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ADG-APfA S. Jac. Archiv der Diözese Gurk, Alte Pfarrakten St. Jakob
AG Bz Ros (A Ros) Altes Grundbuch, Bezirk Rosegg
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PP ... G ... Parzellenprotokolle ... Grundprazellen ...
Ther. Rect. Theresianische Rectifikationen

Številke v oklepajih so signature rokopisov v Koroškem deželnem arhivu v Celovcu. 
Zraven je navedena stran (p.) ali list (f.) ali pa tekoča številka (n.).
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Spremna beseda

V tem 5. zvezku zbirke „Zgodovina hiš južne Koroške“, ki je posvečen področju 
trške občine Št. Jakob v Rožu z njenimi katastrskimi občinami Breznica, Podgorje, 
Reka, Št. Jakob, Št. Peter in Svatne ter tako zajema župniji Št. Jakob in Podgorje, 
avtor p. Bertrand Kotnik ob pomoči zapisov v različnih rokopisih, katastrih in arhiv-
skih listinah naniza imena hišnih prebivalcev.
Temu napornemu in zamudnemu raziskovalnemu delu se je p. Bertrand Kotnik, ro-
jen 12. grudna 1913 pri Prosenu v Spodnjih Goricah, zapisal že pred desetletji. Po 
njegovi lastni izjavi je s tem delom začel po drugi svetovni vojni v Št. Jakobu. Od 
tedaj je obdelal že veliko južnokoroških hiš. S tem je Kotnik prispeval bistveni delež 
k zgodovini naselbin oz. k raziskavi imen na južnem Koroškem.
Sam sem postal pozoren na Kotnikovo delo ob njegovem prispevku o zgodovini hiš-
nih imen v Št. Jakobu, objavljenem v Mohorjevem Koledarju za leto 1981. Načrtno 
objavljanje njegovega dela pa je bilo omogočeno šele v zbirki, omenjeni na začetku. 
Doslej so izšli štirje zvezki, in sicer o Bilčovsu, Kotmari vasi, Bistrici v Rožu in 
Rožeku.
Raziskovanje hišnih imen je gotovo zelo specifično delo in mislili bi, da bo to po-
sebej zanimalo samo posameznika. Avtor pa je iz obilice materiala znal pobrati take 
podatke, ki bi utegnili zanimati širši krog ljudi. Zato Kotnik po eni strani poskuša 
odkriti prvotno izgovarjavo oz. zapis imen, po drugi strani pa tudi najti pojasnila 
za nastanek imen. Pri študiranju posameznih hišnih imen bo bralec lahko ugotovil, 
kako se je zapisovanje imena s časom spreminjalo in katero ime je obstalo kot hišno 
ali domače ime. Ni pa jasno, ali bo sploh mož no kdaj ugotoviti, zakaj se je hiše opri-
jelo ravno to ime, ne pa katero drugo, čeprav se je zaporedje imen hišnih lastnikov 
pogosto spreminjalo. To dejstvo je zelo nazorno dokumentirano z napisom nad hiš-
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nimi vrati Lucmanove hiše v Suhi pri Podgorjah, ki v slovenskem jeziku sprašuje: 
Ta hiša je moja, pa vendar moja ni; in tisti, ki pride za menoj, jo tudi zapusti; in 
tretjega bodo nesli iz hiše te. Prijatelj, povej: Čigava ta hiša je?
V tej knjigi najde bralec razne primere, od kod vse izvirajo hišna imena, lahko pa 
tudi ugotovi, da so nekatera imena zapisana drugače, kakor jih je navajen izgovarja-
ti. To se dogaja zato, ker je uporabljena prvotna oblika.
Kar zadeva način zapisa imen, pač lahko trdimo, da je že v začetku zapisovanja bil 
način pridržan svetni in cerkveni gosposki. Glede tega se tudi v bližnji preteklosti ni 
nič spremenilo. Da je pri tem prihajalo do nenavadnosti, lahko spoznamo iz dejstva, 
da morajo danes člani iste družine svoj priimek zapisovati v različnih oblikah.
Spremembo lahko spoznamo celo pri slovenskem imenu glavnega kraja tržne obči-
ne, saj je razvoj šel od Pograd do Podgrad, Sveti Jakob, Šent Jakob, Šentjakob in Št. 
Jakob. V nemščini pa je običajna oznaka le St. Jakob.
P. Bertrand Kotnik je s tem delom prispeval v kroniko tržne občine Št. Jakob v Rožu 
dragocen prispevek. Avtorjevo veliko zaslugo pa moramo videti tudi v tem, da so 
zaradi njegovega raziskovanja prišla stara hišna imena znova v zavest prebivalstva; 
s tem je napravljena pomembna osnova za ohranitev te dragocene kulturne dobrine. 
Upati je, da se bo te dediščine oklenila tudi mladina ter je ne bo prepustila pozabi, 
ampak bo stara hišna imena spoznavala ter jih vsak dan uporabljala.

Alois Sticker Št. Jakob v Rožu, novembra 1996
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Vorwort

Im vorliegenden 5. Band aus der Reihe „Geschichte der Häuser Südkärntens“, wel-
cher den Bereich der Marktgemeinde St. Jakob im Rosental mit ihren Katastralge-
meinden Frießnitz, Maria Elend, Mühlbach, St. Jakob, St. Peter und Schlatten und 
damit die beiden Pfarren St. Jakob und Maria Elend umfaßt, listet der Verfasser 
Pater Bertrand Kotnik die Namen der Hausbewohner anhand von Eintragungen in 
diversen Handschriften, Katastern und Archivalien auf.
Dieser mühseligen und zeitaufwendigen Forschungsarbeit hat sich P. Bertrand Kot-
nik, am 12. Dezember 1913 beim „Prosen“ in Untergoritschach geboren, schon vor 
Jahrzehnten verschrieben. Seinen eigenen Angaben zufolge, hat er in der Nach-
kriegszeit mit dieser Arbeit in St. Jakob begonnen. Seitdem wurde von ihm eine 
Vielzahl von Häusern in Südkärnten bearbeitet. Auf diese Weise hat Kotnik einen 
wesentlichen Beitrag zur Siedlungsgeschichte bzw. Namenforschung in Südkärnten 
geleistet.
Ich selbst bin durch einen Beitrag über die Geschichte der Hausnamen von St. Jakob, 
der im Kalender des Hermagoras-Verlages des Jahres 1981 abgedruckt wurde, auf 
Kotniks Arbeit aufmerksam gemacht worden. In den folgenden Jahren sind weitere 
Beiträge erschienen; eine systematische Veröffentlichung seiner Arbeit aber wurde 
erst durch die zu Beginn genannte Reihe möglich, in der bisher 4 Bände erschie-
nen sind und zwar über Ludmannsdorf, Köttmannsdorf, Feistritz im Rosental und 
 Rosegg.
Die Erforschung von Hausnamen ist sicherlich eine sehr spezielle Arbeit und man 
würde meinen, daß sie nur für den Einzelnen von besonderem Interesse sei. Der 
Verfasser hat es aber verstanden, aus der Fülle des Materials jene Angaben heraus-
zuarbeiten, die auch für einen weiteren Kreis von Interesse sein könnten.
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Daher versucht er einerseits, an die ursprüngliche Aussprache bzw. Schreibung der 
Namen heranzukommen, andererseits aber auch Erklärungen zur möglichen Ent-
stehung der Namen zu liefern. Beim Studium der einzelnen Hausnamen wird der 
Leser feststellen können, wie sich die Schreibweise im Laufe der Zeit geändert hat 
und welcher Name als Hausname (Vulgarname; vulgo: gemeinhin, gewöhnlich) ge-
blieben ist. Unklar ist, ob es jemals feststellbar sein wird, warum gerade dieser und 
nicht ein anderer Name sozusagen beim Haus geblieben ist, obwohl die Namen der 
Besitzer in der Folge oftmals gewechselt haben. Diese Tatsache wird durch eine 
Hausinschrift über der Eingangstür des Hauses vlg. Lucman in Greuth bei Maria 
Elend sehr eindrucksvoll dokumentiert, die in slowenischer Sprache etwa folgendes 
aussagt: Dies Haus ist mein, ist aber dennoch nicht mein; der, der nach mir kommt, 
wird es auch verlassen; auch den dritten werden sie aus diesem Haus tragen. Freund, 
antworte, wem gehört dies Haus?
Im vorliegenden Buch findet der Leser verschiedene Beispiele, woher die Hausna-
men herrühren. Er wird aber auch feststellen, daß manche Namen anders angeführt 
sind, als wir sie auszusprechen gewohnt sind. Dies ist auf die Verwendung der ur-
sprünglichsten Form zurückzuführen.
Was die Schreibweise der Namen betrifft, so kann wohl angenommen werden, daß 
sie schon in den Anfängen der schriftlichen Erfassung der weltlichen wie auch der 
kirchlichen Obrigkeit und damit auch ihrer Art von Transkription vorbehalten war. 
An dem hat sich bis in die jüngste Vergangenheit nichts geändert. Daß es dabei zu 
Kuriositäten gekommen ist, läßt sich an dem Umstand erkennen, daß Mitglieder 
ein und derselben Familie heute eine unterschiedliche Schreibweise ihres Namens 
verwenden müssen.
Selbst am slowenischen Namen des Hauptortes der Marktgemeinde kann man den 
Wandel erkennen: von Pograd über Podgrad, Sveti Jakob, Šent Jakob zu Šentjakob 
und Št. Jakob.
Im Deutschen dagegen ist nur die Bezeichnung St. Jakob geläufig.
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Pater Bertrand Kotnik hat durch die vorliegende Arbeit einen wertvollen Beitrag 
zur Chronik der Marktgemeinde St. Jakob im Rosental geleistet. Das große Ver-
dienst des Verfassers ist aber auch darin zu sehen, daß durch seine Arbeit die alten 
Hausnamen wieder ins Bewußtsein der Bevölkerung gerückt werden und damit eine 
wichtige Grundlage zur Erhaltung dieses wertvollen Kulturgutes geschaffen wurde. 
Es ist zu hoffen, daß sich auch die Jugend dieses Erbes annimmt und es nicht der 
Vergessenheit anheimfallen läßt, indem sie diese alten Hausnamen einerseits ken-
nenlernt und andererseits im täglichen Sprachgebrauch verwendet.

St. Jakob i. Rosental, im November 1996 Alois Sticker
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BISTRICA – FEISTRITZ

1.	 Vré,	kajža

Leta 1691 je prodal Gregor Kovač v Veliki vasi nekaj malega grunta Jakobu Čudnu 
(Tschuten), da si postavi kajžico (keuschl) (A 57 p. 58). Ta je imel samo tri hčere in 
po njegovi smrti je dobil za 30 Fl. kajžo Lorenc Bukovec (Wuggobiz) s pogojem, da 
ne bo motil obrtništva kovačev podkev in sekir (Hueff vnd Hackhenschmieden in 
ihrer Profession nicht stehre), ampak da bo imel za svojo obrt delati edino in samo 
žeblje (A 10 f. 23). Tega se je očitno tudi držal. Decembra 1739 srečamo med botri 
„Gertr. Schreblarin“, ki je julija 1728 „Jera Buccounza“; decembra 1736 sicer tudi 
„Gertr. Kobatschin“. Februarja 1742 se je poročil v Kapli Štefan, sin Lorenca „Buko-
nigg ex parochia St. Jacobi in Maria Ellend ex oppido Feistriz“ (iz župnije Št. Jakob 
v Podgorjah iz mesta Bistrica). Februarja 1755 se prvič glasi, da je bil oče „Stephan 
Wukonig vulgo Laure“. Pri poroki hčerke Neže avgusta 1773 je ta „Stefan Pucher 
casularius in Feistriz“ (kajžar na Bistrici). Ta napredek se pa menda ni ohranil. Ja-
nuarja 1791 je omenjen Valentin Wukounigg, kajžar na Bistrici štev. 1, p. d. Oureth. 
Jožefinski kataster ima enkrat Orret (JK 456 n. 241), potem Orre (ib. n. 289), nato 
Lore (ib. n. 1292) in Ouret (ib. n. 1383).

2.	 Rjáncič,	kajža

Septembra 1631 proda Račob (Raitgeb) v Veliki vasi svojo kajžo na Bistrici Ur-
banu Jeranu (54 p. 124). Bil je to brat Rjana v Veliki vasi (54 p. 138). Po Urbanovi 
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smrti se je poročila vdova z Luko Črnejem (Tscherne), ki pa ni imel veselja do 
dela in sta začela kajža in polje propadati. Zato je bilo določeno, da dobi kajžo 
eden izmed obeh sinov iz prvega zakona, Hanz ali Luka (A 52 f. 95). Pri vpisu 
krsta prvega otroka novega posestnika avgusta 1655 se glasi oče še Joh. Juran, pri 
zadnjem krstu sina Matija februarja 1679 pa je že „Joh. Jeranziz na Hrasti“; sicer 
pa je novembra 1679 tudi še „Hänsche Jeran na Khrast“. Sin Matija je zapisan 
kot oče enkrat Jeran (oktobra 1710), drugič Jeranziz (aprila 1714). Tako je tudi pri 
Matijevem sinu Martinu, ki je dobil kajžo l. 1724 (A 10 f. 60). Decembra 1731 je 
ta „Jeren ex Feistriz“, avgusta 1740 pa je Jeranziz. Po zgodnji smrti Martina Je-
rana je bil določen za naslednika l. 1743 sin Gregor, star šele osem let (58 f. 108). 
Novembra 1767 je ta vpisan kot oče Gregor Rianzizh. Jožef. kataster piše Gregor 
Jerantschitz (JK 456 n. 291).

3.	 Tobačíč,	kajža

Leta 1622 je umrl Tomaž Puff, kajžar na Bistrici. Zapustil ni nič drugega kakor kra-
vo s teletom in dva gluhonema otroka. Kajžo je prepustil flegar vdovi, ki je obljubila, 
da se ne bo več poročila (53 p. 35). Ali l. 1626 proda vdova kajžo Lenartu Agetu 
(Ogad), lončarskemu pomočniku (54 f. 19). Kajža menja tako naprej svoje lastnike, 
dokler je l. 1725 ne dobi Jakob Jellenigg (Ilovnik ali Ibovnik) s pogojem, da se po-
roči z lastnikovo sestro Magdaleno (10 f. 224). Oktobra 1742 je ta kot botra zapisana 
„Magdalena Tobatshitshniggin“; oktobra 1744 pa je boter „Jacob. Jepounigg vulgo 
Tobetsitsch“. Sin „Mathias Jbounigg vulgo Tabaker“ se je poročil novembra 1752; 
ali l. 1761 piše, da je imel ta hudo bolezen in kajžo „Towätschitsch“ je dobil Filip 
Thomaschiz, ki se je poročil z njegovo hčerko Magdaleno (15 f. 226). V jožef. kata-
stru je zapisan kot lastnik „Phil. Jelenig oder Towatschiz“ (JK 462 n. 1285), drugič 
je „Phil. Thomaschiz oder Tobatschitsch“ (ib. n. 1401) ali samo „Phil. Towatschitz“ 
(JK 456 n. 252).
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4.	 Martínc

Leta 1699 kupi Martin Košat (Kaschätt) od Jakoba Täschmana (Tesnar?) kajžo v 
Repljah ali, kakor je zapisano ob robu, „Keischl auff der Feistriz oder zu Repp-
lach“ (57 f. 173). Ta Martin Košat je vpisan kot oče že oktobra 1693: „Martini 
Schneider seu (ali) Koschat in Lengdorf“. Po njegovi smrti dobi kajžo l. 1726 sin 
Hanz (10 f. 83), ki se poroči februarja 1733. Oktobra 1739 je zapisan kot oče še 
Joh. Koschatl, a avgusta 1736 je že Joh. Martinz. Njegova žena je l. 1751 omenjena 
kot „Vrscha des Martinzl weib“ (38 f. 55). Bil je žnidar, kakor je zapisano, ko je bil 
boter julija 1743: „Joh. Kaschat sartor an der Martinzkeusche“. Po njegovi smrti bi 
moral l. 1777 dobiti kajžo najstarejši sin Lenart, ki pa je bil v službi grofice Athems 
na Dunaju. Ta je imel namen rešiti brata Andreja vojaške službe in mu dati kajžo. 
Prepustiti jo je moral končno bratu Simonu, ki je bil tudi krojač (14 f. 401). Leta 
1747 piše, da se nahaja kajža žnidarja Košata ali Martinca na Hrastju (am Craäß) 
(39 f. 466). Zgodovino kajže same smemo menda zasledovati nazaj vsaj do l. 1618, 
ko je prodal Lukaz Raßner (Rožnar) v Veliki vasi to kajžo Juriju Piržaku (Pier-
sackh) (53 f. 1).

5.	 Klemínc,	kajža

Leta 1658 plača Klemen Rožan (Rossen) prevzemščino za nekaj malega gmajne 
na Bistrici, kjer si je hotel postaviti kajžo (56 f. 101). Leta 1708 prepusti to kajžo 
bodočemu zetu Klemenu Sucherju ali Mickhlu (45 f. 117). Pri krstu prvega otroka 
leta 1711 je zapisan oče kot „Clementis Micl seu (ali) Clemenz“; avgusta 1714 je 
isti Clem. Suher, avgusta 1721 pa samo Clem. Clemenz. Vpisana je avgusta 1703 še 
Magdalena Roshanka, septembra 1705 pa že Magdalena Clemenzigna. Sicer pa se 
omenja kot boter že septembra 1678 neki „Anton Cliëments na Krasti“ in januarja 
1677 „Maria Cliemientschina na Kräß“.
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7.	 Píržak

Bil je podložnik rožeškega župnišča in je imel „culehen“ (soposest) od rožeške cerkve. 
Ta „culehen“ je sicer omenjen v cerkvenem urbarju iz l. 1504. Žalibog piše samo „Zw 
Krass: Michel dient Zwlechen von einner Hueben 1 margkh“ (Miha služi od culehna 
ene hube eno marko) (A 131). Za ta culehen „Piersackh huebe oder Zuelehen am Chrast 
der Kürchen St. Michael vnter Rosegg gehörig“ (Piržakove hube ali culehen na Hrastju, 
ki je last cerkve sv. Mihaela pod Rožekom) je pobrala graščina l. 1624 še prevzemščino 
(53 p. 81). To pravico so si lastile graščine v protestantski dobi. Neki Christoph Pier-
sakh se omenja sicer že l. 1597, ta pa je bil v Podgorjah, kjer je prodal svojo kajžo (A 1 
f. 33). Februarja 1649 se omenja kot mati Marina Pirsachouiza. Andrej „Piersagg vulgo 
 Kouaz in Replach“ (p. d. Kovač v Repljah) se je poročil januarja 1752. Kot oče je ta 
zapisan kot „Andrej Weinsak“ marca 1754. To družinsko ime se je obdržalo. Februarja 
1783 se je poročil „Valentin Weinsagg Besitzer der Kobatschhube in Replah“ (posestnik 
Kovačeve hiše v Repljah). Cerkveni urbar iz l. 1767 omenja to spremembo; „Jacob Pier-
sak anjezo Andreß Weinsackh zu Lendorf“ (ADG-Pf. A St. Jakob 37).
Piersak je druga beseda za Bierbauch (Gottschald). Očitno že nekdaj nismo imeli 
domače besede za pivski trebuh.

9.	 Múhelnjak,	kajža

L. 1769 proda Andrej Muchitsch pajštebo, ki je stala sredi njegovih travnikov, ime-
novanih Setschach (v sečah), bratu Andreju Muchitschu, ki je bil približno 18 let star, 
tkalec in sodar (Pinter), za 40 Fl. Pajštebo da lahko podre in postavi na odkazanem 
gruntu novo kajžo (A 14 f. 79). Po domače se je tu imenovalo najprej „pri Cvanci-
karju“. Tako imamo v rojstni knjigi maja 1791 zapisano: Andrej „Muchitsch, Besit-
zer der Zwanziger Keusche zu Feistriz 9“. V jožef. katastru je njen posestnik „An -
dreas Repatsch oder 20ker zu Feistritz 9“ (JK 456 n. 351) ali „Andreas Repatsch oder 
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Zwainz ker“ (ib. n. 307). Namesto Muhič stoji tu Repač, ker so se tedaj tako pisali pri 
Muhiču. Cvancikar je bil vsak dvajseti rekrut na vojaškem seznamu, ki ga je sestavila 
graščina. Na ta seznam so bili zapisani vsi, ki niso imeli nobenega posestva.
„Muchelkeusche“ se omenja l. 1872 na seznamu faranov (ADG-A Pf. S. Jac. 42). V 
mrliški knjigi pa stoji aprila 1881 „vulgo Muhelnik“.

10.	Foltáč,	kajža

Prvič je zapisano ime v rojstni knjigi decembra 1717 kot „Clem. Valtazh“. Decembra 
1714 je isti Clem. Jeran in maja 1727 Clem. Dräxler. Njegova žena Marina Foltatschi-
na, kakor je zapisal p. Emilijan, je bila botra januarja 1726. Rodil se je avgusta 1687 
kot sin Valentina „Jeran na Bistriza“ in žene Halenke (Halencae). Ta se kot botra ja-
nuarja 1674 že imenuje „Halenka Valteniza“. Marca 1671 je še „Elena Juranka“. Maja 
1677 pa je zapisana kot „Helena Valentini Jeran in Wisterza“; novembra 1684 je ta 
„Halenka Voltonin na wisterza“. Jožef. kataster ima: „Jos. Draxler oder Valtatsch“ 
(JK 456 n. 312) ali samo „Jos. Faltatsch“ (JK 455 n. 543). Tako piše tudi rojstna knjiga 
decembra 1759: „Jos. Draxler vulgo Voltaz“. Foltač je bil podložnik graščine Gradišče 
(Gra disch), zato ga ne najdemo v knjigah rožeške graščine. V pomanjkljivem seznamu 
graščine Gradišče iz l. okoli 1755 je zapisan pod rožeško županijo: „Clem Waßanär 
oder Dräxler“ (Ther. Rect. Mitt. Kr-K 258: Extract 52). Leta 1782 stoji na istem mestu: 
„Jos. Drachsler an der Valtatsch Hube an der Feistriz 10“ (Diverse 80 n. 46).

11.	Jópej,	kajža

Leta 1618 proda Blasij Khrainer v Veliki vasi svojo kajžo Luku Raßnerju (Rož-
nar), tkalcu, za 26 Fl. in 4 šil. (A 48 f. 132) in ta l. 1629 Juriju Piersackhu (A 53 
f. 1). Leta 1629 prevzame kajžo Jurija Piržaka „zu Lengdorff“ Katarina Jelanigin 
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za sina Bärtla Jeloniga (A 54 f. 102). Avgusta 1666 je vpisan oče Jernej Jupey, 
ki se glasi januarja 1662 Barthol. Jakliz. Novembra 1675 je naveden oče Klemen 
„Jopey auf der Feistriz“; l. 1670 se ta imenuje Klem. Juran in septembra 1678 
Klemen Jbonig. Januarja 1676 imamo očeta Jurija „Jopei auf der Feistriz“, ki 
se imenuje oktobra 1669 tudi Jlounig. Marca 1665 je omenjen oče Blaž Jopey in 
njegova žena Maria Jupina je botra aprila 1671. Po vsem tem smemo sklepati, da 
je nastalo ime šele okoli l. 1660, ko je bila hiša še culehen (pridevek) Ibovnikove 
hiše in še ni imela svojega gospodarja. Mogoče so prišle tedaj jope z dolgimi 
rokavi pri nas v modo? Leta 1724 je zapisano, da je prevzel sin Andrej od očeta 
Ibovnikovo hubo in mlin na Bistrici. Oče mu je tudi obljubil ¾ hubo, podložno 
Gradišču. Očitno do tega ni prišlo in je dobil to hubo eden izmed njegovih bratov 
(A 10 f. 56). Res najdemo v seznamu graščine Gradišče okoli l. 1755 Lorenca 
Jubonigga, ki ima polhubo (Mitt. Kr.: K 258 f. 5). Leta 1782 je na tem mestu 
„Mathias Jabonigg an der Jubonigg Huben an der Feistriz 10“ (Div. 80 n. 47). 
Jožef. kataster pravi končno: „Mathias Jellenick oder Jope, Feistriz 11 (Gradisch) 
(Unterthan)“ (JK 456 n. 314).

12.	Múheč,	huba

Leta 1521 je zapisana v urbarju „Matheusin Mukhuschin Wittib an der Fewstritz“ 
(vdova Matevža Muhiča na Bistrici) (A 697 f. 54). Leta 1601 je prevzel Rüepl Mu-
chutsch hubo, mlin in žago na Bistrici, ki jo je imel nekdaj rajni oče Peter Muchutsch 
(A 1 f. 136). Leta 1643 prepusti Ruep Mukhutsch na Bistrici to hubo sinu Urbanu 
(52 f. 55). Urban Mugutsch ni imel sina, zato prepusti l. 1662 hišo in mlin Gašparju 
Rappatschu s pogojem, da se bo ta poročil z njegovo hčerjo (59 p. 104). Februarja 
1706 imamo torej botra „Luca Mugiz sive (ali) Ropaz“, kakor je zapisal Primorec 
kaplan Štefan Trusnovic. Njegova žena je Maria Mugizigna (botra decembra 1704) 
oz. Maria Muchinshana (botra maja 1711).
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Ime ne potrebuje nobene razlage, ker je še dandanes muhič poznan kot nadležen 
plevel.

13.	Ibóvnik,	huba

Po smrti očeta Ožbolta je prevzel leta 1635 hubo z mlinom in planino Mušeni-
kov sin Jurij Jllonig (A 54 p. 183). Njegova žena je novembra 1646 botra Lissa 
Jeuounischa. Ime je zapisano na sto načinov. Leta 1733 se glasi „Gullanig oder 
Jwounigg“, popravljeno potem v Jellenig (A 23 p. 97). Decembra 1724 je vpisan 
oče Andrej Jebóvnik (pater Emilijan je dodajal naglase!). Njegova žena je Maria 
Jbounza, botra septembra 1731, ali decembra 1727 Moiza Uibounza. Avgusta 
1730 se glasi oče Andr. Jabounik in oktobra 1719 je ta boter Jgounigk. Septembra 
1791 je omenjena Marija, hči Mihe Jellenk vulgo Übounig, mlinarja in kmeta na 
Bistrici.

 
14.	Bohínc,	kajža

Leta 1767 piše, da je umrl Jurij Wochinz, lastnik kajže, da pa v knjigi prevzemščin 
ni mogoče najti, da bi kdaj plačal prevzemščino, razen kar piše 6. maja 1709, ko jo je 
dobil od Pavla Pollackha Jožef Rodar (A 14 f. 45). Leta 1709 je rečeno, da je bila kaj-
ža majhna in je razpadala (A 45 f. 139). Iz tožbe l. 1751 se da sklepati, da je bil Jurij 
Wohinz tkalec. Jergl Wohinz, kajžar na Bistrici, namreč toži Jurija Andreascha za-
radi tkalstva. Obtoženec mu odgovarja, da bi se moral Bohinc vpisati (einverlaiben) 
v tkalski ceh. Pred kratkim je prodal kos muslina (Stiki mässerlän) na Tolminsko (A 
38 f. 38). Brez vednosti oz. dovoljenja graščine podložniki namreč niso smeli nositi 
svojega blaga na prodaj izven graščinskega okraja.
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15.	Šúnklab,	huba

Bil je podložnik Bekštanja. Leta 1531 je imel to posestvo Florian Glemanick, pred 
njim pa Kravcarjeve (?) (die Creutzer an der Fewstriz (A Rep Slov, Urbar I/la f. 
40). Leta 1624 je imel hubo Adam Schinichleb, nekdanji rožeški Hofmillnar (53 f. 
54). Pravzaprav bi se moral pisati Lepuschitsch, p. d. Schinichleb. Lepušič je stara 
mlinarska družina v Gorinčičah. V bekštanjskem urbarju je zapisan l. 1647; „Rasch-
tal: Jacob Lepuschitsch“ (Dt 103 f. 33); v rojstni knjigi pa stoji marca 1652 „Jacob 
Shinihleb na bisterze“; njegova žena Marina Shinihlebina je botra julija 1654. Sicer 
je tako zapisano tudi novembra 1652: „Jacob Lepuschiz seu (ali) Shinihleb“. Jožef. 
kataster piše: „Steph. Arrich oder Schinehlab“ (JK 456 n. 327), potem Schiniglab 
(JK 462 n. 1046) in Scheneglau (ib. n. 1170).
Šunklabi so verjetno prišli od Senhaba v Bilčovsu. Ime samo bi moglo izvirati iz 
imena Sindloff oz. Sindulf (Gottschald).

16.	Piber,	kajža

Po smrti Miklavža Kajžarja (Niclas Kheuschler) pod žago na Bistrici proda l. 1610 
vdova Helena kajžico Adamu Murkhu za 25 Fl. (A 48 f. 27) in ta l. 1614 Vincencu Pi-
berju za 52 Fl. (A 48 f. 93). L. 1635 jo ta proda Lenartu Muckhutschu (Muhič) iz Velike 
vasi za 81 Fl. rajnišev (A 54 f. 175). Novembra 1651 se omenja v rojstni knjigi „Gertru-
dis Piber filia na Bisterze“ (Pibrova na Bistrici). Novembra 1684 je vpisan boter „Juri 
Piber na wisterza“ in januarja 1678 botra „Marietha Pibrin auf der Fäustriz“. Ali je 
kaka zveza med temi Pibri in Hanzom Dobrauzem ali Pieberjem v letu 1770 (A 63 f. 
135), je veliko vprašanje. Leta 1754 se je poročil vdovec Joh. Vrsniagg vulgo Piber, sin 
Andreja in Jerce. Ta je zapisan kot Vrshnek (oče maja 1703), Pusgnach (oče novembra 
1705), Dobrauz (oče avgusta 1711), Vrschnak (oče februarja 1720) in Badrauz (oče 
junija 1701). Andrej Vrzniagg je umrl aprila 1733, star 60 let. Kajžo Andreja „Dobrauz 
ali Schinechläb“ na Bistrici je dobil sin Hanz l. 1732 (A 10 f. 150). Oče Andrej Dabrauz 
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pa je prejel l. 1701 kajžico Urha Schinichlaba, kajžico, ki je razpadala (A 45 f. 12 in A 
1024 f. 54). Nekdanje ime kajže Uršnjak je verjetno spomin na tega posestnika Urha.

17.	 Andrejáš,	kajža

To je sicer samo kajža, a tu se je rodil 28. septembra 1762 očetu Antonu Andreashu 
naš vižar tkalec Miha Andrejaš. Pravzaprav bi se moral pisati Outiniak oz. Butiniak, 
ker je oče Peter Outiniak kupil kajžo l. 1740 od Tomaža Pleuerja za svoja mlada si-
nova Antona in Lenarta (A 58 f. 5). Tomaž Pleyer je dobil l. 1735 to kajžo na Bistrici, 
katero je imel nekdaj Hanz Andreauz, kakor je tu zapisano (A 10 f. 175). Toda l. 1683 
je rečeno, da je dobil kajžo rajnega Hanza Andreaßa na Bistrici Jury Rader (A 59 p. 
412). Verjetno bo to „Joannes Andreias“, oče novembra 1660. Kot boter se ta glasi 
„Joannes Rotias“ decembra 1665 in „Andreas Rotiash“ aprila 1663.

18.	Krevc,	kajža

Leta 1646 je prodal Jernej Lepusitsch, ker je kupil Rjanovo hubo in ker mu je neurje 
uničilo polje, svojo Šenhlebovo (Schinenkleb) kajžo na Bistrici Urhu Hafnerju (A 52 
f. 96). Od tega jo kupi l. 1658 Boštjan Andreasch, Urh Haffner pa si pridrži novo sezi-
dano pajštebo (A 56 f. 105). Po njegovi smrti je dobil l. 1687 to pajštebo, sedaj kajžo, 
Paul Tautscher (A 57 f. 11). Leta 1698 je vpisana ta kajža kot „Paul Tautscher oder 
Haffner Keusche an der Feistriz“ (A 57 f. 156). Tedaj jo je dobil Matevž Mischgulnig 
(Muškovnik), za njim pa l. 1718 sin Thoman Mischkhulnig (A 10 f. 7). Ta je avgusta 
1737 zapisan kot Kriviz. Leta 1745 se ta kajža imenuje „die Thamas Tautscher oder 
Stärtinigg Keusche“ (A 58 f. 152). Leta 1785 pa se imenuje ta kajža „Tautscher oder 
Startinig Keusche zu Feistriz, auch Kröutz genant Nr. 18“ (A 9 f. 289). Pravzaprav 
imamo že junija 1723 očeta Blaža Kriuza, ki pa najbrž ni bival na Bistrici.
Krilci ali krovci so krili strehe. 
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19.	Kvánčnik,	kajža

Februarja 1640 se omenja boter „Adam Glanznig na bisterze“ in novembra 1641 oče 
„Toma Klanznig de Wistriza“. Marca 1675 je vpisan oče „Paul Glantschnig zu Fei-
striz“; poprej januarja 1667 je Paul Rodar oz. septembra 1672 Paul Messar. Zato se ime-
nuje kajža v knjigi prevzemščin l. 1717 „Paul Rader oder Polläg Keusche“ (A 45 f. 282).

20.	Távčar

Leta 1621 je odkazal flegar Hanzu Schuesterju, imenovanemu Tautscher, mali grunt 
na Bistrici za kajžo (A 53 p. 2). Pri Tavčarju je v Veliki vasi. Leta 1610 je tam prodal 
Benedikt Tautscher hubo Juriju Schuesterju za 137 gold. (A 48 f. 25). Hanz Tautscher 
je umrl brez otrok. Vdova Marinka (Maringa) je bila že stara in je l. 1669 prepustila 
kajžo svojemu bratu Simonu Capeinigu (Kopajnik) (A 59 p. 6). Leta 1704 piše v 
knjigi prevzemščin, da je bila kajža popolna podrtija in da jo je zapustil posest nik 
iz obupa („völlig zu Grundt vnd ÿbern Hauffen gefallen, auch von dem gewesten 
besüzer ex desperatione verlassen worden“). Priglasil se je Gregor Quantschnig in 
ponudil zanjo 12 gold. (A 45 f. 67). Zato se imenuje kajža uradno od l. 1751 naprej 
„Quantschnigg oder Tautscher Keusche“ (A 15 f. 81).

21.	Tésnar,	kajža

Novembra 1672 je omenjen tu oče Primož Tesnar, ki se imenuje junija 1676 „Primus 
Pinter na Bisterza“. Leta 1700 je rečeno, da je bil Primož Tessner kajžar na Bistrici 
(A 21 f. 102). Njegova žena Maria Tesnarza je botra decembra 1704 in novembra 
1702 je to Marina Thezmanin.
Glede imena glej: Gottschald, pod Tech-, Teßnar, Deßmar, Teßman, itd.
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22.	Kržíčnik

Aprila 1742 je vpisan med umrlimi Blaž Kersitschigg, star 63 let. Junija 1766 je po-
tem vpisan oče „Gregor Kerschizhig – ex Feistriz“. Pri sinovi poroki julija 1784 pa 
je slednji zapisan kot Gregor „Muchitsch v. (ali) Kerschiznigg“. Leta 1772 je popisan 
inventarij Gregorja „Muchitsch an der Kersitschiakkeusche am Kraiß“: ene gosli 
(ein Geigen). Bil je podložnik rožeške cerkve.
Kržič je štruca, štruček (Stritzel) in tudi rastlina krešec, korček (Saubrot).

23.	Rup,	kajža

Januarja 1778 je tu umrl Rupert Reichman, star 62 let. Rup je bil žebljar; poprej „zu 
Bergn“(?); njegova žena je bila iz Bohinja. Tako piše rojstna knjiga decembra 1790. 
V mrliški knjigi piše januarja 1846: „beim vulgo Ruep oder Nagelschmid“ (pri p. d. 
Rupu ali Zebljarju).

24. Peter

Leta 1753 se imenuje „Petter des Piersack Pfarrhoffunterthan Brueder“ (Peter, brat Pir-
žaka, podložnika rožeškega župnišča) (A 38 f. 118). V rojstni knjigi je imenovan kot oče 
maja 1767 Peter Piersak. Tu je umrla junija 1828 Uršula Piersack, preužitkarica „an der 
Peterkeusche“, stara 64 let. V župnijskem inventarju je novembra 1776 zapisan kot priča 
„Peter Biersack des Erblassers Bruder an der Zapitz Keusche zu Feistritz“ (brat zapust-
nika Peter Biersack na Cepecevi kajži). Torej je bilo nekaj časa „pri Cepcu ali Capcu“. 
Leta 1617 je umrl kajžar na Bistrici Hanz Zepiz in zapustil dva sinova (A 48 f. 113). Leta 
1629 je umrl tudi njegov sin Lampret Zepiz na Bistrici (an Feustrizpach) (A 54 f. 158). 
Leta 1665 je prodal Boštl Zepitsch kajžo Tomažu Rodarju (A 59 p. 167 in 168).
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25.	Vávštebnjak	(Vávštuba	ali	Vávhar)

Leta 1689 se je Urban Markitsch pogodil s flegarjem za valjavnico (Walchstampf) 
pod Muhičem (Muckutschen). Ponudil se je postaviti zraven na svoj riziko barvar-
nico (Ferberstatt) (A 57 f. 37). A že l. 1694 je prodal prostor za barvarnico Andreju 
Vrbanizu s svetom za kajžo (A 57 f. 112). Leta 1710 je rečeno, da je prepustil An-
drej Vrbaniz pogorelo barvarnico na Bistrici bodočemu zetu Hanzu Romauhu (Ra-
mauch), ki se mora poročiti z njegovo hčerjo Uršulo. Ta žena „Vršula Ramaugyn“, 
kakor je zapisana kot botra decembra 1710, je decembra 1714 „Vrsula Sallzburgerin“. 
Ko je umrla decembra 1755, stara 65 let, je bila zapisana kot „Vrsula Walherin“. Leta 
1783 je označena kajža kot „Urbanz- oder Walcher Keusche“ (A 9 f. 211). Matice 
poznajo domače ime. Novembra 1756 se poroči Sebastian Austerniagg, sin Hanzija 
in Vrsule. Aprila 1764 je vpisan ta kot „Sebastian Walcher v. (ali) Auschtumniak“; 
julija 1757 je isti „Seb. Austubniagg“ (Walcher).

26.	Haréj	–	Korej,	kajža

Leta 1647 piše, da je kupil Žagar (Sagmaister) Gašpar Rapätsch (p. d. Haréj v Dra-
gožičah) travniček ob Radiši (A 57 f. 105). Leta 1664 dobi Rapätsch-Harejevo hubo 
z žago in zraven stoječo kajžo v Dragožičah njegov najstarejši sin (A 59 f. 142). Po 
njegovi smrti vse to prevzame l. 1681 brat Hanz (A 59 p. 394). Oktobra 1679 je ta 
vpisan kot oče „Joannes Harey molitor in Feistriz“; junija 1682 je isti nato „Joannes 
Harei in Drohosiz“; novembra 1689 pa je spet Joannes Sägmaster. Leta 1731 je re-
čeno, da je Hanz Repač, posestnik hube v Dragožičah, žage in kajže na Bistrici, star 
in slep. Najstarejši sin se kaže slabega gospodarja, ker večino časa prebije v gostilni. 
Zato prepušča vse srednjemu sinu Urbanu (A 10 f. 144). Leta 1753 je zato tu posest-
nik „Urban Kärre Saagmeister in Prade“ (v Produ) (A 38 f. 105). V jožef. katastru 
se nahaja „Joh. Karre Saagmeister, Feistritz“. Imel je hišo in žago (JK 456 n. 102).
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27.	Kováč

Leta 1676 plača Mihi Pakhez (Pokec – to bo podkovc) prevzemščino za svojo novo 
kajžo pod Bistrico, skupaj s taberno. Mihael Pokec je bil sin Kovača v Podgradu 
(A 59 p. 298). Zaradi slabega gospodarjenja so mu vzeli l. 1709 kovačijo in pravico 
do taberne ter ju dali graščinskemu nadlovcu Mihaelu Mickhuli za enega od nje-
govih dveh sinov, ki bi se hotel poročiti z eno izmed hčerk, Marino ali Katarino 
(A 45 f. 135). Dobil je vse skupaj l. 1721 sin Primož (A 10 f. 36). „Primus Mikula 
oder Kovaz“ je bil boter januarja 1731, njegova žena „Marina Kovazina“ pa botra 
maja 1723. Maja 1739 se glasi: „Primus Mikulla faber in Prade“; januarja 1729 pa je 
zgolj „Primas Kauats prode (tj. Kovač v Produ). Leta 1772 se glasi „Paketz Keusche, 
Hämerschmiden und Tafferngerechtigkeit“ (A 14 f. 216).

29.	Obrítnjak	(na	Talah)

Novembra 1756 se je poročil Matevž, sin Andreja Obeneggerja, rojen v župniji sv. 
Vida nad Tolminom. Umrl je maja 1776 v Podgorjah „Matthaeus Obreker“, star 51 
let. Februarja 1766 je ta Matthaeus Obereker boter; marca 1769 pa je kot boter pri 
otroku iste družine Matthaeus Obridnik. V knjigi prevzemščin je omenjena l. 1779 
Obritnjakova sladarnica v Produ (Malzdörr in Prade) za varjenje piva (A 9 f. 33).

30. Pródnjak

Leta 1781 navaja knjiga prevzemščin kar tri hišna imena: „Pradnik ¼ Hube sonst 
Kattnik oder Startinik Keusche“ (A 9 f. 141). Leta 1696 najdemo še uradno četrto 
ime kajže: „Quantschnigg an der Feistriz oder Startinig Keusche“. Po smrti Hanza 
Stärtinigga jo je tedaj dobil zet Jernej Urbaniz (A 57 f. 122). V rojstni knjigi je ta 
vpisan kot oče januarja 1701: „Barthol. Korenz modo (sedaj) Prodnig“. Iz Korenz 
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so najbrž napravili Katnik. Tako je ostalo uradno. Še jožef. kataster ima „Katnig 
oder Pradniak“ (JK 456 n. 127). Kajžo je kupil Gregor Starttinig l. 1644 od Lenarta 
Muhiča (Mukhutsch) (A 52 f. 71). V rojstni knjigi je zapisan ta kot Klančnik, npr. 
avgusta 1647 „Greg. Klanznig auf der Feistriz“; njegova žena je „Agnes Clanznikin 
u brody“ (botra februarja 1648). Oktobra 1651 je to „Marina (kar bo pomota!) Prod-
nig seu Clanznig uxor“ (žena Prodnika ali Klančnika). Namesto Startinig imamo tu 
Klančnik, ker stoji Štrtinikova hiša v Dragožičah na klancu. Uradno pa so poznali 
še l. 1672 samo Gregorja Startiniga, ko je prevzel kajžo po njegovi smrti sin Hanz (A 
59 p. 271). Rojstna knjiga pa nasprotno pozna samo Prodnika oz. Klančnika. Maja 
1678 je vpisan oče „Joannes Prodnig in Feistriz“; njegova žena „Marietha Quantsch-
nigin an der Wisterza“ je botra marca 1677.

31. Kócar

L. 1629 proda Urban Clazer svojo kajžo na Bistrici Pavlu Cirkarju (Zierkher) za 55 
Fl. (A 54 f. 99). Očitno se je ta kupčija razbila, ker slednji je junija 1677 „Paul Schni-
der ali Zirgler na Wasäh“ (tj. Pavlic na Vazah). 1643 prepusti zidar Urban Clazer 
kajžo bodočemu zetu Blažu Čupu (Tschuep) (A 52 f. 58). Verjetno Čup ni imel otrok, 
zato je Blasy Klazer, kakor je sedaj zapisano, prodal svojo kajžo Juriju Sitarju (Süd-
ter) za 25 kron, tj. 50 Fl. (A 59 p. 63). V jožef. katastru je zapisan posestnik kajže 
Tomaž Sucher (Suhar) (JK 462 n. 1218) kot „Thomas Sitter vlg. (p. d.) Klazer“ (JK 
462 n. 1302). XI 1819 se je poročil tu „Mathias Sucher Kotzer zu Feistriz 31“.

32. Meliha

Tu je bil še l. 1872 Ibovnikov mlin. Meliha je prišel sem baje šele po l. 1900. Hišno 
ime „pri Melihenu“ najdemo tudi v Srpenici pri Bovcu.
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33. Bóhman

Maja 1827 je omenjen tu oče Jernej Legat, „Besitzer der Wagmannkeusche zu Fe-
istriz“ (poročna knjiga). Aprila 1812 pa piše, da je oče Jernej Legat posestnik „der 
neuen Klazer oder Zwanziger Keusche“. V mrliški knjigi maja 1812 je to „Zwanzi-
ger oder Legat Keusche“.

34.	Tévž	na	Talah,	kajža

Leta 1783 je plačal prevzemščino za svojo novo kajžo „neue Jacopitsch oder Wries-
negger Keusche zu Feistriz oberhalb Prade (novo Jakopčevo ali Briznikarjevo kajžo 
na Bistrici nad Prodom) Jurij Ollipitz (po domače Jakopič v Veliki vasi) (A 9 f. 222). 
Tu je umrl Jurij Jakopitsch maja 1793, star 74 let. Novembra 1860 se imenuje ta 
kajža v rojstni knjigi „Jakobitsch oder Theuschkeusche“. Marca 1816 je namreč oče 
Matevž Ogradnigg, posestnik „der Ogradnigg Keusche“. Menda je to ista kajža, a 
številka 34 je prečrtana in nadomeščena s 33. Sin Matevža Ogradnika je bil kot oče 
avgusta 1868 gostač „in der Theusch oder Ogradnigkeusche“. „Per Briznikarju“ se 
je mogoče res tudi glasilo, ker rastejo tu okoli same breze.

35.	Steinfelder	(na	Štánfeldu)

Leta 1780 je plačal prevzemščino Martin Fantur v Dravljah za svojo novo kajžo „na 
Dabroue“ (na Dobrovi), ki naj bi se imenovala Steinfelder (A 9 f. 57). Januarja 1793 
je imel to kajžo ženin Hanzi Schelander iz bilčovske fare.
Res je tu okoli sam šoder ali gramoz.
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36. Hášpar

To ime zasledimo v rojstni knjigi šele januarja 1899. Nezakonska mati Ana Olipic je 
bila hči Matevža Olipica, kajžarja Gašperja na Bistrici 36. Poprej je bila to Tesnarje-
va kajža. Tako februarja 1816. Tedaj je umrla Uršula, vdova po Antonu „Koraiman 
vulgo alte Teßnerin, Unterfeistriz 34. Teßnerkeusche“. Septembra 1859 je bil oče 
Jakob Krautzer posestnik Tesnarjeve kajže, Bistrica 36, mati pa Neža Leßiak, hči 
Gašperja Leßiaka, bivšega kajžarja Tesnarja in Uršule, roj. Koraimon.
Človek bi torej sklepal, da je tu ohranjeno ime posestnika Gašperja Lesiaka.

37. Tišlar

L. 1783 je prevzel to svojo novo kajžo na gmajni v Produ na Bistrici Jurij Terpin iz 
Nemških Rovt na Tolminskem. Bil je mizar in pintar (sodar) (A 9 f. 234). Umrl je tu 
X. 1794: „Georg Terpin Keischler und Tischler zu Feistriz 32“, star 60 let.

39. Tóni na trati

V cerkvenem urbarju iz leta 1799 piše, da da je Anton Lippe od novega Bidmano-
vega grunta na gmajni in zgrajene „Prinzkarlkeusche“ (ADG-PfA. S. Jac. 39). Tu 
je umrla Marija, žena Antona Lippeja ali Goritschnigga, stara 82 let, decembra leta 
1808. Leta 1872 je bila to Končnikova kajža (ADG-PfA. S. Jac. 42).

42.	Čobávs

Aprila 1859 je vpisan oče Jurij „Klement v(ulgo) Tschobauskeuschler“. Kakor je 
rečeno septembra 1864, je bil oče Jurij Klement „vulgo Tschobauskeuschler in Fei-
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striz 42“ sin Jurija Klementa, kovača v Fužinah, in Marije, rojena Stingler, poročen 
z Marjeto, hčerjo Katarine Polak. Tu je umrla aprila 1851 Uršula, nezakonska hči 
Katarine Pollak, gostačke, rojene na Kranjskem.
Čebavs je baje hišno ime v Cerknici.

43.	Préklič

Septembra 1861 se je tu poročil Lenart Fertin, posestnik Prekličeve kajže, sin Anto-
na Fertina in Marjete, rojene Fugger. Lenart Fertin je bil star 40 let. Lastnik je baje 
imel navado ponavljati: „an lip prekelč menè“ (En lep prekolč meni).

44.	Kíblar,	kajža

Decembra 1858 je bil oče Franc Poßnig posestnik „der sogenannten Kiebler- oder 
Unterradischnig keusche“ (Spodnji Radišnjak). Pred njim je bil „Peter Ottowitz rec-
te (pravilno) Sereinig“ posestnik Spodnjega Radišnjaka, Spodnja Bistrica 44.
Baje so delali tu kible (škafe).

45.	Bóšte,	kajža

Novembra 1867 je bil oče Peter Kotz posestnik „der Wostelzkeusche“. Bil je sin raj-
nega Boštjana Kotza. Aprila 1865 pa piše, da je bival oče nezakonske matere Boštjan 
Kotz v Bukovnikovi pajštebi na Bistrici štev. 42.
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46.	Lóterč

Oktobra 1859 piše, da je bila nezakonska mati nezakonske matere Uršula Lotric 
posestnica tako imenovane nove kajže. Tako je rečeno tudi februarja 1865, ko je bil 
oče Jožef Wernig posestnik tako imenovane nove kajže na Štanfeldu (am Steinfelde 
zu Feistriz 46). Bil je sin bivše posestnice nove kajže.

47. Šáncar

Sem se je poročil oktobra 1889 slavni Renar Hanzel, tj. Joh. Abrutsch, knjigovez, 
doma pri Trčiju na Reki (roj. julija 1848), s Terezijo Valentinič „vulgo Konček Toch-
ter Keuschenbesitzerin“ (posestnico p. d. Končkove hčere kajže). Bila je hči kajžarja 
Tonija (na trati) ali Končka.
Tu so bile v francoski dobi francoske šance (obrambni okopi). Od tod torej hišno 
ime.

48.	Rjan	(na	Talah)

Julija 1865 piše, da je bil oče Val. Urbas gostač v novi „Rejankeusche in Feistriz“ – (še 
brez številke!). Oktobra 1890 pa je oče Jakob Olipitz posestnik „der Erjankeusche in Fei-
striz 48 na taleh“. Julija 1894 je „Ana Olipitz vulgo Erjankeusch[ler]in in Tale, Feistriz“ 
botra. Tale se imenujejo v jožef. katastru „neue Gemeinantheil“ (JK 462 Ried XXIII).

48.	Mlinarč,	kajža

Ta kajža se omenja v seznamu faranov (Seelenstandsreg. 1895 (ADG-PfA. S. Jac. 43).
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BREZNICA – FRIESSNITZ

1.	 Rórar,	kajža

Leta 1689 je zapisal flegar, da je pooblaščen prepustiti žago pri fužini v Podrožci 
Marku Klini za enega izmed njegovih sinov (A 57 p. 39). Toda l. 1692 je vzel flegar 
graščinsko žago na Reki Andreju Primiku in jo dal Marku Klini (A 57 p. 68). Verjet-
no pa se to ni izvršilo, ker leto nato, decembra 1693, dovoli Hanzu Rohrerju postaviti 
žago pri križu pri Podrožci zraven fužin in prav tako kajžo (A 57 p. 87). Žaga pri 
fužini na Breznici se omenja sicer že leta 1603, ko jo je kupil Aleksander Gamballon-
ga, lastnik fužin (A 1 f. 178). Marko Klina je zapisan kot oče novembra 1671 takole: 
Marko Klinger. Omenjeni Hanz Rohrer je bil verjetno njegov sin. Kot oče je zapisan 
ta februarja 1692 kot „Joh. Klinner faber lignarius“; julija 1705 je isti Joh. Rormastir 
in njegova žena je botra Anna Rorarza aprila 1711. V cerkvenem urbarju se glasi leta 
1733: „Hans Kliner oder Rohrer an der Wriesniz“ (A 2397 n. 45).
Klinjarji so kovali predvsem sablje, rorarji pa puške ali puškine cevi.

2.	Kocján,	kajža

Leta 1595 proda Avguštin, sin rajnega Gregorja Koca (Koz), na Breznici svojo kajžo 
čevljarju Lenartu Kreizerju (A 1 f. 5). Leta 1622 pa smrtno zabode njegov sin Avgu-
stin, ki je prevzel kajžo l. 1617 (A 48 f. 117) nekega Krajnca, kurjača v fužinah, ko 
je ponoči lovil srne, s svojim rapirjem in nožem. Khreuzer je nato zbežal in kajžo je 
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dobil Kocjan (Cazian) Sterden (A 53 p. 38). Januarja 1681 je vpisan kot oče „Andre 
Sterden aut Kazian in brisenze“. Njegova žena „Agnes Conzianiza“ je botra aprila 
1674. Aprila 1678 je omenjena mati Katarina, hči Jurija „Konzian zu Brisinza“.

3.	 Mlinárč,	kajža

Kajža je bila podložna v Osoje, zato se moramo zadovoljiti s podatki v rojstni knjigi. 
Februarja 1644 je vpisan oče Primož „Milner na bresnize“; njegova žena „Vrsula 
Sitarza seu (ali) mlinarza“ je botra oktobra 1647, a oktobra 1651 je samo „Vrsa Mli-

Breznica pri Podrožci okoli leta 1917.
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narzha“. Julija 1678 je vpisan oče Urban „Mlineriz aut (ali) Sitter auff brisniza“; nje-
gova žena „Eua Mlinarza na Wrißenza“ pa je botra novembra 1680. Novembra 1710 
najdemo očeta „Joh. Mlinariz“; njegova žena je „Agnes Mlinarza“ (botra januarja 
1730) oziroma „Nesha Sittarza 1. (p. d.) Millnerin“ (botra januarja 1725).

4.	 Kôc,	kajža

Zdi se, da so istovetili ime Kôc s Kavc, tj. Tkalc. Leta 1686 se nahaja v rožeškem 
seznamu v Breznici Mihael Weber (A 1024 f. 59). Zapisnik prevzemščin pa piše leta 
1652, da je dobil kajžo po Mihi Khozu na Breznici sin Štefan (A 56 f. 45). Tudi roj-
stna knjiga navaja Štefana Webra avgusta 1671 kot botra, ki je potem oktobra 1677 
vpisan kot „Stöfon Koz na Wrißniza“. Leta 1737 je bil Mihael Mikhula, p. d. Koc, 
graščinski lovec (A 10 f. 200). Januarja 1734 je umrl ta „Michael Koz venationum 
magister“ (lovski mojster), star 63 let. Leta 1777 se kajža uradno imenuje „Kotz oder 
Jäger Keusche zu Friesnitz“ (A 14 f. 408). Julija 1752 je umrl tu Peter Koz, gostač 
lovca na Breznici, star 70 let. Najbrž je bil to sin nekdanjega posestnika Štefana 
„Kaz na Wrißniza“, rojen novembra 1676.

6.	 Ravš,	kajža

Decembra 1645 se omenja med botri neki Lorenc Rausch in septembra 1659 Catha-
rina Raushina, a ni povedano, odkod sta bila botra. Lahko bi prišla od Ravša v Sp. 
Borovljah, kjer je zapisan januarja 1671 oče Lavrencij Raush. Prvi izpričani Ravš je 
„Klemen Mikl vulgo Rausch“; umrl je septembra 1748, star 71 let. Februarja 1726 
je ta prvič zapisan kot Clemens Rausch. Kajžo je kupil oče Primož Mikhl l. 1687 od 
Primoža Pockha (A 57 f. 8). Mogoče je to isti Primož Mickhl, ki je bil l. 1715 star 80 
let in je pričal, da je pred 73 leti pasel živino do potoka Radiše. Primož Mickhl je 
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septembra 1681, ko je krščen sin Klemen, gostač v Strovčevi kajži (Strelz oz. Strouz 
Kayschen) (boter 1679). Julija 1678 pa je isti zapisan kot Primož „Smoya aut (ali) 
Kaischnig na brisenze“. Decembra 1801 je tu umrl Filip Keischnigg v(ulgo) Rausch, 
star 80 let.

7.	 Paternév,	kajža

L. 1643 je govor o novi kajži, ki jo proda Gregor Rader na Breznici, ker si ne upa 
v tistih težkih časih biti gospodar, ampak bi moral z družino vred tako rekoč od 
lakote umreti (mit weyb vnd Künder gleichsamb hungers verderben müste), Doni-
žu Knafelnu v Pogradu (A 52 f. 52). Po dveh letih pa jo je ta spet vrnil Gregorju 
Raderju (A 52 f. 88). L. 1673 jo je ta zaradi starosti prepustil sinu Matiji (A 59 p. 
288). Kdaj jo je dobil Partel ali Paternev Rader, nisem mogel ugotoviti. Vsekakor 
pa je zapisan v seznamu štifte l. 1686 (A 1024 f. 58). L. 1739 je dobil kajžo po smrti 
očeta „Bartlmeé Rader“ sin Miha (A 10 f. 211). L. 1765 pa piše, da je prevzel kajžo 
po smrti Miha „Peterneuz Besitzer an der Rader Keusche“, ki jo je ta dobil l. 1739, 
brat Hanzl (A 15 f. 259). Agnes Peternelin, žena Miha Raderja, je zapisana kot 
botra septembra 1752.

8.	 Ródar,	huba

Leta 1599 prepusti stari Stolzer na Breznici hubo sinu Matevžu (A 1 f. 86). Po dveh 
letih zamenja to hubo s Partlom Seeniggom (tj. Jesenik), ki je bil po poklicu rodar 
(kolar), za njegovo kajžo v Pogradu, podložno Osojam (A 1 f. 135). Po smrti Partla 
Rodarja (Barthl Rader), kakor se glasi od sedaj naprej, jo l. 1635 prevzame sin Štefan 
(A 54 f. 177).
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10.	Piber,	četrthuba

Leta 1521 je bil tu gospodar Lamprecht Piber (A 697 f. 64). Po smrti očeta Bolbanka 
(Wolfgang) Pibra dobi l. 1624 hubo na Breznici sin Peter (A 53 p. 56). Vrsula „Pibri-
na auf der Fresniz“ je botra julija 1645. Bila je žena Tomaža Pibra, ki je dobil hubo 
l. 1629 po smrti očeta Petra (A 54 f. 115). Marca 1679 je vpisan boter „Biper Juri na 
wrisniza“ in oktobra 1677 njegova žena „Maria Pibrin na brisenze“.
Piber je znan po pibrovnji (bobrovina – Bibergeil), ki jo uporabljajo v zdravilstvu.

11.	Trésoglav,	huba

Ime je znano iz igre Miklova Zala. Huba je bila podložna samostanu benediktink 
v Št. Juriju ob jezeru (am Längsee). V tamkajšnjem urbarju iz l. 1486 je zapisano 
žalibog samo krstno ime: „Im rastall an der Briesnigk: Cristan, ain guet“ (GV3/1 8 f. 
45). Urbar iz l. 1682 ima hišno ime v nemškem prevodu: „Rathstall an der Brießnig: 
Achaz Schittenkopf“ (St. Geo. 11/08 p. 75). V rojstni knjigi pa je isti vselej zapisan 
kot Tressaguau oz. Tressagau. Tako aprila 1644 Tressauguau. Njegova žena je ja-
nuarja 1647 kot botra vpisana kot Catharina Trassaglaucha in julija 1652 kot Catha-
rina Tressaugauka. Z možem sta imela devet otrok. Sin, prav tako Ahac, rojen 24. 
junija 1646, pa je vpisan kot oče tudi tako: „Schittenkopff in brisniza“ (septembra 
1681); decembra 1682 pa beremo „Achaty Treslglau“. V mrliški knjigi je vpisan mar-
ca 1733 „Achatius Schitlkopf seu Tresoglau“, star 90 let. Hanz Tresiglau na Breznici 
je bil priča marca 1629 (A 66 f. 67).
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13.	Krámar,	kajža

Leta 1718 je dal Klement Ledrer (p. d. Frtin) kajžo sinu Toniju (A 45 f. 289). Februar-
ja 1719 je ta vpisan kot oče Anton Fortin; nato oktobra 1720 kot Anton Ledrar; okto-
bra 1722 pa je Anton Krommer in Briesniz. Stari oče Andrej Lederer je nameraval l. 
1672 prepustiti kajžo zetu, ki bi se hotel poročiti z eno izmed hčerk, Uršo ali Katro 
(Vrsa vnd Catra) (A 59 p. 276). Leta 1675 jo je dobil po smrti Andreja Ledererja zet 
Lorenc Dionischiz, ki se je poročil z njegovo hčerjo Nežo (A 59 p. 314). Marca 1681 
je vpisan ta kot oče „Laur. Donisiz aut (ali) Kaischnig in Briesenze“. Torej je bilo pri 
Kajžniku. Leta 1689 pa je prodal ta Lorenc Dionyschiz kajžo nazaj Fertinu Klemenu 
Ledererju.

14.	Nájbirt	–	Pezdíc,	huba

Leta 1604 je Adam Glantschnigg prevzel hišo, ki jo je poprej imel njegov rajni oče 
(A 1 f. 186). Leta 1608 jo prepusti ta Luki Gabriellu, ki se je poročil z njegovo hčerjo 
(A 48 f. 7). Bil je po poklicu žnidar „oder villmehr Miehßigenger“, je menil flegar 
leto nato in bi bil rad dal hišo njegovemu bratu (A 48 f. 20). Ali je nastalo hišno ime 
sedaj zaradi gospodarjevega značaja ali je že poprej obstajalo, je vprašanje. Verjet-
no pa je bilo staro ime Klančnik, ker je že l. 1521 tu posestnik Plasi Klantznigk (A 
697 f. 64). Na vsak način je napisan kot boter njegov naslednik že januarja 1639 kot 
„Hans Vobergell (tj. Goberjel) oder Pesdez“. Februarja 1666 je ta vpisan kot „Joan-
nes Pasdez seu Gobriel“. Tako se glasi še v jožef. katastru „Gabriel oder Peßditz“. 
Kdaj so prekrstili hišo v Najbirt, mi ni znano. Kajti v popisu faranov l. 1872 piše 
„Neuwirth“ (ADG-PfA. S. Jac. 42).
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16.	Sítar,	huba

Leta 1597 prosi Jera (Gera), vdova po Boštjanu Sitterju na Breznici, naj se prepusti 
huba sinu Klemenu, čeprav je še malo mlad. Njegov oče je bil sicer zaradi gozda 
Mišelce (Micheliza) uporen (A 1 f. 51). Med botri je vpisana decembra 1635 „Mar-
garetha uxor (žena) Mathej Syttar“; septembra 1651 pa je Margaretha Sittarza. Leta 
1701 piše, da je bila hubica majhna in je morala dajati veliko preveč davkov (Hieb-
lein khlain vnd fast ÿberzinset) (A 45 f. 20).

18.	Mečína,	huba

Leta 1600 je dobil po očetovi smrti hubo sin Lenart Maggina; obljubiti je moral, da 
bo pokoren glede gozda Mišelca (Micheliza) in bo ubogal z drugimi puntarji, če ne, 
bo izgubil hubo (A 1 f. 130). Leta 1611 pa piše knjiga prevzemščin, da je napravil Le-
nart Prossen na Breznici veliko dolgov in zaostajal z dajatvami in zato so dali hubo 
njegovemu zetu Jakobu Lessiaku, „so sonst ain fleissiger Mensch sein solle“ (ki je 
baje priden človek) (A 48 f. 46). Mogoče je bilo prvotno ime hiše „pri Prosenu“. Leta 
1521 je zapisan tu „Bastian prasen an der bresnitz“ (A 697 f. 95). Leta 1618 beremo, 
da je Jakob Makhina ali Lesiakh na Breznici padel s češnje in je za posledicami 
umrl. Zapustil je dva sinova in tri hčerke. Hišo je dobil Gregor Piber, ki se je poročil 
z njegovo hčerjo Marijo (A 48 f. 128). Tako je ostalo vsaj do l. 1752, ko se je poročil 
novi posestnik „Anton Wiber vulgo Mizhina in Friesniz“. V rojstnih knjigah pa je 
zapisano skoraj izključno samo hišno ime Mekina oz. Mečina. Februarja 1640 je 
med drugimi botra „Elena Mekhinka na bresnize“; nov. 1676 „Halinka Mitschinka 
na Wrißniza“, žena Hanza Mekina; novembra 1672 je vpisana spet „Helena Ma-
kinka“; decembra 1687 je omenjena „Urscha Mitzhinza“, žena „Val. Mizhina“ (oče 
marca 1690). Pater Emilijan je postavil decembra 1720 na ime Gregorja Mečina 
naglas: „Greg. Metzína“.
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20.	Frtín

Leta 1612 zamenjata Boštjan Weber na Breznici in Matevž Stolzer v Pogradu svoji 
kajži (A 48 f. 68). Slednji proda kajžo na Breznici dve leti nato Kocijanu Strelzu 
(Strelcu) (ib. f. 89). Temu je kajža pogorela in odšel je v Trg (Veldkürchen), pogo-
rišče pa je dobil l. 1650 svak Jurij Lederer (A 56 f. 1). Ta je vpisan oktobra 1645 
še kot oče Georgius Ledrar; oktobra 1651 je potem isti omenjen kot „Juri Koschi-
an“ (NB: krstitelj je pisal sch namesto z!), njegova žena je botra januarja 1652 
Cathar. Cozianza. Toda novembra 1666 se isti imenuje „Jergl Ferthin“. Njegov 
naslednik „Clement Fertin oder Lederer an der Wriesniz“, ki je prevzel očetovo 
hubico (Hiebl)  l. 1679, je zapisan aprila 1682 kot oče „Clemen Fortin aut (ali) Led-
rer in Brisenze“. Njegova žena „Marina Ledrarza sive (ali) Ferdincha“ je botra 
oktobra 1711. Tako se glasi še v jožef. katastru: „Simon Lederer oder Fertin (JK 
455 n. 201). Neka njiva je tam „Acker (njiva) Per Vertin“ (ib. n. 186). Fortin je staro 
furlansko ime (Pirona).

