovške župnije se v Spodnjih Jablanah omenja priimek Lepej, ki pa ga na podlagi
zgornjih podatkov ne morem povezati s kakšnim radvanjskim podložnikom.373

369

StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 69, fasija št. 75, Hr. Kränichsfeldt (Ottendorff).
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 199–200, in Zemljevidi, Sekcija 172.
371
Po vsej verjetnosti so vsi podložniki bili na celih hubah. Dajatve so bile za vsakega enake in so znašale po škaf
določenega žita (trije škafi so predstavljali dva korca), kokoš in čehuljo prediva (tj. skupaj vsakega po 17). Dve
tretjini (11 ½) dajatev je dobila gospoščina, preostalo tretjino (5 ½) pa štifta Studenice. PAM, Urbar gospostva
Zgornje Radvanje iz l. 1695, fol. 102 in 164.
372
Tamkajšnja cerkev je bila zidana v letu 1603. Šematizem lavantinske škofije, str. 58.
373
NŠAM, fond: Župnija Cirkovce, Krstna knjiga I, 1701–1723 (v njej vodene še poroke, 1697–1723).
370
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Gospostvo Rače je imelo v času terezijanskega popisa tukaj 28 podložnikov oz. podložniških hiš.
Dva sta obdelovala po tričetrtinsko hubo, šestnajst jih je bilo na polovičnih hubah in dva na
četrtinskih hubah. Pet se jih omenja s statusom gostačev, kajžar je bil eden, v vasi pa sta se
nahajala še dva podložnika; eden je opravljal poklic mlinarja, drugi pa je bil kovač. Nek drugi
mlinar, Andrej Marčič (Martshitsh), je bil podložnik gospoščine (Zgornje) Radvanje.374
Nobena od gospoščin ni razlikovala med Zgornjo in Spodnjo Jablano. V obeh vaseh skupaj se je
do srede 18. stoletja nahajalo vsaj 29 hiš.
JEŠENCA (nem. Jeschenzen, Jessevniza)
Od Rač in Frama je bila oddaljena približno pol ure hoje. Ležala je med večimi potoki, širokimi
do tri korake, ki so se tukaj deloma delili, deloma pa spet združili. Ob dolgotrajnem deževju so ti
potoki poplavljali ravnino in uničevali v vas vodeče poti. Zamočvirjali so tudi travnike, ki so se
sicer hitro osušili. Pot skozi vas je bila široka do osem čevljev, vendar je bila (zaradi pogostih
poplav) neravna in slaba. Deželna cesta Slovenska Bistrica – Maribor je bila od kraja oddaljena
okoli 20 minut hoje. Ker se je vila pod obronki Pohorja, so bili tudi bližnji hribi oddaljeni do 20
minut hoje. Okolica Ješence je bila poraščena z nizkim, večinoma grmičastim gozdom.375
Po podatkih iz slivniške krstne matične knjige so v obdobju 1683–1699 v kraju prevladovali
priimki Popič, Fajdiga, Rudolf, Male(j), Plahutnik, Linhart, Žnidarič, Štern, Mravljak, Podkrižnik in
Kovač.376
Del vasi je spadal k (pozneje združenemu) gospostvu Slivnica in Fram. Sredi 18. stoletja je bilo
tej gospoščini podložnih 29 hiš. En podložnik je obdeloval polovično hubo, petnajst jih je bilo na
četrtinskih hubah, sedem pa je bilo kajžarjev. Skupaj je to zneslo 23 podložnikov, vendar jih je
šest, en kajžar in pet četrthubnih kmetov, imelo po dve hiši.377
Ptujski minoritski samostan si je tedaj v vasi lastil 19 podložnikov v prav toliko hišah. Najboljši
status je užival Peter Ferlež (Ferlesh), ki je obdeloval tričetrtinsko hubo. Od ostalih podložnikov
je bil eden na polovični hubi, devet jih je kmetovalo na četrtinskih hubah, osem pa je bilo
kajžarjev.378

374

StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 55, Hr. Hauβambacher (Jäbling dorff); prav tam, kar. 19, zv. 72,
fasija št. 165, Guet Rottwein (Dorff Jablein).
375
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 110, in Zemljevidi, Sekcija 165.
376
NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
377
Podložniki s po dvema hišama so bili Jurij Wauchnig, Mihael Weber, Primož Petekh, Andrej Theinshekh, Simon
Ropp in Pavel Plähutnig. StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 72, fasija št. 191, Hr. Burg Shleiniz et Frauheimb
(Ambt Jeshenzen).
378
Prav tam; prav tam, zv. 70, fasija št. 128, Minoriten Convent in Pettau (Jesßeniza).
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KUNGOTA PRI PTUJU (nem. St. Kunigund)
Zavetnica cerkve sv. Kunigunda je dala ime majhni vasici, ki je ležala tik ob deželni cesti
Slovenska Bistrica – Ptuj. Cerkev sv. Kunigunde je bila zidana okoli leta 1520. Dolga je (bila)
šestnajst metrov, široka štiri metre in pol ter visoka šest metrov.379 Poleg zidane cerkve se je
tukaj nahajalo samo še nekaj hiš. Kraj se je od dvorca Ravno polje, sedeža velike gospoščine,
kateri je pripadal tudi sam, nahajal le nekaj minut hoje stran.
Po krstnih maticah župnije Hajdina so v drugi polovici 17. stoletja v Kungoti izstopali priimki
Golob, Turk, Dolar, Carer, Kunstegl in Kop, in sicer po naslednjih obdobjih380:
1665–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699*

Golob, Miltenperger/Mulenperger
Golob, Turk, Dolar, Carer, Samobor, Šober, Kop, Grafenauer, Krojš, Salatinger, Jug
Turk, Dolar, Carer, Šober, Kunstegl, Nunčič, Kop, Štauer, Krašič, Dolenc, Kestl, pl. Vagner
pl. Vagner, Turk, Kunstegl

Slika 26: Vzhodni predel Dravskega polja (vir: Zemljevidi).
379

Šematizem za leto 1937, str. 96.
NŠAM, fond: Župnija Hajdina, Krstna knjiga I, 1665–1682; prav tam, Krstna knjiga II, 1682–1717. Zaradi bližine
vasice sedežu gospoščine Ravno polje, so (vsaj po poznanih priimkih sodeč) s tem krajem označeni tudi stanovalci/
prebivalci dvorca Ravno polje.
380
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Za časa terezijanskega popisa hiš so bili ravnopoljskemu gospostvu podložni trije četrthubni
kmetje. Na jožefinski vojaški karti iz malce poznejšega obdobja je v vasici možno prešteti štiri
hiše.381 Od teh je ena verjetno pripadala mežnarju.
LOKA (nem. Lakdorf, Laak)
Vas se je nahajala ob deželni cesti Ptuj – Maribor, pretežno na njeni zahodni strani. Od Rošnje je
bila oddaljena okoli četrt ure hoje, od Dobrovc dvajset minut in od Miklavža pol ure. Celotna vas
je ležala na dvignjeni terasi, ki jo je tekom tisočletij s spreminjanjem svojega toka izoblikovala
reka Drava. S tem je bil kraj v času poplav zavarovan pred to nevarnostjo. Reka se je nahajala tik
pod vasjo. Tukaj je bila (še) deroča in je pri srednjem vodostaju v globino merila tudi do sedem
čevljev. Običajen prevoz po reki je bil s splavi. Ob nizkem vodostaju je bila Drava, zaradi nastalih
plitvin in sipin, za večja plovila (splavi, šajke) tu in tam neprevozna. Reka je v tem delu toka
imela mestoma kamnito, mestoma peščeno dno. Veliko je bilo otokov, od katerih je bil daleč
največji Berlek (na karti Lokski Berl). Vsi dravski otoki so bili gosto zaraščeni z grmovjem, raslo je
tudi nekaj visokih dreves.382
Po hoških krstnih maticah so v drugi polovici 17. stoletja v kraju prevladovali priimki Kosar,
Tement, Terbulec, Lendorfer in Žnider. Po posameznih desetletjih so izstopali383:
1640–1650
1651–1660
1661–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699
Ostali pogosti

Zupanič, Žnider
Žnider, Bezjak, Sernko, Korpar, Mohor
/
Kosar, Čiček
Kosar, Terbulec, Lendorfer, Kramberger, Turk, Pučnik, Tement
Tement, Beber, Bratec
Bezjak, Terbulec, Lendorfer, Čiček, Pučnik, Beber

Vas je spadala v okvir gospoščine Ravno polje. Po zapisniku zaslišanj (iz junija 1677) se od njenih
podložnikov iz Loke omenjajo Gregor Jenko (star 40 let), Jurij Krugl, Matija Ruter (iz »Zgornje
Loke«, star 28 let), Hugo Čepič (kočar, stanujoč pri Frankoviču, star 60 let), Jurij Tavčer
(Teutscher; sin Jakoba) in nek Vušl (Wueschl).384 Od naštetih ne morem(o) s priimki iz hoških
krstnih matic povezati prav nobenega.

381

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 186 (Gerečja vas), in Zemljevidi, Sekcija 171; StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68,
fasija št. 23, Ebensfeld (St. Gunigund).
382
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 116–118, in Zemljevidi, Sekcija 166.
383
NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga I, 1639–1662; prav tam, Krstna knjiga II, 1662–1677; prav tam, Krstna
knjiga III, 1677–1692; prav tam, Krstna knjiga IV, 1692–1723.
384
Masten, Ravno polje, str. 53–55.
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Sredi 18. stoletja je gospoščina Ravno polje imela tukaj štirinajst podložniških hiš oz.
podložnikov. Od teh je eden užival status tričetrthubnega kmeta, deset jih je bilo na polovičnih
hubah, dva sta bila na domcu (Boštjan Žoher/Bastian Socher je bil na domcu na gmajni), ena
kajžarica pa je obdelovala manjšo posest.385
MARJETA NA DRAVSKEM POLJU (nem. St. Margareten, St. Margarethen)
Zavetnica cerkve, ki se v pisnih virih prvič omenja že konec 14. stoletja, je tudi tukaj (sčasoma)
dala ime celotni vasi. Urad sv. Marjeta je nadvojvodinja Marija podarila graškim klarisam (tj.
samostanu sv. Klare v Gradcu) v začetku 17. stoletja, leta 1602.386
Cerkev sv. Marjete, ki je bila podružnica (nad)župnije Hoče, naj bi bila v letu 1665 deležna
korenite obnove oz. prezidave.387
Določeno imenje in podložniške služnosti si je v vasi konec 17. stoletja poleg graških klaris lastila
(vsaj) še gospoščina Gromperk. Po urbarju iz leta 1679 so gromperškemu gospostvu pripadale
dajatve od travnikov vaščanov Gašperja Berasa (Weräss), Vida Doka (Dockh), Matica Belige
(Welliga), Janezovega sina Martina (vsi našteti so uporabljali travnike gospoščine Majšperk) in
Janža Pohiča (Pochitsch). En travnik je koristil vsakokratni podložnik graških klaris.388
Glede na krstne vpise v matici slivniške župnije se iz obdobja 1683–1699 v kraju omenjajo
priimki Kovač, Lešnik, Pungartnik, Lostrič, Čelan, Lončar, Pešek, Gabrovič, Pahič, Toličič, Breznik,
Šušič, Šeberl(e), Peterčič, Baklan, Lepec, Beras, Matek in Jurič.389
Po terezijanskem popisu so imele klarise v uradu podložnih kar sedemindvajset kajžarjev oz.
podložniških hiš. Nekateri priimki se v seznamu ponavljajo (Pessegg, Leshnigg, Dolitsh,
Lostrickh, Petershiz), zato mi je dovoljena domneva, da gre za sorodnike.390 Vsi ti priimki391 se v
kraju pojavljajo že (vsaj) pol stoletja prej.
Sama vas je bila slabih deset minut hoje oddaljena od Trnič, pol ure od Prepolja in Dobrovc, ter
okoli tričetrt ure od Starošinc. Edina trdna zgradba v kraju je bila že zgoraj omenjena cerkev sv.
Marjete. Kakšnega stalnega dotoka vode (potoka) tukaj ni bilo, v vasi je obstajal samo skupen
385

StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 23, Ebensfeld (Laackh Dorff).
Pirchegger, str. 107; Sikora, 5/256.
387
Šematizem lavantinske škofije, str. 59.
388
PAM, Gromperški urbar iz l. 1679, fol. 53–53’.
389
NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
390
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 45, Stufft St. Klara (Amt St. Margarethen).
391
V obliki Pešek, Lešnik, Toličič, Lostrič in Peterčič. Prim. z opombo zgoraj.
386
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vodnjak (studenec). Vaške poti so bile vseskozi v dobrem stanju. Široke so bile od šest do devet
čevljev. V bližnji marješki hosti (St. Margareth Wald, v smeri Dobrovc proti S) so rastla
predvsem hrastova (dób) in bukova drevesa.392
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU (nem. St. Nikolai, St. Nicola(i))
Tukajšnjo deželnoknežjo posest si je konec 15. stoletja pridobila rodbina Zekel (tj.
germanizirana oblika priimka, madž. Székely) in jo podredila svojemu borlskemu gospostvu. Po
nakupu gospoščine Viltuš (leta 1555) je Luka Zekel miklavško posest priključil njenemu
samostojnemu uradu Betnava na desnem dravskem bregu, ki je bil kraju veliko bližji od sedeža
gospoščine Borl. Leta 1587 je Betnavo (skupaj z njej pridruženim miklavškim uradom) od Zeklov
kupil Volf Viljem baron Herberstein.393
V času popisa glavarine za gospoščino Betnava se v njenem miklavškem uradu omenja deset
podložnikov na celih hubah, pet na domcih, štirje gostači, sedem hlapcev in osem dékel.
Celohubna kmetija je bila tedaj enotno ovrednotena s štirimi šilingi, domec, gostač, hlapec in
dékla pa z enim šilingom. Skupna vrednost imenja z naslova glavarine je tako v tem uradu
znašala 8 im. funtov. Hlapci in dékle so verjetno živeli in pomagali pri raznih opravilih na
omenjenih desetih velikih kmetijah v vasi.394
Ob koncu tridesetletne vojne (leta 1648) je Jurij Jernej grof Khisl od betnavskega zemljiškega
gospoda za 11.300 gld kupil urad Miklavž (ocenjen na 34 im. funtov). Sam dvorec je bil tedaj v
slabem stanju, v bistvu je razpadal, vendar je imel v svojih hlevih 4 vole in 91 ovac. Precejšnje
število ovac je verjetno pomenilo njihovo načrtno vzrejo. V smislu zaokroževanja svoje posesti
je grof Jurij Jernej, tedaj denimo lastnik gospostva Spodnji in Zgornji Maribor, miklavško posest
najverjetneje kmalu podredil bližnjemu spodnjemariborskemu gospostvu.395
Za leto 1662 je znano, da je bila miklavška cerkev deležna močne predelave. Tega leta je bil
zgrajen (višji) zvonik in prizidan prezbiterij. Malce pozneje je cerkev dobila še pritlično zakristijo.
Vaščani so lahko prisluhnili zvonu, ki ga je vlil obrtnik Rostauscher iz Gradca. Na njem so bile
podobe sv. Nikolaja/Miklavža (zavetnika domače, podružnične cerkve), sv. Jurija (zavetnika
župnijske cerkve v Hočah), Žalostne matere božje in Kristusovega telesa.396
392

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 116 in 184, in Zemljevidi, Sekciji 166 in 171.
Matjaž Grahornik, Prispevki k starejši zgodovini Miklavža na Dravskem polju do konca 16. stoletja, Kronika,
letnik 58 (2010), št. 2 (v nadaljevanju Grahornik, Miklavž na Dr. polju), str. 322–323.
394
StLA, Leibsteuer 1632, MD., Nr. 24, Hr. Windenau (Amb St. Nicola).
395
StLA, Steuerbuch 1648, Khüβl; Pirchegger, str. 106; Hozjan, Mariborsko mesto med 16. in 18. st., str. 316;
Žabota, str. 11–13 in 21–22.
396
Tone Kolar in Marjan Žnidarič, Župnija sv. Miklavža, Zbornik občine Miklavž na Dravskem polju (gl. ur. Marjan
Žnidarič), Miklavž 2001, str. 179; Koropec, Miklavž, str. 75; Curk, str. 170–173.
393
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Na karti iz leta 1689 je razvidno, da je Janez Jakob grof Khisl v vasi posedoval tudi mlin in ribnik.
Nahajala sta se daleč stran od zaselka, zemljiškemu gospodu pa sta bila toliko pomembna, da je
ta za njuno varovanje pred naraslo Dravo z lastnimi stroški vzdrževal dogoški jez. 397

Slika 27: Miklavž na risbi iz leta 1689 (vir: Radovanovič, Karta sporne posesti).

Za Janezom Jakobom je imenje Khislov dedovala hči Marija Eleonora grofica Khisl, od leta 1692
poročena z Leopoldom Jožefom grofom Ursini-Rosenbergom. Ker zakonca nista imela otrok, je
po Mariji Eleonori velikansko imenje vsaj do leta 1727 dedoval tirolski grof Franc Jakob
Brandis.398 Dvajset let pozneje, po očetovi smrti (1746), ga je podedoval sin Henrik Adam grof
Brandis. Slednji je imenje v Miklavžu (tedaj v vrednosti 34 im. funtov, 4 ß in 21 ½ d) po letu dni
prodal Janezu Juriju grofu Herbersteinu399. Novi lastnik je dal imenje dokončno prepisati v
celjsko četrt. V letu 1751 se je vrednost njegovega imenja sicer zmanjšala na 22 im. funtov in 20
½ d.400
Tri leta pozneje je bilo v uradu popisanih petnajst hiš oz. podložnikov. Od teh jih je bilo pet na
celih hubah, eden na tričetrtinski, dva pa na polovičnih hubah. Sedem podložnikov je bilo na
domcu (od teh je bila ena nežnejšega spola).401
397

Radovanovič, Karta sporne posesti, str. 66.
O tem podrobneje v zapisu o mariborski gospoščini (podpoglavje 2.1).
399
Pirchegger sicer piše, da naj bi leta 1747 grof Brandis veliko gosposko hišo (großes Herrenhaus), nanovo
pozidano pristavo, 9 ½ hub, 6 kajž, nizek lov (Reisgejaid), ribje lovišče, Tezenski gozd (der Thesenwald) in utrjeni
stolp (der Burgfried) kot alodialno posest prodal vetrinjskemu samostanu. Pirchegger, str. 106.
400
Sikora, 5/279; Pirchegger, str. 106; Žabota, str. 21–22.
401
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 70, fasija št. 131, Gutt S. Nicolo am Traafeldt.
398
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Glede na podatke iz hoških krstnih matic so v kraju v drugi polovici 17. stoletja prevladovali
priimki Pleteršek, Šiberle, Delapust, Bračko in Ovse. Po posameznih desetletjih so izstopali402:
1640–1650
1651–1660
1661–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699
Ostali pogosti

Pleteršek, Šiberle, Delapust
Pleteršek, Šiberle, Delapust, Kolar
/
Pleteršek, Šiberle
Bračko, Heferle, Ovse, Vodopivec
Pleteršek, Bračko, Pungartnik, Kragulnik
Butej, Kolar, Čiček, Ovse, Bajs, Heferle, Pungartnik, Kragulnik

Vas je bila od Skok oddaljena dvajset minut hoje in za pol ure od vasi Dogoše, Loka in Dobrovce.
Celotno naselje je ležalo na dvignjeni dravski terasi. Iz dogoške smeri je tekel potoček Jezero, ki
je pod vasjo Miklavž oblikoval dva majhna ribnika, nato pa od štiri do pet čevljev širok in dva
čevlja globok potok, ki ga je bilo mogoče prekoračiti samo preko mostu (na vojaški karti sta
vrisana dva). Mlin na tem potoku je bil običajen kmečki mlin. Ker so bili Dolgi travniki (Nicloski
Wieβen; ozemlje ob Dravi pod Dogošami vse do Loke) izpostavljeni poplavam, so bili večinoma
močvirnati, le poleti je bilo to območje v celoti suho.
Za časa jožefinske vojaške izmere sta v kraju edini trdni zgradbi predstavljali masivna
podružniška cerkev z obzidjem (tedaj je za kratko obdobje spadala k novoustanovljeni župniji sv.
Janeza v Staršah, drugače je vseskozi bila podružnica hoške župnije) in majhen plemiški
dvorec.403
NJIVERCE (nem. Niverzen)
Vasica z le nekaj hišami je bila od Kungote in obeh Hajdin (Zgornje in Spodnje) oddaljena okoli
pol ure hoje. Bližnja cesta proti Šikolam in dalje v smeri proti Spodnji in Zgornji Polskavi je bila
redno vzdrževana, v širino pa je merila od šest do devet čevljev.404
Po krstnih maticah župnije Hajdina so v drugi polovici 17. stoletja v kraju izstopali priimki
Brodnak, Serap, Benčič in Pleško, in sicer po naslednjih obdobjih405:
1665–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699*

Majer, Brodnak, Serap, Benčič, Pleško
Brodnak, Serap, Benčič
Brodnak, Serap, Benčič, Strehar, Pleško
Pleško

402

NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga I, 1639–1662; prav tam, Krstna knjiga II, 1662–1677; prav tam, Krstna
knjiga III, 1677–1692; prav tam, Krstna knjiga IV, 1692–1723.
403
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 116–117, in Zemljevidi, Sekcija 166.
404
Prav tam, str. 185, in Zemljevidi, Sekcija 171
405
NŠAM, fond: Župnija Hajdina, Krstna knjiga I, 1665–1682; prav tam, Krstna knjiga II, 1682–1717.
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V času terezijanskega popisa hiš si je ptujski samostan v vasi lastil polhubnega kmeta Nikolaja
Pleška (Niclaus Pletshko) in četrthubnega kmeta Mateja Pleška (Matthe Pletshko). Oba sta živela
v po eni hiši; možno ju je tudi povezati s prevladujočimi priimki v vasi glede na podatke obeh
hajdinskih krstnih matic iz druge polovice 17. stoletja. Enega polhubnega kmeta si je tukaj lastila
štifta Studenice. V vasi se (tedaj) omenja tudi podložnik gospoščine Zgornja Polskava, četrthubni
kmet Matevž Brodnjak (Matheus Wrodniakh…ein ¼ Pauer).406
OREHOVA VAS (nem. Nussdorf, Nuβdorff)
Nahajala se je pet minut hoje od Hotinje vasi, četrt ure od Slivnice in okoli pol ure hoje od Rač. V
njeni bližini je rasel večinoma grmičast gozd, z nekaj srednje visokimi drevesi. Poti, ki so vodile
tod, so bile široke do dva sežnja. Veljale so za dobre, vendar so lahko ob dolgotrajnem deževju
postale blatne in s tem slabo prehodne.407

Slika 28: Slivnica z bližnjima Orehovo ter Hotinjo vasjo (vir: Zemljevidi).

Po krstnih vpisih v slivniški matici iz obdobja 1683–1699 se v kraju omenjajo priimki Kotnik,
Pleteršek, Foglič, Šer, Divjak, Bolter, Pungartnik, Tajhtmajster, Vinkler, Zemlak, Goričan,
Pokrivač, Peterčič, Rogler, Hrovat, Lopuh, Bezjak, Vodovšek, Hudnik in Samostar.408
406

StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 20, zv. 73, fasija št. 196, Stufft Studeniz (Nüverzen); prav tam, kar. 19, zv. 72, fasija
št. 142, Hr. Ober-Pulsgau (Niuerzen); prav tam, zv. 70, fasija št. 127, Prediger Closter zu Pettau (Nivertzen).
407
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 110, in Zemljevidi, Sekcija 165.
408
NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
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Vas je sredi 18. stoletja spadala v okvir bližnje gospoščine Slivnica in gospostva Spodnji Maribor.
Združenemu slivniškemu in framskemu gospostvu je po terezijanskem popisu hiš v kraju
pripadalo štirinajst hiš. Po pet podložnikov je bilo na tričetrtinskih in polovičnih hubah, eden je
obdeloval četrtinsko hubo, trije pa so bili kajžarji. Spodnjemariborsko gospostvo si je tod lastilo
štirinajst podložnikov na polovičnih hubah (od teh je imel Jernej Samastur na svoji dve hiši) in
šest na četrtinskih hubah. Na domcu je bil eden. Število hiš, podložnih gospostvu s sedežem v
mariborskem mestnem gradu, je (tako) bilo dvaindvajset.409 V kraju se je tedaj skupno nahajalo
vsaj 36 hiš.
PEKRE (nem. Piker(n), Pi(e)kher)
Kraj se je nahajal uro hoda od mesta Maribor (na levem dravskem bregu, dosegljivega preko
mostu) in okoli dvajset minut od vasi Limbuš. Edino zidano stavbo je tedaj predstavljala cerkev
sv. Kunigunde. Stala je na polju, povsem na samem, nekaj minut hoje od vasi v smeri (vzhoda)
proti Mariboru. Poti v ravnini so bile dobro utrjene in prevozne skozi vse leto. Gozd Dobrava ob
reki Dravi je bil zelo gost in poraščen z visokimi drevesi. Zaradi številnih jam in jarkov je veljal za
težje prehodnega. Na obronkih Pohorja v smeri zahoda se je razraščal deloma visok, deloma
zelo nizek gozd pomešan z grmovjem. Blizu Peker se je nahajala vinska gorica Gros Lempach
(»Veliki Limbuš«).
Prvi poimensko znan učenec ruške latinske šole iz tega kraja je (bil) Janez Krstnik Peršon.
Omenja se v seznamu učencev iz leta 1676.410 Naslednji, Janez Mihael Peršon, je zabeležen v
seznamu iz leta 1697.411 V letu 1698 se med njenimi učenci omenja nadaljnji Peršon, tedaj
Matija Jurij.412 Prav vsi so verjetno bili v kakšnem sorodstvenem razmerju.
Vaščani so bili podložni različnim gosposkam. V času popisa hiš iz srede 18. stoletja je imela
bližnja gospoščina Limbuš tukaj šest podložnikov oz. si je lastila šest hiš. Največ zemlje sta
obdelovala podložnik na poldrugi hubi in drugi na celi. Dva sta kmetovala na tričetrtinskih
hubah. Četrt hube je tod obdeloval vsakokratni podložnik dominikanskega samostana Radlje ob
Dravi (Stufft Marnberg), medtem ko je en podložnik bil na domcu.

409

StLA, Hӓuserzӓhlung, MK, kar. 16, zv. 62, fasija št. 104, Hr. Burgg Mahrburg (Ambt Nuβdorff); prav tam, CK, kar.
19, zv. 72, fasija št. 191, Hr. Burg Shleiniz et Frauheimb (Ambt Nuβdorff).
410
Pershon Joannes Baptista Pikherensis. Pozneje se omenja kot oficial oz. nižji uradnik. Mlinarič, Seznam imen iz
latinske kronike, str. 161.
411
Pershon Joannes Michael Pikeriensis. Pozneje je služboval kot oskrbnik gradu v Negovi. Prav tam, str. 188.
412
Pershon Mathias Georgius ex Pikhern. Pozneje je deloval kot deželni uradnik. Prav tam, str. 191.
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Jezuitski kolegij iz Celovca (Klagenfurt) si je tedaj v kraju lastil enega podložnika na četrtinski
hubi in štiri (gostače) na domcu, skupaj pet podložnikov. Po enega podložnika na polovični hubi
sta si v Pekrah lastila še mariborski minoritski samostan in gospoščina (Zgornje) Radvanje.
Največ podložnikov, enaindvajset, je bilo v vasi podrejenih spodnjemariborskemu gospostvu.
Od teh sta dva kmetovala na tričetrtinskih hubah, eden je obdeloval polovično hubo, šestnajst
pa jih je bilo na četrtinskih hubah. Na domcu sta bila dva.413

Slika 29: Pekre s širšo okolico (vir: Zemljevidi).

V Pekrah so vaščani do srede 18. stoletja torej pripadali vsaj petim gosposkam, skupno število
zgoraj naštetih podložniških hiš v vasi pa je bilo najmanj 34.
PIVOLA (v matičnih knjigah Piuolla)
Kraj s tem imenom tedaj ni obstajal, ampak se je za celotno območje sedeža gradu na obronku
Hočkega Pohorja (najpogosteje) uporabljal izraz Hompoš oz. Pohorje. Izraz »Pivola« je nekajkrat
uporabljen v matičnih knjigah župnije Hoče. Na jožefinski vojaški karti je na ozemlju današnje
413

StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 69, fasija št. 93, Hr. Lempach (Dorff Pikhern); prav tam, fasija št. 120,
Convent Marburg, Minoriten ordens (Dorff Piekhern); prav tam, fasija št. 96, Collegium S: I: zu Clagenfurth
(Pükhern); prav tam, kar. 19, zv. 72, fasija št. 165, Gueth Rottwein (Dorff Pickern); prav tam, Hӓuserzӓhlung, MK,
kar. 16, zv. 62, fasija št. 104, Hr. Burgg Mahrburg (Ambt Pickhern).
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Pivole (tj. predel od Razvanja proti Spodnjim Hočam, ki ga na zahodu omejuje Hočko Pohorje in
na vzhodu vas Bohova) vrisanih zgolj nekaj hiš in grad Hompoš. Grad je opisan v prejšnjem
podpoglavju (2.1).
Ozemlje današnje Pivole je ležalo okoli četrt ure hoda od Spodnjih Hoč in Razvanja. Nekaj hiš je
bilo raztresenih po višjih hribih, do katerih so vodile poti, ki so bile le tu in tam prevozne z
navadnimi kmečkimi vozovi, povečini pa primerne zgolj za hojo. Deželna cesta Slovenska
Bistrica – Maribor je potekala okoli četrt ure hoje stran (v smeri proti Bohovi oz. Spodnjim
Hočam). Ob vznožju Pohorja so na večih mestih v globokih soteskah izvirali manjši potočki.
Gozdovi so bili mešani, poraščeni z deloma visokim in deloma nizkim drevjem.414
Po hoških krstnih maticah se v kraju (v tesni navezavi na gospoščino Hompoš) v obdobju 1640–
1650 omenja priimek Robec, v desetletju 1681–1690 pa Conti (lastniki Hompoša!). Drugi
pogostejši priimki so bili še Višer, Protner in Krašič.415
V času terezijanskega popisa ni nobene sledi o kakšnem uradu Pivola, niti v popisu hompoške
gospoščine. Omenja se urad Pohorje, ki pa je izjemno nenatančen oz. ga je z geografskega
stališča težko natančno lokalizirati. V njem se je nahajalo osem podložnikov. Dva od teh sta
kmetovala na celi hubi in četrt, trije so obdelovali po tričetrtinske hube, dva pa po polovično
hubo. Glede na velikost hub lahko domnevam, da so se obdelovalne površine gospoščine
(podložniške kmetije oz. polja in njive) nahajale nekje pod hompoškim gradom, v ravnini, kjer je
bilo na voljo dovolj obdelovalne zemlje. V popisu je sumarno navedenih še po deset hiš
kajžarjev in sogórnikov, ter devet hiš viničarjev. Dva podložnika (oz. dve podložniški hiši) se dalje
omenjata v pohorskem uradu gospoščine Zgornja Polskava, trinajst pa v pohorskem uradu
gospoščine Slivnica (združena s Framom). Pri tem je verjetno šlo za podložnike na Slivniškem
Pohorju. Gospostvo Zgornji Maribor je imelo tukaj dva podložnika, enega na polovični hubi in
drugega na četrtinski (hubi).416
Po urbarjih in gospodarskih popisih je razvidno, da je vsaj od druge polovice 17. stoletja imela
podložnike v uradu Pohorje tudi komenda Velika Nedelja. Po urbarju iz let 1668–1672 se kot
podložnik »s Pohorja« omenja Luka Jurič (Juritsch), ki je tod obdeloval dve hubi.

414

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 112–113 (Razvanje, Hočko Pohorje), in Zemljevidi, Sekcija 165.
NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga I, 1639–1662; prav tam, Krstna knjiga II, 1662–1677; prav tam, Krstna
knjiga III, 1677–1692; prav tam, Krstna knjiga IV, 1692–1723.
416
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 55, Hr. Hauβambacher (Ambd Pacherr); prav tam, kar. 19, zv.
73, fasija št. 191, Hr. Burg Shleiniz et Frauheimb (Ambt Pacher); prav tam, kar. 19, zv. 72, fasija št. 142, Hr. OberPulsgau (Pachern); prav tam, MK, kar. 16, zv. 62, fasija št. 105, Hr. Ober Mahrburg (Am Pacher).
415
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Da gre pri »uradu Pohorje« za izjemno širok geografski pojem, je možno razbrati prav v
gospodarskem popisu pohorskih podložnikov komende iz leta 1712. V spodnji tabeli je najti
precej natančen gospodarski popis štirih podložnikov komende Velika Nedelja.
Tabela 08: Gospodarski popis komendinih pohorskih podložnikov iz l. 1712.
»POHORJE«
Jakob Jurič
(Juritsh)

Gregor Fec
(Fez)

Luka Beber
(Weber)

Gregor
Mavrič
(Mauritsh)

KMETIJA
Obdeluje dve hubi/grunta (ena
odpade na vinograd). Njiv je za
deset dni obdelave. Skupaj
pridela korec pšenice, štiri korce
rži, četrt korca ječmena in pet
korcev ovsa.
Obdeluje polovično hubo. Njiv je
za štiri obdelovalne dni. Skupaj
pridela tri korce rži, pol korca
ječmena in devet korcev ovsa.

ŽIVINA
Ima štiri vole,
kravo, telička,
deset ovac in
sedem svinj.

HIŠA IN OSTALO
Hiša je v dobrem stanju. Vinograd
je velik za celo hubo/grunt, na
njem pridela štrtin vina. Iz travnika
dobi za voz sena. Ima še velik
sadovnjak.

Ima štiri vole,
kravo, voliča,
dvanajst ovac
in štiri svinje.

Obdeluje celo hubo. Njiv je za
deset dni obdelave. Skupaj
pridela korec pšenice, sedem
korcev rži, korec ječmena in pet
korcev ovsa.
Obdeluje dve hubi. Njiv je za
deset obdelovalnih dni. Pridela
korec pšenice, tri korce rži, četrt
korca ječmena in deset korcev
ovsa.

Ima konja, dva
vola, telička in
pet svinj.

Hiša je v dobrem stanju. Ima dva
vinograda, na katerih pridela dva
štrtina vina. Iz travnikov dobi za tri
vozove sena. Poseduje še mlin in
gozd (v okolici slivniškega gradu).
Stanuje v solidni hiši v Hotinji vasi
pod slivniškim gradom. Na
vinogradu pridela dva štrtina vina.
Gozda nima. Iz travnikov dobi dva
vozova sena.
Hiša je v dobrem stanju. Vinograd
se nahaja na Polanskem hribu
(Pollännäberg), na njem pridela
dva štrtina vina. Iz travnika dobi
voz sena. Ima še velik sadovnjak.

Ima šest
volov, kravo,
telička,
dvanajst ovac
in štiri svinje.

Luka Beber (Weber) je (tako) prihajal iz okolice Hotinje vasi, Gregor Fec (Fez) pa nekje iz okolice
Slivnice. Jakob Jurič je verjetno bil v sorodu z Luko, ki se omenja v urbarju komende izpred okoli
štirih desetletij.417
V urbarju iz leta 1723 je omenjeno, da se je v pohorskem uradu (Ambt Pacher) en podložnik
nahajal v župniji sv. Jurija (= župnija Hoče), vsi ostali pa v slivniški župniji. Ti podložniki so bili od
komende oddaljeni pet milj. V uradu se je nahajalo pet celih hub in en domec. 418
Kako so dejansko izgledale »pohorske hube« nam lepo pokaže spodnji tabelarni popis
obdelovalnih zemljišč Jakoba Juriča, podložnika na dveh hubah, ki je živel nad Slivnico v

417
418

ZAP, Popis podložnikov komende l. 1712, fol. 37–38.
ZAP, Urbar komende Velika Nedelja 1723, fol. 178–182.
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istoimenski župniji (ambt Pacher, oberhalb Schlainitz, derselben pfarr).419 Jakob Jurič se omenja
že v gospodarskem popisu komende slabo desetletje poprej.
Tabela 09: Popis obdelovalnih zemljišč Jakoba Juriča v letu 1723.
1. Vinograd; dolg je (bil) 50 in širok 20 klafter, za 11 dni obdelave (von eillf tagpauen)
2. Njiva in gozd pri zgornjem vinogradu v smeri proti S. Dolga je (bila) 120 in široka 50 klafter, za 2 ½
obdelovalne dni.
3. Njiva kot zgornja, spet v smeri proti S. Meji na njivo Gregorja Mavriča/Mauritsh. Dolga je (bila) 120
in široka 15 klafter, za tričetrt obdelovalnega dne.
4. Njiva kot zgoraj, ponovno meječa na njivo Mavriča. Dolga je (bila) 49 in široka 15 klafter, za četrtino
obdelovalnega dne.
5. Še ena njiva zraven zgornje. Dolga je (bila) 122 in široka 64 klafter (skupaj z gozdom), za 3 ½
obdelovalne dni.
6. Še ena (njiva) v smeri S od zgornje. Dolga je (bila) 110 in široka 49 klafter, za 2 obdelovalna dneva.
7. Še ena njiva z gozdom, meječa tako kot zgornje. Poteka(la je) skozi gozd navzdol proti jarku420 in je
(bila) dolga 110, široka pa 11 klafter, za polovico obdelovalnega dne.
8. Še ena njiva od zgornje proti Z. Dolga je (bila) 110 in široka 12 klafter, za polovico obdelovalnega
dne.
9. Kos polja (ain stuckh feldt); dolg je (bil) 83 in širok 43 klafter, za 1 ¼ obdelovalna dneva.
10. Še en kos; dolg je (bil) 120 in širok 51 klafter, za 2 ¼ obdelovalne dni.
11. Prav tam še drugi kos; dolg je (bil) 120 in širok 11 klafter, za polovico obdelovalnega dne.
12. Njiva in gozd pri njegovem domcu. Dolga je (bila) 126 in široka 60 klafter, za 2 ½ obdelovalne dni.
Gozd se (je) razprostira(l) vse do jarka; dolg je (bil) 120 in širok 30 klafter, za dan obdelave.
13. Njiva; dolga je (bila) 126 in široka 67 klafter, za 3 dni obdelave.
14. Še ena njiva; dolga je (bila) 98 in široka 20 klafter, za tričetrt obdelovalnega dne.
15. Še ena njiva; dolga je (bila) 36 in široka 62 klafter, za dan obdelave.

V letu 1754 je imela komenda Velika Nedelja v pohorskem uradu tri podložnike. Eden je užival
status celohubnega kmeta, dva pa sta kmetovala na polovičnih hubah.
Največ podložnikov v uradu Pohorje, šestnajst, je imela gospoščina Betnava. Dva sta bila na
tričetrtinskih hubah, enajst jih je bilo na polovičnih, trije pa so kmetovali na četrtinskih
hubah.421 Glede na velikost obdelovalne zemlje sem precej prepričan, da so se ti podložniki
nahajali pod gradom Hompoš oz. v njegovi okolici.

419

ZAP, Urbar komende Velika Nedelja 1723, fol. 178.
... durch den Waldt biβ hinunter in den Graben. Prav tam.
421
StLA, Hӓuserzӓhlung, MK, kar. 16, zv. 61, fasija št. 59, Comenda GroSsontag (Pahern); prav tam, CK, kar. 20, zv.
75, fasija št. 225, Hr. Windenau (Amt Pacher).
420
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POBREŽJE (SPODNJE, ZGORNJE; nem. Unter/Ober Povrs, Unter/Ober Pobershe)
Vas Zgornje Pobrežje je bila od Spodnjega Pobrežja oddaljena okoli deset minut hoje. Do mesta
Maribor je pešpot trajala četrt ure, do Zrkovc pol ure in do Dogoš eno uro. Drava je bila deroča
od Pobrežja pa vse do Starš. V tem delu toka je imela peščeno in kamnito dno, in je bila pri
srednjem vodostaju globoka do sedem čevljev. Vaški cesti ob reki Dravi (v smeri Spodnjega
Pobrežja in Zrkovc) in proti Brezju (v smeri Dogoš oz. Miklavža) sta bili široki do štiri korake.
Cesti sta imeli peščena tla, bili sta redno vzdrževani in prevozni oz. uporabni skozi vse leto.
Enako je veljalo tudi za ostale poti med omenjenimi vasmi. V bližnjem gozdu Stražun (na karti
Fazun) so večinoma rastle visoke smreke, jelke in hrasti. Obe vasi sta ležali na strmi terasi ob
reki Dravi in bili tako v času poplav zavarovani pred to nevarnostjo.

Slika 30: Vasi Pobrežje in Zrkovci (vir: Zemljevidi).

Spodnje Pobrežje se je, kot že omenjeno, nahajalo deset minut hoje od Zgornjega Pobrežja ter
dvajset minut od Zrkovc. Sodeč po jožefinski vojaški karti je bilo v Spodnjem Pobrežju manj hiš
kakor v Zgornjem Pobrežju. Kartograf je na vzhodni strani vaške ceste, tik ob strmi dravski
terasi, vrisal pristavo (Mayerhof). Vsi dravski otoki pod krajem so bili gosto poraščeni z
grmovjem, visokih dreves je bilo malo.422

422

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 116 in 118, in Zemljevidi, Sekcija 166.
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Po krstnih knjigah župnije Limbuš se iz obdobja 1647–1664 v Pobrežju omenjajo priimki Bertl,
Čoker, Ovse, Gril, Jauk, Pliberšek, Kajzer, Furej, Robec, Grahar, Belec, Goričan, Maškon, Temut,
Pondelek, Tajbl, Golob, Rutnik, Škerget, Černiko, Kumer, Krofič, Igič in Meglič. Iz Spodnjega
Pobrežja se tedaj omenjajo družine Viher, Ledinek, Esih in Čahem(b; prim. s Čoker), iz Zgornjega
pa Vrčkovnik. Nekaj let pred koncem 17. stoletja se v Pobrežju pojavljajo družine Pondelek,
Štraser, Rebernik, Nerat in Pliberšek. V Spodnjem Pobrežju sta izpričani družini Švajncer in Meh,
v Zgornjem Pobrežju pa družine Rebernik, Lešnik, Šibl, Šmirmaul in Grahar. 423 Iz zapisanega gre
razbrati, da sta se v Pobrežju do konca 17. stoletja ohranila priimka Pondelek in Pliberšek.
Zaradi bližine trgovsko pomembnega mesta so bili tukajšnji podložniki (verjetno) precej
zaželjeni. Sredi 18. stoletja si je spodnjemariborska gospoščina v kraju lastila deset podložniških
hiš oz. podložnikov. Osem jih je bilo nastanjenih na četrtinskih hubah (Mihael Bute/Wute je imel
na svoji postavljeni dve hiši), eden pa je bil na domcu.
Mariborski minoritski samostan je tukaj imel enega podložnika na tričetrtinski hubi in enega
na domcu. Mariborski špital je imel v Pobrežju pet podložnikov, od teh tri s statusom kajžarja in
dva s statusom gostača. Eden od gostačev je živel v pristavi minoritov (an Minoriten Maӱrhoff).
Ker se v času vojaške izmere omenja pristava v Spodnjem Pobrežju, bi to lahko pomenilo, da so
se podložniki minoritskega samostana in mariborskega špitala nahajali tam. Mariborski župnijski
dvor je v Pobrežju imel tri podložnike na polovičnih hubah, dva na četrtinskih in enega na
domcu, skupaj šest podložnih hiš.424
Število podložniških hiš v Zgornjem in Spodnjem Pobrežju (gosposke niso natančneje
lokalizirale svojih podložnikov, glej zgornjo opombo) je tedaj skupaj znašalo vsaj 23.
PODOVA (nem. Podoua)
Kraj se je nahajal tik ob Brezuli, do katere je mogoče vodilo pet minut hoje. Od Požega in
Zgornje Gorice je bila vas oddaljena okoli četrt ure. Do Rač (v smeri S) je pešpot trajala okoli
dvajset minut.
Cesta od Rač proti Šikolam (in od tam dalje proti Ptuju) je bila tukaj široka do dva sežnja. Hiše
so se nahajale na obeh straneh ceste. Skozi vas je tekel majhen potok. Zaradi tukajšnje trše
talne podlage je potok v času močnega deževja poplavljal in med obema vrstama hiš ustvarjal
velike mlakuže in kanale. Ker ni bilo nobenega odtoka, so te ostajale dalj časa. Tedaj je zalilo
tudi vozne poti, ki so postale povsem neprehodne. Kmetje so se morali v tistem obdobju za silo
voziti (kar) čez polja. Poti so bile, čeprav jih niso popravljali, zaradi trdne osnove sicer dobre. Iz
423

Število priimkov je manjše zaradi krajšega razdobja in manj vestnih pripisov krajev. NŠAM, fond: Župnija Limbuš,
Krstna knjiga I, 1624–1664; prav tam, Krstna knjiga II, 1691–1730.
424
StLA, Hӓuserzӓhlung, MK, kar. 16, zv. 62, fasija št. 104, Hr. Burgg Mahrburg (Pobersche); prav tam, fasija št. 107,
Statt Pfarrhoff Mahrburg (Pobersche); prav tam, fasija št. 110, Burger Spitall im Mahrburg (Pobersche); prav tam,
CK, kar. 18, zv. 69, fasija št. 120, Convent Marburg, Minoriten ordens (Dorff Pobershe).
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vasi proti Požegu je rastel visok gozd, skozi katerega se je dalo tudi jahati, če se je človek
pazljivo izogibal mlakam in lužam. Navkljub specifičnim tlom v bližini ni bilo nobenega
močvirja.425
Po urbarju gospoščine Zgornje Radvanje sta konec 17. stoletja tukaj po celi hubi obdelovala
Andrej Čelan (Zällon; nasledil je Lovrenca Kocjana/Khatzian) in Luka Bernič (Vbernitz). Nikolaj
Prager (Präger) je bil na domcu.426
Glede na podatke iz slivniške krstne knjige so v obdobju 1683–1699 v kraju prevladovali priimki
Pausat, Nahtigal, Čelan, Faleš, Korošec, Progar, Balič, Lašič, Kreč, Rihter, Vogrin(ec), Medved,
Cimerman, Ragol, Rak, Škarič, Drašič in Janko.427 S podložniki iz urbarja lahko povežem(o)
priimek Čelan, morda še Progar (Prager).
Večji del vasi si je lastila gospoščina Rače. Za časa terezijanskega popisa se je štirinajst njenih
podložnikov nahajalo na polovičnih hubah, dva sta uživala status kajžarja, trije so bili gostači,
eden pa je opravljal kovaško obrt. Skupaj je to pomenilo dvajset podložnikov oz. podložniških
hiš. Gospostvo Zgornji Maribor si je tedaj v kraju lastilo kmetico na polovični hubi in dva kmeta
na četrtinskih hubah. Gospostvo oz. imenje (Zgornje) Radvanje je v vasi imelo podložnika na
četrtinski hubi.428 Skupno število hiš v kraju je bilo tedaj vsaj 24.
PONGRCE (nem. Pongerzen)
Vas je ležala med Zgornjo Jablano in Šikolami, do katerih je bilo le nekaj minut hoje. Do Spodnje
Jablane je bilo okoli pet minut hoje, do Stražgonjce pa do deset minut. Omenjene vasi so ležale
druga za drugo v razdalji pol ure hoje in so si bile podobne. Do Gorice in Podove je pešpot
trajala okoli pol ure, Spodnja Polskava, (grad) Rače in Pragerjev dvor(ec) pa so bili oddaljeni
kakšno uro hoje.
Skozi kraj je tekel potok Reka, ki je bil širok do dva sežnja in globok do dva čevlja. Imel je
peščeno dno in povsem plitev breg, zaradi katerega je v času deževja večkrat poplavljal. Tedaj je
po vasi puščal velike luže. Ker te niso imele odtoka, so ostajale polne vse leto. Mnogi potoki v
okolici so ustvarjali po pašnikih in poljih mlakužaste potoke, ki se niso nikoli posušili. Nekateri
od teh so vendarle odtekli ali pa so se naposled posušili v poletnem času. Poti so bile zaradi
trdne osnove dobre, vendar so lahko ob poplavah postale za nekaj časa neprehodne. V bližini
425

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 110 in 199, in Zemljevidi, Sekciji 165 in 172.
PAM, Urbar gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695, fol. 105–107.
427
NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
428
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 69, fasija št. 75, Hr. Kränichsfeldt (Podoba dorff); prav tam, kar. 19, zv. 72,
fasija št. 165, Guett Rottwein (Dorff Podoua); prav tam, MK, kar. 16, zv. 62, fasija št. 105, Hr. Ober Mahrburg (Amt
Podoba).
426
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vasi so bili pašniki in grmičevja, obsežen gozd s prevladujočimi visokimi drevesi pa se je
razraščal pri Stražgonjci (v smeri proti Z) in Podovi ter Gorici (v smeri proti SZ).429
Po gromperškem urbarju iz leta 1679 se v kraju omenjajo Jurij Filber, Tomaž Kangler (Khangler),
Jurij Špatek (Späteckh), Tomaž Goričan (Goritschän), Andrej Bernovič (Wernouiz), Jurijev sin
Martin, Matija Beliga (Welliga), Tomaž in Andrej Petek (Peteckh) ter Jakob Čipek (Tschipeckh).
Gospoščini so bili dolžni pripeljati določeno količino sežnjev drv.430
V letu 1693 je cesar Leopold I. studeniški priorki Mariji Neži Meinrad(a) oz. samostanu potrdil
fevdne pravice za t. i. Prantnerjeve fevde (Prantnerischen lechen), ki jih je samostanu in tedanji
priorki Katarini Rozaliji podelil že 16. januarja 1669. Pri tem je šlo za tri kmetije v Dražencih in v
Pongrcah na Dravskem polju (Pangern in Dragfeldt).431
Za časa terezijanskega popisa hiš se v kraju omenjajo podložnik gospoščine Frajštajn na
polovični hubi in dva podložnika samostana studeniških dominikank na četrtinskih hubah.432
Kar 22 vaščanov je bilo podložnih komendi Velika Nedelja. Od teh je bilo 12 kmetov na
polovičnih hubah, eden je obdeloval četrtinsko hubo, kajžarjev je bilo pet, trije pa so bili gostači.
Od kajžarjev so štirje (Gregor Shnider, Andrej Damian, Martin Wiz in Anica Zbirn) živeli na
gmajni, za kar so soseski oddajali določene dajatve.433
Kot podložniki komende Velika Nedelja se po kupoprodajni pogodbi iz konca leta 1767
omenjajo tudi vaščani Pongerc. Tedaj je komtur Karel grof Colloredo za vsoto štiri tisoč
goldinarjev in za petdeset dukatov prodal Maksu Ksaverju pl. Stremitzbergu podložnike v
Pongercih434 skupaj z ribolovom, žitno in snopovno desetino v tem uradu.435 Vaščani so spadali
v okvir župnije Cirkovce.436

429

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 199–200, in Zemljevidi, Sekcija 172.
PAM, Gromperški urbar iz l. 1679, fol. 70–71.
431
PAM, Zbirka listin, št. 617, 2. junij 1693, str. 184.
432
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 33, Hr. Freӱstain (Pongerzen dorff); prav tam, kar. 20, zv. 73,
fasija št. 196, Stufft Studeniz (Pongerzen Dorf).
433
Wohnen auf der gemain und geben der Nachbarshafft die gaab dauon. Prav tam, kar. 16, zv. 61, fasija št. 59,
Comenda GroSsontag (Pangörzen Dorff).
434
Zraven teh še številne druge, in sicer v Dobrovcih (Dobraufzen), Hajdini (Haydin), Gerečji vasi (Geritschendorf),
Lovrencu (St. Lorenzen) in podložnike na Pohorju (Pachern). Notica oz. vir je ustrezno citiran tudi pri vseh ostalih
obravnavanih vaseh.
435
PAM, Zbirka listin, Kupoprodajna pogodba komende Velika Nedelja iz l. 1767, str. 233.
436
Šematizem lavantinske škofije, str. 58.
430
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POŽEG (nem. Possegg)
Kraj je ležal četrt ure hoda od bližnjih vzpetin Pohorja in vasi Ješenca in Podova. Od Spodnje
Polskave je bil oddaljen okoli pol ure hoje, od Zgornje Polskave pa tričetrt ure. Skozi vas je tekel
do enega sežnja širok potoček, ki je ob času poplav med vasjo in bližnjim gozdom napolnil
mnogo kotanj. Voda je iz teh deloma odtekla že po nekaj urah, deloma se je posušila ob
poznem poletju, v nekaterih pa je ostala trajno. V gozdu med potočki so posledično obstajale
majhne, vendar globoke mlake, ki se niso nikoli posušile. Bile so toliko globoke, da jih ni bilo
mogoče prečkati s konji.
Glavne poti tukaj ni bilo, obstajale so le ozke poti okoli vasi, ki so bile polne jam. Ker se niso
urejale ali izboljševale, so veljale za slabe. Deželna cesta iz Slovenske Bistrice proti Mariboru je
potekala četrt ure hoje stran od vasi, ob vznožju Pohorja. Iz vasi do Podove je rasel visok gozd,
skozi katerega je bilo mogoče jahati, a le v primeru, če se je jezdec pazljivo izogibal mlakam in
lužam.437
Po podatkih iz slivniške krstne knjige so v obdobju 1683–1699 v kraju prevladovali priimki
Kovač, Štern, Bedenik, Močnik in Cvelfar.438
PREPOLJE (nem. Prepolle, Prepola)
Najbližjo sosednjo vas so predstavljale Trniče, do katerih je bilo okoli deset minut hoje. Do
Zlatoličja je pešpot trajala četrt ure, do Marjete in Starošinc pa je oddaljenost znašala okoli pol
ure hoje.
Za časa jožefinske vojaške izmere je edino trdno zidano zgradbo v vasi predstavljala majhna
cerkev sv. Urš(ul)e439, ki je stala na rahli, povsem neopazni vzpetini. V kraju se je nahajalo nekaj
vodnjakov. Poti skozi vas in v njeni okolici so bile dobre, v širini od šest do devet čevljev.
Najbližji gozd, bolje rečeno gozdič, se je razraščal v smeri proti dvorcu Ravno polje. Tamkajšnja
drevesa so bila pretežno visoka.440
Po urbarju iz leta 1679 je bila gospoščina Gromperk upravičena do nekaterih služnosti tukajšnjih
vaščanov. V kraju se tedaj omenjajo Martin in Pavel Gačič (Gätschitsch; zadnjega je zamenjal
Janž Tihec/Tichez), Matjaž Radolič (Mathes Rädollitsch), Martin Damjan (Damian; njega sta

437

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 198–199, in Zemljevidi, Sekciji 165 in 172.
NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
439
Zgrajena naj bi bila v letu 1610. Šematizem lavantinske škofije, str. 59.
440
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 184, in Zemljevidi, Sekcija 171.
438
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tedaj zamenjala Mihael Breznik/Wresnickh in Blaž Radolič/Rädolitsh) in Mihael Poderžen
(Poderschen; tedaj ga je zamenjal Jakob Gačič/Gätshitsh).441
Druge, bolj izčrpne podatke o podložnikih/vaščanih je najti v urbarju gospoščine Zgornje
Radvanje iz konca 17. stoletja.442 Po njem se v kraju omenja devetnajst podložnikov, vključno z
njihovo obdelovalno zemljo. Na dveh hubah so bili Mihael Radelič (Rädelitsch), Martin Lah
(Läch), Jurij Lašič (Läschitz), Andrej Kavčič (Gouitschitz) in Jakob Kavčič (od zadnjega je bila ena
huba opustela). Poldrugo hubo so obdelovali Blaž Bider (Wider), Jakob in Gregor Kavčič
(Gouitschitz) ter Martin Toplak (Topläk). Na celih hubah so tedaj bili Andrej Kavčič (Khautschitz),
Luka Štraser (Strasser), Štefan Radalič (Radalitsch), Andrej Gruntner (Grundtner), Janž Baša
(Wäschä), Valentin Lošič (Löschitz), Martin Mešerer (Messerer), Tomaž Kavčič (Gouitschitz), Blaž
Radalič (Rädälitsch) in Mihael Plečko (Pletschkho). Zadnja dva sta bila na opustelih hubah.443
Po slivniški krstni knjigi so v obdobju 1683–1699 v vasi prevladovali priimki Marčič, Sajko,
Gojčič, Plečko, Radelič, Šuc, Kovač, Pauko in Pernat.444 Do sem je očitno segal tudi
dušnopastirski okoliš župnije Hajdina. V obdobju 1665–1670 se iz tega kraja omenjata priimka
Vidmar in Lašič, iz obdobja 1681–1690 pa, poleg priimka Vidmar, še Lah, Rožman, Gojčič in
Pleško.445
Če podatke iz krstnih matic primerjamo s podložniki, ki se v kraju omenjajo po urbarjih iz let
1679 in 1695, lahko povežemo priimke Radelič (Radolič, Radalič), Gojčič (Gačič, Kavčič), Lah,
Lašič in Plečko (Pleško; zadnji trije po urbarju iz 1695).
Bližina sedeža gospoščine Ravno polje je verjetno botrovala k temu, da si je slednja v kraju
lastila večji delež (popisanih) podložnikov. Sredi 18. stoletja je ravnopoljski gospoščini pripadalo
šest podložnikov na polovičnih hubah, devet na četrtinskih hubah in trije na domcu (s statusom
gostačev). Graške klarise, ki so posedovale bližnji urad Marjeta, so imele v vasi dvanajst
podložnikov. Od teh jih je pet obdelovalo polovične hube, štirje so bili na četrtinskih hubah, trije
pa so uživali status kajžarjev. Število podložniških hiš v vasi je skupaj znašalo vsaj 30. 446
441

PAM, Gromperški urbar iz l. 1679, fol. 54–54’.
Radvanjska gospoščina je od tukajšnjih podložnikov dobivala šestindvajset škafov (trije škafi so znašali dva
korca) – tj. enega na vsako hubo – v obliki prosa, ajde, ter od vsakega škafa še po en denarič (Alda gibt man ein
Schäffl, und deren dreÿ machen Zwaÿ görtz, und geben Hiersch, Haÿden, und Himeltau auch zu iden Schäffl 1:
pfening). Gospoščini sta pripadali dve tretjini dajatev, preostala tretjina je šla k slivniškemu župniku. PAM, Urbar
gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695, fol. 165–166.
443
PAM, Urbar gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695, fol. 165–166.
444
NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
445
NŠAM, fond: Župnija Hajdina, Krstna knjiga I, 1665–1682; prav tam, Krstna knjiga II, 1682–1717.
446
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 23, Ebensfeld (Prepolla); prav tam, fasija št. 45, Stufft St. Klara
(Amt Prepulä).
442
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RADIZEL (v matičnih knjigah Radesell)
Podobno kot za kraj Pivolo tudi za Radizel velja, da v času jožefinske vojaške izmere ni bil
opisan. Na ozemlju današnjega Radizela, omejenega na S nekako na Slivnico, na J s Framom in
Orehovo ter Hotinjo vasjo na V, ležečega vse do obronkov Pohorja proti Z, je na vojaški karti
vrisanih samo nekaj hiš. Kraj se nekajkrat omenja v najstarejši ohranjeni krstni matici župnije
Slivnica. Čisto možno je, da so tukajšnji podložniki oz. njihove hiše tedaj spadale v pohorske
urade (in sicer slabo definirane urade Slivniškega Pohorja; več o tem pri opisu Pivole, op. a.).447
Tabela podložnikov komende Velika Nedelja je pri njihovih opisih hiše (in vsega ostalega) precej
zgovorna. Izpostavil bi podložnika Gregorja Feca (Fez). Slednji je obdeloval polovično hubo, kar
je pomenilo veliko obdelovalne zemlje oz. njiv, zato je enostavno moral bivati nekje v
ravninskem svetu. V okolici slivniškega gradu je na primer posedoval gozd. Dva vinograda sta se
(mogoče) nahajala na obronkih Slivniškega Pohorja, mlin pa (najverjetneje) na enem od bližnjih
potokov (Slivniškem, Framskem ali pa celo Hočkem).448

Slika 31: Vasi Orehova in Hotinja vas, Rače in Ješenca (vir: Zemljevidi).