21.	Šerbícelj

Bil je podložen v Osoje. Leta 1652 je zapisan v vernberškem urbarju v županiji 
Pod Dravo: Lamprecht Scharwizl zu Pürkh (A 515 f. 66). Isti „Lambrecht Scherwi-
zl Wernbergisch. Unterthan an der Freßniz“ je omenjen tudi v rožeških sodnijskih 
knjigah l. 1649 (A 49 f. 51). Njegov prednik Boštjan Šarbicelj, vernberški podložnik 
na Breznici („Seb. Scharbizl, Wernberg. U. an der Freßniz“), pa je že l. 1629 kupil 
hubo od Adama Hapeia v Veliki vasi (A 54 f. 102). Lamprett Shirbizil je boter aprila 
1638; septembra 1658 se glasi Sherbizill; njegova žena Maria Sherbizla je botra ju-
nija 1654; junija 1651 je ista omenjena kot Maria Sherbizelka. Maja 1636 je vpisana 
botra „Marg. Sharbizilnauka“.
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23.	Fíntič

Ime srečamo prvič šele aprila 1727. Tedaj je vpisan „Gregor Fentitsch zu Liessach“. 
Njegova žena „Cath. Fintin“ je botra februarja 1736. Julija 1725 je ta oče vpisan še 
kot Gregor Wudnar in marca 1731 kot Gregor Rasinger. Maja 1728 pa se je poročil 
Anton Fentiz. Maja 1731 je ta vpisan kot Anton Fintizh in januarja 1737 kot Anton 
Pintitsch. Žalibog niso navedeni pri poroki ne starši ne kraj njegovega rojstva. Fintla 
je bila oktobra 1915 naročnica Mohorjevih knjig. Ime je verjetno nastalo iz imena 
Euphenia, skrajšano Fenia (botra avgusta 1654) ali Euphina leta 1661 (A 59 p. 47). 

24. Cájzel

Leta 1783 je Paternev (Joh. Mikulla, Besitzer der Peternel oder Rader Keusche) pro-
dal na senčnem pobočju pod svojo kajžo žnidarju Valentinu Rauterju svet, da bi si 
lahko postavil novo kajžo (A 9 f. 232). Ob robu je pripisano „neue Valtan Keusche“, 
a že l. 1810 je Valentin Lauter zapisan z domačim imenom „Zeisele“ (zapisnik bir-
mancev). Zdi se pa, da so hoteli kot domače ime uveljaviti ime Uklič, kakor se glasi 
l. 1872 v popisu župljanov (ADG-APf. S. Jac. 42). Tudi v mrliški knjigi piše decem-
bra 1833, da je umrl „Val. Lauter, Besitzer der Uklitsch Keusche, Frießnitz 24“, star 
80 let, ker je bil ta doma pri Ukliču v Pogradu. Pri Cajzelnu so nekdaj pekli nekaj 
jačénce, t. j. pogačo brez droži, s samimi jajci.
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BREŽNJE – FRESNACH

1.	 Pártelc,	kajža

Leta 1748 kupi krojač Partel Schuester nekaj grunta od Boštjana ali Hanza Agath-
Metschina v Brežnjah, da bi si lahko postavil kajžo (A 15 f. 20). Kot oče se imenuje 
aprila 1753 „Bartholmaeus Müllner vulgo Schuster“. Po njegovi smrti prevzame kaj-
žo njegova vdova za sina Filipa (A 14 f. 95). V času jožef. katastra je imel kajžo Jurij 
Partliz ali Schuster (JK 462 n. 588).

2.	 Kováč,	kajža

Leta 1596 je dobil Jakob Kovač (Schmid) v Brežnjah graščinski travnik pri Št. Ožbol-
tu (A 1 f. 18). Po njegovi smrti prevzame l. 1613 kajžo sin Ambrož (A 48 f. 70). Leta 
1623 jo ta proda Jakobu Fuschnarju za 500 Fl. rajnišev. Prevzemščina ga stane sedem 
zlatih dukatov (A 53 f. 48). Kot oče je ta novembra 1641 kratko malo vpisan kot „Jacob 
faber zu Freschnah“ (kovač v Brežnjah); avgusta 1636 pa je „Jacob Fussinar“. Leta 
1646 proda Fuschinar ročno kovačnico (Handtschmitl) kovaču Hanzu Wißerju (A 52 
f. 93). Februarja 1647 je vpisan oče „Joannes faber vupotozy“, ki pa je novembra 1650 
„Joannes Smid zu Freschnah“ in maja 1655 Joannes Bisar. Leta 1650 je bil namreč ta 
Hanz Wiser zaradi pomanjkanja vsakršnega dela in sledeče lakote in skrajnega ubo-
štva (ker bi sicer morali on, žena in njegovi štirje majhni otroci umreti od lakote) prisi-
ljen prodati kovačnico Primožu Ogadu (Agath) za 16 Fl. (A 52 f. 129). Leta 1692 kupi 
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Potočnikovo kovačnico in zraven stoječo kajžico in travniček pri Št. Ožboltu Jožef 
Patuetschnig iz Breženj. Kovačnico izroči svaku Mihi Ogadu (A 57 f. 70). Miha Ogad 
jo prepusti l. 1733 sinu Hanzu (A 10 f. 163). V mrliški knjigi je vpisan decembra 1743 
„quidam faber in Pago Wriesniach Michael dictus“ (neki kovač v Brežnjah, imenovan 
Miha), star 80 let. Leta 1746 proda Hanz Agath ali Metschina kovačnico Gregorju 
Pakhezu (Pokec) (A 58 f. 177). V jožef. katastru je zapisan kot lastnik njegov sin „An-
dreas Pekitz Schmidt“ (JK 462 n. 81). Sedaj je ta kajža pri kolodvoru v Podgorjah.
Ime Pokec je verjetno nastalo iz Podkovec (podkovač).

3.	 Muden,	kajža

Leta 1628 je imel Juri Muden še hubo v Brežnjah, katero pa je moral zaradi revšči-
ne prepustiti zetu „Lukazu Martitschu“. Zet je moral obljubiti, da bo pustil tastu in 
njegovim otrokom jesti pri isti skledi, s pogojem, da bodo pomagali pri delu (A 54 
f. 69). Tu je govor o Mudnovem sinu Petru, kateremu bi posestvo sicer pripadalo. 
Verjetno je ta avgusta 1639 oče Peter Muden, ki se imenuje nato novembra 1640 
Peter Tullian. Oktobra 1651 je omenjena botra „Ursula Muden senis filia“ (starega 
Mudna hči). Avgusta 1655 je ta vpisana kot Ursha Mudnaua. Leta 1756 je govor 
samo o Mud novi kajži v Brežnjah (A 15 f. 150). Leta 1722 je namreč Luka Agaith 
(Ogad) prodal kaščo Matiji Mudnu (A 60 f. 22). Po njegovi smrti je dobil l. 1724 to 
stanovanje ali pajštebo (Herbrig oder Badstübl) sin Peter (A 10 f. 56). Leta 1756 je to 
kajža, ki jo dobi Petrov sin Hanzl (A 15 f. 150). V času jožef. katastra je imel kajžo 
Andrej Jeran (Rjan) ali Muden (JK 462 n. 592).

4. Hréhar

Leta 1748 kupi čevljar Matija Widman od Partelna Agatha (Ogad) nekaj grunta in si 
postavi kajžo (A 15 f. 20). Njegov sin Blaž Widman, tudi šuštar, proda to „Schuster 
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Keusche“ l. 1775 krojaču Gregorju „Prollach oder Kreiner“ (tj. Krajnčevemu sinu 
Gregorju Brolihu). Februarja 1790 je oče Gregor Brälich posestvo izročil sinu Ur-
banu Br. „vulgo Krainz in Greith, Besitzer der Greger Keuschen“. Junija 1780 je še 
vpisana botra „Maria Bralahin vlgo Schusterin ex Wriesnach“.

5.	 Plož,	kajža

Leta 1636 proda Tomaž Pinter svojo kajžo „zu Freßniz“ (op.: Freßniz in Fresnach so 
nekajkrat zamenjali!) Blažu Agatu za 20 Fl. (A 54 f. 186). Žena Blaža Ogada je maja 
1642 vpisana kot botra „Ursula Blasey Vogad uxor“ (žena), a naslednje leto je že 
Ursula Blasein (julija 1643). Po smrti Blaža Agatha dobi kajžo l. 1666 sin, prav tako 
Blaž (A 59 f. 184), a l. 1684 jo ta proda Lukazu Packhu (Pok). Pri krstu prvega sina 
Partla je ta vpisan kot oče Lucas Pakau (tj. Pokov), pri drugem sinu julija 1692 je isti 
„Lucas Paki in Poch“. L. 1714 prepušča vdova Lenga Agathin kajžo Blaža Aigatha 
v Brežnjah starejšemu sinu Partlu (A 45 f. 237). V rojstni knjigi je ta kot oče vselej 
vpisan s hišnim imenom Plož. Tako je decembra 1714 Barth Plasch; oktobra 1719 
Barth. Plosch; februarja 1727 „Barth. Plasch u Wrieschnjäch“; sep. 1722 je ta boter 
„Barth. Plosij“. Novembra 1748 se je poročil, verjetno že njegov sin, „Barth. Vogad 
vulgo Blosch“. V času jožef. katastra ima to kajžo „Simon Uagad, Blase“ (JK 462 n. 
251) oz. Simon Plasch (ib. n. 1709). Sedaj je ta kajža na Rutah.

6.	 Ihúc,	kajža

Kajža je bila podložna podgorski cerkvi. Leta 1671 je vpisan v urbarju Urban Mat-
schig (A 1025 f. 21). Prav tako še l. 1733 kot „Urban Mattschigg am Pach zu Wrie-
schniach“ (A 2397). Šele l. 1799 se glasi „Mathias Gabriel vulgo Jugoutz oder Mät-
schick“ (ADG-APf. S. Jac. 39). V rojstni knjigi pa je vpisan že septembra 1637 oče 
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Gregor Jgusz, ki je novembra 1640 Gregor Mazhig; januarja 1648 Gregor Jiguuz; 
Gregor Jeguzh je boter junija 1636, Greg. Jigouzh januarja 1640. Leta 1662 dobi 
kajžo Urban Gabriel (A 59 f. 95). S tem pride h kajži tretje ime. Njegov naslednik 
je aprila 1698 oče „Jacobus Gabriel seu (ali) Mazig in Pach“ oz. februarja 1705 Ja-
cobus Jgut. Njegova žena je julija 1721 botra Maria Jegóvzina. Igóvc je vprežni vol 
(gl. Bezlaj).

7.	 Účaž,	kajža

Tudi ta je bil podložen podgorski cerkvi. Leta 1671 je zapisan v urbarju „Lucaß 
Raumutsch beim pach“ (A 1154 f. 175). Leta 1733 je na istem mestu „Lucas aniezo 
Hanns Ramusch“ (A 2397) in l. 1799 „Philipp Ramusch vlg. Utschach“ (ADG-APf. 
S. Jac. 39). Gornji Hanns Ramusch je zapisan v rojstni knjigi kot oče avgusta 1710 
„Joannes par Lucas uel (ali) Segar“ in aprila 1705 „Joannes Sechär aut (ali) Ra-
musch“. Novembra 1672 je omenjen Lukaz v Brežnjah: „apud (pri) Lucam v Briesh-
nah“. Sedanje hišno ime Učaž najdemo šele januarja 1746, ko je vpisan oče Matevž 
Uzasch namesto Ramusch, kakor je zapisano oktobra 1752 „Mathaeus Ramusch 
 infra pagum (pod vasjo) Wriesniach“.

8.	 Foltáč,	kajža

Bil je tudi podložnik podgorske cerkve. V urbarju iz l. 1671 je naveden Sebastian 
Stolzer (A 1025 f. 21). V tistem iz l. 1733 piše: „Hannß Stolzer aniezo Blasy zu 
Wriesniach“ (A 2397 n. 56) in v urbarju l. 1767 stoji: „Blasy Stolzer oder Valtatsch 
zu Wrieschniach“ (ADG-APf. S. Jac. 40). V rojstni knjigi ni nobenega Boštjana 
Stolzerja, je pa IX 1640 Joannes Stolzar z botrom Petrom Teljanom (Tullian) iz Bre-
ženj. Leta 1646 je prodal Hanz Stolzer svojo kajžo Ožboltu Schuelnigu (Smovnik?), 



44

podložniku cerkve v Podgorjah (A 52 f. 88). Njegov sin „Valentinus Vsbaldi Mesner 
pie“ (sin rajnega mežnarja Ožbolta) je boter septembra 1655. Januarja 1663 je isti 
Valentin Stolzar; njegova žena je „Cunegundis Smolnig seu (ali) Mesnar uxor ad B. 
V.“ (mežnarjeva žena v Podgorjah) (botra oktobra 1648). Januarja 1674 je vpisan oče 
„Valentinus in casula nomine Stolzer“ (Valentin v kajži Stolzer), ki se glasi kot boter 
kratko malo „Valentinus Stolzer in Brieschnah“. Valentin Stolzar je tudi boter janu-
arja 1663. Ta se imenuje septembra 1660 „Valentin Smolnig seu (ali) Mesnar“. Marca 
1716 je imenovan oče Blasy Valthaz z ženo Alenko. Junija 1697 se ta glasi „Blasy 
Gabriel modo (sedaj) Stolzer – in Briesnah“. Valentin Stolzer je prepustil l. 1729 to 
kajžico sinu Filipu (A 1105 p. 413). Filip Voltaz se je nato poročil oktobra 1731.

10.	Martíč,	huba	(sedaj	Tévži	in	Šiman	v	Podgorjah)

Martič je bil vetrinjski podložnik. Prvič je hišno ime pripisano v urbarju iz l. 1569 
(A 1168) in nato l. 1575 Jury Martitsch (A 1169). V urbarju iz l. 1588 pa je že pripi-
san spet novi posestnik Augustin Otouz (A 1171 f. 142). Leta 1653 je vpisan njegov 
naslednik Simon Ottouz in nato njegov sin Adam (A 786 f. 64). Po rojstni knjigi je 
bil Adam, sin Simona Martiza, rojen avgusta 1636. Oče Simon pa je septembra 1644 
tudi Ottouz. Njegova žena je decembra 1638 botra Maria Martizka. Avgusta 1662 
se omenja „Osbolt Martischou filius“ (Martičev sin), ki je julija 1665 „Osbaldus 
defuncti Simonis Martitsch filius“ (sin rajnega Simona Martiča). To dvojno ime naj-
demo še v jožef. katastru: „Blas. Ottowitz oder Martitsch“ (JK 462 n. 192).

11.  Ramúš

„Georgius Ramus v bresneh“ je boter XI 1640; aprila 1638 je to oče „Georg. Jane-
shiz“. Leta 1651 dobi hubo rajnega Jurija Jäneschitscha v Brežnjah sin Peter (A 56 f. 
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22). Februarja 1654 je to oče Peter Ramush; njegova žena je marca 1651 botra Agnes 
Rumushina. Leta 1710 dobi hubo sin Jury Jäneschiz (A 45 f. 163) in po smrti Jurija 
„Janeschiz oder Ramusch“ l. 1762 sin Valentin (A 15 f. 236).
Ime Ramuš je nastalo iz imena Erasmus, ki so ga do 16. stoletja zelo častili.

12.	Telján,	huba

Sveti Kilian je patron splavarjev.
Leta 1521 je že zapisan „Talian zu Freßnach“ (A 697 f. 42 in 104). Novembra 1640 je 
vpisan oče, sin Klemena Lukaza Tulliana, ki se glasi januarja 1638 Lukaz Ottouiz. 
„Lucas Ottouz zu Freschneh“ je boter avgusta 1641, avgusta 1648 je to „Lucas Otto-
uits seu Tullian u bresneh“; njegova žena je marca 1648 „Margar. Tullianka“ in junija 
1636 Marg. Tallianka. Leta 1664 dobi po smrti Lukaza Ottawiza hubo v Brežnjah sin 
Klemen (A 59 f. 143). V rojstni knjigi ta nikoli ni vpisan z imenom Otovc. Rodilo se 
mu je sedem otrok in je vselej ali Tullian (septembra 1665) ali Tallian (januarja 1681) 
in „Tellian zu brischnah“ (septembra 1677); dvakrat pa Italian (avgusta 1672 in okto-
bra 1673). Leta 1706 je dobil hubo sin Matija (pravilno Matevž) (A 45 f. 83). Kot oče 
se glasi tudi ta vselej Talian; oktobra 1703 pa je Matevž Kilian. Tako so vpisali tudi 
ženo botro maja 1703 Margar. Kilianka. Kot boter pa je ta tudi Mathaeus Ottobiz (ju-
nija 1703), poleg Mattheusch Thelian (februarja 1726). Njegov naslednik je decembra 
1738 spet zapisan z obojnim imenom, „Michael Ottouz seu Tulian“.

14.	Paternévc,	huba

Leta 1636 je Avguštin Peternelz omenjen kot vetrinjski podložnik v Brežnjah (A 54 
f. 190). Leta 1650 pa je rečeno, da je Avgustin Peternelz v Brežnjah Teuffenbacherjev 
podložnik (A 56 f. 7). Verjetno je spadala ta huba nekdaj v Štreklovo županijo, ki si 
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jo je samostan pridobil. V urbarju iz l. 1667–1680 stoji opomba: „Petterneuz Huebe“ 
(A 906). 2. junija 1673 sta bila prepisana naslednja podložnika iz županije Ströggl v 
dravsko županijo: Mathes Pagatscher (novejši: Primus Tscherne), „Valtan Tscherne“ 
(A 906 f. 1). „Primus Zerne aut Peternelz in Brieschnah“ je oče januarja 1682. Kot 
boter je ta maja 1673 Primus Schwarz. Marina Paterneuzhina je bila oktobra 1660 bo-
tra otroku Valentina Zerneja. Bila je žena Urha „Paterneuz v bresneh“ (boter januarja 
1639). Novembra 1780 se je tu poročil sin Marka Tscherneja, kajžarja, p. d. Paterneuza 
v Brežnjah. Torej sta se imeni dolgo držali skupaj. Sedaj je to Kovač v Ogradi.

15. Horbájt

Leta 1599 je bila izročena huba rajnega Jurija Harweitha v Brežnjah hlapcu Urbanu 
Paullu, ki je bil Krajnčev rejenec v Gorinčičah, ker se je poročil s Horbajtovo vdo-
vo (A 1 f. 106). Leta 1609 pa je Urban Hährweith zaradi revščine prisiljen prodati 
hubo za 143 Fl. 4 šil. Juriju Spondierju, rožeškemu kajžarju (A 48 f. 21). Leta 1636 
podeduje hubo sin Lukaz Spandier (A 54 f. 190). Novembra 1637 je vpisan ta kot oče 
Lucas Horbait. Po smrti Luka Harweitha je dobil l. 1641 malo hubo Toman Urbaniz, 
ki se je poročil z vdovo (A 52 f. 19). Maria Horbaittyna je bila botra decembra 1638. 
Oktobra 1643 je novi oče „Toman Horbait v bresnah“. Avgusta 1681 se imenuje oče 
Andrej „Nagele modo (sedaj) Herbaith in brischnah“. Dobil je l. 1680 hubo Tomaža 
Zwittra (A 59 f. 382). Sedaj Horbajta tu ni več.
Ime je nastalo iz starega imena Harboth ali Hariobaudes (gl. Gottschald).

16.	Míkel,	huba

Leta 1515 se omenja v vetrinjskem urbarju „Hanns des Micki sun zu Fresnach“ (GV 
3/23 f. 204). Leta 1524 je ta Hanns Niel, ki ima eno hubo (GV 8/1 f. 182). Leta 1652 
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je bil tu posestnik Urban, za njim pa Ahac Mikhl (A 1175 f. 64). Ta dva srečamo 
tudi že v rojstni knjigi. Decembra 1637 je vpisan oče Vrbanus Mikil. Njegova žena 
Jera Hmickla je botra decembra 1636; novembra 1639 je ista „Gertrudis Miklynia 
vu bresneh“. Januarja 1653 je boter „Ahazius Mikll v bresneh filius“. Njegova žena 
Maria Mikla pa je botra decembra 1669. Urbar iz l. 1718 navaja tu tedanjega lastnika 
Miklove hiše: „Thamaß Bärtl Sohn an der Michael Huebe, verehrt 1713“ (A 974 f. 
2). Leta 1713 je dobil Tomaž Mickhl po smrti Partla Mickhla tudi neki rožeški rutič 
(A 45 f. 226). „Partl Mickl in Brischnah“ je boter februarja 1663. Imel je osem otrok. 
Miklova hiša je omenjena tudi v urbarčku cerkve v Želučah. Do l. 1567 je imel „Nicl 
zu Freßnach“ neko cerkveno njivo, katero pa je dravski tok požrl (der Strom der Trag 
verschlungen) (A 718).

18.	Jurč,	huba

Kaže, da se nahaja hiša že l. 1521 v rožeškem urbarju, kjer je „zw Fresnach: Cle-
ment Treyber“ z novejšim pristavkom „Clement vnd Jurig dienen paijd“. Nato sledi 
„Clement vnd Jorg ledrar“ (A 697 f. 52). „Clement zu Fresnach des Treibers Sun“ je 
l. 1496 vetrinjski podložnik z eno hubo (A 2512 f. 144). Leta 1597 pride Kuna (Chu-
na), Jurčeva vdova, k flegarju in prosi, da bi smela prevzeti hubo za najstarejšega 
sina Hanza (A 1 f. 37). Leta 1645 je prišla spet mati Kunigunda in prosila za vnuka 
Paullija, ker je sin Hanz Juritsch umrl. Omenila je, da je huba majhna in malo preveč 
obdavčena (A 52 f. 75). Avgusta 1648 se rodi očetu Pavlu Juritschu in ženi Regini 
sin Partl. Njegova žena se imenuje pravzaprav Roina ali Rogina Juritschina, kakor 
je zapisana kot botra oktobra 1648 in julija 1685. Leta 1676 prevzame omenjeni sin 
prvorojenec Partl Juritsch rajnega očeta hubo „zu wresnah“ (A 59 f. 332). Leta 1706 
dobi malo hubo sin Hanß. Našteti so tedaj dediči, tj. otroci Partla Juritscha: „Hanß 
Besizer, Maria Ottobizin, Nesä, Jera, Ursula, Blasius“ (A 45 f. 91). Sedaj stoji hiša 
v Podgorjah.
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19.	Róžnar,	huba

Leta 1596 je bila huba rajnega Mihe Lepuschiza prepuščena njegovemu bratu hlapcu 
Urbanu Lepuschizu (A 1 f. 16). Leta 1602 dobi hubo Valtan Huetter z Rut, ker se 
je poročil z vdovo Heleno. Prevzeti je moral vzgojo Petra in Encija, sinov rajnega 
posestnika (A 1 f. 152). Leta 1623 je umrl ta Valthan Raßner. Zaradi toče so dolgovi 
presegali vrednost hube za 44 Fl. 24 ½ kr. Hišo je dobil tedaj najstarejši sin iz prvega 
zakona Peter (A 53 f. 51). Leta 1663 prepusti Peter Lepuschiz hubo Juriju Janneschi-
zu, ki se mora poročiti z njegovo hčerjo Lenko (Lenga) (A 59 f. 127), saj je imel z 
njo že otroka. Po njegovi smrti se poroči vdova s Petrom Räthom (Rat) in ta dobi 
hubo Petra Lepuschiza l. 1672 (A 59 f. 277). V rojstni knjigi je vpisano večinoma 
samo hišno ime. Prvi Peter Rosnar je boter novembra 1647 in junija 1639 je Elena 
Rosnarza botra. Avgusta 1664 je vpisan oče Geor gius Rosner, njegova žena je Elena 
Rosnarza, botra aprila in oktobra 1666; avgusta 1673 je oče drugi Peter Rosnar. Leta 
1708 prepusti Petter Lepuschiz, ker je postal star, hubo sinu Klemenu Rosnarju (A 
45 f. 104). Klement se je rodil novembra 1677. Starša sta zapisana v najkrajši domači 
obliki: „Roschnar na Wrißniah et – Halenka“.

21.	Črné,	huba

Črne je bil sicer vetrinjski podložnik, spadal pa je do l. 1673 v Štreklovo županijo. 
Šele tedaj so Valtana Tscherneja prepisali v dravsko županijo (A 906 f. 4). V urbarju 
iz let 1632 do 1640 sledi na koncu dodatek: „Volgt das Schluderman Ambt“ (žu-
dermanova županija), ki je bila l. 1563 zastavljena in l. 1631 spet odkupljena. Tu je 
naveden prvič v Brežnjah: „Valtan Tscherne, 1 ½ Huebe“ (A 1174 f. 271). Leta 1646 
je sledil po smrti tega Valtana Tscherneja njegov sin, prav tako Valtan (A 52 f. 90). 
Prvi otrok Valentina „Zherney v bresnah“ je bil krščen maja 1648. Njegova druga 
žena (če ni poprej pomota!) je bila januarja 1654 Nesa. Januarja 1649 je bila botra ta 
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„Agnes Zherneiza zu Fresnah“ ali Agnes Zerneika (februarja 1666). Marca 1645 je 
omenjena „Eua filia (hči) Schernotaua“ (Črnetova), ki se glasi decembra 1642 „Eua 
Zherney filia v bresneh“. Žena Primoža „Tscherne u Wrieschnäch“ (oče februarja 
1726) je januarja 1729 botra Marina Zerneva, a januarja 1731 Mina Zerneika. Maja 
1792 je tu umrl „Thomas Schwarz, Besitzer der Zerneth Hube“. Februarja 1767 je 
vpisan kot oče preprosto „Thomas Tschernei – ex Briesnach“.

22.	Ferm,	huba

Ferm je bil podložnik podgorske cerkve. Leta 1622 se je Krištof Saunig (Žavnik v 
Svečah) odpovedal paši v Kočni (Gotschna) in rožeška graščina jo je prepustila Par-
tlu Fermbu s pogojem, da bo pridno pazil, da ne bodo prihajali sem tuji podložniki, 
posebno Svečani (Zweggacher), past svojo živino, kakor se je to dotlej dogajalo, in 
da bo pašo pridno čistil (A 53 f. 19). Leta 1645 je prevzela ta rut proti humperški 
meji vdova po rajnem Partlu Fermbu za svojega sina (A 52 f. 83). Novembra 1635 je 
Partel Fermb zapisan kot oče na prvih straneh ohranjene rojstne knjige. Marca 1641 
se ta glasi „Barthol. Berze“, kar je mogoče pomota. Partil Feram je boter aprila 1641 
in njegova žena Margaretha Fermina je botra januarja 1646. „Vrsula Fermaua v bres-
neh“ se omenja januarja 1639. Maja 1642 je to botra „Vrsula Ferm zu Bresneh filia 
(hči)“. Njegov naslednik Michael Ferem je vpisan kot oče marca 1654. Njegova žena 
Margaretha Ferminia je botra decembra 1657.
Sveti Firmus oz. San Fermo ima mogočno dvojno cerkev v Veroni.
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DRAGOŽIČE – DRAGOSITSCHACH

1.	 Vógad,	huba

Že l. 1521 je zapisan v Dragožičah Jurj Agad oz. Agat (A 697 f. 53). L. 1619 je 
dobil drugi Jurj Aggäth hubo po rajnem očetu Luku (A 48 f. 150). Po smrti tega 
Jurija Agätitscha postane posestnik sin Luka (A 53 f. 59). Januarja 1637 je kr-
ščena Nessa (Neža), hči tega Luke Agatta in njegove žene Alenke. Ko je maja 
1639 krščen sin Urban, se glasi oče Lucas Agada. Kot boter pa je novembra 1639 
Lucas Vagaditsch, njegova žena je oktobra 1652 Alenka Vogadina oz. septembra 
1638 Elena Vogadniza. Nesha Wouatoua, botra novembra 1646, bo najbrž njegova 
gornja hčerka. Februarja 1662 je vpisan krst Gregorja, sina Adama Vogada, ki je 
kot boter novembra 1650 Adam Vogaditsch; njegova žena Elena Vogadina je botra 
novembra 1661; junija 1672 je ta Helena Vogariza. Leta 1691 prepusti zaradi svoje 
starosti Adam Agaith hubo sinu Gregorju (A 57 f. 67). Ko je krščen sin Jakob, je 
oče Gregor Agad. Januarja 1705 se imenuje oče Gregor Vogar. Julija 1720 je vpi-
san oče Jožef Vagar. Ta Jožef Agan je umrl marca 1744, star 40 let. Kot boter se 
glasi marca 1721 Josephus Vohatt, septembra 1726 Jos. Uohad. Po njegovi smrti 
prevzame hubo l. 1744 sin Jakob (A 58 f. 143) in leta 1755 njegova vdova Lengga 
za sinova Marka in Valentina (A 15 f. 124). L. 1771 je vpisana poroka Marka, sina 
Jakoba Bogada. Kot oče je ta avgusta 1772 Vohar. V jožef. katastru pa je ta Markus 
Ogat (JK 462 n. 722).
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2.	 Cávsnik,	huba

Po smrti Gregorja Urbanca (Vrbaniz) dobi l. 1599 njegovo hubo Lenart Zaußnig, sin 
Klemena Zaussnigga v Šmartnu, ker se je poročil z vdovo (A 1 f. 111). Po njegovi 
smrti je huba l. 1626 izročena njegovemu sinu Lenartu (A 54 f. 14) in po smrti Le-
narta l. 1664 sinu Tomažu (A 59 p. 140). Njegova žena je Eua Zausniza, botra marca 
1671.

4.	 	Línarč,	huba

Leta 1660 je flegar dovolil Lenartu Zausnigu nekaj gmajne pri vasi na gorici, da si 
tam postavi svojo kajžo, s pogojem, da jo pozida v teku enega leta (A 59 f. 4). No-
vembra 1660 se je rodil temu očetu Lenartu Zausnigu sin Klemen. Vrsula Lenartin, 
botra junija 1666, ali Vrsula Zherniza, botra 1675, je bila žena Lenarta Zausniga. Leta 
1705 dobi malo hubo (Hüebl) Lenarta Zaußniga ali Tscherneja gornji sin Klemen (A 
45 f. 72) in po njegovi smrti l. 1725 bratranec Hanz Saliterer (A 10 f. 69). „Joannes 
Saliter vlgo Zherneč in Dragoschizach“ je boter februarja 1746. Pri poroki hčere Sale 
novembra 1755 se glasi ta „Joannes Saliterer vulgo Lenhartiz“. V urbarju iz l. 1745 je 
tu imenovan „Hanß Tscherne oder Lienhordtitsch“ (BzGRos 184 n. 335). Leta 1757 je 
prepustil ta Hanz Tscherne ali Lienhärtitsch hubo, ki jo je prevzel l. 1732, sinu Matiju 
(tako!) (A 15 f. 172). Sin Matevž je pri poroki januarja 1759 Mathaeus Lienhordiz, kot 
oče julija 1760 Lienhartiz in maja 1769 Linartitsch. Sin Simon pa je pri poroki no-
vembra 1765 Saliterer. Julija 1803 pa se glasi v mrliški knjigi „Simon Leonhartisch an 
der Lenartitsch Hube zu Dragoschitschach“. Za njim je vpisana istega leta, novembra 
1803, njegova žena „Maria Pollanzin Wittib des Simon Leonartisch“, stara 70 let. V 
času jožef. katastra je posestnik te polhube „Matthaeus Lienharditsch oder Tscharne“ 
(JK 462 n. 93). To dvojno ime se je menda začelo že l. 1623, ko je moral plačati 3 Fl. 
12 k. „Georg Tschernee so (sedaj) Leonhard Zaußnigg“ (A 36 f. 73).
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5.	 Haréj,	huba

Leta 1634 prepusti Blasi Rapatsch, ker je star, slaboten in zdelan mož, svojo hubo v 
Dragožičah sinu Gašparju (A 54 f. 167). Pri krstu sina Adama decembra 1636 je ta 
Gašpar Harre; novembra 1647 pri krstu sina Valentina je ta Gašpar Repatsch; njegova 
žena je januarja 1654 botra Magdalena Harraika oz. Hareika, botra junija 1666. Mar-
ca 1665 je boter omenjeni sin „Valtan Harrey 1. Repaz filius“. Adam Harrey je oče 
maja 1671; decembra 1658 je isti boter Adam Repazh; julija 1678 je ta „Adam Harei 
zu Drohosiz“, marca 1675 Adam Karöi. Ta je dobil Rapätschevo hubo, žago in kajžo 
(na Bistrici) l. 1664 po smrti očeta Gašparja (A 59 f. 142). Decembra 1784 je tu umrl 
Matevž Kare, star 58 let. V rojstni knjigi se imenuje ta februarja 1799 Matevž „Ro-
patsch vulgo Harrey“. Avgusta 1639 je vpisana med botri „Aniza Harreieua“, ki se 
imenuje aprila 1641 „Anna filia (hči) Blasi garei“, torej je bila hči Ropača oz. Hareja.
Ime spominja na angleško ime Harry, ki se glasi pri nas navadno Arih.

6.	 Ajtónč,	huba

„Maria Anthonizhaua vu droshizeh“ je botra januarja 1639, marca 1636 je ta „Marina 
filia (hči) Antonij v dragosizhah“ in februarja 1647 „Marina Aytonitsch filia zu Drago-
schizeh“. Kaj pomeni točno naslednji vpis, je nejasno: „Marina Aitoniz v dragoshizeh 
filia ex parochia St. Michaelis v guanih (ali guarih) quandam“ (botra julija 1640). Av-
gusta 1640 je vpisana „Regina Aitonizh filia zu Dragoshizheh“. Leta 1684 je govor o 
hubi Adama Anthonitscha (A 59 p. 437), prav tako l. 1701, ko je govor, da je umrl Jury 
Antonitsch, ki je dobil hubo l. 1691 (A 45 f. 4). Leta 1691 jo je prepustil Jacob Antha-
nitsch naravnemu sinu Juryju (A 57 f. 66). Jakob Aitonitsch je imel devet otrok ali od 
prvorojenca Jurija, rojenega aprila 1654, do zadnjega julija 1673 je zapisan vselej kot 
Aitonitsch ali Aytonitsch. Njegova žena je bila Marina Aytonizina (botra julija 1669) 
ali Marina Haitoniz (septembra 1674). Sin Jury ima pet otrok ali njegovo ime se glasi 
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vselej Antoniz od septembra 1689 do 1699. Po njegovi smrti je dobil hubo svak Marko 
Sereinig za svojega sina (A 45 f. 4). Junija 1704 se glasi ta kot oče „Mark Antoniz sive 
(ali) lanio (mesar)“. Njegov sin Hanz, ki je postal gospodar „Adam Anthonitsch“-hube 
l. 1717 (A 45 f. 292), je marca 1726 oče „Joannes Aitonitz u Drousitzäch“. Jožef. kata-
ster piše enkrat Aitonitsch (JK 462 n. 1752), večinoma pa Antonitsch (ib. n. 88).
Ime bo prihajalo od krstnega imena Agaton kakor ime Ajta iz Agata.

8. Rúpovc

Leta 1615 je prodal Jurij Paggiz, kovač na Reki, poznejšo Habnarjevo hubo Urbanu 
Hafnerju iz Dragožič (A 48 f. 103). Kot oče se ta glasi novembra 1635 Vrbanus Rue-
pouz. Ime Rupovc je tedaj torej že obstajalo. Oktobra 1648 je vpisan oče Vldaricus 
Rupouz. V knjigi prevzemščin je ta Vlrich Hafner, ki je l. 1657 prevzel hubo skupaj z 
gmajno, kjer je nekdaj stala ožaga (Prenoffen), namesto katere je postavil kajžo (A 56 
f. 90). Oktobra 1674 se imenuje ta kot oče Vldaricus Habner. Sicer pa je bil Andree Ru-
povc l. 1671 podložnik osojskega samostana (A 1025 f. 19) in deloma cerkve v Št. Petru 
(ib. f. 21). Tako tudi še v času jožef. katastra „Jos. Rubouz oder Urabel“ (JK 462 n. 98).

10.	Wíšter

To hišno ime se pojavi v Dragožičah šele oktobra 1702 s krstom Simona, sina Ga-
šperja Fisterja. Leta 1736 je bila zapuščinska obravnava tega rajnega Gašperja Kho-
matterja ali Rainerja, ki je umrl kot preužitkar pri svojem sinu Šimanu Khomatterju 
v Dragožičah (A 60 f. 245). Malo zmešano! A to še ni vse. Leta 1701 je kupil Gašpar 
Reiner ali Kuesternig, hodiški podložnik, hubo Jerneja Muedena ali Kamaterja v 
Dragožičah brez premičnin in brez setve, samo kar ima žeblje (A 45 f. 13). „Bärtl 
Wiester am Greuth enhalb der Traa“ (tj. Dob pri Hovsu) je bil l. 1629 še rožeški 
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podložnik (A 54 p. 97). Še l. 1686 je bil ta rožeški podložnik, sedaj Andre Reiner, 
skupaj z drugimi v Dobu in na Žopračah (Greuth vnd Selbrizen) (A 1024). Leta 
1692 je prepustil Jakob Khameter hubo v Dragožičah sinu Matjažu (A 57 f. 69). Ta 
sin Matija je bil rojen februarja 1667 kot sin Jakoba Mudena in žene Uršule. Tudi 
sam se imenuje kot oče januarja 1693 Matija „Müden in Drohosiz“. To dvojno ime 
srečamo koj na prvih straneh ohranjenih rojstnih knjig. Januarja 1637 je vpisan boter 
„Barthol. Komattar“. Aprila 1636 je ta oče Barthol. Muden; avgusta 1643 je isti boter 
Barthol. Mudan; njegova žena je januarja 1640 Elena Mudina oz. maja 1647 Elena 
Mudana „v dragoshizesh“. Leta 1608 po smrti Miklavža „Muden zu Tragositschach“ 
so prisodili hubo sinu Lenartu (A 48 f. 5). Toda l. 1613 se je flegarju zdelo, da je Le-
nart Muden „etwas einfeltig“ in dal je hubo Jakobu Enßkhu (Incko) iz Št. Ožbolta, ki 
se je poročil z Mudnovo hčerko (A 48 f. 82). Toda naslednje leto je ta umrl in hubo 
je dobil Jurij Lepuschiz (ib. f. 90).

11.	Luk,	kajža

Tu je umrl avgusta 1788 preužitkar Luka Zausnig, star 56 let, februarja 1801 pa tu v 
Lukovi kajži (Lukkäuschen) Marija, vdova po Luku Postrainiggu, rojena Andreiz, 
stara tudi 56 let. V jožef. katastru je posestnik tu „Lukas Postreinig oder Zausnig“ 
(JK 462 n. 109). Luka Zausnig, tkalec in zidar, je kupil Wištrovo (Sereinig oder Wü-
ster) pajštebo l. 1772 (A 14 f. 195).

12.	Štrtínjak,	polhuba

Leta 1629 toži Adam Startinig, Welzerjev podložnik, pastorka Petra Startiniga (A 
66 f. 64). Marca 1636 je ta slednji vpisan kot oče Petrus Startiniakh; februarja 1647 
pa je isti „Petrus Stertineg na quanzy“. Njegov naslednik je februarja 1681 oče 
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„Philippus Stertinig na quanze in Drohosiz“. Februarja 1726 je bil tu oče Matevž 
„Stertinjäkh u Drousitschäch“. Rojen je bil kot prvorojenec septembra 1692 Petra 
„Lienzhe modo (sedaj) Stertinig“. Ta se imenuje maja 1699 „Stertinig in Glans seu 
(ali) Drohosiz“. Umrl je decembra 1742 „Petrus Startiniagg in Wriesniach“, star 97 
let, od teh je preživel 62 let v zakonu. Marca 1637 je vpisan oče Avguštin Glans nik, 
ki je novembra 1639 „Augustinus Stertin filius“ (sin).
Štrtin ali štrtinjak (Startin) je sod, ki drži deset veder.

13.	Ahačíč,	kajža

Jožef. kataster pravi, da je Jožef Agatz podložnik Gradišča (JK 462 n. 103). Janu-
arja 1799 se je tu poročil Martin Achatshitsh, sin Jožefa, posestnik Achatshitsheve 
kajže. Februarja 1751 je vpisan oče „Josephus Startiniagg in loco Quanza“ (v kraju 
Klanec). Ta je bil najbrž rojen marca 1725 kot sin Ahaca Stertinacha; Ahacij končno 
pa je bil rojen maja 1696 kot sin Petra „Stertinig in Drohosiz“, torej sin gornjega 
Štrtinjaka.

14.	Krámarč,	kajža

Leta 1602 je umrl Gaspar Ropatsch in nato še žena in dva otroka v teku desetih 
dni. Dva mala otročička sta edina ostala pri življenju. Njegovo kajžo na klancu (am 
Glanz bey Tragositschach) je kupil Miha Cramer iz Velike vasi, ki je nato prodal 
svojo kajžo tam Muhičevemu zetu (A 1 f. 161 in 162). Leta 1615 jo prepusti ta zetu 
žnidarju Rueplu Seherju, ki se je poročil z njegovo hčerko Cattrino (A 48 f. 104). 
Ali ima ta okoliščina z imenom njegovega naslednika kako zvezo, je vprašanje. 
Naslednik je bil aprila 1638 oče Tomaž Cramar; januarja 1641 Catrusnegh, junija 
1649 Stertinegh seu Cromer. Marca 1650 je ta boter Tomaž Cotrin in decembra 1659 
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Tomaž „Poog seu Stertineg“ in julija 1639 Tomaž Stertin. Njegova žena je septembra 
1651 „Catharina Cotrinin seu (ali) Cromarin“, septembra 1657 „Cathar. Stortiniza 
seu Cromarin“, junija 1641 „Cathar. Catrusshin“, avgusta 1659 „Cathar. Stortiniza 
seu Pokyna“, julija 1656 „Cathar. Cramarza“. Decembra 1661 je oče njegov nasled-
nik Clemens Rauttar ali Lautar, kakor je zapisan kot boter; decembra 1669 je ta 
„Clem. Robas“; aprila 1677 pa „Clem. Kramer na Quanze“. Njegova žena, „Elena 
Cramarza na quanzy“, je botra aprila 1671. Leta 1708 je prepustil ta kajžo sinu svoje 
hčerke Neže, preužitkarice pod humperško graščino, Lenartu Schuesterju, medtem 
ko je svojega sina zaradi slabega obnašanja in hudodelstva razdedinil (A 45 f. 117). 
Ta Lenart Schuester je kot oče vselej vpisan kot Rautar, Lautar ali Kramar(č). Tako 
je decembra 1716 Leonh. Rauther, januarja 1720 Leonh. Kramartsch, novembra 
1721 Leonh. Kramer, oktobra 1731 Leon. Lautar, itd.

15.	Kocján,	kajža

Leta 1624 je dobil od rožeške graščine dva rutiča ob Radiši Peter Vrbaniz iz Dra-
gožič, ki je bil sicer podložnik cerkve sv. Doniža v Veliki vasi (A 53 f. 75). V 
cerkvenem urbarju se imenuje l. 1671 kot podložnik omenjene cerkve „Peter am 
Glanz“ (A 1025 f. 22). Leta 1733 je to „Peter am Glanz oder Cantian Sitter“ (A 
2397 n. 79). „Petter na quanzy“ je bil boter novembra 1640. Aprila 1692 je vpisan 
oče „Canzian Sitter aut (ali) Klozer- in Prody“. „Canzianus Sitter aut Quazer sutor 
(čevljar) in Quanz“ se imenuje isti kot boter septembra 1689. Tako tudi kot oče 
marca 1695 „Canzianaus Klazer sutor (čevljar) in Quanze“. Decembra 1703 pa je 
isti „Canzianus Kozian – ex Dragoshits“. Njegova žena je botra oktobra 1702 Ma-
ria Sitercozianka. V času jožef. katastra je posestnik „Petter Sitter, Kazian“ (JK 
462 n. 102 in 940).
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16.	Koránc,	kajža

Po smrti Gregorja Tscherneja (Črni) je dobil l. 1622 njegovo kajžo v Dragožičah (zu 
Tragositsch) zet Hanz Hafner, po poklicu čevljar (A 53 f. 34), a že leto nato, l. 1623, 
jo je ta prodal Juriju Sultschitschu (Žučič) za 148 Fl. (A 54 f. 43), in Schuschitsch 
l. 1629 Juriju Vrbanizu (A 54 f. 84). Ta Jurij Urbaniz je bil sin Gregorja Vrbaniza, 
bivšega posestnika poznejše Cavsnikove hube, omenjen l. 1626 (A 54 f. 14). Nje-
gov očim je namreč tam prevzel očetovo hišo. Po smrti Jurija Vrbaniza je prevzel 
l. 1650 kajžo sin Avguštin (A 52 f. 130). V rojstni knjigi je ta kot oče septembra 
1660 pri krstu sina Mihaela vpisan še kot Augustin Vrbaniz, a avgusta 1663 je isti 
naenkrat Augustinus Coranzll in oktobra 1670 „Aug. Coranz“. Oktobra 1665 je isti 
boter „Augustinus Coralz“. Njegova žena pa je še junija 1670 Jera Vrbaniza; febru-
arja 1664 „Gertrudis Vrbanzijna na quanzy“ in oktobra 1653 „Gertrudis Jergele na 
quanzy uxor (žena)“. Leta 1688 piše, da je prepustil Avguštin Vrbaniz svojo kajžo 
(Vrban Vrbaniz Kheuschen zu Tragoschitschach) sinu Mihaelu (A 57 f. 21). Aprila 
1694 je ta oče „Michael Zausnig seu Korenz – in Quanze“. Leta 1715 izroči Michl 
Vrbaniz zaradi starosti kajžo zetu Lovrencu Inzkhu (A 45 f. 256). Kot oče se glasi 
septembra 1719 Vincentius Kaishnikh; septembra 1728 „Jnci sev Laurentij prius 
(poprej) Kaischnigg“; julija 1733 Vincentii Vrbanz. Leta 1739 je prodal ta Vincenz 
Keischnigg, posestnik kajže Avguština Vrbaniza, to kajžo Jožefu Secherju (A 10 f. 
213). Septembra 1731 je ta kot oče še Josephus Sehar in februarja 1733 „Jos. Rader“, 
a oktobra 1743 se glasi „Josephus Scheger vlgo Koranz“. Leta 1757 izroči ta zaradi 
starosti kajžo sinu Matevžu (A 15 f. 158), po njegovi smrti pa l. 1760 sinu Gregorju 
(A 15 f. 209). Januarja 1770 je ta oče Gregor Korenzi. V jožef. katastru je ta „Gregor 
Korrinz oder Urbanz“ (JK 462 n. 107) ali „Gregor Kurrenz oder Seger“ (ib. n. 979). 
Umrl je novembra 1813 „Gregor Schegar – Wittber vlgo der alte Koranz“, star 82 let.
Korant je zelena žaba.
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17.	 Polánc,	kajža

Leta 1777 piše, da je rajni Jakob Pollanz pred približno 42 leti na novo pozidal tako 
imenovano Polančevo (Polanz) kajžo v Dragožičah. Dedič, sin Valentin, prepušča 
sedaj to kajžo, ker si je postavil sam novo kajžo v Podgorjah, sestri Apoloniji, ta 
pa svojemu ženinu Gregorju Antonitschu, p. d. Čudnovemu v Podgorjah (A 14 f. 
412). V jožef. katastru je ta Gregor „Antonitsch vlgo Pollanz“ (JK 462 n. 1180) oz. 
Gregor „Pollanz vlgo Jaquitsch“ (ib. n. 982). Tu je umrl avgusta 1777 Jacob Polanz, 
star 76 let.

18.	Grilc,	kajža

Oktobra 1644 je imenovan v krstni knjigi oče Rupert Smolnig; januarja 1653 je isti 
Rupert Smolnig ali Grilz in februarja 1666 Rupert Grilz ali Peternell. Njegova žena je 
avgusta 1648 botra Marina Grilka, aprila 1654 je ta Marina Smouniza in aprila 1664 
Marina Paternelzina. Imela sta devet otrok, a razen sina Martina same hčerke. Leta 
1672 je prepustil Rueph Schmallnig svojo kajžo v Dragožičah Ožboltu Lippeju, ki je 
bil pripravljen poročiti se z njegovo hčerko (Špeto) (A 59 f. 283). Ta je vpisan kot oče 
marca 1672 kot Oswald Lipei in žena Spetta; novembra 1674 je pa isti Oswald Griliz; 
aprila 1678 je ta boter „Oswalt Grillz ali (tako!) lip na Trabsitsh“; njegova žena je 
februarja 1670 še „Elisabetha Grilz filia (hči)“. Leta 1700 dobi razpadajočo kajžo raj-
nega Rupa Schmollniga zet Krištof Polläniz (A 57 f. 201) in l. 1727 prevzame to kajžo 
ali pajštebo (Keischen oder Badstuben) bratranec Matija Pollänz (A 10 f. 93). Kot oče 
je ta vselej imenovan Smovnik, tako npr. februarja 1728 Matthiae Simounigg. Januar-
ja 1730 je zapisan celo kot Rup Simounigg. Leta 1741 je dal to „Smollnigbadstuben“ 
zapisati na svoja sinova Antona in Tomaža (A 58 f. 50). Novembra 1765 je vpisan tu 
kot oče „Tomaz Polanz vlg. Grilz“. V mrliški knjigi je rečeno oktobra 1789, da je bil 
Tomaž Pollanz posestnik kajže Grilitz v Dragožičah 18.
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19. Márkec

Leta 1684 je prepustil Adam Anthonitsch (Ajtonč) v Dragožičah zetu Marku Serey-
nigu od svoje hube obronek, da bi si ta tam pozidal kajžico in si pridobil pravico 
do taberne (A 59 f. 437). Mark Sarainigg je umrl kot mesar najbrž v Brežnjah, star 
90 let. Imel je devet otrok ali nobenega sina Marka. Mogoče so začeli klicati sina 
Martina, ki se mu je rodil novembra 1697, Marka. Kajti marca 1743 je vpisan oče 
„Marcus Sereinigg vlgo Markiz lanio (mesar) in Brießnach“. Leta 1762 dobi Serei-
niggovo kajžo skupaj z mesnico in taberno v Dragožičah sin Max (A 15 f. 240). V 
času jožef. katastra je bil lastnik kajže Markus Sereinigg (JK 462 n. 108) ali Markus 
Markiz (ib. n. 701).

20.	Dobróvnik	(na	Talah)

Leta 1771 si je pridržal Simon Zausnig majhen travnik na Dobrovi in njivo na Klinu 
pri Dravi, da si postavi tu do l. 1772 novo kajžo, ki naj bi se imenovala Dobrounikova 
kajža (A 14 f. 172). Tako je zapisano nato v jožef. katastru „Simon Dowraunik oder 
Zausnig“ (JK 462 n. 110) ali narobe Simon Zausnig oder Dobraunig“ (ib. n. 725).
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DRAVLJE – DREILACH

1.	Jerólč,	kajža

Še leta 1872 se imenuje kajža samo Boštjanova pajšteba (Woschtianbadstube) (ADG-
PA  St. Jakob 42). Šele l. 1895 beremo „Jerolč Keusche – Bostjanbadstube“. Njen 
posestnik je Worenz Ignac (ib. 43). Odkod hišno ime, je zaenkrat uganka. L. 1756 je 
omenjena v Kurličah (Gurlitsch) pri Krivi Vrbi huba Jerolitsch (994 Sub rep.).

3.	 Kómatar,	kajža

Komatar v Dravljah je bil haleški podložnik. Zato moramo biti zadovoljni vsaj s 
podatki v rojstni knjigi. Decembra 1640 je tu vpisan boter Inocencij „Comatar zu 
Drauleh“, avgusta 1642 pa botra „Marina Comatar filia zu Drauleh“ (Komatarjeva 
hči v Dravljah) in novembra 1650 je botra „Elena Comatarza“.

5.	 Štantáč

Kaže, da je hišno ime okrajšana oblika za ime Standar(t) (gl. Gottschald).
V sodnijskem zapisniku je omenjen med drugo moško mladino, ki se je klatila prvo 
adventno nedeljo l. 1627 okoli z godci, plesala in uganjala burke in dražila župnika, 
tudi Jurij Standar (A 66 f. 314). Pozneje tega imena ni mogoče več najti. Hiša je bila 
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polhuba in je omenjena že l. 1521. Imel jo je Vrbnik iz Pograda (A 697 f. 66). Tudi l. 
1629 je samo rečeno, da je imel „Leonhard Wurbnig zu Pograd“ culehen (Zuelehen) 
v Dravljah, ki ga je prepustil zaradi starosti in uboštva sinu Avguštinu skupaj s hubo 
v Pogradu (A 54 p. 113). Leta 1711 prepusti tedanji Vrbnik Miklavž Mikula ta „cu-
lehen“ Juriju Fanturju, ki je obljubil, da se bo poročil s pastorko Marka Fanturja (A 
45 f. 181). Ta „Marcus Vantur vulgo Stantaz“ je umrl, star 80 let, oktobra 1737. Novi 
posestnik Jurij Fantur pa je zapisan kot oče vselej kot „Georgius Stantazh“ (marca 
1714). Naslednik Hanz Stantač je zapisan l. 1767 v cerkvenem urbarju kot „Johann 
Stäntärz oder Vantur“ (ADG-PA St. Jakob 37).

6.	 Žlósar,	kajža

Žlosar je bil podložnik graščine Halek, kakor večina hiš v Dravljah. To je bila 
majhna graščina in je ohranjenega prav malo arhiva te graščine. V rojstni knjigi 
najdemo prvič Žlosarja (Wlasio Slosar) kot botra junija 1669. Oktobra 1673 je 
vpisan ta kot oče „Blasij Schlosser“. Maja 1742 je med botri Maria Schlussarza, 
žena Valentina Smovnika (Schmounigg), ki je kupil kajžo od Blaža Schlosserja l. 
1739 (A 58 f. 2).

7.	 Fantúr,	huba

V prepisu farovškega urbarja iz leta okoli 1630 (prepisan l. 1728) je ohranjeno prvot-
no ime Bonaventura, ki je ime slavnega svetnika (2399 f. 6). V knjigi prevzemščin 
je omenjena „Vantur hueben“ prvič leta 1616 (A 48 f. 109). 1661 je prevzel hubo 
Peter Vantur. Peter Fantura je boter oktobra 1673, njegova žena „Affra Fanturniza“ 
pa oktobra 1676.
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Dravlje – brod čez Dravo leta 1954 (foto: Tevžej Dobernik).

8.	 Hébečnik,	huba

Ime kaže, da je tu neka Eva igrala važno vlogo. Naši ljudje so nekdaj izgovarjali ime 
Eva kot Efa ali Heba.
Julija 1685 je vpisana npr. botra „heba mesnarin ta stara“ in julija 1705 „Efa Clozar-
za“. Leta 1622 je bil „Häbitschnig zu Droylach“ Welzerjev podložnik (A 36 f. 38). 
Peter Gebznigk je vpisan avgusta 1636 kot oče in marca 1643 je isti Peter Hebiznig. 
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Kot boter je isti julija 1672 vpisan kot Peter Ewitschnickh in februarja 1675 Peter 
Ebutschnagg in njegova žena je novembra 1669 Eua Hebiznizha.

9.	 Jérgele,	huba

Ta huba je bila podložna graščini Bekštanj. Urbar iz l. 1531 našteva med podložniki 
v Rožu (Rastal) Rupa Swetheja (A.R. Slov./urb.I/la f. 42). Naslednji urbar iz l. 1606 
navaja med Rožani Gregorja Schwecho (Mus. Vili 2. 101 f. 103). Leta 1660 se nahaja 
na tem mestu Miha Raitgeb (Dt. 704 p. 108). „Michael Ratkeb oder (ali) Jörgele zu 
Dreulach“ je boter l. 1679. Ali je ta Miha Ratkeb ali Raitgeb (Račob) identičen z 
Miho Miscounigom (Miškovnik), ki je imel oktobra 1655 otroka z Marino „Jergele 
v drauleh filia“ (s hčerjo Jrgelna v Dravljah), je vprašanje. Je pa zelo verjetno, ker sta 
že decembra 1658 bila Miha „Jergele zu Dralah“ in Marina zakonska starša. Druga 
žena Mihe Jrgelna je bila „Eua Jergelnauza“ (botra marca 1667) ali „Eua Jergelini-
za“ (botra avgusta 1671).

11.	 	Boštján,	huba

Leta 1585 je omenjen v haleškem seznamu „Sewastian zu Drellach“ (614 f. 16). Leta 
1648 neki Košat toži Ožbolta Vanturja in Lenarta Wastiana, haleškega podložnika v 
Dravljah, da prevažata s svojima ladjama v njegovo škodo žito (A 49). Januarja 1727 
se nahaja med botri „Moiza Wostiänäua“, februarja 1733 pa „Maria Bastianka“. Ja-
nuarja 1746 se je poročil Jakob Hoia, p. d. Boštjan, iz Dravelj z Lucijo Leben. Junija 
1751 pa je zapisan ta kot oče Jakob Treilacher. V mrliški knjigi pa piše aprila 1771: 
„Jakobus Dreulacher rusticus (kmet) Dreulach 11“. Bil je 48 let star. Kaže, da se to 
umetno ime ni obdržalo.
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12.	Tomažíč,	huba

Hiša je bila podložna v Osoje. Žalibog je bil tudi osojski arhiv večinoma uničen. Iz 
l. 1671 je ohranjen seznam štibre, kjer je zapisan v županiji Rož na zadnjem mestu 
Adam Tomaschitsch (1025 f. 19). Iz približno istega časa je tudi okrnjeni urbar, kjer 
je naštet na istem mestu Lienhardt Tomäschitsch (1154 f. 166). Lenart Thomasitsch 
je vpisan v rojstni knjigi kot oče septembra 1635. Njegova žena Cuna Thomashizhin 
je bila botra januarja 1642.

14.	Repíč,	huba

V rojstni knjigi se pojavi to ime šele aprila 1661 z očetom Filipom Repizhem. Njego-
va žena Vrsula Repitschka je botra februarja 1675 oz. julija 1678 (Vrsula Rapizin in 
Droulah). Mogoče se je priselil Repič iz sosednje ziljske fare kakor junija 1677 oče 
Lenart „Rapitsch junior in Droulach“ oz. marca 1684 „Leon. Rapiz figulus (lončar) 
in Drailah“. Novembra 1679 je bival ta Lenart Repiz v Borovljah (roj. knj.).

15.	Hója,	huba

Hloja namesto hoja pravijo Slovenci samo še ob Kolpi (gl. Bezlaj). Leta 1521 pa se 
je tako govorilo tudi pri nas, kakor priča rožeški urbar: „Zw. Drelach: Entzi gloya“ 
(A 697 f. 74). Tako ima še jožef. kataster: „Joh. Gloja, Dreylach 15“ (JK 456 n. 265). 
Vmes pa se je beseda že spreminjala v hvoja in končno v hoja. Tako se omenja fe-
bruarja 1612 „Siman Gloya zu Droillach“ (A 48 f. 61); l. 1628 pa je isti „Simon Voia 
zu Dreulach“ (A 54 p. 62). Tudi v rojstnih knjigah najdemo ta prehod. Septembra 
1636 je boter „Simon Gloya“, februarja 1637 je zapisan isti kot oče „Simon Oya“, 
novembra 1640 pa je „Simon Goia“, njegova žena je decembra 1646 „Elena Goika 
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zu Drailah“. Leta 1674 je prevzel hubo (Gloya Huebe zu Dreulach) „Voltan Rapatsch 
(= Korei), der sein tochter Lucia Ehelichen wirt“ (ki se bo poročil z njegovo hčer-
jo Lucijo) (A 59 p. 301). V rojstni knjigi je vpisan ta kot Valentin Boya (decembra 
1676), „Valentin Boia u Troulah“ (septembra 1680) in „Valentin Voya in Droulach“ 
(decembra 1683); njegova žena je decembra 1675 botra „Lucia Gloikha zu droulah“ 
in „Lucia Voyka“ (avgusta 1689).

17.	 Krájevc,	huba

Ime pomeni, da je prišel nekdanji posestnik iz Podkraja.
Kdaj se je to zgodilo, iz pičlih podatkov ni mogoče ugotoviti. Tudi ta hiša je bila 
podložna graščini Halek. Verjetno že pred letom 1640, ker decembra 1641 piše v 
rojstni knjigi, da se je rodila Adamu „Craieuz zu Drauleh“ hči Neža. Decembra 
1661 je potem vpisan oče Andrej „Craieuz zu drailah“. Januarja 1680 pa je to „Andr. 
Krajouz aut (ali) Schüz in Draulach“. Leta 1686 je plačeval Andre Schiz v Dravljah 
od taberne (A 1024 f. 79). Strelz (oz. Strevc), prevedeno kot Schüz, je še sedaj kmet 
pod Krajem, kar je del Svaten.

18.	Drávnjek,	kajža

Pravili so mi, da je bila kajža zidana šele v „pompavu“ (Bahnbau), ko so gradili 
železnico. Toda v rojstni knjigi piše že novembra 1832: „Thomas Zittinick Keuschler 
vo. Draunik – Draülach 18“ (kajžar, p. d. Dravnik). Podobno beremo dve leti nato, 
avgusta 1834, v mrliški knjigi „Thomas Zettinigg vo. Draunigg“. Marca 1816 je tu 
umrl kajžar Jožef Hebetschnigg, p. d. Draunigg, star 73 let. V popisu vernikov iz l. 
1872 piše še Draunik (ADG-PA St. Jakob 42); naslednji popis iz leta okoli 1895 pa 
ima že sedanjo obliko Dravnjak (prav tam 43). Kajža stoji na polju ob Dravi.
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GORINČIČE – GORINTSCHACH

1.	 Lepúšč,	kajža

Leta 1521 se glasi: „Im Winkll (NB: Gorinčiče se držijo Kota!) Lyppusch“ (A 697 f. 
79). Tako je ime zapisano nekajkrat tudi v knjigi prevzemščin, npr. l. 1611 in l. 1615 je 
med upniki omenjen „Lepusch im Winkhl“ (A 48 f. 40 in 100). Leta 1622 je določil oče 
Hanz „Lepuschitsch im Winkhl“, da dobi hubo sin Jurij. V opombi pa je rečeno, da ta 
prepušča obe hubi (die zwo hueben) bratu Jerneju, ker je bil sam že kovač in imel svoj 
dom (A 53 p. 20). Hiša je bila bogata, ker je imela mlin. Žena Jerneja Lepuschitscha je 
bila hči gostilničarja Knafla v Veliki vasi. Pri krstu prvega sina Marka marca 1645 sta 
bila med drugimi za botra Katarina, žena gospoda flegarja (Prefecti) Standla, in Barba-
ra, žena bivšega flegarja Adama Fukarja. Ta sin Marko (Marggo) je prevzel Lepuščevo 
hubo v Kotu (in Winckhl) l. 1669 (A 59 f. 221). Leta 1603 je omenjen bivši Lepuščev 
mlinar Gašper (Caspar, so bißhero beim Lepuschiz Mildner) (A 1 f. 180). Glede naglasa 
bi bilo treba posebej poudariti, da se ime naglaša na srednjem zlogu. Zato se glasi junija 
1636 boter „Bartholomaeus Pushiz“, ker je krstitelj slišal že tedaj samo Lpúšč.

2. Primik

Po smrti Peternela „Primkh zu Gorintschigg“ dobi hubo l. 1615 sin Urban (A 48 f. 
100). Še marca 1637 je ta oče „Vrban Premik“; septembra 1639 pa je isti kratko malo 
„senior (stari) Premeg vugorenzeh“ in tudi marca 1643 samo „Premeg v gorenzoh“. 
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Njegova hči je bila najbrž „Vrscha Primkaua“, botra oktobra 1656, ki je julija 1654 
„Vrsula Premegg filia“ (Primkova hči). Leta 1661 je rečeno, da je prevzel pred deve-
timi leti Siman Capeinigg (Kopajnik) Primiggovo hubo v Gorinčičah (zu Garintsch-
nig). Flegar je sedaj pregovoril (pershwatirt) Marka Gabriela, da je prevzel skrb za 
hubo in mu zato prepustil njeno premičnino (A 59 p. 68). Leta 1711 se imenuje zato 
huba „Marco Gabriel oder Siman Primickh Hiebl“. Dobil jo je Blaž Sticker, ki se je 
poročil z njegovo hčerjo Magdaleno (A 45 f. 182). „Blasius Primigg ex (iz) Gorin-
zach“ je umrl junija 1734. To hubo Blaža Primikha s taberno je dobil nato sin Andrej 
(A 10 f. 173). Alenka Primtschina, botra septembra 1721, je bila žena Blaža Štikra.

3.	 Kovač

Leta 1712 proda Blaž Stikher, p. d. Primik, nekaj grunta ob potoku za kovačnico in 
novo sladarnico (Malz Thär) Foltanu Poschleppu (Požlep) (A 45 f. 218). Ta Foltan 
Poschlepp, kovač v Kotu, je umrl l. 1728. Iz golega usmiljenja do vdove in ubogih 
otrok je prevzel kovačijo njegov brat Matija (A 10 f. 102). Kovač je imel samo hišo 
in kovačijo brez vrta, piše jožef. kataster (JK 463 n. 242).

4.	 Lében,	huba

Neki Lampret Leben v Svečah je omenjen že l. 1496 (A 2512 f. 147). Lenart Leben 
je bil 1554 hodiški podložnik (A 2205 f. 211). Leta 1652 je ta huba podložna Vern-
bergu oz. Osojam. Spadala je v županijo Spodnja Drava: „Jury Leban zu Rasstall 
(v Rožu)“ (A 515). Leta 1692 pa je Leben podložen Rožeku (A 52 f. 72). Po rojstni 
knjigi avgusta tega leta je bil to Matevž „Sternisa (Strniša) modo (sedaj) Löben“. 
Vrsula Lebanza, botra julija 1704, je bila njegova žena. Oktobra 1718 je botra Catha-
rina Lébninga. Tako je zapisal pater Emilijan, ki je čutil z ljudstvom. Aprila 1741 je 
ta vpisana kot Catharina Löbna (Lebna). Bila je žena Urbana Lebna, ki je prevzel 
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hubo l. 1713 (A 45 f. 228). Leta 1758 jo je ta prepustil zetu Hanzu Jschepu (Ižep, p. d. 
Odamov, v Bilčovsu). V času jožef. katastra je tu gospodar „Valentin Izop oder (ali) 
Leben (JK 463 n. 241). Oktobra 1817 je tu umrla „Ursula Löw Auszüglerin (preužit-
karica) an der Löwen Hube“, stara 55 let.
Bezlaj domneva, da k besedi leb (lobanja, itd.) verjetno spadajo tudi priimki: Leban, 
Leben, Leb, Lebe. Morda bi bilo tu treba upoštevati priimke Schönleben, Kurzleben.