447
448

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 110–111, in Zemljevidi, Sekcija 165.
ZAP, Popis podložnikov komende l. 1712, fol. 37.
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Po krstnih vpisih v slivniški matici iz obdobja 1683–1699 se v kraju omenjajo priimki Jesih,
Hrovat, Herbol, Hadnik in Gradišnik.449
V uradu Pohorje (zelo verjetno je mišljeno Slivniško Pohorje) gospoščine Slivnica (združene s
Framom) se je sredi 18. stoletja nahajalo trinajst podložniških hiš oz. podložnikov. Od teh jih je
bilo dvanajst na četrtinskih hubah, eden pa je obdeloval nekaj manjšo posest in je užival status
kajžarja.450
RAZVANJE (nem. Roswein, Raswein)
Leta 1624 je bilo imenje, ovrednoteno z 2 im. funtoma, 1 ß in 28 ½ d, v lasti dr. Janeza
Homeliusa, ki ga je prodal mariborskemu meščanu Janžu Laknerju (Hanns Lackhner).451
V letu 1633 je komtur meljske komende, Nikolaj Karel grof Gaschin pl. Rosenberg, podelil
Martinu in Gregorju Gselman (Gesellman) ščitno pismo za vinograd pri Razvanju. Vinograd je
zgoraj mejil na posest Janža Grajfa (Jänsche Greiff), spodaj pa na posesti Martina Thürmayerja
ter Martina, Marka in Gregorja Gselmana.452
V času kmečkega upora, leta 1635, je bilo za dva funta imenja odprodanega Jeri Weilland. V
začetku 18. stoletja, leta 1702, sta si po Maksimilijanu Polikarpu pl. Liechtenhaimbu dala vpisati
imenje v višini dveh funtov Jožef grof Rabatta in njegova žena Marija Jožefa. Po njuni smrti je
leta 1734 skromno imenje v vasi dedoval Janez Anton grof Rabatta.453
Kraj je bil od Bohove oddaljen kakšne četrt ure hoje, od mesta Maribor (na levem dravskem
bregu) pa okoli tričetrt ure. Zidana cerkev sv. Mihaela je stala na nizkem hribu, pet minut stran
od jedra vasi in četrt ure hoje od deželne ceste Slovenska Bistrica – Maribor. Prav toliko sta bila
od vasi oddaljena velik, četverokotno zidan dvorec Betnava (v smeri proti S) in majhen grad
Hompoš/Pohorski Dvor, ki se je nahajal na strmem obronku Pohorja v smeri proti J.
Skozi Razvanje je tekel do tri korake širok in zelo plitev potok. Dovozne poti so bile široke od
enega do dva sežnja. Ob suhem vremenu so bile v dobrem stanju, ob dolgotrajnem deževju pa
so postale blatne. Na Pohorju so prevladovala visoka drevesa, gozd v bližini (obronek Pohorja)
pa so poraščala nizka drevesa in grmi.454
449

NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 72, fasija št. 191/187, Hr. Burg Shleiniz et Frauheimb (Ambt Pacher).
451
Sikora, 5/290.
452
Za hasnovanje vinograda sta Gselmana, ključarja cerkve sv. Mihaela v Razvanju (des gotshauss st. Michaell zu
Rosswein zechmaister), meljski komendi letno oddajala po dve vedri mošta in enak znesek gorskih denarjev. PAM,
Zbirka listin, št. 523, Ščitno pismo za vinograd pri Razvanju, 5. oktober 1633, str. 163.
453
Sikora, 5/290.
454
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 112–113, in Zemljevidi, Sekcija 165.
450
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Glede na podatke iz krstnih knjig župnije Hoče so v kraju v drugi polovici 17. stoletja
prevladovali priimki Kselman, Krajnc, Ramšek, Nerat, Gajšt, Peršon in Krašič. Po posameznih
obdobjih so izstopali naslednji455:
1640–1650
1651–1660
1661–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699
Ostali pogosti

Kselman, Krajnc, Ramšek, Gajšt, Frank, Kurnek
Kselman, Krajnc, Ramšek, Gajšt, Nerat, Krašič, Volk, Lužnik
Kselman
Kselman, Frank, Ramšek, Čehar, Nerat, Rifl, Lesjak, Peršon, Šopič
Kselman, Krajnc, Nerat, Robič, Kosar, Lorbek, Peršon, Višer, Lačnik, Potočnik
Kselman, Nerat, Krašič, Volk, Kosar, Špurej, Peršon, Potočnik, Cebej, Hvebič
Ramšek, Čehar, Šmekar, Robič, Tarkuš, Krašič, Regar, Špurej, Lesjak, Sekirnik,
Novak, Puk(e)l, Koper

Po urbarju iz leta 1695 se od radvanjskih podložnikov v uradu Razvanje omenjajo Lovrenc
Encijan (Entzian), Marko Gselman (Gssellman; nasledila sta ga Vid Hubič/Huebitsch in Mihael
Pipan/Pipän), Janž Nerat (Näräth) in Janž Frank (Franck) in Matija Gazdec (Gaszdetz).456 Ker gre
za podložnike iz konca 17. stoletja, lahko s podatki po krstnih matičnih knjigah povežem (zgolj)
priimka Kselman in Nerat.
V maju leta 1696 je zemljiški gospod Špilja (herrschafft Spillfeldt), Leopold Engelbert Jožef grof
Kacijaner (Khäzianer), na prošnjo hoškega (nad)župnika Antona Teste, bratovščini Naše ljube
gospe v cerkvi sv. Mihaela v Razvanju izdal ščitno pismo za vinograd in Guglperg. Vinograd je
bratovščini zapisala pokojna Jera, hči pokojnega Matije Terguša (Tergusch). Na desni je mejil na
vinograd Janeza Repa, na levi na posest graškega meščanskega špitala (bürger spitall zu Gräz),
zgoraj na kolovoz, spodaj pa na posest Primoža Šuharja (Schühär).457
Vaščani so spadali k različnim gosposkam. Slivniškemu gospostvu (s pridruženim Framom) so
pripadali dva podložnika na tričetrtinskih hubah, trije na polovičnih, pet na četrtinskih hubah in
trije kajžarji. Število podložnikov je bilo enako številu podložniških hiš, trinajst.
Enako število podložnikov si je tod lastila gospoščina Hompoš. Po en njen podložnik je v vasi
obdeloval hubo in tričetrt, poldrugo hubo, ter celo hubo, osem jih je bilo na tričetrtinskih
hubah, dva pa sta kmetovala na polovičnih hubah.
Gospoščina Frajštajn je imela enajst podložnikov in enako število podložniških hiš. Eden je
obdeloval celo hubo, štirje so kmetovali na polovičnih hubah, trije na četrtinskih, eden pa je bil

455

NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga I, 1639–1662; prav tam, Krstna knjiga II, 1662–1677; prav tam, Krstna
knjiga III, 1677–1692; prav tam, Krstna knjiga IV, 1692–1723.
456
PAM, Urbar gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695, fol. 76–80.
457
PAM, Zbirka listin, št. 622, 10. maj 1696, str. 186.
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kajžar. Za dva podložnika ni (bilo) navedene statusne oznake, ampak zgolj število hiš (vsak je
imel po eno).
Komenda Melje je v Razvanju imela dvanajst podložnikov, podložniških hiš pa je bilo za dve
več. Najboljši status sta uživala podložnik, ki je obdeloval dve hubi (in imel dve hiši), in drugi, ki
je kmetoval na hubi in tričetrt (in je prav tako imel dve hiši). Dva sta obdelovala po celo hubo,
eden je bil na tričetrtinski, štirje pa so bili na polovičnih hubah (v popisu so sicer označeni kot
2/4-kmetje). Komendi sta bila podložna še dva, eden s statusom kajžarja, drugi pa gostača. Med
podložniki je prevladal priimek Gselman/Kselman (Gsöllmann).
Limbuškemu župnijskemu dvoru in imenju (Zgornje) Radvanje sta v vasi pripadala po en
četrthubni kmet (radvanjski podložnik Janž Wolff se omenja še kot kovač–ein shmid),
mariborskemu župnijskemu dvoru pa podložnik na polovični hubi. Nadžupnija Hoče je tod imela
štiri podložnike, enega na četrtinski hubi in tri s statusom kajžarjev.458
Skupno število vseh podložnikov v vasi je bilo tedaj 56, podložniških hiš pa 58.
ROŠNJA (nem. Ras(t)dorf, Ra(a)st)
Vas se je nahajala deloma ob deželni cesti Ptuj – Maribor, deloma pa ob cesti, ki je vodila proti
Staršam. Od Loke in Starš je bila oddaljena okoli četrt ure hoje. Ležala je na dvignjeni dravski
terasi. Tako je bila zavarovana pred morebitnimi poplavami.
Reka se je nahajala pod vasjo, kakšnih deset minut hoje vstran. Drava je bila tukaj deroča in je
pri srednjem vodostaju v globino merila do sedem čevljev. Pri nizkem vodostaju je oblikovala še
več sipin, kot jih je že bilo. Dravsko dno je bilo v tem delu toka mestoma kamnito, mestoma pa
peščeno. Pod Rošnjo se je nahajalo nekaj otokov. Daleč največji otok Berlek (na karti označen
Lokski Berl) se je končal ravno pod Rošnjo. Vsi dravski otoki so bili gosto zaraščeni z grmovjem,
na njih je rastlo tudi nekaj visokih dreves. Deset minut hoje stran, malo pred Staršami, je vozil
brod na levi breg do Dvorjan. Brod sta sestavljala dva srednje velika čolna, z njim pa je bil
možen le prevoz ljudi.459
Na podlagi podatkov iz krstnih matic župnije Hoče je zaslediti, da so v kraju v drugi polovici 17.
stoletja izstopali priimki Vrankovič, Ostermon in Pleteršek, po posameznih obdobjih pa460:

458

StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 72, fasija št. 191, Hr. Burg Shleiniz et Frauheimb (Ambt Rasswein); prav
tam, kar. 18, zv. 68, fasija št. 55, Hr. Hauβambacher (Ambd Roβbein); prav tam, fasija št. 33, Hr. Freӱstain
(Rossweiner Ambt); prav tam, zv. 69, fasija št. 94, Pfarrhoff Lempach (Rasswein dorff); prav tam, fasija št. 73,
Haupt=Pfarr Kötsh (Ambt Roβwein); prav tam, fasija št. 165, Guett Rottwein (dorff Roßwein); prav tam, MK, kar.
16, zv. 62, fasija št. 107, Statt Pfarrhoff Mahrburg (Rosswein); prav tam, zv. 63, fasija št. 122, Hr. Commenda
Melling (Roswein dorff).
459
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 116–117 in 126 (Vurberk), in Zemljevidi, Sekcija 166.
460
NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga I, 1639–1662; prav tam, Krstna knjiga II, 1662–1677; prav tam, Krstna
knjiga III, 1677–1692; prav tam, Krstna knjiga IV, 1692–1723.
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1640–1650
1651–1660
1661–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699
Ostali pogosti

Peham
Ostermon, Breznik, Vrankovič
/
Vrankovič
Vrankovič, Kos, Saurer
Ostermon, Pleteršek, Arnuš
Laušer, Kos, Pleteršek, Sadar, Raufer, Dvoršek, Čiček

Slika 32: Rošnja, Starše in Šentjanž (vir: Zemljevidi).

Rošnja je spadala v okvir gospoščine Ravno polje. Sredi 18. stoletja je imela gospoščina tukaj
šestnajst podložnikov oz. podložniških hiš. Deset jih je imelo status polhubnih kmetov (od teh
sta bili dve kmetici), pet je bilo gostačev, eden pa je bil kajžar.461
SELE PRI POLSKAVI (nem. Selle, Seledorf)
Vas se je nahajala tik ob Spodnji Polskavi, mogoče pet minut hoje vstran. Od Zgornje Polskave in
Požega je bila oddaljena okoli pol ure, od Šikol in Črešnjevca pa eno uro.
Edino trdno grajeno stavbo v vasi je predstavljal dvorec Frajštajn. Skozi kraj je tekel potok Glina,
del večjega potoka Polskava, ki se je razdelil pod krajem Zgornja Polskava. Potok je bil do dva
sežnja širok in do dva čevlja globok. Imel je mestoma bolj peščeno, mestoma bolj kamnito dno.
Ker je imel plitev breg, je bil kraj v času poplav poln luž. Vaščani Sela so uporabljali
izvir/studenec dobre, zdrave vode. Kraj je ležal na čisti ravnini, bližnje hribovje je bilo oddaljeno
četrt ure hoje.
Gozd, ki se je raztezal v ravnini, je bil bolj pašnik, malo poraščen in z nizkim grmičevjem, le tu
in tam so bile zaplate nizkega drevja. Poti so bile široke od enega do dva sežnja in v dobrem
461

StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 23, Ebensfeld (Raast Dorff).
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stanju. Po dolgotrajnem deževju so sicer postale blatne in slabe, vendar so bile ves čas
prehodne.462
Po krstni matični knjigi župnije Spodnja Polskava se v drugi polovici 17. stoletja v kraju omenjajo
priimki Lah, Rudl, Hermon, Smodo, Mlinar, Čipek, Motovil in Bogatič.463 Glede na vpise po krstni
matici župnije Slivnica, se iz obdobja 1683–1699 v kraju omenjajo priimki Bogatič (edini, ki se
ujema s priimki po spodnjepolskavski matici), Janžič, Pšeničnik, Mejovšek, Orenpek, Vodovšek,
Tomasel, Stegar, Krepek, Jurin, Labevš, Mak, Kernec, Petelin, Pajk, Korošič, Jurko in Višner.464
Del vasi se, začuda, omenja v okviru dušnopastirskega okoliša Hajdine. Iz desetletja 1681–1690
se od vaščanov omenjajo priimki Kocjan, Mohor(ič), Vukovič in Blažič.465
Vas je spadala h gospoščini Frajštajn. Sredi 18. stoletja je bilo tukaj 21 podložniških hiš. Dva
podložnika sta obdelovala po polovico hube, štirje so kmetovali na četrtinskih hubah, deset jih
je imelo status kajžarjev, pet pa gostačev. Prevladala sta priimka Jurko (Jurkho) in Janžič
(Janshitsh, tudi Jänshitsh).466
SKOKE (nem. Skoken, Sko(c)kendorf)
Deželnoknežje ozemlje je Ferdinand I. v drugi četrtini 16. stoletja podelil uskoškim družinam v
zameno za njihovo bojevanje proti Turkom. Verjetno ni odveč izpostaviti, da se je tukajšnje
ozemlje nahajalo nedaleč stran od deželnoknežjega mesta Maribor in blizu mest Slovenska
Bistrica ter Ptuj. Vsaka uskoška družina je tedaj dobila po 50 oralov zemlje, ki je kot taka bila
prosta dajatev.
Iz razpoložljivih virov je mogoče sklepati, da so začeli uskoki to ozemlje počasi zapuščati od
konca 16. stoletja naprej. V primeru, da bi cesar na zemljo vezane svoboščine preklical, bi kraj
zapustili vsi uskoki do zadnjega; če bi jih dal naseliti drugam, bi se v Gradcu ali kakem drugem
arhivu ohranile kakšne listine. Ker teh ni, je dovoljeno sklepati, da so uskoki svoja posestva drug
za drugim prodali in si poiskali boljša bivališča. Posestva so bila zaradi velikosti in svoboščin, ki
so bile vezane na tukajšnjo zemljo in ne na lastnika, veliko vredna, zato se je dalo zanje dobiti
velike vsote denarja. Po drugi strani je velikost posesti uskokom onemogočala hitro prodajo, saj
se je težko našel kupec tako velikega ozemlja; posest se je morala razkosa(va)ti.467

462

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 197–198, in Zemljevidi, Sekcija 172.
NŠAM, fond: Župnija Spodnja Polskava, Krstna knjiga I, 1661–1700.
464
NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
465
NŠAM, fond: Župnija Hajdina, Krstna knjiga I, 1665–1682; prav tam, Krstna knjiga II, 1683–1718.
466
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 38/33, Hr. Freӱstain (Solldorff).
467
Gabrijel Majcen, Skoke pri Mariboru, Slovenski gospodar, 11. 8. 1904, št. 32, rubrika Listek (v nadaljevanju
Majcen, Skoke pri Mariboru), str. 1–2.
463
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Do leta 1664 je uskoški dvor z vsemi njegovimi pravicami zagotovo posedoval Janž Adam pl.
Siegersdorf (Hanns Adam von Sigerstorff) z ženo Ano Marijo. 30. maja tega leta sta zakonca pl.
Siegersdorf dvor z vsem pripadajočim, z njivami in s travniki v Skokah blizu Drave na Dravskem
polju in blizu vasi Miklavž (zu Sgockendorff vnentlegen von der Traa im Traafeldt von St. Nicolai
dorff) prodala Juriju Pleteršku (Jury Pleterscheckh), premožnemu kmetu iz Miklavža, in njegovi
ženi Katarini.468
Koliko časa pred letom 1664 se je začel uskoški izselitveni proces, ni možno natančno določiti,
saj ni znano, kdaj in od koga je plemiška družina Siegersdorf uskoški dvor kupila. Siegersdorfi so
se priselili v mesto Maribor v poznem 16. stoletju. Iz leta 1650 je npr. moč zaslediti podatek, da
je deček Ludvik Kajetan baron Siegersdorf obiskoval bližnjo ruško latinsko šolo.469

Slika 33: Kupoprodajna pogodba za uskoški dvor iz leta 1664 (vir: PAM).

470

V krstni matici mariborske župnije se v vpisu iz 2. februarja 1662 kot krstni boter omenja Janez
Adam pl. Sigerstorffer, bržčas istoveten s prodajalcem uskoškega dvora dve leti pozneje. V času
krsta je deloval kot ključar mesta Maribor.471
468

PAM, fond: Zbirka listin, Signatura 1918002, listina št. 22; PAM, Zbirka listin, št. 569, Kupoprodajna pogodba za
uskoški dvor, 30. maj 1664, str. 173 (v nadaljevanju PAM, Kupoprodajna pogodba za uskoški dvor).
469
Sigerstorff Ludovicus Cajetanus liber baro. Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 136; Hozjan,
Mariborsko mesto, str. 319.
470
PAM, fond: Zbirka listin, signatura 1918002, (originalna pergamentna) listina št. 22.
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Uskoška naselbina se je začela krčiti v obdobju med 1587 in 1664, najbrž pa že okoli leta 1600.
Uskoške družine so potemtakem tod prebivale le dve generaciji oz. okoli pol stoletja. Vseeno so
se nekatera rodovna imena uspela ohraniti kot hišna imena, na primer »pri Markoviču«, »pri
Jakoliču« in »pri Aleksiću«.
Po kupoprodajni pogodbi iz leta 1664 je Jurij Pleteršek kupil posestvo, ki je bilo prosto
deželnoknežjih in deželnih dajatev. Oblika uskoškega dvora je bila za Dravsko polje nenavadna.
Velika (zidana) hiša z obokanimi prostori je stala stran od obširnih (in prav tako ločenih)
gospodarskih poslopij. Druge kmečke hiše so bile povezane z gospodarskimi poslopji. Dvoru, na
katerem je Pleteršek gospodaril, so pravili »frajerjevo«, lastniku pa »frajer«, in sicer zato, ker
posestvo ni bilo nikoli razkosano in si je edino ohranilo pravico do svoboščin. Bilo je svobodno
(nem. frei). To je trajalo vse do leta 1825, ko se je za Skoke in okolico risala franciscejska
katastrska mapa. Tedaj so tudi prenehale veljati vse dotedanje svoboščine.472
Glede na vpise po krstni matici župnije Slivnica se iz obdobja 1683–1699 v kraju omenjajo
priimki Skok, Kokolj, Smuk, Pleteršek, Meslenovič, Melavner, Drozg, Ogrizek in Čander.473 (Tudi
ti) podatki pričajo o tem, da je uskoški živelj do konca 17. stoletja zvečine zapustil naselbino oz.
da so se priseljenci (npr. Meslenovič) stopili z domačim prebivalstvom.
V terezijanskem popisu hiš se kraj oz. podložniki v Skokah (tako) ne omenja(jo). Vas je bila četrt
ure hoje oddaljena od Dobrovc in okoli dvajset minut od Miklavža.474
SKORBA (nem. Skorb)
Vas je na začetku 17. stoletja pripadala Zajfridu (Seifried) pl. Idungspeugu. Očitno jo je rodbina
dobila v last (tako kot Turnišče) leta 1592 s sklenjeno kupoprodajno pogodbo z dedičem Zeklov.
Leta 1623 je Zajfrid svojo tukajšnjo posest prepisal na svakinjo Sidonijo. Slabi dve desetletji
pozneje (1642) se kot lastnik Skorbe omenja Volf Žigmund baron Herberstein.475
Skorba se je nahajala ob dobro utrjeni deželni cesti Ptuj – Maribor, pretežno na njeni vzhodni
strani. Do Hajdoš je bilo slabih deset minut hoje, do Spodnje Hajdine pa okoli četrt ure.
471

Pro tempore syndicus ciuitatis. Pri vpisu je morda nezanemarljiv tudi podatek, da je pl. Siegersdorf kot boter
nastopil zakoncema Dražič (Draschitsch). Prav tam, GZM XXIII. Iz matic je razbrati, da se je družina Dražič v
Mariboru bavila z usnjarstvom. 29. aprila 1685 je bila pokopana Ana Dräschitsch, hči usnjarja, 5. junija 1685 pa
usnjarski mojster g. Gregor Dräschiz. GZM XXVIII.
472
PAM, Kupoprodajna pogodba za uskoški dvor; Majcen, Skoke pri Mariboru, str. 2–3; Rafko Izlakar, Iz preteklosti
Skok, v: Zbornik občine Miklavž na Dravskem polju (gl. urednik Marjan Žnidarič), Miklavž 2001, str. 333–336.
473
NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
474
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 118, in Zemljevidi, Sekcija 166.
475
Pirchegger, str. 73.
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Tako kot vse vasi ob Dravi je tudi Skorba ležala na strmi dravski terasi in bila s tem v času poplav
zavarovana pred naraslo reko. Pod vasjo so številni izviri, verjetno tudi ob poleti besneči Dravi
(topljenje snega), ki se je v tem delu toka razlivala v več rokavov in (je lahko) poplavljala vse do
teras(e), ustvarili šest sežnjev (ok. 11 metrov) široko močvirje. Sodeč po merah majhno močvirje
je bilo precej globoko in kot tako povsem neprehodno. Tok reke se je gledano splošno tukaj že
umiril. Drava je bila v tem delu globoka od dva do štiri sežnje, njeni bregovi pa so bili visoki do
štiri čevlje. Ob reki in na otokih je rastel visok in nizek gozd z na gosto zaraščenim grmovjem.476
Po krstnih knjigah hajdinske župnije v kraju prevladujejo priimki Renkel, Gerečnek, Hrovat in
Stermšek. Po posameznih obdobjih izstopajo naslednji477:
1665–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699*

Renkel, Hrovat, Gerečnek, Bernardič, Gušič, Gril, Gluhak, Mohor
Renkel, Hrovat, Gerečnek, Maher, Pelcl, Knupec, Škrjanec, Kopše, Maravec, Kitolas,
Brodnak, Stermšek
Renkel, Gerečnek, Čelan, Rožman, Stermšek, Čender, Kopše
Brodnak, Gerečnek, Bernardič, Stermšek

Urbar gospoščine Zgornje Radvanje s konca 17. stoletja v kraju beleži podložnika Mihaela
Lančka (Länschek), ki je tod obdeloval poldrugo hubo, in Jurija Goričaka (Goritschäck) na
polovični hubi.478 Glede na podatke iz krstnih matic je mogoče povezati priimka Goričak in
Gerečnek.
Osem podložnikov iz Skorbe je po terezijanskem popisu spadalo v okvir imenja (Zgornje)
Radvanje. Poseben status je užival Janez Kumer (Kummer) na tričetrtinski hubi, pod katerim so
služili podložnik na četrtinski hubi in šest podložnikov s statusom kajžarjev.479 Tolikšno število
kajžarjev na tem območju bi lahko pomenilo, da so se tukajšnji podložniki ukvarjali s
prevozništvom (furmanstvom) ali pa s kakšnim delom (poklicem), v tesni zvezi s splavarjenjem
oz. potrebami splavarjev.
Ptujski samostan si je v vasi lastil šest podložnikov v prav toliko hišah. Ti podložniki so uživali
boljši status kot radvanjski; trije so obdelovali polovične hube, trije pa četrtinske.480
Skupno število podložniških družin oziroma hiš v kraju je tedaj bilo vsaj 14.

476

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 184 in 188–189 (Ptuj), in Zemljevidi, Sekcija 171.
NŠAM, fond: Župnija Hajdina, Krstna knjiga I, 1665–1682; prav tam, Krstna knjiga II, 1682–1717.
478
PAM, Urbar gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695, fol. 110–111.
479
NB: dise 7 bemerckte unterthanen dienen obbemelten h(errn) Kummer, selber aber vor alle anhero. StLA,
Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 72, fasija št. 165, Gueth Rottwein (dorff Scorba).
480
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 70, fasija št. 127, Prediger Closter zu Pettau (Sgorbladorff).
477
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SLOVENJA VAS (nem. Windischdorf)
Vas je svoje srednjeveško ime (v virih iz leta 1441 kot Schlawendorf, leta 1496 kot Slabendorf)
dobila zaradi izrazite lege kot slovensko govoreče naselje med njenimi tedaj neslovenskimi
sosedi – kolonisti (npr. Gerečja vas in Hajdoše), ki so jih zemljiški gospodje naselili s svojih
posesti v nemško govorečem prostoru.481
Nahajala se je ob deželni cesti Ptuj – Maribor, na robu strme dravske terase. Deželna cesta je
bila široka do štiri sežnje, bila je dobro utrjena in zato prevozna skozi vse leto. Pot proti
Zlatoličju oz. majhni kapeli sv. Jakoba je potekala ob robu dravske terase. Široka je bila do dva
sežnja in bila prav tako dobro utrjena. Oddaljenost do Zlatoličja je po tej poti znašala kakšno
minuto manj, kot po deželni cesti, kjer je znašala četrt ure hoje. Do Hajdoš, Gerečje vasi in do
sedeža gospoščine Ravno polje je pešpot trajala okoli dvajset minut.

Slika 34: Vzhodni del Dravskega polja (vir: Zemljevidi).

Drava, ki je tekla okoli deset minut hoje stran od vasi, je na okljuku v širino merila samo kakšnih
40 sežnjev. V tem delu toka je v globino merila od dva do tri sežnje, vendar je lahko bila na
posameznih mestih povsem plitva. Njeno dno je bilo tukaj peščeno. Ponekod je bila reka še
vedno deroča in je lahko ob poplavah narasla vse do vasi. Rečni bregovi in dravski otoki so bili
gosto zaraščeni z grmovjem, tamkajšnji gozd pa je bil mestoma visok in mestoma nizek.482
481
482

Pirchegger, str. 263.
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 184 in 188–189 (Ptuj), in Zemljevidi, Sekcija 171.
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Glede na krstne vpise v maticah hajdinske župnije so v drugi polovici 17. stoletja v vasi
prevladovali/-e priimki/družine Golob, Mlakar, Ribič, Metličar, Turk, Zupanič in Kolar. Po
posameznih obdobjih so izstopali naslednji priimki483:
1665–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699*

Golob, Mlakar, Ribič, Metličar, Turk, Zupanič, Sušič, Kotnik, Rop, Klemen, Nahperger,
Rebernik, Kolar
Golob, Mlakar, Ribič, Metličar, Turk, Tomažina, Zupanič, Sušič
Golob, Mlakar, Ribič, Metličar, Turk, Tomažina, Kuplen, Kolar, Gril
Fišinger, Radovajn

Po zapisniku zaslišanj (iz junija 1677) se od ravnopoljskih podložnikov iz Slovenje vasi omenjajo
Andrej Podrugi (hlapec pri Filipu Anlägerju, star 22 let), nek Tomažnik, Nikolaj (oz. Miklavž)
Metličar (45-letni mož z ženo in s tremi otroci), Mihael Fleš in Jakob Tomažin(a). 484 Od naštetih
lahko s priimki iz hoških krstnih matic povežem Metličarja in Tomažino.
Sredi 18. stoletja je bilo gospoščini Ravno polje podložnih triindvajset tukajšnjih vaščanov.
Štirinajst jih je obdelovalo polovične hube, pet jih je bilo na četrtinskih hubah, štirje pa so bili na
domcu (s statusom gostačev, od teh je bila ena gostačica).485
SPODNJA POLSKAVA (nem. Unter Pulska(u))
Vas je bila ena večjih na Dravskem polju in je sploh edina, ki je našla mesto v Vischerjevi
topografiji štajerskih gradov oz. vedut. Grafiko lahko sicer zanesljivo pripišemo (Vischerjevemu
bakrorezcu) Andreju Trostu; nastala je konec 17. stoletja.486 Njena upodobitev nam lahko služi
kot podoba večine vasi v tem ravninskem svetu tedanje Spodnje Štajerske. Po njej sta trdno
zidana cerkev sv. Štefana in župnišče stala na majhnem hribčku in bila zavarovana s tabornim
obzidjem. Okrog teh dveh zgradb se je (verjetno) nahajalo nekaj pomembnejših vaških stavb, ki
so bile deloma zidane, deloma pa lesene. Posamezne hiše so bile (več)nadstropne, pri dveh je
videti tudi dimnik. Vse te stavbe so bile od ostalega dela vasi ločene s palisadno ograjo. Ostale
hiše na grafiki so upodobljene kot lesene, obdane z nizkim plotom.487
Osrednja vaška cesta je bila široka do dva sežnja in bila dobro utrjena. Ostale poti v vasi so bile
široke od enega do dva sežnja. Kljub dobri utrjenosti so ob dolgo trajajočem dežju postale
blatne in slabe, vendar so bile vseskozi prehodne. Skozi vas je tekel del potoka Polskava, v
novejšem obdobju imenovan Glina. Širok je bil do dva sežnja, globok pa od enega do dva čevlja.
483

NŠAM, fond: Župnija Hajdina, Krstna knjiga I, 1665–1682; prav tam, Krstna knjiga II, 1682–1717.
Masten, Ravno polje, str. 53–55.
485
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 23, Ebensfeld (Wündischdorff).
486
Stopar, Vischerjevi sodelavci, str. 12–13, v: Vischer, TDS.
487
Stopar in Premzl, Popis upodobitev iz Vischerjeve TDS, str. 77.
484
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Dno je imel peščeno, na nekaterih mestih pa bolj kamnito. Ker je potok imel nizke bregove, so
bile vasi ob močnem deževju oz. poplavah polne luž. Kraj je ležal na čisti ravnini, bližnje hribovje
je bilo oddaljeno četrt ure hoda. Na Trostovi grafiki se je za vasjo nahajal nizki gozd. Stoletje
pozneje je gozd, ki se je raztezal v ravnini za vasjo, opisan več ali manj kot pašnik. Bil je malo
poraščen, z nizkim grmičevjem in s posameznimi zaplatami nizkega drevja.

Slika 35: Spodnja Polskava konec 17. stoletja (vir: TDS, št. 107).

Vas Selo (oz. tamkajšnji dvorec Frajštajn, sedež istoimenske gospoščine) se je nahajal(a) tik ob
Spodnji Polskavi in bil(a) tako oddaljen(a) le nekaj minut hoje. Dvorec Pragersko je bil oddaljen
slabe četrt ure in je, razen nekaj slabih vrtnih ut, stal v ravnini povsem sam.488
Za časa popisa glavarine se kot polskavski župnik omenja Štefan Leben. Župnija je posedovala
imenje v vrednosti 31 im. funtov, 5 ß in 29 ½ d. K njej je poleg žitne desetine spadalo 22 ½
podložnikov na celi hubi, 2 kajžarja, 18 dninarjev oz. gostačev (Tachwercher), deček-stréžnik
(ain pueben zum aufwarthen) in pastirica (živine; fihdiern).489
Dušnopastirski okoliš spodnjepolskavske župnije je obsegal kraje Spodnjo Polskavo, Sele pri
Polskavi in Pokoše, od gospoščin pa Frajštajn, Pragerjev dvorec in Zgornjo Polskavo (z
istoimenskim krajem). Cerkev je bila prezidana in posvečena v letu 1686; mogoče gre prav tukaj
488

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 197, in Zemljevidi, Sekcija 172.
StLA, Leibsteuer 1632, C., Nr. 22 a, Pffarrer zu Pulβkhau. V letu 1705 je bilo ugotovljeno, da je župnija ves ta čas
plačevala preveč davka. V imenjsko knjigo je tedaj bila vpisana (omenjena) dajatev od 31 im. funtov, 5 ß in 29 ½ d,
vendar bi morala biti upoštevana kontribucija od 22 im. funtov in 2 ß imenja. Prav tam, priloga knjigovodstva iz 10.
marca 1705 (Einlag Buech haltoreӱ).
489
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iskati razlog za upodobitev vasi na grafiki, na kateri osrednje mesto (seveda) pripada cerkvi sv.
Štefana.490
Vaščani so pripadali raznim gosposkam. Koropec omenja, da je v vasi od leta 1675 na raški
pristavi živel Frančišek Adam Penič.491 Po urbarju gospoščine Gromperk iz leta 1679 je imela ta v
vasi podložnika Adama Peka (Pöckh), ki je obdeloval celo hubo. Pròšt župnije Spodnja Polskava
je od enega mlina gospoščini plačeval simboličen krajcar in enega kopuna.492
Po krstni matični knjigi spodnjepolskavske župnije se v drugi polovici 17. stoletja v kraju
omenjajo naslednji priimki: Bevc, Blažič, Breznik, Pohorc, Šurnik, Pokrivač, Šimanko, Černečič,
Martič, Stupica, Batir, Kralič, Kokol(j), Bogatič, Korner, Janko, Grodner, Hras(t)nik, Filipič, pl.
Fuger, Kotnik, Pinter, Prosenjak, Pauko, Šantl, Debambaris, Dermon, Babič, Bradič, Šinko, Boč,
Karnečič, Medved, Božič, Maržič, Pajek, Jurko, Pšeničnik, Smojnik, Hudnik, Škorc, Bratec, Goba,
Drošek, Štumberger, Lačen, Kocjan in Š(i)mon.493
Prvi poimensko znan učenec ruške latinske šole s Polskave je (bil) Tomaž Rapothar. Pribeležen
je v seznamu učencev iz leta 1672.494 Dve leti pozneje se v istem seznamu omenja Janez
Cungl.495 Leta 1676 sta ruško šolo začela obiskovati brata Jurij in Simon Tinnhoffen.496 Tri leta
pozneje se kot učenca s Polskave omenjata brata Mihael in Štefan Gabernik. 497
Po terezijanskem popisu je bilo največ vaščanov podložnih gospoščini Rače. Kar devet njenih
podložnikov je imelo status celohubnega kmeta, pet jih je kmetovalo na tričetrtinskih hubah, po
dva pa sta obdelovala po pol in četrt hube. Od skupaj triindvajsetih raških podložnikov so štirje
bili gostači na domcu, eden pa je bil mlinar.
Sedež gospoščine Frajštajn je bil oddaljen zgolj nekaj minut hoje vstran. Gospoščina je imela v
vasi petnajst podložnikov oz. isto število podložniških hiš. Pet jih je kmetovalo na polovičnih
hubah, po trije so bili četrthubni kmetje in gostači, štirje pa so imeli status kajžarjev.498

490

Šematizem lavantinske škofije, str. 105.
Koropec, Spodnjepolskavski urbar iz l. 1663, str. 91.
492
PAM, Gromperški urbar iz l. 1679, fol. 32–32’.
493
NŠAM, fond: Župnija Spodnja Polskava. Krstna knjiga I, 1661–1700.
494
Rapothar Thomas Pulsgaviensis. S »Polskavo« je morda mišljena Zgornja Polskava, kar velja tudi za vse nadaljnje
vpise. Tomaž je pozneje deloval kot slivniški župnik. Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 156.
495
Züngl Joannes Pulsgaviensis. Prav tam, str. 159.
496
Tinnhoffen Georgius et Simon fratres Pulsgavienses. Prav tam, str. 161.
497
Gabernikh Michael et Stephanus Pulsgavienses. Pozneje sta delovala kot duhovnika. Prav tam, str. 163.
498
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 69, fasija št. 75, Hr. Kränichsfeldt (dorff unter Pulsgau); prav tam, zv. 68,
fasija št. 33, Hr. Freӱstain (Unter Pulskaudorff).
491
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Povsem razumljivo je, da je svoje podložnike tukaj imela tudi spodnjepolskavska župnija. Število
le-teh je bilo enako številu frajštanjskih podložnikov, petnajst. Od teh je Štefan Mori (Stephan
Morÿ) kmetoval na celi hubi, trije na polovičnih in pet na četrtinskih hubah. Od preostalih so
štirje bili na domcu (gostači), omenjata pa se še po eden s statusom kovača (ein shmidt) in drugi
zidarja (ein mauerer). Verjetno jih je precej od teh živelo v stavbah znotraj palisadne ograje,
omenjenih zgoraj in lepo vidnih na Trostovi grafiki.
Gospoščina Gromperk si je v vasi lastila enega podložnika na polovični hubi z dvema hišama. V
popisu dominikanskega samostana Studenice obstaja združen seznam za urad Zgornja in
Spodnja Polskava. V njem je (bilo) zabeleženih sedem kmetov na polovičnih hubah, eden na
četrtinski hubi, trije kajžarji in dva gostača, skupaj trinajst podložnikov oz. štifti podložnih hiš. 499
V dopolnilu terezijanskega popisa hiš za gospoščino Zgornja Polskava se v vasi Spodnja
Polskava omenja še hiša svobodnega kmeta Franca Orth(haberj)a. Franc je bil podrejen
izključno deželi in njenemu deželnemu sodišču. Užival je status gruntarja, hkrati pa je opravljal
še poklic mesarja.500
Neupoštevajoč (krajevno nespecificiranega) popisa za štifto Studenice se je v kraju sredi 18.
stoletja nahajalo vsaj štiriinpetdeset podložnikov in petinpetdeset hiš. Z upoštevanjem
dopolnila za gospoščino Zgornja Polskava (svobodni kmet) je v vasi bilo vsaj 56 hiš.
SPODNJE RADVANJE (nem. Unter Rotwein)
Do leta 1643 je mariborski meščan Ambrož Stredioth v vasi posedoval imenje, ocenjeno na
vrednost dveh im. funtov. Ambrož je imenje prodal Juriju Frasonelu, slednji pa leta 1647
Andreju Reisingerju. Leta 1658 ga je kupil Maksimilijan Polikarp pl. Liechtenhaimb.501 Podatki
pričajo o tem, da so mestu Maribor bližnja posestva (verjetno kakšne hube) bila zanimiva (tudi)
meščanom, in da so hitro menjavala svojega lastnika.
Leta 1649 se v seznamu učencev ruške latinske šole kot prvi in tudi edini iz tega kraja omenja
(poznejši) radvanjski gospod Ferdinand Joahim Sherffenbergg.502
Kraj se je nahajal dobrih pet minut hoda od vasi Zgornje Radvanje in kakšno minuto več od
dvorca Betnave, sedeža istoimenske gospoščine. Razvanje in mesto Maribor sta bila oddaljena
499

Prav tam, fasija št. 47, Hr. Grienberg (Ambt Unter Pulsgau); prav tam, kar. 19, zv. 71, fasija št. 144, Pfaar unter
Pulsgau (Dorff unter Pulsgau); prav tam, kar. 20, zv. 73, fasija št. 196, Stufft Studeniz (Ober und unter Pulsgau).
500
Franz Orth-habee freÿ-saß unter der landtshafft in hirigen landgericht, ganzer bauer und gaÿ fleishhakher. StLA,
Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 72, fasija št. 143, Hr. Ober-Pulsgau (dopolnilo). Seznam je bil pečaten na
gospoščinskem sedežu v Zgornji Polskavi, dne 30. julija 1755.
501
Sikora, 4/479 in 6/89, 142.
502
Sherffenbergg Ferdinandus Joachimus dominus in Radwein. Možno je, da je z »Radvanjem« mišljena gospoščina
Zgornje Radvanje, kjer bi Sherffenbergi predstavljali le eno od družin, ki je prebivala na gradu pl. Wintershofferjev.
Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 136.
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pol ure hoje. Mimo vasi je tekel majhen, za korak širok potok. Skozi kraj so vodile dobre poti,
široke od šest do osem čevljev. Ob dolgotrajnem deževju so lahko postale zelo močvirnate. Vas
je ležala ob vznožju Pohorja. Hribovje je bilo poraščeno z gozdom, v katerem so prevladovala
visoka drevesa.503

Slika 36: Spodnje Radvanje z bližnjima gospoščinskima sedežema (vir: Zemljevidi).

Glede na krstne knjige hoške župnije je v kraju v drugi polovici 17. stoletja prevladoval priimek
Guzej.504 Po posameznih desetletjih so v kraju izstopali oz. se omenjajo naslednji priimki505:
1651–1660
1661–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699
Ostali pogosti

Hrovatič, Fajtlič, Korošec
/
Guzej
Frank(o), Šiberle, Kreizperger
Puk(e)l
Guzej, Koper, Ramšek, Šunt(n)ar

503

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 113, in Zemljevidi, Sekcija 165.
Nekje do tod naj bi sicer segal še dušnopastirski okoliš župnije Limbuš. V maticah se poleg Tabora, sv. Marije
Magdalene, Pobrežja in Studencev omenjata še precej nedefinirani lokaciji »Predmestje« (lat. in Suburbio) in »V
kraju« (lat. in loco). NŠAM, fond: Župnija Limbuš, Krstna knjiga I, 1624–1664; prav tam, Krstna knjiga II, 1691–1730.
505
NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga I, 1639–1662; prav tam, Krstna knjiga II, 1662–1677; prav tam, Krstna
knjiga III, 1677–1692; prav tam, Krstna knjiga IV, 1692–1723.
504
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Po urbarju gospoščine Zgornje Radvanje iz leta 1695 je imela ta v uradu Spodnje Radvanje
podložnike Andreja Vertiča (obdeloval je dve hubi), Matijo Kosija (Khossӱ), Tomaža Šiberla
(Schӱberl), Matijo Fajtliča (Veithlitsch) in Jakoba Creutzbergerja (vsi na celi hubi).506
Če podatke iz krstne matice primerjam s podložniki po urbarju iz leta 1695, lahko povežem
priimek Šiberl(e).
V kraju si je sredi 18. stoletja enega podložnika na četrtinski hubi lastil limbuški župnijski dvor.
Mariborski minoritski samostan svojih podložnikov ne lokalizira natančneje; pet (trije na
polovičnih hubah in dva kajžarja) se jih je nahajalo v vasi »Radvanje«. Imenje (Zgornje) Radvanje
je imelo tukaj sedem podložnikov; štirje so obdelovali polovične hube, dva sta kmetovala na
četrtinskih hubah, Simon Forstner pa je užival status kajžarja (in je opravljal poklic tesarja).
Žusemski beneficij v Mariboru si je v vasi lastil četrthubnega kmeta.507
STAROŠINCE (nem. Altendorff, Stäroschinzen, Stäräschinzendorff)
Vas se izredno rado zamenjuje s Staršami. Nemško ime za Starše in Starošince je (bilo) praktično
identično, Altendorf(f); pri tem se je pri oznaki za Starošince zadnja črka »f« (pogosteje)
podvojila. Od 18. stoletja dalje, vsaj za časa terezijanskega popisa, se je za kraj (oz. urad)
uveljavilo (staro)slovensko poimenovanje. Starošince so se nahajale nekje na sredi Dravskega
polja, Starše pa tik ob reki Dravi. Kraja sta se nahajala kakšno uro in pol hoje vsaksebi.
Starošince so ležale v precej osamljeni legi. Do najbližjih vasi – Prepolj, Marjete, Cirkovc in
recimo dvorca Ravno polje – so imeli njeni vaščani okoli tričetrt ure hoje. Stik »s svetom« je
kraju predstavljala bližnja deželna cesta Ptuj – Slovenska Bistrica, do katere je bilo okoli četrt
ure hoje. Ta cesta je bila široka od tri do štiri sežnje, dobro utrjena in prevozna skozi vse leto.
Ostale poti so bile široke od šest do devet čevljev in v dobrem stanju. Ker tod ni tekel kakšen
potok, so ljudje vodo dobivali iz vodnjakov.
Leta 1673 je Jurij Zajfrid grof Dietrichstein urad Starošince prodal vurberškemu gospodu Juriju
Ginterju grofu Herbersteinu. Vrednost imenja je tedaj znašala 18 im. funtov, 2 šilinga in 15 ½
denaričev.508

506

PAM, Urbar gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695, fol. 63–69.
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 69, fasija št. 94, Pfarrhoff Lempach (Unter Rotwein); prav tam, fasija št.
120, Convent Marburg, Minoriten ordens (dorff Rottwein); prav tam, kar. 19, zv. 72, fasija št. 165, Guet Rottwein
(dorff unter Rottwein); prav tam, kar. 20, zv. 73, Siesenheimer Beneficium zu Mahrburg (Unter Rottwein).
508
Sikora, 5/281; Pirchegger, str. 123.
507
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Šest let pozneje, leta 1679, je grof Jurij Zajfrid preostalo gromperško imenje prodal
mariborskemu graščaku Janezu Jakobu grofu Khislu. Ob prodaji se je sestavil urbar, v katerem
se od vaščanov omenjajo Valentin Gabrijan (Gabrian), Lukov sin Mihael, Filip Žunkovič
(Schönkhouitsch), Andrej Šmukovič (Schmuckhouitscz = Žunkovič?), Blaž La(j)h (Laich), Mihael
Lah (Läch; slednja sta verjetno bila v sorodu), Gregor in Anton Fingušt (Finkhos(z)t) ter Primož
Tratnik (Trätnickh; tedaj ga je zamenjal Gašper Marinič/Marinnitsh). Gašper, Blaž in oba
Fingušta so bili gromperški gospoščini dolžni plačevati pravdo (činž od travnikov in njiv) in
oddajati kopune, ostali pa so bili dolžni na sedež gospoščine pripeljati drva.509
Po krstni matični knjigi župnije Spodnja Polskava se v drugi polovici 17. stoletja v kraju
najpogosteje omenjata priimka Šturm in Brodnak.510
Po terezijanskem popisu je bilo največ vaščanov podložnih gospoščini Vurberk. Tedaj so štirje
obdelovali po tričetrt hube, po trije pa so kmetovali na polovičnih in četrtinskih hubah.
Gospostvo si je lastilo še dva kajžarja (od teh je bila ena kajžarica) in enega gostača. Skupaj je
Vurberku pripadalo trinajst podložnikov oz. prav toliko podložniških hiš. Prav verjetno se zdi, da
jih je gospoščina toliko pridobila z nakupom v letu 1673. Gospoščina Rače je tukaj imela dva
podložnika, oba s statusom polhubnega kmeta.511
V popisu gospoščine Zgornja Polskava se omenjajo trije podložniki iz Altendorffa (dva
četrthubna kmeta in en kajžar), vendar ni nujno, da je pri tem mišljena obravnavana vas. Tako
označenih vasi je bilo tedaj namreč ogromno, precej jih je bilo tudi na območju Dravskega polja
in v njegovi širši okolici. Višinski utrjeni gradovi so z novim vekom namreč vse bolj izgubljali na
pomenu. Pod starimi gradovi, lahko tudi precej daleč stran, so nastajali razkošni nižinski dvorci,
ob katerih so vzniknili gospodarski objekti in hiše, zametki novih vasi. Tako je bilo potrebno
narediti razloček med staro in novo vasjo.
Ob neupoštevanju treh podložnikov gospoščine Zgornja Polskava, se je v Starošincah sredi 18.
stoletja nahajalo vsaj petnajst (podložniških) hiš.

509

V urbarju je kraj po enkrat označen s Stäroschinzen in Starassintzen. PAM, Gromperški urbar iz l. 1679, fol. 51–
51’ in 71’; Pirchegger, str. 123.
510
NŠAM, fond: Župnija Spodnja Polskava, Krstna knjiga I, 1661–1700. Del vasi je (pozneje) spadal še v okvir župnije
Cirkovce, kjer pa so krstni vpisi ohranjeni (šele) od leta 1701 naprej. Šematizem lavantinske škofije, str. 58.
511
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 69, fasija št. 75, Hr. Kränichsfeldt (Stäroshinzen); prav tam, kar. 17, zv. 66,
fasija št. 213, Hr. Wurmberg (Stäräschinzen dorff).
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STARŠE (nem. Altendorf)
Za kraj se je, za razliko od zgoraj opisane vasi Starošince, (dosledno) uporabljal nemški zapis
Altendorf (tj. »Stara vas«). Starš v tem obdobju ne gre enačiti z vasjo Šentjanž. Slednja se je od
obravnavane vasi nahajala kakšnih pet minut hoje vstran; ležala je ob deželni cesti Ptuj –
Maribor, kjer je na njeni vzhodni strani stala cerkev sv. Janeza Krstnika 512 in večina naselja, na
zahodni strani pa pristava (gospoščine Ravno polje) in drugi gospodarski objekti. Pri cerkvi je pot
zavila desno proti Staršam oz. proti brodu. V poznejšem obdobju sta se obe vasi združili v kraj
Starše.
Vas se je nahajala na strmi terasi tik ob reki Dravi. S tem je bila zavarovana pred poplavami
tedaj v tem delu toka (zlasti v poletnem času) izjemno deroče Drave. Reka je pri srednjem
vodostaju v globino merila do sedem čevljev. Pri nizkem vodostaju je oblikovala še več sipin, kot
jih je že bilo. Dravsko dno je bilo mestoma kamnito, mestoma pa peščeno. Pod krajem se je
nahajalo nekaj otokov. Dva ogromna sta se imenovala Starški otok (na vojaški karti Sztarski
otok) in sta bila verjetno nekoč združena. Vsi dravski otoki so bili gosto zaraščeni z grmovjem,
na njih pa je raslo tudi nekaj visokih dreves.
Nekaj minut hoje od vasi je vozil brod na levi dravski breg do Dvorjan. Brod sta sestavljala dva
srednje velika čolna, z njim pa je bil možen le prevoz ljudi. Od Starš do Dvorjan je pot s pomočjo
broda trajala okoli pol ure.
Poleg Šentjanža je bila kraju najbližja Rošnja, do katere je pot znašala okoli četrt ure hoje.
Deželna cesta, ki je tukaj potekala od omenjene Rošnje do Šentjanža in naprej proti Ptuju, je
bila peščena in široka do štiri sežnje. Bila je redno vzdrževana in zato v dobrem stanju.513
Kraj je spadal v okvir gospoščine Ravno polje od konca 16. stoletja naprej. Po tragičnem uboju
vurberškega zemljiškega gospoda Jurija Ginterja grofa Herbersteina v letu 1677 je nastalo nekaj
zapisnikov zaslišanj ravnopoljskih podložnikov.
Iz Starš se tedaj omenja Martin Dobnik, iz sosednjega Šentjanža pa podložniki Janž Šenžek, Jurij
Šegula, Jernej Plan(i)šek, Štefan Adamič ml., Luka Šof in kmet Storavšek. 514 Iz zapisanega je
jasno zaslediti, da sta kraja tedaj (še) bila ločena.