6.	 Ográdnik	(Ohradnik),	huba

Ogradnik je bil podložnik osojskega samostana. Zato se je treba zadovoljiti z drobci 
v zapisnikih rožeške graščine in z rojstnimi knjigami. Leta 1623 je moral plačati 
kazen osojski podložnik Ogradnig v Kotu, ker se je skril pri vojaškem naboru (Mu-
sterung) v Beljaku in ni prišel pred komisijo (vor dem Mustertüsch) (A 36 f. 77). 
Leta 1628 je tožen Hanz Ogradnig, osojski podložnik „zu Gorintschig“, da se je 
pasel njegov vol na Čemernici (A 66 f. 44). V rojstni knjigi je ta vpisan novembra 
1652 kot oče „Joannes Vogradnig“. Njegova žena „Gertrudis Vogradniza“ je botra l. 
1660. Ime je dobila hiša po ogradi zraven hiše. Leta 1777 je rečeno, da sta zamenjala 
Primik in Ogradnik v Gorinčičah travniček, „Ogradaza genannt“, in hišni vrtiček 
„Postata genannt“, ki meji na Primikov vrt (A 14 f. 399). Julija 1721 je vpisan oče 
po še veljavni domači izgovarjavi Matthias Ohradnek. Zakaj je ta novembra 1713 
Matthias Frucauler (Bovčan?), ostane zaenkrat skrivnost.

8.	 Réži,	huba

Leta 1597 je imel Kranjčev rut pod Čemernico Valtin Rese (A 1 f. 53). Leta 1617 
prepusti rožeški flegar ta rut, ki ga je imel Motez Ressy, vernberški podložnik kot 
culehen (tuj dodatek) k svoji hubi, Lampretu Miglu (Mikel), ki je sedaj posestnik 



69

hube (A 48 f. 113). Leta 1629 toži Lampret „Resei zu Gorintschig“ kovača Požlepa 
v Kotu za 19 Fl. (A 66 f. 86). Umrl je leta 1642 (A 52 f. 48). Leta 1636 sta zapisana 
starša Jurij Reschei z ženo Neži (Nesa); novembra 1730 pa je omenjena mati Marina 
Reschenza. Leta 1765 je bila huba zaradi slabega gospodarstva Partla Rescheja raz-
deljena (A 15 f. 257 in 265).

10.	Strníšč,	huba

Leta 1621 je rečeno, da je bil Lampret Sternischa osojski podložnik (A 36 f. 6). 
Pravzaprav je bil podložnik šentjakobske cerkve, ki so jo imeli osojski menihi. Tako 
piše l. 1723, ko je prepustil Blaž Strainischa malo hubo v Rožu sinu Urbanu (A 1115 
p. 432). Marca 1636 je zapisan v krstni knjigi oče Tomaž Sternischitsch, decembra 
1638 se isti glasi samo Tomaž Sterniss, decembra 1645 pa Tomaž Sternissa. Njegova 
žena Gertrudis Sterniska je botra decembra 1632. V sodnijskem zapisniku l. 1627 je 
isti zapisan kot Tomaž Starnischa (A 66 f. 25).
Strnišče pomeni tudi štor (Stürzel).

12.	Ohác,	kajža

Oktobra 1742 je tu umrl Matija „Janeschiz vlgo Achazl“, star 33 let. Bil je sin Ahaca Ja-
nežiča (Janesiz), rojen 23. februarja 1706. Verjetno je bil ta rojen še na Bistrici, kakor je 
zapisano pri krstu drugega otroka oktobra 1698. Kdaj je družina dobila ali si postavila 
kajžo v Gorinčičah, bo težko ugotoviti. Kakor Donišč v Kotu je bila podložna graščini 
Gradišče. V seznamu iz leta okoli 1755 sledi za Doniščevo hubo: „Achäz Jäneschiz ½ 
keischen“ (Mitt.Kr.-K 258 f. 3). Zanimivo je, kako so napravili za vlado tak seznam 
leta 1782, ko je bilo treba dodati hišno ime in kraj: „Thomas Kometter an der Kometter 
Keuschen zu Winkeldorf 13“ (Donišč je namreč v Kotu, a Ohac je v Gorinčičah. Za 
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daljno graščino so bili to neznani kraji) (Div. 80 Hft Gradisch n. 45). Tu se je rodil 24. 
februarja 1779 Matija Ahacelj kot sin Blaža Achaza. Oče Blaž „Kommetter, Keuschler 
vgo. Achatzl“ je umrl tu junija 1816, star 74 let. Leta 1767 so zasačili v Podgorjah v 
družbi muzikantov z drugimi puršti tudi Blaža, tedaj še Ohacevega sina iz Gorinčič, 
in je moral plačati kazen (mit Spilleiten attrapierte Pursche ... Blasy der Achaz Sohn).

13.	Lédrar,	huba

Leta 1686 proda Simon Primig v Gorinčičah nekaj grunta s stopami in mlinom usnjar-
skemu mojstru Hanzu Märtschizu, da bi si lahko postavil na mestu tedanje pajštebe 
kajžo in usnjarno s stopami za phanje čreslovine. Oče plača prevzemščino za sina 
Tomaža Martschiza (A 57 p. 743). Hanz Marčič, sin Gregorja Marzhiza iz Tržiča (Nai-
marcktl), se je poročil januarja 1669 v Zakamnu pri Vetrinju z Ano, hčerjo Gregorja 
Kleinpergerja „Coriarij in Verbe (ledrarja v Vrbi)“. Verjetno je slednji identičen z Gre-
gorjem Mallegornigom, leta 1643 ledrarjem v Celovcu, ki nastopa skupaj z Jergačem 
(Georgen Kuerchmayr) leta 1643 v neki tožbi pred rožeškim flegarjem (A 50 f. 65). 
Decembra 1667 se nahaja med botri „Anna Joannis Marziz Choriary Monastery uxor“ 
(žena Hanza Marčiča, samostanskega usnjarja). V rojstni knjigi je priimek redkokdaj 
pravilno zapisan. Julija 1711 je Primorec kaplan Trušnovec najprej zapisal Thomas Le-
drar in šele potem popravil v Marciz ex Gorenzizag. Septembra 1714 se glasi „Marthiz-
nigg in Gorientschah“, junija 1724 je ta Tomaž Maziz. Leta 1710 je omenjena oporoka 
Hanza Ledrarja (Löderer Maister zu Gorintschach), kjer določa Hanß Mätschnig za 
univerzalnega dediča sina Tomaža (A 45 f. 165). Leta 1692 dobi ledrar Tomaž Mart-
schiz hubo Urbana Lauritscha v Gorinčičah (A 57 f. 71). Zadnji jo je imel že leta 1641 
(A 52 f. 33). Njegova žena je Lucia Sherarza, botra novembra 1647. On sam je marca 
leta 1683 boter „Vrbanus Vouriz aut (ali) Scherer“. Kot oče pa je decembra 1672 vpisan 
samo kot „Vrban. Scherer“. Tako je moralo biti tedaj hišno ime Šerar. Lampret „Scher-
rer zu Gorintschigg“ je bil leta 1611 za pričo (A 48 f. 48). Leta 1621 je rečeno, da je ta 
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Lampret Scherer borštnar (gozdar) rožeške graščine (A 36 f. 1). Leta 1768 prevzame to 
polhubo in usnjarno (Lederer Stuben) Hanz Taupe ali Lederer (A 14 f. 70).

14. Krajnc

Bil je podložnik rožeške cerkve. V urbarju te cerkve iz l. 1505 je rečeno: „Zw Go-
rientschigkh Martin“. Pozneje okoli l. 1530 je bilo ime popravljeno v „Ruehprecht 
Kraner“. Leta 1604 pride k flegarju „Nesa, weillendt des Valentin Crainers zu Go-
rintschigg – wittib“ (Neža, vdova po rajnem Falentinu Krajncu) prosit ga, da bi se 
huba dala sinu Lampretu (A 1 f. 199). Značilno za protestantsko dobo: flegar ne ome-
nja, da bi bila huba cerkvena last. Leta 1624 je prevzem cerkvenih hub graščina še 
zapisovala v svoje knjige, toda posebej, na koncu leta (gl A 53 f. 86). Januarja 1648 
je vpisan v rojstni knjigi oče „Jacobus Crainiz zu gorienzhoh“. Njegova žena Elena 
Crainzhina je botra novembra 1654.

16.	Vríč

Leta 1621 se navaja kot priča Valentin Laritsch, vernberški podložnik v Gorinčičah 
(A 36 f. 5). Leta 1626 je priča Štefan „Oritsch zu Gorintschig“ (A 66 f. 3). Ta Štefan 
Vouriz je zapisan kot oče novembra 1636. Leta 1647 sedi na zatožni klopi Kocijan, 
sin Štefana Lauritscha, vernberškega podložnika v Gorinčičah, obtožen, da je zalu-
čal kamen, ki je zadel nevesto, kar je pa zanikal (A 49 f. 128). Huba je bila l. 1692 
podložna že rožeški graščini, ko jo je izročil stari Štefan Lauritsch sinu Matiji (A 57 
f. 78). Verjetno je bil vmes posestnik hube vsaj l. 1666 Cazian Loritsch, vernberški 
podložnik (A 793 f. 3). Njegova žena Lucia Laurizhina je bila botra marca 1660. 
Julija 1721 je vpisal pater Emilijan botro Vršulo „Vovritzka“.
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HODNINA – KANIN

1.	 Bŕnjak

Leta 1521 se glasi: „Zu Egkh: Symon“ (A 697 f. 63). Leta 1626 je bil „Adam Werd-
nigg zu Egg“ kaznovan, ker je naredil zase brez dovoljenja nove rute (krčevine) (A 
66 f. 2). Njegov naslednik „Marthin Wernniackh auf den Moß“ je bil l. 1633 za pričo 
(A 54 f. 164). Leta 1649 je tožil ta „Martin Werdtnig am Moß“ Šerbiceljna (A 49 f. 
51). Kot oče se glasi februarja 1637 Martin Birbnik in julija 1639 Martin Berneg; kot 
boter je maja 1636 Martin Biruenik, njegova žena pa je novembra 1637 botra Mag-
dalena Birniza. Leta 1658 je omenjen „Vrban Werdnig des Werdnig am Moß Sohn“ 
(sin Brdnika na Blatu) (A 74 f. 61). Leta 1686 piše, da je umrl „Vrban Werdnig an der 
Conin“ in ni zapustil nobenega moškega potomca, zato je prevzel hubo in kajžico 
Matija Tschemerniäkh, ki da se bo poročil s hčerjo Evo (A 59 f. 457), toda l. 1688 jo 
je prepustil svaku Primožu Werdnigu razen kajže (A 57 f. 28). Ta je imel devet otrok. 
Pri prvem novembra 1669 je bil on kot oče Primus Bernig, pri drugem marca 1672 
Berdnig; februarja 1677 „Tschemerniak na Tschemerniza“; junija 1689 Bürdnig in 
končno marca 1692 Würdnig. Leta 1709 je prepustil hubo sinu Foltanu, ki se mu je 
rodil februarja 1677. Ta je imel sedem otrok. Avgusta 1715 je vpisan kot oče „Val. 
Werniagg“; decembra 1717 Bardnek; oktobra 1725 Wernig; oktobra 1725 Werdnjäk 
in februarja 1728 Valtan Berniag. Maria Berniza, botra oktobra 1710, je bila njegova 
žena. Leta 1747 je prepustil hubo, ker je bil star, sinu Jožefu (A 15 f. 2), ki je umrl 
februarja 1795 kot preužitkar „an der Werniack Hube“, star 79 let.
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2.	 Hrumóvčnik,	kajža

Leta 1607 je prevzel „Romotschnig Keuschen an der Conin“ Primož Crainer (Krajnc) 
(A 48 f. 2). Decembra 1635 je vpisan oče „Barthol. Rumotschnikh“, ki se glasi no-
vembra 1637 Raumaznik in januarja 1640 Rumouznig. Februarja 1646 je potem 
vpisan oče Paul Rumouznig. Marina Rumouzniza, botra marca 1653, je bila njegova 
žena. Ta prepusti l. 1666 svojo kajžo na Hodnini sinu Petru (A 59 f. 192). Ta „Petrus 
Rumoutschnig pa krayom“ je boter maja 1678. Leta 1708 je potem prepustil ta „Pet-
ter Ramotschnig“ svojo kajžo v Svatnah (am Schlatten) sinu Hanzu (A 45 f. 112). Ta 
Joannes Grumauznigg je boter decembra 1716. Oktobra 1883 je tu umrl preužitkar 
Jožef Stornik, p. d. Hrumovčnik.
Ime verjetno prihaja od besede ramovš, ki pomeni isto kakor hrum.

3.	 Míkula,	huba

L. 1645 je rečeno, da je bil Martin Mükhola hodiški podložnik (A 50 f. 98). Vendar 
kaže, da Mikule v hodiškem urbarju iz l. 1554 še ni. Res pa najdemo Martina Mi-
kulla samo v rojstni knjigi, npr. decembra 1632, ko se mu je rodil njegov naslednik 
Andrej; ni ga pa v rožeškem urbarju l. 1521. Agnes Mikullina, botra decembra 
1645, je bila Martinova žena. Januarja 1647 je to Agnes Michuligna, kakor je 
zapisana po italijanskem pravopisu. Leta 1640 je bil Martin Makhula imenovan 
za jeroba (A 50 f. 26). V rožeškem urbarju iz l. 1697 pa je že naveden na Hodnini 
Andree Mickhulla (A 55). Andrejev naslednik Jožef je bil rojen marca 1675. Dec. 
1703 je ta vpisan kot oče „Mikula ex pod kraiah“. Apolonia Mikulka, botra l. 1703, 
je bila njegova žena.
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6. Péterman

Hiša je bila podložna Bekštanju. Leta 1596 je dobil Juri Peterman, posestnik hube, 
od rožeške graščine dva ruta na Hodnini in njivo ali novino, ki jo je imel poprej 
bekštanjski podložnik Lenart Peterman na Hodnini (A 1 f. 21). Leta 1600 je prepu-
stil vse to bratu Matiji (A 1 f. 114). V bekštanjskem urbarju iz l. 1647 se omenja še 
„Raschtall (Rož): Matheuß Petterman“ (Dt 703 f. 33). Leta 1690 prepusti „Matheuß 
Petterman – in Rossenthal“ svojo hubo sinu Primožu (Dt 691 p. 204) in l. 1692 tudi 
še rožeški „Zuelehen“ (A 57 f. 69). Agnes Petermaniza, botra septembra 1704, je bila 
njegova žena.

7.	 Čóšelj

Imena samega ne najdemo tu pred avgustom 1700, ko je vpisan oče Luka „Zhasl 
seu Lessiag – ad S. Vrsulam“. Za botra je bil tedaj „Joannes Masnizer in Würdniz“. 
Prav na Brnci pa je kmet Čošelj. Poprej je bival gornji Luka Čošelj v Bačah in se je 
pisal Egartar, kakor je zapisan v ziljski rojstni knjigi julija 1697 „Lucas Ögathar – ex 
Fak“. Tudi tu je bil boter isti „Joannes Maysenzhar ex parochia S. Leonardi“ (iz šent-
lenarške župnije). Poprej je bilo tu „pri Lesjaku“. Leta 1554 se nahaja v hodiškem 
urbarju „Steffan Lesiackh an der Hutina“ (A 2205 f. 212). Tudi l. 1642 je rečeno, 
da je „Leßiakh am Schlatten“ hodiški podložnik (A 50 f. 56). Leta 1626 je omenjen 
med sosedi na Hodnini Andree Lessiäkh (A 66 f. 5). Verjetno je Luka Egartar, p. 
d. Čošelj, zamenjal svoje posestvo v Bačah z Martinom Čemernjakom ali Judom 
na Čemernici, ki je kupil l. 1693 Lesjakovo hubo za 536 Fl., vse v goldinarjih (alles 
Guldiner) (A 57 f. 86). Leta 1737 je dobil hubo in mlin v Bačah sin Tomaž po rajnem 
očetu Martinu Judu (A 10 f. 192). Leta 1711 je plačal „Lucas Eggarter an der Conin“ 
prevzemščino rožeški graščini (A 45 f. 179) za sina Andreja (A 45 f. 179). V rojstni 
knjigi je zapisan tu kot oče februarja 1716 Andreas Egathar, avgusta 1719 Heggathar, 
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decembra 1725 „Öhältär pod krajam“, februarja 1729 „Andr. Hapae“, februarja 1732 
„Andr. Eggartar v(el) Leßiak ex pago Onina“ (iz kraja Hodnina). Septembra 1721 je 
ta boter „Andr. Jgatar“.

9.	 Bvatínč

Leta 1611 prepusti Avguštin Blatiniz na Hodnini svojo hubo sinu Tomažu (A 48 f. 
42). Ali že leto nato, l. 1612, je moral zbežati od doma. Hubo je dobil njegov brat 
Ilij (A 48 f. 67). Novembra 1638 je to oče Jilley Vathingh. Lucia Blathiniza, botra 
septembra 1651, je njegova žena. Januarja 1636 je ista Blatintschitza. Junija 1644 
se imenuje isti „Gülg Valentinitsch ann der Conin“. Po njegovi smrti dobi hubo sin 
Urban (A 56 f. 20). Februarja 1653 je ta oče Vrban Blathints. Njegova žena Mag-
dalena Blatinizina je botra l. 1685. Leta 1684 prevzame sin Miha od očeta, ki je bil 
bekštanjski podložnik, neki rožeški rut (A 59 f. 440). Kot oče je zapisan avgusta 
1685 Michael Balatinz in septembra 1690 je kot botra omenjena njegova žena Vrsula 
Blatinga. Oktobra 1719 je sin „Mich. Blatinzitsch“; decembra 1725 „Muchael Wuä-
tintsch ers (raz) hodníne“; njegova žena je septembra 1718 Catharina Botintschina 
oz. oktobra 1725 „Cathar. Wuatintschinja“.
Ime izhaja iz krstnega imena Valentin.
Leta 1609 je naštet med tistimi, ki so zaostali z dajatvami, „Rasstall (v Rožu): Val-
ten an der Khodin“ (Dt fasc. 329-56) in l. 1650 so očitno prav zaradi tega zamenjali 
krstno in družinsko ime „Valtan Augustin an Haiden“ (na Hodnini) (Dt 740). Tako 
je narobe še l. 1673 (Dt 141). Bekštanjski urbar iz l. 1531 piše: „Valtein an der Kodin 
(dient) von ain Zehendtn“ (ARSlov/Urb. I/lu). Isti urbar iz l. 1531 piše dalje: „an der 
Zimernytz Blasi vnd Ambros daselbst“ (ib. f. 45).
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11.	Kajžnik

Leta 1602 proda Tomaž Tschemerniagg grunt na Čemernici rožeškemu kajžarju 
Peternelu na Hodnini za 60 Fl. (A 1 f. 170). Leta 1626 izroči 72 let stari in slepi 
Peternel Weber (tkalec) svojo kajžo z majhnim travnikom v „Pellau“ sinu Adamu 
(A 54 f. 10). Adam Kheuschnigg je tega leta naštet med sosedi na Hodnini (A 66 f. 
5). Jasno je povedano to l. 1642: „Adam Keuschnig der Herrschaft Keuschler ann 
der Conin“ (A 50 f. 56). Z dvojnim imenom je zapisan ta l. 1671, ko je ta „Adam 
Weber oder keischnig an der Conin“ prepustil kajžo s travnikom Pollau sinu Ada-
mu (A 59 p. 257). Januarja 1679 je ta pri krstu sina Gašperja samo „Adam Keisch-
nik na Chonina“. Sina Gašperja pa vpišejo kot očeta avgusta 1731 spet z dvojnim 
imenom „Casp. Weber seu (ali) Keischnigg“. Njegova žena Morina Kaishenza je 
botra aprila 1719.

12.	Rup,	huba

Leta 1652 je bil Ruep Preinitsch župan (Rotman) osojske županije Spodnja Drava 
(Vndtertrag) (A 515 f. 62). Tako je še l. 1671: Rueph Preinitsch (A 1154 f. 238). Leta 
1702 pa je naenkrat Ruep Prein na Čemernici podložnik grofa Plaza, posestnika 
graščine Gradišče (A 21 f. 134). Junija 1702 je krščena Apolonija, hči Valentina 
Vlbinga. Verjetno je ta Apolonia Ropolbing botra avgusta 1719. Bilo bi tu povezano 
hišno in družinsko ime: Rup in Olben. Žena Valentina Olbena je kot botra aprila 
1702 „Maria Ruppin vel (ali) Olbin“; decembra 1703 Olbininka, junija 1706 Vlbinza. 
Naslednik Valentina Ulbinga se je poročil l. 1735: „Joseph. Ulbing vulgo Rupp in 
Tschemerniza“.
Ime Olben je nastalo iz Volbenk in končno iz Wolfgang.
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14. Májar

Imena Majar najbrž tu ne bo mogoče najti pred l. 1696, ko se tu omenjata dva pose-
stnika s Čemernice (zway Tschemernizer): Ruepp Prein in „Seb. Mayr“ (A 21 f. 6). 
Lucas Mayr na Čemernici nastopa kot priča l. 1729 (A 10 f. 117). Ta Lucas Mayr ali 
Kottnigg se je poročil l. 1725. Tudi v škocijanski župniji najdemo to dvojno ime sku-
paj. V Kamenu v Podjuni se je avgusta 1728 poročil Paul Mayr, sin Pavla Kottniga 
in Helene, iz škocijanske fare. Očitno sta obe imeni tedaj prišli v Rož, kjer je ime 
Katnik sedaj zelo razširjeno. Leta 1733 je rečeno, da je bil prednik Lukl Kattnigg ali 
Mayr Christian Tschemernigg ali Jud (A 2397). „Christan Jud seu (ali) Zhemerniag“ 
je bil boter maja 1648 in njegova žena Agnes Judina botra julija 1646; avgusta 1663 
je to Agnes Zemernazhina. Kot starša sta ta zapisana oktobra 1636 „Christophor. 
Jutt“ in žena Nessa, ter oktobra 1638 „Christianus auf der Zemernizin“ in Agnes. 
Verjetno so ga imenovali tudi Bovčana, ker je septembra 1662 zapisano „apud (pri) 
Zemernigg seu (ali) Bouzan“. Leta 1627 se omenjata Primož Jud in Foltan (Valthan) 
Jud, Paradeiserjeva podložnika (A 66 f. 12). Leta 1600 je govor o Adamu na Če-
mernici, ki je Paradeiserjev podložnik (A 48 f. 13). Leta 1597 je prevzel rožeški 
rut na Čemernici Thomas Tschemerniagg, sin rajnega Jurija, bivšega Paradeiserje-
vega podložnika (A 1 f. 53). V seznamu iz l. 1609 sta omenjena v Rožu „Rasstall: 
Adam vnd Thomaß an der Zemernizen“ (Dt fasz 329-56). Urbar iz l. 1739 našteva 
v županiji Rožek graščine Gradišče: „Lucas Kattnigg an der Juden Huebe (auf der 
Tschernritzen)“.
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KOT – WINKL

1.	 Trlóvčnik,	kajža

Kajža stoji na Trlovci; odtod njeno ime.
Leta 1598 proda Juri Matia svoj mlin in krčevino v vasi Kot ob vodi Reki (Milbach) 
z dvema kamnoma in s stopami, kjer je imel kupno pravico po pismu iz leta 1570, 
Hanzu Žudermanu (Schluderman) ob Vrbskem jezeru. Ob robu je opomba: „Mül 
vnd keuschen am Triloz“ (A 1 f. 60). To kajžo in mlin na Trlovci (am Triloz) proda 
že leta 1600 Mihi Stožirju (Stoßier) iz Loga ob Vrbskem jezeru, kjer je bil tudi mlin 
(A 1 f. 125). Leta 1608 se poroči njegova vdova s Klemenom Tomanom v Brezju 
(A 48 f. 9). Leta 1624 prepusti ta „Clemen (sedaj) Stoßier“ kajžo v Kotu bivšemu 
graščinskemu mlinarju (Hofmilner) Adamu Schinihlebu (A 53 f. 54). V rojstnih 
knjigah se ta imenuje Adam Terlouznig (februarja 1644). Njegova žena je Lucia 
Terlouzniza, botra februarja 1649. Njej sledi septembra 1656 Agnes Terlouzniza oz. 
Nesa Trellouc nischa, botra februarja 1657. To najdemo kot botro še maja 1682, ko je 
vpisana kot „Nescha terlotschniza“. Marca 1675 je pa zapisana kot Agnes Mlinariza. 
Bila je žena Hanza Lauritscha, ki je kajžo dobil l. 1662 (A 59 f. 105). Leta 1679 je 
prevzel kajžo Andrej Rauther. Decembra 1674 je vpisan tu kot oče „Andreas Rautter 
aut (ali) terlouznig“. Od tedaj naprej je nekako družinsko ime Trlovčnikov Rautar 
(npr. oktobra 1710) ali Lauter (npr. decembra 1716). Tako še v jožef. katastru: „Franc 
Lauter oder Terloutschnig“ (JK 463 n. 656).
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2. Méhrnjak

Leta 1624 se omenja v neki tožbi kovač v Megrjah (Schmid zu Megräch) (A 36 f. 
78) in januarja 1636 je vpisan v rojstni knjigi oče „Vrban Schmid zu Megräh“. Tu se 
zdi, da je nekaj narobe oz. nejasno. Leta 1622 je namreč prodal stari Jernej, kovač v 
Kotu (Barthol. Schmidt im Winkhl), kovačnico in kajžo Hanzu Paßlepu (Požlep) za 
80 Fl. rajnišev (A 53 f. 19). Februarja 1636 je omenjena botra Magdalena, žena Hanza 
Poshleepa, nato avgusta 1642 Lukaz Posleb ah kovačev sin v Megrnjah. Ta „Lucas 
fabri Poslepp filius“ (kovačev sin) je boter že junija 1638. Marca 1653 je postal sam 
oče in je sedaj Lucas Megernig. Njegova žena je Elena Megerniza, botra julija 1658, 
ali Megarniza, botra septembra 1656. Lucas Possleb, boter februarja 1646, je avgusta 
1650 vpisan kot Lucas Kouatz. Kajžo s kovačnico je dobil Lucas Poschlep l. 1651 od 
očeta Hanza (A 56 f. 27). Po smrti Luka Paschlepa dobi oboje l. 1671 sin Jakob (A 59 
p. 258). V rojstni knjigi je ta kot oče decembra 1676 vpisan takole: Jacobus Kouatsch; 
januarja 1681 je isti „Jacob. Posleb faber (kovač) in Vassah“; februarja 1684 pa „Ja-
cob. Poschlöb faber in Mögöriach“ in decembra 1677 „Jacob. Poschleb po merniak 
na Wassa“ (pri Mehernjaku na Vasah). Tudi jožef. kataster ima obojno ime „Anton 
Poschlepp oder Mögornigg“ (JK 463 n. 666), čeprav je dobil l. 1757 kajžo s kovačnico 
Anton Crainer (Krajnc po rojstni knjigi!) (A 15 f. 154). Požlep (Poslep) v Sovčah pri 
Podkloštru se omenja že l. 1524 (arn. 68): l. 1576 je imel Paslep tam kajžo in fužino 
(Strekhamer) (A 720 f. 97).

3.	 Rac	na	Vazah,	kajža

Leta 1600 je prevzel kajžo Matija Räz (A 1 f. 125). Po Mótezovi smrti jo je dobil 
za deset let Kocijan Schuester, potem bi jo moral prepustiti Racevemu sinu Han-
zu, kateremu bi dal Kocijan svojo hčer v zakon (A 54 f. 86). Kakor je razvidno iz 
rojstne knjige, ni bilo nič iz te kupčije. Dec. 1635 je vpisana tu botra „Helena uxor 
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(žena) Laurentij Raz“ in prav tako septembra 1639 Elena Razhynia. Marca 1637 
sta vpisana kot starša ta dva: Laurentius Candolf in Helena. L. 1643 da Lovrenc 
„Candolf ann der Räzen Keuschen“ to kajžo v najem Mertu Pettermanu (A 52 f. 
50). V rojstni knjigi se septembra 1645 ta imenuje Martin Raaz. L. 1654 prepusti 
Lovrenc Gandolf kajžo zetu Jakobu Mickhllu (A 56 f. 57). Le-tega žena „Marina 
Razhina Jacob Mikll uxor (žena)“ je botra l. 1655 in on sam boter septembra 1663: 
„Jacob Mikll seu (ali) Raaz“. 1672 dobi kajžo Jury Mikhel, očitno Jakobov sin (A 
59 p. 282). L. 1708 prevzame kajžo Miha Leeben, ki se poroči z Marjeto, hčerjo Ju-
rija Mickhla ali Razeja (A 45 f. 124–125). 1729 prepusti Mihi Leeben ali Raze svoji 

Že v prejšnjem stoletju (1899) je bilo na pobudo slovenskega župana  
Franca Kobentarja ustanovljeno slovensko „Pevsko društvo Rožica“.
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dve kajži v Kotu Primožu Vallentinitschu (Blatinču) s pogojem, da se bo poročil 
po dveh ah treh letih z eno izmed štirih Racevih hčera (f. 124). Poročil se je aprila 
1731 s hčerjo Uršulo, s katero je imel vsaj pet otrok. Umrl je 17. avgusta 1771 kot 
Primus Graz, star 70 let. 
Ta primer kaže, da je nastalo hišno ime iz krstnega imena Pongrac.

4. Kociján

Jožef. kataster pozna še kajžo številka 4, ki jo je imel Martin Kazian ali  Lepuschitz 
(JK 463 n. 691). Sedaj že 100 let te kajže ni več. Leta 1622 je dobil čevljar Jury 
Pernätsch dovoljenje postaviti si kajžico na gmajni v Kotu (Kheuschl und Gründtl 
an der Gmain in Winkhl) (A 53 f. 31). Leta 1626 jo proda Urbanu Tomaschitschu iz 
Velike vasi za 50 Fl. (A 54 f. 10). Leta 1658 jo ta potem prepusti sinu Tomažu (A 56 
f. 94). Leta 1673 jo kupi Adam Primig (A 59 p. 291). Po smrti Adama Thomaschiza, 
kakor je zapisano, dobi l. 1701 kajžico Urbana Thomaschiza v Kotu Martin, sin Ko-
cijana Lepuschiza, p. d. Bidovca (A 45 f. 3). Novembra 1747 je vpisan oče „Martin 
Lepuschiz vlgo Kozian in Vasach“. Umrl je decembra 1750: „Martinus Kozian in 
Vasach“, star okoli 50 let, kakor piše. Rojen je bil namreč 29. oktobra 1695 kot sin 
„Canziani Lepuschiz et Jerae (in Koth)“.

5.	 Hájnžele,	kajža

Leta 1626 do voh flegar s pristankom in na prošnjo soseske tesarju Lampretu Pri-
mikhu, ker je bil dober delavec, postaviti si kajžo v Kotu (A 54 f. 4). Leta 1643 ta 
nenadoma umre in zapusti nosečo vdovo in dva sinova iz prvega zakona. Kajžo 
prevzame sedaj najstarejši sin Andrej (A 52 f. 55). Ali ta sklene kupiti Kravcarjevo 
hubo v Št. Petru, ki je bila podložna v Halek; zato proda l. 1644 kajžo Hanzu Mükh-
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lu (A 52 f. 70). Ta slednji je gospodaril tu do l. 1679, dokler kajža ni bila potrebna 
popravila prav do tal (A 59 p. 380). Nič čudnega torej, da se je kajže prijelo njegovo 
ime. Že junija 1677 je za botra „Joannes Mikl ali Hänsele na Wäsah“ (tako dobese-
dno!). Julija 1644 se imenuje „Joannes Godaz seu (ali) Mikll na uasih“. Bil je torej 
godec ali vsaj godčev sin, kakor je februarja istega leta zapisan kot boter: „Joannes 
Mikll seu godatz filius“. Kaže, da so ga imenovali tudi Pernarja (boter jan. 1662 in 
jun. 1667). L. 1679 je dobil kajžo sin Tomaž Mikhel (A 59 p. 380). Januarja 1685 je 
vpisan oče Tomaž „Hansele modo (sedaj) Trap in Kath“. Avgusta 1682 je bil ta še To-
maž „Mickl in Vassach“. Leta 1683 je namreč dobil še Trapovo hubo v Kotu, ker je 
imel Trapovo hčer za ženo (A 59 p. 416). L. 1705 prepušča Jurij Mikhl kajžo Hanza 
Mikh la zetu Antonu Laueritschu (A 45 f. 81). 1731 zboli ta Toni Laueritsch in kajžo 
da zetu Valentinu Vschmannu (A 10). V rojstni knjigi se ta imenuje Valentin Hansele 
aprila 1746. Umrl je dec. 1775 „Valentin Vschman, Vasach“, star 81 let. V času jožef. 
katastra je imel kajžo Jožef Lauritsch (p. d.) Hanschel (JK 463 n. 701) ali Hanschele 
(ib. n. 798). Septembra 1812 je tu umrl ta Jožef „Ushmann Auszügler (preužitkar) an 
der Hanschele Keusche“.

6.	 Kovar,	kajža	(gl. štev. 14)

Leta 1642 proda Boštjan Strelz svojo kajžo v Kotu Hanzu Werdenigu (Brdnik) (A 52 
f. 34) in l. 1644 jo kupi Marko Gabriel (A 52 f. 75). 1661 jo ta proda Urbanu Trapu. 
Ob robu je označena ta kajža kot „Marco Kheischen In Winkhl“ (A 59 f. 70). Okto-
bra 1816 je vpisan oče Miha Keuschnigg vulgo Kouar, kajžar, Kot 14.

7.	 Pávli,	kajža

L. 1708 so vzeli Hanzu Poschleppu (Požlep, p. d. Mehernjak) na novo postavljeno 
kajžo na gmajni v Kotu, ker ni zmogel plačati neke kazni. Dali so jo Urbanu Lebnu 
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(A 45 f. 108). Leta 1755 kupi to kajžo Paul Rässinger (A 15 f. 127). V času jožef. 
katastra je lastnik kajže ta „Paul Rasinger oder Paule“ (JK 463 n. 789 in 817).

8.	 Pávelč,	kajža

Leta 1658 je odkazala soseščina v Kotu Pavleju Schneiderju (krojaču) nekaj sveta na 
svoji gmajni pri kovaču v Kotu, da si lahko postavi kajžo in napravi potreben vrtiček 
(A 56 f. 104). V rojstni knjigi najdemo tega že septembra 1647 v latinski obleki: „Paulus 
Sartor apud Vasnik“ (žnidar pri Vazniku); februarja 1652 je že „Paulizh Sartor“ (žnidar 
Pavlič); novembra 1650 in l. 1655 je isti „Paulus Zirkler“, maja 1664 pa „Paulus Pau-
litsch seu (ali) Circler“; oktobra 1673 je potem „Paulus Schnidar na lasach“; junija 1677 
„Paulus Schnider ali (sic!) Zirgler na Wäsäch“. Po smrti Pavla Schneiderja, kakor je 
zapisano, dobi kajžo sin Motez, ki jo prepusti l. 1689 polbratu Andreju (A 57 f. 30). Po 
smrti Moteza Paschleppa jo prevzame (1702) sestra Marija za svojega sina Marka Glas-
serja (p. d. Majarčevega) (A 45 f. 28). Mark Paulyzh je za botra aprila 1712; januarja 
1711 je isti Mark Maieriz. Njegova žena je Lucia Marcopaulitschin, botra avgusta 1718.

9.	 Jakele,	kajža

Leta 1625 dobi kajžo po smrti Lampreta Sternischa v Kotu sin Tomaž (A 53 f. 91). 
Leta 1650 je kupil Toman Sternischa hubo v Gorinčičah, tj. očetovo Strniščevo hubo, 
in je zato prodal svojo kajžo v Kotu Adamu Schinekhlebu, tj. Trlovčniku (A 56 f. 16). 
Po njegovi smrti dobi l. 1654 obe kajži sin Matevž (A 56 f. 56). Leta 1684 prevzame 
kajžo Adama Schinigkleiba Jakob Lauritsch, sin Hanza Lauritscha (p. d. Trlovčnik), 
rojenega avgusta 1664 (A 59 p. 434). Po njegovi smrti jo dobi l. 1719 mlajši sin Partl 
(A 10 f. 10). V času jožef. katastra je bil lastnik kajže še njegov sin Filip Lauritsch 
ali Jakele (JK 466 n. 615).
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10.	Tavpečič

Leta 1632 plača Hanz Antonischitsch (Donižič), kajžar v Kotu, prevzemščino za 
rutič, ki ga je zagradil še z dovoljenjem flegarja pl. Plaza (A 54 f. 141). Dve leti nato 
proda Hanz Thonischitsch v Kotu, ker si je kupil Vavhovo (Walchen) hubo, Matev-
žu Taupeju za 120 Fl. Desetino od tega je bilo treba dati graščini in za prevzem 
odrajtati 11 FL; skupaj je torej graščina pobrala 23 Fl. (A 54 f. 168). Po njegovi smrti 
prevzame kajžo leta 1668 sin Blaž (A 59 p. 208). V krstni knjigi je vpisan ta kot oče 
septembra 1666 Blasy Taupey; decembra 1673 je isti Blasy Taupetschitsch; novem-
bra 1679 „Blasy Taupitschiz na Wassah“; marca 1683 Blasy Taupitsch in decembra 
1669 Blasy Coshier, kar bo verjetno gola pomota. Njegova žena je novembra 1669 
botra Lucia Taupeinza in marca 1675 Lucia Taupetschiza. Leta 1702 prepusti Taubbe 
kajžo zetu Tomažu Petternellu (A 45 f. 36). V rojstni knjigi je ta septembra 1703 oče 
Tomaž „Olipez ex Vashah“. Po njegovi smrti se poroči vdova leta 1711 z Andrejem 
Janahom (A 46 f. 190). Januarja 1719 je ta Andreas Taupezhisch; oktobra 1722 ga je 
vpisal p. Andrej z naglasom „Andreae Táupej“. Leta 1731 je prodal kajžo pastorku 
Mihi Petternellu (A 10 f. 139), ki se imenuje aprila 1738 kot oče „Michael Paterneuz 
vlgo Taupitsch“.

11.	Peter,	kajža

Leta 1765 dovoli Martin Donischiz v Kotu (in sosedje?) Valentinu Raßingerju po-
staviti si na gmajni v Kotu novo kajžo pri Mehernjakovem križu pod Pavličem s 
pogojem, da bo skrbel za ondotno pot in za okrajno pot od Robiča do Vaznikove ali 
Kolirjeve kajže (A 15 f. 259). L. 1767 najdemo tega Valentina Wegmacherja, kajžarja 
v Kotu, med puršti (Pursche), katere je policija aretirala pri Podlipniku v Podgorjah, 
ker so se zabavali v družbi godcev (A 26 f. 7). L. 1785 prepusti Weegmacher ali 
Valentin Raßinger svojo kajžo na občinski trati Petru Hafnerju (A 9 f. 295). Peter 
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Hafner, muzikant, je tu umrl novembra 1798, star 42 let, in marca 1853 njegov na-
slednik Hanz Hafner, sin Jakoba Hafnerja, p. d. Petra, star 34 let. Februarja 1856 je 
zapisano, da je tu umrl Jakob Hafner, preužitkar „an der Jackkeusche (Jok?)“, star 
67 let; februarja 1830 pa je še „beim Wegmacher, Winkel 11“.

12.	Prímož,	kajža

Leta 1776 je prevzel novo Lepuščevo kajžo v Kotu na travniku Sa Wacham (za Va-
hom?), ki je stala poprej na vrtiču zraven Trapa, Primož, sin Jurija Lepuschitza (A 
14 f. 319). V jožef. katastru je naveden ta kot lastnik „Primus Lepuschitz Tischler“ 
(JK 63 n. 369). Ta Primož „Lepuschitz Tischlermeister“ je tu umrl decembra 1808, 
star 56 let in pol. V stari zemljiški knjigi se imenuje kajža „Tischler oder Primasch 
Keusche“ (AG BZ Ros 4 n. 649). Februarja 1838 se je poročila hči Lovrenca „Lepu-
schitz vulgo Loranz Keuschler“.

13.	Robíč

Januarja 1694 je zapisan oče Partl „Strelz seu (ali) Rabiz in Vaßach“. L. 1707 bere-
mo, da je prodal Blaž Strelz kajžo Partla Strelza v Kotu Andreju Pallöschu za 120 Fl. 
(A 45 f. 94). Kot oče se ta imenuje februarja 1710 Andreas Ales.

14.	Kopajnik	–	Kovar,	kajža	(gl. štev. 6)

Novembra 1682 je omenjen boter „Joannes Kapainig in Vaßah“, novembra 1780 piše 
v mrliški knjigi: „Lasse 16: Strouz Keischen“. Novembra 1816 je oče Miha Keusch-
nigg, p. d. Kovar, v Kotu 14.
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15.	Tevžej	–	Žverceva	kajža

Septembra 1805 je tu umrl Matevž Hafner, star 70 let. Bil je deželni svobodnjak, 
kakor pove jožef. kataster: „Matheus Hafner oder Teusche“ (JK 463 n. 726) oz. 
„Matheus Hafner oder Schwertz“ (JK 466 n. 623). V seznamu svobodnjakov iz l. 
1810 je zanimiv vpis: „Simon vo. Deutsche an der Schwerzl Keusche“ (St. A 503 p. 
13). Ta vpis potrjuje, da je tudi hišno ime Deutschpeter v Ljubelju nastalo iz Tevž-
Peter. V hodiškem farovškem urbarčku se omenja l. 1727 kot priča „Thomas Haffner 
oder Schwerzl“ (žup. arhiv). Verjetno je ta Thomas Hafner (p. d. Habnar) v Plešerki 
(oče februarja 1732). Aprila 1718 se imenuje ondotna hiša „Haffner u Scherza“. No-
vembra 1816 se imenuje oče „Simon Hafner vulgo Krottniagg“. Ko pa je ta novem-
bra 1853 umrl, star 82 let, je bil spet „Teusche Keuschler“.

16.	Bídovc

Leta 1649 plača prevzemščino Boštjan Dionißitsch v Kotu za kajžico, ki jo je posta-
vil leto poprej na svojem zemljišču (A 52 f. 116). 1664 jo proda Vidu Vrbanizu (A 
59 p. 148). Faydll Vrbanizh je boter že decembra 1639; aprila 1643 je to Feidl Bidar; 
oktobra 1643 je „Vittus Vrbaniz seu (ali) Bidar“; pri prvem sinu Jerneju, rojenem 
avgusta 1643, je ta „Vittus Bidauz Cromer“; marca 1652 je prav tako „Vittus Bidauz 
seu (ali) Cromer“; septembra 1648 pa je kratko malo Bide Cromer. Njegova žena je 
februarja 1642 botra Magdalena Bidyna. Avgusta 1685 je vpisan oče „Barthol. Wi-
douz u Kote“. L. 1693 kupi kajžo Wihobiz, kar bo gola šribarjeva pomota, Kocijan 
Lepuschiz. Oktobra 1694 je vpisan ta kot boter „Canzianus Lepuschiz modo (sedaj) 
Vidiz“, januarja 1702 pa kot oče „Canzianus Widoutzh“.
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17.	 Kolír

Leta 1750 proda Andrej Rassinger, p. d. Vah, v Kotu nekaj sveta „pod kakam“ te-
sarju in sodarju Andreju Terniaggu, ki je nameraval tam postaviti si kajžo (A 15 f. 
59). Po smrti Andreja Terniaka (marca 1758) dobi tako imenovano Kollerjevo kajžo 
sin Matija (A 15 f. 181). Leta 1781 proda ta sin Matija to tako imenovano „Kollier 
oder Terniakh Keusche“ (A 9 f. 100). V času jožef. katastra je posestnik kajže „Va-
lentin Romauch oder Kollier“ (JK 463 n. 839) ali Koller (ib. n. 335). Glede imena 
Terniak bi bilo treba omeniti, da se je tu poročil oktobra 1731 Andrej Terdinavez, 
ki se imenuje aprila 1732 kot boter Andrej Tardina. Očitno je ime Kolir nastalo iz 
imena Kovalir ali Kavalir. Zapisan je junija 1711 Andreas Oles, februarja 1713 pa 
Andreas Robiz. Leta 1720 proda ta Andrej Allesch kajžo Mihi Vallentinitschu (A 10 
f. 25). Leta 1778 se glasi „Ehrung der Valentinitsch oder Alesch Keuschen in Winkel 
Rabitsch genannt“ (prevzem Blatinčeve ali Aleševe kajže, imenovane Robič) (A 14 
f. 440). Že novembra 1640 sta vpisana starša Paulus Robizh in žena Lucia. Botra je 
bila „Catharina Trapau u kotti lilia“ (Trapova hči v Kotu). Tudi decembra 1632 se 
imenujeta starša Sebastian Robitsh in žena Marina z botroma Lovrencem Razem in 
Špelo, Ogradnikovo deklo. Njegova žena je botra junija 1643 Marina Robizka.

18.	Kájžnik,	kajža

Leta 1660 je prvič zapisana „Kheischnig Kheischen Im Winckhl“; omenjeno je, 
da je kajžo rajnega brata Hanza prevzel Partl Lepuschiz do polnoletnosti bratovih 
otrok. Sedaj pa prepušča kajžo Tomažu Auritschu (Lavriču), ki se bo poročil z bra-
tovo hčerjo Evo (A 59 f. 9). Hanß Lepuschiz je umrl l. 1644 in zapustil tri otroke (A 
52 f. 68). Februarja 1686 srečamo botra Matevža „Kaischnig seu (ali) Lauritsch in 
Kath“. Leta 1709 kupi to „Laueritsch Keusche sambt der Taffern in Winkhl“ Gregor 
Mikhl (A 45 f. 140). Maja 1727 je ta oče „Gregorius Keischnigg u Kote“. „Greg. 
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Mikl vulgo Kaischnigg“ je umrl maja 1739, star 60 let. Leta 1741 kupi kajžo Miha 
Rautter (A 58 f. 49). Avgusta 1743 je ta Miha „Lauter vulgo Keischnigg“; oktobra 
1750 je to Michael Lautmann.

19.	Žverc	v	Kotu,	polhuba

Januarja 1663 je rečeno, da je bil oče Urban, sin Petra „Lepushits na uoseh“. Ta Pe-
ter Lepushiz je vpisan kot oče januarja 1639; januarja 1647 pa se isti imenuje Peter 
Suerz. Tako je tudi imenovan Urban Lepushits avgusta 1669: Urban Suerz (rojen 

Vahova ali Préšanova domačija v Kotu.
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maja 1640); njegova žena je Marina Suerzina, botra maja 1669. Maja 1727 je vpisan 
oče „Simon Shuerz na uäsäch“; septembra 1731 je ta Simon Lepuschiz. Leta 1755 
piše, da je bil Andrej Haffner posestnik svobodnjaške Žverceve (Schwerz) hube v 
Gorinčičah. Mogoče je ta privilegij izposloval Doniz Haffner, odvetnik iz Celovca, 
omenjen l. 1741 (A 48 f. 18).

20.	Donižič,	huba

Huba je bila podložna graščini Gradišče. Leta 1595 je zapisano, da je Jakob Dioni-
schitsch naslednik na hubi Lenarta Lubitscha v Gorinčičah v Kotu (zu Gorintschikh 
in Winkhl) (A Ros fasz 63 n. 348). Januarja 1636 je imenovan boter Joannes Doni-
shitsh in februarja 1644 botra „Maria Dionischitschin u kotti“. Decembra 1677 je 
naveden oče Partl „Dionischiz in Koth“ in mati Marietha.

21.	Trap	v	Kotu

Leta 1597 se nahaja med upniki Pogvajana v Zg. Borovljah „Trapse im Winkl“ (A 
1 f. 39). Leto nato je „Juri Trapse im Winkl“ za pričo (A 1 f. 72). Po smrti Primoža 
Trapseja je dobil l. 1624 hubo sin Ahac (A 53 f. 58). Leta 1621 pa je ime že zapisano v 
skrajšani obliki „Achaz Trapp“ (A 36 f. 29). Tako se glasi potem tudi l. 1640, ko piše, 
da je umrl „Achaz Trap in Winkhl“ in da je dobil hubo mladoletni sin Andrej (A 52 
f. 11). V rojstno knjigo je zapisal krstitelj aprila 1639 očeta Ahaca „Trop u koti“ in 
julija 1638 je tam botra njegova žena Maria Trapynia. Toda l. 1670 spet piše, da pre-
pušča André Trapse hubo zetu Mihi Südterju (A 59 p. 243). L. 1683 je pa ta zakrivil 
umor, izdrl iz ječe, pobral štiri najboljša goveda in zbežal. Hubo je dobil Hajnžele, ki 
je imel za ženo Trapovo hčer (A 59 p. 416). Zato je zapisan ta kot oče v rojstni knjigi 
jan. 1685 Tomaž „Hänsele modo (sedaj) Trap in Kath“.
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23.	Vah	–	Prešan,	huba

Leta 1611 po smrti Andreja Walcha je dobil Vahovo hubo (Walchen Hueben) v Kotu 
sin Hajnžl (Hainßl) (A 48 f. 46). Leta 1629 poroča sodnijska knjiga o hlapcu Rupu 
Walchu, rojenem v Kotu (zu Egg oder im Winkhl gebürtig), da sta bila oče in mati 
doma s Kranjskega (A 66 f. 70). Leta 1634 je kupil to hubo Hanz Donižič (Tho-
nischitsch) za svojega sina Boštjana (A 54 f. 166). V krstni knjigi najdemo junija 
1638 kot očeta „Seb. Danishiz seu (ali) Vaah“. Njegova žena je botra junija 1641 
Marina Vahyna. Njegov naslednik je Partl Dionishits, oče marca 1657, oz. „Barthol. 
Lach“, kakor je vpisan novembra 1673. Leta 1683 beremo, da je Partl Dionischiz že 
pred 11 leti dal prepisati hubo na sinčka rajnega brata, a ta ni imel veselja do tega 
in hubo je sprejel Ambros Mikhl za bratranca Andreja (A 59 p. 417). Septembra 
1684 je vpisan oče Andrej „Ambrusch aut (ali) Lach in Koth“ in tako tudi marca 
1690 „Andreas Ambrusch aut Mickhl in Vachhueben in Koth“. Maja 1681 je ta 
kot boter še „Andreas Mickhl filius Ambrosij (sin Ambroža Mikla) in Sue tinah  
oder Pulvermachers“. Njegova žena „Margaretha Miklin seu Pulfermaher“ je botra 
decembra 1683. Leta 1693 dobi Ambros Mickhl hubo nazaj (A 57 f. 83). Leta 1699 
je rečeno, da je huba Ambroža Mickhla ali Pulfferer Huebe v Gorinčičah pred 
dvema letoma pogorela (A 57 f. 177), zato prosi sin Foltan Mickhl l. 1702, da bi se 
mu dovolile stope za smodnik (Pulfferstampf) in da bi smel kopati soliter po okraju 
rožeške sodnije (A 45 f. 25). Pogorišče „Pulfferer“-hube v Kotu pa je bilo l. 1699 
dano Adamu Fuggerju s pogojem, da bo hišo v treh letih spet postavil. Ker tega 
ni storil, je bilo pogorišče prepuščeno Martinu Molserju (A 45 f. 52) in l. 1706 je 
dobil ta še polovico gruntov te hube (A 45 f. 88). Leta 1848 je kupil Vahovo hubo 
Johan Breschan (AG Bz Ros. 4 n. 629). Tako je sedaj tu „pri Prešanu“. Verjetno je 
ta Breschan identičen z vdovcem Johanom Brežanom, ki je umrl aprila 1884, star 
67 let, v Št. Petru št. 14.
Bresan ali Brežan pomeni, da je po poreklu iz Brescie (P. Merku).



91

25.	Brínar	–	Tratnik,	kajža

Leta 1773 plača žnidar Blaž Paulitsch prevzemščino za novo kajžo (Trattniggkeu-
sche), ki jo je zgradil, in za zemljišče, ki ga je kupil od Martina Katziana ali Lepušica 
(tj. Bidovca). Ta ga je dobil l. 1772, ko so razdelili občinski svet „na Wrinne“ (tj. na 
Brini) (A 14 f. 238). Pri krstu njegovega otroka aprila 1780 je hišno ime „Blaschet, 
Lasse 25“. Junija 1810 je umrl ta „Blasius Paulitsch vulgo der alte Wuaschet zu Winkl“, 
star 73 let. Tako se glasi še l. 1872 v popisu župnije (ADG-AP St. Jac. 42). V jožef. 
katastru je imenovan kot lastnik „Blasius Tratnig oder Schneider“ (JK 463 n. 809).

26.	Lípi,	kajža

Decembra 1780 je vpisan krst otroka Filipa Vlbina, kajžarja na Lazah (Lasse) brez 
štev., (p. d.) Hafner. Pri krstu januarja 1790 pa piše: „Phil. Ulbin, Besitzer der Philip 
keusche in Winkl 26“. Tedaj je torej že bilo znano domače ime Lip. Uradno pa so 
hoteli krstiti kajžo „Grabner Keusche“. Tu se namreč začenja graben proti Čemerni-
ci. Tako imenuje kajžo tudi jožef. kataster „Philipp Ulbing oder Grabner“ (JK 463 n. 
855). Lipi Ulbin je bil sin Jožefa Ulbina, p. d. Rupa, na Čemernici.

28. Pérhar

Leta 1783 proda Filip, p. d. Ruep (tj. Lipi), zidarju Šimannu Pergerju mejo (Grän-
zen) pod plotom Grabnarjeve kajže, da si tam postavi novo kajžo (neue Perger oder 
Wink ler Keusche) (A 9 f. 223). Tu se je poročil julija 1784 vdovec Matija Berger, ki 
je bival še l. 1770 na Ravnah. Njegova žena je umrla tu v Kotu februarja 1784, stara 
58 let. Jožef. kataster imenuje lastnika kajže „Simon Perger oder Nassuan“. Neki 
Blaž Nasuan ali Knap iz Podhuma se je poročil v Rožeku l. 1743.
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29.	Bóserman,	kajža

Leta 1785 si je postavil Filip Lauritsch, p. d. Jakele, novo kajžo pri potoku, imeno-
vano Lauritsch ali Wasserman (A 9 f. 265). Jožef. kataster navaja lastnika kajže z 
dvema napakama „Jakob Lauritsch oder Wasserleiter“ (JK 463 n. 792). Prav tako je 
netočen vpis v mrliški knjigi januarja 1814, da je umrl Andreas Wasserman (name-
sto Lauritsch, vulgo Wasserman), star 38 let.

30.	Zimmermanova	ali	Trapova	kajža

Leta 1785 je govor o novi Trapovi ali Cimpermanovi kajži v Kotu štev. 30. Anton 
Trap je menda postavil kajžo za sina Johana Trapa, odpuščenega vojaka, starega 50 
let, na travničku Postotniak (pustotnjak) ali culehen (Zulechen) (A 9 f. 298).

31. Vávhar

Leta 1782 proda Toman v Brezjah (zu Glanz und Pürk) svojo valjavnico za loden v 
Kotu, ki je bila pri hubi od pradavnine, Plažicu v Kosi (A 9 f. 156). Ta se je začela 
l. 1625, ko je prodal Juri Muden svojo valjavnico Tomanu v Brezju (Thoman am 
Glanz) (A 53 f. 84). Juri, sin Ožbalta Mudna, jo je kupil l. 1600 od Adama na Čemer-
nici, podložnika Paradeiserja v Gradišču. Adamu je bilo nekaj let poprej dovoljeno 
postaviti si jo na občinskem svetu, ker je taka stala tam poprej (A 1 f. 130).

32.	Gailizer	Keusche

Tu je umrl 29. novembra 1795 otrok Partla Janacha, kmeta iz ziljske fare (Maria 
Gailler Pfarr).
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LEŠE – LESSACH

2.	 Júrjak,	kajža

Leta 1778 je prepustil Andrej „Jänneschitsch (Janéžič) zu Lessach in Rastall“ sta-
rejšemu sinu Juriju kajžo poleg svojega gospodarstva, bivšo „Vassnig“-kajžo (t. j. na 
Janežičevem lazu) (Dt 692 f. 19). V rojstni knjigi je zapisan ta kot oče aprila 1790: 
„Georg Janeschitz Keuschler vgo. Jury zu Lieschach 2“.

4.	 Janežič,	huba	(izg. Janéšč)

Bil je podložnik Bekštanja. Urbar iz l. 1531 piše: „Cantzian zu Lössach dient vom 
guet so uormalen Jonas daselbst Innen gehabt“ (AR Slov. urb I/lu). Leta 1606 ga 
najdemo v seznamu desetin: „Rast Thall: Petter Jänitschisch“ (Dt CCCXXIX-56). 
Tri leta nato, l. 1609, ga spet srečamo v seznamu tistih, ki so zaostali z dajatvami: 
„Rasstall (Rož): Petter Jainneschiz“ (ib. f. 6). Po smrti starega Petra „Janetschiz zue 
Lessach“ je l. 1633 prišel njegov sin Mark k rožeškemu flegarju s prošnjo, češ da je 
njegov oče vsa leta plačeval činž za rutič pri fužinah in za mlin ob Bistrici, ki je bil 
opuščen (ker ga je voda razdejala, kakor je povedano l. 1680 (A 59 p. 385)) pred 60 
leti, ali on bi imel rad pravico do tega potrjeno. Plačal je za to osem Fl. prevzemščine 
(A 54 f. 156). Maja 1684 je vpisana botra „Spela ali lissa Janeschizin“. Bila je žena 
Hanza „Janeschiz zu Vlüshah“, kakor je ta vpisan kot boter januarja 1681. Oktobra 
1730 pa je za botro „Magdalena Janesheuka“, žena Matevža Janežiča.
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Janežičev mlin, ki je svoje delo opravljal do leta 1948.

6.	 Lípej

Leta 1596 piše, da je prišel k flegarju „Lippe Seenig (to bo Jesenik) zu Lessach“, 
češ, star je in žena mu je umrla; rad bi prepustil hubo sinu Štefanu, ki ga je poročil z 
Žavnikovo hčerjo iz Sveč (A 1 f. 25). Leta 1633 je potem zapisano, da je umrl Štefan 
Lippe v Lešah in da prevzema hubo sin Pavel (A 54 p. 162), in pri tem priimku osta-
ne. Po smrti Pavla Lipeja dobi hubo l. 1657 njegov najstarejši sin Toman (Thaman) 
(A 56 f. 90). Tomanova žena Alenka Lipiniza je botra maja 1670; septembra 1666 se 
glasi „Elena Lipeyniza“; maja 1663 se glasi „Elena Lypey uleseh uxor (žena)“.
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Dr. Valentin Janežič  
 

je bil rojen 16. oktobra 1832 v Janeščevi hiši 
v Lešah. Na Dunaju je študiral medicino. 

Znan je postal kot ustanovitelj šentjakobske 
kmečke posojilnice leta 1872,  

ki je bila prva taka ustanova v Avstriji.

Dr. Anton Janežič  
se je prav tako rodil pri Janešču v Lešah.  

Na Dunaju je študiral slavistiko  
in germanistiko in nato poučeval na celovški 

realki in gimnaziji. Anton Janežič je bil  
eden izmed soustanoviteljev Mohorjeve 

družbe in bil njen tajnik od ustanovitve 1851 
do 1868. Sestavljal je učbenike  

za slovenščino; najpomembnejši  
je „Slovenska slovnica“. Večkrat je izdal 

slovensko-nemški in nemško-slovenski 
slovar. Izdajal in urejal je literarne revije.



96

7. Kompájn

Leta 1628 je dobil po smrti Avguština Lippeja v Lešah hišo, ki je bila popolna razva-
lina, sin Filip (A 54 f. 61). Leta 1657 pa je rečeno, da prepušča Filip Matthia v Lešah 
svojo hubo sinu Jakobu (A 56 f. 76). Že l. 1636 je zapisano, da toži Jakob Wuzella, 
upravitelj rožeških fužin, Lipija Mathia v Lešah (A 66 f. 167). Namesto Augustin 
Lippe je ta zapisan kot priča l. 1622 in l. 1623 samo kot „Augustin zu Lessach“ (A 
36 f. 48 in 70). Najbrž je bilo tedaj hiši ime Motij. Leta 1658 je zato zapisano: „Jacob 
Mathia am Gueth zu Lesach“ (na posestvu v Lešah) (A 74 f. 61). Leta 1671 dobi hubo 
Filipa Matia Peter Sitar (Südter) v Slatinah (A 59 p. 269). Ime prihaja torej iz Slaten, 
ker je imel Peter Sitar najprej tam Kompanjevo kajžo (A 52 f. 123). Leta 1679 je dal 
oče prepisati svojo hubo v Lešah na sina Andreja (A 59 p. 380). Sedaj se začenja pri-
stavljati k hišnemu imenu tudi kraj. Tako je januarja 1680 oče Andrej „Kampain in 
Lieschah“ in botra marca 1683 „Anna Compainin u lischah“ je njegova žena. „Ger-
trudis Compainza“, botra julija 1664, žena Petra Compaina (boter oktobra 1660), še 
nima tega pristavka. Leta 1707 piše, da je prevzel sin Andreja Sütterja hubico Petra 
Sütterja v Lešah (A 45 f. 92).

10.	Štórnik,	huba

Leta 1608 dovoli rožeški flegar Urbanu „Starnig zu Lessiach“, ker je imela huba 
malo travnikov, pa je morala dajati veliko žita, da si sme napraviti travnik na leškem 
občinskem svetu (A 48 f. 12). Kakor je razvidno iz neke tožbe, je bil Urban „Starnig 
zu Lessach“ tu posestnik še l. 1627 (A 66 f. 11). Leta 1664 je dobil hubo po smrti 
Boštjana Starniga njegov sin Lenart (A 59 f. 145). Marieta Storniza, botra maja 
1684, je bila žena Lienhardta „Stornig Vlischach“ (boter l. 1683). Pater Emilijan je 
zapisal ženo Jožefa Stornika kot botro septembra 1722 z naglasom „Magdalena 1. 
(po domače) lena Stórnza“.
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11. Strdên

„Zw Lessach: Jacob Starden“ je zapisano l. 1521 (A 697 f. 41). Leta 1603 je „Jacob 
Sterden zu Lessach“ za pričo (A 1 f. 181). Decembra 1638 je vpisana botra „Vrsula 
Sterdenaua vulesheh“. Verjetno je bila to sestra Jurija Sterdena, ki je bil potem bo-
ter aprila 1641. Vrsula Sterdenka pa je botra januarja 1667 in „Marinka Stärdönka 
ulischäh“ septembra 1681. Decembra 1699 je vpisan oče „Franciscus Gabriel modo 
Sterden in Lichsah“. Ta je bil rojen 2. oktobra 1673 pri Pezdicu kot tretji sin Han-
za „Gabriel na Brisnizi“. Leta 1698 je rečeno, da je bil „Franz Gabriel deß Lüppe 
Schoffhalter“ (A 21 f. 53).

13. Petrîc

Leta 1595 je dobil hubo v Lešah po smrti očeta Juritscha najstarejši sin Peter (A 1 f. 
2). Po njegovi smrti sta se l. 1642 zmenila srednji sin Lampret in njegov brat Primož 
zaradi hube (A 52 f. 37). V rojstni knjigi srečamo maja 1640 botra Primoža Petrit-
scha. „Marina Petriz uxor zu Leschach (Petričeva žena v Lešah)“ je botra februarja 
1651. Leta 1659, po smrti Primoža Juritscha, dobi malo hubico sin Jakob (A 56 f. 
134). V rojstni knjigi je ta kot oče zapisan aprila 1678 „Jacobus Petriz zu Lieschach“; 
„Lucia Petrizina“, botra decembra 1703, je bila Jakobova žena. Aprila 1738 pa je 
naenkrat rečeno, da je umrla ta „Lucia Juritschin vlgo Petrizin“, stara skoraj 90 let.

15.	Žahmošter

Leta 1629 proda Urban Walch (Bavh) v Lešah, ker je nameraval kupiti hubo, obe 
svoji kajži v Lešah fužinarju Mihi Schmolinerju za 140 Fl. (A 54 f. 104). Ta fu-
žinar Michael Schmoliner se omenja l. 1627 pri pretepu naših fužinarjev (A 66 
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f. 21). „Michel Schmalliner Hamermaister“ je kupil že l. 1610 kajžo na Spodnji 
Bistrici od Jožefa Lipouiza (Dt 59). Leta 1646 dobi tukajšnji kajži Miha Mikhula 
(A 52 f. 87). Leta 1774 je govor o ločitvi nekdanjih dveh kajž Mihe Mickula. Miha 
Schärwitzl dobi kajžo štev. 15, t. j. Žahmostra, njegov brat Simon Schärwitzl pa 
kajžo štev. 16, t. j. Bradana. Kdaj je dobila kajža svoje ime, ni mogoče ugotoviti; 
mogoče šele po l. 1695. Tedaj je omenjena Šerbiclova kajža in žaga na Reki (A 57 
f. 99). Sicer pa je novembra 1790 govor o „Michael Keische zu Werda“ (poroka), 
ki se imenuje leto nato pri krstu otroka posestnika Mihe Lippeija, „Sagmeister 
keische zu Werda“.

16. Bradán

Kakor je bilo ravnokar povedano, dobi po smrti očeta Antona Schärwitzla l. 1774 
kajžo Simona Šerbicla sin Hanz (A 14 f. 266). Najbrž je mišljena kajža Simona Str-
dena, katero je kupil l. 1712 Lenart Scherbizl (A 45 f. 209). Pri Bradanovih je živelo 
izročilo, da je prišla kajža od Strdena, ko so lovili fante za žovnirje. To je dobil l. 
1738 sin Anton (A 10 f. 206). Februarja 1745 je vpisan oče „Anton Scharbizl vul-
go Bradon“. Njegova žena „Magdalena Scharwizlin vlgo Bradenin“ je botra aprila 
1744. Toni Scherwizl je bil velik kvartač (dem Spillen zu sehr ergeben) (A 39 f. 405). 
Februarja 1800 je tu umrla hči Johana Scherwitzla, vulgo Bradana, stara 8 let.
Ime pove, da je imel gospodar značilno brado (gl. Bezlaj).

17. Lénjak

Leta 1604 privoli flegar, da prevzame Martin Sitter kot najstarejši sin Mikla (Micl 
Sitter) očetovo kajžo v Lešah, posebno ker je bil že poročen in je imel že tri otroke 
(A 1 f. 190). Leta 1640 jo ta prepusti zetu Štefanu Jellenigu (Ilovnik z Bistrice) (A 52 
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f. 16). Imel je za ženo Sitarjevo hčer Heleno, kakor priča rojstna knjiga. Septembra 
1636 je krščen Matevž, sin Štefana Jllaunika in žene Lenke (Lenka). Leta 1627 je bil 
Štefan Jelenig še samski hlapec (A 66 f. 34). Žena Lena mu je prinesla torej vse. Še 
oktobra 1642 je vpisana kot botra „Elena Martini filia na berde“ (Lena, hči Martina 
na Brdu). Leta 1653 je moral tožiti njen mož Štefan Jüuonlnigkh Jurija Tscherwizla 
(Jurča?), ker jo je zmerjal s coprnico (A 74 f. 13). Aprila 1747 je vpisan oče Jožef 
„Sitter vlgo Leniagg“.