512

Tudi v tem primeru je zavetnik cerkve dal ime okoliškemu zaselku.
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 116 in 118, in Zemljevidi, Sekcija 166.
514
Več o ravnopoljskih podložnikih oz. o uboju vurberškega zemljiškega gospoda Jurija Ginterja grofa Herbersteina
je zabeleženo pri opisu gospoščine Ravno polje. Radovanovič in Vidmar, Starše 1677, str. 34–35, 44–45 in 49–50;
Masten, Ravno polje, str. 45–46 in 53–55.
513

133

Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja

Slika 37: Starše in Šentjanž na risbi iz l. 1689/1690 (vir: Radovanovič, Karta sporne posesti).

515

Po terezijanskem popisu je ravnopoljski gospoščini v Staršah pripadalo sedemindvajset
podložnikov. Devet jih je bilo na polovičnih hubah, trije so uživali status gostačev, kar petnajst
pa jih je bilo kajžarjev (od teh dve kajžarici). Precejšnje število kajžarjev bi lahko pomenilo, da so
tukajšnji podložniki opravljali (sezonska) dela v tesni zvezi s splavarstvom oz. brodarstvom.516
STRAŽGONJCA (nem. Stres(s)iganzen(dorf), Strasagonizen)
Vas je ležala nekaj minut hoje stran od Šikol. Dalje v smeri proti JV so se ob cesti in potoku Reka
zvrstile še Pongrce, Zgornje Jablane in Spodnje Jablane. Omenjene vasi so si bile podobne in so
ležale druga za drugo v razdalji pol ure hoje.
Potok Reka je bil v tem delu toka širok do dva sežnja in globok do dva čevlja. Imel je peščeno
dno in povsem plitev breg, zato je v času deževja večkrat poplavljal. Tedaj je po vasi za seboj
puščal velike luže. Ker te niso imele odtoka, so ostajale vse leto polne. Mnogi potoki v okolici so
ustvarjali po pašnikih in poljih mlakužaste potoke, ki se niso nikoli posušili. Nekateri od teh so
vendarle odtekli ali pa so se naposled posušili v poletnem času. Poti so bile zaradi trdne osnove
dobre, ob poplavah pa so lahko postale za nekaj časa neprehodne. V bližini vasi se je razraščal
obsežen gozd.517
515

Legenda h karti: 16. Loški potok (Lakhner gang), 17. Vas Rošnja, 24. Vas Starše, 25. Cerkev sv. Janeza Krstnika v
Šentjanžu, 26. Pristava Šentjanž, 27. Vdor reke Drave, ki ga je povzročil vurberški jez, 28. Stari rokav reke Drave, 31.
Sporni otok (der sritige Verl), 32. Vdor v potok Kaniža (Einbruch in den Canisa gang) in 35. Gmajna in polja v
Staršah. Radovanovič, Karta sporne posesti, str. 66.
516
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 23, Ebensfeld (Altendorff).
517
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 199–200, in Zemljevidi, Sekcija 146.
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V letu 1676 je Elizabeta Pišotek (Pischottek(h)), roj. Prantner pl. Prantenau, prodala (sestri?)
Mariji Prantner po očetu Janžu in materi Elizabeti podedovani mlin pri Stražgonjci (zu
Stresiganzen). Mlin je stal ob potoku Reka (Regga), k posesti pa so spadali še hiša, vrt, ribnik in
kajža. H kajži sta sodila vrt in travnik, kar je tedaj hasnoval Luka Potočnik (Pototschnikh).518
Po gromperškem urbarju iz leta 1679 se iz vasi (Streszigantzen) omenjajo podložniki Andrej
Čelofiga (Tschalläfica), Blaž Medved (Maduet), Janezov sin Filip, Gabrijel Prantner in Janž Lešnik
(Jänshe Leshnickh).519
Glede na urbar gospoščine Zgornje Radvanje je konec 17. stoletja v vasi (Strigonia dorff) celo
hubo obdeloval Matjaž Plajnšek (Mathiasz Pleinscheck), na domcu pa je bil Adam Gorjanec
(Gorianetz).520
Sredi 18. stoletja je največ vaščanov pripadalo dominikanskemu samostanu v Studenicah. Ta si
je tukaj lastil enega podložnika na celi hubi, deset na polovičnih in devet na četrtinskih hubah.
Trije njegovi podložniki so imeli status kajžarjev, pet pa je bilo gostačev. Skupaj je bilo štifti
podložnih osemindvajset hiš.
Gospoščini Frajštajn so bili tedaj tod podložni štirje na četrtinskih hubah, dva kajžarja in štirje
gostači. Gospoščina Rače je v vasi imela štiri podložnike, tri s statusom četrthubnih kmetov in
enega kajžarja. Dva obdelovalca četrtinske hube sta se pisala Beranič (Werränitsh) in sta (po
vsej verjetnosti) bila v sorodu.
Gospoščina oziroma tedaj imenje (Zgornje) Radvanje je tukaj imela tri podložnike, polhubnega
kmeta (Martin Sallatin), mlinarja (Vid Lippishegg) in kajžarja (Andrej Riding).521
Skupno število hiš v vasi je tako bilo vsaj petinštirideset. Vaščani so spadali v dušnopastirski
okoliš župnije Cirkovce.522
STUDENCI (nem. Brunndorff)
Zaradi tukajšnjih vodnih izvirov in ugodne lege ob reki Dravi je bil kraj poseljen že zelo zgodaj.
Njegov pomen je rasel predvsem v novem veku, z rastočim pomenom mesta Maribor. Prav
njegova današnja pomembnost (del Maribora oz. ena od mestnih četrti) nosi za posledico, da
mnogi zgodovinarji preteklost kraja zamenjujejo s preteklostjo Miklavža. Kraja sta namreč v
518

PAM, Zbirka listin, št. 595, 2. julij 1676, Kupoprodajna pogodba za mlin v Stražgonjci, str. 179.
PAM, Gromperški urbar iz l. 1679, fol. 52–52'.
520
PAM, Urbar gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695, fol. 103–104.
521
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 69, fasija št. 75, Hr. Kränichsfeldt (Stressiganzen); prav tam, zv. 68, fasija št.
33, Hr. Freӱstain (Stresiganzendorf); prav tam, kar. 20, zv. 73, fasija št. 196, Stufft Studeniz (Stressiganzen=dorf);
prav tam, kar. 19, zv. 72, fasija št. 165, Gueth Rottwein (dorff Strigoni).
522
Šematizem lavantinske škofije, str. 58.
519

135

Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja
srednjem veku nosila podobno ime (Brunn/Prunn). Za Studence se je začelo uporabljati ime
Brunndorf, potem ko se je za Miklavž od srede 16. stoletja že uveljavilo ime St. Nikolai oz. ko je
tam patronimični toponim izpodrinil dotlej uporabljano drugo ime za kraj.523
Kraj se je nahajal na strmi dravski terasi. Rečni bregovi so bili na južni strani visoki do štiri
sežnje. Mimo zelo hitro tekoča reka je bila tukaj široka od 180 do 200 korakov in globoka do 6
sežnjev (tj. okoli 11 m).524
Studenci so spadali v okvir predmestne župnije sv. Magdalena. Ko je magdalenska cerkev v prvi
polovici 16. stoletja pogorela, je bil kraj priključen v dušnopastirski okoliš župnije Limbuš.
Cerkev sv. Jožefa je v obravnavanem obdobju slovela kot romarska pot, še posebej po epidemiji
kuge v letu 1680. Jožefova cerkev je bila zgrajena v drugi polovici 17. stoletja, najverjetneje
okoli leta 1675. Deležna je bila večih prezidav, svojo današnjo zunanjo podobo pa je dobila v
letih 1726–1728.525
Po krstnih knjigah župnije Limbuš so v obdobju 1647–1664 prevladovali priimki Hrovat, Šuster,
Mestnik, Maček, Ferderber, Mohar, Kramer, Popeš, Mozer, Kovač(ec), Krajner, Prajer,
Hras(t)nik, Gajner, Protner, Tarkuš. Proti koncu stoletja, v obdobju 1692–1699, se od priimkov
omenjajo Mešenik, Hrovat, Rjavec, Bohinger, Ravnjak, Hudman, Ravner, Pukl, Tarkuš, Žreblar,
Klanšer in Heberle.526

Slika 38: Detajl Studencev (vir: Zemljevidi).
523

Grahornik, Miklavž na Dr. polju, str. 314 in 317.
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 92 (mesto Maribor), in Zemljevidi, Sekcija 172.
525
Šematizem lavantinske škofije, str. 88–89.
526
NŠAM, fond: Župnija Limbuš, Krstna knjiga I, 1624–1664; prav tam, Krstna knjiga II, 1691–1730.
524
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Urbar gospoščine Zgornje Radvanje iz konca 17. stoletja beleži podložnike tudi iz Studencev. In
sploh jih ni bilo malo. Po celo hubo so obdelovali Matija Kaloh (Khallach), Gregor Čarman
(Tschärman), Valentin Ferk (Ferck), Aleks Orešnik (Oreschnig), Jurij Štanzer (Stäntzer), Gašper
Lešnik (Leschnick), Mihael Klampfer (Clampffer), Gregor Lojtner (Leuthner), Peter Tancer
(Täntzer; prim. s Štanzer) in Štefan Krabat (Khrabat). Podložnika na domcu sta bila Luka Gutman
(Guetman) in Krištof Atamajer (Ättämaӱr). Gregor Lojtner, zaposlen kot krčmar pri cerkvi sv.
Jožefa, je poleg hube kmetoval še na majhnem posestvu, vezanem na kajžo. Drugi podložnik s
statusom kajžarja, Martin Bohinger (Wochinger), se je ukvarjal s tkalstvom. Baltazar
Herbstberger (tedaj ga je nasledil Marko Kakl/Khakl) je obdeloval njivo in vrt pri Taborju
(Thäbor), Gregor Matl, mariborski čuvaj oz. stražar527, pa je v Studencih kmetoval na njivi.528
Ob primerjavi priimkov iz krstnih matic z zgornjimi iz urbarja, lahko povežem(o) naslednje:
Bohinger, Krabat (Hrovat), Klampfer (s Klanšer) in Gutman (s Hudman). Če primerjam priimke
na podlagi krstnih matic iz starejšega obdobja, s tistimi iz mlajšega, je razvidno, da sta se do
konca stoletja ohranila priimka Hrovat in Tarkuš.
V času terezijanskega popisa je bilo največ vaščanov podložnih gospoščini oz. imenju (Zgornje)
Radvanje. En njen podložnik je obdeloval polovično hubo, pet jih je kmetovalo na četrtinskih
hubah (od teh se je Jakob Erjavec/Ariauz ukvarjal še z žebljarstvom), devet pa jih je bilo
kajžarjev. Od teh se je eden ukvarjal s krojaštvom (Andre Mändl…shneider), dva pa sta bila
tkalca (Mihael Stänzer, Janshe Kroÿß…weber). En podložnik se omenja kot mlinar (Veit
Zebuter…ein mülner).
Limbuški župnijski dvor si je tod lastil dva podložnika na četrtinskih hubah, mariborski
minoritski samostan pa dva kajžarja, po enega krojača in čevljarja. 529 Skupno število hiš v
naselju je tako znašalo najmanj dvajset.
ŠIKOLE (nem. Schik(h)olle)
Nahajale so se nekaj minut hoje vstran od Stražgonjce in Pongrc. Vas je ležala blizu potoka, ki je
(pri)tekel od Račkih ribnikov mimo Gorice in se pozneje izlil v potok Reko. Mnogi potoki v okolici
so ustvarjali po pašnikih in poljih mlakužaste potoke, ki se niso nikoli posušili. Nekateri od teh so
čez čas vendarle odtekli ali pa so se posušili v poletnem času. Poti so bile zaradi trdne osnove
dobre, ob poplavah pa so lahko bile za nekaj časa neprehodne. V bližini vasi so se nahajali

527

Gregor Mätl Huetter Zu Mahrburg. PAM, Urbar gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695, fol. 60.
Prav tam, fol. 46–61.
529
StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 19, zv. 72, fasija št. 165, Gueth Rottwein (Prunndorff); prav tam, kar. 18, zv. 69,
fasija št. 94, Pfarrhof Lempach (Brundorff); prav tam, fasija št. 120, Convent Marburg, Minoriten ordens (dorff
Brun).
528

137

Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja
travniki in pašniki, obsežen gozd se je razraščal deset minut hoje vstran v smeri proti Stražgonjci
oz. Gorici.530
Po urbarju gospoščine Zgornje Radvanje iz konca 17. stoletja je ta imela v vasi podložnike Janža
Lašiča (Läschitz; nasledil je Adama Gojo/Goiä), Luko Drevenška (Drauenschek) in Primoža
Vraniča (Wränitsch), vse na domcu. Luka Drevenšek je posedoval še mlin s tremi kamni. Omenja
se še drug mlinar, Janž Rogač (Rogatsch), ki je (žito) mlel z dvema mlinskima kamnoma.531

Slika 39: Vasi Stražgonjca, Šikole, Pongrce in Jablane (vir: Zemljevidi).

Za kratko obdobje treh let (1697–1699) se po poročni knjigi župnije Cirkovce v kraju omenjajo
priimki Bezjak, Rotkopf, Beranič, Las in Krajnc532, ki pa jih (seveda) ne morem(o) povezati z
zgornjimi priimki (podložnikov).
Vaščani so pripadali številnim gosposkam. Sedež gospoščine Frajštanj je bil od tod oddaljen
kakšno uro hoje. Od njenih dvanajstih podložnikov sta najboljši status uživala dva, ki sta
obdelovala po celi hubi. Eden je kmetoval na tričetrtinski, trije na polovičnih in štirje na
četrtinskih hubah. Dva sta bila (gostača) na domcu.
530

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 199, in Zemljevidi, Sekciji 172.
PAM, Urbar gospostva Zgornje Radvanje iz l. 1695, fol. 97–101.
532
NŠAM, fond: Župnija Cirkovce, Krstna knjiga I, 1701–1723 (v njej vodene še poroke, 1697–1723).
531
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Sedež gospoščine Rače je bil prav tako oddaljen kakšno uro hoje (v smeri proti S). Temu
gospostvu je bilo podložnih enajst vaščanov, devet s statusom polhubnega kmeta in dva, ki sta
obdelovala po četrtinsko hubo.
Gospostvu (Zgornje) Radvanje so bili sredi 18. stoletja podložni trije vaščani, dva s statusom
kajžarja (Mihael Meduet in Jožef Wrumez) in mlinar (Gregor Werantitsh). Štifta Studenice je
tukaj imela deset podložnikov. Po dva sta uživala status polhubnih in četrthubnih kmetov, šest
(jih) je bilo kajžarjev. Gospoščini Gromperk so pripadali en podložnik na celi hubi in dva na
četrtinskih hubah (od teh je eden imel dve hiši).533
Na podlagi zapisanega se je v vasi tedaj nahajalo vsaj štirideset hiš oz. devetintrideset družinskih
poglavarjev. Vaščani Šikol so spadali v cirkovški dušnopastirski okoliš.534
TRNIČE (nem. Ternitschen)
Vasica se je nahajala slabe četrt ure hoje vstran od Marjete in okoli dvajset minut od Prepolj. V
obeh sosednjih vaseh sta se nahajali (majhni) cerkvi. V Trničah je stalo zgolj nekaj hiš. Poti skozi
kraj in v njegovi okolici so bile peščene in dobro utrjene. Široke so bile od šest do devet čevljev.
Najbližji gozd je predstavljala marješka hosta (severno od Marjete), kjer so prevladovala
hrastova in bukova drevesa.535
Po podatkih iz slivniške krstne matice se v obdobju 1683–1699 v kraju omenjajo priimki Toličič,
Černko, Božičko in Čelan.536
V terezijanskih popisih hiš oziroma podložnikov ni moč najti popisa za vasico Trniče. Precej
verjetno je, da sta nedaleč stran oddaljeni gosposki Ravno polje in graška štifta klaris te
podložnike enostavno pripisali k bližnjemu uradu Prepolje.
ZLATOLIČJE (nem. Goldorf)
Kraj je dobil ime po zlatu, ki so ga ljudje v tem delu dravskega toka stoletja dolgo (in vse do
srede 20. stoletja) izpirali iz naplavljenega oz. odloženega rečnega materiala (drobirja in peska).
Reka je do tukaj polagoma umirila svoj tok. Delila se je na številne jarke, od katerih so bili
nekateri povsem plitvi. Pod Zlatoličjem se je njen tok mestoma zožil na zgolj 40 sežnjev. Na
533

StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 18, zv. 68, fasija št. 33, Hr. Freӱstain (Schikholle dorff); prav tam, fasija št. 47, Hr.
Grienberg (Ambt Schikholla); prav tam, zv. 69, fasija št. 75, Hr. Kränichsfeldt (dorff Schikholle); prav tam, kar. 19,
zv. 72, fasija št. 165, Gueth Rottwein (Dorff Schickola); prav tam, kar. 20, zv. 73, fasija št. 196, Stufft Studeniz
(Schikolle=dorff).
534
Šematizem lavantinske škofije, str. 58.
535
Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 116 in 184, in Zemljevidi, Sekciji 166 in 171.
536
NŠAM, fond: Župnija Slivnica, Krstna knjiga I, 1683–1703.
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drugih delih je v širino merila do 80 sežnjev. Rečno dno je bilo v tem delu toka peščeno, globina
pa je pri srednjem vodostaju merila od dva do tri sežnje. Dravski otoki so bili poraščeni z
grmovjem ter nizkim in srednje visokim gozdom.
Kraj je bil od reke oddaljen nekaj minut hoje. Pred poplavami je bil zavarovan s svojo lego na
strmi dravski terasi. Od Prepolj, Šentjanža in Slovenje vasi je bil oddaljen okoli dvajset minut
hoje. Majhna kapela sv. Jakoba je predstavljala edino trdno zgradbo v vasi. Stala je na
vzhodnem koncu vasi, tik ob terasi.
Mimo kraja oz. v njegovi bližini je potekala deželna cesta s Ptuja proti Mariboru. Široka je bila
do štiri sežnje in se je nahajala v dobrem stanju. Ostale poti v okolici (npr. vaška pot do Slovenje
vasi) so bile prav tako v dobrem stanju, široke pa od enega do dveh sežnjev.537
Kraj oz. urad je do leta 1710 spadal h gospoščini Spodnji Maribor. Tega leta je njegova lastnica,
Marija Eleonora grofica Ursini-Rosenberg (roj. grofica Khisl), dvaindvajset hub v uradu Zlatoličje
prodala zemljiškemu gospodu Turnišča, Jakobu Maksimilijanu grofu Thurn-Valsassina.538
Glede na podatke iz krstnih hoških matic je zaslediti, da so v obdobju 1661–1699 v kraju
prevladovali priimki Koren, Kocjan, Pavlič in Kral(j). Po posameznih obdobjih so izstopali
naslednji539:
1661–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699
Ostali pogosti

Koren, Kocjan
Koren, Kocjan, Kot, Pavlič, Kral(j), Lah
Koren, Kocjan, Pavlič, Žumer, Sekol, Kot, Breznik, Kac, Toplak, Kral(j)
Koren, Kral(j), Ledenik, Pesek, Škof(ič)
Pavlič, Kmet, Breznik, Polanec

Po terezijanskem popisu gospoščine Turnišče slabega pol stoletja pozneje se je v uradu
Zlatoličje nahajalo enaintrideset podložnikov. Od teh je eden imel status četrthubnega kmeta,
osem je bilo kajžarjev, kar dvaindvajset pa prostosajnih kmetov, tj. podložnikov z najnižjim oz.
najslabšim statusom.540
537

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 184-185, in Zemljevidi, Sekcija 171.
Pirchegger, str. 104; ZAP, historiat gospoščine Turnišče.
539
NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga I, 1639–1662; prav tam, Krstna knjiga II, 1662–1677; prav tam, Krstna
knjiga III, 1677–1692; prav tam, Krstna knjiga IV, 1692–1723. Čeprav je (bila) cerkev v Zgornji Hajdini od Zlatoličja
precej bolj oddaljena od tiste v Šentjanžu, beležita krstni matici hajdinske župnije veliko krstnih vpisov iz Zlatoličja.
Mogoče so bili duhovniki v mnogo manjši župniji bolj efikasni, kot župnik podružnice v Šentjanžu. S krstom dojenca
se tedaj ni odlašalo (o tem več v poglavju 4). Na drugi strani (namreč) vpisov porok in pokopov vaščanov iz
Zlatoličja v hajdinskih maticah (praktično) ni.
540
Šlo je za podložnike brez lastne zemlje in prebivališča (hiše), ki jih je zemljiški gospod selil na posesti po svoji
volji. 22 prostosajnih kmetov lahko (mogoče) povežemo z 22 hubami, kupljenimi v letu 1710. Kopialna knjiga za
Turnišče; ZAP, historiat gospoščine Turnišče; StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 20, zv. 74, fasija št. 214/217, Hr.
Thurnisch (Golldorff).
538
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ZRKOVCI (nem. Zwet(t)endorf)
Vas oz. večina njenih prebivalcev je do konca 16. stoletja spadala v okvir salzburške nadškofije.
Tedaj se je tukajšnja posest v njenih rokah nahajala že okoli štiri stoletja. Nadškofija je s tem
imela poleg obširne zemljiške posesti na levem dravskem bregu, tudi posest na njenem desnem
bregu. To je bilo seveda neodvisno od Pipinove določitve reke Drave kot cerkvenoupravne meje
med salzburško in oglejsko metropolitijo (l. 796) in potrditve sinove odločitve s strani Karla
Velikega (l. 803).541
Leta 1595 je salzburški nadškof zrkovški urad prodal kot fevdno posest zemljiškemu gospodu
Hrastovca, Janžu Frideriku baronu Herbersteinu. Z nakupom je bil urad, natančneje 22 ½ hub,
»uradnikova« huba (Amtshube), domec in mlin, podrejen zemljiškemu gospostvu Hrastovec. Ker
je bil Janž Friderik protestant, je bila pogodba dobra tri desetletja pozneje, v letu 1629 (oz.
1630) – že po njegovi smrti, razveljavljena. Zrkovci so tako ponovno pripadali salzburškemu
nadškofu. Ta si je tukajšnjo posest v okviru salzburške zemljiške gospoščine Landsberg (blizu
Lipnice oz. Wildona; od druge polovice 18. stoletja dalje Deutschlandsberg) nato lastil vse do
leta 1848.542
Glede na krstne matične knjige (nad)župnije Hoče so v kraju skozi celotno drugo polovico 17.
stoletja prevladovali priimki Rokavec, Joštl in Pečar. Po posameznih obdobjih so izstopali
naslednji priimki543:
1640–1650
1651–1660
1661–1670
1671–1680
1681–1690
1691–1699
Ostali pogosti

Joštl, Šimandl
Pečar, Graher
Beloglavec, Rokavec
Joštl, Kok(e)l
Rokavec, Pečar, Repina
Šimandl, Rokavec, Žumer, Repina
Žumer, Traven, Graher, Pečar, Beloglavec, Šimandl

V času terezijanskega popisa se je v vasi nahajalo dvajset podložniških hiš. Sedem podložnikov
se je nahajalo na celih hubah, šest na tričetrtinskih, dva pa sta obdelovala četrtinski hubi. Slabši
status so uživali štirje gostači (od teh je eden prebival v mlinu) in en kajžar (s poklicem
krojača).544
541

Pirchegger, str. 105; Grahornik, Miklavž na Dr. polju, str. 314.
Pirchegger, str. 105; Dejan Zadravec, »Odzivi«, Kronika, letnik 57 (2009), št. 1, str. 125.
543
NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga I, 1639–1662; prav tam, Krstna knjiga II, 1662–1677; prav tam, Krstna
knjiga III, 1677–1692; prav tam, Krstna knjiga IV, 1692–1723.
544
Sikora, 4/621; StLA, Hӓuserzӓhlung, CK, kar. 20, zv. 75, fasija št. 241, Hr. Landsberg (Zwettendorff in der Haubt
Pfarr Kötsch gelegen).
542
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Kraj je (bil) od Spodnjega Pobrežja (v smeri proti S) in Dogoš (proti J) oddaljen okoli dvajset
minut hoje oz. za dober kilometer. Vas se je nahajala na strmi dravski terasi. Iz Zrkovc je do
Malečnika vozil brod, primeren samo za prevoz ljudi. Vas na levem dravskem bregu (in obratno)
je bila z brodom dosegljiva za okoli četrt ure. Naslednji brod je vozil šele pri Staršah (in sicer do
vasi Dvorjane na levem bregu). Najbližja cerkev – v Brezju (nem. Maria Stauden) – se je nahajala
četrt ure hoje v smeri proti jugozahodu. Na levem dravskem bregu se je v Malečniku nahajala
mogočna zidana cerkev z župnijskim dvorcem, nad vasjo pa še podružnična cerkev sv. Marije na
Gorci.
Tamkajšnji dravski bregovi in njeni otoki so bili gosto poraščeni z grmovjem. Prevladoval je
nizek do srednje visok gozd, z nekaj visokimi drevesi.545

545

Rajšp in Kološa, SNVZ, str. 116–118 (Pobrežje, Zrkovci in Malečnik), in Zemljevidi, Sekcija 166.
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3 MATICE ŽUPNIJ IZ OZEMLJA DRAVSKEGA POLJA V 17. STOLETJU
3.1 NASTANEK IN RAZVOJ MATIČNIH KNJIG
Matične knjige so se pojavile z uvedbo krščanstva. Predhodnika krstnih matičnih knjig so
predstavljale cerkvene tabele, v katere so vnašali imena krščencev in njihovih botrov. V
nekaterih cerkvah so že v 3. stoletju vodili posebne imenike krščenih in umrlih oseb. Cesar
Justinijan je v 6. stoletju predpisal, da se ob porokah sestavijo listine, ki se morajo hraniti v
cerkvenih arhivih. Pokojne člane cerkvene občine so vpisovali v diptihe, posebno pomembne
osebe pa v nekrologije. Vsi ti vpisi so predstavljali evidence pripadnikov krščanskih občin.
V srednjem veku zasledimo primere cerkvenih matic, o katerih govorijo tudi škofijske sinode iz
15. stoletja. Vodenje matičnih knjig je bilo na področju današnjega slovenskega ozemlja
običajno v primorskih mestih. V Piranu so denimo vodili krstne matice že od leta 1458.
Reformacijsko gibanje je pomen matic še poudarilo, saj so z njimi nadzorovali prejem
zakramentov. Prelomnico v pisanju matičnih knjig predstavlja Tridentinski cerkveni zbor (1545–
1563), ki je uvedel obvezno vodenje krstnih in poročnih matičnih knjig. Podrobnosti glede
njihovega vodenja je prepustil posameznim pokrajinskim in škofijskim sinodam. Obvezno
vodenje mrliške matične knjige je leta 1614 predpisal rimski obrednik. Z njim je bil določen
natančen vzorec za pisanje vseh treh matičnih knjig.546
Z rimskim obrednikom je bil predpisan narativni način vpisovanja, kar je pomenilo prosti zapis,
ki je moral vsebovati vse nujne elemente za ugotavljanje podatkov. Kljub temu so se vpisi v
matice v posameznih škofijah vodili v tabelarični obliki.547
Vizitacije arhidiakonatov novoustanovljene goriške nadškofije iz sredine 18. stoletja so
ugotavljale, da so bila določila tridentinskega koncila splošno sprejeta in so se kot taka brez
večjih odstopanj tudi izvajala.548
S krepitvijo centralistične državne politike in novim vojaškim sistemom je začela država matične
knjige pritegovati v delokrog državne zakonodaje. V drugi polovici 18. stoletja sta cesarica
Marija Terezija in cesar Jožef II. s svojimi reformami močno posegla na cerkveno področje.
Razsvetljena vladarja sta uvidela pomen vodenja matičnih knjig za organiziranost države.

546

Ema Umek, Cerkvene matične knjige, Nastanek in razvoj matičnih knjig, v: Vodnik po matičnih knjigah za
območje SR Slovenije, I. zvezek, Ljubljana 1972 (dalje Umek, Cerkvene matične knjige), str. XVII–XVIII.
547
Umek, Cerkvene matične knjige, str. XXXVIII.
548
Ožinger, Vizitacijski zapisniki, str. 39.
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Matične knjige, ki so imele dotlej izključno značaj evidence pripadnikov verske skupnosti, so
postale evidenca prebivalstva za državno upravo.
Dekret iz leta 1770 je zahteval izključno tabelarično obliko vpisa v matične knjige. Istega leta je
bilo določeno še, da se zapiše tudi gospostvo, ki mu v matično knjigo vpisana oseba pripada. Z
dvornim dekretom iz leta 1774 je bilo cerkvenim uslužbencem ukazano, da morajo biti matične
knjige varno shranjene in da jih je v primeru požara potrebno rešiti najprej. Po patentu cesarja
Jožefa II. iz leta 1784 je latinske vpise v maticah zamenjala nemščina. Še en cesarjev patent iz
tega leta je z vzorci obrazcev pisanje v matice še bolj poenotil. Cesar je vodenje matičnih knjig
zaupal katoliškim duhovnikom in judovskim rabinom, pozneje pa tudi evangeličanskim
duhovnikom.549
3.2 MATIČNE KNJIGE IZ OZEMLJA DRAVSKEGA POLJA V 17. STOLETJU
V nalogi obravnavano ozemlje Dravskega polja so v 17. stoletju pokrivale župnije Slivnica, Hoče,
Limbuš, Hajdina, Spodnja Polskava in od konca tega stoletja še novoustanovljena župnija
Cirkovce. Po pregledu vseh matičnih knjig, zadevši obravnavano ozemlje in obdobje, se je za
največjo (glede na število krstnih vpisov) izkazala slivniška župnija. Po številu krstov na letni
ravni ji po vrstnem redu sledijo župnije Hoče, Limbuš, Hajdina in Spodnja Polskava; v takšnem
vrstnem redu bom tudi predstavil ohranjene matične knjige. Za župnijo Cirkovce je iz 17.
stoletja ohranjena zgolj poročna knjiga, zato jo bom predstavil na koncu.
Za potrebe naloge sem pregledal tudi matične knjige mariborske župnije sv. Janeza Krstnika. V
tem primeru nisem prebiral originalnih matičnih knjig, pač pa posamezne zvezke GZM, ki jih je
uredil in pripravil Jože Mlinarič.
3.2.1 SLIVNIŠKA KRSTNA MATICA

Slivniški župnik Matej Sedminek je začel krstno knjigo voditi od 21. aprila 1686 dalje. Glede na
datum prvega vpisa ne morem(o) izključiti, da se krsti v Slivnici niso vodili že prej. Dejstvo je, da
je obravnavana krstna knjiga najstarejša ohranjena matična knjiga slivniške župnije. Krstni vpisi
v tej knjigi manjšega formata, nekje A5, so se vodili do leta 1704. Najstarejša ohranjena poročna
knjiga beleži vpise od leta 1718 dalje, najstarejša pokopna pa od leta 1716.
Krstna matična knjiga je pisana v latinskem jeziku. Vpisi so lepo vodeni do konca aprila 1689, ko
se nadaljujejo z izjemnim lepopisom in preglednostjo vse do maja 1693. Za to obdobje je pri
praktično vsakem vpisu zabeležen kraj. Nadaljnji vpisi so do konca leta 1698 precej težje berljivi,
predvsem pa nepregledni. Nato se ponovno nadaljujejo lepši vpisi – mogoče celo iste osebe, ki
549

Umek, Cerkvene matične knjige, str. XVIII–XIX in LXX.
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je v knjigo vpisovala med letoma 1689 in 1693. Seveda se skozi mesece in leta vmes najde vpis
katerega drugega pisarja, ki deluje na raziskovalčevo oko bolj (ali pa predvsem manj) prijetno.
Nemško izrazje se v knjigi pojavi zelo redko, navadno pri zapisih krstov kakšnih plemenitašev oz.
opisih njihovih statusnih oznak. Vpisi so narativni, z navedbo datuma, imenom krščenca/-ke,
navedbo spola potomca, ali je (ne)zakonski, kdo so njegovi starši in botri. Kraj rojstva je, če
izvzamem vpise za obdobje 1689–1693, naveden redko, še redkeje pa so zapisani poklici oz.
statusne oznake oseb. Botri so vedno nastopali v paru, vendar v večini primerov ne kot zakonski
partnerji. Vpisi krstov pomembnejših družin v župniji so navadno zapisani lepše in v (logično)
daljši opisni obliki. V spodnji tabeli sem izpostavil pomembnejše vpise v krstni knjigi. Pod tabelo
(vedno) sledi kratek komentar, celotna analiza pa po obravnavi vseh pregledanih matičnih knjig
v naslednjem poglavju.
Tabela 10: Zanimivejši vpisi iz slivniške krstne matice za obdobje 1686–1699.
DATUM

PAR: KRŠČENEC/-KA

BOTRI

KRAJ/OPOMBA

6. 2.
1687
24. 2.
1687

Anton in Helena Khansnik:
Jožef
Pavel in Marjeta Schirez: Matija

Gromperk,
gospostvo
/

8. 2.
1690

g. Janez {Krištof} (upravnik v
Framu) in ga. Marija
{Magdalena} Grӓh: Janez
Frančišek
g. Andrej in ga. Frančiška
Gollobiz: Frančišek
g. Janez Jurij in Marija Elizabeta
Sporbar: Janez Krstnik

g. Andrej Gollobiz (upravnik gospostva
Grunffeldt/Gromperk), Jera Khoron
g. Janez Krstnik Grach (upravnik
gospostva Fram), Katarina Frad(in)
(ključarka na slivniškem gradu)
čast. g. Blaž Pfeiffer (župnik v
Polskavi), ga. Barbara Rueff

čast. g. Blaž Pfeiffer (župnik v
Polskavi), ga. Marija Ana Khorpan
čast. g. župnik Janez Jurij Krassnig, ga.
Ana Elizabeta Grach

Brezula

2. 10.
1690
24. 6.
1694
12. 1.
1696
11. 10.
1696
19. 4.
1697
24. 2.
1699

Janez Jurij in Ana Marija Wlah:
Marija Elizabeta
g. Janez Krištof in ga. Ana
Elizabeta Grach: Janez
Maksimilijan
presv. g. Jeremija Ignac in
presv. ga. Marija Julijana
Conradt: Marija Elizabeta
g. Janez Krištof (upravnik v
Framu) in ga. Ana Elizabeta
Grach: Marija Frančiška

darež. g. Janez Krištof Grah, ga. Ana
Elizabeta Grah
g. Janez Burz, ga. Ana Elizabeta
Suaigoffar

Fram; krstil g.
župnik Matej
Sedminekh

Krstil župnikov
pomočnik Matej
Khos
/
/

presv. g. Janez Kristijan ā Firenberg,
ga. Marija Elizabeta Grach

/

čast. g. Blaž Pfeiffer (župnik v
Polskavi), ga. Marija Elizabeta
Schueighoffer

Fram (?); krstil
čast. g. Andrej
Andorffer

V začetku februarja 1687 se kot upravnik gospostva Gromperk prvič omenja Andrej Golobič
(Gollobiz). Andrej je po slivniški matici večkrat nastopil za krstnega botra, nazadnje 7. novembra
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1694. Z ženo Frančiško Rozalijo sta 2. oktobra 1690 dala krstiti dojenca Frančiška. Pri tem je
zanimivo, da se v zapisu z začetka leta 1687 Golobič prvič in zadnjič omenja kot upravnik
(Spodnjega) Gromperka; drugje je označen kot »gospod« oziroma »darežljivi gospod«. Frančiška
Rozalija se kot botra nazadnje omenja v vpisu s 1. avgusta 1698.
Janez Krištof Grah (Grach) se kot upravnik framskega gospostva prvič omenja v vpisu s 24.
februarja 1687. Njegovo ime je do 20. julija 1690 trikrat zapisano kot Janez Krstnik; 8. februarja
1690, ob krstu sina Janeza Frančiška, in 24. maja 1691 je njegovo ime zabeleženo kot Janez, po
tem letu pa se v matici pojavlja zgolj in samo dvojno ime Janez Krištof. Ker se kot krstni boter
16. junija 1690 omenja Janez Krištof, samo mesec dni pozneje, 20. julija 1690, pa Janez Krstnik,
je verjetno, da je podobno zveneča slovenska oblika drugega imena pisarju pri latinskem zapisu
povzročala določene težave. Tedaj se namreč »oba botra« omenjata s statusom upravnika
framskega gradu/gospostva (praefectus in Frauhaimb), kar bi bilo docela nenavadno, sploh pa
za to ni bilo nobene potrebe, saj se je gospoščina do tedaj inkorporirala v bližnjo gospoščino
Slivnico. Iz zapisanega sledi, da bom za upravnika framskega gradu uporabljal ime Janez Krištof.
Omenil sem že krst njegovega sina v letu 1690. Še pred tem sta z ženo Marijo Magdaleno
krstila Marijo Cecilijo, in sicer 9. decembra 1688. Po 24. maju 1691 o zakoncih Grah dolgo ni
sledi. Očitno je Marija Magdalena do leta 1694 umrla, saj se je po mariborski poročni matici
Janez Krištof konec januarja 1694 vnovič poročil z Ano Elizabeto Glades. Slednja se kot krstna
botra v Framu omenja v vpisu iz 24. junija 1694. Nova žena je morda tedaj bila v veselem
pričakovanju, saj je kot botra nastopila še dober mesec dni pozneje. 12. januarja 1696 sta z
Janezom Krištofom kot krstna botra prvič nastopila skupaj. Mogoče ni nezanemarljivo, da sta
svojega prvega otroka, Janeza Maksimilijana, povila natanko devet mesecev zatem. Ves ta čas
sta se botrinstvu odpovedala, morebiti iz vraževerja. Ni izključeno, da je Ana Elizabeta do takrat
večkrat splavila. Po uspešnem rojstvu in krstu sta v letu 1696 ponovno večkrat šla za botra, še
posebej Janez Krištof. 24. februarja 1699 je bil krščen njun drugi otrok, dojenčica Marija
Frančiška, kar je ponovno bil povod za njuna številna botrinstva v zadnjem letu 17. stoletja.
V aprilu 1697 se v župniji kot starša prvič omenjata plemenita zakonca Konrad (Conradt).
Deklica je ime dobila po botri Mariji Elizabeti Grah, najverjetneje sestri framskega upravnika.
Skupaj z Janezom Krištofom sta namreč kot botra dvakrat nastopila zakoncema Sirec (v letu
1694 in 1699). Boter Marije Elizabete Konrad je bil Janez Kristijan pl. Firenberg.
3.2.2 HOŠKE MATICE

V fondu župnije Hoče hrani NŠAM krstne, poročne in pokopne matične knjige, ki zadevajo kraje
Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja.
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Krsti so se začeli zapisovati od leta 1640 dalje, natančneje od marca.550 Knjiga, malo manjšega
formata od A4, je dobro ohranjena. Različne pisave nam govorijo, da je krste vpisovalo več ljudi.
Nekateri so pisali lepše (že prav umetelno), vpisi so brez napak in vsebujejo vse potrebne
podatke. Drugi so bili morda slabše pismeni ali pa se jim je (zgolj) mudilo – vpisi so netočni,
podatki manjkajo, pojavljajo se veliki zmazki od črnila, iztrgani listi ipd.
Prva krstna matična knjiga zajema vpise do 7. januarja 1662. Za zgodovinarja, raziskovalca, še
posebej pa laika, predstavlja prebiranje te knjige poseben izziv. Sredi leta 1658 se vpisovanje
krstov nenadoma zaključi in se začnejo beležiti poroke v času od leta 1640 do (februarja) 1661.
Vpisovanje krstov se pozneje nadaljuje z julijem 1659. Po nekaj (verjetno že za časa vpisovanja)
iztrganih listih se začnejo vpisi od 18. septembra 1659, nato pa se nadaljujejo s februarjem
1659. Knjigi je na koncu dodan majhen, težko berljiv 21-listni zvežčič (nekaj manjšega formata
od A5) z zapisi krstov od 21. januarja 1660 do 7. januarja 1662. Potrebno še je dodati, da je v
krstni knjigi v letih 1640–1646 ter 1660–1662 (zvežčič) kraj redko pribeležen.
Druga krstna matična knjiga se začne s 1. januarjem 1662. Vpisi vanjo se končajo v začetku
decembra 1677; natančnejšega datuma ni možno določiti oziroma razbrati, saj je zadnji list
precej poškodovan. Knjiga je večjega formata (nekje A4) in je, gledano v celoti, zelo dobro
ohranjena. Na koncu posameznega vpisa krsta je navadno pribeležen tudi kraj.
Tretja krstna matična knjiga zajema vpise od 13. decembra 1677 do 3. oktobra 1692. Knjiga je
zelo dobro ohranjena, zanimivega formata (nekako navpično razpolovljen format A4) in
pregledna, saj so kraji ob vpisu krsta vestno zabeleženi.
Četrta in s tem zadnja krstna matična knjiga, ki sem jo analiziral v svojem delu, vsebuje vpise od
15. oktobra 1692 pa vse do leta 1723. Knjiga je velikega formata (malce manjšega od formata
A4), zelo dobro ohranjena in pregledna (pripis krajev ob vpisu krsta). Tudi tukaj lahko na podlagi
različnih pisav sklepam(o) na več vpisovalcev krstov, kar je ob velikem razponu krstnih vpisov
(skoraj 30 let) tudi povsem razumljivo. Označene strani in z barvnim svinčnikom podčrtana
imena oziroma priimki v tej knjigi ponujajo tudi sklep, da se je eden od zgodovinarjev,
raziskovalcev (pred časom) lotil obsežnejšega dela s tem arhivskim gradivom.
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Nekaj začetnih listov je iz knjige zagotovo iztrganih oz. manjkajo. Nikjer ni zaslediti opombe (ki se navadno
nahaja na prvih straneh), da gre za prvo krstno knjigo. Pri mesecu aprilu (ki predstavlja prvo stran knjige) je
razvidno, da je letnica 1640 pripisana naknadno. Najjasnejši dokaz za mojo trditev je ta, da se zapisu v marcu ne da
določiti dneva krsta, ker se je tega dne ta že opravil (lat. Eodem die ... se navezuje na prejšnji vpis krsta).
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Za hoške matice velja, da so vpisi pomembnejših družin (v župniji) pogosto zapisani lepše, v
(pričakovano) daljši opisni obliki in posebej poudarjeni na (začetku) strani. V spodnji tabeli sem
izpostavil pomembnejše vpise v krstni knjigi. Ker gre za daljše časovno obdobje, je tudi
zanimivejših vpisov več. Tabeli sta zato dve; v prvi se nahajajo vpisi v obdobju 1640–1674, v
drugi pa 1675–1699. Kratek komentar se nahaja pod ustrezno tabelo.
Tabela 11: Zanimivejši vpisi iz hoške krstne matice za obdobje 1640–1674.
DATUM

PAR: KRŠČENEC/-KA

BOTRI

KRAJ/OPOMBA

7. 4.
1647

Albert (kovač v Hočah) in
Katarina Groff: Helena

Hoče

21. 4.
1648
2. 8.
1652

Matija in Urša Snabler:
Helena
Valentin (izdelovalec skrinj
za nakit) in Eva Koslizh:
Štefan
presv. g. baron Frančišek
Bernard in Suzana Elizabeta
ā Moskon: Janez Ernest

Janez (telesni stražar/pribočnik presv. g.
Sulz-a na hompoškem gradu), Agata
(kuharica v župnišču v Hočah)
Jakob Pipan, Marina Toplak (žena Luke)
imenitni g. Andrej Retter pl. Rettersperg
(upravnik gradu g. Sulza), Agata Collman

Spodnje Hoče

presv. g. Ernest Friderik ab Herberstain (z
Viltuša), presv. ga. Regina {Elizabeta} ab
Herberstein (žena presv. g. Janeza Ernesta
z gradu Slivnica)
plem. in darež. g. Matjaž Henrik
Windershoffer, Katarina Kresmon (žena
Blaža)

Krst se je odvil v
Hočah; krstil
hoški nadžupnik
Jurij Katshitsh
Zgornje
Radvanje; krstil
vikar Marko
Zherne
{Zgornje
Radvanje}

4. 1.
1653

4. 5.
1654

Luka in Eva Krezenpoher:
Jakob

29. 8.
1657

presv. g. Matija Henrik in
presv. ga. Marija
Winttershoffer: Marija
Regina
Matija (upravnik Betnave)
in Marija Zӧrei: Cecilija
presv. g. Jurij Friderik in
Marija Suzana
Winterschoffar: Marijana
presv. g. Gotfrid Ernest in
presv. ga. Marija Frančiška
Wintersoffer: Janez Gotfrid
presv. g. Gotfrid Ernest in
presv. ga. Marija Frančiška
Wintersoffer: Frančišek
Jožef
presv. g. Maksimilijan
Polikarp in presv. ga. Zofija
Elizabeta von Liehtenhamb
(roj. baronica von Shlainiz):
Janez Maksimilijan

24. 9.
1658
14. 7.
1660
14. 4.
1663
24. 10.
1664

10. 1.
1668

darež. g. Matija Fronk (upravnik gospostva
Limbuš), ga. Marija Zerai (žena upravnika
gospostva Betnava)
darež. g. Matija Fronk (upravnik gospostva
Limbuš), Polona Herz(l) (iz Maribora)
g. Janez Bernard Pamgartnar, ga. Marija
Elizabeta Bare(tin) (iz Maribora)

Rogoza, pristava

Betnava

presv. g. grof Janez Erazem Tattempoch,
presv. ga. Ana Marija grofica Kisl

{Zgornje
Radvanje}; krstil
Andrej Wenigar
{Zgornje
Radvanje}

presv. g. Janez Erazem grof Tattempoch,
presv. ga. Ana Marija grofica Kisl

{Zgornje
Radvanje}

presv. g. Janez Krstnik baron Tippentholl
(višji poročnik cesarskega pehotnega
regimenta iz dežele Štajerske), presv. ga.
Marija Izabela Wolthar (z gospostva
Hompoš)

Krstil (sem)
hoški nadžupnik
Janez Anton
Rainier
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5. 3.
1669
19. 6.
1671

Andrej in Polona
Frankouezh: Tobija
Vincenc in Elizabeta Pirker:
Jurij

14. 7.
1672

Andrej in Polona
Vrankouitsch: Janez
Frančišek

Tobija Zaharija Mulhenperger (upravnik
gospostva Ravno polje), Marina Zherizh
darež. g. Janez Gregor Samobor (upravnik
gospostva Ravno polje), Polona
Vraunkouizh (žena Andreja)
presv. in izvrst. g. Janez Frančišek baron
Galler in presv. gdč. Ana Marija baronica
Galler. Namesto njiju sta bila pri obredu g.
{Janez} Andrej Graffenauer (upravnik
gospostva Ravno polje s Šentjanžem) in
Marija Barbara Schenherr (komornica pri
ge. Gallerjevi)

Rošnja
Šentjanž; krstil
kaplan Marko
Zherne
Rošnja; krstil
vikar Matija
Janez Pirker

Leta 1647 se v krstni matici posredno omenja lastnik hompoškega gradu, zemljiški gospod
Žigmund Sultzen pl. Sulzburg, ki je grad kupil dve leti prej. Njegova žena Suzana Elizabeta je 28.
oktobra 1650 botrovala krščencu Simonu zakoncev Pihler.
Po vpisu z 21. aprila 1648 sta na pristavi v Rogozi živela zakonca Žnabler (Snabler). Pri tem je
(mogoče) bolj zanimivo to, da je vpisovalec uporabil nekaj slovenskih besed (...et Marina,
Lucasnu Toplakuú Shena ez Rogossnú Marhoff).
V začetku avgusta 1652 se kot upravnik Sultznovega hompoškega gospostva omenja Andrej pl.
Rittersberg (von Rettersperg).
Do tedaj najveličastnejši krst in z njim vpis v hoško matično knjigo se je prav gotovo zgodil 4.
januarja 1653, ko sta plemenitima zakoncema Moscon (Moskon) botrovala člana rodbine
Herberstein. Suzana Elizabeta baronica Moscon je bila nekdanja žena Žigmunda Sultzna pl.
Sulzburga, lastnika Hompoša. S Frančiškom Bernardom baronom Mosconom se je poročila kot
vdova 21. septembra 1651 (glej ustrezni hoški poročni vpis). Krstni boter Ernest Friderik pl.
Herberstein je bil tedaj zemljiški gospod Viltuša, botra Regina pl. Herberstein pa je bila žena
Janeza Ernesta, zemljiškega gospoda Slivnice. Po njem je krščenec tudi dobil ime. Krstni obred je
vodil hoški nadžupnik Jurij Kačič (Katshitsh).
V začetku maja 1654 je kot boter pristopil Matjaž Henrik pl. Wintershoffer. Ravno v tem letu sta
z bratom Jurijem Friderikom po pokojnem očetu Matjažu dedovala gospostvo Zgornje Radvanje.
Matjažu Henriku je v zakonu z Marijo konec avgusta 1657 privekala na dan dojenčica, ki je bila
29. avgusta krščena kot Marija Regina. Jurij Friderik je moral z ženo Marijo Suzano na svojo
potomko, krščeno kot Marijana, počakati do poletja 1660. Nekoliko pozneje se v krstni matici
omenja še Gotfrid Ernest pl. Wintershoffer. V zakonu z Marijo Frančiško se jima je leta 1663
rodil sin Janez Gotfrid, leto pozneje pa še sin Frančišek Jožef. Botra sta bila vsakič ista, zemljiški
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gospod (iz bližnjih) Rač in poznejši zarotnik proti habsburškemu cesarju Leopoldu I., Janez (oz.
Janž) Erazem grof Tattenbach in Ana Marija grofica Khisl. Izbira vplivnih botrov kaže na visok
družbeni položaj zakoncev.
Dne 19. junija 1655 in 24. septembra 1658 sta dala svoja potomca krstiti zakonca Ceraj (Zerai,
Zörei). Matija je bil v tem obdobju upravnik gospostva Betnava. Za botra Ceciliji sta v letu 1658
pristopila limbuški upravnik Matija Frank (Fronk) in mariborska meščanka Polona Hercl (Herzl).
V začetku leta 1668 sta dala svojega sinka v Hočah krstiti plemenita zakonca Liechtenheim
(Liehtenhamb) iz Ruš. Hoški nadžupnik, ki je tudi opravil obred, je tedaj bil Janez Anton
Rain(i)er. Maksimilijan Polikarp pl. Liechtenheim se v letu 1675 omenja kot član (štajerskih)
deželnih stanov (provincialis).
V marcu leta 1669 se kot upravnik gospostva Ravno polje omenja Tobija Zaharija Mulhenberger
(tudi Multenperger), dve leti pozneje pa Janez Gregor Samobor. Očitno baronica Terezija Galler
z njim ni bila preveč zadovoljna, saj se v letu 1672 omenja še tretji. Janez Andrej Grafenauer
(Graffenauer), upravnik gospostva Ravno polje in pristave Šentjanž, je kot boter tedaj
nadomeščal Janeza Frančiška barona Gallerja, po katerem je dojenec zakoncev Vrankovič
(Vrankouitsch) bržčas dobil tudi ime. Gospodično Ano Marijo baronico Galler je nadomeščala
komornica Terezije Galler, lastnice omenjenega gospostva. Da ima vpis posebno težo, lahko
sodimo tudi po tem, da ima kot eden redkih iz tega obdobja pribeležen kraj (Rošnjo). Razvidno
je tudi, da plemenitaši pri krstu niso imeli kakšnih posebnih privilegijev. Janeza Frančiška je krstil
na tem koncu župnije prisotni vikar Matija Janez Pirker in ne recimo tedanji hoški (nad)župnik
Janez Anton Rainier.
Tabela 12: Zanimivejši vpisi iz hoške krstne matice iz obdobja 1676–1699.
DATUM

PAR: KRŠČENEC/-KA

BOTRI

KRAJ/OPOMBA

16. 2.
1675

Simon in Eva Obres: Gregor

15. 4.
1680

Melhior in Marija Lukrecija
Saurer: Janez Jurij

24. 8.
1681

g. Janez Jakob in ga. Justina
Suzana Leuzendorffer: Marija
Katarina

presv. g. Maksimilijan Polikarp von
Liechtenhaimb (deželan), presv. ga.
Zofija Elizabeta (njegova žena)
g. Matija Tnippe, darež. ga. Marija
Barbara Graffenau (žena upravnika
gospostva Ravno polje)
presv. g. Janez Frančišek Hӓsl
{mestni svétnik}, ga. Katarina
Pretor

Razvanje; krstil
(sem) vikar Matija
Janez Pirker
{Rošnja}; krstil
(sem) vikar Matija
Janez Pirker
Betnava; krstil
čast. g. nadžupnik

3. 7.
1682

presv. g. Bolfenk Žigmund
(vojaški polkovnik?/Colloneli) in
ga. Benina Rozina barona
Prontner: Marija Eleonora

presv. g. Janez Anton Rainier
(nadžupnik v Hočah), presv. gdč.
Katarina Sidonija Wintershoffer

Zgornje Radvanje,
grad
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31. 12.
1682

Krescencija
Jurij {lovec} in Kristina
Kronabiter: Matija

17. 9.
1685

g. Martin Avguštin in Ana Marija
Schmit: Marija Elizabeta

?. 1.
1686

Jurij (lovec) in Kristina
Kronobeter: Ana Regina

21. 12.
1687

Jurij in Katarina Kronefeter:
Tomaž

15. 8.
1688

g. Janez Maksimilijan (upravnik
gospostva Hompoš) in Marija
Wisser: Marija Barbara
g. {Janez} Maksimilijan (upravnik
gospostva Hompoš) in Marija
Wisser: Janez Žigmund
g. {Janez} Maksimilijan Wisser,
pr. Magdalena: Jožef (n)
Janez Maksimilijan in Marija
Wiesser: Marija Julijana

28. 12.
1689
15. 3.
1690
30. 1.
1693
13. 2.
1695

Jurij in Barbara Kaz: Marija

1. 3.
1696

presv. g. Jožef Karel in Marija
Ana Conti de Comisano: Jožef
Ignac
presv. in čast. grof Jožef in
presv. {Marija} Jožefa â Rabata:
Jožefa Eleonora Ferdinandina

24. 10.
1696

31. 3.
1697
3. 9.
1698
14. 1.
1699

23. 12.