18.	Tratnik	ali	Jurčeva	pašteba

Leta 1772 prevzame Tomaž Scherwizl Jurčevo pajštebo ali novo kajžo v Lešah, ime-
novano pri Tratniku (Trätnig Keusche genannt), na novo zgrajeno l. 1748 na Šerbi-
celjnovem (tj. p. d. Jurčevem) gruntu (A 14 f. 224). Neki Tomaž „Juritsch Sohn“ (tj. 
Jurčev sin) na Brdu je bil l. 1749 grabljar (Röchenmacher) (A 39 f. 405).

19.	Júrč

Leta 1595 dobi po smrti Juritscha hubo v Lešah sin Peter (A 1 f. 2). Po smrti Petra 
Juritscha dobi hubo l. 1642 sin Lampret, ki se potem pobota z bratom Primožem, 
kakor smo videli zgoraj pri Petricu (A 52 f. 37). Leta 1753 je rečeno, da dobi Jurčevo 
kajžo, ki jo je prevzel l. 1715 Andrej Scherwizl ali Juritsch, njegov sin Lenart (A 
15 f. 97). Leta 1715 pa piše, da je umrl Jurij Scherwizl v Brežnjah in da prevzema 
posestvo sin Andrej (A 45 f. 245). Res se je tudi v Brežnjah reklo pri Jurču. Leta 
1686 pa sta našteta v Lešah Jury Scherbizel in Primož Juritsch s hubo (A 1024 f. 
57 in 56).
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PODGORJE – MARIA ELEND

1.	 Einsiedler	(Ajnzidler)

Hohenauer piše o samotarjih v svoji koroški cerkveni zgodovini takole: „Samotarji 
ali puščavniki so začeli prihajati po l. 1710. Posnemali so starokrščanske puščavni-
ke. Navadno so bili tretjeredniki sv. Frančiška. Nekateri so nosili tudi redovniško 
obleko (habit) z ozkim pasom ter plaščem, ki je segal dol do pasa. Barva habita je 
bila ali temnorjava ali črna. Bili so torej podobni kapucinom, posebno ker so nosili 
brade. Leta 1712 so se združili, da so si drug drugemu pomagali in molili za rajne 
člane. Nadzirali so jih frančiškani, ker so bili kot tretjeredniki že tako z njimi pove-
zani. Pri ljudeh so bili na dobrem glasu in priljubljeni“ (Hohenauer: Kurze Kirchen-
geschichte Kärntens, 1850, p. 192). Sv. Klemen Marija Hofbauer-Dvoršak, apostol 
Dunaja in tudi duhovni voditelj našega svetniškega misijonarja Friderika Barage 
v času njegovih univerzitetnih študijev na Dunaju, je bil tudi nekaj časa samotar; 
najprej l. 1777 pri Marijini cerkvi v Tivoliju pri Rimu, potem pa pri romarski cerkvi 
bičanega Zveličarja v Tasovicah blizu Znojma v domačem gozdu.
Leta 1744 je odkazala oz. dovolila rožeška graščina na prošnjo samotarja Matije Jožefa 
Warata prostor za vrt, 10 sežnjev dolg in 9 sežnjev širok, in prostorček za drvarnico in 
samotarsko hišico, ki jo je samotar iz svojih sredstev že postavil (A 58 f. 140).
Avgusta 1755 najdemo v mrliški knjigi najbrž starejšega brata ali sorodnika F. Antona 
Waratha, „Eremita Exiliensis senecibus exemplaris et omnibus carus“ (podgorski sa-
motar, zgled starim, pri vseh priljubljen). Star je bil 80 let. „Mathias Brath, Eremita“ pa 
je umrl 26. septembra 1768, star 80 let. Menišnico (Einsiedler Clausse) je prepustil ta 
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(Mathias Barat) pred svojo smrtjo tkalcu Antonu Ledererju, ker mu je ta v bolezni 
pomagal (A 14 f. 87).

2.	 Píčič,	kajža

Pri Pičiču je samo kajža, kljub temu ima zelo staro zgodovino. Pičiča najdemo na 
prvih listih ohranjenih krstnih knjig v Podgradu. Tako npr. l. 1642: „Georg. Pizhizh“ 
ali decembra 1645: „Georgius v nakli seu Pitschits“ (Jurij v Naklju ali Pičič). Bil je 
brat Lipija Andrejca na Rutu. Zapisan je zato tudi kot: „Georgius Andreiz frater 

Podgorje v Rožu so znane po svoji Marijini romarski cerkvi.
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vnacly“ (Jurij, Andrejcev brat v Naklju) (novembra 1647), ali: „Georgius v nakli seu 
lipey frater“ (Jurij v Naklju ali Lipijev brat) (decembra 1643). Leta 1623 je namreč 
zapustil Andrejc na Rutu štiri sinove. Prvi, Filip, star 17 let, je postal Andrejc; drugi, 
Miklavž, je postal Miklav (glej tam); tretji, Jurij, star deset let, pa je postal Pičič.

3.	 Srídnjak,	kajža

Jožefinski kataster navaja tu l. 1785 kot lastnika Valentina „Ratschob, Sriedniak, 
Maria Elend 3“ (JK 462 n. 408). Znidar in tkalec Valentin Račob je kupil kajžo 
komaj l. 1784 od Hanza Ottowitza, ki je dobil to „Sriedmanigg Keusche“ l. 1757 od 
očeta Foltana (A 15 f. 172). Dobil pa je sedaj nekaj občinskega sveta v Suhi na Do-
bravi in si je postavil novo kajžo, kjer je še sedaj pri „Sridnjaku“ (A 9 f. 242). Leta 
1718 piše zapisnik, da je bila kajža v Podgorjah na novo postavljena. Postavil jo je 
Filip Reiner, ki je zgradil poleg te še dve drugi prenočišči (Herberig) (A 10 f. 2), to 
je poznejša Oberbirta in Unterbirta ali Auerja. Ko je prodajal l. 1713 svojo Tišlarje-
vo taberno (t. j. Oberbirta), si je pridržal zemljišče pri jami za pesek (bey der Sant 
Gruben), kjer je imel namen postaviti si stanovanje ali delavnico (ain Herbrig oder 
Werchstatt) na svoje stroške (A 45 f. 219).

4.	 Pek,	Blažek,	Klobukar,	kajža

V jožefinskem katastru je zapisan tu kot posestnik „Blasius Schuster oder Wua-
schek“ (JK 462 n. 1630). Ko je umrl ta Blaž Schuster januarja 1794, star 74 let, so 
ga zapisali še kot „Besitzer der Blasi Keusche“. Dve leti nato, junija 1796, pa stoji 
v rojstni knjigi že končno ime kajže „Blasik Keusche“. Blaž Schuster si je kupil 
kajžo l. 1758 od padarja Johana Hofferja, označeno kot „Bader Badstuben“ (A 15 
f. 173). Leta 1852 najdemo Antona Schusterja, posestnika kajže Blažek, že v Suhi 
(Greuth 22); v Podgorjah štev. 4 pa je „beim Klobucker“ (mrl. knjiga, novembra 



103

1841). Leta 1855 se je poročil tu Jakob Leitner, pek v Podgorjah 4, sin peka v 
 Klausenu na Tirolskem.

5. Oberbirt, Tišlar, gostilna

Kot „Oberbirthskeusche“ je menda ta kajža prvič označena v rojstni knjigi septem-
bra 1791, ko je bil njen lastnik Beljačan Denkmaier. Poprej je bilo tu pri Tišlarju. 
Leta 1738 je zapisana kajža kot „Tischler Keusche ob dem Gottshaus“ (A 10 f. 206). 
Ta Tišlarjeva kajža ob cerkvi je bila prodana l. 1756 „kunstreichen Herrn Johann 
Michael Hofer – examinierten vnd approbierten Chyrurgo“ (A 15 f. 135), ki pa je že 
l. 1764 „Chyrurgus“ (padar) v Kožentavri (A 15 f. 253). V Podgorje je prišel menda 
okoli l. 1743, ker mu je tedaj prodal Šustar neki travnik pod vasjo, da si je mogel 
tam ob potoku beliti svoje platno (prt) (A 15 f. 210). Zgodovino kajže menda lahko 
zasledujemo nazaj do l. 1598. Tedaj piše rožeški zapisnik, da je prepustil „Lienhart 
Näcl zu Pogeriach“ svojo kajžo svojemu pastorku Primožu, katerega je vzredil od 
malega in ga pred štirimi leti poročil v kajžo (A 1 f. 69). Leta 1639 proda Peter Näkhl 
v Podgorjah kajžo Juriju Ulrichu z Ruta (A 52 f. 10). Leta 1662 dobi kajžo Lenart 
Hueter, ki pa se mora poročiti z Marinko, hčerko pokojnega Jurija (A 59 f. 108). Ta 
jo proda l. 1687 Gašparju Andrejcu (Andreaz) za 130 goldinarjev (A 57 f. 11). Leta 
1701 jo kupi kot „ruiniertes gepey“ (razpadajočo kajžo) skupaj s taberno Filip Reiner 
(A 45 f. 13). Po njem je dobila kajža svoje domače ime, ki je ostalo čez 80 let.

6.	 Župnišče	(Ta opis je dodal bivši župnik msgr. J. Hornböck)

Opat Virgil Gleissenberger (1725–1737) je zidal župnišči v Št. Jakobu in v Podgorjah. 
V šentjakobskem so župniki, ki so oskrbovali tudi Podgorje, stanovali s svojimi po-
močniki. Podgorsko župnišče je bilo zelo preprosto. Najbrž je bila tukaj že prej majhna 
hišica, v kateri je stanoval p. Marianus Pfeifer okrog leta 1683, ko je vodil velike prezi-
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dave podgorske cerkve. Cerkev je takrat dobila svojo sedanjo obliko. Tudi v poznejših 
letih so tukaj stalno stanovali benediktinski menihi kot spovedniki. Matrike imenujejo 
tele: l. 1752 Benedikt, spovednik, l. 1791 Izidor, beneficiat, in Jožef, pomočnik.
To staro in zelo vlažno župnišče je bilo v uporabi še l. 1893 in v njem je 14. 9. 1893 
umrl tudi župnik Janez Pečnik, od leta 1852 dobrih 40 let župnik v Podgorjah. Šen-
tjakobski župnik Andrej Aplen je od l. 12. 1891 do 31. 3. 1896 oskrboval podgorsko 
faro in zidal novo, sedanje župnišče, ki je stalo 3254 Fl. Podgorska cerkev je pri-
spevala iz ofrov 2500 FL, patron Liechtenstein 300 Fl., fara 454 Fl. ter vse vožnje 
materiala in pomožna dela.

7.	 Čárej	(Strauß),	kajža

Sedaj Čarejeve kajže ni več. Očitno je dobila kajža svoje ime po Gregorju Pogačarju, 
kateremu jo je kupil l. 1648 njegov oče Jakob Pogačar od Marjete, vdove po Lampretu 
Mežnarju (A 52 f. 108). Lampret Mežnar je zapustil namreč dva nedorasla otroka, in 
vdova je morala dati že l. 1643 kajžo Jakobu Pogačarju v najem (A 52 f. 59). Leta 1647 
je bila kajža potrebna popravila in bati se je bilo, da se bo podrla (A 49 f. 18). V rojstni 
knjigi je zapisan Gregorij Pogačar prvič kot „gregorij Zharey“ februarja 1654, njegova 
žena pa aprila 1659 kot „Ursula Zhareinza“ ali „Ursula Zareiza“ (maja 1665). Ime Ča-
rej srečamo v bližnjih Želučah že l. 1583 (A 2). Od l. 1666 do srede prejšnjega stoletja 
so se „pisali“ pri tej kajži Mikula. Leta 1666 je namreč prodal Gregor Pogačar kajžo 
Gregorju Mekhulli (A 59 f. 194). V rojstni knjigi beremo zato npr. februarja 1677: 
„Mikula oder Tsharäy po goriah“, a februarja 1679: „Mikula oder Zare in Pogoriah“.

8.	 Podlípnjak,	gostilna

Aprila 1742 beremo v mrliški knjigi, da je umrl „Primus Wucella vulgo Podlipnigg in 
Exilio lanio“ (mesar v Podgorjah). Njegova žena „Ursha Podlipenza“ je bila zapisana 
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kot botra julija 1728, on sam pa istega meseca kot „Prima Podlipneg“. Ta prvi Pod-
lipnik je bil rojen julija 1677 kot sin Lenarta „Buzella zu Pogeriah“ in njegove žene 
„Spellae“. Oče Lenart Bucela, Hutarjev na Rutah, je bil kovač v Podgorjah, kakor je 
zapisano v rojstni knjigi septembra 1687. Leta 1700 se je zmenil z mesarjem Markom 
Serajnikom v Dragožičah, da se bo poročil njegov sin Primož Wuzella, po poklicu 
mesar, z Markovo hčerko in odprl mesnico v Podgorjah. Kajžo je kupil Lenart Wuzel-
la l. 1667 od Urha Juritscha (A 59 p. 207), ki jo je dobil l. 1660 (A 59 p. 24). Leta 1621 
je odkazala graščina svojemu oglarju Hanzu Wiankhinu (Biankino) nekaj sveta na 
trati v Podgorjah (an der Tratten zu Pogeriach), da bi si mogel postaviti tam svojo ka-
jžo (A 53 f. 15). Ali ta oglar, ki je sicer že imel drugo kajžo, podložno podgorski cer-

Zanimivost v Podgorjah je kapelica,  
ki so jo zgradili južno od vasi v hrib.  

Kapelo so posvetili leta 1731.
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kvi, je prekmalu umrl. Leta 1623 prosi njegova vdova, da bi ji pustila graščina zem-
ljišče, čeprav mož zaradi prezgodnje smrti ni mogel postaviti kajže. Tudi ona sama 
„als ein Arme mit villen Khleinen Khinderlein behaffte Wittib dieselbe Ar muet vnd 
diser Teuern Zeit halben aufzusezen nicht getrauet“ (kot revna vdova z mnogimi 
majhnimi otroki si ne upa zaradi revščine in zaradi teh dragih časov postaviti kajže). 
Plačevala pa bo davek, kakor bi stala tam kajža, dokler ne bo mogel prevzeti eden iz-
med njenih otrok grunta in postaviti kajžo (A 53 f. 41). Okoli l. 1630 žalibog manjkajo 
knjige prevzemov. Leta 1635 beremo nato: Hieronimus Bianckhin, fužinski kovač, je 
moral zaradi dolgov prodati svojo kajžo v Podgorjah Antonu Schulnigu za 62 Fl. Od 
tega je bilo davka 6 Fl. 20, prevzemščine pa 8 Fl., skupaj torej 14 Fl. 20 k (A 54 f. 151). 
Neka „Ursula Jnzenin pod lipo“ se omenja kot botra oktobra 1702. Morala je biti to 
žena soseda Urbana „Jenzko Ex Naklu“. Lipa v Podgorjah se pa menda prvič omenja 
l. 1687, ko je dal flegar prodati Hapijev travnik „gleich bey der Linden in Dorff zu 
gemeldten Pogöriach“ Filipu Reinerju, da si je lahko tam postavil kajžo in taberno (A 
57 f. 9). Toda to je postala nasprotna taberna, sedaj „pri Auerju“.

9. Bošt, pajšteba

„Wostkeusche“ je omenjena v matičnih knjigah šele l. 1864. Leta 1849 se je poročila 
tu posestnica „der Wastelkeusche“ Marija Urabl (prečrtano: Rumpold), hči Boštjana 
Urabla. Leta 1802 je bila to Podlipnjakova pajšteba (gl. mrl. knj.).

10.	Auer,	Unterwirt,	gostilna

Marca 1800 je bil njen lastnik „Thaddeus Komployer, Unterwirth,“ doma iz Oberfel-
lacha. Pred njim je bil tu „Weinwirth und Toback Verleger“ (gostilničar z vinom in 
trafikant) Franc Xaver Mayer, doma iz Salzburga. Hišno ime je bilo tedaj „pri Majerl-
nu“ (gl. roj. knj. junija 1780). Tu je bil doma podgorski župnik (od l. 1823 do l. 1856) 



107

Janez Mayer. Ljudje so se ga spominjali samo kot pravega starega domačina. Njegov 
oče je bil poprej l. 1775 grajski „šribar“ v Rožeku (A 14 f. 278). Mogoče je bil Matija 
Mayr, „Pflegschreiber“ v Rožeku l. 1758, njegov sorodnik (A 15 f. 179). Leta 1778 je 
kupil Franc Xaver Mayer to tako imenovano „Zinkowitsch oder Gappische Behau-
sung“ (Činkovičevo ali Gappovo hišo) in taberno od mitničarja Johana Pavla Gappa 
(A 14 f. 445). Kajžo je postavil Filip Reiner, ki je kupil l. 1687 Hapijev travnik tik pri 
lipi v Podgorjah in dobil pravico do taberne (gl. zgoraj štev. 8). Oboje je prodal l. 1700 
„dem wohl Edlen und Gestrengen Herrn Lorenz Stumpff kheys. auch laas. Einemern 
zu Maria aellendt“ (cesarskemu in obenem deželnemu mitničarju v Podgorjah) (A 57 
f. 202). Leta 1710 kupi gostilno mitničar Anton Zingowiz (A 45 f. 169). Leta 1740 si jo 
pridobi Johann Paul Gapp, prav tako mitničar (A 58 f. 13). Leta 1808 jo je kupil Matija 
Auer (A 72 f. 180), doma iz jeseniške fare. Njegov sin Matija Peter Auer je bil l. 1829 
c. kr. profesor matematike in fizike v Dubrovniku (A 65 f. 560).

11.	Pozdírc,	kajža

Pozdirčevo ime srečamo v Podgorjah že l. 1628. Tedaj izroči Miha Tschuden, kajžar 
rožeške graščine v Podgorjah, zaradi starosti in uboštva kajžo zetu Avguštinu „Poß-
dierz“ (A 54 f. 64). Verjetno je bil ta zet doma iz Podgorjan, ali nujno to ni. Posestnik 
naše kajže je bil oktobra 1641 „Lucas Pasderz“, kakor je vpisan v rojstno knjigo; nje-
govo drugo ime je bilo Lucas Zbittar (decembra 1646); njegova žena je bila „Getrudis 
Pasderzina“ (botra avgusta 1653). Julija 1656 se mu je rodila hči Ana. Verjetno je ta 
bila žena Miha Črneta, ki je zapisan kot boter januarja 1678 kot „Michael Zerne aut 
Posdirz“. Otrok očitno nista imela, kljub temu je ostala kajža v Črnetovi družini do l. 
1771, ko prevzame Črnetov ali Pozdirčev rutič pri zidanem križu zunaj Podgorjan zet 
Tadej Englert, tedanji podgorski organist. Kajža je bila podložna podgorski cerkvi. 
Leta 1671 je vpisan v urbarju kot lastnik kajže Peter Zwiter (A 1154 f. 177). Leta 1733 
pa je zapisano na istem mestu: „Michl Posdierz aniezo Johannes“ (A 2397).
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12.	Šribar,	Ferber*,	kajža

Tu je bila prva podgorska šola. Tu je umrla novembra 1802 hčerka Lamberta Traunig-
ga (učitelj) v Podgorjah 12 – šola. Leta 1842 je zapisana kot Färberkeusche. V stari 
zemljiški knjigi beremo: „Happe Keusche“ – od Hapijeve hube – (dobil) 1840 Jakob 
Legat mali vrtiček za začimbe (AG Ros 4 n. 804). Dekan Singer poroča, da sta bene-
ficiat p. Izidor in podgorski organist napravila poseben tečaj v Celovcu leta 1770 in 
potem začela poučevati v Podgorjah. Prvi podgorski učitelj je bil mežnar in organist 
v Podgorjah Tadej Englert. Njegova žena je umrla stara 95 let) pri Pozdircu leta 1811. 
Njemu sta sledila učitelja Pachernig in Schneider, oba doma v Št. Ilju.
Prvi ljudskošolski učitelj, ki je imel potrebne izpite, je bil Lambert Traunik. Pouče-
val je v letih od 1801 do 1844 in je umrl l. 1854, star 82 let. Umrl je v hiši štev. 52. V 
tej hiši je v tistih letih bila ljudska šola. Dne 8. junija 1804 je umrla Elizabeta Kle-
menin v hiši štev. 12 pri Šribarju, kjer so v tistih letih poučevali otroke. Bila je mati 
žene učitelja Travnika. Učitelj Travnik pa je stanoval v hiši štev. 14., pri Mežnarju, 
in je bil mežnar, organist in učitelj v Podgorjah.
(* Razen prvih vrst je dodal ta odstavek msgr. J. Hornböck.)

13.	Šemnjâk,	huba

Leta 1521 služi „Lienhart Schymonakh“ rožeški graščini 4 šilinge in 10 jajc; njegova 
tlaka je bila: obdelovati en dan polje (pawen), en dan kositi in peljati en voz sena iz 
Podgorij na grad (A 697 f. 50). Leta 1599 prepusti „Niclau Schimoniagg zu Pogeriach“ 
hišo svojemu sinu Rupu. Ta Rup ni imel dedičev. Zato proda l. 1629 svojo hišo svaku 
ali bratrancu Antonu Wuzelli, sinu fužinskega šribarja ali upravitelja Jakoba Wuzella. 
Bil mu je dolžan že 160 gold. in upravitelj mu je naštel še 24 gold. (A 54 f. 78). Ker pa je 
bil Anton Wuzella fužinar v Fužinah, ni mogel skrbeti za kmetijo. Leta 1634 jo je zato 
dal v najem Matevžu Žeharju (Säher) v Podgorjah (A 54 f. 166), l. 1657 pa jo je končno 
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prodal Matevžu Millnerju. To ime je ostalo pri hiši do l. 1761, ko je umrl zadnji „Petter 
Müllner oder Schumniagg zu Pogarjah“ in zapustil samo pol leta staro hčerkico (A 15 
f. 224). V rojstnih knjigah srečamo v tej dobi to dvojno ime: npr. januarja 1675 je za 
botra otroka Adama Odrajca „Matheus Mlinar“, februarja 1678 pa njegova žena „Ma-
rinka Simniakina pod goriah“, decembra 1688 „Mathaeus Schamnagg“, aprila 1672 
„Marinca Shumuniakin“. Leta 1738 je bil pokopan „Johannes Milner seu (ali) Schi-
miagg“, star 70 let. Tako pravi mrliška knjiga. Ali rojstna knjiga pove, da je bil ta rojen 
januarja 1663. Februarja 1748 je za botra njegov sin „Valentin Schemiag seu Miller“.

14.	Mežnar

Že l. 1521 je omenjen mežnar v Podgorjah: „Mesnar zu vnsr liebn frawen im elend“ 
(A 697 f. 95). Leta 1609 je omenjen Ožbolt „Des Oßbaldt Meßners zu Pogeriach 
Sohn“ (A 48 f. 21). Aprila 1685 je bil rojen Gregor, sin „Petri Kersey Mössner in 
Elendt“. Iz rožeškega zapisnika pa je razvidno, da je postal l. 1708 „Gröger Quant-
schnig oder Mesner zu Maria Elendt“ novi gospodar (A 45 f. 107). V cerkvenem 
urbarju je zapisan kot „Gregor Khersche oder Mesner zu Maria Ellendt“ (A 2397). 
Tudi mrliška knjiga pravi, da je bil Gregor Kersche približno 40 let mežnar podgor-
ske cerkve, ko je umrl julija 1750. Verjetno je bila njegova mati Marina hči Petra 
Klančnika, ki ga srečamo kot botra npr. novembra 1677: „Peter Glantschnig Mösch-
ner pot goriah“. Njegova žena je bila „heba mesnarin ta stara“ (botra julija 1685). 
Njegova hčerka, žena Petra Kürsheja, je zapisana samo kot „Marina Mösnerza (s) po 
gorian“ (botra oktobra 1685 in marca 1690).

16.	Hápej,	huba

Leta 1596 beremo v zapisniku prevzemov zveriženo pogodbo s Hutarjevo družino 
na Rutu. Gregorij Häpei odstopi svojo hišo Lamprehtu na Rutu s pogojem, da se 
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poroči v teku dveh let kak Lamprehtov pastorek z eno izmed Hapijevih hčerk (A 1 
f. 23). Toda že čez pet let proda „Lamprecht Huetter zu Pogeriach“ svojo hišo Mihu 
Knaiffelu (Knafelj) v Veliki vasi za 235 gold. Odslej je ostala hiša v Knafeljnovi 
družini do najnovejšega časa. Večinoma so zapisani Hapijevi v rojstnih knjigah 
s hišnim imenom, npr. septembra 1677: „Jury Hapey Pogoriah“. Njegova žena je 
bila „Agnes Hapeinza“ (botra februarja 1662). „Polona Hapiaua“ (botra januarja 
1721), hči Marka Hapeyja, rojena decembra 1679, pa je zapisana tudi kot „Apo-
lonia Knafflin“ (botra februarja 1715). Leta 1785 je bil gospodar „Blasius Knafl 
oder Hapl, Dorf Pogoriach 16“, kakor pravi jožefinski kataster (JK 462 n. 710). 
Njegov sin Jožef je bil prvič poročen z Andrejcevo na Rutu. Iz tega zakona se je 
rodila Magdalena Pleiweiß, rojena Knafelj, 21. julija 1815. Leta 1856 se je poročila 
s starim ljubljanskim trgovcem Valentinom Pleiweißem, ki je bil oče znamenite-
ga dr. Janeza viteza Bleiweisa. V zborniku „Dr. Janez Bleiweis vitez Tersteniški“ 
(Ljubljana 1909) piše dr. Jos. Tominšek: „Ta Magdalena Pleiweiß, rojena Knafelj-
nova, je avtorica debele knjige ,Slovenska kuharica ,̒ ki je izšla v prvi izdaji l. 1868. 
Zdaj jo izdaja Katoliška Bukvama. Pisateljica (izborna, prej škofova kuharica) je 
to knjigo narekovala, a ,pisalaʻ jo je Neža Lesarjeva. Župnijski arhiv v Podgorjah 
hrani njeno lastnoročno oporoko: ,Trgovka Magdalena Pleiweiß. Pisano 1. junija 
1886. Ta zadolžnica zemljiške odveze za 500 goldinarjev je za reveže v moji rojstni 
fari na Koroškem. Obresti se morajo razdeliti vsako leto 22. julija desetim revnim. 
To je moja poslednja volja, to je njihova lastnina. Tu je pet srebrnih rentnjakov, t. j. 
500 goldinarjevʻ (prevod). Umrla je 20. julija 1890. Kronika Slov. mest (letnik II, 
str. 28) kaže njen nagrobni spomenik pri sv. Krištofu v Ljubljani. Zapustila je baje 
dom, ker se je sprla s svojo mačeho zaradi svoje radodarnosti do revežev (tako mi 
je pravil pok. stric, Suhar na Rutu).
Iz predgovora ali uvoda knjige Slovenska kuharica: ,Tovarišice. Želja do napredova-
nja v kuhariji je tudi v slovenskih dekletih rodila željo po novih kuharskih bukvah, 
napredovanju primernih, in prav jaz sem bila od mnoge strani že mnogo let nagovar-
jana, da jih izdam. Dasi tudi nerada, vendar sem se udala, ne sebi, ampak slovenskim 
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dekletom, kuharicam in gospodinjam na korist. Nate jih, tu so! V njih Vam popisujem 
932 imenitnih in neimenitnih (navadnih) skozi in skozi okusnih, tečnih, zdravih jedil, 
in to po načinu, katerega mi je popolnoma potrdila mnogoletna lastna skušnja pri 
visoki gospôdi. – Moja želja in volja je bila, da so te bukve, kar je moč, pisane razu-
mljivo tudi neučenim kuharicam t. j. prav po domače. Dobro sicer vem, da slovenski 
pisatelji v čistejšem slovenskem jeziku pišejo svoje knjige in da bi kateri izmed njih 
lahko posvetil katere nemške ali drugih jezikov izvrstne kuharske bukve; ali na dru-
gi strani sem pa tudi preverjena, da kuharskim bukvam še ne zadostuje zmožnost v 
jeziku. – In prav to je menda glavni vzrok, da so se pri vseh narodih kuharice lotile 
spiso vanja kuharskih bukev. Naj končno še omenim, da me pri izdaji te knjige vodi 
edini namen, da koristim svojim ljubim slovenskim tovarišicam. Če dosežem to, do-
segla sem najlepše plačilo za svoj ne mali trud! Z Bogom! M. Pleiweiß .̒“

17.	 Fežnár,	huba

To ime najdemo že l. 1599, ko proda Jurij Zehar (Juri Seher) svojo kajžo Hanzelnu 
„Fuschnar“. Tu pa seveda ne omenja Fežnarjeve hiše, ki je bila podložna šentja-
kobski cerkvi (A 2397 n. 16), ampak Popravlana. Oktobra 1636 je zapisan kot oče 
„Gaspar Fushonar“. Njegova žena je „Catharina Fushinariza“ (botra julija 1637) ali 
„Catharina Fusnariza“ (botra julija 1649). V istih letih najdemo tudi očeta „Chri-
stoph Phisinar“ (novembra 1636) ali „Christ. Fisnar“ (januarja 1639). Jožefinski ka-
taster ga piše kar na tri načine: „Foschinar“ (JK 462 n. 1662), „Fischnar“ (ib. n. 226), 
„Feschenar“ (ib. n. 205).

19.	Šmónk	(Smovnik),	huba

Ta je bil podložen bekštanjski graščini. Leta 1531 ima to posestvo Rup Schmol-
nickh (AR Slov.urb.I/la f. 39). V opisu graščine l. 1700 beremo: „Raschthall: Mathia 
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Werniäckh hat ain gannze wohlerpauthe Hueben zu Maria Elendt“ (Rož: Matija 
Brnjak ima celo, dobro pozidano kmetijo v Podgorjah) (Dt 690 f. 145). Dajati je 
moral graščini po stari meri 2 birnja pšenice, 14 birnjev rži, 15 birnjev ječmena in 
prosa, ¼ birnja pšena (Grieß), 34 birnjev ovsa, 4 birnje hmelja. Približno tako je 
našteta dajatev že v gornjem urbarju l. 1531. „Ker služi ta Werniackh toliko v žitu“, 
pravi popis, „pobira kot (desetnik) cehnar dveh vasi (Podgorje in Dragožiče) dese-
tino od snopa.“ Kakor je razvidno iz nadaljnje opombe (fol. 146), je bila njegova 
tudi Hanzeljnova hiša, katero pa je zamenjal za neko kajžo z Rupom Resmanom. 
Nadaljnje besede veljajo tu gotovo za Šmonkovo hišo: „khan nicht wall einer ohne 
schulden Hausen, noch daran bestehen“ (ne more nihče brez dolgov na tej hiši go-
spodariti, niti obstati).
Ta „Hanß Werniakch“ je zapisan kot boter decembra 1676: „Johannes Wirdnig aut 
Smolnig“. Njegova žena „Marina Smouniza“ (botra decembra 1665) je zapisana tudi 
kot „Marina Werdniza“ (botra decembra 1669) pa tudi spet kot „Maria Schmolni-
za“ (botra decembra 1673). Že avgusta 1646 najdemo tam „Marina Schmolnikin v 
nakli“. Rožeški zapisnik se še posebej odlikuje v pravopisu, ko omenja l. 1665, da je 
prevzel „Hannß Wratnig“ po smrti Adama Schmallniga, bekštanjskega podložnika 
v Podgorjah, rutič na Méšeniku (am Muschenig) (A 59 p. 158). Leta 1645 je dobil 
„Muschenig“ Valtan Smolnig (A 52 f. 80). V bekštanjskem urbarju iz l. 1647 pa je 
naveden kot lastnik „Valtan Tschemerniäkh“ (Dt 703 f. 33). Leta 1606 pa je zapisan 
tu: „Michl Smolnig“ (Dt CCCXXVI).

21.	Žéhar,	huba

Leta 1598 nastopa „Juri Seher zu Pogeriach“ kot priča (A 1 f. 63). Najdemo ga pa že 
l. 1521 v „rožeško-vavberškem urbarju“: „Zu pagoriach: Jurj Seher“ (A 697 f. 50). 
Oktobra 1636 je zapisana kot botra Zeharjeva hči „Anna filia Schegarioua“. Oktobra 
1726 pa je botra „Agnes Shehärjäua“. Oktobra 1644 je kot taka zapisana „Shegarza“; 
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oktobra 1673 je „Ursula Schehariza“; oktobra 1673 je „Ursula Schehariza“; njen mož 
je „Lucas Schegger“ (marca 1681). Leta 1724 je prevzel „Andrej Secher“ kmetijo v 
Podgorjah od očeta Luka. Moral je biti precej star, ker je bil rojen novembra 1684. 
Toda rod se je držal na tej kmetiji, ker ne srečamo do 1785 nobenega drugega dru-
žinskega imena poleg hišnega.

23.	Hánzelj,	huba

To hišno ime je menda prvič zapisano novembra 1749, ko se je poročil Jožef Barthl, 
vulgo Hansl. Krstna knjiga pa navaja dve hišni imeni februarja 1752: „Joseph Partl 
vulgo Schrekinger seu (ali) Hansl“. Ime ima torej hiša po Hanzeljnu Shrökingerju, 
ki je zapisan v rojstnih knjigah kot oče l. 1701–1710. Bil je sin Volbenka Siegfri-
da Schrökingerja, mitničarja v Podgorjah, krščen januarja 1680 na ime Johannes 
Wolffgangus. Hišo je kupil oče Wolfgang Seyfridt Schrökhinger l. 1679 od Rupa 
Reßmana (St 691 f. 69). V bekštanjskem urbarju iz l. 1700 pravi opomba, ki smo jo 
že zgoraj omenili pri opisu Šmonkove hiše: „Eß hat vorhin Hanß Werniackh auch 
dise Hueben dem Ruepen Reßmann vmb ein Keischen vertauscht, darzue noch 10 
Fl. aufgeben.“ Bila je ta hiša torej poprej Šmonkova. Urbar iz l. 1531 omenja pred 
Šmonkom (Schmolnickh) posestvo Matije „Crainer zw Vnser Frawen inn Wöllent – 
so uormalen Peter Chrainer von Pageriach Ingehabt hat“ (A.R. Slov/urb.I/lu).

25.	Kôc,	huba

Leta 1608 beremo v rožeški knjigi prevzemov o prodaji Koceve hiše: „hat Hannß 
Biankhin oder Weiß genant die Clazer hueben zu Pogeriach... Lamprechten Enßkho 
kheufflichen vmb 163 gulden übergeben“, ker kot oglar ne more skrbeti za kmetijo (A 
48 f. 6). Ta „Lamprecht Inzgo oder Clazer zu Pogeriach“ dobi l. 1622 z Martičem v 
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Brežnjah frato v Suhi (A 53 p. 26). Leta 1631 prevzame sin Lipp, star 20 let, hišo po 
očetovi smrti (A 54 f. 121). Tega srečamo prvič kot očeta v rojstni knjigi junija 1636: 
„Lipei Enziko“, marca 1639 pa je zapisan kot „Philipp. Cooz“; nato kot boter julija 
1642: „Phil. Cooz zu podgorieh“, septembra 1647: „Phil. Cooz oder Jnzko“. Leta 1644 
pa prepusti hišo bratu Matevžu (A 52 f. 63). „Margaretha Cozina“, botra septembra 
1645, oz. „Margaretha Cooz podgorieh uxor“ (Koceva žena v Podgorjah), je žena tega 
Matevža Jnzka, ki pa, kakor izgleda, ni imel potomcev. Leta 1652 dobi „Insgo Huebe 
zu Pogoriach“, ker je nameraval „Lip Insgo“ kupiti drugod hišo, Krištof Fuschinar 
(A 56 f. 44, f. 12). Leta 1678 piše zapisnik, da je prevzel po smrti Krištofa „Khursch-
nayr“ hišo sin „Hanns Kurschnair“, kar je pač majhna pomota (A 59 f. 356). Tedaj ni 
bilo v Podgorjah še tega imena. Leta 1712 kupi hišo Foltan Müllner (A 45 f. 204). No-
vembra 1711 je zapisan ta kot boter še: „Valent. Sugar sive (ali) Mlinar“, maja 1718 je 
vpisan kot oče že „Valent. Koz“; njegov sin je enkrat „Jakob Mliner vulgo Koz in Exi-
lio“ (poročen l. 1746), potem pa kot oče „Jakob. Suchar vulgo Koz“ (oktobra 1746).

27.	Šústar,	huba

Leta 1828 zamenja „Peter Andreasch zu Pogeriach“, ker se zaradi uboštva in dol-
gov ne upa več gospodariti na kmetiji, da mu hiše ne bodo celo vzeli in bi prišel 
na beraško palico, svojo kmetijo s Hanzom Schuesterjem, kajžarjem v Podgorjah 
(A 54 f. 12). Leto nato mora „Peter Andreäsch zu Pogeriach“ prodati tudi to kajžo 
Gregorju Schusterju (A 54 f. 102). Ta Gregor Schuster je kupil že l. 1614 drugo kajžo 
od Gregorija Rožnarja (Rasner) v Podgorjah (A 48 f. 83). Hanzelj Schuester, kajžar 
v Podgorjah, se omenja l. 1603 (A 1 f. 179). Leta 1695 izroči Lenart Schuster svojo 
kmetijo v Podgorjah, potem ko je bil 36 let njen gospodar, svojemu sinu Jožefu (A 
57 f.). Ta je naveden januarja 1710 kot oče „Joseph. Sostar seu (ali) Inzcho“. Njegova 
mati „Lucia Sustarza in podgorieh“ je bila botra januarja 1667 in decembra 1670. 
Jožefov sin Peter (rojen l. 1701) ni imel več veselja do gospodarstva. Prepustil je l. 



115

1741 kmetijo Hanziju Fuggerju z Ravn v rožeški fari, ki se je poročil z njegovo sestro 
Marjeto (A 58 f. 39). Umrl je l. 1791, star 89 let. Tri mesece pred njim (septembra 
1791) je umrl njegov sin Jakob, ki je bil l. 1787 vaški župan (poročna priča oktobra 
1787). Z njim je menda izumrl Fukarjev rod pri Šuštarju.

29.	Tomáž,	kajža

Zgodovina Tomaževe kajžice se začenja šele leta 1748. Tedaj zaprosi Valentin Mill-
ner ali Šumnjak grajskega oskrbnika, da sme prodati malo zemljišče od svoje kme-
tije bratu Tomažu Šumnjaku, ki si bo tam postavil kajžo (A 15 f. 21). „Thomasch“ je 

Podgorje  
v Rožu.
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imel, kakor pravi jožefinski kataster leta 1785, res samo neznaten ograjeni vrtiček 
pod kapom (JK 462 n. 466).

31.	Résman,	huba

Resman je stara hiša v Malencah. Od tam so prišli Resmanovi v Podgorje. V rojstni 
knjigi najdemo Jurija Resmana marca 1654. Njegova žena je „Barbara Resmaniza“, 
botra februarja 1658. „Jurij Reßman“ je dobil kajžo leta 1651 po smrti svaka Mathev-
ža Leuthnerja (A 56 f. 35), ki je bil tudi doma v Malencah in ki je kupil kajžo leta 1649 
od Matevža Sicherja za 140 gold. (A 52 f. 125). Slednji jo je podedoval po svojem oče-
tu Foltanu (Valtan Sicher) leta 1629 (A 54 f. 119), ta pa jo je kupil leta 1607 od Jakoba 
Khrainnerja (A 48 f. 3). Leta 1670 zamenja „Jury Reßman“ svojo kajžo s Šmonkom 
(Hanß Werdnig) za njegovo kmetijo (gl. štev. 24, p. d. Hanzelj). Leta 1704 naletimo 
spet na „Reeßman Keuschen zu Pogeriach im Greutt“, ki jo je prevzela vdova Marina 
za enega izmed svojih treh sinov (A 45 f. 68). To najdemo tudi zapisano kot botro ok-
tobra 1705: „Marina vidua Resmanza“. Leta 1710 je predstavila ta vdova za bodočega 
gospodarja „der Reßman Keusche zu Pogoriach in Greith“ sina Jakoba Huetterja (A 
45 f. 159). Februarja 1711 je zapisan ta kot oče „Jakob. Gutar sive Resman“. Leta 1754 
je dobil kajžo „zu Maria Ellendt in greith“ Jakobov sin Jožef. V poročni knjigi je za-
pisan novembra tega leta kot „Josephus Hueter vulgo Reßmon“.

33.	Odâm,	kajža

Leta 1712 proda Primož Nagele, p. d. Špendir, v Podgorjah Adamu Antonitschu 
majhno zemljišče za vse večne čase (A 45 f. 207), kjer si ta postavi svojo kajžico. Po 
njegovi smrti jo dobi l. 1732 njegov sin Filip (A 10 f. 152). Junija 1746 je zapisan ta 
kot „Philipp. Aitoniz verius (pravzaprav) Sereinigg vulgo Adám“ (sic!). Zdi se pa, 
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da je to gola pomota. Njegov oče Adam je zapisan kot „Adam Tonz“ (aprila 1710) oz. 
septembra 1718 kot „Adam Tishlar“.

34.	Špendír,	kajža

Ime verjetno pomeni, da je bil gospodar razsipen.
Neki „Primus Spandier“ ima kmetijo v Brežnjah že l. 1515. Bil je podložnik vetrinj-
skega samostana (GV 3/23 f. 203). Leta 1609 spet najdemo posestnika s tem imenom 
v Brežnjah, toda ta „Juri Spondier“ je bil kajžar rožeške graščine (A 48 f. 21), ki 
je dobil šele tedaj kmetijo Urbana Hrbajta (Hahrweith). V jožefinskem katastru l. 
1785 je zapisan kot lastnik „Jacob Nagele oder Spendir“. To dvojno ime najdemo 
že skupaj, odkar obstajajo rojstne knjige. Januarja 1639 je zapisan kot oče „Simon 
Spandier“, septembra 1639 pa kot boter „Simon Nagelle“. „Margaretha Spanderiza“ 
je njegova žena in botra januarja 1649. Marca 1657 je zapisan že z obojnim imenom 
„Simon Spendir seu Nagelle“.

35.	Ponhrác,	kajža

Marca 1639 se je rodil v Svatnah „Poncratius filius (sin) Leonardi sartoris (žnidar-
ja) Lessiak“. Marca 1676 najdemo tega Pongraca kot očeta v Podgorjah: „Pongratij 
Lesiak Pogeriah“. Junija 1672 je zapisan kot „Pancratij Rautar“, ker je pač igral na 
lavto, kakor je omenjeno za njegovega sina Florijana; ali pa so ga tako imenovali po 
tastu Jakobu Robasu, ki bi bil lahko Rautarjev. Zapisan je tudi kot „Pongraz Šnidar“ 
(boter septembra 1666); maja 1680 pa kot „Pangratij Rabaß in Ellend apud Schue-
ster“ (Robas v Podgorjah pri Jakobu Šustarju), ker se je priženil k čevljarju Robasu. 
Njegova žena pa je vpisana že marca 1672 kot „Catharina Pongrazin“. Tudi njegov 
sin je vpisan, ko je postal oče, s štirimi imeni: marca 1702: Florian Schnider; decem-
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bra 1704: Florian Pongraz; junija 1714: Florian Lesiak; maja 1717: Florian Rabath. 
Florijanova žena pa ima peto ime septembra 1711: Catharina Frianzin.
Pred l. 1670 so imenovali kajžo najbrž „Pri Šustarju v Naklu“, kakor je zapisan Pon-
gracev tast in prednik kot boter junija 1639: „Jacobus per sosteri – de Nakla“. Pon-
graceva žena je bila „Catharina Jakll Robass filia“ (hči Joka Robasa) (botra marca 
1662); pozneje pa je označena kot: „Catharina Lessiakin ali Schuesterin in Ellent“ 
(decembra 1682). Čevljar Jakob Rabaß si je kupil l. 1644 od brata Jurija, podložnika 
bekštanjske graščine, neki travnik v Podgorjah, podgorska soseščina pa mu je dovo-
lila, da si sme postaviti kajžo na soseski ledini (A 52 f. 41).

36.	Odrájc	(Silenc),	kajža

Leta 1642 proda Koc (Lüph Enzkho) njivo Martinu Mačku (Matschigg), ki je name-
raval postaviti si novo kajžo (A 52 f. 37). Leta 1644 mu je prodal Matthes Enzgo (po-
znejši Motaž) svojo kajžico (A 52 f. 65). V rojstnih knjigah je zapisan ta kot „Martin 
Iguuz“ ali podobno. Poročen je bil z Elizabeto, Vogadičevo sestro, ki je zapisana 
potem kot botra januarja 1658: „Elizabeth Mazhek uxor“ (Mačkova žena). Po smrti 
Martina Matschniga prevzame l. 1671 kajžo v Podgorjah, kakor piše protokol, Adam 
Utreutz, ki se je nameraval poročiti z Mačkovo hčerjo Evo. Po njem ima kajža svoje 
ime. Pri Vodrajcu ali Odrajcu se pravi tudi hiši v Bilčovsu. V vetrinjskem urbarju 
iz l. 1496 najdemo tam okoli ime Wudereich (A 2512 f. 79 et 27 a). Ime Odorik ali 
Wodarik, Wütherich je bilo nekdaj v modi po celi Evropi.
Leta 1692 dobi „die Badreizen Keischen zu Pogeriach“ bodoči zet Ohac Lepušič (p. 
d. Arnejev). Odrajc je tu zapisan kot „Adam Germtrager zu Pogeriach“ (A 57 f. 78). 
Žena Ahaca Lepušiča, Marina Odrajceva, pa je vpisana po hišnem imenu: „Mari-
na Uedreitshinja“ (septembra 1726). Leta 1670 prepusti „Primus Lepuschiz an der 
Udereiz Keusche“ kajžo sinu Simonu (A 15 f. 220). Simon „Lepuschiz vl. Odreiz“ je 
posestnik kajže za časa jožefinskega katastra (JK 62 n. 1419).
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37.	Mótaž,	kajža

Jožefinski kataster iz l. 1785 (462 n. 486) navaja kot posestnico „Maria Inzgin oder 
Mataschin“. Na vrtu zraven kajže je bilo več skal. „Maria v. Moiza Jnzko –Wit-
tib des Johann Jnzko v. Motasch, vulgo die alte Motaschinka“ je umrla decembra 
1811, stara 100 let. Pravzaprav je bila vdova po Hanzelnu Črnetu; njen prvi mož je 
bil „Matthaeus Jenzko u Näkle“ (novembra 1726), ki je zapisan oktobra 1727 kot 
„Matheus Mothas“. Leta 1644 je dobil Motaz (Matthes) Enzgo hubo od brata Lipa 
Enzga in zato je prodal svojo kajžo Martinu Matzhiggu, tj. Odrajcu (A 52 f. 63–65). 
Toda l. 1666 je plačal Matheß Jnzko prevzemščino za kajžico, ki jo je bil zgradil 
dve leti poprej (A 59 f. 191). Ta Motaž Incko je verjetno bivši Koc, ki je prodal l. 
1646 svojo hišo Jakobu Fuschinarju, ta pa mu je prodal rutič v Podgorjah (Greutl zu 
Pogeriach) (A 52 f. 96). Leta 1688 je umrl „Matthes Jnzkho gewester Keuschler zu 
Pogeriach“ in kajžico „so nichts als ain Stainkhoffliches Greutl“ (samo rutič, poln 
pečevja) je prevzel njegov sin (A 57 f. 24). Hišno ime je zapisano že decembra 1675, 
ko je bil krščen otrok očeta „Mathiae Mattes in Ellendt“. Lahko bi pa trdili, da naj-
demo to ime že maja 1663, ko je zapisana botra „Elena Motthes Cooz filia“ (Lena, 
hči Moteza Koca), ali pa celo septembra 1636, ko najdemo botra „Mathes Enzigo“.

38.	Zákočnjak	v	Zákočah	(Gitschtaler),	kajža

Leta 1750 piše rožeški zapisnik, da je prišel 3. februarja Matija Jurič iz Breženj k 
flegarju v Rožek, češ da ima grunt, ki ni nič drugega kakor sam kamen in pečevje in 
da mu ne prinaša nobene koristi. Prosi torej zemljiško oblast, da bi privolila prodati 
to zemljišče in dovolila komu postaviti tam kajžo. Ker to ni bilo v škodo graščinskim 
dohodkom, ampak bi jih celo povečalo, je flegar rad privolil, da sme prodati ome-
njeni grunt, 10 sežnjev dolg in 6 sežnjev širok, Jožefu Fertinu, da si ta postavi tam 
svojo kajžo (A 15 f. 49). Leta 1770 je prevzel sin Martin Fertinovo ali novo „Sakot-
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schniägg“ kajžo, ki je bila na novo postavljena na gruntu Juriča v Brežnjah (A 14 f. 
145). Ta „Martin Fertin v(el) Sakotschnick“ je umrl kot preužitkar l. 1822, star 80 let. 
V jožefinskem katastru iz l. 1785 je zapisan kot „Martin Fartin oder Sakotschniak“ 
(JK 462 n. 838). Frtinov rod izvira iz Leš. Jožefa Ledererja, p. d. Fertina, najdemo v 
rojstnih knjigah kot očeta med l. 1730 in 1747.

39.	Mikláv,	kajža

Zgodovino tega hišnega imena zasledujemo lahko nazaj do l. 1623. Tega leta je umrl 
Andrej Ulrich (gl. p. d. Andrejc) na Rutu. Zapustil je štiri sinove. Drugi sin je bil Mi-
klavž (Niclaß), star 14 let (A 53 f. 48). Ta je kupil l. 1628 kajžo od Antona Schuelniga 
v Podgorjah (A 54 f. 73). Tu je pomotoma zapisan kot Michael Ulrich, kar je dokaz, 
da so ga klicali Miklav. Leta 1636 piše rožeški protokol, da je plačal „Niclas Ulrich 
zu Pegoriach“ prevzemščino za „Bier Tafern“ (za taberno s pivom) (A 54 f. 195). 
Leta 1660 beremo, da je bil oče mrtev in da je zapadla kajža sama po sebi graščini. 
Ker pa so bili otroci in vdova nedolžni, je prepustila graščina kajžo najstarejšemu 
sinu Matevžu (A 59 f. 25) (Mogoče je kaj tihotapil?). Po enem letu pa je bil tudi ta 
sin mrtev in graščina je dovolila, ker so bili drugi otroci še premladi, da je smela 
prevzeti kajžo vdova Julijana, toda v teku treh let je morala povedati, kdo bi bil po 
njenem mnenju najbolj zmožen za gospodarja. Leta 1663 je določila hčer Evo, ki se 
je poročila z Jurijem Tschemerniakhom. Čemernjaki so ostali pri Miklavu vsaj do l. 
1785: „Primus Tschemerniak oder Miklaus“ (JK 462 n. 484) ali tudi samo „Primus 
Miklau“ (ibid. n. 1457) je zapisan kot lastnik v jožefinskem katastru.
V rojstnih knjigah pa srečamo septembra 1636 še „Nicolai Andreiz“ oz. prav tam 
„Mikil An(dreiz)“. Aprila 1639 pa je že „Juliana Muguauin“, junija 1648 je zapisana 
ta kot „Juliana Miquau uxor v nakly“ (Julijana, žena Miklava v Naklju); marca 1675 
je ista: „Juliana Miclauuolna“; njena hčerka je „Eua Miklauina“ (decembra 1666); 
„Juri Tschemerniakh“ (decembra 1671) postane novembra 1672 „Georg. Maklau“. 
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Predno je kupil kajžo Andrejcev sin „Niclauß Ulrich“, je hiša verjetno nosila ime 
Šulnik ali Šuln. To ime je zapisano v Brežnjah že l. 1521: „Suele“ (A 697 f. 51). An-
ton Schuelnig je dobil kajžo l. 1618 od očeta Lenarta (A 48 f. 134).

40.	Poprávlan,	kajža

„Lucas poprawnela“ je imel leta 1496 kmetijo v Brežnjah. Bil je podložen vetrinj-
skemu samostanu (A 2512 f. 144). „Gregorj poprawlen“ v Brežnjah pa je dajal ro-
žeški graščini desetino l. 1521 (A 697 f. 105). O Popravlenovi kajži v Podgorjah pa 
beremo l. 1599, da jo je tedaj prodal Juri Seher (Žehar) Hanzeljnu Fužinarju (Hansel 
Fuschnär) (A 1 f. 95). Njegov sin Krištof jo izroči l. 1656 zetu Hanziju Užmanu 
(Huschman) (A 56 f. 73). Tega najdemo januarja 1679 zapisanega v rojstni knjigi, 
ko je bila krščena njegova hčerka „Nescha filia leg. (zakon, hči) Joannis Uschman 
oder Popraulin pogoriah et conj. (in žene) Neschae“. Žena „Agnes Poprauleniza“ pa 
je bila za botro oktobra 1662; novembra 1677 je zapisana kot „Nesha Popraulania 
pod gariah“, medtem ko je zapisan mož kot „Hanshe Ushmon in Ellent“ (boter de-
cembra 1680) ali kot „Ansche Uschman“ (marca 1667). Marca 1745 najdemo potem 
„Barthol. Knaffl vulgo Perpraunan“. Njegov sin gospodari potem za časa jožefinske-
ga katastra l. 1785: „Gregor Knafl oder Popraulan“ (JK 462 n. 243).

41.	Fŕkele,	kajža

Zgodovino te kajže lahko zasledujemo nazaj do l. 1650, ko prepušča „Jacob Veidl 
Kheischler zu Pogeriach“ svojo kajžo sinu Juriju (A 56 f. 18). V rojstnih knjigah je 
zapisan ta kot „Jergl Waidel“ (junija 1654), „Georgius Baidll“ (marca 1662), „Georg. 
Faidll“ (julija 1655). Leta 1654 zamenja ta „Jury Veidl zu Pogeriach“ svojo kajžo 
z Jernejem Anthonitschem (A 56 f. 58). Leta 1663 prevzame kajžo po smrti očeta 
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Jerneja sin Avguštin (A 59 f. 129). Leta 1707 kupi kajžo Avguština „Antonitsch zu 
Pogeriach“ skupaj s pravico točiti pivo Štefan Rätgeb od Andreja Niclaußa (A 45 f. 
94). 23. januarja istega leta 1707 pa piše v osojski knjigi prevzemščin, da je prodal 
„Stephan Räthgeb an der Figgerle“ svojo hišo nekemu Hajnžu (A 1105 p. 408). Fíker-
le ali Fikele je kajža v Skočidolu. Stefan Räthgeb (Ráčob) je kupil kajžo v Skočidolu 
l. 1694 od Hanjža Webra. Poprej jo je imel „Mörtl Viz oder Figgerl“ (A 1105 p. 158). 
Leta 1689 pa pozna zapisnikar samo prvo ime, ko piše: „Martin Viz proda kajžo 
v Skočidolu Hanzu Webru“ (A 1105 p. 147). Jožefinski kataster navaja l. 1785 kot 
posestnika v Podgorjah: „Johann Ratschop oder Figgerle“ (JK 462 n. 125), ali tudi 
kratko malo: „Johann Fikerle“ (ibid. n. 1638).

43.	Krámer	ali	Jakič,	huba

Jožefinski kataster iz l. 1785 navaja kot posestnika „Franz Ellender vl. Kramer zu 
Pogeriach 43“ (JK 462 n. 1813). Bil je podložen Osojam oz. podgorski cerkvi. Zgo-
dovino te kajže, kakor kaže, lahko zasledujemo nazaj do l. 1629. Tedaj namreč proda 
Klement Schuster ali Sponderiza rutič v Podgorjah, ki mu ga je odkazala graščina 
l. 1615, Matevžu Sasa za 15 gold. (A 54 f. 97). V rojstnih knjigah je zapisan kot oče 
decembra 1645 Lenart Shassa. Verjetno je ta identičen z Lenartom Puffom, podložni-
kom podgorske cerkve, kateremu je vzela graščina l. 1655 kajžo in jo izročila Partlu 
Nageleju (A 56 f. 66). Osojski urbar iz l. 1671 navaja kot podložnika podgorske cer-
kve „Bartlme Schäschä“ (A 1025 f. 21). Prvi otrok Partla Spendier-Nageleja je bil Ja-
kob, rojen januarja 1651. Ta spet je zapisan kot oče Jakob Nagele od decembra 1672 do 
avgusta 1685. Maja 1687 pa piše rožeški protokol, da je umrl Jakob Nagele, podložnik 
cerkva v Podgradu in od Podgorjah, in da je graščinski rutič prevzela vdova. Ta vdova 
je zapisana kot botra septembra 1692: „Maria Salzingerin“ (verjetno samo prevod 
imena Salatin!), pa tudi kot „Marina Sabatinin (decembra 1693) ali „Maria Salatinin 
(1695), oktobra 1687 je „Marina Fukerin aut (ali) Nagelin“. Feb. 1677 je bila „Marina 
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Nagelin Khramerin in Ellendt“. Njen mož je zapisan tudi kot „Jakll Spendir“ (boter 
maja 1670). Julija 1679 je označen kot trgovec: „Jakob Nagele merkator pod Goriah“. 
Junija 1753 je tu umrl „Jacob Ellender mercator“ (trgovec – kramar), star približno 70 
let. Ime Ellender je verjetno nastalo iz Elender Kramer, tj. podgorski kramar.

45.	Franc	(Plischek),	kajža

V urbarju šentjakobske cerkve in podgorske kuracije iz l. 1799 je prvič omenjena 
ta kajža: „Franz Nagele oder neue Materialisten Keusche an dem Achatzgrund zu 
Maria Ellend“. Začenši z l. 1783 plačuje 1 gold. 30 kr. V krstni knjigi pa je zapisan 
že oktobra 1780 kot oče „D. Franciscus Nagele mercartor, Maria Elend 45: (vulgo) 
Franze“ (Gospod Franc Nagele, trgovec v Podgorjah 45: p. d. France). „Franz Nage-
le, Besitzer der neuen Achazkeusche“ (posestnik nove Ahaceve kajže) je umrl julija 
1807, star 60 let, v Podgorjah 45 v Francevi kajži (Franz Keusche).

46.	Ohâc,	kajža

Hišno ime Ohac najdemo v knjigah šele l. 1734, pri drugi poroki Gregorja „Nagel-
le vulgo Achaz“, nato v krstni knjigi junija 1738 „Gregor Nagelle vulgo Rabl seu 
Achaz in Exilio“ (ali Ohac v Podgorjah). Leta 1753 je označen kot „Cramer“ (A 38 f. 
111). Že l. 1735 je točil Gregor Nagele, p. d. Ahac, med: „bey dem Achaz zu Mariae 
Ellendt – einen Mödt getrunkhen – Zeigenschaft Gregorn Nägele als Hauswürthen, 
Michaeln Lessiagg vnd Hansen Tscherne, welche daselbst gegeiget“ (priče: Gregor 
Nagele kot hišni birt, Miha Lesjak in Hanz Črne, ki sta tam godla) (A 60 f. 230). 
Zanimiva je njegova prisega iz l. 1754, ki je vpisana v sodnijski zapisnik kar v slo-
venskem jeziku (A 38 f. 132). Kako je prišel do družinskega imena Nagele, ostane 
uganka. V urbarju iz l. 1733 piše čisto kratko: „Achaz aniezo Gregor Räb.“. Junija 
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1684 se je rodil Ahacu Vräblu v Podgorjah edini sin Janez. „Hannß Gräbl“ je prevzel 
potem l. 1708 graščinski ruti v Podgorjah, ki ga je imel poprej „Achaz Gröbl“ (A 
45 f. 107). Kaže, da je izhajal ta Ohac Vrabel iz Vesce, ker je zapisan oktobra 1702 
najprej kot „Achatij Cumerl“. Vrabl – Kumri so bili v tedanjem času v Vesci, žup. Št. 
Ilj. Leta 1671 je imel Ohacevo kajžo Matej Užman (A 1154 f. 116). V rojstni knjigi 
je zapisan ta kot „Uschman Tischler in Ellent“ (marca 1679) ali kot „Uschmon oder 
Tischler in Ellendt“ (marca 1682). Njegov prednik je bil menda Matej Ajtonitsch-
Tisch ler. Človek bi torej sklepal, da je bilo tu nekdaj „pri Tišlarju“ (A 38 f. 132).

47.	Krajnčíč

Bil je podložnik podgorske cerkve. V osojskem urbarju iz l. 1671 je zapisan kot la-
stnik te kajže Lucas Muden (A 1154 f. 177). Cerkveni urbar iz l. 1733 pa pravi: „Lucas 
Muden oder Gallob aniezo Lucas Rader item Kreinziz“ (A 2397 n. 60) (Luka Muden 
ali Golob, sedaj Luka Rodar ali tudi Kranjčič). Januarja 1672 je vpisana med botri: 
„Maria Kraintschitschin“, februarja 1674 pa je ista: „Maria Gallobiza“, januarja 1679 
je ta „Maria Galabin in Ellent“. Poprej, avgusta 1663, je bila ista „Marina Muden 
filia“ (Marina, Mudnova hči). Mož je bil „Michael Golob po goriach“ (januarja 1672) 
ali „Michael Habisch in Ellent“ (boter februarja 1677). Bil je sin Gašparja Goloba, ro-
jen septembra 1647 najbrž na Rutu. Verjetno je prihajal Gašpar Golob s Kranjskega.

48.	Čúden

Čudna v Podgorjah srečamo v knjigah šele leta 1628, ko prepušča Miha Tschuden svojo 
kajžo zetu Avguštinu Pozdircu (Poßdierz) (A 54 p. 63). Ta jo prepusti leta 1648 spet zetu 
Valentinu Anthanitschu (A 52 f. 111). Odslej ostane Aitonitsch kot družinsko ime pri kaj-
ži vsaj do leta 1817. Marca tega leta umre tu „Simon Aitonitsch vulgo Tschudnou Schi-
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man“, star 52 let. Ali tudi ime Čuden je veljalo za družinsko ime. Tako je zapisana žena 
Valentina Aitoniča septembra 1660 kot „Raduna Zhudna“ oz. maja 1669 kot „Radigunda 
Zhudnina“. Že kot Pozdirčeva hčerka je bila „Radigundis Zhuden filia (hči) v nakli“ 
(maja 1645). Njena naslednica je bila „Magdalena Zudnaua“ (botra oktobra 1727) oz. 
„Lenka Zudnauka“ (oktobra 1730), pa seveda tudi „Lenka Aitontzina“ (avgusta 1724).

50.	Krájevc,	kajža

Krajevčeva kajža je bila podložna podgorski cerkvi, ker je bila postavljena na cer-
kveno zemljišče. V najstarejšem osojskem urbarju iz leta 1671 je naveden kot lastnik 
„Rueprecht Wianggin“ (A 1154). Že leta 1607 je dobil ta Hanz oz. Sučan „Biankhino 
oder Weiß genant“ Klacarjevo (Clazer) hubo v Podgorjah (A 48 f. 2), toda leta 1608 
jo je ta spet prodal Lampretu Enßkhu, ker kot oglar ni mogel biti kmet (A 48 f. 6). 
Leta 1621 mu je bilo odkazano potem nekaj sveta „an der Tratten zu Pogeriach“, kjer 
bi si mogel postaviti kajžo (A 53 f. 15). Rožeški zapisnik omenja leta 1623 Hanza 
Wiankhina, graščinskega oglarja, kajžarja cerkve Naše ljube Gospe v Podgorjah (A 
53 f. 41). Hišno ime pa je precej novejšega datuma. Prvič najdemo Krajevca v Pod-
gorjah novembra 1678 pri krstu otroka „Georgij Krayouz in Ellent“; decembra 1648 
pa je zapisan „Juri Krayowiz po gariah“. Ime je prišlo iz Podkraja (Svaten), odkoder 
je bila že decembra 1648 botra „Ursula Craieuz uxor seu Georgij Lessiak“ (Uršula, 
Krajevčeva žena ah žena Jurija Lesjaka).

51.	Íle,	kajža

L. 1772 plača Blaž Widmann, čevljar v Brežnjah, prevzemščino za novo postavljeno 
kajžo v Podgorjah (A 14 f. 203). Že l. 1748 si je postavil kajžo v Brežnjah, katero pa 
je potem prodal Gregoriju Brolihu (Prollach) in je po slednjem dobila svoje ime. Kaj-
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žo v Podgorjah so imenovali „pri Bvažetu“. Tako je zapisano v rojstni knjigi aprila 
1781: „Maria Elend 51: Wläschet“. Ko je jan. 1790 umrla Marina, vdova po Matiji 
„Widmann“, posestniku Ploževe kajže v Brežnjah, je zapisano, da je bila preužitkarca 
(hávceharca) na „B1asch Schuester Keusche zu Maria Elend 51“. Kako bi bilo treba 
to prevesti? Ali je hotel župnik zapisati: „Kajža Blaža Šustra“ ali „Ploževega Šustra“?

52. Herbájtelj

Leta 1799 je nosilo to številko 52 „k. k. Bankal oder Kordonisten Haus“ (urbar 
župnije Št. Jakob). Tudi za časa francoske vlade je bil tukaj „Kordonshaus“ (šran-

Krajevčeva kajža v Podgorjah.
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ga) (poroč. knjiga 1812), najbrž je bila tu mitnica. V Podgorjah so pobirali mitnino 
deželni in cesarski mitničarji. Maja 1746 sta skupaj zapisana kot botra: „Joes. Gabb 
(Gapp) a Tamerburg provincialis telonarius in Exilio et Joseph Treyer telonarius 
caesareus in Exilio“.

53.	Tónej,	Úkele,	kajža

Jožefinski kataster navaja l. 1785 kot posestnika Antona „Lepuschitz oder Raßner“. 
Rojstna knjiga pa piše oktobra 1781, da je bival oče Anton Lepuschiz v Podgorjah 
53 (pri) Toniju. Rožeški zapisnik prevzemščin (A 14 f. 191) pa piše januarja 1722, da 
je prepustil Rožnar ali Lepušic pajštebo svoje Rožnarjeve hiše ter njivo in travniček 
za križem „u Sackatschach“ (v Zákočah) sinu Antonu, ki je bil star približno 20 let 
in bil čevljar; pajštebo pa je moral na imenovano zemljišče za križem prestaviti in 
jo napraviti za kajžo.
Tu je umrl junija 1810 Simon Wister, p. d. Ukele, ki je živel s svojo ženo 54 let v 
najboljšem razumevanju, zadet tu v cerkvi med sveto mašo od božjega „žlaka“. Av-
gusta nato se je poročil njegov sin, rojen pri Ukeleju v Svečah, posestnik Rožnarjeve 
kajže, Lovrenc Wister.

54.	Tévžej,	kajža

Jož. kataster navaja za lastnika Matevža Martiča. V rojstni knjigi se imenuje prvič 
novembra 1811 „Teusche oder Martitsch Keusche“. Matevž se je pisal (če se smemo 
tako izraziti, ko ljudje niso znali pisati): „Matthaeus Ottowitz vulgo Martitsch“. Bil 
je sin „Thomae Martizh rustici (kmeta) in Wriesnach“ (poroč. knjiga novembra 1783 
in septembra 1800).
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55.	Hajnžîč,	kajža

Prevzemski zapisnik piše l. 1777: „Ehrung der neuen Jellenick oder Zockelmacher Keu-
sche zu Maria Ellend: Hanns Jellenick Zockelmacher zu M. Ellend außerhalb des Pod-
lipnick bey dem hölzernen Kreuz nächst an der Strasse in Steingräflach in der Grube, 
wo die Schütt zur Strasse genommen worden, ausgezaigt worden“ (Hanziju Ilovniku, 
coklarju, so odkazali prostor za kajžo v Podgorjah od Podlipnika ven pri lesenem križu 
ob cesti v Pečevju, v jami, kjer so jemali pesek za cesto). Kajžo je dal takoj zapisati na 
sina Šimana, ki se je učil za rodarja (kolarja) (A 14 f. 413). V mrliški knjigi najdemo 
novo hišno ime že novembra 1788 „Jon. Übounig, Rotmann (vaški župan), Maria El-
lend 55 – Hanschitsch Keusche“. Opomba pravi, da je bil pokopan na pokopališču v 
Podgorjah. Sin Šiman je zapisan potem kot oče aprila 1790 „Simon Jellenk oder Übou-
nig, Keischler und Rader“. Umrl je maja 1831 pri „vulgo Hansitsch – Rader“.

56.	Pótembirkar	(Kropiunik),	kajža

Knjiga prevzemov piše l. 1742 dobesedno brez vsake opombe: „Jacob Pollänzen neu 
aufgesetzte Keusche zu M. Ellend in Köflach“ (novo postavljena kajža Jakoba Polan-
ca v Podgorjah v Pečevju). Dalje pravi, da je postavil kajžo tesar Ohac Startinik že 
pred sedmimi leti, skupaj s hlevčkom za kozo. Sosedje pa so mu zidarski material 
večinoma podarili (A 58 f. 83). Ali kazalo navaja spet brez opombe: „Jacob Pollanc 
neu aufge sezte Keischen, zu Tragoschitschach“ (v Dragožičah). Ta kajža je bila torej 
prestavljena. Leta 1777 pa poroča knjiga, da je plačal prevzemščino Valentin Pollanz, 
zidarski mojster in čevljar, sin pokojnega Jakoba Pollanza v Dragožičah, za novo zgra-
jeno kajžo v Pečevju (Steingröflach) v Podgorjah blizu cerkve in blizu Čarijevega vrta 
„za prostor, ki ga je očistil skal“ (A 14 f. 413). Oče Jakob Polanz je umrl avgusta 1777 
v Dragožičah 17, Valentin Polanz pa januarja 1809 neporočen, star 78 let, v Podgorjah 
56 v „Voltey keusche“ (v Foltijevi kajži). Jožefinski kataster navaja kot lastnika kajže 
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l. 1785: „Val. Pollanz oder Maurermeister (Nr.) 56“. Maja 1812 je omenjen potem novi 
lastnik kajže „Augustin Schwarz, Portenwirker“ (tkalec port) kot poročna priča.

57.	 Šíman,	kajža

Marca 1819 je tu umrl „Simon Ottowitz, auch Felsenreich, Besitzer der Simon Keu-
sche allhier“ (Otovec, /imenovan/ tudi Felsenreich, posestnik Šimanove nove kajže 
tukaj), star 73 let. V rojstni knjigi se navaja maja 1781 kot hišno ime „Martitsch“; v 
mrliški knjigi marca 1780 pa „Reichenfels“. Simon je bil sin Tomaža Otovca, p. d. 
Martiča, v Brežnjah (Thomae Ottovz vulgo Martizh in Wriesnah). Leta 1778 se je 
poročil z Nežo, hčerjo Filipa Nageleja v Podgorjah. Kajžo je dobil od tasta, kakor 
pravi rožeški zapisnik l. 1777: Prevzem nove Nagelejeve ali Felsenreichove kajže v 
Podgorjah; Filip Nagele, bivši tišlar v Podgorjah, je sezidal s svojo hčerjo Nežo, vdo-
vljeno Rabitsch (Robič), novo kajžo (in dem Steinfelsnen). Prepušča sedaj Šimanu 
Martitschu, čevljarju, ki se bo poročil s hčerjo Nežo, to tako imenovano Nagelejevo 
ali Felsenreichovo kajžo (A 14 f. 414). Marca 1847 je umrla hčerka Maria Ottowitz, 
stara 69, „Einwohnerin beim Schiman“. Ime Reichenfels ali Felsenreich se torej ni 
udomačilo, poznajo in pišejo ga samo uradi.

59.	Kováč,	kajža

Marca 1814 je umrl v Podgorjah štev. 58 pri Abhandlerju (mešetar?) „Val. Ratschob“, 
posestnik „der Katschiak = oder Sriedniak Keusche“. Postavil je to kajžo najbrž 
Bovčan Jožef Cuder. Mrliška knjiga namreč omenja, da je umrla tam „in Flitscher 
Keusche“ neka „Zuderin“. Rojstna knjiga pa pravi aprila 1790, da je bila žena Mar-
ka Fuggerja hči Mihaela Zuderja, poznejšega kajžarja tukaj pod štev. 59, rojena v 
Bovcu. Rožeški zapisnik piše l. 1780 o zidavi in prevzemu nove Straßerjeve kajže v 
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Podgorjah: Jožef Zuder, pri prelatu v Št. Jakobu, dobi prostor v pečovju (Steingräf-
lach) v Podgorjah, kjer je postavil neki lončar svojo uto, ki pa sedaj razpada, za novo 
kajžo, ki naj se imenuje Strasserjeva kajža (A 9 f. 73). Zapisnik nič ne pove, zakaj naj 
bi se kajža tako imenovala. Človek bi sodil, da je bilo to ime domače hiše v Bovcu 
ali tam v okolici, kjer je bil Cuder doma. Sedaj nosi to številko Jurčeva kovačnica.

60.	Márko,	kajža

Tu je umrl januarja 1810 Markus Fugger, „Besitzer der Marko Keusche“, star 65 
let. Tako piše že v rojstni knjigi IV 1790: Markus Fugger, sin Hanzija Fuggerja, p. 
d. Šustarja, v Podgorjah, posestnik Markove kajže štev. 60. Mrliška knjiga omenja 
„Marko Keusche“, kjer je umrla vdova tkalca (Weberin) celo že junija 1787. Leta 
1781 proda „Jakob Fucker“, posestnik Šustarjeve kmetije v Podgorjah, novi del ob-
činskega zemljišča na Dobravi „prad Stechnam“ (pod Stegnami), ki ga je dobil pred 
tremi leti v zameno za svoj stari grunt, čez katerega je speljal inženir pl. Clairfay 
novo cesto, potem četrti del svojega gozda v Suhi 8 sežnjev v dolžino in 4 v širino 
zaradi stelje, svojemu telesnemu bratu Marku Fuckerju – tkalcu. Graščina je v to 
prodajo privolila s pogojem, da postavi kupec tam novo kajžo do jeseni 1781, in sicer 
popolnoma zidano. Kajža naj se imenuje „Wachter Keusche“ (A 9 f. 109). Zakaj tako, 
zapisnik ne pove. Mogoče so želeli, da pazi na kakšno leso ali plot, da živina ne bi 
delala škode, ali da pazi na tihotapce.

61.	Pávlej,	kajža

Jožefinski kataster iz l. 1785 piše, da je posestnik kajže štev. 61: „Paul Füster oder 
Frölich“. V rožeškem zapisniku l. 1780 piše, da je dovolila graščina Pavlu Füster-
ju, gostaču v Lipijevi pajštebi v Lešah, coklarju, postaviti si novo kajžo v pečovju 
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(Stein gröflach) v Podgorjah. Kajžo želi imenovati zaradi lepega razgleda „Frölich 
Keusche“. V mrliško knjigo je župnik res zapisal, da je bil pokopan junija 1800 
„Paulus Fister, Besitzer der Fröhlich Käusche zu Maria Elend 59“. Star je bil 71 let. 
Ko pa je umrla marca 1811 njegova hčerka, je zapisano: „Tochter des Paul Fister 
vulgo Paulitsch“ in ob robu še enkrat „Paulitschkeusche“. Ko je zapisan junija 1812 
pogreb Fištrove vdove, pa piše „Maria Moiza Fistrin, Wittib des Paul Fister allhier, 
Maria Elend 59 – Paule-Keusche“.

62. Sibén

Stara zemljiška knjiga pravi: Pri prodaji Šumnjakove hube l. 1824 si je pridržal Filip 
Ottowitz naslednje dele, ki tvorijo sedaj Šumnjakovo kajžo: 1. njivo „na Motschie-
lach“ (itd.) (A. G. Ros. 4 n. 803). Šele januarja 1859 beremo v rojstni knjigi: „Joh. 
Nasinbeni kramer (Hausirer) in posestnik Šimnjakove kajže, roj. v Treppu v Karni-
ji“. Junija 1898 pa „Sibeni, Podgorje 62, Šumnjakova kajža“.

71.	Účaž	–	Jurič
(Glej Brežnje)

73.	Hájnič

Ime ni staro. Najdemo ga v rojstni knjigi šele maja 1899, ko je bil krščen otrok „Hajn-
riha Leitner, čevljarja (sina Jakoba Leitnerja, bivšega tukajšnjega peka ...), Podgorje 
73 – Hajnič“ (sedaj Groinigg, mesar).
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PODROŽCA (FUŽINE) – ROSENBACH

1.	 Lúk,	kajža

Oktobra 1781 je vpisan tu oče Luka Lypey, vulgo Lucas, kajžar. Umrl je marca 1796, 
star 60 let. Maja 1771 je rečeno v mrliški knjigi, da je bil čevljar. Njegov sin je postal 
oče aprila 1815: Gašpar Lippe, vulgo Luk. Ime prihaja torej od zgornjega Lukasa.

3.	 Balant,	kajža

Novembra 1791 se je tu poročil Miha Kottnig, vulgo Wallant, kurjač v jeklarni (Sta-
chelheizer), sin Valentina Kottniga. Oktobra 1781 piše v rojstni knjigi: „Rosenbach 
3 – Wirthshaus“.

4. Grad

Tu so nekdaj stanovali posestniki fužin. Leta 1603 je bil „Alexander Gamballonga 
Hamerwerchs Inhaber“ (lastnik fužin) (A 1 f. 178). Leta 1650 se omenja Krištof Cor-
nian „Verweser der Benaglischen Hämer in Rosenbach“ (upravnik Benagliovih fužin 
v Podrožci). Aprila 1639 je vpisan oče Shemaria (Samaria?), bivši šribar (uradnik) 
gospoda Benaglia. Januarja 1640 je bil Jernej Shuligoy kaplan „in Fushina–apud Dm. 
Benaglia“ (pri Benagliu). Že l. 1631 je potrdil cesar Ferdinand II. Marku Benagliu 
njegovo plemstvo in grb, ki ga je ta prinesel iz Bergama. Leta 1713 je povzdignil 
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cesar Karel VI. brate Benaglio v stan baronov „von Rossenbach“. Leta 1741 je bil tu 
upravnik Johan Auguštin Popowitsch, imenovan Kropar (A 22 f. 18). Maja 1745 se je 
poročil tu Johan Krstnik Rauscher, upravnik fužin (rei ferrariae praefectus).

5. Mlin

L. 1603 dovoli flegar na prošnjo fužinske družbe tretji vrhnjak v fužinskem mlinu (A 
1 f. 179). Julija 1700 je oče Jurij Harich (Arih) „molitor in Fuschinis“ (mlinar v Fu-
žinah). Tu je umrl sep. 1747 „Val. Roppaz“, mlinar v Fužinah, star 92 let. Iz tega leta 
je oporoka Valentina Muchitscha, istega rajnega mlinarja v Fužinah (A 39 f. 281).

Karavanški železniški predor so dogradili leta 1906. Slika je iz leta 1938.
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8.	 Hače

Leta 1833 se imenuje to poslopje „großes Hammerhaus zu Hatschach“ (Operata 
stab. Katast.). Ime Hače je najbrž nastalo iz Gewerkgaden (tovarna, delavnica). Tu 
so omenjajo v mrliški knjigi naslednji poklicni delavci: aprila 1800 Nagelschmid-
meister (žebljar); maja 1838 Wallasser (plavžar), novembra 1801 Wallasmeister, de-
cembra 1830 (rojstna knjiga), Baloßhaitzer (kurjač plavža), marca 1800 Strafeter, 
februarja 1807 Drathzieher (žičar) oz. februarja 1835 Feinstrecker. Oktobra 1780 je 
to „das neue Haus“ oz. julija 1781 Hamerhaus (fužina).

9.	 Málej,	kajža

Stara zemljiška knjiga jo imenuje: „Strasser auch Katnig Keusche“ (AG Ros. 4 n. 
158). L. 1775 plača prevzemščino za svojo novo kajžo, ki naj bi se imenovala „Stras-
ser Keusche“, Tomaž Malle, jeklar zraven Hač (Werckgaden). Kraj je samo kamenje, 
grmovje in blatni izvirki. Malej je na tem mestu zraven ceste pospešil poljedelstvo 
in naselitev (Bevölkerung). Dobil je travnik v Smrečenci (Smretschenza). Oče Mark 
Mallej, fužinar v Fužinah l. 1751, je bil doma z Bleda. Julija 1753 se je kot vdovec 
poročil z Marijo Keischnigg, p. d. Strtínjakovo, na klancu (in Quanza) v Dragožičah.

10.	Cávsnik,	kajža

Leta 1775 je plačal prevzemščino jeklar Valentin Zaußnig za novo kajžo na gorici ob 
cesti, ki naj bi se imenovala „Pichler Keusche“ (A 14 f. 307). Tu se je potem septem-
bra 1780 poročil ta kajžar „Val. Zausnig“, sin Valentina Zausniga, kmeta v Dragoži-
čah. Marca 1814 je umrl on ali njegov oče kot preužitkar na Zaussniggovi kajži, star 
83 let, februarja 1810 pa Maria Zausniggin, Wallasmeisterin (plavžarka), stara 61 let.
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11.	Rósenpah,	kajža

Oktobra 1763 se je poročil Markus Roßenbach, sin Hanza. Aprila 1767 je stanoval še 
pri Št. Uršuli v Svatnah in marca 1776 na Breznici; šele novembra 1783 je zapisano v 
rojstni knjigi, da je kajžar v Podrožci. Leta 1775 je namreč plačal Mark Rosenbach, 
coklar in oglar, tedaj gostač v Petermanovi kajži v Svatnah, za novo, tako imenova-
no „Weegscheider“ (Razpotnik) kajžo v fužinskem grabnu ob cesti zraven travnika 
Kresnica. Kraj je sama groblja (Steingräfl), polna slabega grmovja in izvoženih poti 
(A 14 f. 304). Okod zanimivo ime, človek lahko samo ugiba. Njegovi starši Hanz 
Meschik in Moiza so bili doma v Podrožci (ex rossenpoch) (starša decembra 1730).

Železniška postaja v Podrožci, najbrž okoli leta 1920.
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12.	Rádišnjak	(sedaj	Alpenhof)

Leta 1775 je plačal prevzemščino Tomaž Kattnig, sin Luke Kattniga ali Majarja na 
Čemernici, za novo hišo in skedenj na zgornjem kotu pri cesti v Kresnici zraven 
grabna Radiše. Hiša naj bi se imenovala Radišnik. Zaradi hač v Fužinah (Gewerkga-
den Roßenbach) in zaradi tozadevnega stalnega vozništva dobi pravico točiti tu pivo 
in žganje. Junija 1819 se je tu poročila hči Tome Kotnigga, vulgo Radischniagga, s 
Primožem Mikulo. Ledinsko ime Radiša (Radisch) se omenja vsaj že l. 1621 (A 36 
f. 29). Tu so bili ruti (krčevine) in seče.

13. Tólar

L. 1781 je plačal prevzemščino Floriantschitsch (tj. Frjanc), kmet v Skočidolu, za 
sina Andreja za novo kajžo zraven Cavsnika (A 9 f. 130). Ali že l. 1782 je kupil kajžo 
Franc Thaller, upravitelj v Hačah (am Gewerkgaden Rosenbach) (A 9 f. 167). Okto-
bra 1819 je tu umrl Lovrenc Matschitsch, p. d. Thaler, star 80 let. Neki boter Lovrenc 
Taller je bil že novembra 1714 grajski šribar.

14.	Folt	ali	Kovač,	kajža	(sedaj	Cvitnik)

Septembra 1816 je vpisan oče Valentin Kovatsch, holcar v Podrožci 10.

15.	Križnik	ali	Jakele,	kajža

Seznam faranov iz l. 1872 pozna v Fužinah hišo Krischnik (ADG-A Pf S. Jac. 42). 
Leta 1791 je prevzel Matevž Jakl, grajski holcar, novo kajžo, zgrajeno na gruntu 
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pri križu, imenovano Jaklova ali Trattnigova kajža, za sina Urbana, ki je pomagal 
s svojimi sredstvi pri zidanju kajže (A 11 f. 28). V mrliški knjigi se imenuje kajža 
maja 1825 „beim Jackl“; januarja 1836 pa „beim Krischnik“; decembra 1859 je bil tu 
posestnik Jožef Bayer, vulgo Jakel.

16. Pavšé

Stara zemljiška knjiga piše: Furlan Keusche – 1814 je sezidal to kajžo na strani grab-
na na robu, kjer je stala nekdaj fužina (Hammerhaus) (AGRos 4 n. 771). Seznam 
župljanov iz l. 1872 pozna tu samo hišo Pausche (ADG-APf S. Jac. 42). Septembra 
1813 je vpisan tu oče tesar Johan Pausche; junija 1816 se imenuje isti „Johann hansel 
recte (pravilno) Furlan, cimperman“. Pri poroki februarja 1806 je ta „Joannes filius 
(sin) mathiae Vorlani“, hlapec v Podrožci 6, ki se je poročil z Vršulo, hčerjo gostača 
Gregorja Reberniga in Marije, rojene Leßiagg. Novembra 1771 se je poročil „Greg. 
Rebernik“, doma iz Dresnice v župniji Kamnica na Štajerskem, z Marijo, hčerjo hol-
carja Pavla Lesiaka. Mogoče je dobila kajža svoje ime po tem Pavlu Lesiaku. Sedaj 
stoji tu baje mesnica hotela Mačnik.

17.	 (?)	Hájtnik	(za	Gračenico)

Avgusta 1823 je umrla tu (Podrožica štev. 1.) Uršula, žena holcarja Rogarja, p. d. 
Haitnicka, stara 70 let. Rojstna knjiga piše januarja 1790, da je bil Tomaž Rogar sin 
kajžarja na Hrušici pri Jesenicah. Najbrž je to ista bajta, kjer je umrla februarja 1836 
Marija, žena holcarja Urbaßa: „In der Holzerhütte hinter der Gratschenitza“. Aprila 
1831 je umrl v Podrožici štev. 1 otrok holcarja Lenarta Urbaßa.
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REKA – MÜHLBACH

1.	 Vóžnik,	huba

Leta 1521 beremo „An der Awn (na Logu = na Voze): Merckut Wasserman“ (A 697 
f. 75). Februarja 1640 je vpisan v rojstni knjigi oče Inocentius Voshnig, ki se glasi 
novembra 1637 Enzi Ottauz. Leta 1643 mora ta „Enzy Ottowiz ann der Auen“ zaradi 
dolgov prodati hubo Lenartu Gabrielu (A 52 f. 48). V rojstni knjigi je vpisan marca 
1648 „Leon. Vosnig seu (ali) Gabriell“ in junija 1651 samo „Leon. Voschnik“. Njegova 
žena Elisabetha Vosniza je botra januarja 1651. Po smrti Gregorja Gabriela prevzame 
l. 1671 hubo na Voze (Logu) Hanz Nägele, ker je Gabrielov sin ni maral prevzeti (A 59 
p. 254). Maja 1675 je ta oče „Joannes Loschnigg“ in decembra 1678 „Joannes Vasch-
nig an Vaß“; marca 1682 pa je boter „Honß Wößnig am Wooß“; decembra 1683 je ta 
„Joannes Nagele aut (ali) Vaschnig“; žena Nescha Wassnigin je botra septembra 1680. 
Leta 1724 dobi hubo po smrti Matije „Knäfl in der Auen“ zet Matija Fille (A 10 f. 63). 
V rojstni knjigi sta imenovana oba Vožnik: prvi maja 1715 Matej Vaschnigg; drugi 
septembra 1730 „Matthia Vossnik ex opido (iz vasi) Ne vasse“ (na Logu).

2.	 Pozdírc,	huba

Leta 1621 prepusti „Jury Hafner“ v Kovičah svojo kajžo Mertiju „Posierts an der 
Rie zin“ (Pozdircu na Reki) (Dt 60 f. 110). Leta 1613 je za pričo „Blasi Postieriz Zi-
merman (A 48 f. 80). Po smrti Blaža „Poßdieriz an der Auen“ plača l. 1629 prevzem-
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ščino Rup Oschuz (Ožuč) v Puhmu (Puechhaimb) za sina Valentina, ki je obljubil 
poročiti se s Pozdirčevo hčerjo (A 54 f. 100). V krstni knjigi se imenuje ta feb. 1641 
Valentin Pasderz; njegova žena je marca 1643 botra „Marina Pasderzhina na uosy“. 
Leta 1647 so vzeli hubo Valentinu Oschuzu. Priglasil se je zanjo bratranec tkalec 
Lovrenc Oschuz. Žena tega je maja 1648 vpisana kot botra Margaretha Pasderzhina. 
Po smrti Lovrenca Oschuza prevzame l. 1669 hubo Andrej Anthonitsch, ki ima za 
ženo hčer Nežo (A 59 p. 219). Kot boter se imenuje ta maja 1665 Andreas Ayto nitsch;  
kot oče pa je zapisan že oktobra 1665 „Andr. Pasderz“; njegova žena je jan. 1671 
Nesa Pasderzyna; marca 1678 je ista „Nesa Posdirzin na Vosse“.
Leta 1687 je rečeno, da je bila Pozdirčeva huba že več kakor deset let brez pravega 
posestnika. Prevzel jo je Luka Hainrich za svoja sinova Gašparja in Hanza (A 59 

Pozdirčevi, Reka štev. 2, pri delu na polju (foto: Tevžej Dobemik).
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f. 17). Ali l. 1742 je rečeno, da je dobil to hubo sin Urban po smrti očeta Gasparja 
Poßdiertza ali Matschniga, ki jo je prevzel l. 1687 (A 58 f. 92). Bil bi torej sin Luke 
„Matzitsch na rika“, rojen oktobra 1678. V resnici je prepustil Lukaz Possdieriz 
hubo na Voze sinu Gašparju šele l. 1701 (A 45 f. 3). Še aprila 1694 je vpisan „Lucas 
Maziz modo Posdirz in Vogy“. Za časa jožef. katastra je lastnik hiše Paul Gabrutsch 
(ali Abrutsch) Pesdierz (JK 464 n. 644 in 288). Ime prihaja od zaničevanega pazder-
ja ali pezdirja.

5. Stroj

Bil je osojski podložnik kakor Trap. Kaže, da je bil to nekdaj Trapov mlin. Leta 1612 
piše o Trapovem mlinu na Reki (Trappen Mili am Milbach), kjer je pozneje dodano: 
„dermahlen Anthony Stroy Ihnen hat“ (ki ga ima sedaj Toni Stroj) (A 48 f. 57). Leta 
1644 beremo, da se je poročil Lampret Matschnig s Trapovo hčerjo (A 50 f. 94). Junija 
1666 je ta boter „Lampret Matschits seu Stroi“ (Mačič ali Stroj) in avgusta 1657 je bo-
tra žena Marina Stroika. Junija 1678 piše, da je bil Jernej sin mlinarja Lamberta Stroua 
na Reki (Strou molitoris an Rika). Junija 1648 je ta oče „Lamp. Tropp seu Mazhisch“.
S strojem (lužilom) strojijo kože.

6.	 Trap,	huba

Že leta 1504 je zapisana v cerkvenem urbarčku, da daje Träpse na Reki nekaj davka 
od mlina (A 131 f. 6). Tudi bekštanjski urbar iz l. 1531 piše, da daje „Trapse zu Mühl-
bach“ od vrta (A. R. Slov/Urb I/ln.). Leta 1612 je to Peter Trapsee (A ? f. 16). Leta 
1624 je pogorela hiša Lenarta Trappa skupaj z mlinom in stopami. Moral je prodati 
vse skupaj Adamu Trapu, ki je spet vse pozidal. Ali v mlinu je odtlej smel mleti 
samo žito, ki so mu ga pripeljali z druge strani Drave, da ne bi delal konkurence 
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grajskemu mlinarju (Hofmilner) (A 53 p. 82). Naslednik Adama Trapa je bil „Vrban 
Trap iunior auff vndter Rika“ (Trap mlajši na Spodnji Reki), boter maja 1678.

8.	 Frjánej,	kajža

Leta 1741 je bil to posestnik Adam Trapser Keuschnig. Bil je bekštanjski podložnik. 
Končni r v imenu Trapser je verjetno nastal pomotoma iz dvojnega končnega ee (Dt 
CCCXXV). Leta 1691 je rečeno, da je dobil to kajžico v Rožu brez vsakega grunta 
po smrti Jakoba Trappa sin Jurij (Dt 691 p. 216). To je tudi zapisano v urbarju iz let 
1660 do 1690, kjer sledi Andreju Trapseju l. 1665 Jakob Trapse in l. 1691 Jurij Trapse 
(Dt 704). Leta 1733 je imel kajžico v Rožu „Andreas Dionischitsch vo. Keyschnig“ 
(Dt 733 n. 305). Jož. kataster navaja samo hišno ime „Andreas Keuschnig“ (JK 463 
n. 101). Hišno ime Frjáni je iz novejšega časa.

9.	 Tŕčej,	huba

Leta 1521 se navaja v Srejah Jurij Tersche (A 697 f. 38). Leta 1612 preda Jakob Tert-
sche na Reki svojo hubo sinu Gregorju, ker si je sam kupil hubo v Papračah (A 48 
f. 64). Leta 1622 je Jakob Tertschee omenjen kot millstatski podložnik v hodiškem 
okraju (A 36 f. 62). Bil je tedaj star že 80 let (ib. f. 61). Leta 1621 prepusti sin Gregor 
Tertsche, ker si je tudi nameraval poiskati srečo izven rožeške graščine, hubo Juriju 
Nägel(e)ju iz Pograda (A 48 f. 153). Leta 1683 dobi hubo Gašpar Zeichen (A 59 p. 
419). „Casparus Tertschey in Khlain Venedig“ je umrl januarja 1733, star 102 leti. 
Spodnji del Reke so imenovali Male Benetke, ker je bil zaradi mlinov preprežen s 
potočki. V rojstni knjigi je navedena oktobra 1638 botra Eua Terzhinia. Ali je bila 
ta žena gospodinja na tem domu, pa zapis ne pove. Tudi marca 1694 se omenja oče 
„Partl Tirzhe in Rika“.
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11.	Strovc,	huba

Leta 1624 je omenjen „Strelz am Mühlbach“ (A 36 f. 81). Leta 1633 je zapisano, da 
je umrl Jurij Strelz na Reki in da je prišel po večkratkem opominu njegov edini sin 
pred flegarja, češ da se hiša čisto podira in ima veliko dolga, 100 Fl. več dolgov, 
kakor je vredna. Z dvojno poroko je sicer pridobil 160 Fl., a vse je dal očetu. Priče 
so tudi potrdile, da je bila hiša preveč obremenjena z dajatvami in imela slab grunt. 
Zato so prosili za malo znižano prevzemščino. Flegar mu je določil 25 Fl. Žena Le-
narta „Cuna Strelzhina ex milbah“ oz. „Cunegunda Strelzhin na rezy“ je bila botra 
januarja 1642 in februarja 1644. Ker je postal Lenart Strelz star, je prepustil l. 1691 
hišo sinu Boštjanu (A 57 f. 64). Ta Sebastian Stroviz je boter aprila 1714. Po njegovi 
smrti dobi hubo l. 1724 zet Adam Trap ali Leben, ki se poroči z vdovino hčerjo Kri-
stino (A 10 f. 60). Ta „Stina Strouka“ je botra septembra 1730.

12.	Prájnič,	huba

Do l. 1598 je bil posestnik te hube Lenart stari Lederer, ki pa je umrl brez potomcev. 
Hubo je dobil tedaj Lampret Gabriel, ker je bil dolga leta rožeški sodni sluga ali bi-
rič (Gerichtsdiener) in je dobival slabo plačo (A 1 f. 59). Leta 1628 prepusti to hubo 
„Lamprecht Gerichtsdiener“ sinu Lenartu (A 54 p. 58). Ta Lenart Gabriel pa proda 
l. 1643 to županovo hubo (Richter Hube) Krištofu Mežnarju (Meßner) (A 52 f. 48), 
ki je bil brat Mežnarja v Ščedmu. Ta „Christoph. Preinizh“ je boter oktobra 1645, 
njegova žena Eua Prainiza pa marca 1652.

13. Hofmilnar

Leta 1597 se omenja grajski mlinar Hanz Käschnig (gl. Kostnik) (A 1 f. 33). Pred l. 
1624 je bil „Hofmilner“ (mlinar rožeške graščine) Adam Schinichleb (A 53 f. 54). 
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1625 je izrecno omenjen grajski mlin na Reki (Hoffmüll) sam. Graščina je hotela 
ustaviti Trapov mlin, ker je bil preblizu njenemu mlinu, ali na prošnjo osojskega 
opata ga je pustila s pogojem, da bo mlel samo žito, ki ga bodo pripeljali z druge 
strani Drave (A 53 p. 82). L. 1650 je „Gregor Plaßkho Hoffmühlner“ (A 56 f. 8). De-
cembra 1687 se nahaja med botri „Jacobus Wlasko (Blasko) molitor arcis“ (grajski 
mlinar), ki se imenuje oktobra 1678 „Jacobus Vbascka molitor in Rika“ (mlinar na 
Reki). Leta 1688 je mlin prepuščen v najem Valtanu Wuechrerju (A 57 f. 29). Leta 
1701 zboli „Hoffmüllner Veith Wucherer“ in mlin dobi Andrej Beedam iz Ukev (A 
45 f. 15). 1715 ga kupi Martin Milldorfer za 600 Fl. (A 45 f. 252). Maja 1733 je zapi-
san v Rožeku pogreb Martina Hoffmüllerju na Reki, starega 56 let.

Hofmilnarjev mlin na Reki leta 1928.
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14.	Ferm,	huba

Leta 1521 je naštet za Martičem in Cajhnom v Sp. Goričah tudi Ferm (A 697 f. 80). 
Njegovo polje je mejilo pač na ono Sp. Gorič. Leta 1602 je rečeno, da je Fermova 
(Fermb) žena na Reki sestra starega Vrabla na Otožu (Gräbl am Waldthaß) (A 1 f. 
149). Leta 1645 prepusti Urh Fermb zaradi starosti svojo hubo na Reki zetu Juriju 
Müllnerju (A 52 f. 76). Decembra 1648 je botra „Marina Fermin na rezy“. Septem-
bra 1659 in maja 1657 pa je botra Radegunda Fermina. Ta je januarja 1671 botra 
Rotia Fermina in marca 1678 je to „Dorothea Fermin auff Vndter Rika“. Leta 1685 
prepusti Jury Fermb, star že okoli 80 let, svojo hubo na Spodnji Reki svojemu lju-
bemu sinu Pavlu Fermbu (A 59 p. 438). Ta „Paul Ferm in Khlainuenedig“, je umrl 
januarja 1733, star 67 let. Hubo je prepustil že l. 1716 sinu Mihaelu (A 45 f. 264), ki 
se je poročil leto poprej v Bilčovsu.

16.	Razpótnjak,	kajža

Leta 1647 je bil za pričo Matija Petrauz, kajžar na Reki (A 49 f. 11). Po njegovi smrti 
dobi l. 1667 kajžo sin Štefan (A 59 p. 195). Pri krstu svojega prvega otroka decem-
bra 1669 je vpisan ta kot Štefan Petrouiz, pri drugem novembra 1672 pa je ta Štefan 
Mattij. Tako je zapisana tudi njegova žena kot botra januarja 1672 Marina Matthin, 
aprila 1677 pa „Marina Petrouzin na Rika“. Torej je bil Štefan Petrovc, po domače 
Motij. Tako se da tudi razložiti očitna pomota v knjigi prevzemščin l. 1692, da je 
dobil tedaj po smrti Matije Petrauza (namesto po smrti Štefana) kajžo sin Hanz (A 
57 f. 71). Hanz Petroz pa se je poročil v Celovec in je tam ostal kot tkalec. Kajžica 
je začela razpadati. Po razglasu se je prijavil l. 1706 Gregor Mesner (Mežnar) iz 
Ščedma (A 45 f. 88). Junija 1717 je ta kot oče prvič zapisan „Gregor. Raspatniagg“. 
„Gregor Mesner vlg. Raschpotnigg“ je umrl januarja 1753, star 80 let. Svojo tako 
imenovano „Petrauz oder Raspattnigg Keusche“ je izročil leta 1739 sinu Matiju. 
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Potomec Boštjan „Mesner oder Räspotnigg“ pa je bil zasačen pri tihotapstvu soli 
(Salzschwerzen). Leta 1774 je moral prodati kajžo Hanzu Stroju (A 14 f. 249).

17.	 Péterč,	kajža

Sodni sluga ali birič Lampret Gabriel dobi l. 1598 hubo rajnega Lienharda Starega 
Ledrarja (Stari Lederer), ki je umrl brez potomcev (A 1 f. 59). Svojo dotedanjo kajžo 
na Reki proda nato še isto leto Petru Weeberju (tkalcu) (A 1 f. 73). Po smrti Petra 
Webra dobi kajžo l. 1617 Doniž Walch, ki se je poročil s Petrovo hčerjo Marjeto 
(A 48 f. 114), po njegovi smrti l. 1645 pa sin Ožbolt (A 52 f. 83). V rojstni knjigi se 
nahaja samo „Vsbaldus Petrizh“ (npr. marca 1646). Njegova žena „Gertrudis Petri-
zhina“ je botra marca 1652. Leta je naveden kot priča „Clemen Petritsch wierth am 
Mülbach“ (A 36 f. 14). Pravica do gostilne je omenjena tudi l. 1706: Petritscheva ali 
Strausova kajža na Reki obenem s pravico do gostilne (A 45 f. 86). Tudi l. 1658 se 
omenja v neki tožbi, da so se na Reki ustavili pri Peterču (beim Peteritsch), da bi 
popili četrtinko piva (A 74 f. 59). Leta 1645 prevzame po smrti Doniža Walcherja 
kajžo sin Ožbolt (A 52 f. 83). V rojstni knjigi se imenuje ta vselej samo Petrizh, npr. 
marca 1646; njegova žena „Gertrudis Petrizhina“ je botra marca 1652. Leta 1698 se 
omenja naslednik „Oswald Petritsch oder Blasy Strauß“ (A 21 f. 54). 1706 je prevzel 
to kajžo z gostilniško pravico Blaž oz. „Val. Strauß“ (A 45 f. 86). Tu je umrl nov. 
1792 sinček „Johan Tschemerniack vulgo Peterzh“.

18.	Pétrovc,	huba

Petrovc je bil podložnik šentiljske cerkve, kakor je rečeno že l. 1640: „Thoman Pe-
trauz dem Gottshauß St. Gilgen gehöriger Unterthan“ (A 50 f. 24). Thomas Petrouiz 
je bil boter marca 1636; njegova žena „Magdalena Petrouzina“ pa je botra marca 
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1632. Druga žena „Marina Petrouzhynia“ je botra januarja 1641. Maja 1678 sta vpi-
sana starša „Martin Petrouz na Rika“ in žena „Jera“. Leta 1739 je bil Lenart Katt-
nigg Petrauz (A 60 f. 295). Ta Lenart Petrouz je bil priden delavec in je kupil l. 1740 
Prosenovo polhubo v Sp. Goricah (A 10 f. 46).

19.	Ráčob

Bil je podložnik cerkve v Št. Jakobu. Leta 1504 je prvič omenjen na Reki Rätkeb. 
Imel je njivo rožeške cerkve (A 131 f. 6). V cerkvenem urbarčku iz l. 1612 piše, da 
ima „Niclau Rathgeb“ cerkveni travnik pri potočku v Melih (in der Möll) (muzej v 
Beljaku). Tudi l. 1681 je omenjen ta travnik „zu Melich“, ki ga ima „Raithkheeb“ (A 
59 p. 395). Po rojstni knjigi je „Christophorus Ratscheb in Riekin“ oče julija 1673. 
Ta je bil rojen julija 1639 kot sin Doniža „Rhazab“. Doniž „Mathia oder Razheb“ pa 
je bil boter decembra 1642.

21.	Žáhmošter,	kajža

Leta 1655 je graščina prepustila Žagarju (Saagmeister) Andreju Primmiggu hišo 
Habnarjeve hube, ki je bila razkosana. Poslopje je bilo v slabem stanju (A 56 f. 62). 
Leta 1667 je umrl Andrej Primigg in hišo je dobil sin Andree (A 59 p. 197). Maja 1678 
je krščen otrok Andreja „Sagmaister na Rika“; januarja 1681 se glasi ta „Schägger zu 
Milpach“ in marca 1681 je ta boter „Andre Primig Sägmäster na rize“; novembra 1687 
je ta „Andr. Sagariz“ (tj. Zagarč). Oktobra 1663 je zapisan kot oče Hanz „Sagmaister 
filius (sin) na rezy“. Najbrž je bil to Andrejev brat. Leta 1692 so graščinsko žago vzeli 
Andreju Primigu in jo dali Marku Klina(r)ju, ki je bil poprej žagar v Fužinah (A 57 f. 
99 in 39). Leta 1697 je rečeno, da je naslednik bivšega kolarja Andreja Primickha bil 
Ožbolt Schnitz. Leta 1695 je rečeno, da plača Ožbold Schniz prevzemščino za Šer-
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biclovo kajžo in žago na Reki na ime nezakonskega sina svoje žene Lenarta Pestyja 
(Pezdi) (A 57 f. 99). Leta 1739 ju je prepustil Lenart Schniz sinu Tomažu, ki se je po-
ročil v Rožeku novembra 1738 pod imenom „Thomas Schagmaister in Rika“ z Marijo 
Ferm. Ali aprila 1751 so se le zavedali, da je „Sagmaister in Rika“ samo domače ime 
hiše. Januarja 1735 je bil ta boter „Thoma Schamaster“.

22.	Kováč	(Leseni	Kovač)

Urbar iz l. 1521 našteva: „zw. Pogendorff: Witib Schmidin“ in nato še Lenarta kovača 
(Schmid), ki služi od kovačnice (A 697 f. 77). Leta 1598 je naveden kot priča Jurij 
Packhiz, kovač na Reki (A 1 f. 72). Leta 1604 kupi ta Jurij Pakiz, kovač na Reki, od 
Jurija Pohernika (Pachernigg) hubo „zu Pogendorff“ za 112 Fl. (A 1 f. 192), ki jo pa l. 
1615 proda Urbanu Habnarju (Hafner) iz Dragožič za 137 Fl. (A 48 f. 103). Leta 1621 
toži neki hodiški podložnik Lip Schmidt (kovač) Jurija Pokeca (Paggiz), kovača na 
Reki, češ da je oče obtoženca pred 40 leti kupil kajžo in kovačijo na Reki od njegovega 
očeta. Obtoženi odvrne, da je vzgojil tožitelja Lipa in ga naučil kovaškega rokodelstva. 
Poleg tega ima ta sedaj boljše posestvo kakor on sam (A 36 f. 24). Leta 1627 prepusti 
Jurij Packhiz to kajžo in fužino „am Milpach oder zu Pogendorff sinu Jerneju (A 54 
p. 26). „Jurj Pacazh“ je še boter junija 1637, „Barthol. Pakaz“ pa je oče junija 1636. 
Leta 1655 je umrl Jernej Pokhez, kovač na Reki, in kovačijo je prevzel sin Tomaž (A 
56 f. 67). Tomaževa žena „Heua Cobatschina na riza“ je botra maja 1677, „Thomasch 
pokaz Schrnit am Milbah“ pa je boter decembra 1678. Mesec poprej, novembra 1678, 
je vpisan kot oče „Pikiz aut (ali) Schmid an Rika“. Zakaj se imenuje isti junija 1666 kot 
oče Tomaž Mikll, ni jasno. Njegov prvi sin Partl Pokez je postal kovač v Vrbi (A 59 p. 
419). „Barthol. Pokaz faber ferrarius in Felden“ se je poročil na Kostanjah septembra 
1681. Drugi sin „Adam Pikiz faber in Ricka“ je oče l. 1681. Imel je osem otrok. Odkar 
je iz kovačnice nastalo samostojno posestvo, je tu pri Lesenem Kovaču.
Kovačev priimek Poker pomeni gotovo podkovec.
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23.	Šústerle,	kajža

Leta 1642 dovolijo sosedje v Ščedmu in na Reki Partlu, Ščedemnikovemu, sinu osoj-
skega podložnika, postaviti si kajžo na gruntu, ki je dajal davke Osojam (A 52 f. 40). 
Leta 1692 so vzeli žago žahmoštru Andreju Primiku (A 57 f. 99). Kmalu nato je do-
bil ta žagar Andrej Primik to Sčedemnikovo kajžo (A 1154 f. 178). Leta 1733 je pod-
ložnik šentjedrške cerkve: „Andree Schächar aniezo Valentin Habich – na Rizi“ (A 
2397 n. 67). Leta 1767 je še bolj natančno povedano: „Michael Häbich vor Schächer 
(žagar) an Millbach dient von der Tschedenigg gekommen zulehen“ (ADG-P. S. Jac. 
40). Urbarček iz l. 1799 navaja tu kot šentjedrškega posestnika: „Val. Matschitsch 
vulgo Habich oder Schuster“ (ADG-P. S. Jac. 39). Jožef. kataster omenja kot lastni-
ka „Val. Habich oder Hollerschuster (coklar?)“ (JK 463 n. 531). Oktobra 1815 je tu 
umrla „Maria Habih, vgo. Schusterle“, stara 86 let.

24. Hábnar

Vse kaže, da je prišlo ime k hiši z Urbanon Habnarjem (Hafner) iz Dragožič, ki je 
kupil hubo l. 1615 od Jurija Paggiza, kovača na Reki (A 48 f. 103). Jurij Pakiz pa je 
kupil to hubo „zu Pogendorff“ l. 1604 od Jurija Pohernika (Pachernigg) (A 1 f. 192). 
Urban „Habner na rezi“, kakor je zapisan v rojstni knjigi aprila 1640, se imenuje 
novembra 1635 Urban Ruepouz. Na enak način je vpisan Rupovčev sin kot oče maja 
1640 „Antonii filii Vldarici Offner zu Dragoschizheh“ in junija 1664 je isti Anton 
Rupouz. Leta 1657 je plačal prevzemščino za tamkajšnjo hubo Vlrich Hafner; k 
temu je treba vključiti tudi ožago (Prenoffen), ki je stala na gmajni, namesto katere 
je bila postavljena tam kajža (A 56 f. 90). Oktobra 1648 je vpisan oče Urh Rupouz, 
prav tako aprila 1671 Vldaricus Ropouz, ki je oktobra 1674 vpisan kot Urh Habner. 
Leta 1655 je bila Habnarjeva huba na Reki razkosana. Žagar Andrej Primigg je dobil 
hišo (die nunmehr ganz abgangene Behausung) (A 56 f. 62). Leta 1673 je moral An-
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drej Primig, ker je bil slab gospodar, prepustiti hubo Miklavžu Cajhnu (Zaihen) (A 
59 p. 284). Leta 1737 prepusti Jurij Schöffman (Žehman) to Cajhnovo ali Habnarjevo 
polhubo (Zeichen oder Haffner Halbhüebl zu Pogendorff) sinu Blažu (A 10 f. 196). 
Oktobra 1734 je ta oče Blasij Schechmon; marca 1749 se glasi isti „Blasij Schäffman 
vlg. Haffner“; poročen je bil ta Blasius Mazigg z Marijo Račobovo septembra 1734. 
Leta 1624 je moral ta Urh Hafner plačati en goldinar kazni in sedeti dve uri v kajhi, 
ker je na semnju v Podgorjah zaničljivo in porogljivo klical stražo rožeškega flegar-
ja, ki je bila oborožena s helebardami (meiner mit Helleparten bewörten Gerichts-
wacht spöttlich vnd verächtlich zuegeredt) (A 36 f. 81).

Reka okoli leta 1903. Stavba z lesenim nadstropjem (v sredini slike) je gostilna Antonič.
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25.	Máčič,	huba

Leta 1611 prepusti „Anthoni Matschnigg zu Pogendorf“ svojo hubo sinu Lenartu 
(A 48 f. 36). Ta Lenart Maček na Reki je umrl l. 1631. Šele čez leto in pol nato, po 
večkratnem opominu, je šla vdova k flegarju, ker si ni upala prevzeti hube; ali zme-
nila se je z bližnjimi sorodniki otrok, da se poroči z Romavhovim sinom Lenartom 
iz Ščedma in da prevzame hubo za 20 let. On prinese k hiši 60 Fl. itd. (A 54 f. 145). 
Februarja 1636 je vpisan v rojstni knjigi ta Lenart Romauh kot Matschitsch in tako 
tudi kot boter oktobra 1635; Vrsula Mazhizhynia, botra l. 1639, je njegova žena. 
Leta 1646 ali kmalu nato je prevzel hubo sin Boštjan Mätschig (A 52 f. 96). Avgusta 
1645 je boter ta „Sebastianus filius (sin) Leonardi Mazhitsch“. Leta 1687 prepusti 
Lucas Matschnig hubo „zu Pogendorff“ svaku Štefana Ratgeba (A 57 f. 17). Leta 
1693 proda ta Štefan Raitgeb Mätschigovo hubo „zu Pogendorf“ Petru Rostnerju za 
enega izmed njegovih sinov Tomaža ali Jakoba (A 53 f. 84). Leta 1709 dobi hubo 
po smrti Jakoba Mätschniga Jurij Schöffman. Aprila 1714 je vpisan oče Georgius 
Mazhiz, toda novembra 1729 je isti kot boter vprisan tako: „Juri Schöffman“. Leta 
1752 priše, da je l. 1709 prevzel Mačičevo hubo „Jacob Mätschitsch oder Schoffman 
zu Pogendorf in jo sedaj prevzema sin Luka (A 15 f. 89). Tu je neka goljufija ali vsaj 
pomota. Jacob „Maziz seu Zechman“ je bil boter julija 1735; februarja 1743 je Jacob 
„Shehman an der Matshitshhueben“ vpisan kot oče; avgusta 1750 je ta „Jacob Haff-
ner vulgo Maziz“ za pričo. Leta 1835 so očitno pozabili na vso to zmedo in se kratko 
malo glasi „Matschitsch Johann vo. Matschitsch“ (JK 454 n. 115).

26.	Kostnik,	kajža

Po smrti Jurija Comatterja, kajžarja na Reki, kupi kajžo Paul Starttinigg (A 48 f. 
118). Leta 1634 jo proda Neža, vdova po Pavlu Sterdenigu, Adamu Koßniggu za 
22 Fl. (A 54 f. 168). Oktobra 1639 je krst dvakrat vpisan. Enkrat se glasi oče Adam 
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Cossitner, nato pa Cossittnig. Februarja 1636 je za botro njegova žena „Maria uxor 
Adami Costnikh oder Sernser“. Najbrž so hoteli povedati, da bi se glasilo Kosnik po 
nemško Senser. Leta 1660 prepusti stari Adam Khossnig kajžo Lampretu Schöffma-
nu, ki se je poročil z njegovo hčerjo Uršulo (A 53 f. 21). Kot oče je vpisan septembra 
1661 Lampert Cos sitt nig; januarja 1672 je isti Lambert Kosnig, aprila 1677 Lambert 
Kostnig. Njegova žena Vrsula Cosniza je botra maja 1663; marca 1678 je ista „Vrsha 
Kostniza na riza“; februarja 1673 je pa Vrsula Quassniza. Po smrti Lampreta Kosni-
ga dobi kajžo „Plasse vünd lähre Kheuschen“ l. 1698 sin Toni Kosnig (A 57 f. 147). 
Feb. 1704 je ta oče Anton Kostnig, avgusta 1718 Anton Schöffman, in jan. 1710 An-
ton Segman. Kaže, da sega zgodovina Kostnika nazaj do l. 1597. Tedaj je kupil Hanz 
Käschnigg (Kašnik), grajski mlinar (to bi bil Hofmilnar na Reki), kajžo v Pogradu, 
ki jo je imel poprej Franciskh. Poravnati pa je moral dolg pri Cornionu, upravniku v 
Fužinah (Cornian im Hamer) in izplačati dediščino dvema Franciskhovima otroko-
ma (A 1 f. 33). Med l. 1551 in 1561 je Frantzischk koval kose (senngsen Schmide) na 
Polani pri Spodnji Bistrici (Dt 19 f. 166).

27.	Kándof,	kajža

Leta 1641 dobi to kajžo Hanz Raiz (Rac) namesto brata Jurija, ki biva že čez 13 let 
izven dežele, za 22 Fl. 30 k dediščine kajžarja Lovrenca Candolffa (A 50 f. 52). Mar-
ca 1637 sta vpisana starša Lovrenc Candolff in žena Alenka. Sicer Lovfenc Gandof 
ni bil na Reki, ampak je imel kajžo v Kotu, ko jo je l. 1654 prepustil zetu Jakobu 
Mickllu (A 56 f. 57). Sep. 1663 se imenuje ta kot boter Jakob Mikll ali Raaz in nje-
gova žena je „Marina Razhina Jacobi Mikll uxor“ (žena Jakoba M.) (botra oktobra 
1655). Ali maja 1676 je isti vpisan kot „Jacob Kandolff am Milpach“. Marina Kando-
filza pa je botra januarja 1667. L. 1649 se omenja „Gandolf Keusche in Winkll“ in 
kot priča zraven Matevž „Gandolf am Mühlbach“ (A 52 f. 122). Njegov naslednik je 
julija 1694 oče „Joannes Gandolff in Rika“. Huba je bila podložna Osojam. Po smrti 
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starega Mickla je dobil ta sin Hanz hubo l. 1689 (A 1105 f. 397). Ta Hanz Mickhl jo 
je prodal zaradi dolgov l. 1690 Blažu Strelzu, p. d. Ambrušu, v Srejah (ib. f. 404). 
Sicer pa že l. 1671 sledi osojski podložnik v županiji Rož Jakob Gandolph takoj za 
Adamom Strelzem (A 1025 f. 19). L. 1775 je še zapisano, da je umrl pred 16 leti 
Valentin Sereinig, bivši posestnik osojske Amruševe hube v Srejah in Gandolphove 
hube na Reki (A 14 f. 315). V jožef. katastru je vpisan tu kot posestnik „Valentin 
Ambrusch oder Kandolph“ (JK 463 n. 549).

28. Lédrar na Reki

Že leta 1598 piše, da je umrl „Lienhardt Stari Lederer“ brez potomcev in da je do-
bil njegovo hubo na Reki Lampret Gabriel, bivši sodni sluga (A 1 f. 59). Toda to je 
Vožnikova huba.
Zgodovina naše Ledrarjeve kajže na Reki pa sega nazaj menda samo do l. 1655, ko 
je dobil župan ali sodni sluga (Richter) na Reki Ruep Süller šest juter (Jauch) njiv 
od Habnarjeve hube in zato prepustil svojo novo kajžo graščini, ki jo je ta potrebo-
vala za stanovanje svojega biriča oz. sodnega sluge (A 56 f. 62). Leta 1663 je rečeno, 
da je bila „Richter Keischen am Milbach“ prepuščena sodnemu slugi Jakobu Trapu 
(A 56 f. 124). Urban Trap ali Lederer na Reki je omenjen l. 1708 (A 21 f. 226). 
Ta „Urban Trap coriarius (ledrar) in Ricka“ je boter že marca 1683. Toda l. 1665 
piše,,da je graščina prepustila ledrarju Pavlu Oberhofferju kajžo na Reki, ki je bila 
last graščine (A 59 f. 169). „Paulus Rottenofar(?) Ledrar na rezy“ je boter marca 
1665. Leta 1705 proda Komatar vrtiček, ki je mejil na ledrarijo (Löderer Stampf), 
ledrarju (Löderer-maister) Juriju Oberhofferju, svojemu sosedu (A 45 f. 79). Leta 
1699 prepusti bolni Pavl Oberhoffer kajžo in ledrarijo, ki jo je kupil l. 1665 za 40 
Fl., sinu Juriju (A 57 f. 90).
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29. Kómatar

Leta 1521 je omenjen v urbarju „Am Mulpach: Khamatter“ (A 697 f. 75). Nato 
beremo l. 1629, da je umrl Pavl Comater na Reki in hubo je dobil sin Jurij (A 54 f. 
113). „Juri Comatar“ je boter septembra 1640 in že decembra je isti kot boter boter 
Georgius Comattar; septembra 1636 je ta kot oče „Georgius Comater“. „Jera filia 
(hči) Comatar na rezhi“ je botra marca 1639. Jurijeva žena „Margaretha Comatarza 
na rezy“ pa je botra julija 1646. Ta je morala tega leta 1646 po moževi smrti prevze-
ti hubo za sinčka Matija, ki je bil star šele pet let (A f. 94). Leta 1661 jo je prevzel 
potem ta sin Matija (A p. 74). Njegova žena je Regina Comatarza (botra novembra 
1665) oz. Regina Komatariza (botra februarja 1675). Njegov sin „Mathias Komather 
ad rivum molae rusticus“ (kmet na Reki) je umrl januarja 1736, star okoli 70 let; 
rojen je bil namreč februarja 1664.

30. Krištof

Marca 1830 je kot oče zapisan Jakob Kristoph, posestnik Komatarjeve pajštebe, sin 
gostača Matevža Kristopha iz Velike vasi.

31.	Primik,	kajža

Primik je bil podložnik graščine Halek. Zato se je treba zadovoljiti s podatki v rojstni 
knjigi. Februarja 1636 najdemo tu botro Marino, ženo Hanza Premkha ali Trapa, ja-
nuarja 1641 je to „Joannes Premekh in Milpoch“. Leta 1663 je med botri Elizabetha 
Premkina. Bila je žena Ruperta Sillerja, ki je oče avgusta 1659. Ta Rupertus Shiller je 
boter že avgusta 1639. Bil je župan (Richter) leta 1638 (A 50 f. 1) ali birič (Gerichts-
diener) leta 1640 (A 50 f. 19 in f. 31). Novembra 1676 je bila njegova žena že vdova 
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„Spelta Primtschina uudua“ (botra). Sin Rupa Siller je postal novembra 1678 oče „Av-
gustin Primik in Rika“. Decembra 1677 je kot boter „Augustin Silener oder Primik na 
Rika“. Njegova žena je julija 1678 „Jera Primikin na Rika“. Leta 1694 je rečeno, da je 
Avguštin Primig, haleški podložnik na Reki, imel taberno brez dovoljenja. Sedaj pa je 
prodal hubo Jakobu Oberhofferju, sinu Pavla Ledrarja, da bo smel oče na svetke, na 
romarske dneve, na binkošti in na Martinovo pripeljati pivo in ga točiti, toda ne sme 
razobesiti nobenega znamenja (A 57 f. 94). Leta 1768 je Primik takole zapisan v se-
znamu podložnikov graščine Halek: „Mathias Primickh, Siller Huebe“ (Div. 97 n. 46).

32.	Zótlar,	kajža

Bil je podložnik šentiljske cerkve. Leta 1770 je rečeno, da služi Luka Juriouz na 
Reki od vrtička, ki ga je kupil od Petrovčeve hube (A 1002). Poročen je bil tu fe-
bruarja 1773 Luka, sin Jerneja Jurgouza, kajžarja iz Skočidola, z Apolonijo, hčerjo 
kmeta Marka Petrouza na Reki. Umrl je marca 1790 Luka Juriouz, posestnik Cim-
permanove (zimerman) kajže na Reki 32, star 40 let, sin Partla Juriouza, tukajšnjega 
kajžarja, rojenega v župniji Kranjska gora. Jožef. kataster omenja kot posestnika 
tukaj Luka Pradniga. Naslednik Jakob Poley, zotlar (sedlar) tu na Reki, sin Jakoba 
Poleyja, preužitkarja tu na Zotlarjevi kajži, se je poročil januarja 1816.

33.	Júre	na	pule

Leta 1781 piše, da je dobil Valentin Ratschob od osojskega podložnika Tomaža Šče-
demnika (Tschedemnik) v Sčedmu nekaj grunta za Mačičem na Reki in si je tam po-
stavil v postu novo kajžo (A 9 f. 146). Leta 1799 je bil tu posestnik Matevž Meßner, 
vulgo Ratschob ali Valtan (ADG-Pf S. Jac. 39). Leta 1835 je imel kajžo Jurij Isop (p. 
d. Lebnov) (JK 454 n. 49), ki je očitno dal ime hiši.
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RUTE – GREUTH

Na Rutah se del vasi imenuje Suha, ki je v zapiskih pogosto omenjena

1.	 Mečínjak,	kajža

Leta 1774 beremo v protokolu prevzemov, da si je pridobil l. 1756 Jakob Lesiack to 
„Metschina oder Agäth Keusche unter Maria Ellend in der Sucha“. Stala je poprej v 
Brežnjah, l. 1764 pa jo je prestavil v Suho pod Podgorje k cesti (A 14 f. 261). Leta 
1764 pa piše, da je nameraval Jakob Agaith (Ogad) ali Metschina prodati zemljišče, 
kjer je stala popolnoma razdrta kajža, ker je bila izpostavljena nalivom in usadom, 
kajžo pa podreti in postaviti novo na zgornjem gruntu zraven soseske ledine (A 15 f. 
251). Leta 1756 je naveden kot bivši lastnik kajže „Bastian Agaith oder Metschina“ (A 
15 f. 144), l. 1748 pa je to „Sebastian oder (ali) Hanß Agath oder Metschina zu Freßni-
ach“ (A 15 f. 20). V krstni knjigi je ta slednji zapisan kot oče „Hanß Mezhi niagg“ 
septembra 1715; decembra 1720 je to „Johannes Potuetznigg“; njegova žena pa je 
„Ursula Pototschniza“ (botra septembra 1728), pa tudi „Ursula Mezhinekin“ (marca 
1719). Pravzaprav bi morali zapisati „Hanß Tschodernigg vulgo Mečinjak ali Ogad 
v potoku“. Leta 1712 mu je namreč prepustil Primož Ogad (Aigaith) svojo kajžo kot 
bodočemu zetu (A 45 f. 206). Sicer pa najdemo že avgusta 1671 v rojstni knjigi očeta 
Primoža „Patuetschnig ex Briesneg“ (Potočnika iz Breženj), ki je zapisan januarja 
1677 kot „Primus Ogata seu (ali) Petuetschnig“. Žalibog nam vse to ne pojasni, zakaj 
je prišla kajža do tega svojega imena. Mečina je staro hišno ime. Mekino srečamo v 
Veliki vasi že l. 1629, v Slatinah pa že l. 1628. Neko „Agnes Mizinigin aut (ali) Po-
tueznigin“ pa šele decembra 1690; Mečinjaka pa prvič maja 1704 (roj. knj.).
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2.	 Pávlij	v	Suhi

Novembra 1661 je med botri zapisana „Marina Paulina u suhi“, ki pa je navede-
na februarja 1666 kot: „Marina Clemenina u Suhi“. Njen mož je bil namreč Paulus 
Aytonitsh (decembra 1659), njen tast pa Klemen Ajtonič, ali kakor pravi zapisnik pre-
vzemov l. 1658, da izroča „Clement Antonitsch“ svojo kajžo v Brežnjah sinu Pavlu. 
Junija 1679 je rojen Primož, sin Jakoba „Klemientz na Schusche“. Ta je umrl aprila 
1746 kot „Primus Aitoniz in Sucha“, star 66 let. Kot oče je vpisan januarja 1717 kot 
Primož „Pauli“, seveda pa tudi kot „Primus Antonz“ (septembra 1706). Januarja 1800 
je tu umrl preužitkar Tomaž „Klemenak vulgo Paule in der Sucha“, star 94 let.

3.	 Lúcman,	kajža

Lucmanovo ime srečamo prvič leta 1704. Februarja t. l. je vpisana botra „Eua Luz-
maniza“; maja 1702 pa je ista zapisana kot „Eua Susnikin“, septembra 1703 nato kot 
„Eua Inzkina“; njen mož je „Georgius Inzgo molitor (mlinar)“ (aprila 1695) ali „Ge-
orgius Sucher“ (decembra 1683). Kako je prišel mlinar Jurij Incko do vseh teh imen 
in končno hiša do svojega imena? Leta 1655 se je poročil njegov oče „Gregor Inßgo“ 
z Lucijo Matjažinjo v Brežnjah (Lucia Mathiaßin zue Fresnach), ki mu je izročila 
kajžo z obveznostjo, da izplača sestrini hčeri Uršuli, ko bo ta postala polnoletna, 
70 gold. ter ji da kravo in balo (Leibtruehe) (A 56 f. 61). Lucija Matiažinja je dobila 
kajžo po smrti svojega moža „Mathias Sebastian-Keuschler zu Pogeriach“. Julija 
1642 je zapisan ta kot boter: „Sebastian Matthiash na rutti“; ona pa je „Lucia Seba-
stiani na rutti uxor (Boštjanova žena na Rutah)“ (marca 1640) ali „Lucia Bastianin 
na rutti“ (februarja 1643). Bila je torej nekdaj Suharca na Rutah (gl. tam). Ker je pa 
dobil hišo od brata šele, ko je bil že poročen, je bil pač bolj znan pod imenom Matjaž 
ali Boštjanov Matjaž. Žena Lucija je menda kmalu umrla, kajti l. 1661 je bil Gregor 
Jnzko že poročen z neko Magdaleno. Marca 1672 je vpisan kot oče „Gregor Mlinar 
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na Suhi“. Novembra 1677 se glasi „Gregor Jnzgo ali Sucher an der Sucha“. Njegova 
žena je „Magdalena Jinzko uxor seu mlinarza“ (septembra 1660). Njegova tretja 
žena je l. 1671 „Catharina Suhariza“. S to je imel sina Jurija, rojenega aprila 1666. 
Ko je Gregor umrl oktobra 1748, so ga zapisali: „Georgius Jnzko vulgo Luzman in 
Sucha“, star 100 let. Tako se je končala zmešnjava z dvema Suharjema, mlinarjema 
(Müller): Boštjan na Rutah je postal Suhar, Suhar v Suhi pa Lucman.

5.	 Dobrávc,	kajža

Najprej srečamo Andreja Dobrauza. Bil je boter decembra 1695. Njegova žena je 
bila „Hertrudis Dobrazigna“, kakor jo je zapisal januarja 1712 kaplan Trusnoviz, 

Pri Lucmanu, Rute pri Podgorjah, okoli leta 1980 (foto: Franc Kattnig).
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doma s Primorskega. Maja 1703 je vpisan kot „Andr. Vrshnek“. Ko je umrl aprila 
1733, star 60 let, je bil „Andreas Urzniagg“. Kaže, da prihaja ime iz „Urha,“ ker je 
žena Jera vpisana tudi kot „Gertrudis Vrigyn“ (avgusta 1704). Res najdemo marca 
1679 v rojstnih knjigah očeta: „Vdalric. Ferm na dabrach vndter Ellendt“. Ta je vpi-
san poprej decembra 1671 kot „Vdalric. Wuzella“. Leta 1744 piše protokol, da se je 
imenovala Dobravčeva kajža na Rutah pod Podgorjami poprej „Anthanj Wuzella“ in 
da je bila mati „Nescha Dobrouz, geb. Wuzellin“, vdova po Valentinu Ellendterju (A 
58 f. 138). Leta 1711 je ta dobil kajžo od Antona Wuzella, ki jo je na novo postavil. 
Ta spet je prejel kajžo od očeta Jurija l. 1677 (Wuzella Keuschl zu Pogöriach) (A 59 
f. 351). Ta jo je res čisto na novo postavil, ker piše l. 1662: „Jurij Wuzella plača pre-
vzemnino za ledino v Podgorjah prav pri svojem rutiču, ki mu ga je dovolil zagraditi 
(flegar) gosp. pl. Ranffthoven, da si postavi tam kajžo“ (A 59 f. 107). Malo poprej 
sicer zapisnik omenja drugo kajžo Jurija Wuzella, ko piše l. 1658, da mu je prodal 
brat Anton Wuzella svojo kajžo v Podgorjah (A 56 f. 95). Anton Wuzella pa je dobil 
l. 1636 dovoljenje zagraditi si rutič nad graščinskim rutom (A 54 f. 188).

7.	 Hútar,	kajža

„To je bila Suharjeva huta,“ tako so baje razlagali stara Suharca, moja babica, ime 
te hiše. Bila je to pač ljudska razlaga. V resnici pa najdemo Hutarja prej kakor Su-
harja. Neki Lamprecht Huetter na Rutah je že leta 1599 očim Andrejcevih otrok (A 
1 f. 106). Hutarjeva kmetija pa je omenjena prvič l. 1612, ko je umrl njen posestnik 
„Thoman Huetter am Gereuth bei Pogeriach“ in je prevzel posestvo sin Andrej (A 48 
f. 61). Ta „Andre Hueter zu Pogeriach am Gereuth“ je umrl l. 1641. Zapustil je šest 
otrok, edini sin Lenart je bil star šele enajst let. Bil je sicer določen, da ob svojem 
času prevzame gospodarstvo. Zaenkrat pa je prišel v poštev samo Gašpar Buzella, 
ki je bil poročen s Hutarjevo hčerjo Marino (A 52 f. 20). V rojstni knjigi je zapisan 
ta marca 1643, ko je bil krščen njegov sin Gregor, kot „Caspar. Bucella na rutti“, no-
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vembra 1646 pa že kot „Casparus Huttar“. Marca 1679 je vpisan potem kot oče „Gre-
gor Hutter aut Wuzella na Rutach“. Hišo je bil prevzel ta I. 1670 od očeta Gašparja 
(A 14 p. 239). In tako je ostal rod Wuzella pri Hutarju do najnovejšega časa. Bucele 
najdemo kot fužinarje ali upravitelje fužin; npr. „Jacob Buzella, Hamerschreiber“ 
dobi l. 1621 travnik tik ob graščinskem pri Podgorjah (A 53 f. 15). Najbrž isti „Jacob 
Wucella“ je zapisan l. 1640 kot „Hamerverwässer an der windischen Feüstriz“ (A 
50 f. 13). Drugi „Franz Bucella, Stahlmaister“, dobi l. 1621 pod Mišelico (v Slatinah) 
prostor za svojo kajžo (A 53 f. 16).