Matija Legnar (upravnik gospostva
Ravno polje), Ana Marjeta Legnar
(njegova žena)
presv. g. Janez Jakob Conti de
Commissano, presv. ga. Marija
Elizabeta Conti (roj. baronica
Schoffmon)
presv. g. {Janez} Maksimilijan grof
Galler itd., ga. Ana Regina grofica
Galler
g. Janez Ernest Wogner (upravnik
gospostva Ravno polje), Marija
Neihor
presv. g. Polikarp Maksimilijan â
Liefenhaim, presv. ga. {Marija}
Elizabeta Conti
presv. g. baron Janez Žigmund
Wogensperg, presv. ga. Ana
baronica Boggensperg
Mihael Zebei, Eva Smon(iz)

Krstil (sem)
nadžupnik Janez
Anton Rainier(i)
Hompoš, grad

Šentjanž

Šentjanž

Hompoš, grad

Hompoš, grad

Hompoš, grad

presv. g. Jakob Conti, Marija
Hompoš, grad
Elizabeta Conti (roj. baronica â
Schoffmon)
Martin {Avguštin} Schmitt (upravnik Bohova
gospostva Hompoš), presv. ga.
Marija Elizabeta Conti (roj. baronica
â Schoffmon)
g. Janez Maksimilijan Wisser, presv. Hompoš, grad
ga. Marjeta {Terezija} von Haidegk
presv. grof â Rosenberg in njegova
presv. žena {Marija Eleonora}

presv. g. Jožef Karel in Marija
Ana Conti de Comisano: Marija
Terezija Jožefa
presv. g. Janez Jožef in Ana
Marija Conti: Jožef Inocenc

g. Sebastijan ab Haidek, Marjeta
Terezija ab Haidek

g. Andrej (upravnik gospostva
izvrst. g. grofa â Galler-ja) in
Helena Katarina Krabath: Marija
Katarina
presv. g. Karel Jožef in Ana

izvrst. g. Janez Maksimilijan grof â
Galler, ga. Katarina Hizelperger

grof Jožef Rabatta z ženo {Marijo}
Jožefo

presv. g. Frančišek de Haidegg,
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Rogoza, pristava;
Na slovesnosti je
bil čast. g. opat â
Lessl
Hompoš, grad

Hompoš; krstil
(sem) župnik
Anton Testa
Zgornje Radvanje;
krstil (sem)
pomočnik župnika
Mihael Rauter
Hompoš; krstil
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1699

Marija Conti: Ana Frančiška
Karlota

Doroteja de Haidegg

(sem) hoški župnik
Anton Testa

Janez Andrej Grafenauer je kot upravnik gospostva Ravno polje očitno zadovoljil baronico
Galler. Z ženo Marijo Barbaro sta v paru nastopila kot botra 25. marca 1677 in 15. aprila 1678,
žena sama še 15. aprila 1680. Janez Andrej je vsaj do leta 1682 prenehal z delom upravnika
gospostva Ravno polje. V vpisu na zadnji dan v letu 1682 se namreč kot novi upravnik
gospoščine omenja Matija Legnar z ženo Ano Marjeto.
Konec avgusta leta 1681 se na Betnavi prvič omenjata plemenita zakonca Leuzendorffer. Janez
Jakob je v poznejših krstnih vpisih označen kot upravnik Betnave. Žena Justina Suzana mu je
poleg Marije Katarine pozneje povila še Ano Sidonijo (16. 7. 1682), Jurija Žigmunda (7. 12. 1686)
in Karla Jožefa (18. 3. 1688). Več o Janezu Jakobu sledi v obravnavi matic mariborske župnije.
V začetku julija 1682 sta dala svojo hčerko krstiti zakonca Prontner, od leta 1679 nova lastnika
gradu Zgornje Radvanje. Za botra je poleg hoškega nadžupnika nastopila gospodična Katarina
Sidonija iz plemenite družine Wintershoffer, nekdanjih posestnikov radvanjskega gradu.
V septembru 1685 sta kot botra nastopila nova zemljiška gospoda Hompoša, Janez Jakob in
Marija Elizabeta pl. Conti (in Comisano).
V začetku leta 1686 sta zakonca Kronaveter (Kronobeter) iz pristave Šentjanž dala krstiti svojo
dojenčico za Ano Regino. Pri krstu, ki je najverjetneje potekal v cerkvi sv. Janeza Krstnika ob
pristavi, sta kot botra sodelovala tedaj še lastnik gospoščine Ravno polje s pridruženo pristavo
Šentjanž Janez Maksimilijan grof Galler in Ana Regina grofica Galler. Najmanj, kar sta zakonca
Kronaveter vpričo tako uglednih botrov lahko storila, je bilo, da sta svoji potomki dala ime po
botri. Konec prihodnjega leta sta Jurij in (tokrat) Katarina (mogoče gre za napako, glej hoški
poročni vpis iz leta 1693) povila (še) sinčka, krščenega za Tomaža. Pri tem vpisu se kot upravnik
Ravnega polja omenja Janez Ernest Wogner.
Z novimi lastniki gospoščine Hompoš je (kmalu) bil imenovan tudi nov tamkajšnji upravnik. V
letu 1688 se v tej vlogi prvič omenja Janez Maksimilijan Wisser z ženo Marijo. Hčerki Mariji
Barbari (15. 8. 1688) sta se pozneje pridružila še Janez Žigmund (28. 12. 1689) in Marija Julijana
(30. 1. 1693).
Očitno je hompoški upravnik svojo slo (po)tešil tudi mimo svoje (noseče!) žene. Marca 1690
mu je neka Magdalena tako rodila kakopak nezakonskega sina Jožefa. Razlika v botrinstvu je
(bila) očitna; če sta nezakonskemu sinu za botra šla Mihael Cebej (Zebei) in Eva Šmon (Smon),
sta slabe štiri mesece poprej za botra stopila lastnika gospostva Slivnica (z inkorporiranim
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Framom), Janez Žigmund in Ana, barona Wagensperg (Wogensperg). Po slivniškemu
zemljiškemu gospodu je sinček tedaj dobil tudi ime.
V začetku leta 1695 se kot novi upravnik Hompoša omenja Martin Avguštin Schmitt. Njemu in
njegovi ženi Ani Mariji sta zakonca pl. Conti, lastnika Hompoša, nastopila za botra v letu 1685,
se pravi skoraj desetletje prej. Martin Avguštin se kot hompoški upravnik omenja še v krstnem
vpisu z 18. februarja 1698. Tudi tedaj je nastopil kot boter zakoncema Kac (Kaz) iz Bohove.
Od leta 1696 dalje se na gradu Hompoš omenjata zakonca Jožef Karel in Marija Ana pl. Conti. Ni
znano, ali je Jožef Karel (mlajši) brat Janeza Jakoba, ali pa že kar njegov sin. 1. marca 1696 sta
Contijeva dala krstiti Jožefa Ignaca. Pri obredu je kot botra sodelovala Marjeta Terezija pl.
Haidek, najverjetneje žena Sebastijana Haida (Haidt) pl. Haideka (Haidtegg). Slednji je nekdaj
služboval kot blagajnik pri notranjeavstrijski dvorni komori, od leta 1683 pa je bil lastnik
gospostva Rače. Zakonca Conti sta dobro leto dni pozneje, 31. marca 1697, dala krstiti še
dojenčico. Mariji Tereziji Jožefi sta tedaj botrovala Sebastijan in Marjeta Terezija pl. Haidek. 3.
septembra 1698 sta pri krstu Jožefa Inocenca sodelovala lastnika gospoščine Viltuš in pristave v
Rogozi, grof Jožef in grofica Marija Jožefa Rabatta. Pri krstu Ane Frančiške Karlote (23.
december 1699) sta ponovno botrovala pl. Haidkova, tedaj Frančišek in Doroteja. Očitno so bile
vezi med družinama Conti in Haidek zares močne. Mogoče je temu botrovalo dejstvo, da družini
v tem delu Štajerske do tedaj še nista bili močneje zakoreninjeni; sem sta se priselili v
podobnem času (Contijevi 1679 na Hompoš, Haidekovi pa leta 1683 v Rače), njuni gospostvi pa
tudi nista bili preveč oddaljeni.
Konec leta 1696 sta plemenitima zakoncema Rabatta botrovala grof in grofica Rosenberg,
tedanja lastnika združenega mariborskega gospostva.
Kot zadnjega iz krstnih matičnih knjig župnije Hoče bi izpostavil vpis iz sredine januarja 1699. V
Zgornjem Radvanju se kot upravnik gospostva grofa Gallerja omenja Andrej Hrovat (Krabath) z
ženo Heleno Katarino. Za botra sta pristopila lastnik gospoščine, Janez Maksimilijan grof Galler,
in Katarina Hizelperger.
* * *
Podatkovno izjemno bogatim krstnim matičnim knjigam župnije Hoče sledita poročni matični
knjigi. Vpisi porok med letoma 1640 in 1661 se nahajajo skupaj z zapisi krstov in pokopov v
zgoraj opisani knjigi, tako da je problematika prebiranja teh vpisov že (bila) izpostavljena. Prvi
vpis je s 16. januarja 1640, zadnji v tej knjigi pa z 9. februarja 1661. Vpisa za leto 1661 se
nahajata v knjigi dodanemu zvežčiču in sta prečrtana; pisar se je namreč zmotil in ju je zabeležil
pri zapisu krstov. Vpise je ponekod težje razbrati. Izpričani ženini in neveste so (seveda) prihajali
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tako iz krajev v sami župniji Hoče, kot tudi od izjemno daleč. Ker se (povečini) omenjajo zgolj
enkrat, je ponekod težko določiti priimek, kraj ali pa župnijo. Skratka, če se je pisar pri vpisu
poroke kakorkoli zmotil, predstavlja to za raziskovalca praktično nepremostljivo oviro.
Podobno velja tudi za drugo poročno knjigo, ki se je vodila med letoma 1668 in 1707. Na
naslovni platnici je v zgornjem delu sicer napisano, da gre za prvo poročno matično knjigo
župnije (I. Copulatiom). Danes je nad tem napisom nalepka »Hoče P 1668–1707«. Vezava je
obdana s precej staro nalepko, kjer je napis »II. Liber copulatorum 1668–1707«. Knjiga
manjšega formata, nekje A5, se začne s tremi stranmi vpisov od avgusta 1703 do konca januarja
1704. Prvi vpis iz leta 1668 nastopi s tretjim listom knjige in z datumom 15. januar 1668. Zadnja
poroka, relevantna za pričujočo nalogo, se je zgodila 29. maja 1699. Kadar sta tako ženin kot
nevesta prihajala iz kraja znotraj župnije Hoče, sem pri zapisu kraja upošteval nevestin domači
kraj. Po tradiciji je namreč veljalo, da se (je) poroka zgodi(la) v kraju oz. župniji, od koder (je)
prihaja(la) nevesta. Vpisi iz obeh matičnih knjig so v tabelah (na zgoščenki) urejeni po datumu. V
spodnji tabeli sem izpostavil zanimivejše oz. zgovornejše vpise porok iz obeh knjig.
Tabela 13: Zanimivejši vpisi porok iz hoških matic za obdobji 1640–1661 in 1668–1699.
DATUM
16. 1.
1640

Na
Veliko
noč v
letu
1648

21. 9.
1651

21. 6.

PAR
Martin Khoser (iz župnije sv. Peter in
kraja Hrenca) in Marjeta Kokel (hči
Gregorja, iz župnije Hoče in kraja
Zrkovci)
Jera Rauena (vdova po Juriju in
prešuštnica) in Gregor Wohinitz;
Jera je že za časa moževega življenja
pogosto prešuštvovala z Gregorjem
Wohinitz-em. Ko je mož Jurij umrl, ni
poslušala opominov svojega očeta,
ampak je vztrajala v javnem
nečistovanju. Obsojena je bila na
prelitje krvi skupaj s prešuštnikom;
slednji je ušel, Jera pa se je spravila s
cerkvijo, da ne bi bila javno
pogubljena. Zato je morala kupiti
štiri knjige po izboru župnika.
presv. g. Frančišek Bernard baron
Moskhon (zemljiški gospod v
Laškem, Planini, Kostanjevici in
Klevevu) in presv. ga. Suzana
Elizabeta (vdova po presv. g.
Žigmundu Sulzpurgu, baronu in
vitezu svetega rimskega cesarstva)
Pavel Bresnigk in Helena Meshnarizh

PRIČE
Luka Kostan, Ilj Kobandel

KRAJ/OPOMBA
Zrkovci; poročil
vikar Gašper
Wucaunik

Matija Gladesh, Jurij
Wochinitsh, Luka Lopnih

Brez datuma,
samo z omembo,
da se je zgodilo
na Veliko noč.
Vpis je prvi v letu
1648.

/

Hompoš (?);
poročil presv.
Jurij Katshitsh,
apostolski
protonotar in
hoški župnik

Gašper Hudei, Janez Jurij

Pohorje
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1656

(od Luke, s Pohorja)

18.2.
1676

Sebastijan (sin tkalca Colman-a iz
župnije Pernica?) in Marija Lӧderz
(hči Gregorja, iz župnije Dravograd)
presv. g. Žigmund Ludvik ā Standog
in presv. gdč. Katarina Sidonija
Winterhoffer (z Razvanja)
Matija Forstner (z Betnave) in
Helena Hrouat (hči Jurija, s
Spodnjega Radvanja)

3. 7.
1684
21. 1.
1692

19. 1.
1693

Matija Likhebiz (iz okrožja sv. Martin
pod Vurberkom) in Kristina
Kronobeter (vdova po Juriju, pri
Šentjanžu)

Formocher (upravnik
Hompoša)
g. Gregor Samabor, Filip Ziegler

presv. g. barona Ferdinand in
Jurij Kristijan ā Soffman
g. Janez Leucendorffer (sin
upravnika mariborskega
gospostva), g. Andrej Scheiher
(stražnik oz. kustos na
mariborskem gradu), Gašper
Kergei (s Pohorja)
g. {Janez} Ernest Wogner
(upravnik gospostva Ravno
polje), Sebastijan Hmet, Tomaž
Kumer

Tako ženin, kot
nevesta sta bila iz
druge župnije
Razvanje; poročil
nadžupnik Anton
Testa
Spodnje
Radvanje

Šentjanž

Vpis iz začetka leta 1640 je v bistvu sploh prvi vpis poroke v matični knjigi. Reka Drava v tem
delu toka tedaj ni predstavljala kakšne posebne ovire. Ženin in nevesta sta v tem primeru
prihajala tako rekoč s sosednjih bregov.
Naj mi bo na tem mestu dovoljeno zapisati nekaj stavkov glede porok v tem času. Čeprav se po
zgornjem zapisu zdi zgodba okoli poroke simpatična, morda »pravljična« 551, pa je do njih
prihajalo na sila nesentimentalen način. Podatki kažejo na prevlado »zakona iz razuma«, pri
katerem je ljubezen igrala dokaj nepomembno vlogo.
Ženinu, posebej prvorojencu, so nevesto izbirali oz. izbrali starši. Ženinov oče je mnogokrat
odšel tudi prosit zanjo, starši neveste pa so brez (posebnih) ozirov na nevestine želje v poroko
privolili ali pa snubce odbili.552
Mladoporočenci so morali v veliko primerih počakati na priložnost za zakon, npr. na smrt
očeta ali matere. Mlada ali (malo) manj mlada vdova, ki je na svoji kmetiji ali kakšni obrtni
delavnici ostala sama, brez moške pomoči ni mogla gospodariti. Seveda ne gre zanemariti niti
seksualnih potreb in želje po potomcih.553 Gledano splošno so se vdovci vnovič poročali precej
pogosteje kot vdove. Kmečko gospodarstvo namreč prav dolgo ni moglo shajati brez gospodinje

551

Ugibam(o) lahko recimo, da sta se mladenič in mladenka prvič srečala na sosednjem si dravskem obrežju, se ob
posameznih opravilih pozdravila, spregovorila nekaj besed, dokler ni šel mladenič oz. njegov oče k njeni družini
prosit zanjo.
552
Jože Hudales, Od zibeli do groba, Ljubljana in Velenje 1996 (v nadaljevanju Hudales, Od zibeli do groba), str. 91.
553
Na primer zato, da je bilo pri hiši zagotovljenih več delovnih rok, ali pa nekdo, ki bi (lahko) pozneje prevzel
domačijo oz. posest.
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in matere, tako da so vnovične poroke kmečkih gospodarjev pogosto sledile smrti (prve) žene le
z nekajmesečnim razmikom.554
Težje se je bilo sploh poročiti, po prvi poroki pa je imel eden ali drugi partner vsaj deloma
zagotovljeno eksistenco, tako da je bila vnovična poroka lažje dosegljiva in hitreje izvedljiva.
Zaradi zgoraj zapisanega nas ne sme presenečati, da so bili vdovci in vdove v bistvu zelo
iskani.555
Izjemen in sam po sebi zgovoren je vpis iz leta 1648. Cerkev je tedaj imela izreden vpliv na
življenje posameznika. Če je bila nezakonska zveza še nekako tolerirana (poroka je seveda
zahtevala denar), to nikakor ni veljalo za prešuštvovanje. Pri tem vpisu je dodatno šlo za
prešuštvovanje ženske, poročene v precej ugledno oz. vsaj znano kmečko družino na Dravskem
polju. Če se Jera Ravena (Rauena) ne bi spravila s Cerkvijo oz. se ne bi poročila z Gregorjem
Bohincem (Wohinitz), bi jo čakala gotova smrt, morda celo javni linč.
Najimenitnejša poroka dotlej v župniji Hoče, zabeležena v poročni knjigi, je nedvomno potekala
21. septembra 1651. Lastnik več zemljiških gospostev Frančišek Bernard baron Moškon se je
tedaj poročil s Suzano Elizabeto pl. Sulzburg. Ker je bila nevesta vdova po baronu Žigmundu
Sultznu, je ženin tako postal še (so)lastnik gospoščine Hompoš.
V vpisu iz poletja 1656 se kot poročna priča omenja tedanji upravnik gospoščine Hompoš Janez
Jurij Formocher.
Naslednji zanimivejši vpis najdemo dvajset let pozneje. V letu 1676 se kot poročna priča omenja
Janez Gregor Samobor, ki je pet let pred tem, v letu 1671, deloval kot upravnik v Ravnem polju.
Očitno se je (tedanji) ravnopoljski upravnik Andrej Grafenauer izkazal za sposobnejšega.
Zanimivo pri tem vpisu je tudi to, da sta tako ženin kot nevesta prihajala oz. bila rojena v drugi
župniji.
V poletju 1684 se je Katarina Sidonija pl. Wintershoffer poročila z Žigmundom Ludvikom pl.
Standogom. Očitno je Katarina Sidonija živela na gospostvu Zgornje Radvanje še potem, ko ga je
Gotfrid Ernest prodal Prandtnerjem.
V vpisu iz začetka leta 1692 se kot priča med drugim omenja sin tedanjega upravnika gospostva
Spodnji Maribor, Janez pl. Leuzendorffer. Janez se je z ženinom Matijo Forstnerjem nedvomno
spoznal na gospostvu Betnava, ki je bilo tedaj podrejeno Khislom, lastnikom gospostva Spodnji
in Zgornji Maribor.
554
555

Hudales, Od zibeli do groba, str. 96.
Prav tam, str. 103.
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V začetku leta 1693 se v Št. Janžu kot priča omenja Janez Ernest Wogner, ki se kot upravnik
gospostva Ravno polje omenja že od leta 1686. Nevesta je bila tedaj Kristina Kronaveter, vdova
po Juriju (nekdaj lovcu pristave v Šentjanžu). Prav mogoče je, da se je ženin Matija Likevič
(Likhebiz), ki je prihajal iz hribovitega in gozdnatega Vurberka, poklicno prav tako ukvarjal z
lovom. Reka Drava tudi v tem primeru ni predstavljala ovire.
* * *
Zadnja od matičnih knjig za župnijo Hoče je pokopna knjiga, ki se nahaja proti koncu vpisov
krstov in porok v zgoraj opisani knjigi. Bolje rečeno gre za en samcat list zapisov pokopov v letih
1640–1643. Vsega skupaj je zabeleženih 13 pokopov, od teh jih je sedem za leto 1640. Zato
lahko upravičeno dvomim(o) v to, da so bili pokopi vestno zabeleženi. Od omenjenih vpisov gre
izpostaviti tistega z 29. aprila 1643, ko je v starosti 43 let umrl Janez Henrik pl. Wintershoffer iz
Zgornjega Radvanja. Mogoče ni odveč omeniti še vpisa s 16. decembra 1643. Tedaj je bila
pokopana Neža Visočnik (Visoznik), ki je (oz. naj bi) dočakala celih sto let.
3.2.3 LIMBUŠKI KRSTNI MATICI

Po številu krstov v posameznem letu se (je) župnija Limbuš nahaja(la) takoj za (nad)župnijama
Slivnica in Hoče. Za 17. stoletje sta od matic ohranjeni dve krstni knjigi. V prvi so zabeleženi krsti
v letih 1624–1664. Za potrebe naloge sem pregledal krste od leta 1645 dalje. Zaradi slabo
ohranjene knjige in množice podatkov v njej sem iz nje izpisal zgolj tiste vpise, ki se dotikajo
obravnavane teme oz. krajev. Krstna matična knjiga iz obdobja 1665–1690 je izgubljena, tako da
se druga krstna knjiga začne šele z letom 1691. Latinski vpisi si do konca leta 1699 sledijo na 105
straneh. Branje le-teh je izjemno oteženo, saj so listi na spodnjem desnem robu močno zavihani
oz. verjetno poškodovani od ognja. Pogosto ni zapisano, da je otrok nezakonski oz. da par ni
poročen (ženska se ne omenja kot priležnica). Knjigi sta malo večjega formata od A5. Vpisi v prvi
knjigi imajo precej vestno pripisane kraje, v drugi pa se ti zapisujejo zgolj do konca leta 1692. Z
menjavo zapisovalcev se kraji nato, sicer manj vestno, pripisujejo še od leta 1696 dalje. Listi z
vpisi za leto 1693 v drugi krstni knjigi manjkajo. Za leto 1691 sem izpisal tiste vpise, ki so
vsebovali omembo kraja, od leta 1692 dalje pa vse. Od teh sem v celoti izpisal tiste redke z
omembo kraja ali pa drugače zanimive. Dušnopastirski okoliš župnije sv. Jakoba v Limbušu je
segal proti Rušam, od krajev, obravnavanih v nalogi, pa je zajemal Studence, Pobrežje (Zgornje
in Spodnje) in mariborsko predmestje (vse do cerkve sv. Marije Magdalene).
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Tabela 14: Zanimivejši vpisi iz limbuških krstnih matic za obdobji 1645–1664 in 1668–1699.
DATUM

PAR: KRŠČENEC/-KA

BOTRI

KRAJ/OPOMBA

8. 10.
1649
14. 2.
1657

Bolfenk in Eva Rozina pl. Fierenberg:
Bolfenk Žigmund
Ludvik in Magdalena Hӓmbl: Klara Cecilija

/

2. 8.
1662

Mihael in Kunigunda Rauniack: Štefan
(lokalni župnik sem v nujnosti, pri porodni
babici Agati Germ, izvedel izganjanje
hudobnega duha s kristusovim
maziljenjem in božjim zakramentom)556
Gregor Prespan, pril. Barbara Moskon:
Urša (n)

g. Bolfenk Senecovitsch,
ga. Benina Wintershoffer
g. Jurij Lorber (upravnik
gospostva Ravno polje),
ga. Katarina Niderl
/

23. 9.
1696

Janez Zedar (vrtnar pri
presv. g. Tattenbachu),
Katarina Schillinger

/

EKSORCIZEM,
izvedel limbuški
župnik; porodna
babica Agata
Germ
Pri cerkvi sv.
Marije
Magdalene;
krstil ruški vikar
Luka Jamnigg

Prvi zanimiv vpis je nedvomno plemiškega značaja, na žalost brez omembe kraja oz. statusa
zakonskega para in botrov. Benina pl. Wintershoffer je nedvomno pripadala družini, živeči na
gradu Zgornje Radvanje. Mogoče je šlo za ženo Matjaža pl. Wintershofferja.
V letu 1657 se kot upravnik gospostva Ravno polje omenja Jurij Lorber. To je sploh prvi podatek
o kakem ravnopoljskem upravniku na podlagi matičnih knjig. Pri tem mogoče ni zanemarljivo,
da se je gospostvo Ravno polje od cerkve sv. Jakoba v Limbušu nahajalo vsaj 20 kilometrov
stran.
V letu 1662 je v limbuški krstni matici možno zaslediti zapis o izganjanju hudiča. Ni slučaj, da se
je eksorcizem izvedel v času največjega lova na »čarovnice«, čeprav je v obravnavanih maticah
nekaj povsem izjemnega. Pri tem vpisu se istočasno prvič z imenom in priimkom omenja
porodna babica. Pripis porodnih babic je bil nujen šele v matičnih knjigah slabi dve stoletji
pozneje.
V letu 1696 se kot boter omenja grajski vrtnar pri grofu Tattenbachu. Pri tem je bržčas mišljen
Janez Krištof grof Tattenbach, ki si je tedaj lastil svobodno hišo v Mariboru in k njej pripadajoče
hotinjske podložnike. Nezakonskega otroka je krstil ruški vikar Luka Jamnik (Jamnigg) iz
(pozneje) znamenite družine duhovnikov iz Ruš.

556

...ad obstreticem Agata Germ a me a loci parocho peracto Exorcismo, sac: deo et Chrismate linitus est. NŠAM,
fond: Župnija Limbuš, Krstna knjiga I, 1624–1664.
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3.2.4 SPODNJEPOLSKAVSKE MATICE

Del ozemlja Dravskega polja je nadalje spadalo v okvir župnije Spodnja Polskava. Matična knjiga
te župnije je nekako navpično razpolovljenega A4 formata. Ovita je v rjavi ovojni papir, z
nalepko v desnem zgornjem kotu z napisom: »Spodnja Polskava, RMK 1661–1700, PMK 1668–
1700, MMK 1689–1699«. Po šematizmu je župnija Spodnja Polskava obsegala kraje oz. občine
Spodnjo Polskavo, Pokoše in deloma Pragersko.557 Od gospoščin oz. pristav, ki so spadale v okvir
župnije, je potrebno omeniti Pragerjev oz. Pragerski dvorec. Pogosto se omenja še gospostvo
Frajštajn, ki je dejansko spadalo v dušnopastirski okoliš slivniške župnije. Kjer vpisi niso
vsebovali navedbe kraja ali kakšne zanimive statusne oznake, sem v tabeli zabeležil datum in
ime (ter priimek) krščenca, s pripisom, ali je šlo za zakonskega ali nezakonskega otroka.
Krsti so zapisani v latinščini in v knjigi zajemajo strani od 1 do 250. Prvi krstni vpis je z 9.
septembra 1661, zadnji v tej knjigi pa je z 20. decembra 1699. Knjiga je na splošno dobro
ohranjena. Kraji so striktno pribeleženi le od septembra 1661 do septembra 1662 in nato od
marca do decembra 1669, kar onemogoča podrobnejšo analizo krstnih vpisov. Spodaj so
tabelarično navedeni zanimivejši vpisi.
Tabela 15: Zanimivejši krstni vpisi iz spodnjepolskavske matice v obdobju 1661–1699.
DATUM

PAR: KRŠČENEC/-KA

BOTRI

KRAJ/OPOMBA

26. 1.
1662

Sebastijan Kotnik (s Sp. Polskave),
Marija Las (hči Matije, s Šikol)

Pragerjev dvor

15. 2.
1668

Jernej (oskrbnik pri g.
{Žigmundu} Prontnerju na
Pragerjevem dvoru) in Ana
( ): Blaž
Tomaž in Zofija Seifrid:
Elizabeta

Frajštajn, grad;
krstil kaplan Blaž
Pfeiffer

7. 2.
1669

Mihael ((grajski?) krznar),
pril. Kunigunda: Polona (n)

23. 5.
1674
9. 10.
1678

g. Janez Jožef in {Marija}
Saloma Bratez: Janez Jožef
Matija in Jera
Verhouschekh: Luka

plem. in darež. g. Gabrijel von
Prontenau, Rozina {Elizabeta} von
Prontenau (hči plem. in darež. g.
Friderika, upravnika gospostva
Frajštajn)
g. David Ludvik Köelliz, presv. ga.
Rozina grofica (sv. rim. cesarstva) von
Dietrichstein (roj. grofica von
Trautmansdorf)
g. Nikolaj Vermati, ga. Magdalena
Prontner
čast. g. Blaž Pfeiffer (polskavski
župnik), ga. Marija Korpan (žena
upravnika gradu/gospostva v Zg.
Polskavi)

557

Šematizem lavantinske škofije, str. 105.

159

Krstil župnik Pavel
Andrej Rainer

{Pragerjev/
Pragerski dvor}
Zgornja Polskava,
župnija Slivnica;
krstil kaplan Gregor
Schweinzer
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28. 3.
1680
1. 3.
1683

g. Frančišek {Žigmund} in ga.
Marija Elizabeta Fuccar:
Marija
Martin (ključar v župnijskem
domu) in Neža Jausner: Ana
Marija Rozina

28. 9.
1686

Frančišek {Žigmund } in
Marija Elizabeta Fukar: Urša

3. 12.
1693
21. 12.
1694

g. Herman in ga. {Ana}
Marija Pob: Marija Barbara
g. Žigmund Frančišek in ga.
Marija Elizabeta Fuger: Eva
Marija
g. Herman in ga. {Ana}
Marija Popp: Peter Pavel
presv. g. Jurij Ignac von
Rempreht, pril. Urša (iz vile
Rueplhoff): Marija Julijana
(n)

1. 7.
1696
11. 2.
1697

čast. g. Blaž Pfeiffer (polskavski
župnik), ga. Marija Pirchek

/

čast. g. Blaž Pfeiffer (polskavski
župnik), spošt. priorka Marija Ana
Petschoher, ga. Katarina Elizabeta
Aerdoed(in), ga. Marija Pirnzer
čast. g. Blaž Pfeiffer (polskavski
župnik), presv. ga. Marija Saloma
Bratiz in njena hči Ana Marija
čast. g. Blaž Pfeiffer (župnik), plem. ga.
Ana Marija Brättez von Prattenfeldt
čast. g. Blaž Pfeiffer (župnik), ga.
Marija Pop

Krstil g. Martin
Schesschnig

čast. g. Blaž Pfeiffer (župnik), plem. ga.
Marija Ana von Pratenfeld (vdova)
čast. g. Jernej Keller, Urša Lautterspek

Krstil Luka
Guettzol(t),
pomočnik župnika
/
Krstil čast. g.
Gregor Schweinzer,
župnik v Cirkovcah
{Pragerjev dvor}
Rueplhoff ; krstil
župnik Blaž Pfeiffer

Kmalu po vodenju spodnjepolskavske krstne matice se v njej omenja Pragerjev dvor. Po zapisu
sodeč je njegov tedanji upravitelj bil plemeniti gospod Žigmund Prantner (Prontner) z ženo
Magdaleno. Njuno ime izvemo v vpisu iz 9. 8. 1663. Magdalena se npr. 23. maja 1674 omenja
kot botra Janeza Jožefa, sinčka plemenitih zakoncev Bratec (Bratez), novih lastnikov
Pragerjevega dvora. Dne 19. 8. 1682 se nek ugleden Prantner posredno omenja kot lastnik
mlina v Stražgonjci.
Plemiška družina Prantenau (von Prontenau) je sodeč po vpisu iz leta 1668 samo upravljala
dvorec oz. gospostvo Frajštajn, ki je tedaj pripadal rodbini Dietrichstein. Ena od pripadnic te
rodbine, grofica Rozina (roj. Trautmannsdorf), je tukaj botrovala v začetku leta 1669. Najbrž je
živela na gradu Zgornja Polskava ali pa v Frajštajnu. V istem letu se v vpisu z 22. aprila omenja
Vincenc Bierkher, lovec grofa Dietrichsteina, zaposlen na gospostvu Frajštajn. Krstni boter iz leta
1668 je bržčas istoveten z Janezom Gabrijelom Prantnerjem pl. Prantenau, ki se je 17. 1. 1667 v
Mariboru poročil z Marijo Niderl(e).
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23. maja 1674 se v matici prvič omenjata plemenita zakonca Bratec (Bratez). Janez Jožef je prav
v letu 1674 kupil Pragerjev dvor558 od Jurija Zajfrida grofa Dietrichsteina. Pred tem naj bi bil
upravnik dvora, vendar kakšnih posebnih dokazov za to v matičnih knjigah ni. Glede na ime
krščenca je prav verjetno, da sta zakonca pl. Bratec povila svojega prvega sina, ki je tako dobil
ime po očetu. Marija Saloma je svojemu možu pozneje povila še Ano Magdaleno (19. 7. 1676),
Janeza Antona (18. 5. 1684), Marijo Rozalijo (19. 5. 1687) in Klaro Konstancijo (27. 6. 1689). V
letu 1686 je Marija Saloma najverjetneje botrovala skupaj s svojo najstarejšo hčerko Ano Marijo
pl. Bratec. Po smrti svojega očeta (1692, glej pokopne vpise) se je bila slednja primorana
poročiti s Hermanom Popom (Popp), saj so v družini prevladovale ženske, brata pa še nista bila
polnoletna za prevzem dediščine.
V naslednjih nekaj letih sta se novima lastnikoma Pragerjevega dvora rodila Marija Barbara (3.
12. 1693) in Peter Pavel (1. 7. 1696). Pri obeh krstih se kot botra omenja Marija Ana pl. Bratec.
Janez Jožef se je po smrti Marije Salome (1689) namreč do leta 1691 vnovič poročil z Marijo
Ano.559 V letu 1696 se kot botra dvakrat omenja še neporočena (oz. devica) Marija Magdalena
Bratec pl. Breitenfeld. Po zapisanem sledi, da sta se pred sinom Janezom Jožefom (1674) v
prvem zakonu Janeza Jožefa pl. Bratca z Marijo Salomo rodili vsaj še dve hčerki.
Proti koncu leta 1678 se v polskavski matici posredno omenja upravnik gradu v Zgornji Polskavi.
Upravnikova žena Marija Krpan (Korpan) je tedaj nastopila za botro zakoncema Vrhovšek
(Verhouschekh). Šest let pred tem, 3. marca 1672, sta dala Andrej in Marija Krpan krstiti svojo
dojenčico za Rozino. Že tedaj sta veljala za ugleden par, saj sta jima botrovala denimo
polskavski župnik Blaž Fajfer (Pfeiffer)560 in Rozina Elizabeta pl. Prantenau (v letu 1668 se
omenja kot hčerka Friderika, upravnika Frajštajna). Možno je, da je bil Andrej upravnik že tedaj.
Marija Krpan se kot botra omenja še konec leta 1697, vendar ni nujno, da gre za isto osebo.
28. marca 1680 se kot starša prvič omenjata plemenita zakonca Fuger (Fuccar, tudi Fuker,
Fukar). Njun zakon je bil izjemno ploden. Po Mariji (1680) sta namreč do konca stoletja povila še
Marijo Rozino (21. 9. 1681), Marijo Ano (19. 4. 1684), Uršo (28. 9. 1686), Elizabeto (26. 2. 1688),
Ano Suzano (18. 8. 1689), Marijo Katarino (2. 12. 1691) in Evo Marijo (21. 12. 1694). Vsem tem
krstnim vpisom navkljub ni možno zapisati, kje sta zakonca prebivala oz. kakšen je bil njun
status, saj podatkov o tem v maticah ni. Omembe vredna je mogoče notica iz leta 1669 (vpis z
18. 2.), ko se kot viničar pri (zemljiškemu) gospodu Fugerju omenja Matija Marčič (Marzhizitz).
Štiri leta pozneje (18. 9. 1673) se pri »gospe« Fuger omenjata gostača Andrej in Jera. Precej
558

Pragerhoff = Pragerjev dvor oz. pristava. Pozneje je po tem dvor(c)u ime dobila sedanja vas Pragersko.
27. avgusta 1691 sta v mariborski župniji svojo dojenčico krstila za J(o)ano Sabino. Glej obravnavo matičnih knjig
mariborske župnije sv. Janeza Krstnika.
560
Leta 1668 se omenja v seznamu učencev ruške latinske šole. Pfeiffer Blasius Veistricensis (iz Bistrice). Mlinarič,
Seznam imen iz latinske kronike, str. 151.
559
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verjetno se zdi, da je pri teh zgodnejših podatkih o zakoncih Fuger šlo za starša Žigmunda
Frančiška.
V začetku leta 1683 sta otroka dobila zakonca Jaušner (Jausner). Martin je tedaj opravljal
funkcijo ključarja župnijskega doma pri cerkvi sv. Štefana v Spodnji Polskavi. Za kako pomemben
poklic je šlo, zgovorno pričajo tudi botri. Med temi se je znašla tudi priorka dominikanskega
samostana Studenice, Marija Ana Pečoher (Petschoher). Slednja se je morala pogosto zadrževati
v spodnjepolskavski župniji, sploh po letu 1679, ko je štifta v njenem imenu od Žigmunda
Helfrida grofa Dietrichsteina kupila gospoščino Frajštajn.561
Vpis iz leta 1697 omenja še eno pristavo na tem koncu Dravskega polja, t. i. Rueplhoff. Pristava
se omenja že enkrat poprej (27. 3. 1668), vendar se je, podobno kot nekaj drugih, ki se
omenjajo na ozemlju Dravskega polja, ni dalo lokalizirati.
* * *
Vpisi porok se nahajajo na 63 neoznačenih straneh, od katerih je za nalogo prišlo v poštev prvih
61. Zvečine so lepo berljivi. Prvi vpis poroke je s 4. oktobra 1668, zadnji v letu 1699 pa je s 25.
novembra. Veliko vpisov ne vsebuje omembe kraja; tisti so v tabeli (glej priloženi CD) zabeleženi
zgolj z datumom.
Tabela 16: Zanimivejši poročni vpisi iz spodnjepolskavske matice v obdobju 1668–1699.
DATUM

PAR

PRIČE

KRAJ/OPOMBA

28. 5.
1675

g. Jernej Kantl in Katarina Elizabeta
Augustin (blizu cerkve K.S.K.)

/

10. 8.
1690

g. Martin Vid Wogner (vdovec, iz Sl.
Bistrice) in Jera Jagoditz (vdova po
Adamu, dékla pri g. Janezu Jožefu
Wratez-u)
g. Herman Popp (odvetnik v Celju) in
Ana Marija (častivredna/devica)
Brattez
Martin Enzhi (hlapec pri g. Hermanu
Popp-u) in Urša Rogliz (hči Janeza,
kuharica v Pragerjevem dvoru)
presv. g. (J.V.d.) Anton Vellker in
presv. ga. Marija Ana (vdova) Pratez
(s Pragerjevega dvora)

g. {Janez } Jožef Wrotez in g.
{Janez} Andrej Graffenauer
(upravnik gospostva Ravno polje)
g. Janez Jožef Wratez (iz
Pragerskega dvora), Andronij (?, iz
Sl. Bistrice)
g. Blaž Pfeiffer (polskavski župnik),
g. Persche (župnik, s Ponikve pri
Celju?)
Martin Ambrush

Celje/
Spodnja
Polskava
Pragerjev/
Pragerski dvor

g. Herman Pop, g. Sebastijan Flere
(iz Maribora)

Pragerjev/
Pragerski dvor

16. 11.
1692
24. 11.
1694
28. 11.
1696

561

Pirchegger, str. 127; Sikora, 5/114.
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V prvem poročnem vpisu v zgornji tabeli se kot poročni priči omenjata Janez Andrej Grafenauer,
od leta 1672 dalje upravnik gospoščine Ravno polje, in Janez Jožef pl. Bratec, tedaj že lastnik
Pragerjevega dvora.
Pri vpisu z 10. avgusta 1690 je posebej zanimivo to, da se je z (nekdanjo?) déklo na Pragerskem
dvoru poročil meščan iz Slovenske Bistrice. Tako ženin kot nevesta sta bila vdovca, zato sta v
novi zakon prinesla določeno premoženje oz. nepremičnine. Martin Vid pl. Vogner (Wogner) je
bil mogoče v sorodu z Vognerji z bližnjega Ravnega polja, ki so v tem obdobju delovali kot
upravniki gospostva. Lastnik Pragerskega dvora pl. Bratec je mogoče nastopil kot poročna priča
zaradi ugleda zakoncev ali pa pač iz enostavnega razloga, ker je nevesta del(ov)ala na
gospoščinskem sedežu.
Po smrti Janeza Jožefa pl. Bratca so skrbniki dediščine hitro poskrbeli za poroko (verjetno)
najstarejše hčerke Ane Marije. Poroka se je zgodila 16. novembra 1692, štiri mesece po smrti
lastnika gospoščine. Ker sta bila sinova za prevzem gospoščine premlada (zaradi velike
mortalitete med otroki, ki ni prizanašala niti bogatejšim in plemenitim družinam, pa ne smemo
izključiti niti njune smrti), se je kot »odrešenik« prikazal ženin v podobi Hermana Popa,
odvetnika iz Celja562. Za priči sta nastopila dva župnika. Domači župnik Blaž Fajfer je predstavljal
pričo Ani Mariji, župnik Perše (Persche) pa je verjetno zastopal domačo župnijo ženina
Hermana. S poroko je Herman Pop postal zemljiški gospod Pragerskega. Dve leti pozneje se je
npr. njegov hlapec poročil s kuharico v Pragerjevem dvoru.
Pri poroki Marije Ane pl. Bratec s konca leta 1696 se kot priča omenja pragerski gospod
Herman Pop. Druga priča je prihajala iz Maribora. Tam je mogoče iskati korenine druge žene
Janeza Jožefa pl. Bratca; ne gre pozabiti, da sta leta 1691 dala edinko krstiti prav v Mariboru.
* * *
Kot zadnjo od matic župnije Spodnja Polskava moram omeniti mrliško oz. pokopno knjigo. Vpisi
v mrliški knjigi II (1689–1699) se nahajajo sredi že omenjene skupne matične knjige župnije
Spodnja Polskava. Vpisi pokopov so napovedani od leta 1677 dalje, vendar je vpis pokopa s 7.
septembra 1677 edini iz tega leta; naslednji je s 14. aprila 1689. Vpisi pokopov skupaj
zavzemajo 21 strani in so, če izvzamem slabo ohranjene strani od 11 do 14, lepo berljivi.
Povečini sta zabeležena samo datum smrti (oz. pokopa) in ime s priimkom, nekje od leta 1693
dalje pa še pokojnikova starost. Statusnih oznak je zelo malo. Pokopi v priloženi tabeli so urejeni
po datumu, kar v matični knjigi ni bil vedno pogoj.
562

V letu 1670 se kot učenec ruške šole omenja Janez Matej Popp, potomec odličnikov iz Gradca (Popp Joannes
Mathaeus praenobilis Graecensis). Pozneje naj bi ta v Celju opravljal poklic sodnika. Morda gre za kakšnega
Hermanovega sorodnika (brata?). Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 153.
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Tabela 17: Zanimivejši pokopi iz matične knjige župnije Spodnja Polskava v obdobju 1689–1699.
563

POKOP DNE

POKOJNI/-A

KRAJ, OPOMBA OZ. STATUS

31. 7. 1689

Klara Konstancija Bratez {roj.
27. 6. 1689}
Ana Suzana Fucar {roj. istega
dne, 18. 8. 1689}
ga. Marija Saloma Bratez
g. Janez Jožef Bratiz

Krščenka g. {Janeza Jožefa} Bratez-a {tedanjega
lastnika Pragerjevega dvora}
Krščenka g. Frančiška {Žigmunda} Fucar-ja

18. 8. 1689
2. 9. 1689
7. 7. 1692

{žena g. Janeza Jožefa, lastnika Pragerjevega dvora}
{vdovec po Mariji Salomi, lastnik Pragerjevega dvora}

Sodeč po vseh vpisih v polskavskih maticah je Marija Saloma pl. Bratec umrla dokaj mlada. Še v
letu svoje smrti je povila Klaro Konstancijo, ki v vročem poletju ni dočakala več kot mesec dni
življenja. V letu 1689 je zemljiški gospod Pragerskega dvora doživljal prave tragedije. Kmalu po
smrti hčerke mu je umrla še žena (kar je lahko bilo tudi povezano). Janez Jožef je na pristavi
tako ostal za nekaj časa sam s kopico mladoletnih otrok. Vsaj do leta 1691 se je vnovič poročil.
Vseeno je zanimivo, da poroke med Janezom Jožefom pl. Bratcem in Ano Marijo v polskavski
poročni knjigi ni. Očitno je bil zemljiški gospod Pragerskega staromoden (čeprav vnovična
poroka ne kaže na to!) in se je poročil v župniji svoje nove izvoljenke.
3.2.5 HAJDINSKE MATICE

Za demografsko podobo Dravskega polja sem nadalje pregledal matične knjige župnije Hajdina.
Krstna knjiga I (1665–1682) zajema vpise od 7. maja 1665 do 2. junija 1682. Knjiga je nekje
navpično razpolovljenega formata A4. Prve strani so docela potemnele in zato težje berljive.
Knjiga obsega 297 strani, vendar se krsti vodijo le do strani 186. V isti knjigi se namreč nahajajo
še vpisi porok in pokopov. Poročni vpisi se nahajajo na straneh od 187 do 249, pokopni pa do
strani 290. Zadnjih nekaj strani je praznih. Vpisi so v latinskem jeziku, najde se tudi kakšna fraza
v nemščini in v domačem jeziku.
Krstna knjiga II (1683–1718) zajema vpise od 30. avgusta 1682 do 5. novembra 1717. Ima 269
označenih strani, zadnji krstni vpis je na strani 267. Tudi v tej knjigi se na koncu nahaja nekaj
neuporabljenih in neoznačenih listov. Za nalogo so bili pregledani vpisi do konca leta 1699
(zadnji vpis je z 31. decembra 1699) oziroma do strani 129. Prvih šest strani je izredno slabo
ohranjenih oz. zelo obrabljenih. Vpisi so v latinskem jeziku. Zaradi množice vpisov sem v tabelah
(priložen CD) v celoti izpisal samo tiste, ki so vsebovali kakršnokoli omembo kraja. Pri ostalih
sem zabeležil datum, ime krščenca in njegov status ((ne)zakonski). To velja zlasti za vpise po letu
1692, ko kraji praviloma niso zabeleženi. Sledi tabelarna ureditev najzanimivejših vpisov iz obeh
knjig in kratek komentar (pod tabelo).
563

Podatki, označeni z zavitimi oklepaji so pridobljeni na podlagi primerjav krstnih, poročnih in pokopnih vpisov v
obravnavani matični knjigi župnije Spodnja Polskava.
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Tabela 18: Zanimivejši krstni vpisi iz hajdinskih matic v obdobju 1665–1699.
DATUM

PAR: KRŠČENEC/-KA

BOTRI

KRAJ/OPOMBA

10. 10.
1666

Tomaž (oskrbnik v Ravnem
polju, služabnik njeg. ekscel.
g. Janeza Kristijana Gallerja,
vojnega predsednika) in
({Marija}) Golob: Luka

Ravno polje,
dvorec

1. 4.
1669

Tomaž in Marija ({Golob}):
Marija

15. 1.
1671

g. Janez in ga. Marija Khlos:
dvojčka Hieronim in Adam

28. 2.
1671

Matija in Elizabeta Golob:
Marija

3. 5.
1673

g. {Janez} Andrej (upravnik
gospostva Ravno polje) in ga.
{Marija} Barbara
Graffenauer: Janez Andrej
Janez {(izdelovalec skrinjic/
skrinjar)} in Marija Dollar:
Ana Judita
Danijel (oskrbnik na pristavi
Frančiška Kunesch-a) in Jera
( ): dvojčka Tomaž in Andrej
g. Frančišek Jožef (upravnik
gospostva Ravno polje) in
Ana Marija Kästl: Marijana

Tobija Zaharija Miltenperger (upravnik
omenjenega gospostva/=Ravnega polja);
darež. in priznani upravnik Tomaž Finieht
(ureditelj gospostva, tudi tamkajšnji
vrtnar), Jera Wrodnioakh (žena
poročnika)564
Matija Paueo, ga. Ana Suzana
Mullnipergar (žena Tobije Zaharije,
upravnika gospostva Ravnega polja)
Hieronimu: g. Hieronim {Dioniz} von
HurnWurg (upravnik gospostva Turnišče),
ga. Marija Kaz (žena Horaca, s Ptuja);
Adamu: Adam Korade (ptujski meščan in
svétnik), ga. Eva Sidonija von HurnWurk
(žena upravnika gospostva Turnišče)
g. Janez Nikolaj Shober (tajnik na
gospostvu Ravno polje), ga. Ana Marjeta
Samobor (žena g. Janeza Gregorja,
upravnika na gospostvu Ravno polje)
Andrej Frankouitsh (iz Rošnje), ga.
Katarina Copainik (žena Jurija, v služnosti
na dvorcu Ravno polje)
darež. g. Frančišek (?)erboro565 Gallor,
presv. ga. {Marija} Terezija Gallar

{Ravno polje,
dvorec}

Tomažu: Jurij Rogina, Urša Sorko; Andreju:
Filip Laznik, Urša Rogin(a)

Breg

g. Sebastijan Schorian (zastopnik letnih
štajerskih stanov, ki je izboljšal kraj presv.
g. grofa (itd.) Žigmunda Saüer-ja), ga. Ana
Katarina Schorian (žena upravnika)
presv. g. Jurij Friderik grof Sauer (iz
gospostva Borl, itd. – naslovi), ga. Ana
Katarina Schuria(n) (osebna pomočnica
darež. g. Matije Gregorja Stadler-ja,

Ravno polje,
dvorec

27. 10.
1676
27. 11.
1686
12. 10.
1688

27. 11.
1690

g. Jurij Ernest (upravnik
gospostva Ravno polje) in ga.
Veronika Wagner: dvojčka
Janez Andrej in Frančišek

564

Ravno polje,
dvorec (?)
{Breg}; (oba)
krstil Martin
Seccoll

Ravno polje,
dvorec (?)

Ravno polje,
dvorec

Ravno polje,
dvorec

Lucas filius legitimus istius Thomae Golob, Shafern zu Ebens; (Ihr) Excell: H(errn) H(errn) Johannis Christiani
Gallern, khriegs Praesidenten Vnterthan. Patrines fuit Tobias Zacharias MiltenPerger, verwalter vnter des iezt
benendten hershaft. Loco D(omi)ni Generosi istius Praeficti fuit Constitutus Thomas Finieht eiusdem Dominiy
Hartner, Matrina fuit Gertrudis des Lueuts Wrodnioakh Weib. NŠAM, fond: Župnija Hajdina, Krstna knjiga I, 1665–
1682, fol. 13.
565
Nečitljivo zaradi madeža od črnila.
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26. 11.
1691
24. 3.
1693

26. 6.
1696

9. 3.
1697

Jožef
Maksimilijan in Marija Regina
Tainer: Katarina Elizabeta
g. Janez Ernest (upravnik
gospostva Ravno polje) in
Veronika Wogner: Marija
Terezija
darež. g. Janez Krstnik
(upravnik gospostva Ravno
polje) in ga. Ana Wognar:
Frančišek Anton
Jakob NN (splavar), vlačuga
Zofija Predizh: Gregor (n)

višjega upravnika (v kraju) presv. g. grofa)
g. Janez Adam Straus (tajnik), darež. ga.
Marija Elizabeta Lemaher (žena upravnika
gospostva Turnišče)
g. Sebastijan Shorian (proviantni upravitelj
na Ptuju), ga. Magdalena Cecilija Rudolff (s
Ptuja)

(Turnišče,
gospostvo)
Krstil vikar
Jurij Pacher

darež. g. Matija Rudolff (administrator na
ptujskem gradu), ga. {Ana Katarina}
Shurien

Ravno polje,
dvorec

Jurij Rogina, Katarina Zeth

Omemba
splavarja

Dne 10. oktobra 1666 sta dala svojega dojenca krstiti zakonca Golob, tedanja oskrbnika
gospoščine Ravno polje. V zapisu se posredno omenja (tedaj še živeči) Janez Kristijan baron
Galler, kot krstni boter pa upravnik Ravnega polja Tobija Zaharija Miltenperger (tudi
Mullenperger, Mulhenperger). Če vpis primerjamo s tistim s 1. aprila 1669, izvemo (s pomočjo
kančka domišljije) ime oskrbnikove in upravnikove žene, istočasno lahko dodamo še manjkajoči
kraj. Precejšnje razlike v zapisu (nemških oz. nasploh »tujih«) priimkov (pa) so nekako že
stalnica v matičnih knjigah.
V začetku leta 1671 sta dala dvojčka krstiti ugledna zakonca Klos (Khlos) iz Brega pri Ptuju. V
pokopnih matičnih vpisih se dva člana te družine omenjata kot zdravnika. Pri krstu sta na primer
sodelovala upravnik gospostva Turnišče Hieronim Dioniz pl. Hornburg (von Hurnwurg) z ženo
Evo Sidonijo. Hieronim se kot upravnik Turnišča prvič omenja v vpisu s 27. marca 1669. Njegova
žena je nazadnje botrovala 8. junija 1678, zadnji podatek o zakoncih pl. Hornburg nasploh pa je
z 12. marca 1679. Drugi ugledni boter je bil meščan in mestni svétnik na bližnjem Ptuju, Adam
Korade. Oba dvojčka sta svoji imeni dobila po botrih, se pravi Hieronimu in Adamu.
Konec februarja leta 1671 sta dala svojega otroka krstiti še druga dva od zakoncev Golob, Matija
in Elizabeta. Boter deklici Mariji je bil Janez Nikolaj Šober (Shober), tajnik na sedežu gospostva
Ravno polje. Desetletje pozneje, dne 9. junija 1681, je na Ravnem polju npr. botrovala še
neporočena Julijana Šober, najverjetneje njegova hči. Marijina krstna botra je na drugi strani
bila Ana Marjeta Samobor, žena Janeza Gregorja, tedanjega upravnika gospostva Ravno polje.
V začetku maja 1673 se kot upravnik Ravnega polja omenja Janez Andrej Grafenauer. Njegova
služba nam je iz hoških matic poznana že od prej, saj se kot boter omenja v tamkajšnjem
krstnem vpisu s 14. julija 1672.
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Prav poseben vpis je s konca leta 1676. Zakoncema Dolar (Dollar) oz. njuni krščenki Ani Juditi
sta tedaj botrovala člana rodbine Galler. Ena od njiju je bila Marija Terezija baronica Galler, ki je
bila po smrti svojega moža barona Janeza Kristijana (1669) edina lastnica obsežnega zemljiškega
gospostva. 16. januarja 1679 se Janez Dolar pri krstu svojega sinčka Matije Antona omenja kot
izdelovalec skrinj(ic). Očitno je bil (ta čas) na dvorcu stalno zaposlen in sta z ženo zato bivala v
njem.
Konec leta 1686 se na Bregu pri Ptuju omenja vila oz. pristava Frančiška Kuneža (Kunesch). To
pa ni prva omemba kake pristave na tem koncu Dravskega polja; prva majerija se v hajdinski
krstni matici omenja v vpisu z 12. novembra 1666.
Z novimi lastniki gospostva Ravno polje so se (najverjetneje) menjali tudi njihovi upravniki in
oskrbniki. V letu 1688 se kot upravnik gospostva (tako) omenja Frančišek Jožef pl. Kestl (Kästl) z
ženo Ano Marijo. Marijani (verjetno Mariji Ani) sta šla za botra zastopnik letnih štajerskih stanov in
nekdanji upravnik Žigmunda grofa Sauerja, Sebastijan pl. Schorian in njegova žena Ana Katarina.
V letu 1690 je kot upravnik Ravnega polja deloval Jurij Ernest pl. Vogner (Wagner, Wogner,
Wognar). Njegova žena Veronika mu je konec leta rodila dvojčka, ki sta bila 27. novembra
krščena za Janeza Andreja in Frančiška Jožefa. Botroval jima je kar zemljiški gospod Borla in
Ravnega polja, Jurij Friderik grof Sauer. Botra je bila zgoraj omenjena Ana Katarina pl. Schorian,
ki je tedaj službovala kot osebna pomočnica Matije Gregorja pl. Stadlerja, višjega upravnika
grofa Sauerja. Zakonca Vogner sta proti koncu marca 1693 povila še hčerko, ki je bila 24. tega
meseca krščena za Marijo Terezijo. Sebastijan Shorian, ki je ponovno nastopil za botra, se tedaj
omenja kot proviantni upravnik na Ptuju (proviandt verwolter zu Pettau). Ta vpis je nasploh
nekaj posebnega, saj je eden redkih zapisov v nemščini.
Sredi leta 1696 sta dala krstiti otroka Janez Krstnik in Ana pl. Vogner. Ker se mož omenja kot
upravnik gospostva Ravno polje, lahko sklepam(o), da je mesto upravnika gospoščine Ravno
polje ostalo v družini pl. Vogner. Janez Krstnik je mogoče bil brat Janeza Ernesta ali pa celo
njegov sin. Poročne in pokopne matice o tej korelaciji molčijo, zato moram(o) ugibati. Vsekakor
sta bila Vognerja v sorodu s tistima izpred treh let, saj sta iz istih družin prihajala tudi oba
(tedanja) botra.
S koncem leta 1691 se kot upravnik gospoščine Turnišče posredno omenja mož Marije Elizabete
pl. Lemaher.
Kot zadnji vpis iz hajdinske krstne matice sem izpostavil tistega z 9. marca 1697, ko se prvič v
vseh obravnavanih maticah župnij iz Dravskega polja omenja splavar (nem. Flosser). Takih
vpisov sem pričakoval veliko več, sploh v župnijah Hoče in Hajdina (pa tudi v mariborski župniji),

167

Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja
ki sta mejili na reko Dravo, po kateri so pluli splavarji in šajkarji. Splavar Jakob (neznanega
priimka) je očitno svojo spolno slo potešil z lokalno vlačugo ter se tako nehote znašel v
zgodovinskem viru.
* * *
Poročna knjiga I A zajema vpise od 3. junija 1665 do (najverjetneje) 24. februarja 1683. Obsega
63 papirnatih strani navpično razpolovljenega formata A4. Vpisi so (ponekod, zlasti na začetnih
poškodovanih straneh pa izjemno) težko berljivi, vendar so v primerjavi z vpisi iz drugih
matičnih knjig podatkovno zelo bogati in zgovorni. Za potrebe naloge sem v celoti izpisal samo
tiste vpise, ki so vsebovali omembo kraja (na Dravskem polju), pri ostalih sem zabeležil le
datum. To velja še posebej za vpise za leto 1669 in za vpise v obdobju 1671–1676. Pisava je
pogosto tresoča, kar bi lahko kazalo na starejšega pisarja ali pa vsaj na osebo, ki je bila pisanja
manj vešča oz. suverena. Kuga v letih 1680–1682 je nemalo zmede (očitno) povzročila tudi
zapisovalcem, tako da je nekaj vpisov do prve polovice leta 1683 datumsko nedoločljivih.
Poročna knjiga I je enakega formata kot prva (navpično razpolovljen format A4), kar omogoča
domnevo, da so knjige takšnega formata bile tedaj zelo razširjene ali pa vsaj, da sta bili knjigi
kupljeni oz. pridobljeni v kompletu (istega formata sta tudi obe uporabljeni pokopni in krstni
knjigi, op. a.). Knjiga ima 71 strani in zajema vpise od 31. maja 1683 pa vse do leta 1724. Vpisi so
povečini lepo berljivi. Do leta 1692 so zelo izčrpni, pozneje malo manj (denimo brez pripisov
krajev, statusnih oznak, imen očetov ipd.), kar daje slutiti na (vnovično) zamenjavo pisarja. Vpisi
do konca leta 1699 se končajo s stranjo 29. V spodnjo tabelo sem ponovno uvrstil tiste
zanimivejše.
Tabela 19: Zanimivejši vpisi porok iz hajdinskih matic v obdobju 1665–1699.
DATUM
3. 6.
1665

3. 6.
1667

23. 1.
1668

PAR
Luka Wresnik (gostač v hiši Urbana
Therbus-a na Bregu) in Urša (vdova po
Tomažu Hrouat-u, gostačica pri Juriju
Postmaister-ju/poštnemu mojstru v
dvorcu na Bregu)
Andrej Mlakar in Magdalena (zak. hči
Krištofa Mur-a, s Slovenje vasi;
izobražena rejenka Simona Kollar-ja, ki
je prav tako živel v Slovenji vasi)

Matija Frider (sodár na dvorcu Ravno
polje) in Marjeta (postrežnica g.
lastnika gospostva Ravno polje)

PRIČE
Štefan Kselmon, Jurij Sӱdar
(stanujoč v kajži Kselmen-a),
Tomaž Koplouitsh (mesar),
Jurij Kern (krčmar)

KRAJ/OPOMBA
Breg

Gregor Golob (oskrbnik na
gospostvu Ravno polje;
bratranec presv. in izvrst.
{Janeza} Kristijana barona
Gallerja, vojnega
predsednika), Štefan Mlakar
Matija Pelzek (točaj na dvorcu
Ravno polje), Janez (vrtnar na
dvorcu Ravno polje), Nikolaj
Kust, Martin Vremezh, Andrej

Slovenja vas (?)
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13. 2.
1668

Martin Turk in Marjeta (njegova dékla)

15. 7.
1668

Luka Grill (prej mlatilec, zdaj hlapec pri
ge. {Luciji Justini} Renkl-ovi) in Marina
Gluhak (vdova po Gregorju, dékla pri
ge. Renkl-ovi)
g. Janez Andrej Graffenauer (upravnik
gospostva Ravno polje) in Marija
Barbara Schennher (hči)
darež. g. Janez Nikolaj Schober (tajnik
presv. ge. grofice Galler) in Marija Ana
Hakel (hči)
g. Lovrenc Saupart (vojaški poveljnik
na gradu Koprivnica, Hrvaška) in
častivredno dekle Marija Elizabeta roj.
Rizinger (tedaj pri presv. grofici Turn)
plem. g. Janez Melhior Renkl
(svobodnjak, z dvorca v Skorbi) in
plem. in častivredna Ana Terezija
Pauritsch (hči g. Baltazarja)
Jožef Kropei (vdovec; hlapec pri g.
{Janezu Melhiorju} Renkl-u) in Marina
Schostan (hči Jurija, dékla prav tam)

15. 1.
1673
24. 2.
1675
28. 11.
1679

Okoli
1681 –
čas kuge
30. 6.
1686

Ossim
Tomaž Golob (oskrbnik na
gospostvu Ravno polje), Matic
Painel (?), Luka Wrodinek,
Mihael Komar, Martin Weck
g. Janez {Melhior} Renkel,
Tomaž Hrouat, Gregor Skerlizh

Poroka z
dovoljenjem
gospostva
Ravno polje566
Skorba (vsi)

g. Frančišek Anton Rainier
(hoški župnik)

Ravno polje,
dvorec

g. {Janez} Andrej Graffenauer
(upravnik gospostva Ravno
polje)
g. Janez Pavel Hollwein
(upravnik {gospostva
Turnišče})

Ravno polje,
dvorec

g. Primož Ssario (zborovodja s
Ptuja)

Skorba,
podeželska vila

Primož Geretschnek, Gregor
Hriberschek (oskrbnik pri g.
Renkl-u)

{Skorba}

Turnišče pri
Ptuju (?)