9.	 Súhar,	kajža

Pred l. 1644 je bilo tu „pri Boštjanu“. Leta 1601 je dobil hišo Simon, sin pokojnega 
Boštjana na Rutah (des Sebastian am Gereut) (A 1 f. 134). Leta 1644 pa pride k ro-
žeškemu flegarju Matjaž Boštjan (Mathes Sebastiann) skupaj z Matjažem Žeharjem 
(Secher), Lipijem Andrejcem (Phil. Ulrich), s svojim svakom Štefanom Kocom na 
Breznici (Kaz ann der Freßniz) in s svojim svakom Miho Hojo (Mich. Hoya), bratom 
svoje žene, češ da bi želel zaradi težkih slabih let, pa tudi zato, ker je žena že dolgo 
tako bolna, da ni upanja na kakšno izboljšanje, in obenem je sam bolehen, zamenjati 
z Adamom Müllnerjem, kajžarjem v Brežnjah, svojo kmetijo z njegovo kajžo in 
mlinom. Poznejša opomba še pove, da se je l. 1646 Adam Müllner poravnal z vdovo 
po pok. Simonu Boštjanu za njene terjatve pri hiši (A 52 f. 61). Da je bilo „pri Bo-
štjanu“, pove rojstna knjiga. Tam najdemo marca 1641 botro „Lucia Bastiankin“ oz. 
februarja 1643 „Lucia Bastianin na rutti“. Bila je žena Matjaža Boštjana. (Več o njej 
pod Lucmanom, ker je dala ime tisti kajži.) Že l. 1629 je zamenjal „Adam Milner zu 
Pogeriach“ svojo kajžo in mlin ob Suhi s Krištofom Pibrom, podložnikom sveške 
cerkve, za njegovo kmetijo (A 54 f. 83). Ta namerava l. 1634 izročiti kajžo in mlin 
bodočemu zetu, Juriju Štrtiniku, ki pa ni držal obljube (t. j. da bi se poročil s Pibro-
vo hčerko) in „Adam Milner zu Zweggu“ (mlinar v Svečah) je dobil kajžo in mlin 
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l. 1635 nazaj (A 54 f. 178). Adam Mlinar v Suhi je zapisan že januarja in avgusta 
1636 kot „Adam Suhar“; torej preden je kupil kmetijo na Rutah. Ker sta bila sedaj 
dva mlinarja Suharja, se jim je zdelo tu pa tam potrebno pristaviti še kraj. Januarja 
1650 je torej „Adam Milner oder Suhar am graitt“. Njegova žena je bila „Marina Su-
harza“ (februarja 1660). Njegov sin je še bolj določeno zapisan marca 1677: „Adam 
Müllner seu (ali) Suhar ob Ellendt na Rutah.“ Prvo ime je bilo sprejeto kot priimek, 
ker ga najdeš v nemških slovarjih; drugo pa je veljalo za domače ime, čeprav sta obe 
imeni domačega izvora. Aprila 1748 je zapisan v mrliško knjigo „Blasius Millner 
vulgo Suhar“, star 70 let. Rojen je bil januarja 1683 kot sin Adama „Sucher in Ruth“. 
In tako je ostalo do danes.

Šiman in Terezija Müller,  
roj. Ottowitz, Suharjeva,  
okoli leta 1924.  
Stara starša avtorja te knjige.
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12.	Múdnič,	huba

Jožefinski kataster navaja l. 1785 kot posestnika Matevža „Mikl oder Mud“. Bil je 
osojski podložnik. To dvojno ime najde človek od začetka rojstnih knjig. Novembra 
1639 je botra „Ursula Matthaei Mikel“, avgusta 1646 pa „Ursula Mudina na rutti“, 
februarja 1656: „Ursula Mudna na ruty“, oktobra 1648 je ista „Ursula Mudnitsch 
uxor (žena) na rutti“. V seznamu dolžnikov Cavsnika v Dragožičah l. 1626 so ome-
njeni tudi dediči Marka Mikla z Rut (Marco Mickhls Erben am Rauth), nato sledi 
dolžnik Leonard Muden (A 54 f. 14).

13.	Cvítar,	huba

Julija 1806 je tu umrl Valentin „Aitonitsch vulgo Zwitter“, star 92 let. V mrliški 
knjigi je opomba: „Ta mož je prestavil svoj dom.“ Kakor kaže hišna številka, je stala 
hiša poprej zraven Mudniča. Dvojno ime najdemo skupaj od januarja 1679, ko je 
vpisan krst Pavla, sina Andreja „Antonitsch aut (ali) Zbitter na Ruttach“. Njegova 
žena je bila „Halinka (Helena) Zwitterin na rutta“ (botra oktobra 1680); maja 1676 je 
vpisana kot „Helena Zuitniza“. Žena sina Pavla je „Agnes Zwitarza“ (botra januarja 
1726) ali „Agnes Zwitterza“ (novembra 1719). Prvi Cvitarci na Rutah sta pa botri 
februarja 1641: „Gertrud Zuitarin na rutty et Eua des Jergen Zwittar na rutty“. V 
bekštanjskih urbarjih, kamor je bil Cvitar podložen, najdemo Cvitarja prvič l. 1606: 
„Philip Zwitter“ (Dt CCCXXVI) (1606).

15.	Andréjc,	huba

Leta 1599 je prevzel Andrej Ulrich na Rutah kmetijo, katero je imel njegov oče Lenart, 
ki je umrl 12 let poprej (A 1 f. 106). Andrej Ulrich je umrl l. 1623 in zapustil pet otrok. 
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Najstarejši sin Filip, star 17 let, je prevzel hišo, Miklavž, star 14 let, je postal Miklav v 
Podgorjah, Jurij, star 10 let, pa je postal Pičič v Podgorjah. „Lipei Andreiz“ je zapisan 
kot boter marca 1637 in junija 1636. Njegova žena je „Marina Andreizhin na rutty“ 
(botra marca 1642). Marca 1721 je dodal p. Emilijan celo naglas, ko je zapisal očetovo 
ime: „Petri Andréiz“. Graščina pa se je bolj držala priimka Ulrich; tako l. 1627: „Lippe 
Ulrich am Gereuth bey Pogeriach“ (A 66 f. 15), l. 1662 je „Ulrich Hueben am Greuth“ 
(A 59 f. 112), l. 1682 zamenja „Caspar Ulrich“ svojo hišo s kajžo Matevža „Werdnig-
Stuar“ (A 59 f. 405). S tem je bilo konec rodovine „Ulrich“. Odslej gospodari na kme-
tiji družina Werdnig (Brnjak) vsaj do jožefinskega katastra (glej JK 462 n. 121).

17.	 Krájnc,	kajža

Zgodovina tega imena sega nazaj do l. 1682. Tega leta proda „Caspar Ulrich am 
Greuth“  ali Andrejc svojo kajžo, katero si je pridobil pred enim letom, Lorencu „Pro-
lach auß Crain“ za 280 gold. starega denarja, t. j. nove valute 255 gold. 20 kr. Pri prvem 
krstu otroka novega gospodarja oktobra 1684 piše še: „Laurentij Brolich an der Stuar 
Keuschen“, julija 1687 pa že „Laur. Brolich carnioli in Rutach“ (Kranjca na Rutah). 
Brolich ali Wrolich se pišejo še danes pri Kranjcu, kaže pa, da je bilo prvo ime v Rožu 
novo, ker ga najdemo v rojstnih knjigah na različne načine zapisano: Wrulich (marca 
1713), Brolh v. Krainz (julija 1729), Brulih (januarja 1717), Eua Prolhina (marca 1720). 
Poprej pa je bilo tu „pri Stuarju“ ali „pri Cesarju“, avgusta 1639 najdemo botro: „Ursa 
Stuarza“, aprila 1639 je „Ursa Zhessarin“, marca 1658: „Ursula Zessarica na rutty“, 
njen mož je „Simon Aitonitsch (septembra 1645) in „Simon Stuuar“ (marca 1659).

19.	Žgánek,	kajža

To ime najdemo tudi v Sčedmu (Tschedram) v kotmirški fari, kjer se omenja marca 
1653 „Simon Sgang“. V rojstni knjigi na Radišah je zanimivo prevedeno decembra 



163

1681: „Alexij Schgänigg sive Sterz“. Tu pa menda ni zapisano pred l. 1700. Okto-
bra 1702 se prvič omenja „Paulus Shganik“. Avgusta 1693 je še: „Paulus Achaz in 
Krayt“, kar povzroča maja 1705 pomoto: „Achatij Schäniäk“. Pavel je bil namreč ro-
jen januarja 1664 kot sin Ahacija „Custar“. Njegova mati je bila „Marina Achazyna 
seu (ali) Custra“ (botra julija 1665) oz. „Marina Achazy Sintllmoher uxor“ (žena 
šintlarja) (botra junija 1664). Kaže pa, kakor da je najstarejše zapisano ime Ahac, 
ki ga srečamo že decembra 1637, ko je omenjen oče „Bastian Achaz“. Njegova žena 
je zapisana novembra 1642 kot „Gertrudis Custar na ruttii seu apud Ahaz“ (Jera 
Kuštrinja na Rutah ali pri Ohacu). Po poklicu je bil šintlar, kakor je enkrat zapisana 
hčerka „Lucia Shinteler filia“ (maja 1656), ki je naslednje leto: „Lucia Custar filia“ 
(decembra 1657). Rožeški protokol rabi l. 1643 ime „Sebastian Schintlmacher“.

21.	Zákočnjak	v	Suhi

Maja 1812 je oče Anton Fertin še posestnik Zakočnjakove (Sakotschnig) kajže v Pod-
gorjah št. 38. Decembra 1818 pa je isti že „Besitzer der neuerbauten Fertin  Keu sche   
zu Greuth Nr. 21“ (roj. knj.). Stara zemljiška knjiga piše: „Neue Ellender Keu sche 
(oder Sakatschnig). Ma Elend 38. 1819 von der Sakotschnigg Keusche abgetrennt. – 
neue Ellender Keusche in Greuth“ (AG Ros 4 n. 770).

22.	Bvažék	v	Suhi

Januarja 1794 je umrl žnidar Blaži Schuster, posestnik „der Blasi Keusche“ v Pod-
gorjah 4. V stari zemljiški knjigi pa beremo: Blassy Schuster Keusche, Greuth 
10/22 – von der Schuster Keusche in Ma. Elend – Badstube von der Sucher Hube 
in  Greuth“. Leta 1852 se je tu poročil „Anton Schuster, Besitzer der Blažekkeusche, 
Greuth 22“ (AG Ros 4 n. 806).
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25.	Plož
(Gl. Brežnje 5)

Stara zemljiška knjiga ima „Plasch Keusche“ še v Brežnjah (AG Ros 3 n. 401). Mar-
ca 1898 pa sta starša Primož Paint(n)er, žagar, in Marija, hči Pavla Agada, bivšega 
Plaža, kajžarja, na Rutah 25 pri Pložu (krst. knj.).

26.	Vamprêt,	kajža

Leta 1782 proda Andrej Lesjak, posestnik Mečinjakove ali Ogadove kajže na Dobra-
vi (Lesiack, Besitzer der Metschina oder Agath Keusche an der Dobroua) v soseski 
Brežnje tik ob svoji kajži ob cesti, od križa naprej do roba Suhe, tkalcu Gregorju 
Fäuniacku, gostaču v Svečah, svoj grunt, kjer bo postavil ta pri križu ob cesti novo 
kajžo, ki naj se imenuje Fajnikova (Fäunick) kajža. Zgraditi jo mora do Šmišelice 
leta 1783. Oče Lampret je bil za poroka (A 9 f. 157). Ko je umrl marca 1791, star 
76 let, je ta posestnik Lampretove kajže tik ob Suhi (Lampret Fainig, Besitzer der 
Lamprecht Keusche nächst Sucha). V sedanji obliki pa je hišno ime prvič zapisano v 
mrliški knjigi maja 1796: „Lampreth Keusche“. Kajža je spadala tedaj še v Brežnje, 
medtem ko je spadal sosed Mečinjak na Rute.
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SREJE – SRAJACH

1.	 Matičič

Matičič je bil podložnik šentjakobske cerkve. V prvem ohranjenem urbarju te cer-
kve iz l. 1671 je omenjen „Andree zu Schreyach“ (A 1025 f. 19). V rojstni knjigi pa 
najdemo med botrami že oktobra 1635 Jero, ženo Florjana Mathitshitsha. Februarja 
1649 je zapisana „Marina Matthizizh zu Sraieh filia (hči)“. Februarja 1681 je vpisan 
kot oče Matija Scharik; januarja 1683 je to Matija „Syriach in Mattiziz hueben“; 
oktobra 1685 pa Matija „Matiziz v Sriach“; septembra 1687 Matija „Schiriak aut 
Matiziz in Sryach“; končno še junija 1695 Matija „Sckirianz modo (sedaj) Matti-
ziz“. Človek ima občutek, da je nastal priimek takole: Scharik – Syriach – Schiriak 
– Scki rianz, ker šribar ni razumel pomena „V Sriah“. Kaže, da pozneje tega priimka 
v župniji ni več; aprila 1726 je vpisan oče „Joannes Matizhisch u Sriach“, ki je julija 
1746 „Joannes Andreasch vulgo Mathiziz“. Ta bi bil lahko brat Urbana „Mathiziz 
alias Andreasch“, ki se je poročil februarja 1726 s Knezovo in postal potem Knez v 
Pogradu.

2.	 Amŕš	(pr	Amrúšu)

Amruševa hiša je bila podložna, kakor večina Srejancev, osojskemu samostanu. 
Spadali so pod županijo Rož. Prvi ohranjeni seznam te županije je iz l. 1671 (A 
1025). Zadovoljiti se je torej treba z rojstno knjigo za dobo pred tem letom. Januarja 
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1639 je med botri Adam Ambrus in avgusta 1636 Alenka Ambrosina, septembra 
1635 je isti „Adam Hamerschel ex Sreyach“ in oktobra 1641 Adam Hamerschill, kar 
se je najbrž glasilo „amršl“, ker marca 1637 je isti vpisan kot Adam Amirshil. Agnes 
Ambrusinia, botra junija 1666, ali „Agnes Hamersehina“, botra jan. 1670, je žena 
Adama Strelza oz. Adama „Strouz aut (ali) Ambrusch zu Sryach“, ki je boter julija 
1678. L. 1696 piše, da je izročil Adam Strelz v Srejah, ker je bil star, hubo sinu Flor-
janu, po njegovi smrti pa sinu Blažu (A 1105 f. 402). „Blasius Strouz aut Ambrusch 
in Sryach“ je boter jun. 1680. L. 1699 kupi ta Blaž Strelz Kandofovo hubo na Reki 
(A 1105 f. 404). 1728 dobi to hišo Amrušev zet Valentin Sereinig (ib. f. 411). Avgusta 
1730 je vpisan ta Valantinus Ambersch kot oče.

Sreje – pri Amrušu (foto: Tevžej Dobernik).
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3.	 Jánaž

Kaže, da je prišlo to hišno ime iz Borovelj. Leta 1640 je tam omenjen Doniž Jän-
nesch (A 52 f. 7). Doniž Janesh je bil junija 1641 boter Kravcerjevih otrok, njegova 
žena Margaretha Janeshin pa marca 1639. Tej Janeževi družini v šentjakobski fari 
se je očitno rodil vsaj en otrok, in sicer septembra 1652. Gregor Jännesch iz Boro-
velj se je l. 1684 zavzel za Backovo hišo v Srejah (A 59 p. 437) in zaradi tega potem 
prodal svojo kajžo v Sp. Borovljah (ib. 446). Vrscha Janeseuka, botra septembra 
1730, je bila žena Avguština Janascha, očeta septembra 1724, ali kakor je zapisan 
maja 1722, Avguština Homerschalla. Ta Avguštin Hamershöll je umrl marca 1756, 
star 70 let. Bil je dolgo let zvest cerkveni ključar pri šentjakobski cerkvi, pravi 
mrliška knjiga.

5.	 Backó,	huba

Po smrti očeta Encija „Wäzgo zu Schreyach“ je prevzel l. 1621 hubo sin Matija, 
star 20 let. Njegova že poročena sestra Uršula pa je bila stara že 30 let (A 53 f. 12). 
Miha, sin in naslednik Matije „Bazko“, je bil krščen septembra 1639. Po očetovi 
smrti je dobil hubo l. 1660. Bila je to majhna huba (A 56 f. 159). Njegova žena Maria 
Bazkouiza je botra maja 1675. „Marina Wäzkoua Sriah“, botra januarja 1690, pa je 
najbrž bila njegova hči. Leta 1701 prepusti Mathes (Motez) Waizgo zaradi starosti 
hubo bodočemu zetu Mihi Cotiču (Zattitsch) (A 45 f. 22). Mišljena je pač tu huba 
nekdanjega posestnika Moteza Backa. Leta 1725 prepusti potem Miha „Zätschitsch 
oder Waizkho“ hubico sinu Tomažu (A 10 f. 74), Tomaž pa l. 1759 zetu Valentinu, 
Čudnovemu sinu (A 15 f. 202). Jožef. kataster pozna samo Valentina „Wazko“ (JK 
464 n. 73).
Bacek je jagnje.
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6.	 Kobíntar,	huba

Tudi ta je bil osojski podložnik. Novembra 1636 je Miha Kobenter boter Matičiče-
vega otroka. Avgusta 1638 se glasi Kobentar. Marina Cobentarza je botra avgusta 
1666; julija 1673 je ista Marinca Kobentariza. „Juri Kobentar u Sriach“ je boter 
avgusta 1685. Decembra 1679 pa je vpisan kot oče Simon „Strouz an der Kobenter 
Hueben“. Leta 1720 piše, da je bil ta „Simann Cobendter zu Seyrach bey St. Jacob in 
Rossenthal“ že 42 let posestnik te hube. Zaradi starosti jo prepušča sinu Andreju (A 

Sreje, pri Kobentarju (foto: Tevžej Dobernik).
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1105 p. 416). Januarja 1750 se je tu poročil Matija „Schiz vulgo Kobendter“. Pri krstu 
prvega otroka januarja 1752 je ta Matija „Streliz vlg. Kobenter in Sryach“.
Ime bi moglo nastati iz kofenter – podložnik ali član samostana.

7.	 Áfernik	(Áfrnik)

Ker je bil podložnik osojskega samostana, moramo začeti z rojstno knjigo. Januarja 
1636 je tu vpisan oče Joannes Afernikh. Aprila 1637 se glasi priimek Affirnik. Nje-
gova žena Marina Afferniza je botra novembra 1650. Eua Affarniza, botra maja in 
junija 1706, je bila žena Jakoba „Afarnich“, kakor ga je zapisal februarja 1706 kaplan 
Primorec Trušnovec (Trusnowiz).

8.	 Šrajkó,	huba

Bil je podložnik Osoj. Leta 1609 je omenjeno, da je kupil Hanz Schreikho kajžo na 
Reki, ki jo je pa po nekaj tednih prodal Avguštinu Drzovcu (Tersalle) (A 48 f. 17). 
Prvi Šrajko je zapisan kot oče v rojstni knjigi februarja 1638: Georgius Sraiko. Dru-
gi, Primož Sreyko, je vpisan tam oktobra 1638. Gertrudis Sraikina, botra decembra 
1654, je bila žena Avguština „Sreiko“, ki je oče septembra 1653. Ta je moral biti Šraj-
kov zet, ker se pri prvem otroku februarja 1651 imenuje Avguštin Mikll. Njegova 
žena Gertrudis Sraikina je botra decembra 1654.

10.	Štrtínjak

Leta 1598 pride Raduna, žena Štefana Krajnca (Krainec) v Srejah, flegarju povedat, 
da se je njen mož pogodil s hlapcem Pavlom Stertenigom in mu dal hubo (A 1 f. 
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75). Toda leta 1613 piše, da je Pavle Startinigg s svojim tovorjenjem vina z Laškega 
tako gospodaril, da je zabredel v nezmogljive dolgove in da je moral prodati hišo. 
Opravičeval se je, da je hišo kupil za drag denar in da jo je moral skoraj od tal znova 
pozidati. Hišo je dobil Juri Augustin iz Pograda za 265 Fl. Graščina je dovolila, da 
jo sme imeti kot „culehen“ (soposestvo) k svoji hiši v Pogradu za tri leta (A 48 f. 80). 
Leta 1623 je še imel Augustin to hubo kot culehen, ne da bi vmes plačal prevzem-
ščino. Sedaj jo je hotel prepustiti zetu Rupertu Raittgebu (Račobu). Moral je plačati 
kazen in kot prevzemščino osem zlatih dukatov, en rajniš goldinar, tri rajhovske 
tolarje in eno srebrno krono (A 53 f. 49). L. 1635 tudi ta Rupert Račob ni zmogel 
več poravnati dolgov. Hubo je tedaj kupil Partl Pockhiz (Pokec), kovač na Reki (A 

Martinjakovi v Srejah leta 1906 (v naročju Martnjakov Šimej).
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54 f. 178). L. 1683 jo je dobil Motaz (Mathes) Schumi, ki se je poročil s hčerjo stare 
Pokičinje (A 59 p. 421). Leta 1704 je bil tu gospodar Kocijan Mežnar, mežnar pri 
Št. Jedrt. Njegova žena „Agnes Mesnarin sive (ali) Startignachin“ je namreč botra 
avgusta 1704. L. 1728 dobi hubo sin Matija „ein Embsig vnd fleisig Mensch“ (mar-
ljiv in priden človek) (A 10 f. 114). Sep. 1735 je vpisan ta kot oče „Mathias Mesner 
seu Startiniagg“ in nato zadnjič aprila 1741 „Mathias Startiniak“. Umrl je naslednje 
leto. Tako nekako je zapisan po primorsko decembra 1721 „Mathaeus Stertinach“ in 
oktobra 1729 „Magdalena Startinza“.
Štrtinjak je sod, ki drži deset veder.

12. Martinják

Bil je podložnik rožeškega župnišča, katerega urbarji segajo nazaj samo do leta 
1687. Zato poiščimo to, kar so ohranile rojstne knjige. Oktobra 1635 je bil krščen 
Doniž, sin Mihaela Martiniakha in njegove žene Marine. Februarja 1636 pa je ome-
njena med botri Marina, žena Mikla (Nicolai) Martiniaka, in julija 1636 je tam boter 
Mechilli (t. j. Mikel) Mirtinak. Sin Doniž Martiniag je potem sam oče novembra 
1661. Vrsula Martiniakina, botra februarja 1670, je njegova žena.

14.	Účaž

Kajža je dobila svoje ime po Luku Katniku, p. d. Majarjevem na Hodnini, ki je tu kot 
lastnik kajže umrl januarja 1772: „Lucas Kottnik, casularius (kajžar), Sriah 14“, star 61 
let. Kajžo je dobil l. 1733. Tedaj je namreč v urbarčku podružnice Št. Jedrt še zapisan 
„Meßner oder Startiniagg Jackitz Mesner zu Sriach“ s poznejšim pristavkom: „Lucas 
Kattnigg oder Mayr“ (A 2397 n. 71). Omenjeni Jakob Startignach je vpisan kot oče 
marca 1711. Leta 1671 je zapisan kot lastnik kajže Adam Crainer (A 1025 f. 21). Zato 
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je rečeno l. 1767, da daje davek „Lucas Kattnig oder Startiniäck“ von der Adamitsch 
Keuschen (od Adamičeve kajže) (ADG-PA S. Jac. 37). Bil je kolar, kakor je rečeno, 
ko je bil ta Lukaz Katnigg ali Adamič za pričo l. 1759 (A 15 f. 202). Tega leta 1759 je 
tudi menda prvič zapisano novo hišno ime „Mina des Utschach zu Srejach Tohter“ (A 
38 f. 265). Za časa jožef. katastra je bil Primož Kottnig ali Uutschach (JK 463 n. 182).

15.	Bvažétnjak

Bil je podložnik šentjedrške podružnice. V njenem prvem ohranjenem urbarčku 
iz l. 1671 ga še ne najdemo. Šele v tistem iz l. 1733 je imenovan Avguštin Laut-
man s poznejšim pristavkom „In Sryach“ (A 2397 n. 72). Urbarček iz l. 1767 pra-
vi, da služi Plasy Lauthmän 15 kron činža od kajže (ADG-PA St. Jac. 37). Leta 
1799 stoji potem tu „Lautman oder Plaschet, Sreyach 15“. Tako je zapisan v rojstni 
knjigi avgusta 1780 oče Florjan „Lautman, Wlaschet“. V jožef. katastru je ta Flo-
rian Lautman (JK 464 n. 379) ali Florian Wuaschetnig (JK 456 n. 1117). Januar-
ja 1691 je vpisan oče Blaž „Rautter in Sryach“. Oktobra 1682 je zapisano, da je 
bil oče Blaž Rautter „fidicen“ (goslar, lavtar). Blaž Lauter se glasi ta septembra 
1719 kot boter. Marina Blasetin, botra 1725, je bila mogoče njegova druga žena. 

16.	Žnidar

Maja 1712 je menda prvič zapisano hišno ime v pismeni preobleki. Jakob Schnei-
der se imenuje tedaj očetovo ime; poprej aprila 1706 je to Jacob Uuculi (tj. Lukele) 
in dec. 1692 Jacob Martinag. Bil je podložnik šentjedrške cerkve. Njegov sin, 
tudi Jakob, je vpisan kot oče maja 1729 še s priimkom Schneider; maja 1731 pa so 
se botri menda zavedali, da to ni njegov priimek in zato krstitelj sploh ni zapisal 



173

priimka. Ko se je drugič poročil novembra 1746, je vpisan kot Jakob „Martiniag 
sartor“ (krojač-žnidar). Sep. 1759 se je poročila njegova hčerka Barbara v Rože-
ku z Lovrencem „Rosem“ ali „Arosem“ (marca 1765) ah „Rosmandl“ (Rozman) 
(maja 1768). Ta se imenuje dec. 1755 kot boter „Laurentius Romauch Schneider 
in Sreyach“. Kakor že nakazano je bilo prvotno ime kajže Lukele po Luku Mar-
tinjaku. Jakob, sin Luka Martiniaga, se je rodil septembra 1666. Mati „Marinka 
Martinakin Lukale uxor (žena Lukeleja)“ je botra aprila 1678; septembra 1677 je 
vpisana kot „Marinca Lukelin“ in septembra 1671 kot „Marinca Puklin“. Leta 
1767 je vpisan v urbarju Lorenz Martiniägg, toda v kazalu je zapisan kot „Lucas 
Martiniak, Keu sche“.

Sreje – velikonočni žegen, približno leta 1949 (foto: Dušan Česen).
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18.	Méžnar

L. 1661 je govor o dovoljenju za postavitev nove kajže pri Št. Jedrt. Srejanci so do-
volili prostor sedem korakov dolg in prav toliko širok v gori pri Št. Jedrt, kjer bi si 
mogel Lovrenc Mežnar postaviti kajžo (A 59 f. 73). Bil je to Lovrenc Nagele Mes-
naritsch iz Velike vasi, ki je tu kot boter marca 1662 „Laurentius Nagelle mesnar 
ad S. Gertrudem“. Kaže, da je vse ostalo pri dovoljenju. Maja 1662 je vpisan krst 
Kocijana, sina Jurija „Sreiko“ ali Mežnarja pri Št. Jedrt. Žena tega očeta „Elena 
Mesnarza ad Stm Gertrudem“ je botra sep. 1663, kakor poprej nov. 1652, ko se ista 
imenuje „Alenka Mesnerin“. Aprila 1683 je gornji sin Kocijan mežnar pri Št. Jedrt 
(Canzianus aedituus ad S. Gertr.). Jan. 1691 je krščen Matija, sin „Canziani Mösne-
rin Sryach“. Njegova žena se je potem verjetno drugič poročila, ker avgusta 1704 je 
ta botra „Agnes Mesnerin seu (ali) Startignachin“. Marca 1719 je nato vpisan oče 
„Mathia Mesnar“. Sicer se pa v rojstni knjigi omenja že marca 1639 boter „Caspar, 
aedituus (mežnar) ad Stam. Gertrudem“ in junija 1636 „Eua mesnarza“.

19. Kórpar

Prvič srečamo tu ime Korpar v rojstni knjigi decembra 1652. Tedaj je imenovan oče 
Joannes Corpar. Bil je to Hanz Morsch ali Marsch, ki se je l. 1651 poročil z vdovo 
po Gregorju Romauhu (A 56 f. 23). „Marina Romauhin seu (ah) Corpar uxor (žena)“ 
je botra avgusta 1654. Februarja 1640 je bil za botra isti družini še njen prvi mož 
Gregor Romauh. Leta 1670 dobi kajžo po Jakobu Romauchu, ki je bil sin Gregorja 
Romaucha, Lampret Friz (A 59 p. 246). V rojstni knjigi je vpisan samo pod imenom 
Lambert „Corpar zu Schriah“ (julija 1677) oz. brez priimka: „Lambert – V Sraiah“ 
(februarja 1672). Leta 1708 je Miklavž Hammerschall posestnik „der Frizen Kei-
sche“ (Briceve kajže), katero je kupil l. 1705 (A 45 f. 116 in 46). V rojstni knjigi je 
vpisan septembra kot oče samo s hišnim imenom Nicolai Corpar (avgusta 1706). 
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Njegova žena Vrsula Corparza je botra maja 1706. Neka „Marinka Wrizeijaua“ je 
botra decembra 1725. Maja 1710 se imenuje ta Marina Corparza. L. 1736 prepusti 
Miklavž Hammerschall Korpar, ker je bil star, kajžo sinu Gašparju (A 10 f. 182). Pri 
poroki l. 1737 je ta Casparus Amerschl; pri prvem otroku decembra 1737 Caspa-
rus Ambrusch, vulgo Korpar; avgusta 1745 pa „Caspar. Hamerschall vlg. Corper in 
 Sriach“.
Kajža sama se omenja že l. 1601, ko je prodal Hanzl „Zimerman (cimperman) zu 
Schreyach“ svojo kajžo Petru „des Georgen Sun zu Dreulach“, po poklicu čevljarju 
(A 1 f. 144). Leta 1614 proda ta Peter „Schuester zu Schreyach“ to svojo kajžo Mihi 
Webru (tkalcu) za 31 Fl. (A 48 f. 95). Po njegovi smrti jo prevzame l. 1641 njegov 
sin Avgustin, ki pa je ves bolan in je vse skupaj velika revščina (A 52 f. 26 in 33). L. 
1642 jo kupi gornji Gregor Romauch za 60 Fl. od Tomana Starttiniga (A 52 f. 39).
Korpar pomeni, da so tu delali korpe (košare).

22.	Prínčele,	kajža

Leta 1773 je kupil glažar Filip Lamprecht bivšo ajnzidlarjevo (samotarjevo) kajžo pri 
Št. Jedrt ali na Sveti gori (A 14 f. 243). Leta 1781 pa je sklenil prestaviti to kajžo na 
Tešinjo ali končno jo je prestavil v Št. Peter. Srejanci so se potem domenili sprejeti 
medse Šimana Sillarja ali Primika, gostača na Reki, kot kajžarja in mu postaviti 
kajžo pri lesi nasproti Št. Petru, da bi pazil na leso (Thorhütter). Cela gmajna (gozd) 
je bila namreč zagrajena (A 9 f. 140). Simon Primigg je tu umrl kot preužitkar star 
74 let januarja 1814 in marca 1853 Anton Mesotisch, vulgo Primik, star 83 let. Še l. 
1872 je to Primk (ADG-APf. St. Jac. 42).
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SVATNE (SLATINE) – SCHLATTEN

1. Krájovc

Leta 1636 so zaznamovali Lenartu Lesiackhu grunt, kjer si lahko postavi kajžo (A 
54 f. 194). V rojstni knjigi je vpisan ta kot oče marca 1639: „Leonhardus sartor (kro-
jač) Lessiak“. Po smrti očeta Lenarta je prevzel l. 1665 kajžo sin Klemen (A 59 f. 
159). V krstni knjigi je ta zapisan novembra 1666 kot „Clemen Craieuz“ in januarja 
1674 „Clemen Kraiouz“. Njegova žena „Helenka Kraiowizin zu St. Vrsula“ je botra 
l. 1682. „Clemen Lesiak“ je zapisan samo kot boter maja 1673. Leta 1683 je prevzel 
njegovo kajžo Jakob Christian za enega izmed svojih sinov (A 59 f. 159). Marca 1685 
se imenuje njegova žena kot botra „Marinka Kraiowizin“, medtem ko je bila maja 
1682 „Marina Christanin ad S. Vrsulam“. Njegov sin Jožef Christian je kupil l. 1696 
od Adama Scherbizla kajžo v Svatnah (A 57 f. 112). Leta 1706 pa je dobil po očetovi 
oporoki njegovo kajžo (A 45 f. 82). Zato je nato govor o dveh kajžah. Leta 1725 po-
šlje bolni Jožef Christian ah Krayouz, posestnik dveh kajž v Svatnah, zeta Valentina 
Dobernika k flegarju plačat prevzemščino za ženina hčerke Ursule Miha Scherwizla 
za kajži in taberno (A 10 f. 72). Nov. 1746 je oče Michael „Scharwizl vlgo Kraiouz 
in Dobra“. Njegova žena „Vrsula Kraiouzna“ je bila botra l. 1727.

4.	 Volánjak,	kajža

Leta 1603 je graščina na prošnje soseščine v Lešah dovolila, da si sme „Jakob Le-
siägg“ postaviti kajžo pri St. Uršuli pod Strmnikom in si ograditi vrtiček (A 1 f. 
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182). Od Jakoba „Lessiäkh am Slatten“ kupi kajžo l. 1611 Andrej Samounickh z Rut 
pri Bekštanju za 90 rajnišev (A 48 f. 46). Po njegovi smrti je prevzela kajžo l. 1621 
za nekaj let vdova „Vrschula“ (A 53 f. 13). Leta 1632 je mati umrla, toda sin je bil še 
„in Diensten“ (najbrž v vojaški službi), zato je prevzel kajžo za štiri leta „Pongrac 
Mekhina“ (A 54 f. 142). Novembra 1636 pa sta že vpisana starša Andrej „Samounik“ 
in žena Julliana. Oktobra 1638 sta to Andrej „Samounigh“ in „Vuliana“. Leta 1650 je 
umrl Andrej Samonig. Vdova Juliana je prišla pred flegarja in ga prosila, ker otroci 
kajže še ne morejo prevzeti, naj jih ne poganja vstran, ampak naj pusti njo toliko 
časa voditi gospodarstvo, da bo lahko sin Klemen prevzel kajžo (A 56 f. 15). Julia-
na Samouniza je botra marca 1659; januarja 1662 je botra na njenem mestu „Anna 
Samouniza“ in februarja 1663 „Aniza Samouniza“. Bila je to žena sina Klemena Sa-
mouniga. Kajžo Andreja „Somanikh am Schlätten“, kakor je zapisano, ki je bila pre-
obremenjena z dajatvami in potrebna popravila (überzinste vnd paufällige Keuschl) 
je prevzel l. 1705 potomec Urban Samanikh (A 45 f. 80). Leta 1742 je izročil kajžo 
spet sinu Lovrencu (A 58 f. 76). Šele maja 1750 je ta vpisan kot oče z domačim hiš-
nim imenom „Laurentius Samounigg vlg Volaunigg“. Njegov sin „Primus Samou-
nik v. Jullianiak“ se je poročil januarja 1782. Leta 1775 je prevzel kajžo Samonig ali 
„Feuniäk“ (A 14 f. 316). V rojstni knjigi se sicer omenja že oktobra 1703 neki „Jakob 
Julianek“ kot boter in je marca 1711 imenovan Jakob Sabonik, toda med lastniki 
kajže tega človeka ne najdem. Malo verjetno je, da bi to bil sin Urban Samounig, roj. 
julija 1697. V jožef. katastru je lastnik Primož Samounig enkrat Ollinnig (JK 466 
n. 2), potem Jelenig (ib. n. 401) in Olainigg (ib. n. 542). V Francevem katastru pa je 
Anton Samonig Uleniak (PP 205 B 50) ali Ulenak (PP 205 G 671 in 703).

6.	 Tevž	ali	Kuhav

Aprila 1636 najdemo v rojstni knjigi prvega Kuhava. Bil je to oče Filip Khochäl, 
ki se imenuje novembra 1638 Filip Mikhinna. Kajžo je dobil l. 1628 po smrti očeta 
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Gregorja „Mekhina“. Ta se je ponesrečil, ko je pomagal v Črnem brdu delati poti 
in mostove. Malo prej je določil sina Filipa pred pričami za dediča kajže, sinovoma 
Kocijanu in Pongracu pa vsakemu po 20 Fl. Ta slednji se imenuje septembra 1640 
Pancratius Cuhau in nato marca 1646 Pancratius Mekina. Oče Gregor Maggina je 
kupil kajžo l. 1596 od Ruprata Scharwizla, ko je poprej prodal svojo kajžo v Svatnah 
Tomažu „Pfeiffer“ (Piščecu), hlapcu v Podgorjah (A 1 f. 7–8). Tudi Lüph Mekhina 
je zgodaj umrl l. 1642, in zapustil dva otroka. Kajžo je prevzela zato vdova, dokler 
ne bi dobila ženina za hčerko (A 52 f. 42). Toda že l. 1644 ji je kajža razen skednjič-
ka pogorela. Morala se je poročiti s Primožem Glaßerjem (A 52 f. 61). Marca 1637 
je ta kot botra Marina Kuhauka, januarja 1652 pa je ista „Marina Cuhauka glosar 
uxor (žena Hvažarja)“. Leta 1656 prepusti Primož Glosar kajžo možu pastorke Petru 
Lessiakhu (A 56 f. 71). Avgusta 1657 je torej botra „Marg. Mekina seu Petri Lessiag 
uxor“ (ali žena Petra Lesjaka); januarja 1660 je ista „Marg. Cuhauka“ in januarja 
1662 „Marg. Glasarza“. Oktobra 1674 sta vpisana Peter Kuhal in žena Margareta kot 
starša. Decembra 1780 je tu oče Matevž „Lippei“, p. d. Teusche, kajžar v Svatnah 8. 
Tega najdemo tudi v jožef. katastru: „Matheus Lipe oder Kuchori“ (JK 455 n. 731) 
ali „Matheus Lippe oder Teusche“ (JK 466 n. 11). Leta 1742 je prepustil Primož Les-
siagg, p. d. Kuchau, svojo kajžo svaku Jakobu „Frischlinghalter“ (ovčar) (A 58 f. 67). 
Jakob Lippei, p. d. Ouzhar, se je namreč poročil l. 1728 z Marijo, roj. „Leßiagg“ (p. 
d. Kuhau). Ime Kuhal ali Kuhav bo prihajalo od kuhelj, kar pomeni flancat.

7.	 Peščíč

Leta 1596 kupi bivši hlapec Lenarta Schimniagga (v Podgorjah) Tomaž Pfeiffer od 
Gregorja Maggina kajžo, ker si je ta kupil Kuhavo kajžo (A 1 f. 7). Leta 1624 jo pro-
da ta, ker je star, ima bolno ženo in je brez otrok, Filipu Valentinitschu za 40 Fl. (A 
53 f. 75). Lipei Blatiniz je boter januarja 1638. Pri krstu sina Lenarta novembra 1636 
je ta oče „Lipei Lattinizh“. Maja 1669 je krščen nato Urban, sin tega Lenarta „Bla-
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tinits“; pri nadaljnjem otroku septembra 1681 je isti Lenart „Peschzetz u Swetenah“. 
Februarja 1677 se imenuje ta kot boter po očitni zamenjavi Lenart „Zweti (Svatne) 
zu peschezo“. Novembra 1710 je gornji sin sedaj oče Vrbanus Pisciz; avgusta 1726 
Vrban Peschiz in „Nikoli Blatinič“. Februarja 1703 je Vrban Peshziz za botra. Fe-
bruarja 1752 se pa poroči Lucas Valentinitsch; septembra 1760 je vpisan ta kot oče 
Lucas Pestez. Novembra 1789 se poroči Lukov sin „Matthaeus Valentintsch Besitzer 
der Peszitsch Keusche“.

8.	 Hrahórč

Bil je podložnik cerkve v Svatnah. V urbarju iz l. 1671 je zapisan Gregor Mickhl (A 
1025 f. 22). Gregor Mikil je med botri junija 1637. Bil je najbrž najstarejši sin Boštja-
na Mikhla (p. d. Smoja), ki je omenjen l. 1648 (A 52 f. 111). Junija 1660 je za botro 
Magdalena „Gregoritsch uxor“ (žena Gregoriča) in decembra 1671 je oče čevljar 
Gregoritsch. Leta 1733 se nahaja na njegovem mestu v urbarju Peter Andreasch (A 
2397). „Elis. Andreaschin seu Gregoritschin“, botra decembra 1737, je njegova žena. 
Hišno ime je torej prišlo od zgornjega Gregorja.

9.	 Smója,	kajža

Leta 1603 dobi pri Št. Uršuli kajžo, ki jo je imel rajni Martin Dabernigg, sin Peter 
(A 1 f. 183). Leta 1610 proda Peter „Dabernig am Slätten“ kajžo Boštjanu Mickhlu 
za 130 Fl. (A 48 f. 34). Po njegovi smrti dobi l. 1648 to kajžo drugi sin Lenart (A 52 
f. 111). Februarja 1638 je krščen Peter, sin Lenarta „Mikil“ in njegove žene Lenke; 
julija 1647 je ta oče Lenart Smoia in tako se sedaj ime Smoia vleče do julija 1651. 
Decembra 1677 je krščen Johan, sin Petra Smoia in žene Magdalene. Tudi pri vseh 
nadaljnjih otrocih se imenuje oče Peter Smoia. Decembra 1682 pa je ta kot boter 



180

„Petrus Mikl an der Schmoia Kheischen zu St. Vrsula“. Leta 1740 se imenuje kajža 
Smaitsch (A 58 f. 34) kakor tudi l. 1775 Smoitz (A 14 f. 270). Že avgusta 1659 je vpi-
sana mati Marjeta, hči Smoitsa. Bila je to sestra gornjega Lenarta in Gregorja Mikla 
(p. d. Gregoriča), omenjena l. 1648 (A 52 f. 111). Leta 1709 je prevzel kajžo Hanz 
Mikhl (A 45 f. 131). Njegova žena je Apalonia Smoika, botra junija 1727.

10.	Aríh

Leta 1521 je dajal Haynrich (am Stadll /na skednju?/) graščini letno pet šil., tri 
vinarje, pet hlebov sira in štiri kozliče (A 697 f. 63). Leta 1596 se je poročila vdova 
po Lampretu „Laschine“ (Luščina) s hlapcem Jurijem, sinom Luka „Heinrich am 
Stadel“. Leta 1620 se je potem pogodil „Jury Hainrich am Slätten“ s pasterkoma 
Primožem (Luščina) in Partlom, ki pa je bival v tujini (A 1 f. 11). Leta 1635 je 
prepustil Juri Hainrich, ker je bil star, hubo zetu Jakobu Mickhlu (A 54 f. 176). 
Oktobra 1637 je bila nato krščena Vrsa (Urša), hči Jakoba „Mikil“ in žene Alenke, 
oktobra 1640 pa Katarina, hči Jakoba „Harrih“ in žene Elene. Njegova žena Ele-
na Harihinia je botra novembra 1638. Leta 1666 je bil tudi Jakob Mikhel star in 
izročil je hubo zetu Juriju „Mekhulla“ (A 59 f. 184). Septembra 1657 je bil krščen 
Miha, sin Jurija Mikulla in žene Vršule; julija 1660 je bil to oče Georgius Mikll; 
aprila 1667 je isti Georgius Makula in decembra 1673 končno Georgius Harich. 
Njegova žena Vrsha Härishina (pot Kray) je botra februarja 1677. Oktobra 1666 je 
ta Vrsula Harehina. Po smrti Jurija Mekhula je l. 1674 prevzela vdova Vrsa (Urša) 
hubo za svoja sinova Miha in Matija, kateri bi pač v bodoče bil bolj sposoben go-
spodariti (A 59 f. 298). Avgusta 1677 je naštet med botri „Henricus Mat thaeusch 
ad S. Vrsulam“. Julija 1677 se isti imenuje Matevž „Harih zu St. Vrsula“. „Mi-
chael Mikula aut Harich“ pa je boter novembra 1682. Februarja 1704 je vpisan 
krst zadnjega otroka „Michaelis Arih–Ex pod kraiam“. Hišno ime se je ohranilo 
od Heinricha.
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11.	Mikl,	huba

Leta 1621 pravi sodnjiski zapisnik, da je bil Anton Mickhl iz Svaten podložnik cer-
kve v Gospe Sveti (des Gotteshaus U. L. F. in Saal) (A 36 f. 21). Isto je rečeno l. 1623: 
„Anthon Mikhl, ein Sallerischer Unterthan“, l. 1737 pa piše, da je Jurij Sereynigg (p. 
d. Mikl) podložnik kapitlja v Gospe Sveti (A 60 f. 265). Leta 1782 je Jurij Sereinigg 
na Mickhlovi hubi med cerkvenimi podložniki Gospe Svete vpisan na prvem mestu. 
Sledi mu Vrbnikova huba v Svečah (Div. 185). V urbarju gosposveške cerkve iz l. 
1503 se glasi: „Schumi zw Zweca 1 huebe dient X Nickl Pagäznick pey roseck der 

S Svatnami je neločljivo povezana ljudska povest „Miklova Zala“.  
Posnetek igralcev društva „Rožica“ je iz leta 1925.
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mordaxen stift dient X“ (Šumi v Svečah služi od ene hube 10 šil. činža; Miki Pogač-
nik pri Rožeku, ustanova Mordaxovih, služi 10 šil. činža) (ADG-PA MaS. 2) Urbar 
iz l. 1519 pa piše: „Schume zu Zwecka pey Holnburg, 1 Huebe der Mordaxn Stifft 
und Liecht X Pogutschnick am Rapnn an der Geill dient zw den selbigen guet vund 
Liecht auch der Mordaxn Stift“ (ib. 3). Tako približno se glasi še l. 1771: „Mickhl 
Huben Bod Wriegam (ab Rosseg): Geo. Sereinig ... Urbenigg Hube zu Suetschach: 
Paul Roschitsch.“ (ib. 19).
Med botri je septembra 1648 Marinka Mikelnaua in kot otrokov oče je bil najprej 
vpisan Anton Mikel in kot mati njegova žena Nescha. To bi pomenilo, da Marinka 
vprašanja krstitelja ni prav razumela in je navedla svoje starše namesto otrokovih. 
Thoni Mikhel je vpisan kot boter junija 1637. Julija 1669 je za botro Elena Mikla, 
žena Jurija „Mukll“. Njegov naslednik je bil marca 1696 Jurij „Serainig modo (sedaj) 
Mikl“. Umrl je maja 1741: „Sarainigg vlgo Mikl ad S. Ursulam“, star 80 let.

13. Spodnji Stróvc

Leta 1521 sta bila že dva Strovca: „Am Streltz: Ruprecht vnd Jacob payd geprueder“ 
(oba brata) (A 697 f. 62). Leta 1618 piše, da je umrl Gregor Strelz in zapustil pet otrok: 
Boštjana, Gregorja, Marino, Evfemijo in Marinko. Huba je bila popolnoma zanemarje-
na. Deževalo je v izbo, skedenj in hlev sta bila popolnoma trhla. Huba je bila izročena 
Juriju Štorniku (Starnig) iz Leš, ki se je poročil z najstarejšo hčerko Marinko (Marin-
kha) (A 48 f. 127). Junija 1637 je vpisan še oče Georgius Stornik, ki se imenuje januarja 
1640 Georgius Strellez, toda maja 1636 se omenja že boter Georgius Strouz. Leta 1659 
proda Hanz Strelz hubo Matevžu „Sternischa“ (A 56 f. 144). Leta 1674 je rečeno, da 
se je poročil Gabrielov sin z Breznice na hubo Spodnjega Strelza (A 59 f. 292). Zato se 
imenuje aprila 1671 boter Lenart „Gabriell seu (ali) Strelz“; januarja 1677 je ta „Leonh. 
Strouz potkray“ in oktobra 1680 „Leon. Strelz inferior“ (spodnji). Leta 1742 je dobil 
hubo Tomaž Petschnigg, ki se je nameraval poročiti s Strovčevo hčerjo (A 58 f. 84).
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15. Zvrhnji Stróvc

Leta 1610 piše protokol, da je pustil Bastian (Boštjan) Strelz hubo in tudi strehe tako 
propadati, da je deževalo celo na mizo v izbi. Posestvo je bilo izročeno pastorku 
Adamu (A 48 f. 29). Po smrti Adama Strelza je dobil hubo l. 1647 srednji sin Blaž 
(A 52 f. 99). Junija 1649 je bil krščen njegov sin Johan. Junija 1678 je ta oče „Joan-
nes Strouz superior po krayom“ (Zgornji Strovc pod krajem). Aprila 1685 se glasi 
„Streliz na Suetenah“. „Helena Strouzin Superior“, botra decembra 1677, je njegova 
žena. Ime so radi prevajali s Schütz, ali ne pri Strovcih. Oče Blaž mu je prepustil 
gospodarstvo l. 1688 (A 57 f. 23). Leta 1719 je bil tudi ta Hanz „Strelz an Schlaiden“ 
star in je izročil hišo sinu Juriju (A 10 f. 12). Leta 1740 se je zmenil Juri Strelz, ko je 
postal star, s Hanzom Kaischniggom, da se bo ta poročil z njegovo hčerjo Katarino 
(A 58 f. 28). Na drugem mestu se isti imenuje Hanz Krauar (ib. f. 35 in 61). Verjetno 
je bil to njegov trenutni poklic, ker je njegov drugi priimek bil Lessiak.

19. Serájnik

Na Seraju v ziljski fari se neki hiši pravi pri Serajniku. Tukaj je zapisano že l. 1521: 
„Am Slatten: Lienhart Seraynikh“ (A 697 f. 41). Leta 1598 bi moral po smrti očeta 
Martina Sereinigga dobiti hubo sin Štefan, toda bil je še premlad. Nato se je odkupil 
(ledig Zellung der leibaigenschafft), vzel svojo dediščino in odšel v Hall (Halla na 
Salzburškem). Hubo je dobil Boštjan, Mežnarjev sin iz Ščedma, ker je tu že 17 let 
vodil gospodarstvo (A 1 f. 78). Leta 1613 je izročil Boštjan Sereinig zaradi starosti 
hubo sinu Partlu (A 48 f. 74). Po smrti Peternela Sereiniga dobi l. 1629 hubo Peter 
Räpätsch za 13 let, ker se poroči z vdovo. Moral bi jo potem prepustiti hčeri Peter-
nela Sereiniga (A 54 f. 82), toda l. 1636 je zapisano, da je Peter Sereinigg v Svatnah 
plačal za hubico prevzemščino (A 54 f. 193). Decembra 1642 se imenuje ta kot boter: 
„Petrus Mesner ad Stm Vrs“. Leta 1661 je moral Peter Sereinigg, ker je postal star, 
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prepustiti gospodarstvo sinu Matevžu (A 59 f. 51). Botra Marinka Serainiza aprila 
1664 je bila žena tega Matevža Serainiga.

20.	Kompájn,	huba

Leta 1612 je umrl Juri Compein, kajžar v Svatnah, in zapustil šest malih otrok (A 48 
f. 66). Oktobra 1639 se omenja boter Lenart „Compain v slatine“. Maja 1636 je vpi-
sana botra „Gerra Companiza“. Bila je to žena Simona „Compain“, očeta januarja 
1636. Novembra 1637 se ta imenuje Simon Mesnariz. Leta 1649 piše, da je ta Simon 
Meßner prevzel hubo marca 1631. Žalibog manjka protokol iz l. 1631. Leta 1649 je 
dobil kajžo Peter Sütter (A 48 f. 123). Leta 1671 zamenja Filip Mathia svojo hubo v 
Svatnah za kajžo Petra „Südter“ v Svatnah (A 59 f. 268) (gl. Leše 7). Leta 1672 pa 
zamenja Blaž Strelz svojo Tavčarjevo kajžo na Bistrici z Matijem Lippejem (ime je 
torej obrnjeno) za Südterjevo kajžo v Svatnah (A 59 f. 269). Iz časa jožef. katastra 
je imensko znan Boštjan Strelz Kampein (JK 466 n. 25). Compain pomeni tovariš, 
kompanjon.

21.	Amŕš	(pri	Amrúšu)

Že leta 1521 je omenjen v Svatnah (am Slatten) Ambroß, ki daje pet šil. činža (A 697 
f. 61). Leta 1622 je govor o skednju Gregorja „Ambroß zu St. Uhrschula“ (A 53 f. 34). 
Leta 1634 je zapisnikar očitno zamenjal vasi, ker pravi, da prepušča Gregor Ambroß 
v Lešah zaradi starosti hubo Petru Janeschitschu v Svatnah (A 54 f. 173). Pri prvem 
krstu marca 1637 se imenuje ta še Peter Janeschiz, pri vseh nadaljnjih krstih svojih 
otrok, npr. novembra 1640, pa je Peter Ambrus. Njegova žena Vrsha Hamruschina 
je botra septembra 1648. Leta 1667 prevzame hubo najstarejši sin Hanz (A 59 f. 72). 
Pri vseh krstih, od decembra 1674 do septembra 1693, bilo je sedem krstov, se ime-
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nuje oče Joannes Ambrush. Nescha Hamruschin (botra decembra 1682) ali „Agnes 
Ambrosin zu Suetinah“, botra avgusta 1677, je njegova žena. Njegov sin Hanz, rojen 
decembra 1674, je dobil hubo starega očeta Petra „Janneschüz“ l. 1705 (A 45 f. 255). 
Decembra 1714 je kot oče vpisan z imenom Joannes Hambrush in januarja 1716 z 
Joannes Hamrush. Umrl pa je že l. 1715 in zapustil pol leta starega sinčka in nosečo 
vdovo. Hubo je prevzel Jurij Lautman za svojo hčer Marino in njenega sina Jergla (A 
45 f. 255). Kaže pa, da se je vdova znova poročila, in sicer z Matijem Dobernikom. 
Novembra 1718 sta namreč vpisana starša Matija Gamersh in Marija; avgusta 1721 
sta ta Matej Omerscha in Marina; januarja 1724 sta ista Matija Dobernig in Marina. 
Decembra 1719 je bila Marina Merschina, kakor je razumel krstitelj, za botro.

Podružnica sv. Uršule v Svatnah.
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23.	Dóbernik,	huba

L. 1609 je umrl Lenart „Dabernig am Slätten“ in zapustil tri sinove in hčer Marijo. 
Hubo je dobil najstarejši sin Adam (A 48 f. 13). V rojstni knjigi je zapisan marca 
1640 najprej oče Jakob Dobernik. Od okt. 1655 do februarja 1676 so vpisani otroci 
Matije „Dobernig“; imel jih je deset. Marina Doberniza, botra oktobra 1655, je bila 
njegova žena. Po njegovi smrti je l. 1704 prevzel hubo Peter Mückhl ali Grueber 
(Grum) za enega izmed svojih dveh sinov (A 54 f. 62). Leto nato je v oporoki določil 
sina Foltana (ib. f. 73). Kot oče je ta vselej vpisan samo s hišnim imenom Dobernig.
Dobre (v Dobrah) je del Svaten (gl. rojstno knjigo oktobra 1692).

25.	Ponhrác	–	Aríhova	kajža

Leta 1621 odkaže graščina fužinarju Francu „Buzella“ nekaj malega grunta pod 
„Michelizen“ (Mišelco), da bi si tam mogel postaviti svojo kajžo (A 53 f. 16). Toda 
l. 1627 piše, da je ta bivši fužinar Franc Wuzella prodal ta grunt Adamu Dabernigu 
za 36 Fl. (A 54 f. 28). Leta 1650 pa proda Adam Dobernig novo zgrajeno kajžo Pon-
gracu Romauchu (A 56 f. 11). Leta 1704 je rečeno, da je rajni Matija Dobernig kupil 
kajžo Pongraca ali Tomaža Romaucha v Svatnah in plačal prevzemščino za Andreja, 
sina svojega zeta Mihaela Mickhula (A 45 f. 61). Leta 1752 prevzame vdova Jera 
Mickula ali „Arrichin“ Arihovo hubo in to kajžo na ime svojih dveh sinov Antona 
in Andreja (A 15 f. 92).

26.	Ovčár,	kajža

L. 1636 prepusti „Clement Frischlinghalter“ (Ovčar) svojo kajžo sinu Luki (A 54 f. 
196). V rojstni knjigi je ta zapisan julija 1639 kot Lucas Ouzhar in Kuna ali Kune-
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gunda Ouzhariza je botra maja 1643. L. 1661 da Luka Frischlinghalter kajžo zetu 
Vrbanu Rauterju za pet let v najem (A 59 p. 63), l. 1678 pa jo ta prevzame (A 59 
p. 366). Gertrudis Ouzhariza, botra marca 1661, je njegova žena. Sam je zapisan 
aprila 1674 pri osmem otroku kot Vrban Ouzhar in pri devetem sep. 1676 kot Vrban 
Vtschär. Njegov sin se sep. 1688 imenuje pri krstu svojega prvega otroka „Rautter 
seu (ali) Vouzar“. 1699 proda ta Jurij Frischlinghalter (Ovčar) kajžo na klancu (am 
glanz) Jakobu Lippeju (A 57 f. 17). Po smrti tega Jakoba Frischlinghalterja (p. d. 
Ovčarja) dobi kajžo sin Jakob l. 1729 (A 10 f. 113). Ta slednji Jakob „Frischlinghalter 
oder (ali) Outschar“ jo potem l. 1743 proda Petru Lesjaku ah Tempitschu (A 58 f. 
105).

28.	Tempíč,	kajža

Leta 1621 odkaže graščina nekaj grunta pod Mišelco (Michelizen) fužinarju Juri-
ju Bontempäzu, da bi si tam lahko postavil kajžo (A 53 f. 14). Leta 1647 jo da sin 
Hanz Bantempazo, ker namerava oditi v paternionske fužine, v najem Luki Ovčarju 
(Frischlinghalter). Očetu Juriju je zapisana letna preužitnina (Außzug) (A 52 f. 106). 
Leta 1690 prepusti kajžo Hanz Pontempozo Urhu Romoschnigu, ki se obveže, da se 
bo poročil z njegovo hčerjo Magdaleno (A 57 f. 49). Ta Urh Ramotschnig proda l. 
1699 to Pantempozovo kajžo Mihaelu Lesiäckhu za 155 Fl. (A 57 f. 170). Leta 1746 
umre „Nicolaus Lessiagg vulgo Tempiz“, star 70 let.
Buontempone je burkež.

29.	Lavrín	–	Orín,	kajža

L. 1628 je odkazal flegar s privoljenjem soseske v Svatnah Blažu Khozu nekaj sveta, 
da bi si tam mogel postaviti kajžo (A 54 f. 74). 1633 je rečeno, da je ta grunt zgoraj na 



188

Strelcu, ne v Svatnah, in da je Koc prodal ta grunt Juriju Ramotschnigu s Hodnine 
ter da je kupec obljubil postaviti tam kajžo (A 54 f. 159). L. 1647 je omenjeno, da je 
bil Jurij Ramotschnig čevljar (A 52 f. 105). 1675 dobi to „Ramotschnigkeusche am 
Schlätten“ Ambrož Mikhel (A 59 p. 309) in l. 1683 jo kupi Lovrenc Vah (Wäch) s 
Kranjskega za 174 Fl. dobrega denarja (A 59 p. 413). Sedanje domače ime se menda 
prvič omenja januarja 1752. Tedaj je imenovana Jera „Rasingerin vulgo Laurinin“. 
Junija 1780 je vpisan oče Miha Raßinger, kajžar v Bivši (Wiusche) 29 kot Laurin. 
Jožef. kataster ima tega Miha zapisanega kot „Raßinger oder Ourin, Schlatten 29“.

Učitelj Peter Ambruč  
v rožanski narodni noši, leta 1837  
(Singer II, stran 296).
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30.	Čárej,	kajža

Kaže, da se kajža omenja šele v rojstni knjigi julija 1676, ko je zapisano ime oče-
ta Hanza, gostača pri Čariju ali Šustarju pri Št. Uršuli (inquilini apud Zharey uel 
Schue ster ad S. Vrsulam). Tu je umrla decembra 1779 Marija „Simin“ (Zima) v Bivši 
štev. 30, p. d. Tschare.

31.	Žnídar,	kajža

Leta 1636 odkaže flegar Lenartu Lesiackhu grunt, da si lahko postavi kajžo (A 54 f. 
194). Iz rojstne knjige zvemo, da je bil oče Lenart Lessiak marca 1639 žnidar (kro-
jač). Po njegovi smrti je prevzel kajžo sin Miha, rojen avgusta 1636. Pri zadnjem, 
osmem otroku je ta vpisan marca 1688 s poklicnim imenom Michael Schneider. 
Leta 1703 dobi kajžo po smrti očeta Miha sin Miklavž, rojen decembra 1677. Tudi ta 
je vpisan pri svojem zadnjem, osmem otroku kot Nicolaus Shnider februarja 1729.

32.	Prkájž	–	Prikájžovec

Maja 1705 je vpisan oče Matevž Barcaisin; februarja 1723 se isti imenuje Matevž „per 
Kaysi“ in decembra 1703 Matevž Citerschlager, aprila 1718 Matevž Kaischner in aprila 
1721 Matevž Keisnigg. Novembra 1763 je umrla Maria Perkashin, stara 84 let. Okt. 1790 
pa je umrl Jožef Keischnig, posestnik Perkeischelejeve kajže, star 77 let. Jožef. kataster 
navaja tega kot lastnika kajže: „Jos. Zitterschlager oder Keischl“ (JK 466 n. 411). Kajža 
je bila podložna cerkvi v Svatnah. L. 1671 je vpisan tu v cerkvenem urbarju Peter Pe-
ternel (A 1025 f. 22). 1639 piše, da je prišel Peter Petternell s šentjakobskim župnikom 
Jurijem Poberiggom k flegarju s prošnjo, ker je nameraval zidati kajžo na svetu cerkve 
sv. Uršule, da bi dovolili sekati les in (pasti) v gmajni (A 58 f. 9). L. 1733 stoji na tem 
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mestu v urbarju „Peter Kowatsch oder Zitterschlager“ (A 2397 n. 83). Marca 1642 je Pe-
ter Paternell boter in Marina Kheyschnikin je botra iste družine januarja 1645. Njegov 
sin „Jannes Paternell seu Couatsch filius Petri“ (ali sin Petra Couatscha ali Paternela) 
je boter februarja 1656. Ta je maja 1662 Joannes Caisnigg in njegova žena je Elisabeta 
Caisniza (feb. 1670). Zapisan je tudi kot Hänschig Vbischig (v Bivši?). Sep. 1676 in feb. 
1673 je to Joannes Peter. Avgusta 1677 je ta „Joannes Kaishnig aut Zitterschlogar“ in 
marca 1680 Joannes Zitterer. Peter je moral biti dober muzikant, pravi maestro.
Ime Prkajž bo najbrž furlanskega izvora kakor barkljež, neroda, ki se ziblje kakor 
ladja (barca, barcaccia) (gl. Bezlaj).

34.	Hánjak,	kajža

Leta 1645 je omenjen v sodnijskem zapisniku žnidar (krojač) Jurij Pallor (A 50 f. 
97). Leta 1653 je rečeno, da je nameraval žnidar Jurij Palle v Svatnah pod Gračenico 
zaradi svoje obrti postaviti kajžo (A 56 f. 51). V rojstni knjigi najdemo tega samo 
enkrat kot očeta s priimkom Poller marca 1653 in tudi še kot botra junija 1654. Sicer 
pa je ta avgusta 1643 Georgius Hoinigg, decembra 1639 Kayneg in decembra 1647 
Heynegh; tako je tudi kot boter junija 1660 Haynegg, januarja 1651 Holler, marca 
1663 Haller in aprila 1656 Holther. Januarja 1678 je povedano, da je bil Polle Krajuc. 
Leta 1677 prevzame po smrti Jurija „Pälle“ kajžo Pangrac Romauch iz Bivše (A 59 
p. 348). Leta 1689 ta proda „Pälle Keischen an der Conin“ Luku Petermanu (A 57 
f. 35). Luka Peterman je umrl aprila 1739, star čez 100 let, kakor se je govorilo. V 
resnici se je rodil oktobra 1650 kot sin Jurija Petermana na Hodnini. Zaradi starosti 
je prepustil kajžo l. 1724 sinu Tomažu (A 10 f. 53). Leta 1765 se glasi „Lucaß Peter-
mann Keische in der Wielscha (v Bivši) ob Fresniz“ (A 15 f. 259). Za časa jožef. ka-
tastra je bila tu posestnica „Maria Petermanin oder Hainikin“ (JK 466 n. 410). Leta 
1854 je tu umrl Alojz Peterman, vdovljen preužitkar na Hanjakovi kajži (Hanjak 
keusche), star 83 let. V Francevem katastru se imenuje še Hoinig (PP 205 G 282).
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ŠT. JAKOB V ROŽU (POGRAD, PODGRAD) –  
ST. JAKOB/ROS.

1. Mótaz

Današnje hišno ime se omenja menda šele l. 1815. Tedaj je vpisana botra Neža Mo-
tasin. Bila je žena Ignaca „Buscho vulgo Matthäusch, Keuschler zu Pograd“, kakor 
je ta zapisan kot boter l. 1813. V stari zemljiški knjigi beremo: „Lepuschitz – Mick-
lausch Mühlneritsch oder –“, kar pa je vse prečrtano in namesto tega piše: „Mu-
tasch Keusche – Mathäus Pinteritsch verkhauft 1796“ (AG Ros 4 n. 520). Jožefinski 
kataster pravi, da je bil lastnik štev. 1: „Nikiaus Tschemerniack oder Miklautsch, 
Pograd 1“ (JK 455 n. 583), drugič pa da „Niklaus Tschemerniack oder Müller“ (JK 
456 n. 91). Kajžo je namreč kupil oče Urban Micklausch (to je Urban Čemernjak, p. 
d. Miklav) v Podgorjah l. 1761 za enega izmed svojih dveh sinov (15 f. 151) od An-
tona Ledererja. Če listamo protokole tako nazaj, vidimo, da je kupil kajžico l. 1715 
Tomaž Lepuschitz od vdove Jožefa Schuldtschütza (Žulžič) (10 f. 251). V krstni 
knjigi je tega Tomaža Lepušica vpisal krstitelj pri krstu njegovega otroka maja 1718 
kratko malo kot „nasega mlinarja (nostri molitoris)“ brez krstnega in družinskega 
imena. Včasih je vpisan tudi kot „Thomas Jörgouz molitor“ (kot boter decembra 
1689), njegova žena pa kot „Moiza uxor molitoris“ (kot botra avgusta 1721); poprej 
je vpisana kot „Moiza sive Maria ancilla in domo parochiali“ (Mojca ali Marija, 
farovška dekla) (kot botra oktobra 1711); še poprej pa kot Maria Tesnarza (kot botra 
decembra 1704). Njun sin je bil „Matthias Lepuschiz vgo. Millner in Pograd“ (oče 
marca 1748).
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Jožef Schuldschez je kupil l. 1698 „kovacevo kajžo v Pogradu“ od Boštjana Rautter-
ja (A 51 f. 151). Ta slednji je zapisan kot navaden gostač (gost), ko jo je on sam kupil 
l. 1691 (A 51 f. 60). Kovačijo je tu najbrž opustil kovač Miha Pokec, ko si je postavil 
novo kovačnico z gostilno na Bistrici. Ta je bil leta 1675 še kovač v Podgradu (bo-
ter decembra 1675), toda julija 1685 je bil že „Michael Pikiz in bisterze“. Rožeški 
protokol pravi, da je plačal za novo kajžo na Bistrici l. 1676 s taberno vred „Michl 
Pakhez“ tri srebrne krone (59 p. 332). Dve leti poprej mu je umrl oče in tedaj je bilo 
določeno, da bo moral plačevati od kovačnice v Pogradu in vode letno en goldinar. 
To kovačnico s kajžo vred je kupil l. 1607 Paul Rabitsch (Robič) za 30 gold. (A 48 f. 
4). Leta 1628 jo je ta prodal za 123 gold. kovaču Juriju Pokcu (Packhiz) (A 54 f. 6).