V prvi poročni knjigi je zelo zanimiv že uvodni vpis s 3. junija 1665. Tedaj sta se v Bregu pri Ptuju
poročila Luka Breznik (Wresnik) in Urša Hrovat (Hrouat). Oba sta bila gostača, Urša je živela v
dvorcu (oz. pristavi) poštnega mojstra Jurija v Bregu. Od prič se denimo omenjata krčmar Jurij
Kern in mesar Tomaž Koplovič (Koplouitsh).
Dve leti pozneje se je med pričami znašel Gregor Golob. V zapisu se omenja kot oskrbnik
gospostva Ravno polje in kot bratranec ravnopoljskega zemljiškega gospoda Janeza Kristijana
barona Gallerja. Izrazje »svak, bratranec« (nem. Schwager, Vetter) je sicer tedaj nadomeščalo
celo paleto sorodstvenih vezi. Nevesta Magdalena se v istem vpisu omenja kot rejenka Simona
Kolarja (Kollarja), ki je (tako kot njen biološki oče Krištof Mur) živel v Slovenji vasi.
V začetku leta 1668 se omenja še več osebja z dvorca Ravno polje. Ženin Matija Frider je bil tam
sodár, njegova izbranka Marjeta pa (osebna) postrežnica ravnopoljskega zemljiškega gospoda,
566

Copulatis e(st) cum consilio et consensu Dominiӱ Ebensfeldt. NŠAM, fond: Župnija Hajdina, Poročna knjiga I A,
1665–1683, str. 15.
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Janeza Kristijana barona Gallerja. Med pričami se, poleg ostalih, omenjata še natakar oz. točaj
Matija Pelzek in vrtnar Janez.
Ob zapisu poroke s 13. februarja 1668 je zabeleženo, da je bila ta sklenjena po posvetu in z
dovoljenjem (predstavnikov) gospostva Ravno polje. Na Štajerskem so ženitna dovoljenja ostala
v veljavi še v 18. stoletju, čeprav tedaj menda samo še kot formalnost. Dvorni dekret iz leta
1765 je nato odredil splošno ženitno svobodo.567
Sredi leta 1668 se v Skorbi prvič omenjata plemenita zakonca Renk(e)l (Renkel). Glede na
različne omembe v hajdinskih maticah sta Štefan in Lucija Justina živela v Skorbi v nekakšnem
dvorcu, enem od številnih v bližini najstarejšega slovenskega mesta. V podeželski vili sta imela
zaposlenih več poslov, kot je razvidno tudi po vpisu s 15. julija 1668.568 Za eno od prič je tedaj
zelo verjetno nastopil njun sin Janez Melhior. Najzgodnejša omemba zakoncev Renkl po
matičnih knjigah prihaja sicer iz maja 1650, ko sta se poročila v Mariboru. V začetku leta 1653
sta dala v Mariboru krstiti sinčka Frančiška Jerneja. Očitno sta v tem obdravskem mestu
(verjetno po ženini strani; Lucija Justina naj bi bila vnukinja nekoga iz vplivne družine Rainier,
tudi Rainer) posedovala kakšno stanovanje, saj omenjeni krst ni bil izjema. Dne 4. februarja
1657 sta v mariborski cerkvi sv. Janeza Krstnika dala krstiti še dvojčka Pavla Andreja in Jožefa.
Lucija Justina pl. Renkl je bila pokopana konec leta 1676 (glej pokopne vpise).
Janez Melhior, zelo verjetno sin Štefana in Lucije Justine, se je poročil v letu 1681 z Ano Terezijo
Pavrič (Pauritsch), še neporočeno hčerko Baltazarja. Ob poroki je veljal za »plemenitega
gospoda«, živel pa je v dvorcu oz. pristavi v Skorbi. Po vpisu s 30. junija 1686 sta na tej pristavi
delala vsaj hlapec Jožef Kropej (Kropei) in dékla Marija Šostan (Schostan). Renklova posla sta se
namreč tedaj poročila, kot njuna poročna priča pa je nastopil tudi oskrbnik dvorca Gregor
Hriberšek (Hriberschek). Zadnja omemba Renklove pristave v Skorbi v maticah je z 9. oktobra
1687. Ni znano, ali je po tem letu Janez Melhior pristavo prodal.
Sodeč po vpisih iz matične knjige mariborske župnije sta z ženo Ano Terezijo po poroki namreč
živela v Mariboru. O tem nam pričajo tamkajšnji krsti Marije Barbare (24. 4. 1683), Marije
J(o)ane (18. 1. 1685), Janeza Melhiorja (27. 10. 1686), Janeza Ignaca (4. 1. 1689), Terezije
Marjete (16. 7. 1691), Ane Veronike (9. 1. 1693) in Marije Roze (2. 9. 1694). Glede na status
botrov (npr. mestni svétnik, upravnik mariborskega gradu in njegova žena, lekarnarjeva žena)
sta (tudi) mlajša od zakoncev Renkl v mestu veljala za ugledna. Pokop plemenitega gospoda
Janeza Melhiorja Renkla se v mariborski pokopni knjigi omenja 26. februarja 1710.

567
568

Hudales, Od zibeli do groba, str. 91.
Primerjaj poročne vpise iz dne 18. 11. 1668, 3. 7. 1684 in 30. 6. 1686.
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V začetku leta 1673 se je upravnik gospostva Ravno polje oz. Marije Terezije baronice Galler,
Janez Andrej Grafenauer, poročil z Marijo Barbaro Schenner (Schönherr?). Dobri dve leti
pozneje je večno zvestobo obljubil Janez Nikolaj Šober. Kot tajnik baronice Galler je nedvomno
živel v ravnopoljskem dvorcu. Dve leti poprej se omenja kot krstni boter, v začetku leta 1677 pa
še kot poročna priča.
Ena pomembnejših porok se je v župniji zgodila 28. novembra 1679, ko sta si večno zvestobo
obljubila vojaški poveljnik na gradu Koprivnica (na Hrvaškem) Lovrenc pl. Saupart in Marija
Elizabeta roj. Rizinger. Kot neporočeno dekle je tisti čas živela na sedežu gospostva Turnišče pri
grofici Turn. Kot priča se omenja tedanji upravnik Turnišča Janez Pavel pl. Holbein (Hollwein).
* * *
Pokopna oz. mrliška knjiga I A (1665–1683) zajema vpise od 15. maja 1665 do 25. maja 1683.
Obsega 43 strani, od katerih je popisanih 40. Pisava je precej drobna in slabo čitljiva. Vpis v
pokopno knjigo navadno vsebuje pokojnikovo ime (s priimkom) in kraj (smrti). Omembe
starosti, statusnih oznak pokojnih oz. kakšni zanimivejši vpisi so izjemno redki.
Pokopna knjiga I (1683–1718) župnije Hajdina se brez posebnega uvoda začne s prvo stranjo,
kar kaže na to, da je (bilo) nekaj listov iz knjige iztrganih. Na notranji platnici, levo od prve
strani, se nahajajo vpisi krstov s konca leta 1717. Prvi pokop je označen s 16. januarjem 1688,
tako da manjkajo pokopni vpisi za skoraj pet let. Knjiga je na splošno dobro ohranjena, vpisi pa
(zvečine) lepo berljivi. Zaznamki pokopov se nahajajo na 77 straneh, za nalogo je v poštev prišlo
prvih 21 strani. Vpisi v pokopno knjigo striktno beležijo posameznikovo ime (s priimkom), v
večini primerov tudi starost, ne pa tudi kraja. Iz obeh pokopnih knjig v spodnji tabeli navajam
zanimivejše.
Tabela 20: Zanimivejši pokopni vpisi iz hajdinskih matic v obdobjih 1665–1683 in 1688–1699.
POKOP

POKOJNI/-A, STAROST

KRAJ/OPOMBA

18. 12. 1665
19. 11. 1667
30. 4. 1668
19. 12. 1670

Gregor Kranizh
Marjeta Klos
Janez Zajfrid Klos, zdravnik
Karel Gällar

24. 1. 1671
15. 10. 1676
17. 7. 1679
16. 12. 1679

Kristijan von Harnburk
darež. ga. Lucija {Justina} Renkl
vlačuga Marina
g. Lovrenc Saupart

Star gostač pri oskrbniku Jaize-ju v Zgornji Hajdini
Žena zdravnika Janeza Friderika iz Brega
Zdravnik iz Brega
Sin izvrstnega g. Gallerja; Gallerji so bili tedaj
lastniki gospostva Ravno polje
Sin g. Hieronima, upravnika gospostva Turnišče
Skorba (pristava)
Naj jo pojedo črvi569
{vojaški poveljnik na gradu Koprivnica (na
Hrvaškem)}; položen v cerkveno kripto570

569

Meretrix Marina ā uermibus nina comesta. NŠAM, fond: Župnija Hajdina, Pokopna knjiga I, 1665–1683, fol. 38.
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16. 3. 1680
1680
1682
25. 5. 1683

Siromašen starec Jurij, star 120 let
Od septembra do decembra v
župniji skupaj 23 umrlih za kugo
V aprilu vsaj dve žrtvi kuge
Peter Pavel Holpein

22. 4. 1693

Frančišek Jožef Wogner, 2 leti

1699

34 pokopov; od teh je bilo kar 9
beračev oz. revežev
Jera Thizhek, 108 let

30. 4. 1699

Najstarejša moška oseba po pokopnih maticah
Epidemija kuge
Vnovičen izbruh kuge
Nezakonski sin g. Janeza Pavla, upravnika
gospostva Turnišče
Zakonski sin upravnika gospostva Ravno polje, g.
Janeza Ernesta
V tem letu je bilo v župniji rekordno število
pokopov (beračev oz. revežev)
Najstarejša ženska oseba po pokopnih maticah

Po vpisu s konca leta 1665 je (tudi) v Zgornji Hajdini stal dvorec oz. večja (plemiška) hiša, ki je
potrebovala svojega oskrbnika. V tej vlogi se omenja neki Jajce (Jaize). Priimek zasledimo tudi v
urbarju komende Velika Nedelja za to obdobje.
V letu 1667 je zabeležena smrt Marije Klos (Khlos), žene zdravnika Janeza Friderika. Slabo leto
pozneje je umrl še en član družine Klos, zdravnik Janez Zajfrid. Oba sta živela na Bregu pri Ptuju.
Konec leta 1670 je zabeležen pokop Karla barona Gallerja. Karel je verjetno bil sin Marije
Terezije in Janeza Kristijana barona Gallerja.
Dober mesec dni pozneje je smrt vzela še enega plemiškega otroka, tokrat sina upravnika
gospostva Turnišče. Pokojni Kristijan, sin Hieronima Dioniza pl. Hornburga in njegove žene Eve
Sidonije, je moral biti star vsaj šest let, saj se v hajdinski krstni matici ne omenja. Seveda pa ne
smem(o) izključiti možnosti, da je bil krščen kje drugje. Nenazadnje se Hieronim Dioniz prvič
omenja v mariborski krstni matici 9. junija 1663 kot upravnik gospoščine Viltuš. Pri poročnem
vpisu z 22. julija 1675, kjer je Hieronim Dioniz nastopil kot priča, je možno prebrati, da je slednji
prihajal z Brega pri Ptuju. Ker se ne omenja s kakšnim posebnim statusom, je mogoče, da ga je
do tedaj na mestu upravitelja gospoščine Turnišče že nekdo zamenjal.
Za Marino, ki je svoj zaslužek iskala v najstarejši obrti na svetu (priročna se zdi misel, da se je v
prostitucijo podala zaradi prehodov številnih vojakov, trgovcev in seveda splavarjev, ki so pri
Ptuju bodisi končali s plutjem po reki Dravi bodisi so se zgolj ustavili na daljši poti), zapisovalec
ni poznal milosti in ji je ob vpisu v pokopno knjigo sredi leta 1679 celo želel, da jo pojedo črvi.
Pri vpisu pokopa Lovrenca pl. Sauparta je pisar pribeležil, da je bil umrli položen v (hajdinsko)
cerkveno kripto. Lovrenc se v poročni knjigi (vpis z 28. novembra 1679) omenja kot vojaški

570

Fece sponsus in crypta Ecclesiā. NŠAM, fond: Župnija Hajdina, Pokopna knjiga I, 1665–1683, fol. 38.
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poveljnik na gradu Koprivnica (na Hrvaškem). V zakonskem stanu z Marijo Elizabeto, roj.
Rizinger, (tako) ni (pre)živel niti dvajset dni.
Sredi marca leta 1680 je umrl starček Jurij, ki naj bi po vpisu sodeč dočakal celih 120 let. S toliko
leti je/bi bil najstarejša oseba v vseh obravnavanih pokopnih matičnih knjigah. Okroglo število
let sicer namiguje na to, da so mu ta bila zaokrožena. Vsekakor je Jurij moral biti izredno star, da
mu je vpisovalec pribeležil še starost, saj se je ta do tedaj zapisovala precej redko.
Podobno kot za metúzalema Jurija velja tudi za Jero Tiček (Thizhek); slednja naj bi ob svoji
smrti oz. pokopu konec 17. stoletja imela 108 let.
V letih kuge (1680 in 1682) je v hajdinski pokopni matici za leto 1680 izpričanih vsaj 23 smrti (od
29) kot posledica te zahrbtne bolezni. Za kakšno epidemijo (oz. pandemijo) je v bistvu šlo,
dovolj zgovorno priča podatek, da je bila od začetka septembra 1680 samo dvema pripisana
smrt zaradi kuge (lat. mortua peste). Pozneje so mrtvi zgolj našteti, brez pripisov datumov in
pogosto brez imen (npr. »pri Juriju Serapu (Serapp) mrtvih šest, vsi z odvezo«). V letu 1682 sta
za kugo umrli vsaj dve osebi (v aprilu). Zaradi pomanjkljivih podatkov lahko na splošno zapišem
le, da je prvi val epidemije kuge bil na tem območju mnogo grozovitejši kot drugi val. Za koliko
odstotkov se je zaradi kuge povečala umrljivost v župniji, je težko zapisati, ker podatki niso
popolni. Glede na podatke o številu pokopov v posameznem letu za desetletje 1670–1679 se
umrljivost v župniji navkljub kugi ni povečala. Seveda pa ne gre izključiti možnosti, da so župljani
(poleg plemenitih družin tudi vaščani) v paniki zapustili svoje domove (in tako umrli drugod) in
da v knjigi niso popisani vsi, ki so podlegli kugi.
Konec maja 1683 je umrl nezakonski sin Janeza Pavla pl. Holbeina, ki se kot upravnik Turnišča
omenja že (vsaj) od leta 1679.
Slabo desetletje pozneje je bil v pokopno knjigo vpisan dveletni Frančišek Jožef, sin
ravnopoljskega upravnika Janeza Ernesta pl. Vognerja. Ker nam je znan datum njegovega krsta
(27. november 1690), vemo, da je bil ob smrti star skoraj pet mesecev več.
Na koncu bi omenil hajdinske pokope v zadnjem letu 17. stoletja nasploh. Število pokopov je
bilo namreč izjemno veliko; ob primerjavi s pokopi v zadnjem desetletju jih je bilo skupaj s
tistimi iz leta 1693 (daleč) največ. Preseneča tudi izredno veliko število pokopov revežev (9).
Oboje je mogoče povezano in pojasnljivo s tedaj končano vojno s Turki (Dunajska vojna, 1683–
1699) in vračanjem (odsluženih in ranjenih) vojakov v dežele habsburške monarhije. Bližnje
mesto Ptuj je namreč predstavljalo enega od centrov stacioniranih (manjših in večjih) vojaških
enot, pripravljenih na boje s Turki. To se ni spremenilo še vsaj celotno 18. stoletje, kot nam
dokazujejo jožefinske vojaške karte z vrisanimi vodnjaki in prostorom za taborjenje vojske med
vasema Zgornja Hajdina in Draženci.
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3.2.6 POROČNA MATICA ŽUPNIJE CIRKOVCE

Od matičnih knjig župnije Cirkovce, pod okrilje katere so denimo spadale vasi Cirkovce, Spodnje
in Zgornje Jablane, Pongrce, Gornja in Spodnja Gorica, Starošinci, Stražgonjca in Šikole, je za 17.
stoletje ohranjena samo poročna knjiga. Nahaja se v isti knjigi, v kateri so se začeli voditi krsti (K
1701–1723, P 1697–1723). Knjiga je navpično razpolovljenega formata A4 in ena redkih, ki je
vezana v trdo usnje. Vpisi porok zavzemajo 73 strani, za pričujočo nalogo jih je v poštev prišlo
samo prvih pet. Krstni vpisi zavzemajo v knjigi 191 strani. Poročni vpisi so čitljivi, sama pisava je
izredno lepa, tako da lahko govorim(o) o lepopisu. Ob prebiranju listov oz. vpisov resnično
dobiš občutek, da je zapisovalec v miru zapisal prav vse, kar je želel, in da ne manjka noben vpis.
Na žalost vpisom manjka pripis krajev (najde se nekaj izjem). Ker je šlo za manjše vasi, se
zapisovalcu tedaj očitno ni zdelo potrebno zapisati kraja, od koder je prihajal ženin oz. nevesta.
Od 47 vpisov tako posebej ne izstopa prav nobeden.
3.2.7 MATICE MARIBORSKE ŽUPNIJE SV. JANEZA KRSTNIKA

Za demografsko podobo Dravskega polja sem kot zadnje pregledal še matične knjige
Mariborske župnije sv. Janeza Krstnika, ki jih je Jože Mlinarič priročno zbral in uredil v več
zvezkih GZM-ja. Vse matice se nahajajo v NŠAM-u.
Krstna knjiga I zajema vpise od 19. oktobra 1650 do 8. aprila 1673. Obsega 717 papirnatih strani
velikosti 21 x 31,5 cm. Vpisi so v latinskem jeziku, vezava pa je iz 19. stoletja. Robovi listov so
ponekod močno poškodovani in pogosto utrjeni z neprozornim rjavim lepilnim trakom, ki
prekriva del besedila. Črnilo je ponekod močno zbledelo, tako da je zapis komaj viden, marsikje
pa ga sploh več ni mogoče prebrati. Nekaj listov za leto 1655 je v knjigi napačno vezanih. Vpisi v
krstni knjigi I so objavljeni v XXIII. in deloma v XXIV. (od 1666 do 1683) zvezku GZM-ja.571
Krstna knjiga II zajema vpise od 23. maja 1673 do 20. decembra 1700. Obsega 852 papirnatih
strani istega formata (21 x 31,5 cm), z vezavo iz 19. stoletja in z latinskimi vpisi. Na prednji
platnici je nalepka z nemškim napisom »I Geburts – u. Taufbuch vom Jahre 1673 bis 1700«.
Krstni vpisi do januarja 1683 se nahajajo v XXIV. zvezku GZM-ja, vsi ostali pa v XXV. zvezku. Oba
zvezka je uredil in pripravil Jože Mlinarič.
Zanimivejše vpise iz obeh krstnih knjig navajam v skupni tabeli na naslednjih straneh, pod njo pa
sledi krajši komentar.

571

GZM XXIII in GZM XXIV. Glej pripis na kartonu.
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Tabela 21: Zanimivejši krstni vpisi iz obeh matic mariborske župnije v obdobju 1650–1699.
DATUM

PAR: KRŠČENEC/-KA

BOTRI

KRSTITELJ/OPOMBA

17. 1.
1659

presv. ga. Regina Elizabeta grofica ab
Herberstain (s Slivnice/slivniškega gradu)

Krstil župnik
Melhior Rainier

darež. g. Janez Krstnik Päretti {de
Schönfels} (upravnik pošte), ga. Ana
Elizabeta Päreti {de Schönfels} (žena)

Krstil zborovodja
Jurij Wenkhouitsch

9. 6.
1663

presv. g. Janez Krstnik in
Ana Elizabeta Paret{ti de
Schönfels}: Regina Renata
g. Jurij (upravnik
mariborskega gospostva/
gradu) in Helena {Marija}
Martschinko: Jakob Ernest
Janez Adam in Marija
Wagner: Janez Ernest

presv. g. Friderik Ernest grof ab
Herberstain in presv. ga. Ana Marija
grofica ā Kisl; nadomeščala sta ju
Hieronim Dioniz von Harmburg (upravnik
gospoščine Viltuš) in Helena Marija
Martschinkho

16. 12.
1665

{Janez} Adam in Marija
Wagner: Ana Marija

29. 7.
1669

g. Janez Adam in ga.
Evfemija Penitsch: Janez
Dominik

presv. g. Frančišek Krištof grof ab
Herberstain, presv. ga. Ana Marija grofica
a Chisel (vdova, roj. grofica Perkho)
presv. g. Janez Krstnik baron a Reisik
(nadomeščal ga je g. Martin Adam
Sporer), Doroteja J(o)ana (žena upravnika
g. Martina Adama Sporerja)

Zborovodja Jurij
Wenkhouitsch;
Hieronim Dioniz pl.
Hornburg se
pozneje omenja
kot upravnik
Turnišča pri Ptuju
Krstil zborovodja
Frančišek Schrey

4. 3.
1673

plem. in izvrstni g. Janez
Jakob (dr. medicine {in
lekarnar}) in ga. Ana
Saloma Krachsener: Janez
Gotlib (Gottlob)
presv. g. Gotfrid (štajerski
deželan) in Marija
Krescencija ā
Wintershoffen: Janez
Jakob
presv. in darež. g.
Ferdinand (podpolkovnik
svetega cesarjevega
visočanstva v Koprivnici)
in ga. Julijana ā Lebnegg:
Jakob Jožef
g. Janez Melhior in {Ana}
Terezija Renkhl: Marija
J(o)ana
Andrej in Marija Mar:
Janez Jožef

17. 7.
1662

12. 8.
1674

7. 11.
1678

18. 1.
1685
23. 10.
1685

presv. g. Janez Bernard â Paumbgardtner,
presv. ga. Marija Izabela baronica â
{Walter} (vdova)

presv. g. Janez Jakob Kisl grof Kočevski
itd. (komornik svetega cesarjevega
visočanstva itd.), presv. ga. Marija
Terezija baronica ab Helffenberg
presv. g. Janez Jakob Khisil grof Kočevski
itd. (komornik svetega cesarjevega
visočanstva in vojni svetovalec), presv.
ga. žena {Ana} Karlota Poliksena roj.
grofica de Montecuculi
g. Martin Adam Sporer (upravnik gradu/
gospostva {Spodnji Maribor}), J(o)ana
Doroteja Sporer (njegova žena)
presv. g. Janez Jakob grof ā Kisl in žena
{Ana} Karlota Poliksena; nadomeščala sta
ju g. Frančišek Laizendorffer in Marija
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V prisotnosti
župnika Pavla
Andreja Rainierja
(sem) krstil kaplan
Janez Katschitsch
Krstil župnik Pavel
Andrej Rainier

Krstil župnik Pavel
Andrej Rainier;
boter je bil lastnik
gradu Spodnji
Maribor
Krstil župnik Pavel
Andrej Rainier;
botra, zakonca
Khisl, sta (bila)
lastnika gradu
Spodnji Maribor
Krstil župnik Pavel
Andrej Rainier
Krstil zborovodja
Klemen Scarianz
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20. 11.
1687

Janez Gašper in Barbara
Riser: Marija Karlota

15. 3.
1691

plem. g. Janez
Maksimilijan in Marija
Helena Wiser: Jožef
Maksimilijan
plem. g. Janez Jožef in ga.
Marija Ana Wratez:
J(o)ana Sabina
g. Janez Jakob (upravnik
gradu/gospostva {Spodnji
Maribor}) in J(o)ana
Justina Loyzendorffer:
J(o)ana Julijana
najplem. in sijajni g. Janez
Benedikt (dr. medicine {in
mestni zdravnik}) in ga.
Roza Veronika Grindl:
Janez Jožef

27. 8.
1691
11. 2.
1693

20. 2.
1693

26. 10.
1694

najplem. in izvrstni g.
Janez Benedikt (dr.
medicine {ter mestni
zdravnik}) in ga. Roza
Veronika Grindl: Eleonora
Roza(lija)

6. 11.
1694

presv. g. baron Janez
Zigfrid Viljem in presv. ga.
J(o)ana Sidonija ā
Shaffman: Hieronim Karel
Janez Jožef in (žena)
Langermantell: Jožef
Anton

30. 11.
1698

Cecilija Mull
čast. g. Klemen Skarianz (zborovodja),
presv. gdč. Marija Eleonora {grofica} Kisl

presv. g. Janez Jakob Conti ā Cammissano
in žena ga. Marija Elizabeta (roj. baronica
Schaffman); Janeza Jakoba je nadomeščal
g. Martin Adam Sporar
g. Martin Adam Sparer s svojo ženo go.
Dorotejo J(o)ano (slednjo je nadomeščala
ga. Sabina Kreizperger)
g. Janez Jurij Hasl, ga. Marija Lampl(in)

čast. in presv. g. žiški prior Janez Krstnik
{Schiller} – nadomeščal ga je čast. in
pobožni cistercijanski brat Karel {Ritsh}
(upravnik mariborskega vetrinjskega
dvorca), najplem. ga. Marija Rebeka
Kalhamar (roj. de Ferenthall)
najčast. in presv. g. žiški prior Janez
Krstnik {Schiller} in presv. ga. Marija
Eleonora grofica de Rosenberg; prvega je
nadomeščal plem. g. Janez Melhior
Reynier, grofico pa žena upravnika
mariborskega gradu Loyzendorfferja {tj.
J(o)ana Justina}
presv. g. Hieronim Sculairioni, presv. ga.
Marija Jožefa grofica de Rabatta; prvega
je nadomeščal mariborski župnik in dr.
teologije, čast. g. Frančišek Garzarolli
presv. g. Janez Krištof grof ā Tattenbach
(nadomeščal ga je Karel Ritsh,
samostanski brat redu sv. Bernarda
(bernardincev)), častivredna/devica oz.
neporočena Barbara Ritsh

Krstil kaplan Urban
Jamnikar; {Janez
Gašper je bil grajski
slikar}
Krstil zborovodja
Klemen Scarianz;
botra sta bila
lastnika Hompoša
Krstil zborovodja
Klemen Scarianz
Krstil zborovodja
Klemen Scarianz

Krstil zborovodja
Klemen Scarianz

Krstil zborovodja
Klemen Scarianz

Krstil zborovodja
Klemen Scarianz

Krstil zborovodja
Klemen Scarianz

V začetku leta 1659 sta dala zakonca Paretti pl. Schönfels (Pareth de Schönfels, Paretti von
Schönnfels, Paret ā Schenfels, Pareth de Schönfeldt, tudi samo Paret, Piret, ipd.) krstiti hčerko
Regino Renato. Njena botra je bila Regina Elizabeta grofica Herberstein s slivniškega gradu, ki se
v hoški krstni matični knjigi omenja kot žena lastnika gospoščine Slivnica Janeza Ernesta grofa
Herbersteina.
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17. julija 1662 sta dala svojega novorojenca krstiti upravnika Khislovega spodnjega
mariborskega gradu oz. gospoščine, zakonca Marčinko (Martschinko). Jakobu Ernestu sta
botrovala zgoraj omenjena zakonca pl. Paretti. Janez Krstnik Paretti pl. Schönfels se tedaj (in
tudi pozneje) omenja kot poštni upravitelj (postae praefectus) v Mariboru.
Pri krstu z 9. junija 1663 sta kot botra zabeležena g. Friderik Ernest grof Herberstein in Ana
Marija grofica Khisl. Zemljiškega gospoda Viltuša je nadomeščal njegov tamkajšnji upravnik
Hieronim Dioniz pl. Hornburg (omenjen pri hajdinskih maticah), lastnico gospostva Spodnji
Maribor pa žena njenega upravnika Helena Marija Marčinko. Mož Helene Marije se v matičnih
knjigah kot upravnik mariborskega gradu nazadnje omenja v vpisu z 28. septembra 1667. Slaba
dva meseca pozneje, 19. novembra 1667, je bil pokopan v mariborski župnijski cerkvi.
V vpisu s konca leta 1665 sta kot botra zabeležena Frančišek Krištof grof Herberstein in
ovdovela gospa Ana Marija grofica Khisl, roj. Berka. Tedaj se lastnica mariborskega gradu prvič
omenja kot vdova, čeprav je moža pokopala slabo desetletje nazaj.
V marcu 1673 sta otroka povila zakonca Kraxner (v maticah tudi Krachsener, Khraxner,
Kraexner). Janez Jakob je bil zdravnik, doktor medicine, in naj bi v Mariboru deloval že pred
letom 1669, ko je deželno vlado v Gradcu prosil za dovoljenje, da mu odobri izdelovati in
izdajati zdravila v lastni (tj. hišni) lekarni. Zdravila je nameraval izdajati le svojim pacientom.
Kraxner je pri svoji prošnji užival podporo mariborskega mestnega sveta. V Mariboru sta tedaj
delovala lekarnarja Bolfenk Shollar (lastnik starejše lekarne) in Janez Anton Fontan (lastnik
novejše lekarne). Oba sta odločitvi mestnega sveta nasprotovala in sta se tudi pritožila deželni
vladi. Ker je ta dolgo ostala neodločena, si je Kraxner še v letu 1669 uredil svojo lekarno, z
izgovorom, da je v to (bil) prisiljen zaradi slabega stanja obeh drugih v mestu. Za delo v njej si je
celo najel pomočnika, ki je pri njem delal vsaj do leta 1671.
Končno se je vlada odločila za vizitacijo, ki sta jo opravila ptujski lekarnar Engelbert Müller in
ptujski zdravnik dr. Wögerer. Preglednika sta za obe lekarni zapisala, da sta za mesto, kakršno je
tedaj predstavljal Maribor, dobro založeni. Dan po končani vizitaciji je prišlo do zanimivega
preobrata, saj je Janez Jakob Kraxner Shollarjevo lekarno, s soglasjem mariborskega magistrata,
enostavno kupil.
Zdravnik Kraxner je očitno imel velik vpliv na deželno vlado in s tem na mariborski mestni svet.
Preko svoje službe je bil povezan z najvplivnejšim plemstvom in meščanstvom, kar mu je tudi
omogočilo poroko z Ano Salomo pl. Knechtl (v letu 1672, glej poročne vpise). Z njo je do svoje
smrti (v času divjanja kuge, 31. 7. 1680) imel več otrok. Leta 1675 je Kraxner nekdaj Shollarjevo
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lekarno prodal Juriju Frideriku Ederju. Eder je lekarno leta 1682 prodal Janezu Mihaelu Herzerju,
ki je nato več kot tri desetletja posloval kot edini lekarnar v Mariboru.572
Sredi avgusta leta 1674 je bil krščen Janez Jakob, zakonski sin štajerskega deželana Gotfrida pl.
Wintershoffena in njegove žene Marije Krescencije. Omenjeni Gotfrid je mogoče istoveten z
Gotfridom Ernestom pl. Wintershofferjem, ki se kakšno desetletje nazaj omenja na gradu
Zgornje Radvanje. Kot boter je tedaj pristopil 29-letni Janez Jakob grof Khisl, zemljiški gospod
združenega mariborskega gospostva in komornik cesarja Leopolda I. (s tem je verjetno mišljen
dedni naslov lovskega mojstra, ki je pripadal rodbini Khisl, op. a.), botra pa je bila Marija
Terezija baronica pl. Helfenberg (von Helffenberg). Ni odveč zapisati, da je krščenec ime dobil
po svojem vplivnem botru.
Konec leta 1678 sta sinčka povila zakonca pl. Lebneg (von Lebnegg). Krščencu Jakobu Jožefu sta
kot botra družno nastopila pred nekaj leti poročena Janez Jakob grof Khisl in Ana Karlota
Poliksena, roj. grofica Montecuccoli. Janez Jakob se v krstni knjigi kot boter nazadnje omenja
konec leta 1688, njegova žena Ana Karlota Poliksena pa konec julija leta 1689.
Po vpisu z 20. novembra 1687 je pri rosnih enajstih letih (!) kot botra nastopila Marija Eleonora
grofična Khisl, hčerka Janeza Jakoba in Ane Karlote Poliksene. Od zakoncev Riser, ki sta tedaj
dala svojo dojenčico krstiti za Marijo Karloto, je Janez Gašper vsaj še do konca leta 1688 na
mariborskem gradu deloval kot slikar (hoff maller, glej pokopne vpise).573 Mladoletna Marija
Eleonora se je 24. januarja 1692 poročila (oz. so jo poročili) z Leopoldom Jožefom Ursinijem pl.
Rosenbergom. Kot poročena je v mariborskih maticah prvič (in vsaj do konca stoletja tudi
zadnjič) botrovala 26. oktobra 1694, tedaj dojenčici zakoncev Gründel.
Gründlova sta morala v mestu predstavljati nekaj prav posebnega, da je v botrovanje njuni
dojenčici pristala ena najvplivnejših žensk na Spodnjem Štajerskem, Marija Eleonora grofica
Ursini-Rosenberg, roj. Khisl. Poizvedovanje za tem je pokazalo prav to.
Janez Benedikt Gründel je bil eden najimenitnejših zdravnikov tedanje dobe. Kraj njegovega
rojstva še ni dognan, omenja se Šlezija, vendar si podatki nasprotujejo. V seznamu učencev
ruške latinske šole iz leta 1646 je zabeležen kot odličnik iz Maribora.574 Možno je, da je iz Šlezije
prihajala njegova družina, on sam pa je bil ok. leta 1638 rojen v Mariboru. Določeno slavo si je
pridobil v cesarski armadi – predvsem v času turškega obleganja Dunaja – kjer je deloval kot
572

Štefan Predin, Mariborski lekarnarji skozi stoletja, Maribor 1994 (v nadaljevanju Predin, Mariborski lekarnarji),
str. 39–43.
573
8. 12. 1688 je denimo nastopil kot boter pokristjanjenemu Turku Janezu Karlu. GZM XXV.
574
Grünthl Joannes Benedictus, nobilis Marburgensis, pozneje deloval kot doktor medicine. Mlinarič, Seznam imen
iz latinske kronike, str. 134. Glede na potek njegove kariere (rojstva otrok!) se vseeno zdi, da osebi nista istovetni.
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vojaški zdravnik (Feldmedicus). Okoli tega časa je na dunajski medicinski fakulteti tudi končal
medicinske študije.
V službi deželnih stanov v Mariboru je bil v letih 1684–1705. Kmalu po prihodu v Maribor je
Janez Benedikt izdal svojo znamenito razpravo o vsebnosti, uporabi in zdravilni vrednosti
rogaške slatine. Prva je izšla leta 1685 v Gradcu v latinskem jeziku, naslednja pa v nemščini leta
1687. Pozneje je bilo delo izdano še v italijanščini in hrvaščini. Do leta 1687 je nato postal član
cesarske naravoslovne akademije (Academiae Caesarea Leopoldino Carolina Naturae
Curiosorum). Kasneje je proučil še vrelce v Dobrni in Laškem ter napisal preko 30 drugih razprav.
V njih je opisal svoje izkušnje pri zdravljenju različnih pacientov, začenši v obleganem Dunaju
leta 1683, pa o drugih iz Gradca, Dobrne, Haloz itd.575
Janez Benedikt se je poročil z Rozo Veroniko, roj. Kalhammer pl. Raunach (Kalhammer von
Raunach), verjetno po svojem prihodu v Maribor. V zakonu so se jima rodili štirje potomci, od
teh so bili v Mariboru (do konca stoletja) rojeni trije. Dne 20. februarja 1693 je bil krščen Janez
Jožef. V letu 1701 je zabeležen med učenci ruške latinske šole. Pozneje je postal doktor
teologije, v letih 1722–1730 pa je deloval kot župnik pri sv. Ožbaltu na Ptuju.576 26. oktobra
1694 je bila krščena Eleonora Roza. Zakoncema Gründel se je rodil in bil 24. aprila 1696 krščen
še sin Anton Ksaverij. Slednji je bil vpisan v ruško latinsko šolo v letu 1704. Pozneje je postal
doktor medicine; kot zdravnik je sprva služboval na Ptuju, nato pa v prestolnici dežele Štajerske,
Gradcu.577
Gründel je svojo zdravniško prakso opravljal na zelo obsežnem območju. Razen v mariborskem
okraju je zdravil še v ptujskem in celjskem okraju, na razpolago pa je bil tudi vojaškim oblastem,
zato ni čudno, da je bil iz Maribora večkrat odsoten. Mestni svet ga je s posebno odredbo
opozoril, da svojih bolnikov v Mariboru ne sme zapuščati brez asistence.
Kako ugleden je bil Gründel, nam pove tudi podatek, da je bil kmalu po svojem prihodu v
Maribor imenovan tudi na mesto deželnega zdravnika v Gradcu. Sprejet je bil na mesto umrlega
zdravnika dr. Eisenschmidta, s tem pa je nastopil najuglednejšo zdravniško službo v deželi.
Tako je bil Gründel dobro povezan z večjim delom (spodnje)štajerskega plemstva. Zdravil je
celo v samostanu Št. Pavel na Koroškem. Tam se je iz leta 1691 ohranila listina, v kateri piše, da
je zdravil patra Bazilija v njegovi bolezni in da je menihom dajal nasvete. Za svoje tamkajšnje
usluge je prejel zanimivo plačilo: 12 klafter drv za kurjavo (ein mass prenholz mit 12 clafter).578

575

Štefan Predin, Janez Benedikt Gründel, prvi znanstveni pisec v Mariboru, v: ČZN, letnik 61 (n. v. 26), št. 1,
Maribor 1990 (v nadaljevanju Predin, Janez Benedikt Gründel), str. 85 in 87; isti, Mariborski lekarnarji, str. 47.
576
Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 197; Predin, Janez Benedikt Gründel, str. 88.
577
Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 203; Predin, Mariborski lekarnarji, str. 47–48.
578
Predin, Janez Benedikt Gründel, str. 88–89.
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Koliko je mladi grofici Mariji Eleonori Ursini-Rosenberg pri premagani težki bolezni s konca leta
1693, če sploh, pomagal mariborski zdravnik dr. Janez Benedikt Gründel, ni znano.
Gründlova znanstvena slava je naraščala. Zgoraj omenjene in morda še zasluge za zdravljenje
vojakov in drugih so pripomogle k temu, da ga je cesar Leopold s posebno listino s 15. julija
1695 povzdignil v palatinskega grofa. Med cesarjevimi pravicami, ki so mu bile z listino
podeljene, je bila tudi ta, da je lahko pozakonil nezakonske otroke. O tem se je ohranila listina,
ki jo je Janez Benedikt 5. septembra 1699 v Mariboru izdal Pavlu Križniku (Paul Krischneg),
nezakonskemu otroku Janeza Križnika (Johan Krischneg) in Elizabete Vidom (Elisabeth Vidomiza)
iz župnije Zreče (Rhezah bey Sanct Aegidium). Z njo je bil Janez pozakonjen, s tem pa so mu
pripadale vse pravice, ki so jih tedaj uživali zakonsko rojeni otroci. Za izdajo te listine je Gründel
zaračunal 60 mark čistega zlata (seckszig marck löthigen golts).579
Z dohodki od zdravniške prakse in palatinata sta zakonca Gründel bržčas udobno živela. Po
pogodbi iz leta 1702, ki jo je sklenil z žiškim samostanom, je Janez Benedikt zadnja leta svojega
življenja bival v mariborskem Žičkem dvoru. Za odškodnino je moral zdraviti žiške menihe, 2krat letno potovati v kartuzijo v Žiče (po nalogu samostana) in odgovarjati na njihova pisma (oz.
jim dajati nasvete). Na dvoru je moral sprejemati tudi vizitatorje in druge goste žiškega priorja,
če so ti potovali skozi Maribor. Njegova družina je lahko na dvoru ostala tudi po njegovi smrti,
vendar proti plačilu odškodnine 40 gld na leto.580
Marija Eleonora grofica Ursini-Rosenberg (sicer) ni prisostvovala krstnemu obredu dojenčice
zakoncev Gründel s 26. oktobra 1694. Namesto mlade grofice je bila ob krstu prisotna J(o)ana
Justina pl. Leuzendorffer, žena tedanjega upravnika mariborskega mestnega gradu Janeza
Jakoba. Slednji se prvič omenja s tem statusom v krstnem vpisu z 11. februarja 1693, posredno
pa že na prvi dan v letu 1691, ko je umrl upravnikov sin Karel Jožef Leuzendorffer.
Ob primerjavi podatkov iz hoških matic pridemo do ugotovitve, da je šlo za sina Janeza Jakoba
Leuzendorfferja z ženo Justino Suzano. V tem zakonu se je Karel Jožef rodil 18. marca 1688,
torej ni dočakal niti treh let. Justina Suzana je morala umreti do leta 1692, saj je J(o)ana Justina
povila zakonsko dojenčico v februarju 1693.581 Janez Jakob se po hoški krstni matici že od leta
1681 omenja kot upravnik gospostva Betnava. Janeza Jakob in J(o)ana Justina Leuzendorffer se
kot upravnika mariborskega mestnega gradu omenjata do konca 17. stoletja.
Zakonca Leuzendorffer sta na mestu upravnikov očitno zamenjala zakonca Šporer (Sporer), ki se
v tej funkciji omenjata v obdobju od leta 1669 pa vsaj do leta 1689 (glej vpis iz 29. julija). Zaradi
579

PAM, Zbirka listin, št. 628, 5. september 1699, str. 187.
Predin, Janez Benedikt Gründel, str. 88–89.
581
Ne smemo odmisliti možnosti, da je bilo v maticah zamolčano njeno polno ime J(o)ana Justina Suzana!
580
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pomanjkljivih opisov statusov je sicer težko določiti, ali je bil Martin Adam Šporer upravnik
neprekinjeno ves ta čas, in ali je v tej funkciji deloval še do leta 1690, ko bi ga v tej vlogi
zamenjal Janez Jakob Leuzendorffer. Martin Adam Šporer se nazadnje omenja kot boter 17.
marca 1692. Posredno se v poročni matici omenja v februarju 1694, tedaj s statusom
nekdanjega upravnika spodnjemariborskega gradu. V pokopni knjigi je v novembru 1694
zabeležen gospod Martin Adam Sparer, vendar pa se Doroteja J(o)ana, ki je kot botra nazadnje
nastopila v septembru 1695, tedaj ne omenja kot vdova.
Martin Adam Šporer je prisostvoval enemu zadnjih krstov sredi marca 1691, ko je nadomeščal
botra Janeza Jakoba pl. Conti-ja, lastnika gospostva Hompoš. Botra je ob dogodku svetega
zakramenta bila žena omenjenega hompoškega zemljiškega gospoda, Marija Elizabeta, roj.
baronica Schoffman (Schaffman).
O krstu dojenčice J(o)ane Sabine (s 27. avgusta 1691) plemenitih zakoncev Bratec iz
Pragerjevega dvora je že tekla beseda pri obravnavi matičnih knjig župnije Spodnja Polskava.
Konec leta 1694 je v mariborski župniji kot botra prvič nastopila Marija Jožefa grofica Rabatta,
žena grofa Jožefa, zemljiškega gospoda Viltuša in dvorca v Rogozi.
Štiri leta pozneje sta dala svojega sina v mariborski župnijski cerkvi krstiti zakonca pl.
Langenmantel (Langermantell). Novorojenčku je botroval Janez Krištof grof Tattenbach, ki si je
tedaj v Mariboru lastil svobodno hišo. Slednji sicer krstu ni prisostvoval, namesto njega se ga je
udeležil samostanski brat redu sv. Bernarda Karel Rič (Ritsh).
* * *
Naslednja ohranjena knjiga oz. vir za 17. stoletje je poročna matična knjiga mariborske župnije,
ki jo je Mlinarič uredil za XXVI. zvezek GZM-ja. Knjiga na 819 papirnatih straneh formata 21 x
31,5 cm in z vezavo iz 19. stoletja zajema vpise porok od 4. junija 1646 do 25. novembra 1699.
Jezik je latinski, rokopis z nekaj slovničnimi napakami pa je na mnogih mestih močno
poškodovan in (zato) slabo čitljiv. H knjigi sodi še imenski register poročenih z nalepko »Index
Trautbuch I a Johann Baptist 1646–1748«.
V matici se pojavi veliko znanih priimkov, ki pa se žal pojavljajo brez ustreznih oznak (krajev,
poklicev), ki bi bile za raziskavo tako koristne. Od vseh vpisov za celotno drugo polovico 17.
stoletja sem naštel 19 oseb, ki so prihajale iz slivniške, hoške, polskavske in hajdinske župnije.
Pri tem je potrebno poudariti, da s tem še ni nujno, da so omenjeni prihajali iz obravnavanega
ozemlja Dravskega polja. V spodnji tabeli so zato zbrani nekateri drugi zanimivi vpisi.
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Tabela 22: Zanimivejši vpisi iz poročne matice mariborske župnije v obdobju 1646–1699.
DATUM

PAR

PRIČE

POROČIL/OPOMBA

25. 11.
1647

Adam Lokhner (sin mestnega svétnika
Janeza) in Marija Herl (hči g. Krištofa iz
Dunaja, v služnosti pri presv. grofici
{Mariji} Manrik(ihin))
g. Štefan Renkel (stanujoč pri Ptuju v
župniji Hajdina) in Lucija Justina
(vnukinja čast. g. Melhiorja Rainierja,
mariborskega župnika)
presv. g. Jurij Žigmund Gall in presv.
gdč. Barbara Konstancija (roj. grofica ā
Sternberg)
Jurij Kogler (konjski hlapec pri milost.
Volfu Shüsl(in)-u) in Marija Honner (hči
Marka, v služnosti pri grofici)
{Janez} Gabrijel Prantner a Prontenhau
in svobodnjakinja Marija Niederll (hči
Gregorja)
g. Ferdinand Hizelperger (poštni
mojster) in častivredna/devica J(o)ana
Mentner (hči mestnega svétnika g.
Andreja in ge. Katarine)
Janez Gašper Riser (slikar na
mariborskem gradu; sin Baltazarja in
pokojne žene Eve/Heua(e), rojen v
Beljaku v Zgornji Koroški582) in Ana
Barbara Reischl (hči mariborskega
meščana Janeza in žene Barbare)
plem. g. Janez Krištof Grach (vdovec,
upravnik Frama) in častivredna/devica
Ana Elizabeta Glades (hči g. Janeza
Andreja in njegove žene Ane Marije)
Janez Rihard Trankhon in Kunigunda
Schushek (hči Martina in Katarine); oba
v služnosti pri g. Spoerer-ju,
nekdanjemu upravniku Khisl-ovega
{mariborskega} gradu/gospoščine583)

g. Mihael Polin, g. Andrej
Frančišek Loizendarfer

Poročil čast. g.
župnik Frančišek
Pasqualinum

Janez Grainmaster, g.
Niernbergar (iz Lenarta)

Poročil čast. g.
Mihael Noe

presv. g. Ginter baron ab
Erberstain, Jurij Jernej grof ā
Kisill
Sebastijan Stirus (upravnik),
Jurij Martshinko (pisar)

Poročil čast. g.
župnik Melhior
Rainier
Poročil zborovodja
Jurij
Wenkhouitsch
/

16. 5.
1650

6. 2.
1651
28. 10.
1658
17. 1.
1667
21. 5.
1674

13. 1.
1687

25. 1.
1694

17. 2.
1694

g. Janez Puecher, g. Viljem
Hadt
g. Matija Keberitsch, g.
Ludvik Negar

Poročil župnik
Pavel Andrej
Reinier

g. Martin Adam Sporer
(upravnik {mariborskega
mestnega} gradu), g. Mihael
Graff

Poročil zborovodja
Klemen Scarianz

g. Jurij Gabrijel Ruff, Janez
Mihael Herzer

Poročil zborovodja
Klemen Scarianz

g. Janez Jakob
Loyzendorffer, Karel Albert
Keller

Poročil zborovodja
Klemen Scarianz

582

…pistor in aula Marpurgensi...natus Villaci in Superiori Carinthia. Latinska beseda »pistor« pomeni peka (oz.
mlinarja), vendar gre v tem primeru nedvomno za slikarja (lat. pictor), kar je dokazljivo s primerjavo matičnih
vpisov. Zamenjava ključne črke bi lahko v tem primeru povzročila pravo zmedo. Prim. s pokopnim vpisom iz 8. maja
1688.
583
…fuerant tunc ambo in seruitio apud dominum Spoerer, quondam praefectum aulae Kislianae.
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Konec leta 1647 se v vpisu posredno omenja Marija Manrich(a), tedanja lastnica gospoščine
Ravno polje in pristave Šentjanž. Nekdanja žena Janeza Jakoba grofa Khisla se je po njegovi
smrti (1637) vnovič poročila s plemičem španskega porekla Don Georgijem Manriedom oz.
Manricha. Zadnja oblika priimka, ki se tudi pojavi v poročni matici, je germanizirana.
Sredi maja leta 1650 sta se poročila Štefan Renkl iz župnije Hajdina in Lucija Justina, vnukinja
mariborskega župnika Melhiorja Rainerja. Po vseh znanih podatkih iz obravnavanih matic lahko
zapišem, da sta zakonca Renkl živela tako v Mariboru kot v Skorbi, kjer sta bivala v nekakšnem
dvorcu in imela tam zaposlene tudi številne posle. Kot poročna priča se, zanimivo, omenja Janez
Grainmaster. Po hoških maticah je na ozemlju župnije obstajala neka Grainmasterjeva pristava.
V začetku leta 1651 sta vplivnima ženinu in nevesti nastopila kot poročni priči Ginter
Herberstein, tedaj še baron, in posinovljenec Janeza Jakoba grofa Khisla, Jurij Jernej.
Poročni priči pri vpisu iz 28. oktobra 1658 sta bila tedanji upravnik mariborskega gradu
Sebastijan Stirus in pisar Jurij Marčinko. Pozneje se do leta 1667 kot upravnika spodnjega
mariborskega gradu omenjata Jurij Marčinko in žena Helena Marija.
V začetku leta 1667 sta se poročila Janez Gabrijel Prantner pl. Prantenau in Marija Niderl(e).
Ženin je verjetno istoveten z botrom, ki se leta 1668 omenja v spodnjepolskavski matici.
V maju 1674 sta se poročila poštni mojster Ferdinand Hizelperger in J(o)ana Mentner. Kdaj je
J(o)ana umrla, ni znano. Kuga je v novembru 1680 pogubila Regino Hizelperger, od leta 1682
naprej pa se kot žena omenja Katarina. V tem zakonu so se do konca stoletja rodili Katarina
J(o)ana (krščena 1. 5. 1682), Ferdinand (9. 8. 1683), Frančišek Jožef (4. 9. 1684), Janez Ernest
(12. 3. 1687), Marija Ana (7. 12. 1693), Marija Terezija (4. 9. 1695) in Marija Elizabeta (29. 11.
1699). Janez Ernest je po listini iz začetka leta 1715 po očetovi smrti prevzel poštno službo v
Mariboru.584
V začetku leta 1687 sta se poročila grajski slikar Janez Gašper Riser in Ana Barbara Reischl. Še
istega leta, v novembru sta dala krstiti Marijo Karloto. Do kdaj je Janez Gašper deloval na gradu
ni znano. V letih 1695 in 1697 sta bila denimo pokopana njegova mladoletna hči in sin.