Št. Jakob v Rožu, imenovan tudi Pograd ali Podgrad, narisana slika iz leta 1915.
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2. Frjánc

Prvič srečamo ime Frjanc v rojstnih knjigah januarja 1647. Takrat je zapisana kot 
botra „Catharina Ferianzhina“. Bila je žena Gregorja Smouniga, ki pa je še tisto 
leto umrl, kakor pravi rožeški protokol (A 52 f. 99): „Pokojni Gregor Schmolenig, 
zet Andreja Augustina-Wurbinga, je prevzel kajžo šele pred dvema letoma.“ Se-
daj je dobil kajžo sin Doniž Augustin. Leta 1645 je zapisana kajža kot „Augustin 
Kheischen zu Pogradt“ (A 52 f. 79). Sin Doniž je tedaj bil star približno 20 let. 
V rojstnih knjigah je zapisan sin Doniž samo kot Dionisius Ferianz (1651–1657). 
Ime je dobila kajža gotovo po prvotnem lastniku Florijanu Pesniggu, od katerega 
jo je kupil l. 1628 Andrej Augustin (54 f. 47). Leta 1661 je zapisana kot „Vrbaniz 
kheischen zu Pogradt“ (59 p. 32). Verjetno je to gola pomota. Zapisnik pravi, da 
je Doniž Augustin iz Pograda, ki je umrl pred tremi leti, tako gospodaril, da ni 
zapustil ničesar drugega kakor popolnoma razpadlo kajžo, tako da se doslej ni 
našel nihče, ki bi jo bil pripravljen prevzeti. Vdova in dva mladoletna otroka so 
bili v nevarnosti, da pridejo na beraško palico. Končno se je priglasil Marko Peter-
nelz. Decembra 1693 je bil „Gregor Tautscher modo (sedaj) Florianz“ v Podgradu, 
kakor piše v rojstni knjigi. Decembra 1684 se mu je rodil sin Tomaž. V mrliško 
knjigo je zapisan maja 1749 kot „Thomas vulgo Frianz dici solitus“ (Tomaž, ime-
novan p. d. Frjanc, star 60 let). V rojstni knjigi ga najdemo kot očeta marca 1712 
zapisanega kot Filipa. Šele junija 1716 je „Thomas Ferianz“. Zakaj? Vse ima svoje 
vzroke, ki segajo včasih zelo daleč nazaj. Tukaj do marca 1656. Tedaj se je rodil 
Jakobu Lipeizhizu sin Gregor, stari oče Tomaža Filipa, p. d. Frjanca. Stari oče je 
vpisan tudi kot Jakob Lipei (novembra 1657), kot Jacob Matthia (septembra 1660), 
ali kot Tautscher (maja 1673), ker je postal Tavčar na Bistrici. V jožefinskem kata-
stru je l. 1787 vpisan kot lastnik kajže: „Primus Kneß oder Florianz zu Pograd 2“ 
(JK 456 n. 5). Kajžo mu je namreč izročil l. 1765 tast Martin Tillitsch ali Ferianz, 
ki jo je pridobil l. 1741 (58 f. 265).
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3.	 Bîdič

Vse, kar se da povedati o tej kajži, je to, da je bila podložna šentjakobski cerkvi in da 
jo najdemo omenjeno v prvem osojskem urbarju iz l. 1671. Tedaj je bil njen lastnik 
„Gregor Widitsch“ (1025 f. 20). V urbarju iz l. 1733 je imenovan „Paul Widitsch 
 aniezo Jurij Knäffl“ (2397). „Paul Vidiz in Pograd“ je bil za botra avgusta 1678.

5.	 Marúčnjak

Leta 1721 piše rožeški protokol: „Starttinig ½ Keische zu St. Jakob“ Jurij Marusch-
nig proda svojo polkajžo Petru Janneschitzu za 60 goldinarjev (10 f. 35). Tomaž 
Startinig je zapisan kot lastnik kajže v urbarju iz l. 1686 (6 f. 68), čeprav je bilo že 
dolgo od tega, kar jo je prodal l. 1660 Hanziju Closternigu (Kušternik) (56 p. 27). 
Dobil pa jo je l. 1642 od Hanzija Wuertiza (Birtič), kramarja v Podgradu. Protokol 
jo imenuje Črnoglavova kajža (Tscherneglau Keuschen) (52 1. 39). Hanzej Wirtitsch 
jo je namreč dobil l. 1629 od tasta Lenarta Tscherniglaua s pogojem, da izplača sinu 
Urbanu 20 goldinarjev, da bo imel sam v kajži stanovanje (Herbig) do smrti in da bo 
preživljal malo omejeno hčerko Marjeto.
Hanzija Klošternika ali Kušternika ne najdemo v rojstnih knjigah, temveč samo Han-
zija „Marusnig“ (avgusta 1661) oziroma „Marusneg“ (februarja 1663) ali „Wirtizsch“ 
(septembra 1664). Njegova žena je Eva Marusniza (decembra 1669). Novembra 1661 
je zapisana ta žena kot „Eva Maruska filia“ (Eva, hči Maruške). Kdo in odkod je bila 
ta mati Maruška? Domačinka ni mogla biti, saj ime ne zveni domače. Uganko nam 
pomaga razvozlati sodnijski protokol. Avgusta 1636 je omenjeno tam: „Moruschka 
M. Tschofin gewesten homermaister Ehewürthin“ (Maruška, žena pok. fužinskega 
kovača Čofina). Ime zveni precej furlansko. Leta 1749 naletimo na podobno ime v 
Tablji: „Tschoffenig“ (Ob. Kreis: G. 206 f. 90). Decembra 1639 je zapisana ta kot „Ma-
ria Zhofinka“ in sicer kot nezakonska mati hčerke Eve. Zakaj pa je mož te Maruškine 
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hčerke dobil svoje ime po tašči, človek lahko samo ugiba. Morala je pač dolgo voditi 
gospodinjstvo v kajži. Zapisana je še kot botra septembra 1653: „Maria Zhoffinka“.

6.	 Úkeljč

Dne 18. oktobra 1654, na Lukeževo, so prinesli h krstu otroka Vrbnikove hčere Marje-
te in Urbana Rautar. Kakor je bila tedaj navada, je dobil otrok ime po svetniku dneva. 
Ko je ta Luka postal sam oče, so ga različno imenovali in temu primerno različno vpi-
sovali v rojstno knjigo. Septembra 1680 je bil „Lucas Rauter“, aprila 1692 „Lucas Vrb-
nig in Pograd“, januarja 1695 „Lucas Rauther seu (ali) Vrbnig in Pograd“; marca 1712, 
ko je vpisan kot boter, pa je Lucas Lautar; ko kupi l. 1706 kajžo v Pogradu za svoja dva 
sinova, je končno „Lucas Lauthman“ (A 45 f. 90). Sinu Antonu (rojen januarja 1695) se 
ni godilo nič bolje. Avgusta 1719 je Anton Lauter; avgusta 1721 pa Anton Vrbanchig 
(izg. Urbančik). Botri so se najbrž spomnili, da je bil stari oče Urban Rautar. Bil je 
lavtar (fidicen) v Podgradu, kakor je zapisan v mrliški knjigi marca 1733.
Sedanje hišno ime Ukeljč zasledimo prvič oktobra 1733 kot Lukele. Antonova žena 
Jera je tu zapisana z lepo donečim pismenim repičkom: Gertrudis Lucalin. Antonov 
sin Hanzij pa je že Lukelič, npr. marca 1749: „Jois. Lautter vgo. Lucelizh“ (rojstna 
knjiga). Junija 1775 se je poročil Jožef, sin Hanzija „Lautman casul. in Pograd“ (kaj-
žarja v Podgradu). Kot oče je ta potem vpisan junija 1788: „Jos. Lauter vgo. Ukhe-
litsch“. Ta primer nam lepo kaže, kako so se držali družinskega imena, kakor pra-
vimo dandanes.
Kakor zgoraj omenjeno je kupil Lucas Lauthman l. 1706 kajžo od bratranca Andreja 
Öllenterja za enega izmed obeh sinov, čigar imena pa zapisnik ne navaja. Bil je to 
pač Valentin Eilender. Pravi pa, da je bila to „Markutten Keusche zu Pograidt“ (45 f. 
90). Leta 1691 piše zapisnik, da je umrl lastnik „Marx Meßner Keusche zu Pogradt“ 
in da je prevzel kajžo z majhnim gruntom v Veliki vasi Valtan (Foltan) Eilender (57 
f. 61). Leta 1670 je to „Messner Keusche zu Pograth“.
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Tedaj je tam umrl Marx (Mark) Messner in kajžo je dobil sin Jurij (59 p. 223). Ta 
sin Jurij Meßner je l. 1674 utonil v Dravi in kajžo je za svojo hčerko prevzela vdova. 
Poznejša opomba pravi, da se je poročila hčerka Marija s Primožem Mairhofferjem, 
ki je s tem postal lastnik kajže (59 f. 313). V letih 1683–1688 srečamo v rojstni knjigi 
krste otrok „Primi Marhoffer = Rorar seu (ali) Marko (Pograd) & Mariae“. Kajžo je 
najbrž postavil Marko Meßner okoli l. 1642. Tedaj je prodal Gašpar Muden v Pod-
gradu majhen kos grunta Marku Meßnerju, bratu mežnarja pri Sv. Jakobu (52 f. 34). 
V rojstnih knjigah je zapisan ta Marko Mežnar tudi kot Nagelle (krsti 1639–1655), 
npr. decembra 1641: „Marcus Nagelle seu Mesner frater“ (mežnarjev brat). Maja 
1660 je vpisan kot Godač: „Markus Godatsch“, julija 1651 pa kot „Marcus Spizar seu 
Nagelle“. Verjetno je delal špice za strelce, ob praznikih pa godel.

7. Partlîc

Tu je umrl aprila 1741 Anton „Mikulla vgo. Partliz“, star sto let. Osojski zapisnik ga 
imenuje le Anton Rauter, ko je prepustil l. 1729 svojo kajžo sinu Primožu (1105 f. 
412). V rojstnih knjigah pa je ta Primož Rauter spet le Primož „Mikula vulgo Partliz 
na pongradi“ (boter aprila 1731). Tudi ko je bil sin Primož krščen julija 1688, je oče 
zapisan kot „Mickula aut Partliz in Pograd“. Oče Anton Mikula je bil zadnji otrok 
Martina Mikula na Hodnini, rojen aprila 1654. Žena Antona Mikule, p. d. Partlica, 
pa je bila Partličeva, rojena novembra 1651 kot hči Janeza Rauterja, kakor piše roj-
stna knjiga. V rožeškem protokolu je ta zapisan kot „Hanns Bärtll oder Rauter zu 
Pogradt“ (56 f. 109). Verjetno bi moralo biti zapisano: „Anton Partel ali Ravtar“, 
kakor je omenjen kot boter oktobra 1638: „Antonius Partel filius“, februarja 1641 
pa kot „Antonius Rautter“. Aprila 1641 so združili oba priimka in napravili Barto-
lomej „Rauttar“ (boter aprila 1641), l. 1630 pa res toži „Partl Rautter Ossiachischer 
Kheisch ler zu bogradt“ (osojski kajžar v Pogradu) nekega soseda (A 66 f. 144). No-
vembra 1649 najdemo sedanjo obliko: „Johannes Partliz“.
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8.	 Žovnîr

Te kajže sedaj ni več in kaže, da ni dolgo nosila tega imena. Jožefinski kataster leta 
1787 je menda prvi zapisal to ime: „Valentin Nagele oder Schunier zu Pograd 8“ 
(JK 456-17). Šele januarja 1800 najdemo tudi v mrliški knjigi zapisano, da je bil 
pokopan „Valentin Nagele vulgo Schounier, Pograd 8“. Star je bil 75 let. Poprej pa so 
pokazali, da so izobraženi in so se držali pismenega jezika. Tako je vpisan novembra 
1783 v mrliško knjigo „Josephus Nagele, miles (vojak), Pograd“. Ta je bil star 51 let. 
Leta 1753 izroči na smrtni postelji Jernej Nagele, „der blinde abgedanckte Soldat“, 
svojemu nečaku Valentinu Korajmanu (Koreijman) kajžo, ki jo je kupil l. 1700 (15 f. 
98). Umrl je star 80 let aprila 1753 in je vpisan v mrliško knjigo kot: „Bartholomaeus 
Nagelle emeritus militaris officialis, alter ob diuturnam caecitatem Tobias“ (Jernej 
Nagele, zaslužen vojaški oficir, drugi Tobija zaradi stalne slepote). Bil je sin Ferjana 
Nageleja ali mežnarja pri Sv. Jakobu, rojen avgusta 1672 kot tretji sin. „Herr Bärtl-
me Nägele“ je kupil kajžo l. 1700 od Andreja Backá (Waizko) (57 f. 209). Ta spet 
jo je kupil l. 1684 od Antona Mikule (Maggula) (59 p. 451). Leta 1674 jo je dobil ta 
poslednji (Anthon Mekhula) od Klemena „Weber, keischler zu Pogradt“, kakor pravi 
rožeški zapisnik (59 p. 303). Rojstna knjiga pozna samo Klemena „Jakopin – Pon-
graz“ (maja 1663, februarja 1665). Ta jo je dobil l. 1661 od vdove Pongraca Mekhina 
v Podgradu, ki je bil umrl štiri leta poprej. Dobil je kajžo, ker se je poročil s hčerko 
Uršulo (59 f. 60). Pongrac Mekhina pa je končno kupil kajžo l. 1636 za 79 goldinar-
jev od Hanzija Birtiča (Hannß Würtitsch) (54 p. 195), ki jo je dobil istega leta po 
smrti svojega očeta (ib. f. 188).

9.	 Sinčnik

Ta hišica je morala zrasti sredi 18. stoletja. Jožefinski kataster jo pozna samo pod 
imenom Šuštar. „Anton Fugger oder Schuster“ je bil tedaj njen lastnik (JK 456 n. 
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60). Njegov prednik je bil Blaž Bojt, ali kakor piše rojstna knjiga: „Blasius Voit sutor 
in Pogradt“ (Blaž Bojt, čevljar v Podgradu) (marca 1746). Šele pri krstu otroka nje-
gove hčere Katarine, poročene Fintič, je zapisano, da je bila rojena Bojt ali Sinčnik 
(geb. Sintschniggin) (avgusta 1770). Kajža res stoji v senci pod Sinčnikovo rebrjo.

10. Nágele

V tej hiši sta se rodila Lovrenc Nagele, bivši rožeški župnik, in njegov brat Anton 
Nagele, ki je postal graščak na Vernbergu. Singer piše v svoji „Kultur- und Kirchen-
geschichte des oberen Rosentales“ (Bd. II – str. 54), da je prišel vernberški grad v dobi 
francoske vlade v roke tedanjemu francoskemu županu (maire) in komisarju v Belja-
ku, Nagelu, čigar brat, župnik v Rožeku, je bil aretiran zaradi frankofilstva. Bog ve, 
kje je pobral dekan Singer to zgodovino. Anton Nagele nikakor ni bil beljaški župan, 
temveč vernberški „maire“ (župan v času francoske okupacije). O rožeškem župniku 
Lovrencu Nageleju je pisal l. 1962 naš Koledar Mohorjeve družbe: „Kaj je doživel 
nesrečni župnik Nagele“. V pismu 17. decembra 1813 rožeškemu graščaku Orsini-
Rosenbergu zavrača župnik vsak zlonamerni namen proti avstrijskim četam, ko je 
branil ljudem gasiti most, in dolži glavnega tožitelja, flegarja Findenegga, da je storil 
to iz gole maščevalnosti (Rosenberg, fasc. 62 c – Franzosenzeit). Stvar bi se splačalo 
raziskati. Bila sta namreč nato porušena cerkev in farovž kot „Kriegs maßregelung“.
Nagelejeva hiša je bila podložna rožeški cerkvi. Zaradi tega je omenjena že l. 1504, 
ker je iz tega leta ohranjen prvi cerkveni urbar: „Im Pograd: Nagoly“ (131). Od ro-
žeške graščine pa je imela hiša od pamtiveka neki rut (rovt), za katerega je plačeval 
vsakokratni Nagele ob prevzemu prevzemščino in potem letni davek. Prvi urbar 
rožeške graščine iz l. 1521 ga že omenja: „Nagellj in pograd hat ain gerewt“ (697 f. 
66). Leta 1700 ob smrti Gregorja Nageleja je zapisano: „Nägele Greitl zu Pograid 
t... den 27 May 1659 mit ainem Goldt Duggaten verehrt“ (plačal zlat dukat za pre-
vzemščino) (57 f. 191). Ime so pisali včasih tudi Nagilli; npr. rojstna knjiga januarja 
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1638. Anna Nagilnauka je bila za botro junija 1636. Kaže, da pri tej hiši nikoli ni 
zmanjkalo moških potomcev. Nikoli namreč ni mogoče zaslediti drugega imena po-
leg hišnega, vsaj do jožefinskega katastra l. 1786 ne.

11. Kovâr

Hiša je bila podložna osojskemu samostanu oz. šentjakobski cerkvi. Zaradi tega jo 
najdemo prvič omenjeno šele v farnih rojstnih knjigah septembra 1637: „Augustinus 
Kouar“. Njegova žena je bila Jera „Couariza“ (botra junija 1647). Ime so zapisovali 
na razne načine. Prvi osojski urbar iz l. 1671 piše: „Avgustin Cäbär“ (1025 f. 20); 
urbar iz l. 1733 pa piše po vseh tedanjih pravilih: „Augustin aniezo Hanns Chobär“ 
(2397 n. 17). Rožeški sodnijski zapisnik l. 1647 ima „Collär zu Pograd“ (49. junija 
1647). Junija 1767 pišejo rojstne knjige: „Govar ex Pograd“; novembra 1732 pa je 
vpisal p. Emilijan „Kowár“ z naglasom.
Jožef. kataster pozna samo eno družinsko in domače ime: „Kovar zu Pograd“ (JK 456 
n. 21). Tedaj so že pozabili, da je prihajal moški rod od Cavsnika. Avgusta 1741 namreč 
še stoji zapisano „Zausnig aut Kouar“. Oktobra 1703 pa je kratko malo bil: „Zhausnegk 
ex pograd“. Pri Cavsniku se pravi tudi hiši v Dragožičah pa tudi v Šmartnu.

12.	Cíprijan

Prevzemni zapisnik pravi l. 1674 (59 p. 300), da je predal „pri teh težkih letih“ Han-
zij Messner kot lastnik Ciprijanove hiše (Ziperian Huebe zu Pogradt) hišo zetu Pri-
možu Lessiakhu. Kdo je bil ta Hanzij Mežnar, p. d. Ciprijan? Rojstna knjiga pozna 
med l. 1652 in l. 1660 samo Hanzija Ciprijana. Skrivnost nam pomaga razvozlati 
sod nijski zapisnik iz l. 1649 (49 f. 63), ki omenja, da je bil Hanzij, sin Ahaca Ciprija-
na, mežnar v Št. Petru. Ahaz Ciprijan je kupil kajžo ali polgrunt l. 1628. Prodal mu 
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jo je Peter Rumoutschnig iz Podgrada (54 f. 60). Ta Peter Rumovčnik (Romatschnig) 
je bil tkalec, ko je kupil kajžo l. 1621 od Lenarta Mudena v Podgradu (53 f. 7). Kajži 
je torej zapustil svoje ime Ahac Ciprijan.

13.	Tomâž

Hiša je bila podložna šentjakobski cerkvi oz. osojskemu samostanu, katerega urbarji 
sedaj ne segajo dalje nazaj kakor do l. 1671. Da pa je sestavljanje vsaj nekaj zgodo-
vine po rojstnih knjigah še otežkočeno, deloma pa seveda spet olajšano, so imeli To-
maževi vsaj do l. 1630 naprej dve imeni: Tomaž in Mikl. Decembra 1636 je zapisana 
neka mati kot „Eva filia Thomae Micolae“. Če ne bi bila drugič omenjena, bi morali 
prevesti: „Eva, hči Tomaža Mikula“. Toda vpisa oktobra 1635 in oktobra 1641 nam 
povesta, da je bila to hči Tomaža Miklla (v Podgradu). Tudi sodnijski zapisnik pozna 
februarja 1630 samo „Thomaß Micki zu Pograd“ (66). Junija 1637 so prinesli h kr-
stu Tomaževega otroka in navedli, da je bil oče „Leonard Mickhel“; pri naslednjem 
otroku jan. 1643 pa je bil isti oče „Leonard Thomasch“ in tako se je neprestano 
menjavalo. Večinoma je bil Mikl: npr. dec. 1676 „Mickl na pograth“. Šele dec. 1709 
najdemo skupaj obe imeni: „Andreas Micl seu Thomas“, pri naslednjih otrocih pa 
spet samo Mickil (septembra 1716), Mikell (januarja 1720), Mikl (marca 1725). Šele 
poročna knjiga določa nov. 1747: „Michael Mickl vulgo Thomasch.“ Kakor lahko 
razvidimo iz že omenjene knjige dekana Singerja „Kultur- und Kirchen geschichte 
des oberen Rosentals“, Bd. II, str. 282, nam je dala tudi ta hiša izobražene može.

14. Rêk

Jožefinski kataster navaja to kajžo še v Podgradu samem: „Mich. Gabriel oder Röck 
zu Pograd 14“ (JK 456, n. 27). Kajža je l. 1744 pogorela in pogorišče je potem kupil 
„Jerney Koreyman“ (58 f. 127), toda ime je tu še ostalo. Šele l. 1786 beremo, da je 
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bila Rekova kajžica v Podgradu prodana in postavljena nova pri brezniški lesi ob 
fužinski cesti. Dobila je številko 37. Staro Rekovo kajžo v Podgradu je dobil Domi-
cijan Sereinig (9 f. 339). Novi Rek je bil nekaj časa ,Rek na trati̒  (roj. knj. decembra 
1817). Ljudje poznajo sedaj samo tega Reka. Leta 1827 je bil lastnik stare Rekove 
kajže neki Florijan Morokutty. Pozneje se je reklo tu pri Hornu, dokler ni prišla v Št. 
Jakob Cvitarjeva družina, ki nam je dala Zdravka in Vinka Zwittra.
Prvič se omenja Rekova hiša v Podgradu (Rökhenhuben zu Pograth) l. 1619. Tedaj 
je prevzel hišo po smrti očeta Lenarta Rökha sin z istim imenom (A 48 f. 136). V 
rojstnih knjigah se omenja aprila 1636 „Leonardus Rögg“, decembra 1637 pa „Leo-
nardus Rekh“. Zapisnik prejemščin omenja prav tako l. 1636, da je dobil „Lienh. 
Röckh“ kajžo Ahaca Gabalierja v Pogradu (54 p. 193). Gabalier je naš kovalir ali 
kavalir. Po smrti Lenarta Reka bi moral dobiti kajžo l. 1662 sin Miha, bil pa je bolan, 
kajža pa popolnoma razdrapana. Prevzel jo je Peter Mekhina, ki se je obvezal, da se 
bo poročil s starejšo hčerko Marinko (59 p. 96).
Zapisnik pravi na tem mestu, da je bila kajža podložna humperški graščini. Najbrž 
je zaradi tega dolgo več ne srečamo v rožeških protokolih. Tudi rojstne knjige bolj 
pičlo omenjajo to ime. Samo „Margaretha Rekaua“ je zapisana tu maja 1667; poprej 
pa kot „Margaretha Lamperti pie reg filia“ (t. j. hči pokojnega Lamberta Reka) (botra 
januarja 1667), ki bo identična z „Margaretha Catriâ filia“ (botra novembra 1662).

15. Korâjman

To ime srečamo v rojstnih knjigah precej pozno, prvič je omenjena novembra 1652 
„Ursa Koraimon uxor“. Bila je žena Jerneja Raimona, kakor je zapisano julija 1650, 
oz. Jerneja „Sultschits aut Bidman“ (oče novembra 1653). Njegov oče Jurij Rayman 
ali Žulčič je kupil l. 1623 Črnetovo kajžo v Dragožičah (53 p. 43), katero pa je l. 1629 
spet prodal Juriju Urbancu (54 p. 84). Zanimivo je, da je dobila ta kajža pozneje 
ime Koráncelj, prvič zapisano v rojstnih knjigah avgusta 1663: „Augustin Coranzll,“ 
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oktobra 1670 pa: „Augustin Coranz“. Avguštin Korancl je bil sin Jurija Urbanca. 
Kajžo je dobil po njegovi smrti l. 1650 (55 f. 30). Iz tega bi se dalo sklepati, da je 
dal povod za nastanek obeh imen prav Jurij Žulčič – Rajman – Korajman. Morda je 
tudi kakšna zveza z imenom Karay. Škoda, da ni mogoče ugotoviti kaj več kakor to, 
kar piše sodnijski zapisnik 30. junija 1630: „Urban Käray iz Veliki vasi toži Jurija 
Sultschitscha, kupca Rihtarjeve hiše v Veliki vasi, zaradi dote svoje sestre Marjete, 
katero je prinesla Klemenu Rihtarju (Richter)“ (66). Mogoče se bo dalo pri podrob-
nem urejevanju le ugotoviti, kdo sta bila Käray in Rihtar, potem pa bi se dalo morda 
sklepati kaj naprej. Julija 1703 je bil na kajži še sin „Jakob Suthitsch seu Koraymon 
Ex pograd“. Pri kajži je bila taberna že l. 1686 (6 f. 69), l. 1740 pa poleg taberne še 
mesnica (58 f. 8), kar je ostalo vsaj do l. 1770 (14 f. 132).
Ime je mogoče nastalo iz imena Freiman.

16. Oštnéj

V bekštanjskem urbarju iz l. 1531 je opomba, da je zapisana pri Št. Jakobu desetina, ki 
jo je nekdaj imel Augustin (A. R. Slov./urb.I/la fol. 44). Leta 1613 je kupil „Jurie Au-
gustin zu Pogradt“ Štrtinjakovo hišo v Srejach (48 f. 81), ali rojstna knjiga navaja šele l. 
1664 Marino, ženo Simona „Augustiney“ (botra julija 1664). Pozneje imenuje isto kot 
„Marina Augustineika“ (februarja 1670). Januarja 1678 je vpisan njen mož kot „Simon 
Austinei“. Rožeški urbar iz l. 1697 pozna samo Knafla: „Sebastian Knaifl, anjezo Si-
mon“ (55 f. 30). Prav tako piše zapisnik l. 1657, da so se pogodili dediči pok. Boštjana 
Knafla, da prevzame sin Adam hišo v Veliki vasi, drugo v Podgradu pa najstarejši sin 
Šiman (56 f. 80). Maja 1711 je vpisan v rojstni knjigi kot oče „Simon Vstinei sive Knafl“. 
Dvojno ime ostane potem pri hiši vsaj do l. 1831, ko je umrl preužitkar Miha Knafel, 
„auszüger an der Oschtnehube“, star 64 let. Ko je bil ta l. 1808 za poročno pričo, je bil 
župan (Gemeinderichter), aprila 1812 pa mêr (maire) francoske občine (mêrije) Rožek.
Danes je tam trgovina Frank. 
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17.	 Donîž

Ime je menda prvič zapisano avgusta 1681: „Catharina Knafflin seu Donysizin“ (za-
pisana kot botra). Bila je žena Hanzija Knaflja, sina Doniža Knaflja. Ta spet je bil sin 
gostilničarja Knaflja v Veliki vasi, kakor pove sodnijski zapisnik februarja 1627 (66 
f. 14). Njegova žena Ajta je bila Vidmanova v Podgradu. Že l. 1636 je bil tudi sam 
gostilničar in posestnik kajže v Podgradu, ki je bila podložna šentjakobski cerkvi 
(54 p. 191). Pri Donižu je ostala gostilna ali taberna vsaj do l. 1815. Doniža Knaflja 
so verjetno že l. 1665 imenovali kratko malo Doniž, ker je tako zapisana žena kot 
botra novembra 1665: „Aytta Dionis uxor“ (Ajta, žena Doniža).

Št. Jakob v Rožu, druga hiša je Oštenjeva, okoli leta 1927.
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18.	Kajžičnjak

Tega imena se tudi starejši ljudje več ne spominjajo. Jožefinski kataster (462 n. 1312) 
ga omenja: „Paul Sereinig oder Keuschnigtschniack zu Pograd 18“, ali kratko malo: 
„Pauli Keischnitschnig“ (JK 455-520). V poročni knjigi je vpisan za pričo pri neki 
poroki l. 1788: „Simon Keitschilzniak, Keuschler in Pograd“. Župnijski urbar iz l. 
1733 omenja, da je imel to kajžo „Lippe Sereinigg aniezo Lucas Sereinigg“ (2397). 
Najbrž je bila to Birtičeva kajžica (prim. isti urbar l. 1767). Ljudje jo poznajo sedaj 
samo pod imenom Hribernik, po priimku lastnika.

19.	Krámarč

Urbar šentjakobske župnije iz l. 1733 (2397) nam pove vso zgodovino te kajže: „Vi-
rich Habernigg oder Kuchau, vorhin Dionischiz, aniezo Vrban Mixe“. Pozneje do-
stavljena pripomba pa jo imenuje: „Kramer Keischen zu Pograd“. „Virich Habernig 
seu Kuchau in Pograd“ (novembra 687) se imenuje kot oče v letih 1675 do 1689. 
Osojski urbar iz l. 1671 (1025 f. 20) našteva med podložniki cerkve sv. Jakoba na tem 
mestu Gregorija Dionischitscha.

20. Knez

Prvič omenja hišo rožeški urbar iz l. 1521: „Zu Pograd: Khneß“ (697 f. 65). Prvi 
prevzemni zapisnik pa omenja l. 1598, da je predal zaradi starosti „Juri Kneeß – zu 
Pograd“ hišo sinu Jakobu (1 f. 17). Leta 1631 jo je dobil od očeta Jakoba sin An-
drej (54 f. 32). Leta 1674 pa pravi zapisnik, da je „Andre Derosolle oder Kneß zu 
Pogradt“ zelo zaostal s svojimi dajatvami. Brat Florijan je moral prevzeti poroštvo 
in hišo je dobil sin Urban (59 f. 301). Končno pa je moral l. 1690 sin Urban Khneß 
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prodati hišo Hanziju Romuschu za 216 florintov (57 f. 42). Novembra 1693 najdemo 
zapisano to dejstvo tudi v krstni knjigi: „Johannes Rumouznig modo (sedaj) Knees 
in Pograd“. Novi lastnik je bil poprej mlinar (boter decembra 1689). Dolgo tudi 
Rumovčnik ni užival Knezove hiše. Leta 1696 pravi protokol, da je prevzela vdova 
Hanzija Romatschniga v Podgradu hišo za svoja sinova (57 f. 107); precej nato pa, 
da jo je prodala Matevžu Martinjaku za 150 florintov (57 f. 107). Maja 1696 je potem 
Matija „Martinag modo (sedaj) Knees in Pograd“. To dvojno ime „Martiniak oder 
Kneß“ se nahaja še v jožefinskem katastru 1787. Sin Hanzija Rumovčnika, France, 
krščen (marca 1687) kot Franciscus Josephus, je umrl nekje v župniji februarja 1740 
kot „Franciscus Kraschnigg vulgo Lezniagg“.

22.	Colnar	(Côvnar)

To ime srečamo v rojstnih knjigah že precej zgodaj, prvič menda decembra 1658. 
Tedaj so prinesli h krstu otroka Jurija Zolnarja. Mati „Marina Zolnarza“ je zapisana 
kot botra septembra 1665. Maja 1677 je vpisan krst nekega Colnarja, tokrat pokojnega 
Leonarda Zolnerja. Iz katerega kraja v župniji so prinesli otroka h krstu, krstitelji na-
vadno niso zapisali. Zdi se, da je gornji Jurij Zolnar istoveten z Jurijem Reßmanom, 
ki je bil verjetno carinar ali mitničar v Fužinah. Januarja 1663 je krstni boter otroka 
Jurija Zolnarja „Vittus Verbeser (upravitelj) in rosenpoh“ (v Podrožci). Jurij Reßman 
je kupil l. 1664 od Andreja Kneßa v Podgradu pajštebo na gmajni (A 59 f. 137). Leta 
1678 je dobila to pajštebo Katarina Resman (ib. 360) in l. 1684 je prevzela to pajštebo 
rajnega Jurija „Reßman“ Knezova vdova za svojega sina Andreja (ib. 433). Leta 1707 
je prevzel Ruepiz to „Kneeßen Badstuben“ od tedanjega Kneza Andreja Dersola (A 
45 f. 98) in jo l. 1737 prodal hčeri svoje sestre, Katarini Quantschnigg, ki je mar-
ca 1742 predstavila kot bodočega posestnika svojega moža krojača Luka „Agaith“ 
(Ogad) (A 10 f. 199). Septembra 1744 spet naletimo na krst otroka „Lucae Zonar“, ki 
je tri leta pozneje zapisan kot „Lucas Ogad vulgo Zollner“ (oktobra 1747).
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23.	Tóne,	kajža

Leta 1756 se omenja krojač Anton Rautter in njegova izvoljenka Lucija, hči Jeriant-
schüza na Hrastu (an Hrast) (A 38 f. 199). Leta 1758 kupi ta Anton Rauter od Andreja 
Mudna pajštebo v Podgradu (A 15 f. 178) in l. 1762 še nekaj grunta od istega (ib. 238). 
Julija 1774 je umrla tu, v Podgradu štev. 23, njegova žena Lucia Lautmann, stara 40 let. 
Decembra 1770 se omenja kot oče „Antonius Lauther“. Umrl je aprila 1808 kot „An-
tonius Rauter mercator hic, Pograd 23“ (trgovec tu v Pogradu 23), star 84 let. Sedanje 
hišno ime je zapisano pri poroki februarja 1806 Valentina, sina Antona „Rauter vulgo 
Tone“. Tu je rojstna hiša organista in komponista profesorja Antona Nageleja.

24.	Muden

Hiša je bila podložna rožeški graščini in se gotovo omenja v urbarju iz l. 1521 (1697). 
Vprašanje je, pod katerim imenom se skriva. Mogoče je to Muedolff, če prvo črko 
prav berem (A 697 f. 66). Pod domačim imenom jo najdemo najprej l. 1596: „die hue-
ben zu pograd darauf hievor Lienhart Muden – gesessen“ (3 f. 8). Hišo je tedaj prevzel 
sin Štefan. Leta 1617 jo je nato dobil najstarejši sin tega Štefana Mudna, Peter (48 f. 
147). Leta 1636 pa beremo, da jo je prevzel Gašpar Muden (54 f. 191) od svaka Petra 
Mudna. Za leto 1700 beremo v zapisniku, da so kar trije gospodarji zapovrstjo prišli 
pri Mudnu na boben, ker je bilo posestvo preveč obremenjeno z davki ali dajatvami 
(57 f. 210). Leta 1701 jo je kupil Gašpar Piržak (Pürsackh), kovač v Repljah, za svoja 
sinova Blaža in Hanzija (45 f. 3). Leta 1740 umre Blaž Muden, kakor piše zapisnik (58 
f. 10), in hišo dobi Peter Repitz za sina svojega brata Hanzija „Schitz“ (Strelec), An-
dreja, s pogojem, da se bo ta slednji poročil s hčerjo bivšega posestnika, Katarino. Res 
sta se vzela. Toda leta 1765 so vzeli tudi njemu hišo in dobil jo je Andrej Arich, ki se je 
poročil s hčerjo Andreja Schitza (16 f. 257). V rojstni knjigi je zapisan februarja 1769 
kot Andreas Arehau, v jožefinskem katastru pa kot Andreas Mekula (JK 455 n. 722).
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25.	Májerič

Začetnika te kajže, Tomaža Majarja, menda prvič omenja l. 1657 rožeški sodnijski 
zapisnik (74 f. 57) kot pajdaša Hanzija in Lovrenca „Widmon“ pri nekem fantov-
skem pretepu v Veliki vasi. Tri leta nato prosi Hanzij Widmann (p. d. Gril) v Pod-
gradu, da bi smel prodati svojemu svaku Tomažu Majerju majhen kos zemljišča v 
Podgradu poleg Mudna blizu svoje hiše. Tu da si hoče Majar postaviti kajžo (59 p. 
5). Leta 1682 Majar preda to kajžico (keischel) zetu Mihaelu Glaserju (59 p. 411). 
Leta 1715 proda stari Miha Glažar, ker je imel samo dva zeta, kajžo Mihaelu Pibru 
(Biber) (45 f. 247), l. 1742 pa pravi zapisnik, da izroča Michael Glaßer, ker je prestar, 
kajžo ali bolje rečeno ,pajštibo ,̒ katero je prevzel l. 1715, sinu Juriju (58 f. 81). Mrli-
ška knjiga pa piše, da je bil „Michael Mayeritsch in Pograd“ (pravilno: Miha Piber, 
p. d. Majrič!) pokopan avgusta 1742, star 50 let. V rojstnih knjigah je ta Miha Piber 
zapisan tudi kot „Lamprethiz“ (julija 1711), preden je postal Majrič. V jožefinskem 
katastru je zapisano kot družinsko ime Glaßer (JK 456 n. 47), ne pa Biber ali Lam-
pretiz. To pomeni, da je bil sin Lampreticovega Lipeja iz Velike vasi in Mičinove 
Katre na Breznici, kjer so se pisali „Piber“, rojen septembra 1681. Njegovi otroci pa 
niso hoteli biti potomci nezakonskega prednika.

27. Vrbnik

Ljudje z zgolj latinsko-nemško izobrazbo so imeli precej težav zapisati to ime ka-
kor sploh slovenska imena. Leta 1629 je „Leonhard Wurbnig“, rožeški podložnik v 
Podgradu, prosil, da bi smel izročiti hišo sinu Avguštinu, ker ni imel več moči in 
nobenih sredstev. Njegov najstarejši sin je bil v tujini in nihče ni vedel, ali je še živ 
ali že mrtev. S hišo vred je prepustil sinu tudi pristavo (Zuelehen) v Drevljah. Tega 
Avguština Vrbnika najdemo zapisanega kot botra aprila 1637: „Augustin Birbnik“, 
marca 1642 pa je „Augustinus Verbneg“. Njegov sin je bil „Bartholomaeus Varb-
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negh“ (boter marca 1640), pozneje „Barth. Verbnik“ (boter julija 1665). Leta 1676 
je prevzemal „Sebastian Berniäkh zu Pogradt“ v prisotnosti očeta Jerneja Vrbnika 
(Partlmee Berniäkh) obe očetovi hiši, eno v Pogradu (Wurniäk Hueben zu Pogradt), 
drugo v Drevljah (zu Dralach) (59 p. 323–324). Ko pa je šla l. 1680 Vrbnikova hiša 
na boben, so navidezno kar pravilno zapisali: „Vrbnig Hueben zu Pogradt“. Pravim 
„navidezno“, ker so tako zapisano ime tedaj izgovarjali kot Urbnik. Hišo je tedaj 
dobil Blaž Strelec, končno pa „Niclaß Mekhulla“ (59 p. 382), Tega najdemo nato kot 
botra februarja 1686: „Miklau Mikulli ali Wurmnig pogradi“, februarja 1685 pa je 

Že leta 1872 je dr. Valentin Janežič ustanovil prvo „Hranilnico in posojilnico“  
na Koroškem in sploh v Avstriji. Posojilnica je kupila Rekovo kajžo (na sliki  
v sredini, večinoma zakrita). Napis „POSOJILNICA“ na gostilini „Zur Post“  
opozarja na to ustanovo. Slika je nastala okoli leta 1900.
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isti: „Nicolaus Wurnig pogradi“. Rožeški urbar iz l. 1521 žalibog nima zapisane-
ga hišnega imena, temveč je ostal pri golem krstnem imenu: „Clement“. Edino iz 
pristavka, da služi še od polgrunta (Halbhueben) v Drevljah, smemo sklepati, da je 
bil to Vrbnik (697 f. 66). Verjetno se je zdelo pisarju pretežavno najti v svoji malhi 
pravilne črke.
Ime Vrbnik bo treba razlagati kot prebivalca med vrbami. Mimo hiše teče potok 
Vovnîca.

28. Gril

V urbarju iz l. 1697 je zapisan kot posestnik Hanzej Widman s poznejšim pripisom 
„oder Grill“. Hanzej Widman tedaj gotovo že dolgo ni bil več posestnik. V rojstnih 
knjigah je verjetno vpisan zadnjič aprila 1656 sin Mark. Od leta 1673 naprej pa naj-
demo kot Grilovega očeta in verjetno posestnika Grilove hiše tega Marka. Do l. 1694 
se mu je rodilo osem otrok, pa kljub temu kaže, da ni imel pravega veselja za dom in 
svojo družino. Rožeški protokol pravi, da je bival največ v celjskem okraju, kjer je 
barantal s konji; ženo in otroke pa je pustil giniti. Graščina mu je odpovedala hišo in jo 
izročila Matjažu „Wohadt“ (ali Boat) (57 f. 60), ki pa je že l. 1696 umrl (57 f. 115). Hišo 
je prevzela mati Marinka (Maringa). Leto nato pa jo je izročila stara Grilka, kakor pra-
vi zapisnik, Urbanu Miklu ali Racu (na Lazah) (57 f. 141). Dolgo ta ni vodil zavoženega 
gospodarstva. Leta 1699 že beremo, da je zapustil hišo Marka „Widman“ ali „Griell“ v 
Podgradu lastnik Urban Raze iz obupa (aus desperation). Hišo je nato prevzel Andrej 
Mikula za svojega sina Primoža (57 f. 179). Njegov rod „Mekula – Grill“ najdemo še 
v jožefinskem katastru iz l. 1787. Vsaj toliko časa je bil pred l. 1691 Vidmanov rod na 
Grilovi hiši. Protokol namreč l. 1596 piše, da sta prišla pred rožeškega flegarja Hanzij 
na Vidmu (Hannß am Widen) in Grill in prosila, da bi se Vidmanu dovolilo obdelovati 
Grilovo hišo kot pristavo za dobo treh let (1 f. 8). Leta 1604 pa je Vidman le predstavil 
sina Jakoba kot samostojnega gospodarja Grilove hiše (l f. 97).
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Ime Gril pomeni skoraj gotovo murn in se rabi tudi kot družinsko ime. Besedo smo 
sprejeli, kakor pravi nemški etimološki slovar, iz grščine preko latinščine. Postala pa 
je domača samo v južnem predelu nemškega cesarstva, sicer pa je označena še danes 
kot tujka. V Rožu jo uporabljamo vsekakor kot svojo udomačeno besedo.

29. Vidman

Vidmanova hiša je gotovo zelo stara. Lahko bi trdili, da se je hiši vedno, odkar stoji 
Podgrad, reklo pri Vidmanu in nikoli drugače. Rožeški urbar iz l. 1521 jo našteva 
posebej pred Podgradom: „Am Widen: Jacob daselbs“ (167 f. 64). Tako piše še urbar 

Šentjakobska Marijina družba leta 1917.
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cerkve v Podgradu l. 1733: „Hannß am Widem“ (2397 n. 1). Rožeški sodnijski zapis-
niki pa poznajo maja 1628 in marca 1629 že posestnika „Widmon zu Pograd“ (66). 
Dec. 1636 je bila botra „Eva Vidmanzha“, torej naša domačinka.
Sploh se zdi človeku zelo verjetno, da je nastalo ime doma na naših tleh in ni bilo 
prineseno iz tujine. Vidum imenujejo na Tirolskem farovž. Vidmanova hiša pa stoji 
nasproti farovža onstran ceste. V župnišču so imeli že l. 1597 majarja (1 f. 33). Lah-
ko bi bili tu majarji na Vidmu ali Vidmarji ali Vidmani. Junija 1676 je bil za botra še 
„Honß Widmon na widn“.

33.	Novínjak

To je ena izmed najnovejših kajž, če zaključujemo zgodovino hiš z jožefinskim kata-
strom iz l. 1787. Leta 1776 piše protokol: Prodaja Oštnejevega zemljišča (Augustine 
Grund) in postavitev nove Cudrove (Zuder) kajže v Podgradu: Valentin Knafl proda od 
svoje Oštnejeve hiše v Podgradu kos travnika nad vasjo, imenovanega „Novinach“, An-
dreju Zuderju, tkalcu, po rodu iz Bovca (14 f. 340). Zapisnik iz l. 1781 ponovi približno 
isto, dostavlja pa zaželeno ime kajže: „die neuaufzusetzende Zuder oder Novack Keu-
sche“ – (Cudrova ali Novakova kajža, ki naj bi bila postavljena). Kajžar Andrej Zuder je 
umrl že oktobra 1780, star komaj 31 let. Bil je že „Noviniak“, kakor piše mrliška knjiga. 
Protokol hišnih parcel iz l. 1827 pozna samo eno ime: „Agnes Novinek“ (Parz. Prot. 78).

34.	Trátnik,	kajža

Leta 1779 je postavil Johan Nagele, doma pri Nagelu, na graščinski novi gmajni 
Trati izven St. Jakoba svojo kajžo, ki so jo začeli imenovati Tratnikova kajža (A 9 f. 
20). Johan Nagelle, vulgo Trattnig, je umrl marca 1817, star 84 let. V jožef. katastru 
se omenja tu novina „Neubruch na Trattach“ (JK 456 n. 91).
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36.	Jesenik,	kajža

V stari zemljiški knjigi stoji opomba: „Ta kajža je bila l. 1802 odcepljena od Mud-
nove hube“. Imela je eno njivo novino „na trate“ (AG Ros 4 n. 769). Tu je umrl maja 
1854 Matevž Jessenigg, preužitkar na Jesseniggovi kajži, star 77 let. V rojstni knjigi 
je omenjen novembra 1814: „Matevž Jesenigg, p. d. Teusche (Tevži), kajžar v Pogra-
du št. 24“.

37.	Wegschaider	ali	Rekova	kajža	(sedaj	najbrž	Folti)

Marca 1790 je imel to novo Rekovo kajžo Miha Gabriel (roj. knj.). Njegov naslednik 
je decembra 1817 Jernej „Gabriel vulgo Rök an der Tratten“ (ib.). V mrliški knjigi je 
ta, ko je umrl januarja 1858, star 76 let, Wegscheidel Tako je popravljeno že v rojstni 
knjigi oktobra 1832.

38.	Vštín,	kajža

Novembra 1790 je imel to kajžo čevljar Avguštin Korajman (roj. knj.).

39.	Páhler	(?)

Decembra 1813 se omenja v mrliški knjigi oče Anton Pachler, vulgo Pachler, v Pod-
gradu, še brez hišne številke. Prav tako novembra 1819 Anton Bachling, kajžar v 
Podgradu. Protokol parcel iz l. 1827 pa ima „Pachling (Pachler) Anton, Št. Jakob 
39“ (PP 78 n. 45).
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ŠT. JANŽ (ŠČEDEM) – ST. JOHANN

 
1.	 Ščedemník,	huba

Hiša je dobila svoje ime po kraju. Okoli cerkve gotovo niso pustili sekati drevja in 
tako je tu nastal naravni park (ščedam).
Ščedemnik je bil osojski podložnik. Žalibog starejši osojski urbarji niso ohranje-
ni. V rožeških sodnijskih knjigah je omenjen l. 1621 Peter Tschedemnig (A 36 f. 
29). Nato je treba iskati zgodovino hiše po rojstnih knjigah. Maja 1639 je vpisan 
oče „Barthol. Zhedenig“; oktobra 1635 je isti „Barth. Tschedemnikh“. Novembra 
1677 so prinesli h krstu Andreja, sina Matije „Tschedemnig“. Mati je bila „Lisa“, 
ki se imenuje kot botra januarja 1676 „Elisabetha Zhedamniza“. Decembra 1725 
sta vpisana kot starša Andrej „Stschedemnik von St. Johann“ in njegova žena 
„Moiza“.

2.	 Mežnar,	huba

Leta 1599 je naveden kot priča Rup „Meßner zu S. Johanns“ (A 1 f. 94). Po smrti 
Rupa (Ruepp Mesner zu St. Johans) je dobil l. 1609 hubo sin Matevž. Zapisnik pravi, 
da je zapustil Rup Mežnar šest sinov in eno hčer (A 48 f. 13). Maja 1701 je vpisan 
oče „Michael Mesner ex Zhedenach“. Njegova žena „Marina Mesnarza“ je botra 
julija 1705.
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3.	 Romávh,	huba

Ime bo najbrž stara okrajšava imena Hermagor, Mohor. Furlani so napravili iz tega 
imena Ramacor ali Ramacul.
Tudi Romavh iz Ščedma je bil osojski podložnik. Leta 1625 je tožen Gašpar Ra-
mauch, vernberški, tj. osojski podložnik (A 36 f. 95). Kakor je razvidno iz zapisnika 
l. 1632, je bil njegov oče Toman Ramauch (A 66 f. 145). Julija 1703 je vpisan oče 
Luka Romauch. Maria Romaushina pa je botra marca 1720.

4.	 Štofl,	huba

Leta 1622 je zatožen Krištof „Couar zu St. Johannes“, da je zmerjal soseda, da je ti-
hotapec (Contrabänder) in da prevaža blago (ki je monopol) cesarske komore (tj. sol) 
(A 36 f. 54). Januarja 1627 je rečeno, da je bil Christoph Collar podložnik pl. Grotta 
(lastnika Bekštanja) (A 66 f. 13). V rojstni knjigi je vpisan ta z domačim hišnim ime-
nom marca 1637 „Christoph Stophil“. Njegova žena „Maria Stoplin seu (ali) Couarin“ 
je botra aprila 1639. Leta 1716 nastopi „Haußer Stophl“ kot tožilec (A 23 f. 98). V roj-
stni knjigi je ta vpisan avgusta tega leta kot Baltasar Karstophel. „Marina Gori Stoffl 
uxor“ (žena Gorija Stofla), botra januarja 1667, je novembra 1669 „Marina Stofla“.

5.	 Plávc,	huba

Hiša je bila podložna rožeškemu župnišču. Kaže, da se tu omenja ime Plavc šele l. 
1625: „Augustin Plauz am Stämar“ (A 36 f. 104). „Jacob Plauuz na shentonmaria“ 
(na Stomárju) je boter junija 1638; njegova žena Margaretha Plauzhina pa je botra 
marca 1653. Oktobra 1703 je imenovana botra Anna Plauka, ki se imenuje marca 
1705 Anna Plauzigna.
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6.	 Čúden

Leta 1504 ima Tschudin tu nekje cerkveno njivo (A 131 f. 6). Leta 1607 je dobil 
Čudnovo hubo (Tsuden Hueben am Stamair) Andrej, sin Simona Tschudna (A 48 f. 
1). Decembra 1632 je vpisan kot oče Jakob Zhuden in avgusta 1638 kot botra Maria 
Zhudynia; februarja 1659 se glasi Maria Zhudna; maja 1729 je vpisan krst otroka 
„Moizae Zudenzae“.
Slov. etimološki slovar pravi, da je etimologija besede čudno nejasna, toda dva uče-
njaka mislita na osnovno teut – (glej tuj) (prim. še Gottschald).

7. Távpi

Leta 1521 je imel Tawppe polhubo (A 697 f. 37). „Caspar Taupei am Stämar“ je 
omenjen potem l. 1629 (A 66 f. 61). Marina Taupeinza, botra novembra 1652, je bila 
žena Jurija „Taupey“, ki je vpisan kot oče oktobra 1641. V Beljaku so imeli že l. 1448 
mestnega župana Hansa „Taupe“.
Ime je nastalo iz starega imena Taubald ali Teupo (gl. Gottschald).

(Opomba uredništva: Vas Sčedem pripada šentjakobski fari, na občinski ravni pa jo 
upravlja občina Rožek.)
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ŠT. OŽBOLT – ST. OSWALD

1.	 Žíher,	kajža

Leta 1646 plača Gregor Sicher prevzemščino za novo kajžo, ki si jo je postavil v 
Šentožboltu (A 52 f. 90). Februarja 1648 je potem ta Gregor Shihar vpisan kot oče. 
Njegova žena „Agnes Shiharnia ad. S. Vsbaldum“ je botra oktobra 1657. Avgusta 
1655 je ta Agnes Shyhrina. Februarja 1647 je vpisana botra „Vrsula Shihar soror (se-
stra) na Zresneh“. Februarja 1649 je slednja „Vrsula Shihraua na Zresneh“. Leta 1680 
je rečeno, da je dobil Žihrovo kajžo v Šentožboltu Jurij Sicher (A 59 f. 385). Tu je 
gotovo malo pomote, ker rojstna knjiga našteva samo krste otrok iz družine Gregor-
ja „Schiher“ v Šentožboltu. Tako septembra 1681 do aprila 1699. Leta 1712 prepusti 
Gregor Sicher kajžo v Brežnjah sinu Partlu (A 45 f. 203). Čez dve leti pa jo ta odstopi 
bratu Tomažu (A 45 f. 229). Slednji je oče januarja 1735 Thomas Schichart. Njegova 
žena Speua Schichrinja je botra maja 1726.

2.	 Šíman,	kajža

Leta 1723 proda Tomaž Jnzkho svojo novo pajštebo pri Šentožboltu z vrtičkom in 
njivico Simonu „Jnzkho“ (A 10 f. 47). To pajštebo si je postavil Tomaž Jnzkho leta 
1713 in leto nato plačal prevzemščino (A 45 f. 229). Leta 1748 jo izroči Simon Jnzgo 
ali Luzman zetu Simonu Wuzelli (A 15 f. 8). Simon Wuzella je umrl maja 1781, star 
66 let. Vdova pa je umrla šele oktobra 1797: „Wittib des Simon Buzella vulgo Simon 
Keuscher, geb. Jnzkin oder Luzmanin“, stara 82 let.
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3.	 Foltán,	kajža

Leta 1679 je dobil sin Jurij Jnzkho rutič, ki sta si ga vzela Blaž Jnzkho in njegova 
žena Sabina kot preužitek (A 59 p. 379). Leta 1704 je umrl Jurij Inzggo in ni zapu-
stil ničesar razen ubogih otrok. Sin Volthan je prosil in obljubil, da bo v enem letu 
postavil kajžo in skedenjček (A 45 f. 65). Leta 1742 je ta Valentin Inzko prepustil v 
Šentožboltu kajžo sinu Filipu (A 58 f. 67). Valentin Jnzko je umrl januarja 1753, star 
70 let. Hčerka Filipa „Jnzko“ Margareta se je poročila novembra 1776 z Gašparjem 
Schellandrom iz Želuč (in Seluzhach). Novembra 1783 se ta kot mati imenuje Mar-
garetha Voltanin.

4.	 Vóžnik,	kajža

Leta 1596 je prišel k flegarju v Rožeku Lenart Anspiller iz Šentožbolta prosit, če 
bi smel prodati svoj graščinski travnik pri Šentožboltu, češ da je že star, žena pa 
popolnoma slepa (A 1 f. 19). Leta 1598 je ta umrl in sin Doniž Anspiller je dobil 
njegovo kajžo (A 1 f. 63). Leta 1627 je postal tudi sin Doniž star vdovec in moral 
je prositi, da je smel prepustiti kajžo zetu Antonitschu (A 54 f. 34). V rojstni knjigi 
aprila 1636 je kot boter vpisan Joannes Losnik; avgusta 1643 oče „Joannes Vosnig 
na Zresneh“; januarja 1637 pa je isti še Joannes Eittonizh. Za njim srečamo v krstni 
knjigi aprila 1659 očeta Klemena Vosniga, ki je aprila 1669 Klemen Aytonitsch; nje-
gova žena je Vrsha Wosnza, botra novembra 1677. Februarja 1663 pa je zapisan oče 
Gregor Vosnig, ki je januarja 1672 Gregor Aytonitsch. Njegova žena je marca 1674 
botra Marinca Voshniza. Leta 1711 dobi kajžo Gregorja „Jnzkho“ sin Primož (A 45 
f. 196). V krstni knjigi je ta marca 1711 oče Primus Perashnik in njegova žena Vrsula 
Peruassniggin je botra oktobra 1714. Sicer se pa glasi oče decembra 1715 Primus 
Vaschnig in marca 1713 Jnzko.
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5.	 Lakše	(žena	je	Lakšéva!),	huba

Prvi Lakše je bil „Vrban Jnzgo aut (ali) Läxe“, boter maja 1791; „Nesha Laxetin ad S. 
Osbaldum“ pa je botra februarja 1704. Urban je bil sin Jurija „Thizhar“, rojen maja 
1670. Septembra 1692 je ta Jurij Jnzgo omenjen kot mlinar. Aprila 1699 je Urban 
Inzgo mežnar pri Šentožboltu. Brat Urbana „Jnzgo – Laxe“, Tomaž „Jncko – Lakše“, 
je bil rojen decembra 1683. Januarja 1713 je ta Tomaž Hinzko, oktobra 1719 Tomaž 
Jenzko in septembra 1722 Tomaž Laxae. Odkod je dobil Jncko – Tičar ime Lakše, 
ostane skrivnost. V rojstni knjigi se omenja samo januarja 1679 neki nezakonski 
oče Aleks Vrbanzl iz Sveč. Mogoče pa je nastalo ime iz Jakše. Hiša je bila podložna 
Vetrinju in vsaj od l. 1575 do l. 1604 je imel to hubo ali polhubo Jakob Stainmez 
(štamec) (A 1169 – A 1172).

8.	 Tíčar	na	Črešnjah

Julija 1649 najdemo med botri prvič Jerneja „Sneider seu (ali) Thizhar“. Njegova žena 
Uršula Thizarza je botra februarja 1651. Novembra 1640 sta ta dva vpisana kot starša 
„Barthol. Blassey et Vrsula“. Decembra 1635 je „Vrsula uxor (žena) Bartholomaei 
Schnider“ botra. Jernej Žnidar je dobil kajžo v Kočni (in der Gotschna) l. 1622 po 
smrti očeta Blaža (Blasij Schneider) (A 53 f. 37). Maja 1669 sledi kot oče Jurij Tizhar. 
Aprila 1674 je isti vpisan kot Jurij Kherschenhueber, januarja 1656 pa je ta kot boter 
Jergl Kerschbamer. Leta 1704 prepušča ta Jurij Kherschpämer zaradi starosti kajžo 
sinu Gregorju (A 45 f. 69). Oktobra 1734 piše v mrliški knjigi: „Gregorius Zries niagg 
ad S. Oswaldum in venatione ex improviso ictu prostratus (Gregor Črišnjak iz Šent-
ožbota na lovu po nesreči ustreljen)“. Kerschbaumer je postalo pri tej hiši družinsko 
ime, Tičar pa domače ime, kakor je razvidno iz mrliške knjige januarja 1791, ko je 
umrla tu 93 let stara gostja Marina, hči Gregorja „Kerschbaumer vulgo Titscher“.
Na Črešnjah je bilo pač veliko ptičjih češenj in najboljši kraj za ptičarja.
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9.	 Jurc,	kajža

Julija 1744 beremo v mrliški knjigi: „Blasius Juritsch ex ceraso delapsus expiravit 
(Blaž Jurič je padel s češnje in izdihnil)“. Novembra 1727 je zapisan kot oče „Blas. 
Juriz“. Njegova žena Marina Juritschina je botra avgusta 1718. On je tudi Blaž Paule 
(boter januarja 1716 in julija 1724). Kajža je dobila svoje ime po Juriju „Mikl na 
Tshröshiäh“ (boter marca 1680). L. 1690 je izročil ta svojo kajžo sinu Šimanu (A 
57 f. 49). Nov. 1690 je ta boter Simon Juritz. Že dec. 1678 je vpisan boter „Simon 
Juritsch an Tschrischnoh“. Januarja 1788 je umrl v Šentožboltu št. 10 Jožef Mikl, v. 
Juritz, star 86 let. Nekaj dni poprej pa je umrl v Šentožboltu št. 9 preužitkar Jožef 
Jnzko-Klämeniak, vulgo Juritz, kajžar, star 90 let. Prvi je bil tu pač samo še gostač. 
L. 1777 je rečeno, da je prepustil Jožef Mickl, ker je bil star, Jurčevo kajžo ob cesti, 
ki jo je prevzel l. 1727, Tomanu Antonitschu ali Klemenjacku v Suhi, ki se je poročil 
z nečakinjo Nežo Zinkowitsch (Činkovec) (A 14 f. 420).

10.	Rútarjan,	kajža

Leta 1645 je dobil tkalec Jakob Huettar dovoljenje postaviti si kajžo v Podgorjah (A 
52 f. 80). Po smrti Jakoba Huetterja v Šentožboltu dobi l. 1683 kajžo hči Marjeta (A 
59 p. 413). Leto navrh kupi Jernej Aichholzer z Rut (nad Ločami) to kajžo v Suhi 
(A 59 p. 423). Ta jo prepusti l. 1702, ker je zbolel, svoji pastorki Neži (Nesa), nevesti 
Hanza „Jnzkho“ (A 45 f. 30). Avgusta 1704 je tega vpisal kaplan Trusnovic v rojstno 
knjigo: „Joannis Rutargian“. Leta 1717 proda to kajžo Hanz Jnzkho Gregorju „Wu-
zela“ skupaj z rutom na Mešeniku (Mischenigg) za 150 gold. (A 45 f. 279). Leta 1745 
je bil ta „Gregor Aicholzer oder (ali) Ruterian am Greith unter M. Ellend“ (A 39 f. 
23). Leta 1749 je Gregor Wuzella umrl in Aichholzerjevo ali Ruterianovo kajžo je 
dobil sin Šiman (A 15 f. 45). Novembra 1749 se je potem poročil Simon „Aicholzer 
vulgo Rutter“. Kot oče se glasi njegovo ime julija 1752 „Simon Wucella vlgo Rutter“. 
Jož. kataster ima: „Simon Eichholzer, Rutarian“ (JK 462 n. 52).
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ŠT. PETER PRI ŠT. JAKOBU – ST. PETER

1.	 Žofrán,	huba

Žofran je bil podložnik osojskega samostana, kakor pravijo knjige rožeške graščine 
l. 1632: „Plasyen Pippan und Urban Saffian beede Osiachische Vnderthonen zue St. 
Peter“ (A 54 f. 135). Ta „Urban Saffran zu S. Peter“ je tam prvič omenjen tri leta 
poprej, l. 1629 (A 66 f. 67). V hodiškem urbarju iz l. 1554 pa je vpisan „Rueprecht 
Saffran zue St. Peter“. Imel je tri hube in gostilno ( A 2205 f. 207). Leta 1622 je še 
rečeno, da je bil „Saffran zu St. Peter“ hodiški podložnik (A 36 f. 45). V rojstnih 
knjigah je junija 1649 omenjena „Marina Sefranka“ kot žena Adama „Sefran“ (boter 
aprila 1652). Verjetno pa sta bila ta dva Žofran oz. Žofranka na Tešinji, Žofranka v 
Št. Petru pa je gotovo bila „Catharina Sefranka“ (botra avgusta 1654), žena Blaža 
„Sefran“ (boter septembra 1656), kakor piše junija 1650: „Catharina Shetina seu 
moderni Sefran uxor“ (Katarina Šetina ali sedanjega Žofrana žena).

3.	 Boštjánčič,	huba

Urbar rožeške cerkve iz l. 1504 našteva v Št. Petru poleg Užmana še Boštjančiča: 
„Jury abbt“. Čez ime Jury je pripisano ime „Wastian“. Služil je od ene hube dva 
funta (A 131). V naslednjem urbarju iste cerkve iz l. 1612 (v beljaškem muzeju) je 
zapisan tu kot posestnik „Bastian Closternig“ s poznejšim pripisom pod Boštjanom: 
„Hannzs“. Možno je, da so imeli kdaj osojski menihi to hišo v zakupu, saj je bila 
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šentjakobska župnija njihova last. Ime Klosternig najdemo pri hiši še v jožefinskem 
katastru l. 1785: „Primus Klosternig oder Wastianschitz“ (JK 463 n. 890). V roj-
stnih knjigah imamo decembra 1636 zapisano „Anshe Bastianziz“ oz. junija 1636 
Johannis Bastianzizh“, v sodnijskih knjigah iz l. 1630 pa je omenjen še „Sebastian 
Closternig des Gottshauß S. Michael Unterthan“ (podložnik rožeške cerkve) (A 66 
f. 153). V urbarju iste cerkve iz l. 1677 je zapisan „Hannzs Closternigg oder Bostian-
t schitsch“ (glej „Stiftreg.“ te cerkve l. 1746 v farnem arhivu na Pečnici). Decembra 
1725 srečamo med botri Magdaleno „Wostiantschitschinja“; zapisana je marca 1725 
kot „Magdalena Bastianka“, avgusta 1744 pa kot „Manna Bastiantschitschin“. Bila 
je to žena ali vdova Jakoba „Bastianziz ad S. Petrum“, kakor je ta zapisan januar-
ja 1701. Zgoraj imenovani Primož Klosternig ali Bostjančič se je poročil januar-
ja 1761 v Rožeku: „Primus Wastianzhizh viduus (vdovec) ex parachia S. Jacobi in 
Ros“. Novembra 1787 se je poročila „Maria Klosterniggin (St. Peter 3)“ z Matevžem 
„Stücker“. Ta je potem postal Boštjančič (gl. mrliško knjigo marca 1793).