584

Z listino mu (= Ernst Hizlberger) jo je podelil Karel Jožef grof Paar (graff von Paar), generalni poštni mojster v
avstrijskih dednih deželah. PAM, Zbirka listin, št. 663, 1. januar 1715, str. 195. Po seznamu učencev ruške latinske
šole se v letu 1697 omenja Ferdinand Ernest Hizelperger (Hizlperger Ferdinandus Ernestus Marburgensis). Ker je
zanj pripisano, da je pozneje postal poštni mojster v Mariboru, gre verjetno za Janeza Ernesta. Mlinarič, Seznam
imen iz latinske kronike, str. 188.
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Konec januarja 1694 je v Mariboru vdovec g. Janez Krištof Grach sklenil zvezo z Ano Elizabeto
Glades. Janez Krištof je po slivniški krstni matici deloval kot framski upravnik vse do konca 17.
stoletja.
Po vpisu iz sredine februarja istega leta sta tako ženin kot nevesta služila pri Šporerju, ki se
omenja kot nekdanji upravnik mariborske gospoščine. Kot poročna priča je denimo nastopil
Janez Jakob pl. Leuzendorffer, novi upravnik, ki je na tem mestu zamenjal prav Šporerja.
* * *
Kot zadnja od matičnih knjig mariborske župnije je za nalogo v poštev prišla prva ohranjena
pokopna matica. Matična knjiga vsebuje 339 papirnatih strani formata 20,5 x 30,5 cm in je
vezana z vezavo iz 19. stoletja. Knjiga zaobjema pokopne vpise od 2. januarja 1664 do 29. maja
1762. Na naslovnici je zabeleženo »Liber defunctorum anno 1664 usque 1762«, na platnici pa je
še nalepka »Maribor – stolnica/sv. Janez Krstnik/«. Vpisi so v latinščini (str. 1–42 in 317–339) in
nemščini (str. 43–316), nekateri so kar v obeh jezikih. Celotna pokopna knjiga je objavljena v
XXVIII. zvezku GZM-ja, ki ga je pripravil Jože Mlinarič. Veliko vpisov je slabo čitljivih, nekaj jih je
tudi povsem nečitljivih, ker so robovi listov prelepljeni z neprozornim papirjem. Pogosto ni moč
ugotoviti, ali gre za priimek ali za poklic umrlega. Zaradi večje preglednosti sem tudi tukaj
uporabil tabelo.
Tabela 23: Zanimivejši vpisi iz pokopne matice mariborske župnije v obdobju 1664–1699.
DATUM

POKOJNI/-A

STATUS

8. 1. 1664

Žena upravnika mariborskega gradu

8. 7. 1680

Helena {Marija} Martschinkho (žena Jurija,
upravnika mariborskega gradu)
g. Jurij Mӓrtschinkho
plem. in smél (gestreng) g. Janez Krstnik
Pereth {de Schönfels}
EPIDEMIJA KUGE

31. 7. 1680
10. 11. 1680
8. 5. 1688

g. {Janez} Jakob Kräxner
Regina Hizlberger
Marija Sidonija Riser

3. 6. 1688

Urša Greiner

1. 1. 1691

Karel Jožef Leüzendorfer (z mariborskega
gradu)

19. 11. 1667
22. 3. 1672

585

Alda hat die laidige sucht den anfang. GZM XXVIII.
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Upravnik mariborskega gradu
Poštni mojster/upravnik pošte
Začetek kuge v Mariboru585; do konca leta
kar 157 mrtvih
Doktor medicine
Žena poštnega mojstra
Mladoletna hči slikarja na mariborskem
gradu (purggischen hoff maller)
Mladoletna hči stražarja mariborskega
pristanišča (lendthieter kindt)
Sin upravnika mariborskega gradu {Janeza
Jakoba} (des herrn verwalter sein kindt in

Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja

22. 2. 1691
15. 11. 1696
4. 11. 1705
26. 2. 1710
31. 1. 1725

Tomaž Erholdt
otrok g. {Janeza Krištofa} Gracha
plem. in smél g. dr. {Janez} Benedikt Grindl
plem. in čast. g. Janez Melhior Renckhl
njena ekscel. ga. Marija Eleonora grofica
von Ursin vnd Rosenberg

der burgg)
Splavar iz Ribnice na Pohorju586
Otrok framskega upravnika
Zdravnik v Mariboru
Lastnik pristave na Bregu pri Ptuju
Lastnica (mdr.) mariborske gospoščine

V začetku leta 1664 je umrla Helena Marija Marčinko, žena upravnika mariborskega gradu oz.
spodnjemariborske gospoščine Jurija. Glede na krstno matico je umrla samo tri dni za krstom
sina Jurija Baltazarja. Jurij je, sodeč po pokopnem vpisu, službo upravnika opravljal do svoje
smrti sredi novembra leta 1667.
Poštni mojster Janez Krstnik Paretti pl. Schönfels je umrl v marcu leta 1672. Glede na vpis v
poročni matični knjigi (21. maj 1674) ga je na tem položaju nasledil Ferdinand Hizelperger. O
njem je že tekla beseda pri obravnavi poročnih vpisov.
Kuga je v Mariboru povzročila pravo upostošenje. Do 8. julija, ko se je znotraj obzidja začela
širiti epidemija, jih je umrlo 23. Do konca leta 1680 je v pokopni matici zabeleženih nadaljnjih
157 mrtvih, kar pa dokazano niti ni popolno število.587 Med zgodnjimi žrtvami kuge je (tako) bil
zdravnik Kraxner. Glede na ostale ohranjene pokopne matice je bilo žrtve epidemije kuge
zaznati (samo) še v župniji Hajdina.
Posebej gre izpostaviti vpis s konca februarja leta 1691, ko je v pokopni matici izpričano polno
ime splavarja iz Ribnice na Pohorju. Po Jakobu, ki se v hajdinski krstni matici v letu 1697 omenja
kot oče nezakonskega Gregorja, gre za eno redkih omemb splavarjev v tem času. Datum smrti
oz. pokopa Tomaža Erholdta daje slutiti, da je slednji v Mariboru imel urejeno prebivališče ali pa
da je tukaj mogoče celo posedoval hišo. V ta kontekst sodi še omemba poklica stražnika oz.
čuvaja mariborskega pristanišča. V letu 1688 je ta poklic opravljal nek Greiner.
Ostali pokopi se navezujejo na besedilo zgoraj omenjenih krstnih in poročnih matic. Pokopni
vpis grofice Ursini-Rosenberg iz začetka leta 1725 je dodan zaradi svoje pomembnosti.
* * *
Glede na vpise vseh obravnavanih matic je možno približno določiti upravnike posameznih
gospoščin v posameznih obdobjih.
586
587

Ein floser von Reifnigg. GZM XXVIII.
Več o tem v poglavju 5.
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Če začnem po vrstnem redu, se za gospoščino Betnava omenjata Matija Ceraj (ok. 1655–1660)
in Janez Jakob Leuzendorffer (ok. 1681–1688). Za gospostvo Frajštajn se v letu 1668 kot
upravnik omenja Friderik Prantner pl. Prantenau.
V obdobju 1643–1654 se kot framski upravnik omenja Janez Jurij Ingolič. Slivniška krstna
matica kot upravnika gospoščine Fram omenja Janeza Krištofa Graha (ok. 1687–1699*).
(Spodnji) Gromperk je upravljal Andrej Golobič (ok. 1687).
Za gospoščino Hompoš se kot upravniki omenjajo Andrej pl. Rittersberg (ok. 1652), Janez
Maksimilijan Wisser (ok. 1688–1693), Martin Avguštin Schmitt (ok. 1695–1696), Janez Inankon
(?; 1697) in (ponovno) Martin Avguštin Schmitt (1698).
Za gospoščino Limbuš je kot upravnik izpričan Matija Fronk (ok. 1657–1658). Pragerjev dvor
Dietrichsteinov je ok. 1662 upravljal Žigmund pl. Prantner. Preden je leta 1674 kupil Pragerjev
dvor, se kot njegov upravnik omenja še Janez Jožef Bratec.
Gospoščino Ravno polje (s pridruženim Šentjanžem) so v drugi polovici 17. stoletja upravljali
Jurij Lorber (ok. 1657–1661), Tobija Zaharija Mulhenberger (ok. 1666–1669), Janez Gregor
Samobor (ok. 1671), Janez Andrej Grafenauer (ok. 1672–1680), Matija Legnar (ok. 1682), Janez
Ernest Vogner (ok. 1687), Frančišek Jožef Kästl (ok. 1688), (vnovič) Janez Ernest Vogner (ok.
1690–1693) in Janez Krstnik Vogner (ok. 1696).
Za gospoščino Spodnji Maribor (Mariborski grad) se omenjajo Sebastijan Stirus (?; 1658) Jurij
Marčinko (ok. 1662–1667), Martin Adam Šporer (ok. 1669–1689) in Janez Jakob Leuzendorffer
(1690–1699*).
Za Turnišče so izpričani Hieronim Dioniz pl. Hurnburg (ok. 1671–1675), pl. Lemaher (ok. 1691)
in Janez Pavel Holbein (ok. 1693).
Pri Zgornji Polskavi se omenja samo Andrej Krpan/Korpan (ok. 1672–1678), za Zgornje
Radvanje pa Andrej Krobath (1699*).
Na podlagi vseh teh vpisov in številnih drugih virov sklepam, da so bili upravniki bolj ali manj
vseskozi prisotni na ozemlju posamezne gospoščine oz. da so bili nastanjeni na gospoščinskih
sedežih. Mnogo si jih je tam ustvarilo družine, nastopali so kot priče, botri, tam so umirali
njihovi sorodniki ali pa sami.
Zemljiški gospodje se v maticah pojavljajo znatno redkeje, vseeno pa je čutiti njihovo prisotnost.
Od gospoščin, kjer je pojavnost njihovih lastnikov pogostejša, bi izpostavil Spodnji Maribor
(Khisli), Ravno polje s Šentjanžem (Gallerji, pozneje Sauerji), Zgornje Radvanje (Wintershofferji,
pozneje Gallerji), Hompoš (Conti) in seveda Pragerjev dvor (Bratec pl. Breitenfeld).
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4 CERKVENOUPRAVNE IN ŽIVLJENJSKE RAZMERE TER VPLIV CERKVE IN DRŽAVE NA ŽIVLJENJE
ŽUPLJANOV DO VIZITACIJ ŠKOFA ATTEMSA
4.1 CERKVENOUPRAVNE RAZMERE NA DESNEM BREGU DRAVE DO SREDINE 18. STOLETJA
Temeljno potezo svoje celotne srednjeveške cerkvenoupravne strukture je slovenski prostor
dobil leta 811. V sporu med oglejskim patriarhom Ursom in salzburškim nadškofom Arnom (o
cerkveni pripadnosti Karantanije), je Karel Veliki razsodil, da poteka meja med metropolitijama
po reki Dravi. S to odločitvijo je oglejski patriarhat formalno dobil v svojo duhovno oblast velik
del slovenskega etničnega ozemlja od furlanskih ravnin do reke Drave in je s tem imel
pomembno vlogo pri pokristjanjevanju Slovencev.588
V tem kontekstu je začela struktura cerkvene organizacije nastajati na najnižji stopnji, tj. s
pražupnijami. Te so se začele spontano razvijati iz verskih središč od okoli leta 1000 dalje.
Pražupnijska mreža se je na ozemlju južno od Drave izoblikovala do začetka 12. stoletja.
Ozemlje Dravskega polja je sprva spadalo v obsežno pražupnijo Hoče, iz katere sta se pozneje
izdvojili konjiška in slivniška pražupnija. Vse tri se prvič omenjajo v listini oglejskega patriarha
Peregrina iz leta 1146. Ker se cerkev sv. Mihaela v Razvanju omenja že kmalu po letu 1100
(ecclesia Razwei), sta do tedaj že morali stati cerkvi sv. Jurija v Hočah in sv. Marije v Slivnici.
Poselitev ljudi v (visokem) srednjem veku je bila razmeroma redka, zato so bile pražupnije
ozemeljsko zelo velike. Župniki in njihovi kaplani so tako obsežen dušnopastirski okoliš težko
oskrbovali, zato je v obeh pražupnijah že v srednjem veku nastalo nekaj vikariatov, ki so
sčasoma postali samostojne župnije.589
V 12. stoletju je bil Oglej prisiljen posnemati nekatere velike nemške škofije, zlasti sosednji
Salzburg, in vpeljati vmesno stopnjo cerkvene uprave (med škofom in župnikom), arhidiakonat.
Na obsežnem ozemlju patriarhata se je do konca 16. stoletja oblikovalo sedem arhidiakonatov.
Območje Dravskega polja je spadalo v savinjski arhidiakonat, ki je bil od oglejskega cerkvenega
središča v Vidmu najbolj oddaljen.590
Iz (nad)župnije Hoče sta se pozneje izločili župnija Limbuš in župnija sv. Martina na Hajdini
(1597). Cerkev sv. Jakoba v Limbušu je predtem spadala v vikariat sv. Magdalena pri Mariboru,
vendar je bila tamkajšnja cerkev v drugi četrtini 16. stoletja najverjetneje požgana. Iz
588

Ožinger, Vizitacijski zapisniki, str. 11; Peter Štih, Cerkvena organizacija in dušna oskrba, Na stičišču svetov, str.
134. Prim. Grahornik, Miklavž na Dr. polju, str. 314.
589
Ožinger, Pražupnija Hoče, str. 3; Anton Ožinger, Cerkvena ureditev na desnem bregu Drave, med Pohorjem in
Mariborom, ČZN, letnik 57, n. v. 22, št. 1, Maribor 1986 (dalje Ožinger, Cerkvena ureditev), str. 43–44.
590
Ožinger, Vizitacijski zapisniki, str. 11.
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(nad)župnije Slivnica pa sta se izločili župnija sv. Štefana v Spodnji Polskavi in župnija Blažene
Marije v Cirkovcah.591
6. julija 1751 je papež Benedikt XIV. z bulo (tudi formalno) ukinil skoraj tisočletni oglejski
patriarhat. Za ozemlje beneške republike je bila ustanovljena nadškofija v Vidmu, za ozemlje
habsburškega cesarstva pa nadškofija s sedežem v Gorici. Za njenega prvega nadškofa je bil
imenovan dotedanji apostolski vikar Karel Mihael Attems. Ena njegovih prvih dolžnosti je bila,
da čimprej opravi vizitacijo celotnega ozemlja in o tem predloži Svetemu sedežu ustrezno
poročilo. Attems, ki je bil za škofa posvečen 24. avgusta 1750, je leta 1751 dobra dva meseca
(od 2. maja do 4. julija) vizitiral dva arhidiakonata, poleg savinjskega še podjunskega na
Koroškem.
Pri tem ni spregledal nobenega kraja. Odkrival je težave in stvarne duhovne potrebe svojih
vernikov, pa tudi številne napake in pomanjkljivosti. O poteku vizitacije se je vodil zapisnik.
Vizitacijo celotnega savinjskega arhidiakonata v letu 1756 je zaupal arhidiakonu, celjskemu
mestnemu župniku in opatu Martinu Sumpichlerju. Zaradi izredne obsežnosti tega pastoralnega
opravila, njegove napornosti in svojega šibkega zdravja, si je Attems pri vizitacijah v letih 1760
in 1766 priskrbel sodelavce. Leta 1770 je za vizitacije pooblastil svojega koadjutorja škofa
Rudolfa Jožeta Edlinga. V letih 1750–1773 je skupaj nastalo 24 zajetnih rokopisnih zvezkov, ki jih
danes hrani goriški nadškofijski arhiv.592
Attemsove vizitacije so izredno zanesljiv in zanimiv vir, zato se v nadaljevanju, poznejšemu
obdobju navkljub, sklicujem nanje. Ob škofovi vizitaciji leta 1751 so bili o stanju župnije
povprašani cerkveni ključarji. Slednji so v tistem času imeli veliko pomembnejšo vlogo pri upravi
cerkvenega premoženja kot kdajkoli pozneje. Ponavadi sta bila dva, včasih pa samo eden za več
cerkva. Škof jih je ob vizitaciji spraševal glede cerkvenega premoženja, stroškov in dohodkov,
kako in kje se hrani gotovina, kdo ima ključe od cerkvene blagajne ipd. Iz njihovih odgovorov
izvemo, da so tako župnijske cerkve kot tudi podružnične, pa tudi nekateri oltarji in bratovščine,
imeli zemljo oz. nepremičnine: vinograde, njive, travnike, pašnike, izjemoma celo mlin. Skoraj
povsod je imela cerkev tudi podložniške posesti, desetino ali del nje, ter svoj stalež živine
(krave, ovce, izjemoma tudi vole). Od njiv in travnikov so cerkve dobivale dohodek v denarju, od
vinogradov pa praviloma v naturi (vino ali mošt). Od živine se je navadno plačala letna taksa
(navadno 16 kr), izjemoma se je v cerkveni vinograd dostavila določena količina gnoja.
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V ruški kroniki se omenja, da je bila župnija v Cirkovcah ustanovljena leta 1683 pod oblastjo studeniškega
samostana. Tedaj je bil za njenega župnika poklican Gregor Švajncer, ki je do tega leta sedem let deloval kot kaplan
v župniji Ruše. Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 180.
592
Ožinger, Vizitacijski zapisniki, str. 12–13 in 16.
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Večina cerkva se je vzdrževala s prostovoljnimi prispevki (milodari), ki so jih verniki darovali pri
maši. Poleg denarja se naštevajo še nekateri darovi v naturi (lan, vino, zrnje, maslo, konoplja,
vosek). Ti darovi so se, v kolikor se niso porabili za cerkev, prodali. Štolnina (obvezni dar v
denarju) za krst, poroko, oklice, pogreb, previdenje ob smrtni nevarnosti (tj. sveto poslednje
maziljenje) in sveto popotnico je bila na tako obširnem območju različna po krajih in celo glede
na oddaljenost ter dnevno in nočno uro.
Pri izdatkih so pomembno postavko predstavljali vosek, olje za večno luč, razna dela, naštevajo
se tudi takšni stroški, kot so nagrada duhovnikom za pot in bogoslužje na podružnicah, nagrada
župniku ob sestavljanju letnega cerkvenega računa, pa tudi za nekatera skupna kosila ob
cerkvenih slovesnostih in proščenjih. Zelo velik izdatek je predstavljalo prisilno posojilo ali davek
za deželo.593
Pri krstu je posebnost predstavljal novi krst. Šlo je za višjo štolnino v višini dveh goldinarjev, kar
je bilo dvajsetkrat več od normalne. Po blagoslovitvi krstne vode na veliko soboto, ko je bil
krstni studenec nov, je bila štolnina nova (višja), potem pa je vsak naslednji, ki je z otrokom
pristopil h krstu, za štolnino dal 6 krajcarjev manj, dokler se ta ni ustalila pri običajni. Na to
štolnino so letele hude pritožbe, zato je bila prepovedana in vzpostavljena običajna. Prav tako je
vizitator prepovedal še večjo štolnino v višini petih goldinarjev, ki so jo ponekod zahtevali za
krščenje nezakonskih otrok. Zaradi visokih stroškov namreč tem otrokom nihče ni hotel iti za
botra. Attems je v tem primeru za nezakonske starše namesto visoke štolnine določil posebno
pokoro. Pri porokah je bila v navadi dodatna štolnina, če je nevesta zapustila župnijo, v kateri je
bila rojena in krščena, navadno v višini enega goldinarja.594
Za pričujočo nalogo najzanimivejše vprašanje cerkvenim ključarjem je bilo vprašanje o številu
duš oz. številu tistih, ki so v velikonočnem času prejeli sveto obhajilo. Iz števila teh se (je) da(lo)
izračunati približno število vseh prebivalcev župnije, saj je število obhajanih znašalo dobri dve
tretjini vseh župljanov.595
Župnikom se je ob vizitacijah postavljalo tudi vprašanje o znanju porodnih babic, pri čemer je
bilo v ospredju vprašanje, ali so te poznale dolžnosti svoje službe v primeru krščevanja v sili
(oblivanje novorojenca z vodo in izgovarjanje točno določenega besedila).
Vizitatorji so ugotavljali tudi, da so bila romanja tedaj zelo pogosta. Vsaka župnija je imela vsaj
nekaj običajnih romarskih shodov pri bližnji ali daljnji cerkvi. Vizitator jih ni prepovedoval ali
593

Ožinger, Vizitacijski zapisniki, str. 16–17 in 32.
Prav tam, str. 33–34.
595
Prav tam, str. 16.
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oviral, je pa zaradi zlorab strogo prepovedal nočna romanja, in naročil, naj se število le-teh
zmanjša ali pa se naj romanja tako preusmerijo, da bodo ljudje odhajali k bližnjim cerkvam.596
Ob vizitaciji leta 1756 je bil izdelan natančen seznam vseh duhovnikov po župnijah in drugih
dušnopastirskih postojankah savinjskega arhidiakonata. Vseh duhovnikov je bilo tedaj 134, od
tega so bili štirje duhovniki, med njimi tisti v Račah, grajski. Preostalih 130 je bilo razporejenih
na tedaj 55 dušnopastirskih postojankah. V Hajdini je bil samo en duhovnik, največkrat pa sta
bila nastavljena dva. V Hočah so se denimo nahajali štirje.597
4.2 ŽIVLJENJSKE RAZMERE TER VPLIV CERKVE IN DRŽAVE NA ŽIVLJENJE ŽUPLJANOV DO
SREDINE 18. STOLETJA
4.2.1 RAZMERE V PRVI POLOVICI 17. STOLETJA

V sedemnajstem stoletju so bili vsi ljudje, ne glede na stan in premoženje, podložniki kakega
vladarja in vsi so bili tudi verniki katere od Cerkva. Glavno gibalo medčloveških odnosov je bilo
razmerje med cerkveno in posvetno ureditvijo. Zadeve Cerkve so bile pomembne za posvetne
vladarje, ravnanje vladarjev pa je (obratno) vplivalo na položaj Cerkva. Oboji so želeli vrle,
krepostne, odgovorne, moralne podložnike in vernike. Habsburžani so se pri tem naslonili na
škofe, ti pa na redovnike, zlasti na jezuite in kapucine.
Pri tem so si vsak na svoj način začeli prizadevati, da bi ljudje privzeli času primerne vedenjske
vzorce, ki so jim s skupnim izrazom rekli krepost (ali vrlina). Ta pojem je vseboval temeljne
krščanske vrednote – vero, upanje, ljubezen; pa tudi vrednote antičnega sveta – pravičnost,
modrost, hrabrost, zmernost. Vključeval je voljo do vzgojenosti, do omike in olike, obvladovanja
samega sebe in priznavanja ideje dobrega. To je privedlo do sprememb nravi, okusa, vedenja in
načina življenja. Vendar pa se je to razvijalo zelo počasi. Še vedno je veljalo, da krepost ni nekaj,
kar bi bilo za navadne ljudi. Zanje je bilo očitno dovolj, da so se ravnali po desetih božjih
zapovedih.598
Vladar je vedenje podložnikov poskušal izboljšati z dekreti, ki so imeniten vir za spoznavanje
njihovih navad in razvad. Zlasti razvade so postale tudi vir dohodkov za državo. Vladarjevi
dekreti so prepovedovali (preklinjanje, hazardiranje, dvoboje, nemoralno življenje, pretirano
razkošje) ali zapovedovali (bogoljubno življenje, dovoljene stroške za obleko in pojedine).
Posvetna in cerkvena oblast sta opažali kup grdih razvad ob zasebnih in javnih slavjih – žretje,
popivanje, pretepe, dvoboje in hazardiranje, kar je bilo zelo razširjeno med vsemi sloji. Revni in
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Ožinger, Vizitacijski zapisniki, str. 31–32.
Prav tam, str. 34.
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Žvanut, Plemiške zgodbe, str. 59.
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bogati so kvartali in kockali za denar. Vladarje je posebno motila ohlapna morala. Že
nadvojvoda Ferdinand je v svojem odloku o zatiranju grdih razvad iz leta 1609 izpostavil
zakonolom. Iz podobnega dokumenta dvajset let pozneje izvemo, da se stanje ni pretirano
izboljšalo - vladar je še vedno tarnal nad prešuštvi, bigamijo in incesti, seznamu pregreh pa
dodal še preklinjanje, praznoverje in čarovništvo. Lokalne oblasti je pozival, naj ostro ukrepajo,
ne oziraje se na to, ali je grešnik prihajal iz nižjega ali višjega sloja.
Škofje so v skladu z navodili tridentinskega koncila najprej poskrbeli za boljšo vzgojo in
izobrazbo duhovnikov, nato pa za poglobljeno pastoralno delo med verniki. Pri tem so jim
izdatno pomagali stari in novi cerkveni redovi, jezuiti in še posebej kapucini s svojim
oznanjevanjem ljubezni do bližnjega. Verniki so se (ne glede na stan) radi združevali v cerkvene
bratovščine, se udeleževali procesij, hodili na romanja ter pasivno in aktivno sodelovali pri
verskem gledališču. Še posebej radi so hodili poslušat dobre in sloveče pridigarje. Pridiga je bila
samostojni del maše in je hkrati pomenila versko vzgojo in vzgojo srca. Pridigarji so bili v
takratni pretežno nepismeni družbi prenašalci aktualnih novic in vsakršne učenosti.599
V odnosu do stanov posameznih dežel je cesar Ferdinand II. (1619–1637) svoj položaj močno
okrepil. Potem ko je uveljavil oblast suverena na Češkem, je lahko zaključil s protireformacijo
tudi v avstrijskih deželah. Poleti 1628 je izdal ukaz, da se morajo plemiči Notranje Avstrije
odpovedati protestantski veri ali pa v enem letu zapustiti Štajersko, Koroško in Kranjsko. Do leta
1630 je dežele zapustilo ok. 750 plemičev, od katerih jih je po nepopolnih seznamih iz Štajerske
znanih 250. Možnost vstopa med plemstvo se je tedaj še bolj odprla zlasti priseljencem iz Italije,
ki so si svoja gospostva, v veliki meri pa tudi plemiške naslove, pridobili z denarjem. Na enak
način so postajali plemiči tudi ljudje iz domačega meščanskega in celo kmečkega okolja. Sestava
plemstva se je močno spremenila. Z zmago deželnoknežje protireformacije je bila Notranja
Avstrija, ki je prav tako kot posebna dinastična tvorba (1564–1619) prenehala obstajati,
pokatoličanjena na vsej družbeni lestvici. Cerkev se je premoženjsko okrepila in povečala verski
vpliv, politično moč pa je pridobil predvsem deželni knez. Nastopilo je obdobje t. i.
konfesionalnega oz. političnega absolutizma, ki je trajalo vse do prve polovice 18. stoletja.600
4.2.2 RAZMERE NA PODEŽELJU

Povečane državne davke in močno narasle zahteve zemljiške gosposke je podložnik težko
prenašal. Le redko jih je uspešno presegel z dodatno neagrarno dejavnostjo. Gmotni položaj
podložnikov se je večji del 17. stoletja slabšal. Razlogi so tičali tudi v pomanjkanju izboljšav
orodja in obdelovalne tehnike. Kmetje, ki so videli glavnega izžemalca v svojih neposrednih
gospodarjih, ne pa tudi v državi, ki je za svoje vojaške akcije potrebovala vse več denarja, so
599
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Žvanut, Plemiške zgodbe, str. 10–11.
Simoniti, Deželnoknežja protireformacija in katoliška obnova, Na stičišču svetov, str. 256.
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čedalje pogosteje prihajali v konflikt z zemljiško gospodo. Uporništvo se je v slovenskem
prostoru kazalo po različnih krajih, na Štajerskem v manjših uporih na širšem področju okoli
Ptuja.
Kmečko nezadovoljstvo se je zgostilo leta 1635 in iz lokalnega upora na gospostvu Ojstrica med
Vranskim in Trbovljami preraslo v veliki »slovenski« upor proti fevdalni zemljiški gospodi. Po
večletnih sporih podložnikov z njihovim gospodarjem, bivšim vojakom Feliksom
Schrattenbachom, ki so izbruhnili zaradi večanja tlake, pretiranih dajatev, sodnih glob in
povečanja državnih deželnih davkov, so kmetje odklonili izpolnjevanje svojih obveznosti. Začeli
so se povezovati s podložniki sosednjih gospostev in tudi širše. Konec aprila je izbruhnil
oboroženi spopad med Feliksom Schrattenbachom in njegovimi podložniki. Upor se je širil s
silovito naglico. Kmetje so do srede maja na Spodnjem Štajerskem oropali in požgali – tako
pravijo različni sočasni viri – od 35 do 70 graščin, samostanov in župnišč. Štajerski in kranjski
stanovi so se na razmeroma veliko rušilno moč upora, ki je zajel kar 15.000 km² in okoli 15.000
podložnikov, odzvali hitro in do sredine maja zbrali okrog dva tisoč vojakov. Od teh je bilo 1.800
krajišnikov (na Štajerskem jih je ostalo 1.300), ki so med puntarji povzročili velik preplah. Po
nekaj manjših spopadih s kmeti so krajišniki upor hitro zadušili, dokončno pa je bil zatrt po dveh
mesecih. Škodo, ki so jo povzročili kmetje in vojaški najemniki (!), so v deželah odpravili šele po
nekaj letih, račun za udeležbo v uporu pa je nekaj sto kmetov plačalo že v naslednjih mesecih:
nekaj voditeljev so obglavili in razčetverili, druge so poslali na galeje ali na prisilno delo na
Madžarsko, večina obsojencev pa je morala plačati denarno kazen. Na tem mestu je potrebno
poudariti, da se mesta v spopad med plemstvom in podložniki niso vključila, ampak so v skladu
z lokalnimi razmerami varovala svoje koristi: Maribor in Ptuj sta se tako le pripravila na
obrambo.601
V 17. stoletju so se uveljavile nekatere nove poljske kulture, ki na gmotni položaj podložnika
niso mogle bistveno vplivati, so pa morda blažile morebitna leta lakote. Hkrati so ustvarjale
očitnejšo različnost agrarne podobe posameznih področij. V tem stoletju se je zelo razširila
pridelava ajde, podobno je bilo s koruzo. Ker je ta prišla na slovensko ozemlje iz Madžarske oz.
Turčije, se je na Štajerskem imenovala »kukurutz«. Mnogokje, zlasti v ravninskih predelih in ob
prometnih poteh, so se kmetje ukvarjali tudi s konjerejo, saj je bilo tovorništvo ena glavnih
neagrarnih dejavnosti podeželskega prebivalstva.
Na vasi, katere zunanja podoba je še globoko v 18. stoletje ostala praktično nespremenjena, so
kmečko poljedelsko dejavnost bistveno dopolnjevali domača obrt, trgovina, prevozništvo in
tovorništvo. Gospodarski razvoj na vasi in zunanji gospodarski vplivi so vodili k premoženjskemu
razslojevanju na podeželju, posredno pa tudi k hitrejšemu drobljenju kmetijske posesti, ki je bilo
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sicer prisotno že prej. Nakazovati so se začele velike spremembe v družbeni strukturi. Pri
bogatejših velikih in srednjih kmetih (gruntarjih in polgruntarjih) so se vse pogosteje pojavljali
hlapci in dékle kot najnižji podeželski sloj. Poleg njih so se v vaseh na vinorodnih območjih
pojavljali viničarji, drugod pa gostači ali osebènjki, ki so kot poljedelski delavci brez lastnega
zemljišča živeli v svojih kočah. Številčno se je najbolj okrepil sloj kajžarjev, nekakšnih polkmetov,
ki so večinoma posedovali majhne kose nekdanjega skupnega srenjskega zemljišča in se v
pretežni meri ukvarjali z nepoljedelskimi dejavnostmi. Število kajžarjev je ponekod močno
preseglo število gruntarjev.602
4.2.3 RAZMERE V DRUGI POLOVICI 17. STOLETJA

Drugo polovico 17. stoletja je zaznamoval cesar Leopold I. (1657–1705). V njegovem času je
Avstrija postala na znotraj celovita, gospodarsko cvetoča država, na zunaj pa je uspešno
kljubovala svojim poglavitnim nasprotnikom, Franciji (pod kraljem Ludvikom XIV.) in Turkom. Ti
so leta 1683 še zadnjič neuspešno oblegali Dunaj, nato pa so bili pregnani globoko na Balkan.603
Po izgonu protestantskega plemstva v letu 1629 se je na Štajerskem slika plemiških rodbin
(torej) precej spremenila. Še vedno je veljala stara delitev na (uradniško in podjetniško)
»plemstvo obleke« in (vojaško) »plemstvo meča«. Prvo se je rekrutiralo iz sloja izobraženih
uradnikov in ljudi svobodnih poklicev, trgovcev in podjetnikov domačega ali tujega porekla, v
drugo pa so zvečine prehajali prišleki iz notranjosti Balkana, često plemenitega rodu, ki so se že
od konca srednjega veka umikali pred Turki proti severu v hrvaške in dalje slovenske dežele. Po
utrditvi Vojne krajine so jim odskočno desko za gospodarski in družbeni vzpon predstavljala
tamkajšnja oficirska mesta. Po nekaj letih službe je sledil nakup posesti, po možnosti poroka z
domačinko in pridobitev plemiškega naziva. Poplemenitenje je ljudem, ki so v življenju uspeli ter
so hoteli v družbi nekaj veljati in so jih mikali stanovski privilegiji, (še) vedno predstavljalo jasen
cilj. V plemiški stan je lahko osebo povzdignil vedno in samo cesar.604
Plemiške družine so se še naprej precej selile, z gradu na grad, iz dežele v deželo. Razlogi za to
so bili osebni (poroke, dedovanja), gospodarski (nakupi, obubožanje) in seveda verski. Plemiške
rodbine so neprestano izumirale in stopale iz anonimnosti. Odvisne so bile od muhavosti narave
ter sreče, sposobnosti, talentov, ambicioznosti in brezobzirnosti svojih članov. Doživljale so
vzpone in padce.605
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Plemič tega časa je bil še vedno lačen zemlje, ki mu je edina zanesljivo omogočala stanu
primerno življenje. Povečanje zemljiške posesti oziroma imenja je (navadno) pomenilo tudi
povečanje prihodkov.606
Od srede sedemnajstega stoletja je mnogo plemičev prilagajalo svoja bivališča in njihovo
okolico novim civilizacijskim in družabnim potrebam. Grajske stavbe njihovih staršev in starih
staršev so bile zidane še po starem, ko so gradovom še grozili kmetje in Turki, pri čemer je bil
obrambni element pomembnejši od kakšnega velikega udobja ali celo razkošja. Tedanji
standard je postal štirikoten grad z notranjim arkadnim dvoriščem, v katerem so bili prostori za
posle jasno ločeni od udobnih gosposkih sob, opremljenih z lončenimi pečmi in zasteklenimi
okni. Posli in rokodelci – čevljarji, krojači, krznarji, tkalci in drugi, so navadno prihajali delat na
grad oz. dvorec občasno, zato so bili njihovi prostori pogosto ločeni od prostorov drugih poslov.
Okoli gradov oz. dvorcev so se bohotili zelenjavni in okrasni vrt, ribnik, morda vinograd,
drevored ali park.607
Čeprav so bili mnogi od teh gospodov, ki so zidali gradove, precej na tesnem z denarjem, jih to
ni odvrnilo od gradbenih podvigov. Pri tem je šlo vedno znova za nujnost ohranitve plemiške
podobe, za investicijo v družbeni položaj in s tem v pogoje za obstoj rodbine. 608 Prenekateri
gradovi in dvorci so bili v tem času urejeni v elegantna bivališča, kjer so se ob vinu, kartah,
tobaku in balinanju radi zbirali zemljiški gospodje oz. graščaki, upravitelji, oskrbniki, duhovščina,
zdravniki in juristi, oziroma tedanja družbena smetana.609
Ker je bilo življenje na podeželju precej cenejše kot v mestu, so številne plemiške družine (vsaj
čez poletje) pogosto zahajale tja. Obračuni so se navadno poravnavali oz. urejali na pomlad.
Najprej je bilo potrebno urediti račune z gospoščinskim upravnikom (upraviteljem) oz.
oskrbnikom (če je šlo za manjši dvorec ali pristavo). Zemljiški gospod in upravnik (ali oskrbnik)
sta vsako pomlad sklenila pogodbo, ki je predvidevala višino dajatev, roke za plačilo in navodila
za vodenje posesti. V primeru, da je bil plemič zakupnik zemlje oz. gospoščine, je z upraviteljem
sklenil na pomlad podobno pogodbo, ki je zraven tega določala še višino najemnine. Nato so se
uredili še obračuni za deželo (dajatve deželnemu knezu).610

606

Žvanut, Plemiške zgodbe, str. 26.
Prav tam, str. 68 in 81–82.
608
Prav tam, str. 81.
609
Prav tam, str. 75.
610
Prav tam, str. 31–33 in 37.
607

194

Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja
4.2.3.1 ČAROVNIŠKI PROCESI

V drugi polovici 17. stoletja je na slovenskem ozemlju potekalo obsežno preganjanje čarovnic
(in čarovnikov), ki je po svoji intenzivnosti prekašalo tako predhodno preganjanje v 16. stoletju
in v prvi polovici 17. stoletja, kot tudi čas po letu 1700. Na Štajerskem so bila glavna žarišča
čarovniških procesov v vinorodnih okoliših Slovenskih goric in Haloz. Posebno množični procesi
so se odvijali pred sodišči v Ormožu, na Ptuju, v Ljutomeru, Mariboru, Radgoni in Hrastovcu.
Obtožencem, starim od pet do osemdeset let, ki so pripadali izključno najnižjim družbenim
plastem, so očitali »kuhanje« toče, povzročanje pogina govedi, raznih bolezni in smrti,
sestajanja s hudičem itd.
Podlaga za vodenje čarovniških procesov je bila obstoječa zakonodaja. Kazenski zakonik cesarja
Karla V. (Constitutio criminalis Carolina) je bil izdan leta 1532 in je veljal v celotnem nemškem
cesarstvu. Sum, ki je določeno osebo največkrat pripeljal v preiskavo, je bilo potrebno potrditi z
dokazi. Priznanje, ki je po starem srednjeveškem načelu veljalo za »kralja vseh dokazov«, je bilo
moč uspešno dobiti z nadvse krutim preiskovalnim postopkom. Muke so bile tako sestavni del
pravosodnega obreda; stopnjevana tortura je privedla do priznanja žrtve, s tem pa je bila
odprta pot za njeno usmrtitev. Z javnim pogubljenjem »čarovnice« so žrtev »očistili« zločina,
dejansko pa je šlo za eno od oblik družbenega discipliniranja, ki sta ga izvajali med seboj
soglasni cerkvena in laična oblast.
Preganjalska vnema je v obdobju od leta 1655 do 1715 zahtevala ok. 400 usmrčenih žrtev, nato
pa je začela popuščati. Čarovniški procesi so postali redki, v preiskovalnih postopkih niso več
izkoriščali vseh torturnih možnosti, prihajalo je do oprostilnih sodb in le še izjemoma je bil kdo
obsojen na smrt.611
4.2.3.2 PLEMIŠKA DRUŽINA – KMEČKA DRUŽINA

Štajersko plemstvo je bilo med seboj povezano s številnimi sorodstvenimi vezmi, ki so nastajale
iz gospodarskih razlogov, pa tudi zaradi zavezništva in medsebojne pomoči. Poroka namreč
nikakor ni bila zasebno dejanje ali celo svobodna izbira. Zanjo so poskrbeli starši, če teh ni bilo,
pa skrbniki (varuhi). Poiskati je bilo potrebno partnerja iz lastnega ranga, čigar premoženje je
zagotavljalo stanu primerno življenje. To je bilo še posebej važno pri možitvi hčera. Poročna
pisma so bila vedno skrbno sestavljene pogodbe, ki so na začetku predstavila »finančno
konstrukcijo« bodočega zakona (doto, jutrno, zaženilo), v nadaljevanju pa določala, kaj naj se
zgodi s tem denarjem, če umre eden zakoncev, ali pa oba, če se ovdoveli zakonec ponovno
poroči, če so v zakonu otroci ali če jih ni, itd. Čim bolj natančno je bilo vse opredeljeno, bolje je
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bilo, saj je prerado prihajalo do sporov med dediči. Pogodbo so podpisali in podpečatili oba
očeta (če sta bila živa, sicer pa eden od skrbnikov) in na vsaki strani po tri priče, navadno
sorodniki. Poročne pogodbe so skrbno in dolgo hranili v družinskih arhivih kot dokumente
trajne vrednosti tudi še za naslednje generacije.612
Zakonska zveza je kot zakrament v tistih časih spadala v domeno cerkve in kanonskega prava.
Ločitev zakona od postelje in mize kot edina možna vrsta ločitve je pomenila le to, da sta
zakonca po njej živela ločeno in sta smela prejemati vse zakramente, nista pa se mogla ponovno
poročiti. Poročne pogodbe, ki so takrat urejale premoženjske zadeve bodočih zakoncev, so
predvidevale njun status v času skupnega življenja ali po smrti enega od njiju, nikakor pa ne v
primeru ločitve, ki je bila nekaj popolnoma izjemnega. Vendar pa je kanonsko pravo v načelu
reševalo tudi to vprašanje: zakonec naj bi po ločitvi dobil vrnjen delež, ki ga je sam prinesel v
zakon, ter obdržal darila iz časa pred poroko. Če tega ni bilo mogoče izpeljati sporazumno in po
mirni poti, je moralo odločati posvetno sodišče.613
Družinska razmerja tistega časa so bila specifična. Otrok je bil tedaj lažje nadomestljiv kot mož
in rednik družine. Gospodar je potreboval ženo, da mu je rodila otroke, pa tudi zato, da mu je
pomagala pri upravljanju posesti. Pri plemiškemu sloju je to pomenilo gospoščino, pri nižjem pa
kakšno kmetijo. Mož je načeloma vodil gospodarstvo, žena pa gospodinjstvo, a v njegovi
odsotnosti tudi gospodarstvo. Pri taki delitvi dela je vsak od zakoncev nosil približno enak del
bremena.614
Na vdovi, ki je moža preživela za več (deset) let, je obležalo težko breme upravljanja posesti in
vzgoje otrok. Ob tem so ji bili v podporo sorodniki ter skrbniki otrok. Enostavno ni bilo niti ženi,
poročeni s plemičem, ki se je odločil za službo poklicnega vojaka. Slednji skoraj ni imel časa
uživati razkošja svojega doma – če je njegov dom sploh bil razkošen. Najpogosteje je šel prvič na
bojišče, še preden so se mu iztekla najstniška leta, in je tam preživel veliko let. Njegovo življenje
je bilo polno telesnih naporov in zato tudi kratko. Domov je tak plemiški vojak prihajal le toliko,
da je zaplodil otroke in s tem zagotovil nadaljevanje svojega rodu.615
Mlada ali manj mlada vdova, ki je ostala sama na kmetiji ali kakšni obrtni delavnici, brez moške
pomoči ni mogla gospodariti. Seveda ne gre zanemariti niti njenih seksualnih potreb. Vdovci so
se vnovič poročali precej pogosteje kot vdove. Kmečko gospodarstvo namreč prav tako ni moglo
shajati brez gospodinje in matere, tako da so vnovične poroke kmečkih gospodarjev pogosto
sledile smrti (prve) žene le z nekajmesečnim razmikom. Težje se je bilo sploh poročiti, po prvi
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poroki pa je imel eden ali drugi partner vsaj deloma zagotovljeno eksistenco, tako da je bila
vnovična poroka lažje dosegljiva. Zaradi zgoraj zapisanega nas ne sme presenečati, da so bili na
podeželju vdovci in vdove v bistvu zelo iskani.616
4.2.3.3 ROJSTVO – BOLEZEN – SMRT

Novorojenčki so na svet navadno privekali v edinem prostoru temačne, zadimnjene koče, na
večjih kmetijah pa v kakšni temno zagrnjeni zadnji kamri. Nadstropne hiše, dvorci in graščine so
imeli za rojevanje bolj primerne otroške sobe (das Kinderzimmer). Žen(sk)e so rojevale bolj ali
manj same, ob pomoči svojih mater ali drugih sorodnic, sosed in porodnih babic, ki so za seboj
imele že nekaj porodov.617
Precej jih je umrlo med porodi ali malo po njih, mnoge so mučili glavoboli. Bolezni so bile
tedaj precej pogoste, v bistvu ena od stalnic. Običajno so jih pozdravili v domačem krogu.
Zdravnika so navadno poklicali le v primeru, ko so se izkazale za bolj trdovratne.618
Tuberkuloza, nalezljive otroške bolezni in (v poletnih mesecih) griža so enako grozljivo morile
otroke vseh stanov. Garje so imeli tako plemiški kot kmečki otroci. Slednji so bili, za razliko od
plemiških, še slabo oz. slabše oblečeni, živeli ob pičli hrani, morali so delati, spali pa so pogosto
pod milim nebom ali na trdi klopi.619
Moški so imeli težave z ledvičnimi kamni in drugimi nadlogami krepkega pivca. Pri premožnejših
lahko k obilnemu pitju vina dodamo še velike količine zaužitega mesa, bivanje v (na oko
elegantnih) graščinah, ki (pa) jih je bilo v zimskem času skoraj nemogoče ogreti, in napore na
(neprestanih) poteh po deželi. Te so se odvijale bodisi na konju bodisi peš, na slabih poteh in v
vsakem vremenu. Če k vsej tej sliki dodamo slabe zobe, pomanjkljivo higieno in podobno, se ne
smemo čuditi, da so ljudje umirali precej mlajši, in da je marsikdo že kmalu po štiridesetem letu
postal starček.
Za nekatere bolezni (npr. protin, za katerim so moški umirali razmeroma mladi) se je že vedelo,
da se prenašajo z dedovanjem, zato so bili pri porokah pozorni tudi na ta aspekt. Puščanje krvi
(pri premožnejših) je veljalo v tistih časih za eno od univerzalnih sredstev pri preganjanju
najrazličnejših bolezni. Opravljeno je moralo biti ob za to priporočenih dnevih in po možnosti v
družbi prijateljev ali sorodnikov. Poleg zdravnikov so za uglednejše osebe veljali še lekarnarji.
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Njihove nasvete so ljudje radi poslušali. Poznali in cenili pa so tudi nekatere zdravilne rastline,
določeno sadje, kopanje v toplicah, pitje slatine in spremembo zraka.620
Glavni družabni dogodki v zasebnem življenju navadnega človeka so bile zaroke, poroke, krsti in
sedmine. Plemenitim osebam so dodatno »popestritev« v javnem življenju predstavljala
zasedanja deželnega zbora in banketi ob različnih priložnostih.
Poroke so se navadno odvijale popoldne. Začele so se dovolj zgodaj, da se je potem lahko
razvila zabava z gostijo, muziko in plesom. Za muziko so poskrbeli kateri od tistih piskačev,
godcev, pevcev, lajnarjev, žveglarjev ipd., ki so za denar igrali na semnjih, porokah in podobnih
zabavah, pri plemenitejših pa godci iz kakšnega bližjega mesta. Krsti so se praznovali v
družinskem krogu.
O rojstvih, smrtih in porokah so se (premožnejši) sorodniki pogosto pisno obveščali. V navadi so
bile čestitke ob poroki, še zlasti pa sožalna pisma ob smrti.621
EPIDEMIJE (KUGE)
Poglavitni vzrok za nastanek epidemij v obravnavanem obdobju so bile izjemno slabe higienske
in zdravstvene razmere. Za ilustracijo: mrhovina je včasih ležala na cesti več dni ali celo tednov,
preden so jo odstranili. Pijančevanje in spolna razuzdanost sta epidemije zgolj pospeševali.
Alkoholne pijače uničujejo oz. oslabijo delovanje pomembnih organov, s tem pa se oslabi
človekov imunski sistem oz. odpornost proti nalezljivim boleznim.
Hrana večjega dela prebivalstva je tedaj bila slaba ali pa (pri premožnejših) neustrezna. Na
podeželju so ljudje pretežno živeli v pomanjkanju. Revnejši ljudje so živeli skupaj v tesnih
prostorih. Spodnjega perila na primer niso poznali.622
Nastanek prenosljivih bolezni so pospeševale neugodne vremenske razmere. Zelo nevarna je
bila huda vročina, združena z vlago. Ob močnejših nalivih so reke poplavljale in potoki prestopili
bregove. Nastajala so močvirja in mlake, ki so ponekod zaradi trših tal (še posebej na JZ delu
Dravskega polja) počasneje izparevale in tako pripomogle k nastanku različnih bolezni.
Ljudi so pretresale še številne druge nesreče, kot so bili npr. požari (večina hiš na podeželju je
bila seveda iz lesa) in potresi, kar je vplivalo na slabe letine. Ob hujših požarih so ljudje ostali
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praktično brez vsega. Na prostem so bili primorani živeti tako dolgo, dokler si niso ponovno
postavili hiše. Ob slabi letini so bili pridelki uničeni, to pa je povzročilo lakoto. Živinske bolezni
so kmetu velikokrat pobrale vso živino, s tem pa ga gospodarsko uničile.623
Posledica izredno slabega vremena – deževje in neurja – v tretji četrtini sedemnajstega stoletja
na splošno, med leti 1669 in 1674 pa še posebej, so bile tako uborne letine, da so ljudje umirali
od lakote.624
Vojne, (kmečki) upori in razni vdori so prav tako predstavljali vzroke za epidemije in lakoto.
Veliki napori, pomanjkanje hrane, neustrezna oskrba ranjencev in razpadajoča trupla so
pospeševali nastanek in širjenje bolezni.625
Splošno razširjeno ljudsko vraževerje in praznoverje je botrovalo temu, da je vse do 18. stoletja
veljalo prepričanje, da kugo in druge nalezljive bolezni povzročajo planeti in zvezde. Kadar se je
bližala epidemija kakšne bolezni, zlasti kuge, je duhovščina pridigala in župljane pozivala, naj
sprejmejo zakramente in se spovejo. V tem času so bile cerkve nabito polne, pred spovednicami
pa so bile dolge vrste. Odvijale so se številčne procesije, ki se jih je udeleževala večina župljanov
oz. vaščanov. Posledica zbiranja ljudi na frekventnih krajih (ob cerkvah, kapelah, mlinih ipd.) je
bila seveda večkje dodatno širjenje bolezni.
Cerkev je v takih časih morala gledati tudi na svoje vrste. Vernikom je seveda morala nuditi
tolažbo, zato so bili npr. v kužnih časih določeni posebni kužni duhovniki. Za to službo so se
pogosto prijavljali menihi, kar je povzročilo zdesetkanje določenih samostanov. V skrbi za
okužene so izstopali kapucinski, minoritski, frančiškanski in jezuitski redovi.626
Ob katastrofah, ko tudi molitve niso pomagale, so pogosto nehali veljati vsi zakoni. Avtoriteta
posvetnih in cerkvenih oblasti je ob krizah drastično upadla, vezi med ljudmi so se zrahljale.
Mnogi so želeli izkoristiti svoje zadnje trenutke, ljudje so se vdajali spolnosti in alkoholu. V času
pandemij je delo pogosto mirovalo, saj so se stanovalci zatekli drugam ali pa pomrli. Tedaj so
bili pogosti ropi in umori.627
Oblasti so v času epidemij izdajale kužne, infekcijske, zdravstvene in lazaretne rede, cesarske in
kužne patente, ter druge odredbe, s katerimi so skušali zajeziti širjenje epidemij. Vsebovale so
prepovedi in zapovedi, kako naj bi ljudje v času epidemije živeli. Izpolnjevanje teh odredb so
623

Kelemina, Kuga v letih 1680–1682, str. 6–7.
Žvanut, Plemiške zgodbe, str. 74.
625
Kelemina, Kuga v letih 1680–1682, str. 7.
626
Prav tam, str. 7–8.
627
Prav tam, str. 8.
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nadzorovali kužni komisarji, ki so lahko ogradili okužena ozemlja in tudi zaprli deželne meje.
Provizorji so naznanjali zakone, v okuženih krajih postavljali table, prepovedovali sejme in
opozarjali zdravnike na nove primere.628
Najbolj zanesljiva obramba pred to nadlogo je bilo še vedno preprečevanje stikov med ljudmi,
zato so v kužnih časih recimo prepovedali semnje, žegnanja, romanja in nasploh vsakršne shode
ter omejili prehode čez deželne meje. Plemstvo se je lahko kugi in drugim epidemijam uspešno
izmikalo tako, da se je selilo v neokužena področja, na kak svoj grad, dvorec ali pristavo.
Navadnemu človeku kaj takega pač ni bilo mogoče.629
KUGA V MARIBORU IN NA PTUJU 1680–1682
V začetku leta 1680 je bil izdan vladni patent, ki je veljal za Gradec in ostala mesta na
Štajerskem. Patent je priporočal čaščenje svetnikov, zlasti sv. Boštjana, sv. Frančiška Ksaverija in
sv. Roka, ter Device Marije. Vlada je ljudi pozivala, naj se v čim večjem številu udeležujejo
procesij in naj molijo za zdravje. Pozivanje ljudi k množičnemu udeleževanju procesij v času
pandemije kuge je bila vse prej kot posrečena rešitev.
Maja 1680 naj bi se kuga mdr. pojavila na Ptuju in na Dravskem polju, sredi istega meseca pa je
dosegla tudi štajersko prestolnico, Gradec. Tedaj so se mestna vrata zaprla, obiskovanje
glasbenih prireditev, kopališč in gostiln je bilo prepovedano. Praktično vse uveljavljene oblike
družabnosti, še posebej med nižjimi sloji, so v kratkem zamrle. Na drugi strani so ostajala odprta
cerkvena vrata, dovoljene so bile verske procesije.630
Kako strašno je kuga pustošila v letu 1680 je mogoče najbolje predstaviti s pesnitvijo Apologus
carminicus de horrenda contagione Pettoviensi hajdinskega župnika Jurija Hauptmaniča (Georg
Hauptmann). Jurij je bil hajdinski župnik v obdobju 1677–1695631 in tako sodobnik oz. živa priča
tragičnih dogodkov tistih dni.
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Kelemina, Kuga v letih 1680–1682, str. 11.
Žvanut, Plemiške zgodbe, str. 41.
630
Kelemina, Kuga v letih 1680–1682, str. 21–22.
631
Osebnosti, Veliki slovenski biografski leksikon, A–L (ur. Alenka Božič et al.), Ljubljana 2008, str. 341. Po spletnem
viru http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi226120/ (pridobljeno 10. maja 2014) naj bi se leta 1692 kot
župnik vrnil v domače Slovenske Konjice, vendar se v hajdinski krstni matici omenja še 18. julija 1694 (podpisan kot
Haubtmanitsch). NŠAM, fond: Župnija Hajdina, Krstna knjiga II, 1683–1718. V hoški matici je slučajno omenjen v
vpisu iz 10. januarja 1685. NŠAM, fond: Župnija Hoče, Krstna knjiga III, 1677–1692.
629
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Pripoved v pesmi o strašanski okužbi v mestu Ptuj632
Tam, kjer v širokem se toku preliva vélika Drava,
tik mimo Ptuja zidov in polja namaka sosedna,
Drava, prelepi ponos domače nam štajerske zemlje,
kužni je démon zvihràl in smrt v tisočeri podobi.
Najsi peres bi sto, naj sto bi premagal jezikov,
še ne bilo bi dovolj, da narisal le senco bi zlega.
Vsi so dohodi zaprti, zaprti mostovi, cesté so,
v mestu promet je zavrt, ustavljeno delo je v hiši.
Trdi stražarji povsod, ki z mrkim pogledom in kopjem
branijo vnanjim dostop: nihčè ne sme bliže do meje,
kdor ne pokaže prehodnega lista s podpisom gosposke.
Dà, še razpotja celo zagrajena so s prečniki, križi,
budni čuvaji ob njih. Kjer straž ni postaviti moči,
ogenj popalil je kraj, upepélil predmestna poslopja.
Koliko stoka in solz! Kako zdihovalo je ljudstvo!
»Vdani smo Kristu zaman,« plačo, »zaman nam je vera,
krstna nas voda zaman oblila je z milostjo božjo,
če v posvečeni zemlji ni dano nam več počivati.«
Toda to kazen kesnó, ta bič smo sami si pleli,
z grešnim življenjem, bi del, voljnò nakopali si kugo,
vse preslepo igrajoč se z usodo. — A najsi z orožjem
Argus pred vrati bedi, naj birič grozi s korobačem,
brani na shode: ta skrb za blaginjo nikogar ne straši.
Shaja se vse in pijè, vse pase ob polnih se mizah,
vživa usodne dobrote in kliče si — smrt na gostijo,
prav kot se muhe lové, če nastaviš sladko jim vabo.
Mnoge je sredi gostí, preneke s kozarcem ob ustih
črna zadavila kuga: ené so prisadni tvori,
druge odprta uljésa iztrgala hrupni zabavi.
Kaj se našló je mrtvih, gnijočih po polju in šumah!
Gnoj se ostuden cedil je iz trupel in sokrvca smradna,
ker ni grobarjev bilo, da bi sproti zagrébali padle.
Saj še zdravniki sami, Eskulápa krdelo vračivno,
v strahu osupli medlé in silo odbijajo s silo.
Vse je zaman: razločka tu ni v starosti ne v spolu.
Drobno dojenče posega po mrtve matere prsih,
632

Pesem je iz latinščine prevedel Anton Sovre. Anton Sovre: Jurij Hauptmanič, Apologus carminicus de horrenda
contagione Pettoviensi, ČZN, leto 1933 (letnik 28), št. 2–4, str. 199–200.
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s suhimi usteci išče željnó po grudih usahlih,
kliče mater mrtvó, žalobno jokaje, in toži,
mesto hranilnega mleka pa pijejo usta le strup mu.
Žena — kako naj povem? — umiraje oklepa možá se,
revež okužen je sam, — pa moli, ko ugaša v rokáh ji,
sili nobeni ne dá odtrgati s hladnih se usten.
Mož spet, enako ljubeč, trpko obtožuje usodo,
dahne poslednji poljub umrli na usta — premine:
iste usode ukaz ju združil v enaki je smrti,
vredna, da eden ju grob zagrnil bi z eno odevo.
Toda dovolj, Vsevišnji! Občutili tvojo smo jezo:
O, prizanesi, Gospod, zdaj mestu, odloži, predobri,
končno morivni svoj srp, z neštetih krvjó orošéni!
Čisti duhovi, še vi — vam skrb je za nas izročena —
čujte našo prošnjó, pomagájte, varuhi zvesti,
pa poženite pomor prav daleč, o daleč iz mesta!
Zložil tako ta oris in zapisal Jurij je Hauptmann.

Kužna epidemija je zelo prizadela Štajersko, vendar pa niso bili vsi predeli dežele enako
izpostavljeni. Iz demografskih podatkov je razvidno, da je bila najbolj prizadeta Spodnja
Štajerska. V obdobju 1680–1685 naj bi se število prebivalcev tega dela dežele zmanjšalo z
189.725 na 178.910. V obdobju od leta 1544 do leta 1782 je to edini primer, da se je število
prebivalstva na Spodnjem Štajerskem zmanjšalo. Iz tega podatka (pa) ne gre sklepati, da je
(takšen) upad števila prebivalstva posledica števila umrlih. V tem obdobju se je lahko precej
ljudi izselilo, vzroki za to pa so bili povsem različni.633
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Kelemina, Kuga v letih 1680–1682, str. 91–92.
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5 ANALIZA MATIČNIH KNJIG
Na začetku poglavja naj še enkrat poudarim, da podatki iz matičnih knjig niso nekaj
absolutnega, kar bi bilo definitivno resnično oz. bi se zagotovo zgodilo. Tekom transkripcije
matičnih vpisov in njenih prevodov sem ugotovil marsikatero vpisovalčevo/duhovnikovo
napako, tako da potemtakem tudi pričujoča analiza sloni na do določene mere napačnih oz.
pomanjkljivih podatkih (iz teh knjig). Pri obravnavi matičnih knjig je zato dobro uporabljati izraz
»naj bi«. Če pri njegovi uporabi nisem bil oz. ne bom dovolj dosleden, naj mi bo oproščeno.
Največja vrednost matičnih knjig je zagotovo v tem, da je v njih praktično vsak človek zapustil
svojo sled. Tistih, ki v (krstne) matice niso bili vpisani, je bilo namreč izredno malo. Svoje mesto
so v maticah tako dobili tudi mrtvorojeni. Ob vseh raziskavah plemenitih ljudi predstavljajo
matice enega redkih virov, v katerem so svojo sled zapustili tudi t. i. »majhni« ljudje, v glavnem
podložniki.
Iz matičnih vpisov je razvidno, da so potomci svoja imena dobivali zlasti po posameznih
cerkvenih svetnikih oz. zavetnikih (godovnikih). Natančnejše analize tega pojava se nisem lotil,
saj je bilo krstnih vpisov enostavno preveč.
Dosedanje raziskave te teme kažejo, da je novorojenec ob krstu dobil bodisi ime svetnika, ki je
godoval na ta dan, bodisi ime (priljubljenega) svetnika, ki je godoval v doglednem času. Pri tem
so bili previdni, da svetnikov dan ni bil oddaljen več kot tri tedne, saj bi drugače svetnikzaščitnik izgubil svojo moč. Krstno ime po preteklem svetniku (glede na koledar) ni bilo
običajno, saj je veljalo prepričanje, da bi tak otrok zaostal v razvoju. Druga imena so bila
povezana z družinsko tradicijo, po kateri so prvorojenci v družini dobili ime očeta ali pa dedka,
(vplivnega) botra ali kake druge osebe iz sorodstva ali soseščine.634 Pri uglednejših oziroma
plemenitejših družinah je opaziti, da so se zakonci redkeje odločali za ime (priljubljenega)
svetnika in da so za krščenca/-ko pogosteje izbirali sestavljena imena ter več imen skupaj (npr.
Julijana Krescencija). V maticah je pri večih imenih uglednejše osebe kakšno pogosto izpuščeno!
Zgolj z imenom so tu in tam označeni kakšni nezakonski krščenci, medtem ko so v pokopnih
maticah samo z imenom (ali statusom) zabeleženi berači, reveži in drugi. Velika večina ostalih
ima pripisane priimke, ki so bili od (konca) 16. stoletja že v splošni rabi. Problem, ki se pojavi pri
obravnavi priimkov, je, da sta bila tedaj v uporabi (navadno) dva; priimek, ki ga je oseba dobila
po očetu ali materi (v primeru nezakonskega otroka), ter priimek, ki je bil vezan na domačijo in
je veljal za domače oz. hišno ime. Vpisovalci so pri zapisu (na podeželju več ali manj slovenskih)
priimkov v latinizirani obliki imeli velike težave, pri raziskovalcih pa do težav pride, ko/če se
634

Hudales, Od zibeli do groba, str. 142.
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začnejo spraševati, ali so zapisani priimki vezani na priimek očeta ali na hišno ime. Prav možno
je, da je zakonski par pri krstnem vpisu kdaj zapisan z enim, kdaj pa z drugim priimkom, tako da
gre za iste osebe, ki so v raziskavah obravnavane kot različni zakonski pari. Zelo malo je namreč
vpisov, ko sta ob zakonskem paru zabeležena oba priimka.635
Da bi karseda zmanjšal možnosti napak, sem za posamezne kraje navedel zgolj tiste priimke, ki
se v kraju pojavijo vsaj petkrat skozi celotno drugo polovico 17. stoletja, oz. trikrat v toku enega
desetletja. Po vsaj treh oblikah zapisa priimka je bilo precej lažje izluščiti »pravega«. Tako
dobljene priimke sem uporabil samo pri analizi prebivalstva, nikakor pa ne pri transkripciji in
prevodu matičnih knjig; tam zabeleženi priimki so (z vsemi svojimi napakami) zapisani v
originalu.
Krivulja povprečnega števila rojstev nam izriše splošne trende v posameznih župnijah. Z grafi
sem primerjal krivulje posameznih župnij za neko obdobje. V posameznih obdobjih se je število
krstov zmanjš(ev)alo, kar sem razumel kot posledico nekaj zaporednih slabih letin.
Od vseh obravnavanih župnij z Dravskega polja je bila daleč največja slivniška. V njej je bilo na
letni ravni krščenih (oz. se je rodilo) okoli 140 dojencev. Slivniški župniji glede na pridobljene
podatke sledi hoška župnija s povprečno okoli 100 krsti na leto. Ostale župnije so (bile) glede na
število krstov bistveno manjše. V limbuški župniji se jih je v letu dni povprečno odvilo okoli 50, v
hajdinski okoli 43, v spodnjepolskavski župniji pa okoli 33. Za določitev teh povprečij sem število
krščencev v posamezni župniji delil s številom v celoti vodenih let. Za ilustracijo: v mariborski
župniji sv. Janeza Krstnika se je v obravnavanem obdobju povprečno odvilo okoli 143 krstov na
leto.
Tudi v tem primeru velja, da si analiza matic sledi po vrsti od največje (glede na povprečno
število krstov na leto) do najmanjše župnije. Mariborska župnija je obravnavana na koncu.
* * *
Naravni prirastek je bilo zaradi slabo oz. sploh neohranjenih pokopnih matic možno izračunati
samo za določeno obdobje v župnijah Hajdina in Spodnja Polskava. Zaradi boljše demografske
slike sem v tem primeru obravnaval še mesto Maribor, kjer so poleg krstnih matic (od leta 1650
naprej) ohranjene še pokopne matice (od leta 1664 dalje).
V župniji Hajdina je bilo v obdobju 1666–1683 zabeleženih 817 krstov in 395 smrti, torej je bil
naravni prirastek izredno visok. Negativen je bil v letih 1673 in 1675–1676. V obdobju 1688–
1699 je bilo krstov 479, smrti pa 225, kar spet kaže na zelo visok naravni prirastek. Negativen je
635

Hudales, Od zibeli do groba, str. 148.
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bil samo v letu 1699. Poudariti je potrebno, da so podatki iz mrliških matic v letih 1677–1678,
1680–1681 in 1683 nepopolni. Rezultati tudi kažejo na to, da so se pokopne matice vodile
neustrezno ali pa vsaj zelo pomanjkljivo.
Za župnijo Spodnja Polskava je možen izračun naravnega prirastka zgolj za leto 1689 in za
obdobje 1691–1699. V tem času se je v župniji glede na krstne in pokopne matice odvilo 283
krstov in 210 pokopov, torej je bil skupen naravni prirastek pozitiven. Negativen trend je opaziti
v obdobju 1691–1693. Tudi ti rezultati kažejo na pomanjkljivo vodenje (obojih) matičnih knjig.
Po krstnih in pokopnih maticah mariborske župnije sv. Janeza Krstnika se je v obdobju 1664–
1699 odvilo 5.203 krstov in 1.810 pokopov, kar seveda predstavlja izrazito visok, pravzaprav
presenetljiv naravni prirastek. Skrita zanka pri tem je, da podatki o pokopih/mrtvih (očitno) niso
popolni.
V krstni matici je denimo za dve leti najti zapisovalčev/duhovnikov pripis o številu krščenih in
mrtvih, ki jih je predstavnik župnije verjetno obelodanil na vsakokratni letni sinodi636 v Gradcu.
Za leto 1663 je najti pripis o 152 krščenih in 147 (!) mrtvih, kar bi seveda lahko predstavljalo
naključje (ohranjena pokopna matica beleži mrtve šele od 1664 naprej), in pred »letom kuge«
(1680637) še eno leto, kjer so prebivalci mesta doživljali pravo malo katastrofo. Poudarjam zgolj
naključje, saj je najti še pripis za leto 1664, ko pa so se že vodili pokopni vpisi. Tedaj je bilo po
duhovnikovem pripisu oz. izračunu v mariborski župniji 150 krstov in 186 (!) smrti. Če se (nam)
prvi podatek ujema, se (nam) drugi nikakor ne. V tem letu je v pokopni matici zabeleženih zgolj
62 mrtvih, torej prihaja do ogromne razlike, kar 124 ljudi! Tako bi se, po uradnih podatkih,
pozitiven naravni prirastek (150 rojstev in 62 smrti) prelevil v negativnega. Podatke o mrtvih za
mesto Maribor moramo tako obravnavati z veliko mere skepse.
Kje so vzroki oz. razlogi za takšno odstopanje? In drugo odprto vprašanje: kje in kako so
duhovniki vodili evidence teh »nezapisanih«? Na tem mestu je potrebno vnovič poudariti, da so
bile matične knjige pogosto pomanjkljivo vodene. Po zapisniku arhidiakonatske sinode naj bi v
mariborski župniji za posledicami kuge skupaj umrlo 483 oseb, kar je skoraj trikrat več, kot je
zabeleženo v mrliški knjigi. Po deželni statistiki, ki jo navaja Simon Povoden, naj bi znotraj
mariborskega mestnega obzidja umrlo 256 ljudi, v graškem predmestju 54, v magdalenskem
predmestju 32, v koroškem predmestju 18, na Studencih 48, na Pobrežju 32, v Melju 8 in v sv.
636

Sodeč po pripisih v (krstnih) maticah je navadno potekala po največjem krščanskem prazniku, Veliki noči, v
aprilu oz. maju. Poleg podatkov o številu krščenih, mrtvih in poročenih, so predstavniki posamezne župnije
navadno predočili še podatke o številu župljanov, o številu obhajanih, brezvernih, krivovernih ipd. Predstavniki
župnij z ozemlja Dravskega polja so podatke seveda sporočali na vsakoletni sinodi savinjskega arhidiakonata v
Celju.
637
Tedaj je bilo v župniji zabeleženih 122 krstov in (kar) 180 smrti.
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Marjeti pri Pesnici 22 ljudi. Poudariti je potrebno, da vsi omenjeni kraji niso spadali v
dušnopastirski okoliš mariborske župnije.638
Tudi na podlagi teh podatkov je mogoče predvidevati, da je bilo število umrlih (v vseh župnijah!)
vsekakor precej višje od tistega v mrliški knjigi. Po določenih navedbah naj bi bili v pokopni
matici zabeleženi samo tisti, ki so umrli doma, za umrle v lazaretu pa naj bi se vodili posebni
zapisniki, ki se niso ohranili. To potrjujejo pisma dr. Jerneja Tacca, saj se nobena od oseb, ki jih
navaja v pismih, ne omenja v pokopnih maticah mariborske župnije.639
Iz pisem dr. Jerneja Tacca je mogoče razbrati, da so se kužni primeri v Mariboru in njegovi
okolici pojavljali vse do konca julija 1682. Iz njegovega zadnjega pisma, ki ga je odposlal v
začetku leta 1683, izvemo, da v Mariboru tedaj ni bilo več primerov kužnih obolenj, so se pa še
vedno pojavljali v okolici Slovenske Bistrice.640
Na koncu tega »uvoda« v analizo naj še enkrat poudarim, da zgornji primeri zgolj potrjujejo že
izpostavljeno, da se na podatke iz matičnih knjig pač ne moremo povsem zanesti.
5.1 SLIVNIŠKA KRSTNA MATICA

V župniji Slivnica je bilo med letoma 1687 in 1699 krščenih 1.823 dojencev. Moškega spola jih je
bilo 946 (51,9 %), nežnejšega pa 877 (48,1 %). Povprečje krstov je na letni ravni znašalo ok. 140.
Leta blagostanja so, vsaj po številu spočetih otrok sodeč, predstavljala leta 1688, 1690 in 1694.
Krizno obdobje slivniške župnije pa bi lahko pomenila leta 1691–1692, 1696 in 1698.
V tem obdobju so prevladovali krsti v januarju, februarju in marcu. Največ krstov se je odvilo v
januarju in februarju (po 202 oz. 11,1 %). Najmanj krstov je bilo izpeljanih v poletnih mesecih,
juniju, juliju in avgustu, od tega daleč najmanj v juniju (92 oz. 5,1 %).
Nezakonskih krščencev je bilo v obravnavanem obdobju 155, od tega štirje v nepopolnem letu
1686. Povpreček nezakonskih otrok je bil z 8,3 % dokaj nizek. Slivniška župnija v primerjavi s
hoško ni bila tako razvejana in v svojem dušnopastirskem okolišu ni imela vasi, ki bi ležale ob
reki Dravi ali ob deželni cesti Ptuj – Maribor, tako da gre razloge za nižji odstotek nezakonskih
otrok mogoče iskati prav v teh dejstvih.
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Magdalensko predmestje (oz. njegov del), Studenci in Pobrežje so npr. spadali v okvir župnije Limbuš, vendar
podatkov ne morem(o) primerjati, saj pokopna knjiga za ta čas ni ohranjena (prvi pokopi se beležijo v obdobju
1737–1756). NŠAM, fond: Župnija Limbuš, Pokopna knjiga I, 1737–1756.
639
Kelemina, Kuga v letih 1680–1682, str. 94.
640
Prav tam, str. 96.
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Po mesecih je največ nezakonskih krščencev zaznati v novembru (12,6 %), januarju (11,3 %),
aprilu in oktobru (po 10,6 %). Povečano število nezakonskih otrok je zaznati v letih 1688, 1690,
1694 (absolutni rekord – 22) in v obdobju 1696–1697.
Kraj je pripisan ob 72 krstnih vpisih nezakonskih otrok. V vaseh, obravnavanih v nalogi, se jih je
zagotovo rodilo 42. Podrobneje jih obravnavam v spodnji tabeli.
Tabela 24: Število nezakonskih otrok z omembo kraja v slivniški župniji v obdobju 1687–1699.
KRAJ oz. SEDEŽ
GOSPOSTVA
Brezula
Fram
Hotinja vas
Ješenca
Marjeta
Orehova vas
Podova
Požeg
Zg. Polskava
Prepolje
Rače
Sele
Skoke
Slivnica
SKUPAJ

ŠT. NEZAKONSKIH
OTROK
2
4
1
3
3
2
1
1
9
2
6 (1 iz Sp. Rač)
4
1
3
42

%
4,8
9,5
2,4
7,1
7,1
4,8
2,4
2,4
21,4
4,8
14,3
9,5
2,4
7,1
100,0

Največ nezakonskih otrok je bilo rojenih v Zgornji Polskavi, Račah, Framu in Selah pri Spodnji
Polskavi, tj. v večjih krajih slivniške župnije.
Po podatkih iz že omenjenega vizitacijskega zapisnika iz leta 1760 naj bi bilo v župniji Slivnica
tega leta obhajanih 3.300 ljudi. Neobhajanih naj bi bilo okroglih 1.000. Skupaj naj bi torej tedaj v
slivniški župniji živelo ok. 4.300 ljudi. Krščencev je bilo tega leta 110. To bi glede na dobljene
povprečne podatke za obdobje 1687–1699 pomenilo (kar) 21,4 % upad števila krščencev. Od
teh jih je bilo 108 zakonskih, nezakonska pa sta bila samo dva (1,8 %). Podatka o umrlih ni.
Poročenih parov je bilo 40 oz. skupaj poročenih 80.641

641

Ožinger, Vizitacijski zapisniki, str. 44–45.
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5.2 HOŠKE MATICE

Po hoških krstnih maticah se je v obdobju 1641–1699 skupaj odvilo 5.888 krstov. Od krščencev
je bilo dečkov 2.971 (50,47 %642), deklic pa 2.913 (49,47 %). Samo v hoških krstnih maticah
imamo po en vpis v letih 1655, 1671, 1677 in 1694, kjer dojencu spola ni (bilo) možno določiti
(nedokončani vpisi). Nezakonskih otrok je bilo v tem obdobju 720 (12,2 %) oz. dobrih 12 na leto.
Povprečno število krstov na leto je tedaj bilo okoli 100 (če sem bolj natančen 99,8). Iz tega sledi,
da so bila v drugi polovici 17. stoletja izrazito plodna leta 1654, 1655, 1666, 1671–1672, 1682 in
1688–1689. Krizno obdobje so verjetno predstavljala leta 1649 (zgolj 63 krstov), 1650, 1652,
1658, 1660, 1676 in 1692. Pri teh podatkih je vedno potrebno imeti pred očmi dejstvo, da je
(bil) krst sad spočetja izpred tričetrt leta.
Gledano s tega stališča, so v hoškem dušnopastirskem okolišu obdobja takšne in drugačne krize
nedvomno predstavljala leta 1648–1652, 1656–1657, 1674–1675, 1690–1693 in leto 1697.
Obdobja »blagostanja« pa so predstavljala leta 1653–1655, 1658, 1665–1672, 1676–1677,
1680–1683 in 1685–1689.
Tabele hoških krstov po mesecih v posameznih desetletjih (glej priloge na CD-ju) ugotavljajo
pretežne viške v januarju, februarju in marcu. Absolutno največ krščenih je v mesecu januarju
(684 krščencev oz. 11,6 %). Sledita mu februar (648 oz. 11,0 %) in marec (596 oz. 10,1 %).
Izraziti nižki so v poletnih mesecih, v maju, juniju in juliju. Absolutno najmanj krščenih pa je
zabeleženih v mesecu juniju (331 oz. 5,6 %).
Ker se pokopna knjiga v obravnavanem obdobju ni vodila, nam lahko za določitev naravnega
prirastka (za silo) služijo podatki o krstih po posameznih desetletjih. Po hoških maticah naj bi
bilo v desetletju 1641–1650 krščenih 890 dojencev, v naslednjem (1651–1660) 969, nato 1027,
pa 1036 in v obdobju 1681–1690 že 1143 dojencev. V obdobju 1691–1699 je zaznati precejšen
upad števila krstov (čeravno so krsti zabeleženi samo za obdobje devetih let), samo 823. Po teh
podatkih je zaznati porast števila rojstev v obdobju 1641–1690, z izrazitimi skoki v obdobjih
1651–1660, 1661–1670 in 1681–1690, medtem ko je v zadnjem desetletju (1691–1699) pri
številu rojstev opaziti stagniranje oz. celo nazadovanje.
Z (drugo) hoško krstno knjigo (R 1662–1677) je nastopil tudi nov vpisovalec. Pridobljeni podatki
o nezakonskih krščencih so v tej matici deloma vprašljivi, saj je bil pisar mestoma nedosleden,
tako da prenekateri vpis omenja zakonski par z nezakonskim otrokom in obratno. Pri teh vpisih
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V tem primeru, ko se v matici pojavljajo štirje krščenci neznanega spola, sem odstotni izračun zaokrožil na dve
decimalni mesti.
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sem bolj kot ustrezen status matere upošteval za vpisovalca očitno pomembnejši podatek - ali
je krščenec zakonski ali ne.
Od 720 nezakonskih krščencev iz hoškega dušnopastirskega okoliša je bilo 349 (48,5 %) dečkov
in 371 (51,5 %) deklic. Splošen vtis je, da se je število nezakonskih otrok povečalo v času
povečanja števila krstov nasploh. V povezavi z (zgoraj) zapisanim je opaziti večji odstotek
nezakonskih otrok v letih 1643–1644, 1653–54, 1656, 1658, 1663, 1665, 1667, 1670–1671,
1673, 1681 in 1690.
Daleč največ nezakonskih otrok je bilo krščenih v mesecu januarju (113 oz. 15,7 %), kar seveda
ni presenetljivo; v tem mesecu je bilo tudi največ krščenih nasploh, kot je omenjeno že zgoraj.
Ostala (sicer neizrazita) viška sta bila v marcu (71 oz. 9,9 %) in decembru (65 oz. 9,0 %). Nižki so
bili v poletnih mesecih, v juliju (40 oz. 5,6 %), avgustu in septembru (po 43 oz. 6,0 %).
V obdobju 1641–1699 je (bilo) ob vpisih nezakonskih krščencev pripisanih 512 krajev oz. lokacij,
od katerih jih je za nalogo prišlo v poštev 447. Ker jih je veliko nenatančnih (npr. zgolj Hoče,
Radvanje), vprašljivih (zmazki od črnila, poškodovane strani, prečrtan zapis krajev) oz. pavšalnih
(okolica cerkva, dvorcev, gradov, ipd.), sem število natančno definiranih lokacij dodatno skrčil
na skupno število 408.
Tabela 25: Število nezakonskih otrok z omembo kraja v hoški župniji v obdobju 1641–1699.
KRAJ oz. SEDEŽ
GOSPOSTVA
Betnava
Bohova
Dogoše
Hompoš
Hotinja vas*
Loka
Miklavž
Razvanje
Rogoza
Rošnja
Sp. Hoče
Sp. Radvanje
Starše
Št. Janž
Zg. Hoče
Zg. Radvanje
Zlatoličje
Zrkovci
SKUPAJ

ŠT. NEZAKONSKIH
OTROK
1
40
61
5
2
14
43
50
18
15
26
18
18
8
11
21
22
35
408

%
0,3
9,8
15,0
1,2
0,5
3,4
10,5
12,3
4,4
3,7
6,4
4,4
4,4
2,0
2,7
5,2
5,4
8,6
100,0
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Daleč največ nezakonskih otrok je po teh podatkih prihajalo iz Dogoš (15,0 %). Obdravskemu
kraju so po vrsti sledile vasi Razvanje (12,3 %), Miklavž (10,5 %), Bohova (9,8 %) in Zrkovci (8,6
%). Največ nezakonskih otrok se je torej rodilo v večjih vaseh in na bolj frekventnih območjih.643
Najmanj nezakonskih otrok se je (pričakovano) rodilo na sedežih gospostev in na pristavah
(Betnava, Hompoš, Šentjanž). Potrebno je seveda upoštevati, da so bile različne skupine tamkaj
živečih oseb (gospodarji, upravniki, oskrbniki, tam živeče družine, služabniki, posli, rokodelci in
drugi) v skupnem številu znatno manjše od populacije katere od vasi. V primeru gospostva
Zgornje Radvanje pa je težko karkoli zapisati, saj je poleg sedeža gospoščine zraven stala še
istoimenska vas. Izjemno majhno število nezakonskih krščencev v Hotinji vasi je seveda
posledica dejstva, da je vas dejansko spadala v slivniški dušnopastirski okoliš. Vas sem vključil
bolj kot ne zato, ker je najstarejša ohranjena slivniška krstna matica vodena šele od leta 1686
naprej.
Splošna ugotovitev po podrobnejši obravnavi hoških matičnih knjig je, da je imel prenekateri
vpisovalec velike težave pri latiniziranju večinoma slovenskih imen. V primeru mnogih
(latiniziranih) imen tako naletimo na slovenske zapise, npr. Ursha (Urša), Spela (Špela),
(H)Alenka (Alenka, iz imena Helena), Mathiez (Matic), Matthiesh (Matjaž), Janshe (Janž),
Bostian (Boštjan), ipd. Enako se večkje pojavi slovenska oblika zapisa kraja, npr. Starosh, Staross
(Starše), Raze, Razh (Rače), Rosnia (Rošnja), Loka, Lock(a) (Loka), Serkouize (Zrkovci), Dogoss,
Dugoshe (Dogoše), Pohorie (Pohorje), Rogosa (Rogoza), ipd.
Po (sicer manj zanesljivi) prvi poročni matici je bilo v obdobju 1640–1660 sklenjenih 237 porok,
kar pomeni ok. 11,3 na leto. Glede na poročne vpise je bilo v tem obdobju največ zakonov
sklenjenih v mesecu februarju (80 oz. 33,8 %), ki mu tesno sledi januar (70 oz. 29,5 %). Sledi
jima mesec november (24 oz. 10,1 %).
Po drugi, lepo ohranjeni poročni matici je bilo v obdobju 1668–1699 v župniji opravljenih 786
poročnih obredov, kar pomeni povprečno 24,6 na leto. V februarju je bilo sklenjenih 237 porok
(30,2 %), v januarju pa 235 (29,9 %). Veliko se jih pojavlja še v novembru, in sicer 95 (12,1 %). V
omenjenih treh mesecih je bilo skupaj izpeljanih 567 porok (ok. 72,1 %).
Precejšnja nihanja je zaznati v obdobjih 1668–1675, 1679–1686 in 1696–1699 (v tem obdobju
še posebej izrazito). Daleč največ porok je bilo sklenjenih v letih divjanja kuge (1680: 40; 1681:
46). Pojav je mogoče razložiti s selitvijo okoliškega prebivalstva (meščanov Maribora, Ptuja?) na
ozemlje župnije Hoče, kjer so prenekateri imeli pristave, kmečke posesti in vinograde. Teze sicer
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Vasi Dogoše, Miklavž in Zrkovci so se nahajale v bližini reke Drave, kjer so na primer bila pristanišča za splavarje.
Vasi Razvanje in Bohova sta ležali ob oz. v bližini deželne ceste Slovenska Bistrica – Maribor, nedaleč od mesta
Maribor.

210

Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja
ne morem(o) preveriti ali potrditi, saj pokopne matice iz tega obdobja (pomenljivo?) niso
ohranjene, v poročni matici pa ni pripisov krajev.
V štiridesetih poročnih vpisih iz leta 1680 se v enajstih primerih omenja vsaj eden od
novoporočencev kot vdovec. Vpisov, po katerih bi bila ovdovljena oba novoporočenca, ni. Leto
pozneje je takšnih primerov šestnajst, od teh sta se v maju vzela vdovec in vdova.
Glede na matične vpise je v okviru hoškega dušnopastirskega okoliša zaznati prisotnost vojske v
letih oz. obdobjih 1657, 1663, 1666–1668, 1681–1682 in 1696–1697.
Po podatkih vizitacijskega zapisnika goriške nadškofije naj bi bilo v župniji Hoče leta 1760
obhajanih 2.600 ljudi. Neobhajanih je bilo 500. Skupaj naj bi torej tedaj v župniji živelo ok. 3.100
ljudi. Krščencev je bilo 76. To predstavlja 24 % manj krščenih, kot jih je bilo povprečno v
obdobju 1641–1699. Od teh je bilo 71 zakonskih in 5 (oz. 7 %) nezakonskih. Podobno kot v
slivniški župniji lahko opazimo zmanjšanje števila krščencev (za dobro petino) in manjši odstotek
nezakonskih otrok (več kot 40 % sprememba). Umrlih je bilo (kar) 120; vsi so bili sprevideni.
Tega leta je bil naravni prirastek v hoški župniji izrazito negativen. Poročenih parov je bilo 24 oz.
skupaj poročenih 48.644
5.3 LIMBUŠKE MATICE

V limbuški župniji je bilo v nepopolnem desetletju 1691–1699 krščenih 348 dojencev. Moškega
in ženskega spola jih je bila natanko polovica (po 174). Nezakonskih otrok je bilo 34 oz. 9,8 %.
Povprečno število krstov na leto je bilo okoli 50.
Kakšnih posebnih vzporednic pri tako kratkem obdobju ni mogoče potegniti. Po številu krstov
sodeč je bilo največ otrok spočetih v letu 1697. Večje število nezakonskih otrok je bilo spočetih
v letih 1691 in 1695, pri mesecih pa je zaznati izrazit višek v januarju (26,5 %). Zanimivo je, da je
bilo v letu 1697 krščenih 23 dečkov in 15 deklic, naslednje leto pa 24 dečkov in kar 35 deklic.
Analiza krstov po mesecih je bila opravljena za obdobje 1694–1699.645 Največ dojencev je bilo v
limbuški župniji krščenih januarja (37 oz. 12,8 %). Sledita mu meseca december (34 oz. 11,8 %)
in marec (28 oz. 9,9 %). Podatki so malce presenetljivi, vendar moramo v obzir vzeti dejstvo, da
je obravnavano obdobje kratko, sama župnija pa majhna. Nižki so bili v tem času v poletnih
mesecih juniju, juliju in avgustu. Absolutno najmanj krstov je bilo v avgustu (15 oz. 5,2 %).

644
645

Ožinger, Vizitacijski zapisniki, str. 44–45.
Podatki za leto 1691 niso popolni, za leto 1693 pa nasploh manjkajo.
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5.4 HAJDINSKE MATICE

Po hajdinskih maticah je bilo v obdobju 1666–1699 krščenih 1.463 otrok, od tega 715 (48,9 %)
dečkov in 748 (51,1 %) deklic. Na letni ravni je to pomenilo povprečno 43 krstov. Nezakonskih
otrok je bilo 164 (11,4 %) oz. v povprečju nekaj manj kot 5 na leto. Odstotek nezakonskih otrok
je v primerjavi z nekaterimi drugimi obravnavanimi župnijami646 višji verjetno zaradi lege
župnije v bližini reke Drave, mesta Ptuj in deželnih cest Ptuj – Maribor ter Ptuj – Slovenska
Bistrica, skratka zaradi lege hajdinske župnije v tranzitno bolj frekventnem območju.
Po številu spočetij izstopajo leta 1668–1672, 1677–1678, 1680–1682, 1684, 1687–1688, 1690 in
1694. Krizna leta so verjetno predstavljala 1674–1675, 1679, 1689, 1691, 1696–1698. Število
nezakonskih otrok se je opazno povečalo v letih 1671, 1680–1682, 1684, 1687–1688 (10) in
1694, torej ponovno v letih »blagostanja«.
Največ krščenih v tem obdobju je bilo v mesecih februarju (169 oz. 11,6 %) in novembru (161
krščencev oz. 11,0 %). Absolutno najmanj krstov je bilo v juniju (61 oz. 4,2 %), temu mesecu pa
sledijo ostali v poletnem času, maj, julij in avgust.
Od nezakonskih otrok je bilo največ krščenih v mesecu marcu (21 oz. 12,8 %) in oktobru (20 oz.
12,2 %). Najmanj krščenih je bilo v aprilu (5 oz. 3,0 %), ki mu sledita maj (9 oz. 5,5 %) in junij (10
oz. 6,1 %).
Poročnih vpisov iz obdobja 1666–1699 je 390, kar pomeni povprečno 11,5 porok na leto. Največ
porok je bilo sklenjenih v februarju (140 oz. 35,9 %), ki mu sledi mesec januar (82 oz. 21,0 %).
Skupaj je bilo v teh dveh mesecih izpeljanih kar 56,9 % vseh poročnih obredov.
Povečano število porok je zaznati v letih 1667, 1668, 1681 in 1683. Vzrok za velika nihanja v
obdobju 1680–1685 (število porok je po vrsti znašalo 14, 21, 9 , 21, 12 in 3) bi vsekakor lahko bil
divjanje kuge. V letu 1681 se je izpeljal marsikateri poročni obred, načrtovan za leto poprej,
poročali pa so se tudi mnogi drugi, ki so ovdoveli ob kugi v letu 1680. Podobno velja za leto
1683 (ponovno 21 porok), potem ko je kuga leto poprej (sicer v veliko milejši obliki) vnovič
izbruhnila. V letu 1681 se (tako) od enaindvajset poročnih vpisov kar v štirinajstih omenja vsaj
eden od zakoncev kot vdovec. Primerov, ko sta ovdovljena oba novoporočenca, je pet. V letu
1683 se ovdovljeni poročajo v primeru sedmih vpisov, pri čemer sta se vdovec in vdova vzela v
dveh primerih.
Ker sta za Hajdino ohranjeni dve pokopni matici iz tega obdobja, je bilo mogoče uvodoma v tem
poglavju za župnijo izračunati izrazito pozitiven naravni prirastek.
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Spodnja Polskava, Limbuš in Slivnica.
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Največ pokopov na letni ravni, 41, je v župniji nastopilo v letih 1673, 1675 in 1676. Veliko mrtvih
je bilo še v letih 1693 in 1699, in sicer po 34. Najmanj mrtvih (po popolnih podatkih) je bilo v
letu 1698, samo 8. Povprečje pokopov v letu dni je za hajdinski dušnopastirski okoliš sicer
znašalo dobrih 21.
Sodeč po pokopnih vpisih je v hajdinski župniji kuga izbruhnila 1. septembra 1680, ko je za njo
umrla županova hči iz Brega pri Ptuju. Koliko žrtev je zaradi kuge umrlo v celotni župniji, je
nehvaležno predvidevati, saj so vpisi, od 9. septembra pa vse do zadnjega vpisa tega leta iz 25.
decembra, brez datumov. Glede na pripise vzrokov smrti lahko za leto 1680 določim sedem
njenih žrtev, v aprilu 1682 pa (vsaj) dve.
Ker sta hajdinski pokopni matici eni redkih, ki pokrivata skoraj celotno obravnavano obdobje,
sem se ju odločil podrobneje analizirati. Število pokojnih glede na kraj bivališča ni prišlo v
poštev, saj so kraji zelo redko pribeleženi. Zaradi bolj ali manj vestnega pripisa starosti oz.
ustreznih atributov (dete, sin, starec, ipd.) sem se odločil za analizo pokopov glede na starostna
obdobja. Za obe pokopni matici skupaj sem razločeval samo štiri sklope, za drugo pokopno
knjigo, ki striktneje beleži starost umrlih, pa sem dodatno ločil obdobji otroštva (do 5 in do 10
let starosti), mladostništva (do 20 let), zrelega obdobja (21–30, 31–40 in 41–50) in starejšega
obdobja (51–70 in nad 71 let). V tem primeru sestavljajo posebno skupino pokojni, ki so
dočakali nad 70 let, in tisti, ki jim starosti ni bilo možno pripisati (»neznano«). Za boljšo
ponazoritev služita spodnji tabeli.
Tabela 26: Hajdinski pokopi v obdobju 1688–1699.
POKOJNI

ŠTEVILO

%

DO 2 LETI
NAD 2–5 LET
6–10 LET
11–20 LET
21–30 LET
31–40 LET
41–50 LET
51–70 LET
NAD 71 LET
NEZNANO
SKUPAJ

42
22
15
11
12
34
23
13
15
38
225

18,7
9,8
6,7
4,9
5,3
15,1
10,2
5,8
6,7
16,9
100,0
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Tabela 27: Hajdinski pokopi v obdobjih 1665–1682 in 1688–1699.
POKOJNI

ŠTEVILO

%

DO 20 LET
21–50 LET
NAD 51 LET
NEZNANO
SKUPAJ

280
70
45
246
641

43,7
10,9
7,0
38,4
100,0

Po vizitacijskih zapisnikih naj bi bilo v župniji v letu 1760 obhajanih 800 ljudi, neobhajanih pa
200. Vseh župljanov je bilo tedaj torej ok. 1.000. Krščencev je bilo v tem letu 38, kar predstavlja
ok. 12 % zmanjšanje glede na njihovo povprečno število iz obdobja 1666–1699. Od teh je bilo
kar 6 (15,8 %) nezakonskih. To pomeni ok. 39 % več nezakonskih otrok, kot je izkazovalo
povprečje obravnavanih krstnih matic 17. stoletja. Razlike so večje zaradi manjših številk. Po
vizitacijskem zapisniku se je leta 1760 poročilo 10 parov, skupaj 20 oseb. Znani so tudi podatki o
mrtvih. Tega leta je umrlo 52 župljanov, od katerih so vsi bili sprevideni. Tudi v hajdinski župniji
je bil torej tega leta naravni prirastek izrazito negativen.647
5.5 SPODNJEPOLSKAVSKE MATICE

V maticah spodnjepolskavske župnije je bilo v obdobju 1662–1699 krščenih 1.239 dojencev.
Dečkov je bilo 639 (51,6 %), deklic pa točno 600 (48,4 %). Nezakonskih otrok je bilo 106 oz.
povprečno 8,6 %. V popisu za nepopolno leto 1661 se pojavljata dva nezakonska krščenca.
Povprečno število krstov je bilo 33 (točneje 32,6), število nezakonskih otrok pa je znašalo manj
kot tri na leto (2,8). Zaradi manjšega števila krstov so odkloni v župniji izrazitejši.
Manj plodna leta so bila 1664–1665, 1676, 1684–1685, 1691–1692 in 1696. Plodnejša leta so
predstavljala obdobja 1661–1663, 1666–1675, 1677–1679, 1681–1683 in 1687–1690. Število
nezakonskih otrok se je (malce) povečalo v letih 1661, 1666, 1668, 1690 in 1694, torej v
obdobju plodnejših let.
Največ krščenih je bilo v mesecih januarju (148 oz. 12,0 %), februarju (142 oz. 11,5 %) in marcu
(131 oz. 10,6 %). Najmanj krščenih je bilo v juniju in juliju (z izrazitima nižkoma po 63 krščencev
oz. 5,1 %). Ker podatki za desetletji 1661–1670 in 1681–1690 niso (docela) popolni, je težko
ugotoviti, ali je število krščencev (in posledično število župljanov/prebivalstva) naraščalo ali ne.
Moja teza bi bila, da je število prebivalstva v obdobju 1662–1690 počasi naraščalo, medtem ko
je v obdobju 1691–1699 pričelo stagnirati oz. rahlo upadati.
647

Ožinger, Vizitacijski zapisniki, str. 44–45.
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Omembe vredni so duhovnikovi pripisi pred sinodami v Celju v letih 1671, 1673, 1674, 1689,
1690 in 1693. V njih podani podatki o spovedanih (confessi) oz. obhajanih (communicati) nam
(lahko) služijo za oceno števila vseh župljanov Spodnje Polskave. V letu 1671 je bilo na primer
spovedanih 577 župljanov, v letu 1673 558, leto pozneje pa 563. Poldrugo desetletje pozneje, v
letu 1689, jih je bilo spovedanih in obhajanih 600, leto pozneje pa že 650. Enako število
spovedanih in obhajanih se pojavi še v letu 1693. Pripis pred sinodo v Celju v letu 1699 o številki
molči.648
Po obravnavi omenjenih pripisov se zdi prikladno zapisati, da se je število župljanov Polskave v
drugi polovici 17. stoletja postopoma povečevalo. Glede na krstne podatke iz zadnjega
desetletja 17. stoletja se mi zdi teza vseeno preuranjena, okrogle cifre (600 in 650) pa vsaj
malce sumljive.
V primeru 108 krstnih vpisov nezakonskih otrok (skupaj z letom 1661) je kraj pripisan samo pri
štirindvajsetih, pa še od teh jih je (bilo) iz krajev, obravnavanih v nalogi, le devet. Največ, pet, jih
je prihajalo s Spodnje Polskave. Po eden pa so prihajali s Pragerjevega dvora, dvorca Frajštajn,
Sela pri Polskavi in z Zgornje Polskave. Zadnji trije so tako dejansko spadali v okvir župnije
Slivnica.
Največ nezakonskih otrok je bilo rojenih v mesecu januarju (18 oz. 17,0 %), ki mu tesno za
petami sledi marec (17 oz. 16,0 %). Najmanj nezakonskih otrok je bilo rojenih v juliju (2 oz. 1,9
%) in juniju (4 oz. 3,8 %).
Mogoče bolj zanimiv podatek je, koliko nezakonskih otrok je bilo spočetih iz zveze domačinke z
vojakom. Primeri takih zvez so v spodnjepolskavskem dušnopastirskem okolišu od leta 1683
dalje (pričetek dunajske vojne oz. vojne habsburške monarhije s Turki, 1683–1699) vsaj trije, po
eden iz leta 1685, 1686 in 1694 (tedaj sta bila krščena nezakonska dvojčka Anton in Neža). Pri
krstu nezakonske Jere v letu 1686 je dejansko šlo za prešuštvo (izvzeti ne gre niti posilstva), saj
je otroka rodila žena nekega svinjskega pastirja Jurija.
Po poročni knjigi je bilo v obdobju 1668–1700 sklenjenih 257 porok, kar predstavlja ok. 8,3 na
leto. Največ zakonov je bilo sklenjenih v februarju (78 oz. 30,4 %). Sledita mu meseca januar (66
oz. 25,7 %) in november (41 oz. 16,0%). V teh treh mesecih je bilo izpeljanih 72 % poročnih
obredov.
Velika nihanja je zaznati v obdobju 1669–1671 ter v letih 1676, 1681 in 1695. Daleč največ
porok je bilo sklenjenih v letu 1681 (kar 22), torej v letu po velikem divjanju kuge na Štajerskem.
648

Namesto številke je zgolj zabeleženo, da so župljani bili spovedani in obhajani (lat. Confessi et communicati
erant).
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Za župnijo so ohranjeni tudi pokopni vpisi iz zadnjega desetletja 17. stoletja. Naravni prirastek, s
katerim sem uvodoma začel to poglavje, je bil tedaj v župniji pozitiven, vendar so ti podatki
zaradi slabše vodenih pokopnih matic malodane nerelevantni.
Po vizitacijskih zapisnikih iz leta 1760 naj bi bilo v župniji obhajanih 600 ljudi, neobhajanih pa
200. Vseh župljanov je bilo tedaj torej ok. 800. Podatek je podoben tistemu iz pripisov župnika
pred sinodami v letu 1689. Krščencev je bilo v tem letu 39, vsi so bili zakonski. Število
predstavlja, glede na povprečno število krščenih v obdobju 1662–1699, kar 18 % povečanje. Po
zapisniku so se leta 1760 poročili trije pari, skupaj torej šest oseb.649
5.6 CIRKOVŠKA POROČNA MATICA

Za cirkovško župnijo je iz 17. stoletja ohranjena samo poročna knjiga, pa še ta beleži vpise šele
od leta 1697 naprej. Po poročni matici se je v treh letih (1697–1699) sklenilo 47 zakonov, kar
povprečno nanese skoraj 16 na leto (točneje 15,7). Kar 23 zakonov ( 48,9 %) je bilo sklenjenih v
mesecu februarju. V januarju se je poročilo osem parov (17,0 %), v novembru pa na primer pet
(10,6 %).
Po vizitacijskem zapisniku, zapisanem dobrega pol stoletja pozneje, se je v župniji sklenilo 21
porok. Po uradnih podatkih naj bi bilo tedaj obhajanih 700 župljanov, neobhajanih pa 300.
Skupno število prebivalcev župnije je tako znašalo ok. 1000. Krščencev je bilo skupaj 42, od teh
sta bila dva nezakonska. Podatka o mrtvih ni.650
5.7 MARIBORSKE MATICE

Na koncu je potrebno zapisati še nekaj besed o matičnih knjigah mariborske mestne župnije sv.
Janez Krstnik. Zakaj sem se sploh odločil za obravnavo te župnije, je bilo zapisano v uvodu
pričujoče naloge in te analize. O naravnem prirastku župnije v obdobju 1664–1699 je bilo
povedanega dovolj. Na tem mestu bi želel izpostaviti le, da je število krščencev v obdobju 1651–
1699 skupaj znašalo 7.028, kar je na letni ravni predstavljalo dobrih 143 krstov.
Posebej veliko potomcev je bilo spočetih v letih 1668, 1670–1671, 1677, 1681 in 1690, zelo
malo pa v letih 1651, 1664, 1675 in 1696. Glavna razlika mariborske mestne župnije v primerjavi
z ostalimi obravnavanimi je ta, da po posameznih mesecih ni zaznati (pretiranih) odstopanj
glede na število krstov. To je seveda mogoče razložiti z meščanskimi poklici oz. delom, ki ni bilo
vezano na zemljo oz. na poljska opravila. Viški po številu krščencev so še vedno v januarju (10,7
%), februarju (10,2 %) in marcu (10,7 %), vendar pa po drugi strani ni pretiranih nižkov. Najmanj
649
650

Ožinger, Vizitacijski zapisniki, str. 44–45.
Prav tam.
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krstov se je še vedno odvilo v poletnih mesecih, vendar so podatki za julij (6,6 %), junij in avgust
(po 6,7 %) zgovorni sami po sebi.
Nezakonskih otrok je bilo 927 oz. 13,2 %. Največ nezakonskih dojencev je bilo krščenih v
januarju (107 oz. 11,5 %) in marcu (105 oz. 11,3 %). Nižki pri nezakonskih krščencih so precej
izraziti. Najmanj nezakonskih otrok se je rodilo v juliju (48 oz. 5,2 %), ki mu sledi mesec avgust
(51 oz. 5,5 %). Večji odstotek nezakonskih otrok je zaslediti v letih 1654 (17,5 %), 1660
(rekordna cifra z okroglih 22 %), 1662 (17,9 %), 1667 (17,6 %) in 1682 (19,0 %).
Ker sem se lahko na podlagi izračuna naravnega prirastka prepričal, kako (ne)verodostojni so
podatki mariborske župnije o številu mrtvih, je mogoče bolj smiselno, če podatke o krstih
primerjam(o) po desetletjih. V prvem desetletju 1651–1660 je bilo v Mariboru krščenih 1.411
potomcev. V desetletju 1661–1670 se je število krščencev dvignilo na 1.482, v naslednjem
(1671–1680) pa je nazadovalo na 1.450. V desetletju 1681–1690 se je nato dvignilo na 1.506, v
zadnjem obdobju (1691–1699) pa je ponovno, tokrat znatneje, upadlo.651 Glede na te podatke
bi si drznil postaviti tezo, da je prebivalstvo Maribora v obravnavanem obdobju stagniralo. V
Maribor so se vseskozi priseljevali ljudje iz bližnje in daljne okolice, kar je mestu tudi omogočilo,
da se je lahko po strašni kugi (leta 1680) hitro postavilo na noge.
V krstnih maticah sem naštel 60 krščencev, od katerih je (vsaj) eden od staršev sodeloval v
vojski. Od teh jih je bilo nezakonskih 22, kar je znatno manj od pričakovanj. Poudariti moram, da
sem med vojak(inj)e štel samo osebe, katerih status (lat. miles, militis, tudi nem. soldat, z vsemi
ostalimi vojaškimi čini) je bil izrecno zabeležen. Glede na te podatke je bila večja ali manjša
vojaška garnitura v Mariboru nastanjena (vsaj) v letih 1650, 1652, 1654–1656, 1659–1670,
1672, 1677–1678, 1684, 1688, 1691 in 1697. Največ potomcev kakšnega vojaka je na svet
privekalo v letu 1663, kar 12. Od teh je bil nezakonski zgolj eden.
V mariborskih maticah sem našel nekaj oseb, ki so izpričano prihajale iz okoliških, zgoraj
obravnavanih župnij. Pri dveh krstih (po enem v letu 1657 in 1689) so starši (oz. v drugem
primeru samo mati, šlo je za nezakonskega otroka) prihajali iz sosednje župnije Limbuš. V letu
1680 se kot oče nezakonskega otroka omenja nek zidar iz Šentjanža v župniji Hoče. Iz slivniške
župnije se v letu 1665 kot oče nezakonskega otroka omenja pek iz Rač. Iz še bolj oddaljene
Spodnje Polskave se v letu 1679 omenja Marjeta Petrošič (Petroschitsch), mati nezakonskega
otroka s Štefanom Sklemom. Po zapisanem je razvidno, da so bili v mestu krščeni pretežno
nezakonski otroci teh okoliških župljanov. Poleg omenjenih se v krstnih maticah seveda najdejo

651

Na 1.179. Pri tem je seveda upoštevano, da podatek o številu krstov temelji na obdobju devetih let.
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še številni drugi »tuji« župljani, bodisi kot starši krščenca, bodisi kot njegovi botri. Izpostavil sem
samo tiste, pri katerih je bil izrecno pripisan kraj oz. župnija.
Po mariborski poročni knjigi se kot ženin v letu 1650 omenja g. Štefan Renk(e)l iz župnije
Hajdina, stanujoč pri Ptuju. Kot ženin, rojen v župniji Limbuš, se v letu 1677 omenja krojač
Andrej Clemeniz. V letu 1686 se je v mariborski župniji poročil hoški župljan Peter Vlrich. Na
gospostvu Ravno polje je bil zaposlen kot ribič. Pet let pozneje se kot ženin omenja ovdoveli
Janez Koch, ki je na istem gospostvu tedaj deloval kot lovec. V začetku leta 1694 se je v
Mariboru poročil ovdoveli plemeniti g. Janez Krištof Grah. V tistem času je bil upravnik
framskega gospostva, ki se je nahajalo v okviru slivniške župnije. Po zgornjem zapisu je razbrati,
da se kot »tuji« župljani omenjajo zgolj ženini. To je seveda docela pričakovano, saj je (bila) v
navadi poroka v nevestinem matičnem kraju oz. župniji.
Tudi če sem okrcal mariborsko pokopno knjigo, pa mimo njenih podatkov (ravno) ne morem.
Glede na število pokopov daleč izstopa leto 1680, ko je v mestu pustošila kuga. V bistvu je
pustošila v drugi polovici leta, od julija naprej. Če je do 8. julija umrlo 23 ljudi, jim je do konca
leta sledilo neverjetnih 157.
V mestu je zaznati povečano število porok v letu 1681. Vzrok za to bi lahko bil ta, da so se
mnogi, ki so ovdoveli ob kugi v letu 1680, vnovič poročili. Verjetno pa se zdi tudi, da se je
marsikatera nameravana poroka zaradi kužnih razmer prestavila iz leta 1680 v naslednje leto.
5.8 SPLOŠNE UGOTOVITVE

Iz literature lahko razberemo, da je upad števila prebivalstva v zadnjih dvesto letih srednjega
veka652 zaradi vojn, ponavljajočih se nalezljivih bolezni (kuga, griža, koze, virusna gripa) in slabih
letin (te gre nekajkrat pripisati tudi rojem kobilic) ter migracijskih premikov povzročil stagnacijo
prebivalstva. V obdobju med ok. 1300–1500 je prišlo le do minimalne rasti prebivalstva. Na
slovenskem etničnem ozemlju, ki je obsegalo približno 24.000 km² (od tega je bilo ok. 21.000
km² v okviru habsburških dednih dežel), je na začetku 16. stoletja živelo od 400.000 do največ
500.000 ljudi. Naselja so v povprečju štela okoli dvajset hiš. Na kvadratni kilometer je na
slovenskem etničnem ozemlju živelo od 19 do 23 ljudi, na celotnem slovenskem etničnem
ozemlju pa od 17 do 21. Podeželje, kjer je prebivalo čez 90 % vsega prebivalstva, je bilo skoraj
izključno slovensko. Manjši nemški otočki (na Gorenjskem) so se v naslednjih stoletjih stopili s
slovenskim okoljem, večja strnjena skupina nemških naseljencev pa se je do štiridesetih let 20.
stoletja ohranila le okrog Kočevja. Od 16. stoletja dalje je prebivalstvo počasi naraščalo. Do
652

Od okoli leta 1300, ko je bila velika kolonizacija že končana in so potekali le še redki in številčno skromni
kolonizacijski tokovi. Simoniti, Poselitveno stanje na prelomu iz 15. v 16. stoletje, Na stičišču svetov, str. 208.
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skokovitih populacijskih gibanj, ki bi pretresala vse dežele hkrati, ni več prihajalo. Kljub temu se
je število prebivalstva podvojilo šele po tristo letih.653 Prebivalstveno orientacijo lahko
predstavlja terezijanski popis iz leta 1754, po katerem naj bi bilo na celotnem Štajerskem
696.606 prebivalcev.654
Glede na vizitacijske zapisnike iz leta 1760 je bilo skupno število župljanov z obravnavanega
območja Dravskega polja ok. 10.200. Pri tem je potrebno upoštevati, da podatka o župniji
Limbuš sploh ni in da je prenekateri dušnopastirski okoliš obsegal ozemlje oz. župljane daleč
izven v nalogi obravnavanega ozemlja.
Grafikon 01: Primerjava št. krstov v župnijah Maribor in Hoče v obdobju 1651–1699.

Po primerjavi števila obhajanih v župniji Spodnja Polskava se število le-teh iz leta 1689 ujema s
tistim po vizitacijskem zapisniku (tj. 600), kar bi lahko pomenilo stagniranje prebivalstva. Glede
na zmanjšano število krstov bi lahko isto sklepali za največji (nad)župniji, Slivnico in Hoče. Skrita
zanka je, da so se v tem času, vsaj na podlagi ohranjenih matičnih knjig, iz (nad)župnij izdvojile
nekatere druge, npr. sv. Janez/Janž na Dravskem polju655, pa sv. Marjeta na Dravskem polju656
in župnija Zgornja Polskava. Zadnja se omenja tudi v vizitacijskem zapisniku. Po njem je imela
kar 860 župljanov (obhajanih je bilo 660, neobhajanih 200).657
653

Simoniti, Poselitveno stanje na prelomu iz 15. v 16. stoletje, Na stičišču svetov, str. 209.
Simoniti, Barok v zenitu, Na stičišču svetov, str. 302.
655
NŠAM, fond: Župnija Št. Janž na Dravskem polju - Starše, Krstna knjiga I, 1742–1768.
656
NŠAM, fond: Župnija sv. Marjeta na Dravskem polju, Krstna knjiga I, 1751–1784.
657
Ožinger, Vizitacijski zapisniki, str. 46–47.
654
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Ob primerjavi gibanj števila krstov glede na letna povprečja posamezne župnije lahko
ugotovimo podobnosti v pozitivnih odklonih za obdobja ok. 1668–1672, 1677–1678, 1680–1682
in ok. 1689. Negativne odklone je zaznati ok. leta 1650 (v župnijah Hoče in Maribor), 1675, 1691
in 1696.
Za vse župnije velja, da se največ krstnih vpisov pojavlja v zimskih mesecih, najmanj pa v
poletnih. Absolutni viški so v mesecih januarju in februarju, ki jima sledita marec in november. V
Limbušu izstopa še december. Absolutno najmanj krstov se vseskozi pojavlja v poletnih
mesecih, v juniju in juliju, ki jima sledita avgust in maj. V mestu Maribor so nižki veliko manj
izraziti, kar gre pripisati meščanskim poklicem oz. delom, ki niso bila vezana na poljska opravila.
Takšen »režim« rojevanja z viški v pretežno zimskih, zgodnjih spomladanskih in poznih jesenskih
mesecih se (lahko) razlaga s težnjo po čim krajši delovni nesposobnosti žená v poletnih mesecih,
ko je bilo dela na polju največ. Vzroki so zagotovo večplastni. Če gre za zavestno načrtovanje
meseca rojstev otrok, bi bilo potrebno upoštevati še dejstvo, da so imeli novorojenci, rojeni
spomladi ali pa jeseni, nekoliko več možnosti, da preživijo prve mesece po rojstvu, ki so bili
zanje najbolj nevarni. V poletnih mesecih se je materino mleko hitro pokvarilo in so
dojenci/potomci precej bolj množično umirali kot sicer. Julij in avgust sta bila meseca trdega
dela, kar je prav tako lahko vplivalo na poslabšano plodnost žena. Ob slabih letinah so bili to
meseci, ko je bila lakota najhujša in hrana najbolj enolična. Potomci, rojeni v času poletnih
mesecev (junija, julija in avgusta), so bili še posebej na udaru zaradi griže in drugih bolezni
prebavil.658 Veliko število krščenih v mesecu januarju, februarju pa tudi marcu se lahko po drugi
strani razlaga s povečano spolno aktivnostjo po koncu štiridesetdnevnega (strogega) posta.659
Največ nezakonskih potomcev je zaslediti v župniji Hoče (12,2 %). Po vrsti ji sledijo župnija
Hajdina (11,4), Limbuš (9,8), Spodnja Polskava (8,6) in Slivnica (8,3). Za župnijo Cirkovce
ni(mam) podatka. V mariborski župniji je bilo nezakonskih otrok 13,2 %. Pri tem je treba vzeti v
obzir dejstvo, da je povprečje dobljeno na podlagi različno dolgih časovnih obdobjih.
Višji odstotek nezakonskih otrok je opaziti v župnijah, ki so jim pripadali župljani v (malce) bolj
frekventnejših predelih Dravskega polja, npr. ob reki Dravi, ob deželni cesti Ptuj – Maribor ter v
bližini mest Maribor in Ptuj. V obeh mestih so bili v drugi polovici 17. stoletja stacionirani (večji
ali manjši) vojaški oddelki, kar je za Maribor izpričano v letih 1650, 1652, 1654–1656, 1659–
1670, 1672, 1677–1678, 1684, 1688, 1691 in 1697, za Ptuj660 pa v letih 1679, 1684, 1688, 1689–
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Hudales, Od zibeli do groba, str. 80–81.
Čas od pepelnične srede do Velike noči.
660
Posredno, preko krstnih matic sosednje župnije Hajdina.
659
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1690, 1693661 in 1698. Da vojaki na tem območju niso bili redek pojav, dokazujejo (še) vpisi v
maticah župnije Hoče662 in Spodnje Polskave.663
Grafikon 02: Primerjava št. krstov v posameznih župnijah v obdobju 1687–1699.

Od nezakonskih potomcev jih je bilo največ krščenih v mesecu januarju. Sledijo krsti v marcu,
aprilu, oktobru in novembru. Najmanj krščenih se vseskozi pojavlja v poletnih mesecih, juniju,
juliju, avgustu, tudi septembru. Odstopanja so zaradi majhnih števil velika. Povečano število
nezakonskih otrok je zaznati v obdobjih povečanega števila krščencev nasploh.
V vseh ohranjenih poročnih maticah iz 17. stoletja je zaznati izrazito povečanje števila porok v
letu 1680 in še posebej 1681. Veliko porok je bilo sklenjenih še v letu 1695.
Po mesecih je bilo daleč največ porok sklenjenih pred postnim časom – v februarju, ki mu
sledita meseca januar in november. Veliko novorojenčkov iz novembra in decembra lahko
označim(o) kot »sadove poročnih noči«.
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Omemba proviantnega upravitelja na Ptuju.
Prisotnost vojske je zaznavna v letih oz. obdobjih 1657, 1663, 1666–1668, 1681–1682 in 1696–1697.
663
V začetkih let 1685, 1686 in 1694 so bili krščeni štirje novorojenci iz zveze z vojakom, kar priča o njihovi
prisotnosti v tamkajšnjih krajih (vsaj) v letih 1684, 1685 in 1693.
662
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Okvirna primerjava pokopov je možna za župniji Hajdina in Spodnja Polskava664, pa še to samo
za (nepopolno) obdobje 1691–1699. Iz tega časa je razbrati precejšnje povečanje števila
pokopov v letu 1693 in izrazito zmanjšanje v letu 1698.
V hajdinski župniji po številu pokopov izrazito odstopa (še) leto 1699. Glede na povprečje na
letni ravni (20,6) je bilo pokopanih isto število oseb kot v letu 1693 (tj. 34), medtem ko je bilo v
Spodnji Polskavi njihovo število podpovprečno. Razloge gre iskati v velikem številu mrtvih
beračev (oz. revežev), bilo jih je kar devet. Njihovo visoko število je mogoče povezano s koncem
zmagoslavne dunajske vojne s Turki, in vračanjem (ranjenih) vojakov na bližnji Ptuj in druga
štajerska mesta. Obratno je veliko število mrtvih v letu 1691 za župnijo Spodnjo Polskavo
možno razložiti z (očitno) napačno vezavo listov v pokopno matico. Tako podatkov o pokopih za
leto 1690 sploh ni, v letu 1691 pa je le-teh toliko več.
Po pokopnih maticah hajdinske župnije iz 17. stoletja je med 641 mrtvimi kar 280 (oz. 43,7 %)
takih, ki niso dočakali 20. leta starosti.

664

Podatki iz pokopne matice mariborske župnije so se pokazali za manj relevantne.

222

Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja
6 POVZETEK
V nalogi je predstavljena demografska in zemljiškoposestna podoba vasi in krajev na ozemlju
večjega dela Dravskega polja iz časa okoli začetka 17. stoletja pa do sredine 18. stoletja.
Posebna, v bistvu glavna pozornost, je namenjena obdobju druge polovice 17. stoletja, tj. času,
ko so župnije začele voditi oziroma je vsaj ohranjenih večje število matičnih knjig. V nalogi so
obravnavane matične knjige hoške, slivniške, limbuške, hajdinske, spodnjepolskavske (in
deloma cirkovške) župnije iz tega časa, ki so jim za boljšo podobo oziroma mogočo primerjavo
podatkov dodane (še) matice bližnjega mesta – mariborske župnije sv. Janeza Krstnika.
Primerjava podatkov iz matičnih knjig z nekaterimi drugimi pisnimi viri, na primer ohranjenimi
urbarji, seznami, zapisniki in popisi, je omogočila nastanek vsebinsko zaokroženega
magistrskega dela, ki vsebuje nekatera nova spoznanja.
Brez upoštevanja pridevnikov »zgornje« in »spodnje« je v nalogi obravnavanih štiriinštirideset
vasi. Po terezijanskem popisu znaša povprečje števila hiš v raziskanih vaseh Dravskega polja ok.
26. Seveda je potrebno takoj izpostaviti, da so, splošno gledano, gospostva ali njihovi
posamezni deli neprestano prehajali iz rok v roke zaradi nakupov, prodaj, dedovanj in drugih
razlogov, tako da podatki za posamezne vasi niso in ne morejo biti absolutni. Ob raziskavi sem
odkril precej gospostev, ki so imele svoj sedež daleč od obravnavanega ozemlja, v posamezni
vasi, zajeti v nalogi, pa zgolj peščico podložnikov. Predpostavljam, da je bilo takšnih gospoščin
še več. Končni podatki so zato lahko le okvirni.
Po zgornjem viru je število podložnikov oz. družinskih poglavarjev v posameznih vaseh znašalo
med ok. 10 in 56. Povečini je bilo v vasi med 15 in 30 hiš, od tistih z večjim številom hiš pa se
omenjajo Dogoše (34 hiš), Pekre (34), Orehova vas (36), Šikole (40), Stražgonjca (45), Spodnja
Polskava (vsaj 55) in Razvanje (58 hiš). Vaščani Peker in Šikol so bili kot podložniki razdeljeni
med pet različnih gospostev, vaščani Spodnje Polskave med šest, Razvanjčani pa kar med osem.
Velikost obdelovalnih zemljišč in status podložnikov sta bila od vasi do vasi različna. Glede na ta
kriterija so k hiši poleg družinskega poglavarja in njegove družine spadali še razni obrtniki in
rokodelci, hlapci in dékle, pestunje, pastirji in drugi. Prebivalci ravninskega Dravskega polja so
se v pretežni meri ukvarjali s poljedeljstvom.
Upodobitev vasi Spodnja Polskava na grafiki Vischerjevega bakrorezca Andreje Trosta iz konca
17. stoletja nam lahko služi kot podoba večine vasi s cerkvami v tem ravninskem svetu tedanje
Spodnje Štajerske. Po grafiki sta trdno zidana cerkev in župnišče stala na majhnem hribčku in
bila zavarovana s tabornim obzidjem. Okrog teh dveh zgradb se je verjetno nahajalo nekaj
pomembnejših vaških stavb, ki so bile deloma zidane, deloma pa lesene. Vse te stavbe so bile
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od ostalega dela vasi ločene s palisadno ograjo. Ostale hiše so na grafiki upodobljene kot lesene
in obdane z nizkim plotom.
V nalogi je obravnavanih sedemnajst zemljiških gospoščin, imenj oz. pristav, ki so bodisi stale na
ozemlju Dravskega polja bodisi so tukaj imele številne podložnike. Zaradi njihove pretežne lege
v ravninskem svetu so zraven gospodarskih objektov okoli številnih zrasla naselja. Večja so bila v
Slivnici (23 hiš), Račah (40; od tega v Spodnjih Račah, pri gradu, 16) in v Framu (52).
Od srede sedemnajstega stoletja je mnogo plemičev prilagajalo svoja bivališča in njihovo
okolico novim civilizacijskim in družabnim potrebam. Grajske stavbe njihovih staršev in starih
staršev so bile zidane po starem, ko so gradovom še grozili kmetje in Turki, pri čemer je bil
obrambni element pogosto pomembnejši od kakšnega velikega udobja ali celo razkošja. Tedanji
standard je postal štirikoten grad z notranjim arkadnim dvoriščem, v katerem so bili prostori za
posle jasno ločeni od udobnih gosposkih sob, opremljenih z lončenimi pečmi in zastekljenimi
okni. Okoli gradov oz. dvorcev so se bohotili zelenjavni in okrasni vrtovi, ribniki, morda
vinogradi, drevoredi ali parki. Tipičen primerek takšne gradnje je dvorec Ravno polje, ki sta ga v
drugi polovici 17. stoletja prezidavala zakonca Galler.
Na podlagi matičnih vpisov in nekaterih drugih virov sklepam, da so bili gospoščinski upravitelji
bolj ali manj vseskozi prisotni na ozemlju posamezne gospoščine oz. da so bili nastanjeni na
gospoščinskih sedežih. Mnogo si jih je tam ustvarilo družine, nastopajo kot priče, botri, tam so
umirali njihovi sorodniki ali pa oni sami. Glede na matične vpise je bilo možno okvirno določiti
upravitelje posameznih gospoščin v posameznih obdobjih.
Zemljiški gospodje se v maticah pojavljajo znatno redkeje, vseeno pa je čutiti njihovo prisotnost.
Od gospoščin, kjer je pojavnost njihovih lastnikov pogostejša, bi izpostavil Spodnji Maribor (s
Khisli), Ravno polje s Šentjanžem (z Gallerji, pozneje Sauerji), Zgornje Radvanje (z
Wintershofferji, pozneje Gallerji), Hompoš (s Contiji) in pa Pragerjev dvor (družina Bratec pl.
Breitenfeld).
Mnogo genealogij družin, ki se omenjajo kot lastnice gospoščin in pristav, v obravnavanem
obdobju predstavlja belo liso na zemljevidu. Ob primerjavi nekaterih znanih in dosegljivih virov
s podatki iz matičnih knjig, je ta lisa sedaj manj bela.
Od obravnavanih župnij z Dravskega polja je bila daleč največja slivniška. V njej je bilo na letni
ravni krščenih (oz. se je rodilo) okoli 140 dojencev. Slivniški župniji glede na pridobljene podatke
sledi hoška župnija s povprečno okoli 100 krsti na leto. Ostale župnije so bile glede na letno
število krstov bistveno manjše. V župniji Limbuš se jih je v letu dni povprečno odvilo okoli 50, na
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Hajdini okoli 43, v spodnjepolskavski župniji pa okoli 33. Za določitev teh povprečij sem število
krščencev v posamezni župniji delil s številom v celoti vodenih let. Za ilustracijo: v mariborski
župniji sv. Janeza Krstnika se je v obravnavanem obdobju povprečno odvilo okoli 143 krstov na
leto.
Iz matičnih vpisov je razvidno, da so potomci svoja imena dobivali zlasti po posameznih
cerkvenih svetnikih oz. zavetnikih (godovnikih).
Po primerjavi krstnih matic oz. gibanj števila krstov glede na letna povprečja posamezne župnije
lahko ugotovimo pozitivne odklone za obdobja ok. 1668–1672, 1677–1678, 1680–1682 in ok.
1689. Negativne odklone je zaznati ok. leta 1650 (v župnijah Hoče in Maribor), 1675, 1691 in
1696.
Za vse župnije velja, da se največ krstnih vpisov pojavlja v zimskih mesecih, najmanj pa v
poletnih. Absolutni viški so v januarju in februarju, ki jima sledita marec in november. Nižki so
vseskozi v poletnih mesecih, v juniju in juliju, ki jima sledita avgust in maj.
Največ nezakonskih potomcev je zaslediti v župniji Hoče (12,2 %). Po vrsti ji sledijo župnije
Hajdina (11,4), Limbuš (9,8), Spodnja Polskava (8,6) in Slivnica (8,3). Pri tem je treba vzeti v obzir
dejstvo, da je povprečje dobljeno na podlagi različno dolgih časovnih obdobjih.
Višji odstotek nezakonskih otrok je opaziti v župnijah, ki so jim pripadali župljani v (malce) bolj
frekventnejših predelih Dravskega polja, npr. ob reki Dravi, ob deželni cesti Ptuj – Maribor ter v
bližini mest Maribor in Ptuj. V obeh mestih so bili v drugi polovici 17. stoletja stacionirani (večji
ali manjši) vojaški oddelki. V maticah iz tega časa so npr. izpričani splavarji, ki so pluli po Dravi.
Od nezakonskih potomcev jih je bilo največ krščenih v mesecu januarju. Sledijo krsti v marcu,
aprilu, oktobru in novembru. Nižki so vseskozi v poletnih mesecih, juniju, juliju, avgustu, tudi
septembru. Odstopanja so zaradi majhnih števil velika. Povečano število nezakonskih otrok je
zaznati v obdobjih povečanega števila krščencev nasploh.
V vseh ohranjenih poročnih maticah iz 17. stoletja je zaznati izrazito povečanje števila porok v
letu 1680 in še posebej leta 1681. Veliko porok je bilo sklenjenih še v letu 1695.
Glede na mesec je bilo daleč največ porok sklenjenih pred postnim časom – v februarju, ki mu
sledita meseca januar in november. Veliko novorojenčkov iz novembra in decembra lahko
označim(o) kot »sadove poročnih noči«.
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Primerjava pokopov je (bila) možna za župniji Hajdina in Spodnja Polskava, vendar zgolj za
obdobje 1691–1699. Iz tega časa je razbrati precejšnje povečanje števila pokopov v letu 1693 in
izrazit nižek v letu 1698.
Hajdinski pokopni matici sta eni redkih, ki pokrivata skoraj celotno obravnavano obdobje. Druga
pokopna matica, ki zajema vpise v obdobju 1688–1718, striktneje beleži starost umrlih.
Doseženo starost ob smrti sem zato ločil na različna obdobja otroštva, mladostništva, zrelega
obdobja in starejšega obdobja. Po pokopnih maticah hajdinske župnije iz konca 17. stoletja je
med 225 mrtvimi kar 90 (oz. 40 %) takih, ki niso dočakali 20. leta starosti.
Podrobnejša analiza matic, kolikor so te pač zanesljive, je pokazala počasno rast prebivalstva na
podeželju, ki so ga pogosto pretresale epidemije (kuge in drugih bolezni), slabe letine, vojaški
pohodi in poplave. Številne tegobe tega obdobja so zagotovo imele za posledico pogosto lakoto
in bedo. Kljub razmeroma rodovitni zemlji in dobremu pridelku so ljudje živeli v stalni
negotovosti. Praktično vsi so bili krščanske vere in so se v težkih trenutkih z molitvijo obračali k
bogu. Globoka vera in splošna nerazgledanost prebivalstva se je ob hudih časih kazala v porastu
praznoverja.
Na drugi strani je bilo za večjo omiko poskrbljeno z ustanovitvijo latinske šole v Rušah. Šolo, ki je
delovala v obdobju 1645–1760, je po seznamu učencev obiskovalo vsaj 72 dečkov z
obravnavanega območja Dravskega polja. Pri tem gre za zanesljive podatke, saj so upoštevani
zgolj vpisi z omembo (domačih) krajev ali pa preverjene (plemenite) osebe. Največ uka željnih
je, verjetno pričakovano, prihajalo iz bližnjega Limbuša (35). Po vrsti mu sledijo Slivnica z
devetnajstimi učenci, Polskava s šestimi, Pekre s tremi, gospoščina Ravno polje, Fram in Hoče s
po dvema, ter gospoščine Hompoš, Turnišče in Radvanje s po enim učencem.
6.1 SUMMARY
Thesis presents the demographic and landowning image of villages and places in the wider area
of Dravsko polje from the beginnings of the 17th century to the mid 18th century. The main
focus is on the second half of the 17th century. Individual parishes began to keep civil registers
during that time. Thesis deals with civil registers of Hoče, Slivnica, Limbuš, Hajdina and Spodnja
Polskava parishes, with Cirkovce parish only partly included. The data is compared with civil
registers from the nearby town Maribor and its parish of Saint Janez Krstnik (John the Baptist).
Comparison of data from civil registers with several other written sources, such as land
registers, lists, records, censuses and catalogues, lead to the conclusions in this master's thesis,
which includes some new insights.
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Without taking into account adjectives »zgornje« (upper) and »spodnje« (lower), thesis deals
with 44 villages. Theresian census shows that the average number of houses in villages, located
on Dravsko polje/Drava field, was around 26. It needs to be stressed that seigniories and its
parts, in general, were passed on from hand to hand due to purchases, sales, inheritance and
other reasons, so that data for individual villages are not and can not be absolute. Upon
research, I discovered several seigniories that had its seats far away from the area I covered in
this paper and had only a few of its subjects in the villages mentioned in the thesis. I assume
that there were more seigniories like this, which makes the final facts only approximate.
The number of serfs/subjects or heads of the family in individual villages was approximately
between 10 and 56, according to the previously mentioned source. Villages usually had 15 to 30
houses. Villages with more than average number of houses were Dogoše (34 houses), Pekre
(34), Orehova vas (36), Šikole (40), Stražgonjca (45), Spodnja Polskava (at least 55) and Razvanje
(58). Settlers from Pekre and Šikole were divided between five different seigniories, the
villagers of Spodnja Polskava between six, while subjects from Razvanje were divided between
eight of them. Size of agricultural lands and position or status of the subjects varied from village
to village. If we consider these two criteria, the house not only included the head of the family
and its family members, but also various craftsmen, artisans, hired men and girls, nursemaids,
herdsmen and others. The main occupation for the people living in flat areas of Dravsko polje
was growing different crops.
Graphic of the village of Spodnja Polskava in Vischer's Topographia Ducatus Stiriae in the
copper engraving from Andreas Trost from the end of the 17th century can serve as an example
image for the majority of villages with churches in the flat world of Lower Styria. The church
and rectory stood on a small hill and were secured by the camp walls. These two solid brick
buildings were sorrounded with a few other important buildings in the village, which were
partly of stone and partly of wood. All these buildings were separated from the rest of the
village by palisade fence. Other houses in the graphic are depicted as wood-ones and
surrounded by a low fence.
Thesis deals with 17 seigniories or manors located on Dravsko polje or seigniories and manors
that had its (numerous) subjects living there. Due to their principal position in the flat areas, it
was convenient for new settlements to be built around seigniories and its farm buildings. Larger
settlements were in Slivnica (23 houses), Rače (40, including 16 houses in Spodnje Rače by the
castle) and in Fram (52).
Since the mid-seventeenth century, many nobles adapted their homes and their surroundings
to the new civilization and social needs. Castle buildings of their parents and grandparents were
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built in the old style, when castles were still threatened by the farmers and the Turks, and the
defensive element has been often more important than any big comfort or even luxury. Then
the standard has become a quadrangular castle with internal arcaded courtyard, in which the
premises for business clearly separated from the aristocrats' comfortable rooms equipped with
earthen tiles and glazed windows. Around castles or mansions/manor houses were arranged
vegetable and ornamental gardens, ponds, perhaps vineyards, avenues and parks. A typical
example of such mansion is Ravno polje, which was rebuilt in the second half of the 17th
century by the baronial spouse of Galler.
Based on the entries in civil registers and some other sources I conclude that the seigniory
administrators/managers were more or less constantly present in the territory of the estate or
that they were living in the manor seats. Many of them started a family there, or perhaps were
wedding witnesses or godparents. Many of them or their family members died on the estate.
Depending on the civil register entries, it was possible to establish a framework of individual
dominion administrators in different periods.
Landowners appear in civil register entries less frequently, but their presence can still be felt. I
would point out manors, where their owners occur more frequently. These are Spodnji Maribor
(with Khisl family), Ravno polje with the Šentjanž mansion (with Galler family and later Sauer
family), Zgornje Radvanje (Wintershoffer and later Galler family), Hompoš (Conti family) and
obviously Pragerjev dvor (Bratec pl. Breitenfeld family).
Many genealogies of families, which are mentioned as the owners of seigniories and manors,
were part of the research and were close to unknown. A comparison of some known and
accessible sources with data from civil registers made these facts more recognized.
Slivnica parish was by far the largest parish from Dravsko polje. Around 140 sucklings were
baptized (ie. were born) on an annual basis. According to the obtained data, Hoče parish
followed Slivnica parish with an average of about 100 baptized every year. Other parishes were
significantly smaller in relation to the number of annual baptisms. Limbuš parish had an
average of about 50 baptisms annualy, followed by about 43 in Hajdina parish and around 33 in
Spodnja Polskava parish. To determine the number of average baptisms in each parish, I divided
the full number of baptisms in each parish by the number of fully listed years. For comparison:
Maribor parish of St. John the Baptist had an average of about 143 baptisms per year.
Entries in the civil registers show that the descendants were named mostly by saints of the
Church and their patrons.
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Analysis of christening registers and average number of christenings per year for individual
parishes shows positive deviations for the following periods: 1668–1672, 1677–1678, 1680–
1682 and around year 1689. Negative deviations were around year 1650 (in Hoče and Maribor
parish), 1675, 1691 and 1696.
All parishes share a common fact. The highest numbers of christenings occur in the winter
months and the lowest during the summer. The months with the absolute highest numbers are
January and February, followed by March and November. The lowest numbers of christenings
are in June and July, followed by August and May.
The highest number of illegitimate children was recorded in Hoče parish (12,2 %), followed by
Hajdina (11,4), Limbuš (9,8), Spodnja Polskava (8,6) and Slivnica (8,3). It needs to be taken into
consideration that this average results are based on data that came from different time ranges.
A higher percent of illegitimate children can be spotted in the parishes that were located in
more frequent parts of Dravsko polje, for example by the Drava River, along provincial road Ptuj
– Maribor and in the surrounding areas of Maribor and Ptuj. Military departmens (major and
minor) were stationed in Maribor and Ptuj during the second part of the 17th century. Records
also document rafters sailing down Drava River during that time.
Most illegitimate children were baptised in the month of January, followed by christenings in
March, April, October and November. The lowest numbers were always during the summer
months; in June, July, August and even in September. Deviations are large due to the small
numbers. Increased numbers of illegitimate children go alongside the periods of increased
numbers of christenings in general.
Preserved marriage registers from the 17th century show an increasing number of weddings in
years 1680 and 1681. Another important year was 1695. Popular months for weddings were
before fasting time, in February, followed by January and November. Many newborns from
November and December were probably a result of marriage consummation.
Comparison of burials is (was) possible only for the Hajdina and Spodnja Polskava parishes,
during the period 1691–1699. A significant increase in the number of burials is in the year 1693
and a significant low in the year 1698.
Burial registers of Hajdina parish are one of the few that cover almost the entire period taken
under consideration in this thesis. The second burial register book of Hajdina parish, which
includes entries from 1688–1718, records the age of death more strictly. This enabled me to
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separate reached age at death into different periods - childhood, adolescence, mature period
and elderly period. The burial register of Hajdina parish from the end of the 17th century
(1688–1699) lists 225 dead people; 90 of those people (ie. 40 %) did not reach 20 years of age.
Detailed analysis of civil registers (as far as they can be reliable) showed a slow growth of
population in the countryside. Epidemics, such as plague and other diseases, poor harvests,
military marches and floods were very common and resulted in starvation and misery. Despite
the relatively fertile soil and good harvests, people lived in constant insecurity or uncertainty.
Most of the population was Christian and turned to prayer/God in difficult times or moments.
Strong faith and »thickness« of the population reflected in the rise of superstition during
difficult times.
On the other hand, preferred children could get an education in the nearby Latin school in
Ruše. The school was established in 1645 and open till 1760. 72 boys from Dravsko polje can be
found on the list of pupils. This is reliable data, because only entries with the mentioning of
home town or confirmations from noble persons were taken into consideration. Most pupils,
thirty five, came from nearby village/manor Limbuš. Slivnica had nineteen pupils, Polskava six,
Pekre three, seigniory Ravno polje, Fram and Hoče two, while dominions Hompoš, Turnišče and
Radvanje had one pupil.
6.2 ABSTRACT
In folgender Masterarbeit wird eine demographische und grundeigentümliche Vorstellung der
Dörfer und Orte im größeren Bereich des Draufeldes (Dravsko polje) vom Anfang des 17. bis hin
zur Mitte des 18. Jahrhunderts gemacht. Der zentrale Aspekt der wissenschaftlichen
Untersuchung ist der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gewidmet – dies ist die Zeit, als die
Pfarrgemeinden mit der Matrikelführung begonnen haben. In der Arbeit werden
Matrikelevidenzen aus Pfarrgemeinden wie Hoče, Slivnica, Limbuš, Hajdina, Spodnja Polskava
(zum Teil auch Cirkovce) analysiert; für eine noch konstruktivere Forschung wurden noch die
Matrikeln der nicht weit entfernten Stadt Maribor (Pfarrgemeinde des Hl. Johannes des
Täufers) in Betracht genommen. Der Datenvergleich der Matrikeln mit anderen schriftlichen
Quellen, z. B. mit erhaltenen Urbaria, Protokollen, Niederschriften oder auch der Volkszählung,
führte so zu einem neuen Erkenntnisstand.
Ohne Berücksichtigung auf Ortsadjektive Ober oder Unter werden in der Arbeit 44 Dörfer
behandelt. Laut der Theresianischen Fassion beträgt der Durchschnitt der Häuser in den
erforschten Dörfern um die 26. Allgemein betrachtet, muss man sich im Klaren sein, dass der
Grundeigentum und dessen Teile immer wieder von einer Hand zur anderen Hand wegen
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neuen Erwerbs, Verkaufs, Vererbung u. A. gerieten – im Allgemeinen bedeutet dies, dass eine
korrekte Datenbestimmung nicht absolut gewährleistet werden kann. Bei der Recherche kam
ich zur Entdeckung vieler Grundeigentümer, die ihren Sitz weit weg von dem im Betracht
bezogenen Ort hatten, besaßen hier jedoch (einige) Untertanen. Ich gehe davon aus, dass es
noch mehrerer solche Grundeigentümer gegeben hatte – Schlussdaten können so nur ungefähr
vorgewiesen werden.
Denn oben angegeben Quelle zufolge betrug die Gesamtsumme der Untertanen bzw. der
Familienoberhäupter in einzelnen Dörfern zwischen 10 und 56. Meistens waren in einem Dorf
15 bis 30 Häuser vorhanden. – Erwähnt werden Dörfer, in deren die Anzahl der Häuser größer
war, wie in Dogoše (34), Pekre (34), Orehova vas (36), Šikole (40), Stražgonjca (45), Spodnja
Polskava (mindestens 55) und Razvanje (58). Dorfbewohner aus Pekre und Šikole waren als
Subjekte zwischen fünf Grundeigentümern eingeteilt, die Dorfbewohner aus Spodnja Polskava
zwischen sechs und Dörfner aus Razvanje sogar zwischen acht Grundeigentümern. Die Größe
der Anbaufläche und der Status der Untertanen war von Dorf zu Dorf differenziert. Im Bezug
auf die Kriterien zählten zu einem Haus nicht nur das Familienoberhaupt und dessen Familie,
sondern auch verschiedene Handwerker, Knechte, Mägde, Hirten u. A. Die Bewohner aus
Draufeld beschäftigten sich im Großen und Ganzen mit der Landwirtschaft.
Vertretung des Dorfes Spodnja Polskava auf der Grafik des Vischer's Kupferstecher Andreas
Trost aus dem Ende des 17. Jahrhunderts könnte als Vorbild der meisten Dörfer mit Kirchen in
dieser flachen Welt in der Untersteiermark dienen. Nach der Grafik standen Kirche und das
Pfarrhaus auf einem kleinen Hügel und wurden mit den Lagermauer gesichert. Rund um diese
beiden gemauerten Gebäude standen wahrscheinlich die wichtigsten Gebäude im Dorf, die zum
Teil aus Stein und teils aus Holz waren. Alle diese Gebäude wurden vom Rest des Dorfes von
Palisade-Zaun getrennt. Andere Häuser waren nach der Grafik aus Holz gemacht und durch
einen niedrigen Zaun umgeben.
Insgesamt werden 17 Grundeigentümer und Meierhofe in die Analyse hineinbezogen, die sich
am Draufeld befanden oder besaßen hier eine (große) Anzahl der Untertanen. Wegen der
günstigen geographischen Lage auf der Ebene sind neben Wirtschaftsobjekten auch zahlreiche
Siedlungen entstanden: In Slivnica (mit 23 Häuser), in Rače (40; in Untere Rače, bei der Burg,
16) und in Fram (52 Häuser).
Seit der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts haben viele Adlige ihre Häuser und ihre Umgebung
den neuen Zivilisations- und sozialen Bedürfnisse angepasst. Schlösser ihrer Eltern und
Großeltern waren noch unter dem alten Prinzip gemauert, wenn die Burgen noch vom Bauern
und die Türken bedroht waren, während das defensive Element öfters wichtiger war als großes
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Komfort oder gar Luxus. Dann wird der Standard halt eine viereckige Burg mit inneren
Arkadenhof, in dem die Räume für Dienerschaft deutlich getrennt worden waren von
komfortablen Zimmern der Aristokraten mit irdenen Ofen und Glasfenstern. Rund der Burgen
und Herrenhäuser sind Gemüse- und Ziergärten, Teiche, vielleicht Weinberge, Alleen und Parks
gerichtet worden. Ein typisches Beispiel für eine solche Konstruktion des Hauses auf diesem
Gebiet ist das Hof/Dominium Ravno polje, den die Ehepartner Galler in der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts umgebaut haben.
Basierend auf den Einträgen aus den Matrikelnbüchern und einigen anderen Quellen ist zu
schließen, dass die Verwalter/Pfleger im diesem Gebiet mehr oder weniger ständig Anwesend
waren bzw. dass sie in diese Häuser untergebracht worden waren. Viele von denen haben hier
Familie gegründet, tauchen als Zeugen oder Paten auf, erwähnt werden ihre sterbenden
Angehörigen oder (gar) sie selbst. Aus dem Einträgen in den Matrikelnbücher war es möglich,
die Verwälter für die einzelnen Herrschaften in verschiedenen Zeiträumen zu etablieren.
Grundbesitzer treten in die Matrikeln deutlich seltener vor, trotzdem fühlt man ihre Präsenz.
Inhaber der Herrschaften »melden sich« oftmals aus Spodnji Maribor (Mitglieder der Familie
Khisl), Ravno polje mit dem Hof Šentjanž (Familie Galler, später Sauer), (Zgornje) Radvanje
(Wintershoffer, später Galler), Hompoš (Conti) und Pragerjev dvor (Familie Bratec von
Breitenfeld).
Viele familiäre Genealogien, die als Herrschaften- und Meierhofeigentümer erwähnt werden,
weisen eine Lücke im analysierten Zeitabschnitt auf – diese Lücke schrumpfte jedoch bei
weiterer Konstrative bekannterer und greifbarerer Quellen der Matrikeldaten.
Von den umfassten Pfarren aus der Dravsko polje/Drau Tiefebene war die mit Abstand größte
die Pfarrgemeinde Slivnica gewesen. In jährlichen Basis wurden da etwa 140 Säuglinge getauft
(dh. wurden so viele geboren). Die Pfarrei Slivnica folgt nach die Pfarrei Hoče mit einem
Durchschnitt von etwa 100 Taufen pro Jahr. Andere Pfarrgemeinden waren in Bezug auf die
Anzahl der jährlichen Taufen deutlich kleiner. In der Pfarre Limbuš kamen im Durchschnitt etwa
50 Taufen pro Jahr vor, in Hajdina etwa 43 und in Pfarrei Spodnja Polskava rund 33. Für die
Bestimmung der Anzahl der Taufen-Mittelwerte in verschiedenen Pfarren muss beachtet
werden, dass die Durchschnitte in verschiedenen Zeitspalten erworben worden sind. Zur
Illustrierung: in der Pfarre Maribor (St. Johannes der Täufer) fanden in dieser Zeit im
Durchschnitt etwa 143 Taufen pro Jahr statt.
Vom Matrikeln Einträge ist es zu ersehen, dass die Nachkommen ihren Namen insbesondere
nach den Namen der beliebten Heiligen oder Schirmherren der Kirche erhalten haben.
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Nach der Taufmatrikeluntersuchung, wobei auch das Raten der Taufen des jährlichen
Durchschnitts in betracht genommen worden ist, ist zu entnehmen, dass es positive
Abweichungen in den Abschnitten 1668–1672, 1677–1678, 1680–1682 und um 1689 gegeben
hat. Negative Abweichungen gab es hingegen im Jahr 1650 (Pfarrgemeinden Hoče und
Maribor), 1676, 1691 und 1696.
Für alle Pfarren galt, dass das Taufeinträgemaximum in den winterlichen und das -minimum in
sommerlichen Monaten erreicht worden ist. Das absolute Maximum ist in Januar, Februar, aber
auch in März und November zu finden; das Minimum jedoch in Juni, Juli, gefolgt von August
und Mai.
Die meiste Anzahl der unehelichen Kinder ist in der Gemeinde in Hoče zu finden (12,2 %),
weiterfolgend von Hajdina (11,4 %), Limbuš (9,8 %), Spodnja Polskava (8,6 %) und Slivnica (8,3
%). Bei dieser Ansicht muss beachtet werden, dass die Durchschnitte in verschiedenen
Zeitspalten erworben worden sind.
Eine höhere Summe der unehelichen Kinder ist in frequenteren Bereichen des Draufeldes der
Pfarrgemeinden, wie z. B. in der Nähe des Drauflusses, der Landesstraße Ptuj–Maribor und in
der Nähe der Städte Maribor und Ptuj, zu finden. In beiden Städten waren in der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts Militärabteilungen stationiert. In den Matrikeln dieser Zeitepoche sind
auch Flößer, die an der Drau flossen, erwähnt.
Von den unehelichen Kindern wurden die meisten im Januar getauft, weiterhin folgten die
Monaten März, April, Oktober und November. Die Minima sind in Sommermonaten zu finden:
Juni, Juli, August, aber auch in September. Abweichungen sind wegen geringer Anzahl höher;
eine größere Summe unehelicher Kinder ist in der Zeit der am meisten getauften Kinder
grundlegend zu spüren.
In erhaltenen Heiratsmatrikeln aus dem 17. Jahrhundert ist die spürbare Zunahme der Heiraten
in Jahren 1680 und 1681 zu entnehmen. Viele Vermählungen wurden im Jahre 1695
durchgeführt.
In dieser Hinsicht wurden die meisten Vermählungen vor der Fastenzeit stattgefunden – das
bedeutet in den Monaten Februar, gefolgt von Januar und auch November. So können wir die
Neugeborenen von November und Dezember als Gottesfrüchte der Heiratsnächte bezeichnen.
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Der Vergleich der Beerdigungen war nur für die Pfarrgemeinden Hajdina und Spodnja Polskava
in der Zeitspalte zwischen 1691 und 1699 möglich: aus dieser Zeit ist der maximale Wert der
Beerdigenden im Jahr 1693 und der minimale im 1698 zu schließen.
Die Matrikeln aus die Pfarrgemeinde Hajdina sind eine der wenigen, die Beerdigungen aus den
fast gesamten Betrachtungszeitraum decken. Das zweite Beerdigungs-Buch, die Einträge aus
der Periode 1688–1718 umfasst, verzeichnet strikt das Lebensalter. So konnte ich das erreichtes
Sterbealter in verschiedene Perioden z. B. der Kindheit, der Jugend, das Reife Zeitraum und das
Alte Zeitraum, trennen. Von den 225 Toten aus dem Ende des 17. Jahrhunderts (1688–1699),
waren 90 (dh. 40 %) derer, die nicht mehr als 20 Jahre erlebten.
Eine genauere Analyse der Matrikel, so weit sie zuverlässig sind, hat ein langsameres
Bevölkerungswachstum auf dem Lande gezeigt, die öfters durch verschiedene Epidemien, wie
die Pest u. A. Krankheiten, heimgesucht worden sind. Nicht zu vergessen, zählen hierher
schlechte Ernten, Feldzüge/Militärmärsche und Überschwemmungen. All dies brachte mit sich
Hungersnot und Elend. Trotz der relativ fruchtbaren Erde und einer guten Ernte lebten die
Menschen in einer ewigen Ungewissheit oder Unsicherheit. Da gewiss alle Katholiken waren,
wendeten sie sich in der Not zu Gott. Der tiefe Glaube und die allgemeine Ungebildetheit der
Bewohner führten somit anderseits zur Steigerung des Aberglaubens.
Auf der anderen Seite wurde oppositionell für eine größere Bildungskultur mit der Gründung
der Lateinschule in Ruše gesorgt. Die Schule, die von 1645 bis 1760 als solche existierte,
besuchten mindestens 72 Knaben aus der Gegend des Draufeldes. Hierbei geht es um
zuverlässige Angaben, da nur Einträge der heimischen Orten und Angaben geprüfte Personen
berücksichtig worden sind. Die am meisten an Wissen interessiert gierigen kamen aus Limbuš
(35). Aus Slivnica kamen 19 Knaben, aus Polskava 6 und aus Pekre 3. Aus dem Herrschaften
Ravno polje, Fram und aus dem Dorf Hoče kamen jeweils zwei und aus dem Herrschaften
Hompoš, Turnišče und Radvanje ein Schüler.
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7 VIRI IN LITERATURA
7.1 VIRI
7.1.1 NEOBJAVLJENI VIRI
- StLA:
Landschaftliches Archiv–Antiquum (dalje LAA), Gruppe VI, Leibsteuer 1632, Viertel zwischen
Mur und Drau (dalje MD.) in Viertel Cilli (dalje C.):
- MD., Nr. 2, Herrschafft Purgshlainiz (Burg-Schleinitz)
- MD., Nr. 3, Herrschaft Freistein, Oberpulsgau
- MD., Nr. 24, Herberstein–Windenau
- MD., Nr. 56, Oberradwein (Ober-Rothwein)
- MD., Nr. 72, Herrschaft und Burg Marburg, Herrschaft Ebensfeld, Gut St. Johannes im Draufeld
- C., Nr. 10, Herrschaft Kranichfeld, Herrschaft Stattenberg
- C., Nr. 60, Herrschaft Windisch-Landsberg, Herrschaft Wisell, Herrschaft Hörberg, Herrschaft
Hausambacher
LAA, Rauchfanganschlag 1640/48:
- MD., Nr. 83, Herrschaft Windenau
- C., Nr. 10, Herrschaft Grünberg und Freistein sowie Ober-Pulsgau
- C., Nr. 23, Herrschafft Kranichsfeld und Stattenberg
- Viertel Vorau, Nr. 104, Herrschafft Ebensfeld, Gut St. Johannes im Draufeld und Amt
Lotschitsch
- Schachtel (=škatla) 1258, Allgemeines (=mapa), str. 241 [popis ognjiščnega davka zemljiške
gospode in deželanov v celjski četrti].
LAA, Gruppe VI, Steuerbuecher 1645–1655 in 1663–1770:
- Steuerbuch 1646, Tättenpach
- Steuerbuch 1647, Tattenpach
- Steuerbuch 1648, Khüβl
- Steuerbuch 1653, Galler
- Steuer Anschlag Buech 1678 Khisl (fol. 200)
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LAA, Theresianisches Kataster:
- Signatura: MTK MH262 (=Theresianisches Kataster, Marburger Herrschaft), Marburger Kreis,
No. 262, Mäyrhoff an traafelt. Datirano z Maribor (Mahrburg), 15. julij 1749.
LAA, Hӓuserzӓhlung 1754/55:
- Cillier Kreis:
- karton 18, zvezek 68, fasija št. 23, Ebensfeld
- karton 18, zvezek 68, fasija št. 33, Herrschafft Freӱstain
- karton 18, zvezek 68, fasija št. 45, Stufft St. Klara
- karton 18, zvezek 68, fasija št. 47, Herrschafft Grienberg
- karton 18, zvezek 68, fasija št. 55, Herrshafft Hauβambacher
- karton 18, zvezek 69, fasija št. 73, Haupt-Pfarr Kötsh
- karton 18, zvezek 69, fasija št. 75, Herrschafft Kränichsfeldt
- karton 18, zvezek 69, fasija št. 93, Herrschafft Lempach
- karton 18, zvezek 69, fasija št. 94, Pfarrhoff Lempach
- karton 18, zvezek 69, fasija št. 96, Collegium S: I: zu Clagenfurth
- karton 18, zvezek 69, fasija št. 120, Convent Marburg, Minoriten ordens
- karton 19, zvezek 70, fasija št. 127, Prediger Closter zu Pettau
- karton 19, zvezek 70, fasija št. 128, Minoriten Convent in Pettau
- karton 19, zvezek 70, fasija št. 131, Gutt S. Nicolo am Traafeldt
- karton 19, zvezek 71, fasija št. 138, Herrshafft Pragerhoff
- karton 19, zvezek 72, fasija št. 142, Herrschafft Ober-Pulsgau
- karton 19, zvezek 72, fasija št. 143, Herrschafft Ober-Pulsgau (dopolnilo)
- karton 19, zvezek 72, fasija št. 144, Pfaar Unter Pulsgau
- karton 19, zvezek 72, fasija št. 160, Guth Rogeÿβ Zur Herrshafft Wildthauβ
- karton 19, zvezek 72, fasija št. 165, Guett Rottwein
- karton 19, zvezek 72, fasija št. 191, Herrschafft Burg Shleiniz et Frauheimb
- karton 20, zvezek 73, fasija št. 196, Stufft Studeniz
- karton 20, zvezek 74, fasija št. 214, Herrschafft Thurnisch
- karton 20, zvezek 75, fasija št. 225, Herrschafft Windenau
- karton 20, zvezek 75, fasija št. 241, Herrschafft Landsberg
- Marburger Kreis:
- karton 16, zvezek 61, fasija št. 59, Comenda GroSsontag
- karton 16, zvezek 62, fasija št. 104, Herrschafft Burgg Mahrburg
- karton 16, zvezek 62, fasija št. 107, Statt Pfarhoff Mahrburg
236

Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja
- karton 16, zvezek 62, fasija št. 110, Burger Spitall im Mahrburg
- karton 16, zvezek 63, fasija št. 122, Herrschafft Commenda Melling
- karton 17, zvezek 66, fasija št. 213, Herrschafft Wurmberg
- St. Paul:
- Archiv St. Paul, 876/6.
- NŠAM:
- fond: Župnija Hoče, matične knjige hoške župnije: K 1639–1662 (v isti knjigi še poročni vpisi, P
1640–1659), K 1662–1677, K 1677–1692 in K 1692–1723; P 1668–1707.
- fond: Župnija Slivnica, krstna matična knjiga župnije Slivnica: K 1683–1703.
- fond: Župnija Hajdina, matične knjige hajdinske župnije: K 1665–1682 (v isti knjigi še vpisi
porok P 1665–1683 in pokopov M 1665–1683), K 1682–1717; P 1683–1724 in M 1688–1718.
- fond: Župnija Limbuš, krstni matični knjigi župnije Limbuš: K 1624–1664 in K 1691–1730.
- fond: Župnija Spodnja Polskava, matične knjige spodnjepolskavske župnije: K 1661–1700 (v isti
knjigi še vpisi porok P 1668–1700 in pokopov M 1689–1699).
- fond: Župnija Cirkovce, poročna matična knjiga (vpisi porok so v prvi krstni matici) K 1701–
1723 in P 1697–1723.
- PAM:
- fond: Gospoščina Radvanje (1695–1874). Signatura: SI_PAM/1822, št. 1, Urbar gospostva
Zgornje Radvanje iz 1695; prav tam, št. 1/2, Urbar iz 1743 (prenovljen po starem Gallerjevem
urbarju) [kopija].
- fond: Gospoščina Gromperk. Signatura: SI_PAM/1837, 78/A–8/4/E, A51, zaporedna št. 268,
Verkaufsurbar 1679 [kopija].
- fond: Gospoščina Slivnica, 1711–1850, Signatura: SI_PAM/1815 (oz. 1838), AŠ2, št. 2/2, Knjiga
št. 15, Združeni gospoščini Slivnica in Fram grofice Wagenberg 1711/12.
- fond: Zbirka listin. Signatura 1918002, Listina št. 22, Kupoprodajna pogodba za uskoški dvor iz
leta 1664.
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- ZAP:
- fond: Komenda Velika Nedelja, signatura: SI_ZAP 381, fotokseroteka, škatla št. 45, U-44a,
Akcesijska knjiga B-34/11c, Gospodarski popis podložnikov 1712; prav tam, U-44b, Akcesijska
knjiga B-34/11č, Gospodarski popis Komende Velika Nedelja 1718; prav tam, Akcesijska knjiga
A-66/5, U-41, Urbar za Komendo Velika Nedelja 1668–1672; prav tam, škatla št. 43, Urbar za
Komendo Velika Nedelja 1723 [kopije].
- fond: Gospostvo Turnišče, signatura: SI_ZAP 395, rokopisna zbirka, tehnična enota 3, Kopialna
knjiga gospostva Turnišče, 1648–1792.
7.1.2 OBJAVLJENI VIRI
MLINARIČ, Jože: Zbirka listin: 1246–1865. Viri 3. Maribor: PAM, 1987.
MLINARIČ, Jože: GZM, zvezek XXIII, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Krstna knjiga 1650–
1665. Maribor: PAM, 1998.
MLINARIČ, Jože: GZM, zvezek XXIV, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Krstna knjiga 1666–
1682. Maribor: PAM, 1999.
MLINARIČ, Jože: GZM, zvezek XXV, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Krstna knjiga 1683–
1700. Maribor: PAM, 2000.
MLINARIČ, Jože: GZM, zvezek XXVI, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Poročna knjiga
1646–1699. Maribor: PAM, 2001.
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8.4 PRILOGE
Tabela 28: Število krstov po krstnih maticah posameznih župnij.
Leto
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680

HOČE
69*
81
111
89
108
83
95
100
93
63
67
89
72
98
125
120
113
86
75
113
78
93
95
111
88
84
128
118
112
103
95
143
142
103
92
86
72
104
114
88
92

SLIVNICA
-

HAJDINA
16*
47
51
39
61
45
66
58
39
39
31
29
45
50
39
35

A

POLSKAVA
19*
36
41
29
20
41
34
35
41
37
46
40
33
34
33
30
24
38
30
38

LIMBUŠ
-

MARIBOR
21*
125
93
154
177
161
124
166
140
139
132
132
130
152
150
128
160
159
145
181
145
169
175
138
152
128
106
148
170
142
122
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1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
SKP

116
125
103
135
90
98
105
134
124
113
86
78
88
86
104
107
82
100
92
5888

60*
140
161
174
160
160
118
107
140
180
131
100
137
115
1823

48
47
48
37
50
37
43
58
45
33
50
26
45
35
44
42
34
36
31
1463

27
46
40
30
24
26
32
39
32
32
29
26
25
35
29
27
22
33
25
1239

17*
59
/
49
51
53
38
59
39
348

Tabela 29: Odstotek nezakonskih otrok po krstnih maticah posameznih župnij.
Leto
1640*
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660

HOČE
14,5
13,6
9,9
10,1
15,7
16,7
12,6
11,0
14,0
9,5
1,5
12,4
6,9
8,2
16,0
17,5
13,3
19,8
9,3
18,6
12,8

SLIVNICA
-

HAJDINA
-

POLSKAVA
-

B

LIMBUŠ
-

MARIBOR
14,3*
8,8
11,8
14,8
17,5
13,7
16,1
14,5
14,3
15,1
22,0

169
158
162
144
137
128
160
163
136
149
158
139
116
129
137
139
112
136
113
7028
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1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
SKP

12,9
9,5
9,0
15,9
10,7
18,0
14,4
16,0
13,6
6,3
15,4
17,6
10,7
15,2
7,0
11,1
4,8
14,9
7,6
12,0
12,1
17,6
10,7
12,6
8,9
11,2
6,7
14,2
14,5
6,2
15,1
9,0
8,0
9,3
10,6
10,3
7,3
13,0
8,7
12,2

6,7*
5,7
6,2
11,5
8,8
10,0
6,8
4,7
8,6
10,0
6,1
11,0
10,2
6,1
8,3

6,3*
4,3
13,7
2,6
9,8
11,1
12,1
12,1
5,1
10,3
16,1
6,9
11,1
6,0
12,8
2,9
18,8
14,9
16,7
13,5
14,0
0,0
4,7
22,4
20,0
12,1
16,0
11,5
11,1
20,0
11,4
2,4
8,8
16,7
3,2
11,4

10,5*
13,9
7,3
10,3
5,0
14,6
11,8
8,6
14,6
8,1
8,7
2,5
12,1
14,7
6,1
6,7
0,0
7,9
3,3
2,6
7,4
8,7
10,0
13,3
8,3
11,5
3,1
7,7
9,4
6,3
20,7
3,9
0,0
8,6
17,2
3,7
13,6
6,1
0,0
8,6

C

0,0
15,3
/
0,0
13,7
17,0
2,6
10,2
5,1
9,8

15,2
17,9
14,5
15,3
16,4
16,3
17,6
16,6
13,3
15,9
15,4
14,3
9,4
11,8
14,8
6,6
12,8
8,8
16,9
12,3
12,4
19,0
5,6
13,9
5,8
4,7
10,0
10,4
16,2
14,8
16,5
11,5
9,5
10,1
12,4
11,5
6,3
7,4
12,6
13,2

Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja
Tabela 30: Primerjava števila pokopov med Hajdino, Spodnjo Polskavo in Mariborom (1691–1699).
Leto
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
SKUPAJ
POVPREČJE

Hajdina
13
17
34
22
23
20
17
8
34
185
20,6

Sp. Polskava
40
35
31
31
19
17
(4*)
10
14
197
24,6

Maribor
46
51
47
46
45
41
51
30
42
399
44,3

Tabela 31: Število sklenjenih zakonov po poročnih maticah posameznih župnij.
Leto
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
…
1665
1666
1667
1668
1669

Hoče
18
8
9
7
13
3
15
18
18
9
5
13
3
14
15
18
13
10
7
16
5
2*
28
16

Hajdina
2*
11
21
21
14

Polskava
7*
13

Cirkovce
-

D
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1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
SKP
POVP

31
32
25
13
21
15
18
23
29
25
40
46
32
22
22
10
24
25
33
26
23
24
33
29
24
27
22
9
24
15
786
24,6

12
12
5
8
9
13
12
15
14
10
14
21
9
21
12
3
4
7
10
9
4
8
9
12
14
15
15
10
9
7
390
11,5

4
13
7
7
5
6
13
4
7
10
11
22
9
5
8
6
4
3
8
8
7
7
7
8
11
15
9
3
7
10
257
8,3

17
19
11
47
15,7

E
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F

Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja

G