5.	 Úžman,	huba

Oschman, Aßman, Asmus so skrajšane oblike za Erasmus (Gottschald).
„Huschman zu Sand Petter“ beremo v urbarju rožeške cerkve l. 1504. Ta je tedaj 
imel dve hubi, eno v Drevljah, drugo v Št. Petru (A 131). Še l. 1612 je imel „Blasi 
Huschman“ isto posestvo, kakor piše v urbarju cerkve iz l. 1612 v beljaškem muze-
ju. Obe hubi je ta Blaž „Huschman“ dobil l. 1612 po smrti svojega očeta Gregorija 
„Huschman zu S. Peter“, kakor piše graščinska knjiga prevzemov. Cerkveni urbar 
je vodil tedaj graščinski flegar in ne župnik. V tem cerkvenem urbarju beremo tudi 
o žalostnem koncu tega posestnika. Leta 1628 piše, kako so Ušmana pregovorili, 
da je zamenjal svoje posestvo za kajžo Lampreta Klošternika. Že nekaj let ni več 
obdeloval svojega grunta, cerkvi ni dajal svojih letnih dajatev in je lezel bolj in bolj 
v dolgove. Potem se je na flegarjevo, župnikovo in kamrarjevo prigovarjanje odločil 
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za zamenjavo svoje hube („sein hueben“) s kajžo Lampreta „Closterniga“ v Pogradu 
(A 54 f. 75). Tu je govor samo o hubi v Št. Petru, tisto v Drevljah je verjetno prodal že 
prej. V tem zapisniku je tudi to zanimivo, da piše dvakrat „Huschman“, dvakrat pa 
„Uschman“. Leto navrh beremo, da si je „Blasi Uschman Kheuschler ob dem Dorff 
S. Peter ex deserpatione“ vzel življenje, o tem, kako krute navade so tedaj obstajale 
glede trupel samomorilcev, ter tudi o usodi njegove vdove (A 54 f. 92). V rojstnih 
knjigah najdemo decembra l. 1653 neko Marjeto „Usmaniza“, ki je zapisana tudi kot 
„Margar. Knessina“ (januarja 1646). Bila je to najbrž sestra Jurija „Knes seu (ali) 
Usman“ (januarja 1657). Pri Ušmanu so se torej pisali Knez. Še junija 1722 je Jožef 
„Uschman“, l. 1717 pa je zapisan kot Jožef „Knes“. Jernej „Uschman zu St. Peter“ 
je avgusta 1730 zapisan kot „Barthol. Gusman“. Tako je v urbarju rožeške cerkve l. 
1746 zapisan „Andree Kneß oder Uschman zu St. Peter“. Jožefinski kataster očitno 
pozna samo Andreja „Uschmann“ brez imena „Knes“ (JK 464 n. 5).

6.	 Kramar,	kajža

Zgodovina te kajže se začenja l. 1660. Rumovčnik, posestnik Klošternikove, to 
je Boštjančičeve hiše, je prišel na boben zaradi zaostalih dajatev. Tedaj je Hanzi 
Perner kupil hišo („die behaußung“) z vrtičkom vred in eno njivo na spodnjem 
polju (A 56 f. 151). Odslej je označena kajža v rožeških zapiskih kot Pernerjeva 
kajža. Leta 1668 jo kupi Lovrenc Tschuden za 100 goldinarjev (A 59 p. 213). V 
rojstnih knjigah je ta vpisan kot Inocencij „Miklauz seu (ali) Zhuden“ (januarja 
1671) oz. „Inze Miklauz“ (boter decembra 1669). Njegova žena „Gera Inzinna na 
St. Peter“ je botra januarja 1679. Vincenc je bil sin Miklavža „Tschuden“, rojen 
januarja 1636. Umrl je l. 1676, in njegova vdova Jera Čuden je dobila „Ihres Mans 
Vincent Tschuden hinterlassene Perner Keusche zu St. Peter“ (A 59 p. 331). Leta 
1683 beremo, da je izročila Jera, vdova pok. Urbana Mikhla, kajžo pri Št. Petru 
zetu Juriju Rauterju (A 59 p. 422). Kaže torej, da se je Jera Čudna drugič poročila 
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z Urbanom Miklom. Kakor je razvidno iz rojstne knjige, je bil Jurij Raiter Partli-
cev v Podgradu. Februarja 1687 je pri krstu prvega otroka Jurija oče zapisan s tem 
dvojnim imenom: „Georgij Rautter aut (ali) Bartliz ad. S. Petrum“. Ko se jima je 
rodil zadnji, osmi otrok avgusta 1710, je oče zapisan kot „Georgij Lauter“, žena 
pa je vpisana marca 1688 še kot „Catharina Inzgin ad S. Petrum“. Februarja 1702 
se spremeni očetovo ime v „Lautmon“, kakor je že vpisano v rožeškem urbarju l. 
1697 („Georg Lauthman“ (A 55). Avgusta 1730 končno srečamo kot botra Jurija 
„Lautman Kramer bey St. Peter“. Leta 1721 je izročil kajžo („Perner oder Geo. 
Lautman Kheischen zu St. Peter“) sinu Juriju (A 10 f. 32), l. 1729 pa jo je dobil zet 
Miha Wuzella, Podlipnijakov v Podgorjah (A 10 f. 125). Aprila 1727 je njegova 

Št. Peter in Št. Jakob v Rožu leta 1914.
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žena kot botra še vpisana kot „Barbara Läuterza“ oz. kot „Barbara Lautmanza“ 
(decembra 1726), novembra 1730 pa je že „Bezeleuka“.

7.	 Štikar,	huba

Sticker bi lahko pomenilo isto kakor Spitzer.
Prvi znani posestnik pri tej hiši je bil Peter Stykher, ki ga najdemo v prvem ohra-
njenem rožeškem urbarju iz l. 1521. Služil je letno deset šilingov od svoje hiše v 
Št. Petru. Imel pa je še pol hube v Dravljah (A 697 f. 74). Nato več kakor sto let ne 
najdemo več nobenega Štikra v Št. Petru, čeprav se začenjajo ohranjene knjige pre-
vzemščin že z letom 1595. Šele l. 1634 beremo v teh knjigah, da prosi „Andre Kneß 
zu Pograt“ (Andrej Knez v Pogradu), da bi smel prepustiti svojo hubo, ki jo je prejel 
pred tremi leti od očeta, svojemu bratu Marku Štikru v Št. Petru („seinen Pruedern 
Marco Stickher zu St. Peter“), tako kakor jo je dobil (A 54 f. 172). Andrej Knez je 
dobil svojo hišo v Pogradu l. 1631. Tu je omenjeno, da ima najstarejši sin Marko že 
svoje posestvo v Št. Petru oz. to je popravljeno, da je že odpravil svojega najstarejše-
ga sina Marka, ki mu je posodil denar, katerega pa je oče že vrnil, razen 40 gold. (A 
54 f. 132). Ko „Marco Knes“ prepušča svojo hišo v Št. Petru l. 1662 sinu Jakobu, se 
imenuje ta hiša „Khnesen Hueben zu St. Petter“ (A 59 p. 103). Leta 1670 pa že prepu-
sti ta svojo „Kneßen Hueben by St. Petter“ svaku „Jury Janneschitz“ (A 59 p. 225). 
Po rojstni knjigi je bil ta Jurij Janežič Krištofov sin iz Velike vasi. Januarja 1667 
namreč piše, da je bil krščen sin Jurija „Cristof in Jere, sestre Jakoba Štikarja (soror 
Stikar Jacobi). Pri naslednjem krstu julija 1671 pa piše samo, da je bil oče Jurij Štikar 
(Georgij Stikar). Med botri pa se omenja malo poprej (marca 1671) še „gertr. Georgij 
Janeshits uxor“ (Jera Jurija Janežiča žena). Maja 1677 pa je že tudi zapisana sama kot 
„Jera Stikerin u St. Pet.“ in novembra 1689 „Gertr. Stikrina“. Neka „Gertr. Stikarza“ 
je omenjena že oktobra 1657, ali ta bo žena prednika Jakoba Štikarja. V graščinskih 
zapiskih pa se omenja Štikarjevo ime spet šele l. 1703, ko da ta Jurij Janežič, ime-
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novan tu kratko malo „Georg Stückher“, prepisati svojo hišo (Marco Kneeßen oder 
Stücker Huebe zu St. Peter) na svoja sinova (A 45 f. 48). Novi posestnik postane 
končno l. 1707 sin Jernej (A 45 f. 92), toda isti zapisnik določa tega leta preužitnino 
očetu „Jury Janeschitz zu St. Petter“ (A 45 f. 102) – Ta Jernej Štikar je marca 1726 
zadnjič zapisan kot „Bartholomei Stiker oder Knees zu St. Peter“. Pozneje se Knezo-
vo ime tu več ne omenja. Leta 1742 beremo preprosto: „Parthl Stückher zu St. Peter“ 
odstopa svoj robotni travnik „Sa Kouayayam“ (za Kovanjem) Miklavžu Korajmanu 
(A 58 f. 84). Ta travnik za Kovanjem bo verjetno oni rutič v Smričicah (in Schmri-
ziz), ki ga je prodal l. 1665 tedanji Štikar Jakob Kneß Hanzu Vidmanu iz Podgrada 
(A 59 p. 172). Tega je potem ta poslednji vrnil l. 1702 spet tedanjemu Štikru Juriju 
Janežiču (Jury Jänschüz) (A 45 f. 29). Po letu 1742 se menda Knezovo in Janežičevo 
poreklo zgubi, ker poznajo Štikra kot družinsko in hišno ime.

Šentpetrska cerkev, levo Štikrova domačija.
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9.	 Misotíč,	huba

Musati se in mišiti se pomeni isto.
Prvič najdemo to ime v rojstni knjigi novembra 1637, ko je bil krščen sin Antona 
(„Thoni Muschotiz“) in njegove žene Jere („Gerra“). Julija 1642 se glasi zapis: „An-
toni Mißatitz et Gertrudis“, junija 1649 pa „Antoni Misotischts seu Zausnig“. Gra-
ščinske knjige poznajo od l. 1636 do l. 1671 samo Cavsnikove („Zaußnigg“) hube, 
ker je prevzel l. 1636 „Anthoni Zaußnig“, doma z Ledine, to hubo, ki jo imenuje za-
pisnik Šulnikova huba („Schuelnigghueben“) (A 54 p. 194). Leta 1625 dobi po smrti 
Filipa Schuelniga to hubo v Št. Petru sin Doniž (A 53 f. 94). Potem manjka en zapis-
nik prevzemnin. „Thomaß Schuelnig“ v Št. Petru je služil l. 1521 1 lb (funt) (A 697 f. 
73). Leta 1671 je prevzel to Zaußnigovo hubo v Št. Petru „Adam Keischnig“ (najbrž 
s Hodnine) za svojega najmlajšega sina Petra (A 59 p. 257). Ta „Petrus Missotisch 
ad S. Petrum“ je umrl decembra 1737, star 90 let. Njegova žena „Agnes Misotischa“ 
je bila botra novembra 1721. Sam je zapisan tudi kot „Petrus Musethiz“ (decembra 
1703). Njegov sin Franc je januarja 1725 zapisan kot „Musethiz“, januarja 1720 pa 
kot „Mußetizh“. To je dokaz, da je bil samoglasnik že vselej polglasnik. Septembra 
1731 beremo celo „Masotizh“ ali kar „Sotitsch“ (oktobra 1728). Tudi jožefinski ka-
taster iz l. 1785 ima napisano „Peter Keuschnig oder Misottitsch“ (JK 464 n. 23), 
na drugem mestu pa „Peter Mosotitsch“ (JK 466 n. 577). Ali sta imeni Mozétič in 
Misotič istega izvora? Odgovor na to vprašanje prepuščam jezikoslovcem.

11.	Méžnar,	kajža

Najprej najdemo omenjeno samo latinsko „aedituum apud Stm Petnim“ (botrina 
marca 1640), februarja 1657 je omenjen potem „Laur. Mesnar ad Stm Petnim“ (boter 
februarja 1657). Leta 1649 se omenja neki Hanzij, sin Ahaca Ciprijana, kot Mežnar v 
St. Petru (A 49 f. 63). Kajžica pri Mežnarju je pogosto menjala gospodarja.
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12.	Múzek,	kajža

Ime Muzek najdemo najprej v krstni knjigi l. 1643: „Lucas Musez“. Pri drugem kr-
stu novembra 1651 je zapisano ime „Lucas Gabriell seu (ali) Musutsch“, pri četrtem 
krstu oktobra 1660 pa je zapisan „Lucas Musuz“. Kot boter je zapisan ta „Lucas 
Potoznig seu Masuz“ aprila l. 1662. Vmes je zapisan tudi kot „Lucas Vasneg seu 
Musezh“ (boter januarja 1650) ali tudi samo kot „Lucas Lasnig“ (boter decembra 
1648). Leta 1659 je dobil „Lucas Pätuetschnigg“ od Boštjančiča nasproti ležeči mali 
vrtiček (A 56 f. 152), l. 1695 pa proda ta „Lucas Patuetschnig bey St. Peter“ svojo 
„Mußickh Keusche“ Partlu „Strelz“ (A 57 f. 102). Ženo tega posestnika Partla Am-

Narodna šola v Št. Petru je začela s poukom novembra 1908.
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broža ali Strelca je kaplan Štefan Trusnovič, Primorec, junija 1701 zapisal kot „Elena 
Musizigna“.
Ime se je torej vedno glasilo Muzec ali Muzek. Muza ali muzga pomeni močvirje ali 
večjo mozgo. Pravijo mi, da včasih stoji pri Muzku pred hišo velika luža.

13.	Pípan,	huba

Pipan je gotovo stara hiša. Bil pa je Pipan podložnik osojskega samostana, katerega 
ohranjeni urbarji segajo samo do l. 1652 nazaj. Leta 1614 se omenja med upniki Pe-
ternela Primka iz Gorinčič tudi Pipan pri Št. Petru (A 48 f. 100). V rojstnih knjigah 
pa najdemo takoj od začetka oktobra 1635 Petra Pipana kot očeta. Marca 1640 je 
zapisan tam njegov naslednik Doniž kot „Vpipan“, njegova žena je bila Jera „Pipa-
niza“ (botra oktobra 1662 in novembra 1663). „Chatarinizha Pipanoua“, botra junija 
1651, je bila najbrž njegova sestra oziroma sestra pokojnega Petra Pipana. Novembra 
1645 je vpisana ta kot „Catharina Pipan filia“. Kaže, da se je Doniž poročil z vdovo 
po Petru Pipanu, ker so pri obeh isti krstni botri. Septembra 1640 je namreč boter 
otrok Gašparja Mudna Doniž „Lasnickg“ (Voznik na Voze), septembra 1645 pa je 
namesto njega botra Jera „Pipanina“.
Merku piše: „Pipan – morda v zvezi s svetniškim imenom Philippos“. Tudi Gott-
schald navaja okrajšano obliko Pippo.

16.	Krávcar,	huba

Prvič najdemo to hišo zapisano v haleškem urbarju okoli l. 1510: „Kreuzer zu Sanndt 
Peter dient für all sach tl. III“ (GV 2/ss f. 45). Kaže, da je tu ime prevedeno. Kravcar 
bo najbrž res pomenilo krajcar – ta izraz smo si pozneje izposodili iz nemščine (glej 
Kluge/Götze: Etymol. Wörterbuch). V 13. stol. so v Veroni in Meranu kovali srebrne 
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beliče s podobo križa. Pozneje je ta denar izgubil svojo vrednost in so ga kovali iz ba-
kra. Besedo kravcar so naši ljudje morda dobili iz Vidma. Neki gospod Krauzer mi je 
pravil, da je našel to ime tudi v Furlaniji. Če je ta domneva pravilna, bi pomenilo ime 
Kravcar, da je bil gospodar toliko vreden kakor veronski krajcar. Tako bi bilo tolmačiti 
tudi ime Gros: toliko je namreč vreden kakor francoski gros iz Toursa.
Vsekakor najdemo v rojstnih knjigah ime zapisano kot Krauzer, npr. junija 1636 je za-
pisano „Lipei Krauzer“. Njegova žena je „Marina Crauzerza“ (botra novembra 1649). 
Marca 1641 je pripisano, da je ta Kravcar iz Št. Petra: „Lipei Krauzer ex uila Sancti 
Petri“. Februarja 1638 je zapisano enkrat tudi „Lipei Kroizer“. Sodeč po jožefinskem 
katastru bi človek sklepal, da se je ohranil Kravcarjev rod do današnjih dni (JK 464 
n. 12). Tedaj so bili še podložni graščini Halek. V rojstni knjigi decembra 1647 pa 
beremo: „Laur. Grill seu modo (ali sedaj) Crauzer“. Januarja 1652 je isti zapisan kot 
„Laur. Bidman“. Torej je bil ta Lovrenc Kravcar Grilov v Podgradu. Njegova prva 
žena Marina Crauzerza (botra decembra 1647) je bila po vseh znakih vdova po Lipiju 
Kravcarju. Ko se je rodil Lovrencu z drugo ženo 24. septembra 1641 sin Mihael, je za-
pisan še kot „Laur. Widmon apud S. Petrum“. Ta sin pa je potem še maja 1703 zapisan 
kot oče „Michael Vidman seu Krauzer de S. Petro“, pa seveda tudi samo kot „Michael 
Krauzar“ (boter oktobra 1703). Ko so krstili njegovega brata Štefana, 26. decembra 
1677, so že zapisali samo „Laur. Krauzer zu St. Peter“. Kot oče je potem ta zapisan z 
enim imenom, npr. junija 1710 kot „Stephan Krauzar“. Umrl je ta „Stephanus Krauzer 
rusticus (kmet) ad S. Petrum“ septembra 1734. Sledil mu je sin Jakob Krauzer „ex 
fano S. Petri ex domo Krauzer“ (od svetišča sv. Petra iz Kravcarjeve hiše), kakor piše 
v knjižni latinščini brez opombe Vidmanovega rodu ob poroki januarja 1781.

18.	Presáčnjak,	kajža

To hišno ime najdemo prvič zapisano l. 1744, ko je dobil po smrti Adama „Fugger 
oder Prosetschnigg“ kajžo njegov sin Marko (A 58 f. 145). Leta 1762 se imenuje kaj-
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ža „Preßätschnigg“ (A 15 f. 233). V rojstni knjigi je najprej marca 1781 zapisano ime 
„Prösitschnig“, oktobra 1781 pa ime „Preschatznigg“. Mrliška knjiga piše decembra 
1802 „Preschetznigg“, julija 1810 pa „Preshetschniagg“. Poprej se je imenoval pose-
stnik kajže po domače Adamec. Tako beremo avgusta 1734 v mrliški knjigi, da je bila 
pokopana hči rodarja, p. d. Adamca („parvula fabri lignarii vlg. Adamiz dicti ad S. 
Petrum“). Decembra 1723 je zapisan Adam Fukar kot Adam Rodar. Grunt, kjer si je 
najbrž sam postavil to kajžo, je kupil l. 1711, ko ga je kaplan Primorec januarja prvič 
zapisal v rojstni knjigi kot Adama „Fuchar“. Ta grunt so prodali že l. 1660 od Bostjan-
čičeve hiše. Tedanji gospodar je zaostal s svojo tlako rožeški cerkvi, katere podložnik 
je bil. Graščina mu je nato prodala njivo in travniček na zgornjem polju.
Mimo Presačnjaka je vodila pot iz Št. Petra v Gorinčiče, ker je tu mala dolinica, t. i. 
preseka. Odtod tudi hišno ime.

19.	Kájžovc,	kajža

Maja 1807 je tu umrla „Ursula Uschmanin die alte Keischniggin“, stara 65 let. Už-
manovo kajžo (Uschman Keische) omenja cerkvena knjiga prevzemščin decembra 
1775 (A Pf. Rosegg). Januarja 1831 se je tu poročil Jakob Tschuden, posestnik Kei-
schouzeve kajže.

20.	Gvážar,	kajža

Leta 1773 je kupil Filip Lamprecht Ajnzidlerjevo (Einsiedler) kajžo pri Št. Jedrt od 
Jere Plavčinje, ki jo je kupila nekaj let poprej (1768) (A 14 f. 243). Filip Lamprecht, 
steklar, glažar, je bil sin Martina Lamprechta, ki je bil najbrž priseljenec nekje iz 
Bovca, če sme človek soditi po imenu njegove žene, rojene Kobal (gl. krst. knj. aprila 
1751). Filip „Lamprecht vgl. Guashar“ je umrl septembra 1840, star 89 let.
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TEŠINJA PRI ŠT. JAKOBU – TÖSCHING

1.	 Maček,	kajža

Hišno ime Maček je precej pogosto hišno ime, ogledati si pa hočemo tukaj hišno 
ime na Tešinji.
Clemen Mätschnigg nastopa kot priča skupaj s Pipanom in Kravcarjem iz Št. Petra 
l. 1609 (A48 f. 23) oz. že l. 1603 (A 1 f. 181). Leta 1621 pravi zapisnik, da je dobila 
Mačkovo kajžo v Št. Petru (Maschig Kheuschen zue St. Petter) po smrti Klemena 
Mačka njegova vdova (A 53 f. 12). Leta 1625 pa piše, da je prišla Marjeta, vdova po 
pok. Klemenu „Matschig“, in prosila, da bi smela prepustiti kajžo Donižu Ilovniku 
(Illonigg), kateremu je nameravala dati za ženo hčer Heleno (A 53 f. 88). Po smrti 
Doniža Jelleniga l. 1659 je dobil kajžo dedič Tomaž. Obljubiti je moral, da bo po-
stavil popolnoma novo kajžico, ker je bila stara vsa razdrapana (A 56 f. 119). Sedaj 
je ostalo ime Ilovnik oz. Jellenigg pri Mačku vsaj do l. 1743, ko je izročil Boštjan 
Jellenigg kajžo, ki jo je dobil l. 1703, sinu Hanziju. Tu iz imena Ilovnik naenkrat 
nastane ime Orehovnik. Januarja 1746 umre Jera Orehovnik, p. d. Maček (orechou-
niggin vgo. Mazikin in Teschen), stara prilbližno 70 let; novembra 1746 se nato 
znova poroči 70 let stari vdovec Sebastian „Oröchounigg vulgo Mazigg“. Tega leta 
je namreč umrl tudi sin Hanzej in oče je moral znova prevzeti kajžo. Ker je bil pa le 
prestar, jo je prodal l. 1748 Blažu Kajžniku (Zitterschlager) s Hodnine, čigar žena je 
bila Uršula, roj. Mikula, p. d. Vrbnikova. V jožefinskem katastru iz l. 1787 je zapisan 
kot „Joh. Jellenik Matschik“ (JK 464 n. 558). Tako beremo tudi v poročni knjigi no-
vembra 1781, da se je poročil Hanzej, sin Blaža „Jllung“, ki je bil kajžar, in njegove 
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žene Uršule. Bogve zakaj je ljudem bolj ugajalo ime Jellenik kakor pa Kajžnik. Že 
l. 1749 pa je zapisan v oporoki Boštjana Jelleniga, p. d. Mačka, na Tešinji kot priča 
„Blasy Kaischnigg aniezo (sedaj) Jellenigg“ (A 15 f. 35).

2.	 Jírhele,	kajža

V rojstni knjigi naletimo prvič na to ime novembra 1661: „Ursula Jergll na tihine 
uxor“ (Uršula, žena Jergeljna na Tešinji). Če prerešetamo Jurije tistega časa, ki bi 
po botrih sodeč lahko bivali na Tešinji in bi imeli za ženo Uršulo, nam ostane edino 
Jurij Kessan (maja 1656). Njunemu otroku sta tedaj botrovala Jernej Močnik in Eva 
Pipanova. Ime je zapisano tudi kot Cassan (januarja 1662) ali Cossan (maja 1663). 
Vsekakor je bilo tuje, kakor tudi Jergelj ni ravno rožanskega izvora. Žena je zapi-
sana, ko je vračala botrstvo Jerneju Solitrarju ali Močniku, tudi kot Vršula Juriza 
(januarja 1675). V osojskem urbarju iz l. 1671 najdemo kot posestnika kajže Jurija 
Klančnika (Glantschnig) (A 110 p. 418). Leta 1721 piše osojski protokol, da je izroči-
la Uršula Klančnica (Gläntsch nigin), katere mož je bil Partl, svojo kajžo pri Št. Petru 
vnuku Miklavžu. Ta je menda začel trgovino na Tešinji. Januarja 1739 je zapisan kot 
„Nicol. Jergele mercator in Theschina“ (trgovec na Tešinji). Kot oče je vpisan vselej 
kot Jergele ali Jergel (sedemkrat). Šele septembra 1745 najdemo Nikolaja „Quant-
schnig vgo. Koraimon“. Prejšnji lastnik se je s trgovinico verjetno preselil v Pograd.

3.	 Lipej,	kajža

To hišno ime je nastalo šele po l. 1780. Vsaj do l. 1782 je bila to Muzkova kajža. 
Urbar šentjakobske fare iz l. 1799 ima še staro ime „Hafner oder Ziprian Keusche“. 
Leta 1714 je bil neki „Valtan Zipperian bey 74 Jahrn alt“ podložnik osojskega samo-
stana in kajžar v Št. Petru. Pred 50 leti je služil pri Štefanu Schuldtschitzu (Žučič) 



233

kot pastir (A 23 f. 63). Marca 1674 je vpisan kot oče Valentin Habnar, julija 1679 pa 
je isti zapisan kot „Valtan Cyprian na Thoschina“. Njegova žena Marina Habnarza 
je botra januarja 1671. Habnar na Tešinji se menda prvič omenja l. 1642. Tedaj sta 
prišla k flegarju v Rožek gospod Jurij Pobarig, župnik v Pogradu, in Pavle Klančnik 
(Glantschnigg), lončar (Hafner), s prošnjo, da bi smel zadnji postaviti pečnico in 
uto takoj nad Št. Petrom. Ondotna uboga cerkev bi dobivala potem primerne obresti 
(A 52 f. 37). V rojstnih knjigah je omenjena samo hčerka Pavla Klančnika januarja 
1664: „Vrsula Habner filia“.

4. Kránjc

V rožeških zapisnikih Kranjca na Tešinji ne boste našli; vsaj pod tem imenom ne. Leta 
1745 so si pomagali s tem, da so navedli prejšnje posestnike: „Agernigg oder Stephan 
Inzgo aniezo Thaman Pretler Keusche in der Tösching ob St. Peter“ (A 58 f. 147). Leta 
1710 je namreč prodal Jakob Aggernig svojo kajžo v Št. Petru, kakor piše zapisnik (A 
45 f. 240), Štefanu „Inzkho“. Ta je kmalu umrl in vdova Neža (Wittib Nesa, A 45 f. 
166) se je l. 1717 poročila s Tomažem Pretlarjem, Priklarjem, Pretnerjem ali Praecep-
terjem. Na toliko načinov je bilo zapisano njegovo ime, bil pa je verjetno pravi Kran-
jec, kajžica pa je imela že poprej svoje ime. Kajti že oktobra 1642 je bil krščen Doniž, 
sin Jakoba „Crainz na tihine“, aprila 1678 pa je bil krščen Jurij, sin Doniža „Khreinz 
na teschina“ in matere Halenke. Ta sin Jurij je dobil l. 1703 „Agarnig Kheuschl in 
Tösching“ od očeta Doniža Agerniga. Rojstne knjige poznajo samo Kranjca, grajski 
zapisniki pa se igrajo z imenom Aggernig. Odkod je to ime? Sodnijska knjiga navaja 
septembra 1647 in marca 1642 nekega Jakoba Ogradniga, kajžarja v Št. Petru, rojstna 
knjiga pa pozna samo Jakoba „Crainz na tihini“ (oktobra 1642). Tudi prevzemni zapis-
nik pravi l. 1652 (A 56 f. 43), da je umrl Jakob Ogradnig in Jurij Schuester se je oglasil 
za kajžo, t. j., da je bil pripravljen poročiti se z vdovo. Leta 1665 sicer pravi, da je bil Ja-
kob Schuester, kateri je izročil „Agornig Keusche bey St. Peter“ svojemu pastorku Do-



234

nižu Igordnigu, ki se je moral poročiti z njegovo hčerko Helenko (Hellenga). To pa bo 
najbrž majhna pomota. Očim je bil Jurij Schuester, oče Doniža Agorniga, Igornig pa 
je bil Jakob Ogradnik. Pri Ogradniku in tudi pri Kranjcu se pravi hišama v sosednih 
Gorinčičah. Jakob Ogradnik je dobil kajžo l. 1603: „Keuschen an der Teching, darauf 
hieuor Anthoni Ogradnigg sel(iger) gesessen“. Bil je rejenec Antona Ogradnika. Sicer 
najdemo zamenjavo črk imena Ogradnik tudi v rojstnih knjigah oktobra 1710, kjer je 
zapisan Matija Ogradnik iz Gorinčič kot „Mathei Ogarnich“. Razlika je samo v tem, 
da ta pomota ni napravila pravila za kako „družinsko“ ime.

5. Rúprat

Leta 1692 beremo v prevzemnem zapisniku, da je po smrti Rupa Kajžnika (Keusch-
nig) dobil sin Boštl kajžo v Št. Petru (A 57 f. 72). Leto nato je zapisan potem ta kot oče 
Boštjan „Ruprecht in Töschina“. Umrl je ta Boštjan, p. d. Rupert, gostač v Št. Petru, 
star skoraj 90 let, marca 1741. Katero je bilo njegovo pravo družinsko ime, da govorimo 
moderno? Pri krstu januarja 1671 je njegov oče Martin zapisan kot Caisnig, pri krstu 
brata pa kot „Ruprecht nä Thöschina“. Iz tega bi sklepali, da je bilo njegovo družinsko 
ime Kajžnik (Keuschnig), p. d. Ruprat, kar pa ni res. Oboje je bilo domače ime. Leta 
1675 namreč piše prevzemni zapisnik: „Rueph Kheischnig bey S. Peter“ izroča svojo 
kajžico zetu Martinu Močniku (Matschnikh). Ta je bil poročen z Rupratovo hčerjo 
Katarino. Če bi hoteli najti to Katarino, rojeno Ruprat ali Kajžnik, v rojstnih knjigah, 
bi bilo naše delo spet zaman. Najbrž je bila krščena 22. novembra 1650, krsti telj pa 
je pozabil zapisati otrokovo ime. Kot oče je tu imenovan Avgustin Rupert, mati pa je 
Katarina. Botra je bila Catharina Crainzhina. Ko je vračala mati Katarina botrstvo 
Kranjčevim na Tešinji, je bila zapisana kot Catharina Ruprehtia (septembra 1658) oz. 
kot Catharina Ruperti Caisnig (marca 1653). Pravilneje bi se moralo glasiti Catharina 
Rupratina, kakor je potem aprila 1671 zapisana njena hčerka. Kakor vidimo, tudi oče 
ni pravilno zapisan. Oče je bil Rup Kajžnik, ne pa Avguštin Rupert. Avguštin Schuel-
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nig je bil očim matere Katarine, od katerega je dobil Rup Kajžnik kajžico l. 1641 
zaradi poroke s pastorko (A 52 f. 30). Rup Kajžnik je bil doma na Hodnini, kakor je 
razvidno iz pričevanja sina Tomaža, roj. decembra 1645: „Ruperti Caischnig fil.“ Leta 
1716 je izpovedal ta „Thomaß Rueprecht, bey 80 Jahrn alt beym Ruepp Kheischnig zu 
St. Peter gebürtig“, da je šel v svojih mladih letih nekajkrat na Hodnino k svoji stričnici 
(Ängelen) in je tam pasel na njeno prošnjo ovce (A 45 f. 94). „Augustin Schulen“ je 
omenjen v rojstnih knjigah februarja 1640. Maja 1652 pa piše tam izrecno „Schuln ad 
Stm Petrum“. Že l. 1521 imamo nekega Tomaža Schuelniga v St. Petru (A 1521 f. 73). 
Sedaj je domače ime Šuln ohranjeno še v Vogrčah v Podjuni.

7. Miklávc

Leta 1652 beremo v prevzemnem zapisniku, da je prodal Blaž Romovčnik (Ramot-
schnig), ker je imel hišo v Veliki vasi, svojo kajžo v Pogradu Gašparju Čudnu (Tschu-
den) (56 f. 40), v rojstni knjigi pa najdemo večinoma samo Gašparja „Miklavz“, npr. 
že novembra 1650. Njegova žena je „Gertr. Miklauzina“ (novembra 1663) ali „Gertr. 
Miklavzhika“ (julija 1671). Zdi se, da je bil prvi Miklavc oče Miklavž Tschuden, čigar 
sin Inocenc (Incej) je bil krščen januarja 1636 in je zapisan tudi kot „Nicolaus Habnar“ 
(marca 1642). Omenjeni „Inze Miklauz“ (decembra 1669) je zapisan potem tudi kot 
„Inocentius Miklauz seu (ali) Zhuden“ (januarja 1671), toda že Blaž „Romounznigh“ 
(februarja 1644) je na nekem mestu vpisan kot „Blasius Miquauz“ (septembra 1640). 
To bi kazalo, da je to hišno ime obstajalo že l. 1640. Graščinskemu pisarju pa ni prišlo 
na misel, da bi vpisal hišno ime kajže. To bi bilo kmetavzarsko. Leta 1699 je bilo treba 
namesto hišnega imena zapisati „Blasij Ramotschnig oder Casper Tschuden kheuschen 
zu Pogradt“. Dobil jo je tedaj zet Andrej Valentinitsch, Blatinč (A 57 f. 163). Leta 1733 
se je potem glasilo: „Andree Vallentinitsch Keuschen an der Tösching“ (A 40 f. 167). V 
matičnih knjigah pa je večinoma narobe. Marca 1743 je bil pokopan „Andreas Miklauz 
in Teschn“, star 90 let; avgusta 1730 je bil za botra „Augustinus Quauz“.
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8.	 Žofrán,	kajža

Leta 1599 zamenja Jožef Weber (tkalec) svojo kajžo na Tešinji (in der Teching) z Bla-
žem Closternigom (Bostjančičem) v Št. Petru (A 1 f. 97). Leta 1608 proda „Lucas 
Closternig“, ker je že dolgo vdovec, svoje majhno posestvo v Podgradu bratrancu Bo-
štjanu Closterniggu za 100 goldinarjev (A 48 f. 10) in ta l. 1631 to kajžo v Podgradu, 
kakor je tu zapisano, Lovrencu „Weber“ (tj. Župnikovemu na Požarju) (A 54 f. 121 
in 124). Leta 1642 se odloči ta Lovrenc Supnik oditi v Celovec. Zato plača za svojo 
„Weber Keusche ob St. Peter in der Teching“ prevzemščino za enega izmed svojih treh 
sinov Martina, Klemena in Jakoba (A 52 f. 44). Toda l. 1646 proda Lovrenc Sup nig, 
sedaj tkalec in purgar v Celovcu, to svojo kajžo Adamu „Widamn“, bivšemu hodniške-
mu podložniku, tj. Žofranu v Št. Petru (A 52 f. 89). Leta 1671 je bila ta kajža Adama 
Saffrona ali Widmana v Podgradu izklicana na prodaj, pa je šla Žofranka k flegarju in 
ga prosila, da bi graščina tolika časa potrpela, da se bo hči mogla poročiti z Lenartom 
Strelzem (A 59 f. 250). Junija 1674 je omenjen že boter Lenart Saphrän oz. avgusta 
1682 „Leonardus Saffran in Thöschina“ in junija 1676 botra „Ursula Strauzin na te-
schina“. Ista je junija 1679 zapisana kot „Ursula Saffranka na teschina“. Kajža je dobila 
svoje ime po Žofranu iz Št. Petra. Leta 1692 je zato rečeno, da prepušča Lenart Strelz, 
ker je star, svojo „Saffranovo“ kajžo na Tešinji (in der Tösching) sinu Tomažu (A 57 f. 
74). L. 1753 je to „Strelz oder Safran“-kajža „an der Tösching“ (A 15 f. 101).

9.	 Móčnik,	kajža

Kajža je bila podložna Vernbergu. Leta 1652 je zapisan v ondotnem urbarju kot po-
sestnik „Lucass Sallittermacher bey St. Jakob“ (A 515 f. 69). Bila je tedaj polhubica. 
V rojstni knjigi sta vpisana novembra 1637 starša Lucas Shalindir in žena Alenka. 
Leto poprej, julija 1636, se ista glasita Lucas Moznik in Elenka. Oktobra 1665 jima 
sledi kot oče „Partl Salitrar seu (ali) Moznig“. Prav tako je sin tega kot oče junija 



237

1705 Blasius Moznich (tako je vpisal Primorec kaplan Trušnovec!). V mrliški knjigi 
pa je isti aprila 1744 Blasius Salitrer, star 80 let (rojen 1. februarja 1672). Septem-
bra 1743 se je poročila „Vrsula Salitrerin vulgo Mozniggin“ z Matijo Nagellejem iz 
Podgorjan, zato se glasi v urbarju l. 1767 „Matschnigg oder Mathieß Nägele an der 
Täschen“ (ADG – A Pf. S. Jac).

11.	Travnikar,	kajža

Ime kajže se pojavi šele leta 1735, ko je kar naenkrat zapisano, da se je poročil Anton 
Traunigger. Nato sledi to ime pri krstu otrok. Novembra 1736 je ta Trauniggar; mar-
ca 1740 Traunker. Šele po njegovi smrti je l. 1749 zapisano, da je prevzela Vrscha po 
smrti moža Antona Jelleniga ali Taruneggerja kajžo, ki jo je ta l. 1733 podedoval po 
svojem očetu (A 15 f. 44). Oče „Jacob Jellanig“ je dobil kajžo l. 1699 po smrti Jurija 
Koza, s pogojem, da se bo poročil s Kocevo hčerjo Uršulo (A 57 f. 174). Leta 1701 
se imenuje ta Jakob Jellonig „Wisen Huetter in der Täsching“ (A 21 f. 127). Leta 
1636 je dobil Štefan Trapp od graščine stavbišče za kajžo na Tešinji (Teching) nad 
Št. Jakobom s pripombo, da mora pridno paziti na grajski travnik imenovan Tešinja 
(Hoffwissen Dechin genand), če ne, izgubi kajžo. Letno daje od tega dva piščanca. 
(Op.: Ta zadnji stavek je bil pozneje, najbrž l. 1639, prečrtan in ob robu je bilo pripi-
sano: „Ni nič drugega kakor stavbišče brez grunta“. Dalje nečitljivo!) (A 54 f. 191). 
Od Štefana Trapa dobi to kajžo l. 1643 Blaž Schuester za svojega sina Jurija iz zako-
na z ženo Heleno. Ta Jurij Schuester se je najbrž pisal Koc ali izhajal od Koceve hiše.

12.	Radúnjak,	kajža

V rojstnih knjigah srečamo ime precej zgodaj. Oktobra 1645 je vpisan boter Blaž 
Radunegh, ki se imenuje kot oče februarja 1644 Blaž Bidman in tako januarja 1641 
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kot boter. Bil je čevljar. Njegova žena je marca 1649 „Marina sutoris seu Bidman 
uxor“ (žena čevljarja ali Bidmana). Marca 1683 je vpisan kot oče Matija „Radunig 
aut (ali) Widmon in Thöschina“ in avgusta 1744 Luka „Gabriel vlgo Raduniagg“, ki 
je umrl marca 1802 kot „Lucas Gabriel v (ali) alte Raduniagg“, star 98 let.
Kajži je dala ime neka Raduna, ki je pač igrala zelo važno vlogo, večjo kakor mož.

13.	Méžnar,	kajža

„Mesner zu Sand Jacob“ se omenja že v urbarju iz l. 1521 (A 697 f. 58) in je gotovo 
obstajal, odkar stoji cerkev. Kdaj je bila postavljena sedanja hiša pri Mežnarju na 
Tešinji, pa ni zapisano. Kajža je bila podložna cerkvi. Za časa jožefinskega katastra 
je bil Hanz Nagele mežnar na Tešinji štev. 13. Do tedaj so bili Nageleji mežnarji. Ja-
nuarja 1644 je za botra „Joannes Mesner ad S. Jacobum“; januarja 1644 je isti Joan-
nes Negele ali mežnarjev brat. Maja 1657 je boter „Florianus Negele seu Mesnar“.

15.	Novák,	kajža

V zamenjavo za grunt, čez katerega je bila speljana podgorska cesta, je dobil Peter 
Misotič ali Kajžnik l. 1776 nekaj grunta nad Št. Petrom na Puajnah. Leta 1777 je pro-
sil za dovoljenje, da bi smel ta grunt prodati tamkajšnjemu kajžarjevem sinu, tkalcu 
in žnidarju Hanziju Valentinitschu, p. d. Miklauzu, da si ta lahko postavi tam novo 
kajžo, ki naj bi se imenovala Novak (A 14 f. 389).
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VELIKA VAS – LÄNGDORF

V tem sestavku nekajkrat omenjene Replje so spodnji del Velike vasi.

1.	 Vžúčič

Vžučič je bil podložnik šentjakobske cerkve. Leta 1630 omenjajo sodnijske knjige, da 
je kupil Jurij Sultschitsch Richterjevo hubo v Veliki vasi (A 66 f. 146). Leto poprej, l. 
1629, je ta Jurij Schuschitsch prodal svojo kajžo v Dragožičah (A 54 p. 84), ki jo je bil 
kupil (Sultschitsch) l. 1623 od Črneta (Tscherne) (A 66 p. 43). Če vse to ne bi bilo zapi-
sano, bi smel sklepati, da izhaja ime Sultschitsch iz nemške besede Schulz, ki je nasta-
la iz latinske scultelus, kar pomeni župan. In bi Rihtar tu pomenilo isto, t. j. grajskega 
župana, ki raznaša podložnikom ukaze grajske gospode. Leta 1600 je Partl „Richters 
Sun“ (Rihtarjev sin) v Veliki vasi za pričo (A 1 f. 125). Leta 1629 dobi hubico Partla 
Richterja sin Klement (A 54 f. 118). Oktobra 1695 je vpisan boter „Andreas Nagale 
modo (sedaj) Schuziz“. Njegova žena je bila najbrž tista „Maria Schusiz“, ki je umrla 
aprila 1758 „in senectute vix audita“ (v nezaslišani starosti, stara čez 106 let). „Apolo-
nia Shutschaua oder Nagelneuza“ (botra avgusta 1726) je bila od l. 1728 naprej žena 
Mihe Mikla, p. d. Serainigga. Zato se imenuje januarja 1729 „Apolonia Sarainza“.

2.Knafl

Leta 1521 beremo v urbarju: „Zw Lendorf: Khnaffel vnd Vallentein dienen von 
einer Hueben“ (Knafl in Valentin služita od ene hube) (A 697 f. 67). Leta 1627 je 
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bila po smrti matere Radigunde, vdove Mihe „Khnaifl“, poravnava med dediči 
glede dveh hub v Veliki vasi, hube v Repljah, tj. v spodnjem delu „Velike vasi“, 
in hube v Podgorjah (p. d. Hape). Dediščina je bila vredna, ko jo je mati prevzela, 
4071 florintov. Pomnožila jo je s terjatvami na 4500 Fl. Imela je pravico do taber-
ne „bey der Tafern auch vill Mühe vnd arbait“ (A 54 f. 29). Dedič je plačal 85 Fl. 
prevzemščine.
Če primerjamo to s prevzemščino 10 FL, ki jo je moral plačati Rahman v Puhmu 
l. 1627, je bila to očitna krivica. Rahmanova zapuščina je bila vredna 49 FL, od te 
vsote je bilo treba odšteti 35 Fl. zapisane vdovine dote, tako da je ostalo dedičem, 
trem otrokom, samo 14 florintov. Rahmanu je moral priskočiti na pomoč bodoči tast, 
ki je prodal svojo kajžo v Tiščicah, ker mu je Rahman obljubil, da se bo poročil z 
njegovo hčerko (A 54 f. 37).
Bili so pač gospodje („Die Herrn Brüder Knafl zu Lengedorf“), kakor so imenovani 
l. 1630 (A 66 f. 119). Junija 1685 je vpisan oče Adam „Knaffell“ („Vellizei uesi“). 
Po smrti tega Adama Knaffla je dobil sin Hanz štiri hube v Veliki vasi (A 57 f. 63). 
Njegova žena „Agnes Knaffla“ je bila botra novembra 1702.

4.	 Tomažíč

Leta 1521 živi v Veliki vasi rožeški podložnik Lenart Schetina (A 697 f. 67). 1602 
je rečeno, da je dobil hubo v Veliki vasi po rajnem Lernartu Walkherju zet Lenart 
Tschettina (A 1 f. 164). Leta 1622 pa piše, da je prevzel hubo po smrti Lenarta 
Wolckerja sin Hanz (A 53 f. 35). V rojstni knjigi je vpisan avgusta 1639 boter „Joan-
nes Balihar“, ki se potem novembra 1643 imenuje „Joannes Schettina zu Lendarf“ 
in kot oče novembra 1641 „Joannes Thomaschiz zu Lendorf“ in tako tudi že no-
vembra 1638. „Caterle Thomashinka“ je botra l. 1646; junija 1650 pa se ista imenuje 
„Cathar. Shetina seu moderni Sefran uxor“ (ali žena sedanjega Žafrana).
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5.	 Frnjáčnjak

Frnjača ali frnača je lopa za sušenje slada ali peč za sušenje lanu (Bezlaj).
Leta 1757 proda polgruntar Miha „Tschodernigg“ (Šovdrnjak) svaku Primožu Kne-
zu (Kneß) nekaj grunta poleg svoje hiše zraven pota, „alwo die Malz Därr stechet“ 
(kjer stoji frnjača), da si lahko tam postavi kajžo (A 15 f. 167). Leta 1762 je že bil 
„Primus Knes oder Ferniätschniägg“ (A 38 f. 297). Leta 1765 jo proda Jožefu „Olli-
piz“ (A 15 f. 260). V jožefinskem katastru je ta „Fernatsch niack“ (JK 456 n. 257) ali 
„Fernatsch“ (ib. n. 576).

Št. Jakob v Rožu in Velika vas.
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6.	 Jakópič

Bil je podložnik cerkve v Podgorjah. V seznamu podložnikov je vpisan l. 1671 
Gregor Welder; v krstni knjigi se septembra 1639 ta kot oče imenuje „Gregor Ja-
copizh“. Ko so avgusta 1637 krstili sina Lovrenca, pa je zapisan kot „Gregor Pe-
trauz“. Njegova žena Marina (deß Petrauz zu Lengdorff) je l. 1644 tožila sosedo 
v Repljah, ki jo je dolžila, da je ukradla sadike z njenega vrta ter jih nesla čez 
Breznico v Fužine (het man sye ann der Freßniz sehen was gruenes so herunter 
gehenkht am Kopf tragen). Nesla je pa zelje za ribanje v Fužine, za kar jo je prosila 
tamkajšnja kuharica (A 50 f. 88). Maja 1664 je vpisan gornji sin Lorenc kot oče 
„Laurentius Beidan seu (ali) Jacopitsch“. Njegova žena „Agnes Jacopizhina“ je 
botra decembra 1669.

7. Šódernjak

Leta 1654 piše, da je plačal „Martin Pokh“ prevzemščino za košček travnika, kjer 
si bo mogel postaviti kajžo. Sedaj pa prepušča vse to svaku Andreju „Spendier“ 
(A 56 f. 70). Pri razkosanju Jrgovčeve hiše l. 1659 kupi „Andree Nagele“ grunt, na 
katerem stoji njegova kajža (A 56 f. 131). Januarja 1662 je ta Andrej Spendier ali 
Nagele kot boter zapisan „Andreas Shoderman“. Njegova žena je „Vrsula Soudar-
niza“ botra avgusta 1658; marca 1659 je ista „Vrsula Shouderniza“, januarja 1662 
je to „Vrsula Shoudernia“; aprila 1677 je ista „Vrsula Nagelen an der Sheudra“, 
julija 1678 pa je vpisana kot „Vrsula Nagelin aut senior (ali stara) Shoudernigin“. 
Po smrti Andreja Nageleja dobi kajžo Gregor Stornig, ki se je nameraval poročiti s 
hčerjo Uršo (Vrsa). Maja 1675 je zapisan kot oče Gregor „Schudernigg“; julija 1685 
pa kot „Gregor Soudernäk“, julija 1688 se zapis pravilno glasi „Gregor Stornigg in 
Velikoues“.
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8. Arnej

Leta 1632 piše, da se je pred 19 leti Miha Mathia v Lešah poročil s hčerjo Foltana 
„Jerne“, rožeškega podložnika, Jero, in da sedaj prevzema hubo (A 54 f. 148). Leta 
1646 dobi hubo Mihe Mathia v Veliki vasi Partl Lepuschitsch, kajžar na Bistrici (A 
53 f. 95) (gl. Krevc). V rojstni knjigi je ta julija 1652 oče „Barthol. Lepushits seu 
(ali) Shinihleb“, januarja 1659 pa „Barthol. Jerney“. Leta 1682 prepusti „Partl Le-
puschiz“ (p. d. Jernej) hubo sinu (tudi) Partlu (A 59 p. 408). Njegova žena je „Elena 
Lepusyn seu (ali) Jerneicha“ (beri Jernejka, ker je to zapisal Primorec, kaplan Štefan 
Trušnovec iz očitno italijanske šole). Novembra 1767 se je poročil njegov potomec 
„Simon Arnei“. V jožefinskem katastru se glasi ta sin „Jerney oder Lepuschitz (JK 
462 n. 1247), večinoma pa „Simon Lepuschitz oder Arne“ (JK 456 n. 396).

9. Kórpnik

Leta 1612 je prodal Foltan Gorpnigg za 150 goldinarjev svojo hubo v Repljah Gre-
gorju Račobu (Raithgeb), ker sta grunta mejila drug na drugega (A 48 f. 58) in ker 
je kupil Kvocarjevo hišo (Clazer hueben) v Veliki vasi (A 58 f. 57). Kvocarjevo hišo 
je imel l. 1600 Matevž, sin Tomaža „Khlazer“ v Veliki vasi (A 1 f. 118). Po smrti 
Foltana Gorpniga je l. 1626 prevzel hubo, ker je bil sin Primož star komaj 11 let, 
bratranec Jurij „Stämär“ (Štomarnik?) za 12 let (A 54 f. 6). Leta 1636 je plačal Pri-
mož „Corpnigg“ prevzemščino za hubo Jurija Corpnigga v Veliki vasi (A 54 f. 196). 
Leta 1642 proda ta Primož „Korpnig“ travnik ob Radiši Juriju Piržaku, ker je moral 
znova pozidati razpadlo hišo (A 52 f. 36). Primoževa žena „Marina Corpniza“ je bila 
botra januarja 1651 in aprila 1663. Leta 1667 je morala vdova „Maringa“ prevzeti 
hubo za enega izmed sinov, Hanza ali Petra (A 59 p. 203). Po smrti Petra Korpniga 
brat Hanzl ni maral prevzeti hube. Zato jo je l. 1673 dobil Jakob „Mehkula“, ki se je 
poročil s Petrovo vdovo (A 59 p. 286). Imel je pet otrok. Pri štirih krstih je zapisan 
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samo s hišnim imenom Korpnig oz. „Corpnig“, februarja 1678 „Korptnig“, samo 
pri petem krstu maja 1688 je oče „Jakob Mikula aut (ali) Korpnig“. Njegova žena 
„Magdalena Corpniza“ je bila botra februarja 1674. Kaže, da je tudi v jožef. katastru 
zapisano samo hišno ime (JK 456 n. 111 in 158).

10.	Olípec

Leta 1521 se omenja sicer v Veliki vasi „Phillig“, ki je služil od dveh hub (A 697 f. 
69). Verjetno pa ta ni bil Olipec, ker ta se imenuje mala huba (A 52 f. 27). Po vsem 
videzu je dobila hiša svoje ime po Filipu Mudnu, kateremu jo je prepustil l. 1597 tast 
„Christoph Puluermacher“, ker ga je priženil k sebi v hišo osem let poprej („denn 
Er vor Acht Jaren zu Ime ins Hauß geheurat“) in kateremu je namenil posestvo (A 
1 f. 51). Leta 1624 prepusti ta Filip, sedaj Puluermacher, zaradi starosti hubo že po-
ročenemu sinu Petru (A 53 f. 76). Peter Puluermaher je potem boter januarja 1636; 
novembra 1637 je isti „Petrus Lipiz“. Po smrti Petra Puluermacherja, t. j. Olipica, 
ki je l. 1639 zapustil sedem otročičev (A 52 f. 1), si najstarejši sin Miha l. 1641 za-
radi dolgov ni upal prevzeti male hube (A 52 f. 27). Leta 1667 jo je prevzel Lenart 
Püber (A 59 p. 202). Leta 1702 jo je dobil njegov sin Tomaž (A 45 f. 38). Njegova 
žena „Chatarina Olippizhigna“ je botra februarja 1712. Leta 1730 hiša do tal pogori. 
Pogorišče prevzame Simon „Ollipiz“ ali „Püber“ (A 10 f. 129).

11. Jérgovc

Leta 1521 navaja urbar v Veliki vasi podložnika Jerga, Trapovega zeta (Jörg des 
träpse ayden in Lendorff) (A 697 f. 68) oz. „Juri des Trabst Ayden“ (ib. 67). Leta 
1641 je prepustil Miha Trapse v Veliki vasi, ker je bil star in v dolgovih, hubo zetu 
Gašparju Mikhlu (A 52 f. 25). Njegova žena Jera „Jergauzyna“ je bila botra aprila 
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1663; februarja je ista „Jergauiza“. Gašpar „Mikll seu (ali) Jergauz“, kakor je vpi-
san kot oče februarja 1643, pa ni zmogel poravnati dolgov; zapustil je družino in 
pobegnil. Leta 1659 je bilo posestvo razprodano. Peter Sütter je dobil hišo, skedenj, 
vrtiček in eno njivo (A 56 f. 132). Leta 1660 zamenjata Peter Südter in Štefan Rader 
hišo in dve njivi od Miklnove hube (A 59 f. 22). Tomaž Rader doplača zaradi hiše 
šest srebrnih kron (A 59 f. 22). Leta 1673 je rečeno, da prodaja Tomaž Rader v Ve-
liki vasi hišo (Hoffstadt) Miklnove hube v Veliki vasi, ker je prevzel neko hubo pod 
humberško graščino, Hanzu Lepuschizu (A 59 p. 288). Leta 1704 piše, da je kupil 
tedanji posestnik Miklnove hiše (tj. Jergovc), „Clemens Scherbizl“, tudi grunt, ki ga 
je nekdaj, l. 1658 oz. 1659, prevzel Peter Sütter (A 45 f. 63). Aprila 1692 je bil krščen 
Mihael, prvi otrok Klemena „Scharbizl modo (sedaj) Jörgouz“. Hišo samo (Hoff-
statt) je ta prevzel l. 1686 (A 57 f. 1). Leta 1735 piše, da je ta kajža Hanza Lepuschiza 
ali Klemena Scherwizla pred nekaj leti pogorela ter bila spet pozidana in jo je sedaj 
dobil sin Miha (A 10 f. 177). Leta 1749 dobi to „Leposchitsch oder Jorgouitz“-kajžo 
„Lippe“, sin Mihe Lepuschitscha (A 15 f. 46). Jožefinski kataster navaja kot lastnika 
Filipa „Scherwizl oder Jörgauotz“ (JK 456 n. 587) ali „Lepuschitz oder Jörgauotz“ 
(JK 455 n. 657) in „Jörgoutz vgo. Lepuschiz“ (JK462 n. 1283).

12. Kúmar

Po smrti Štefana Maurerja dobi l. 1629 njegovo hubo v Veliki vasi Hanz Pippan, ki 
se poroči s Štefanovo hčerjo Heleno (A 54 f. 79). Leta 1653 prepusti Boštjan Khnaifl 
to Maurerjevo hubo svojemu sinu Mihaelu (A 56 f. 46). Kakor je razvidno iz krstne 
knjige, je bil Miha Knafl poročen s Kumrovo hčerjo Uršulo. Decembra 1656 je ta kot 
botra zapisana „Vrsula Cumraua filia“ (hči); decembra 1659 je potem ista zapisana 
kot „Vrsula Kumarnia“, februarja 1646 kot „Vrsula Kumarza“, januarja 1671 je to 
„Vrsula Cumerna“; januarja 1674 „Vrsula Kumrina“. (Neka „Maria Kumrauih filia“ 
je našteta med botri že l. 1638.) Oče Miha „Cumer na Weltshiuse“, kakor se glasi ju-
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lija 1676, je vpisan kot oče v rojstni knjigi vselej z imenom Knafl, samo pri zadnjem 
otroku julija 1678 s hišnim imenom Kumer. Nasprotno je pri sinu Juriju, ki je imel 
osem otrok – zapisan je le enkrat z obojnim imenom „Knafl seu Cumr“ (februarja 
1710), sicer pa vselej samo s hišnim imenom. Jožefinski kataster pozna še obojno 
ime „Knafl oder Kumer“ (JK 456 n. 182).
Ime Kumar je lahko nastalo iz imen Gundomar ali Khunemar ali iz kakega podob-
nega imena (gl. Gottschald).

13.	Backó,	huba

V urbarju iz l 1521 je omenjen tu „Clement Wätzgo“ (A 697 f. 68). Leta 1621 vidimo 
vse hibe nezaupanja: oče Blasij Waizgo daje svojo hubo sinu Štefanu s pogojem, da 
ostane stari, dokler bo živel, popoln gospodar v hiši, sin Štefan pa mu mora, kakor 
doslej, zvesto pomagati pri gospodarstvu (der alte die Zeit seines Lebens ganz völli-
ger wierth Im Hauß sein vnd verbleiben solle – und der Sohn Stephan anderst nicht 
dan wie vorhin gehalten werden und Ime gethreuelichen haussen helfen solle). Po 
smrti sina Štefana prepusti oče Blaž Waizko hubo sinu Gregorju (A 53 f. 93). Tudi sin 
Gregor ni bil dolgo gospodar Backove hiše. Že l. 1629 je dobil po njegovi smrti hubo 
Primož Rader (Rodar) z Breznice, poznejši mož sestre Rotije (A 54 f. 106). „Rotthia 
Bazko uxor (žena)“ je botra aprila 1642. Gregor, sin Primoža Bazka in Rotije, je bil 
krščen marca 1637. „Catharina Bazkouiza“, botra novembra 1660, je bila druga žena 
Primoža „Bazko“. Leta 1666 je rečeno, da prodaja Primož Reßman Backovo hubo 
(Watzko Huebe zu Lengdorf) Šimanu Romotschnigu (Hrumovčnik), kajžarju v Svat-
nah. Junija 1667 je vpisan ta v krstni knjigi še kot „Romouznik“, pri naslednjih treh 
otrocih pa je zapisan kot „Bazko“ (decembra 1672) ali „Wazgo“ (julija 1678 in aprila 
1683). „Vrsula Bazkouiza“, botra aprila 1671, je bila njegova žena. Leta 1711 prepušča 
ta malo hubo bodočemu zetu Jakobu Lepuschizu, „dero arme alte Besizer schon 30 
iahr darauf gehaust“. V resnici je bil stari posestnik tu gospodar nad 40 let. Pri prvem 
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otroku je zapisan novi gospodar kot „Jacobus Grumouznig“, pri nadaljnjih šestih 
pa kot „Bazko“ (npr. septembra 1718) ali „Wazko“ (septembra 1715). Njegova žena 
Marina „Batskouza“ je botra novembra 1718. Po smrti Jakoba Ramotschniga dobi 
hubo l. 1764 sin Jakob (A 15 f. 250). V jožef. katastru stoji enkrat „Jacob Watzko oder 
Ramusch“ (JK 462 n. 1268), sicer pa samo „Jakob Wazko“ (JK 456 n. 189 in 413).

15.	Kóšat,	huba

Hiša je bila podložna šentjakobski cerkvi, zato se je treba zadovoljiti s podatki v roj-
stni knjigi. Septembra 1646 je vpisan oče Christoph Kossatt. Pri naslednjih sedmih 
krstih je ta Krištof Bazko; avgusta 1651 se isti imenuje Krištof „Bazko seu (ali) Snai-
der“. Prav tako je vpisan naslednik marca 1690 s tem dvojnim priimkom „Barthol. 
Koschat aut (ali) Schneider in Langdarff“, toda decembra 1682 se glasi vpis samo 
„Barthol. Koschat – in Raplach“. Jožefinski kataster ima zapisano „Koschath“ (JK 
455 n. 507) ali „Koschatitsch“ (ib. n. 655).

16. Tómele

Leta 1617 izroči Toman Khneß, kajžar v Podgradu (tako je zapisano!), svojo kajžo 
zetu Miklavžu „Rathgeb“ (Račob) (A 48 f. 120). Po njegovi smrti plača l. 1645 sin 
Lovrenc prevzemščino za očetovo kajžo v Veliki vasi (A 52 f. 81). V rojstni knjigi 
najdemo samo dva krsta iz družine Lovrenca „Thomele“, t. j. decembra 1657 in julija 
1663 (Thomale); njegova žena je Magareta „Tomilinka“, botra februarja 1665. Med 
botri pa je junija 1661 tudi „Laurentius Racheb“. V urbarju iz l. 1697 je še naveden 
posestnik „Niclass Raitgeb“ s pripisanim novim lastnikom Andrejem „Schüttan-
kopf“ (A 55). Pri krstu prvega otroka, sina Blaža, se piše oče še „Tressagau“; oktobra 
1669 je isti zapisan kot „Tomalle“, aprila 1681 pa kot „Andreas Thomele in Läng-
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dorf“. Njegova žena „Elisabeta Treseglau na Weltsheusa“ je botra decembra 1679. 
Marca 1678 je ista zapisana kot „Spella aut Elisabetha Thomalin aut Schittenkopff 
zu Lengdorf“. Sin Blaž je imel osem otrok. Pri krstu prvega otroka je ta „Blasius 
Treslglau“, nato „Schitenkopf“ (npr. avgusta 1690), pri zadnjem, septembra 1704, 
„Blasius Thomali“. Jožefinski kataster je ohranil ta dvojni priimek „Klem. Schitten-
kopf oder Thomele“ (JK 456 n. 191), čeprav je dobil ta Klemen kajžo („die Schittel-
kopf oder Thomele Keusche“) od svojega očeta Hanza „Püber“ (A 15 f. 201), ki je 
dobil kajžo oz. polhubo kot zet l. 1729 (A 10 f. 119).

17.	 Ráčob

Leta 1521 je služil Jakob „Ratgeb“ v Veliki vasi o nekem rutu (A 697 f. 70). Leta 1597 
prepusti Lampret „Rathgöb“ svojo hubo v Repljah, t. i. „Peizl“-hubo, sinu Petru (A 1 
f. 50). Peter „Raittgeb“ zaprosi l. 1622, ker nima več gospodinje, da bi smel prepustiti 
hubo sinu Hanzu (A 53 f. 36). Januarja 1637 je še vpisan krst Antona, sina „Hanshe 
Razob“. Decembra 1637 je ta boter „Anshe Raszep“. Aprila 1647 toži desetnik Gre-
gor „Raittgeb“ v Veliki vasi Gregorja „Öller“ (Heller), da je pred več kot 19 leti zame-
njal svojo hubo z bratrancem Hanzom „Raitgeb“ (A 50 f. 134). Hanz Raitgeb prepusti 
l. 1665 hubo zetu Gašperju Kovaču (Schmidt) (A 59 f. 171). Kaže, da ta ni zapustil 
otrok, ker l. 1718 predstavi njegova vdova Urbana „Mikhulla“ kot svojega ženina (A 
45 f. 293). „Nescha Ratshopanza“ je botra februarja 1730, julija 1732 pa je zapisana 
kot „Agnes Razhabna“. Katarina „Razhobelz(a)“, zapisana kot botra januarja 1771, je 
žena sina Jožefa „Racob“, ki je prevzel malo hubo l. 1752 (A 14 f. 90).

18.	Mežnar

Cerkev v Veliki vasi je stala že l. 1624, ker je bil tedaj zapisan Peter „Vrbaniz“ v Dra-
gožičah kot podložnik prav cerkve sv. Doniža v Veliki vasi (A 53 f. 75). Leta 1650 
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je čisto jasno omenjen „Marcouiz Meßner bey St. Dionisien“, podložnik te cerkve 
(A 49 f. 86).

19.	Tavčar

Leta 1521 najdemo Hanza Tawtscherja v Podgradu (A 697 f. 66). Leta 1601 prepusti 
„Miklav Nägl“ v Veliki vasi svojo hubo Benediktu Riberniggu, ki je bival poprej 
v Srejah. Med njegovimi dolžniki je tedaj omenjen Juri Schuester, sin Štefana Tau-
scherja (A 1 f. 137). Weden Tautscher, zapisan 1603, je gotovo bivši Ribernigg (A 
1 f. 181). Leta 1610 prosi ta Benedikt Tautscher v Veliki vasi, da bi smel prepustiti 
hubo zgornjemu Juriju Schuestru (A 48 f. 25). Leta 1626 je zapisano, da je umrl Juri 
Tautscher ali Weden v Veliki vasi, hubo pa da dobi v najem bratranec Miha Tau-
tscher (A 54 p. 17). Imel jo je v najemu do l. 1642, ko je bila že popolna pušča (ganz 
abgeödet). Podedovala jo je bila Marina, žena Matevža Hapija na Trebinji l. 1641 (A 
52 f. 33). Leta 1642 jo je izročila sinu Hanzu (A 52 f. 34). Maja 1651 je vpisan tu kot 
oče Joannes Tauzcher, ki se glasi junija 1654 Joannes Noznig. Njegova žena je Elena 
Tauzarza, botra decembra 1656, oz. Elena Tauzherza, botra februarja 1649.
Ime je po mojem nastalo iz Tauscher ali Teuscher, kakor Deutschpeter iz Tevž Peter.

20.	Mečína

Po smrti Filipa „Maggina“ dobi hubo leta l. 1616 sin Ožbolt (A 48 f. 107). Zaradi 
dolgov proda l. 1629 ta Ožbolt Meggina hubo Juriju Piersackhu (A 54 f. 90). Eva 
Mekinka, botra decembra 1639, je bila njegova druga žena. Po smrti očeta Jurija 
Piržaka (Pierßackh) dobi hubo sin Urban (A 52 f. 120). Imel je mlajšo sestro Nežo 
(Nesa). Ta Agnes Mitschinoua je botra novembra 1671 oz. kot Agnes Mitschiniza je 
bila botra januarja 1670. Marca 1652 je vpisan kot oče Urban Mekinna, januarja 1655 
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je ta zapisan kot Urban Pirsog. Njegova žena je januarja 1658 Barbara Mekinka, 
junija 1655 pa je zapisana kot „Barbara Pibele uxor“ (žena). Kako je prišlo do imena 
Pibele, bo treba še pogledati. Vsekakor je to ime obveljalo do jožef. katastra, kjer je 
vpisan posestnik „Gregor Metschina oder Pibele“ (JK 456 n. 121).
Leta 1672 prepusti hubo Urban Piersakh, kateremu je od štirih otrok ostala samo 
najstarejša hčerka Urša, Juriju Strelzu (A 59 p. 279). Marca 1691 je za botra „Geor-
gius Strelz aut (ali) Mizinig“; avgusta 1681 se isti glasi kot „Geo. Mizinig in Leng-
dorf aut Pibele“; „Vrscha Mitschinga in Längdorf“ pa je botra novembra 1679, julija 
1675 je zapisana kot „Vrsula Mischinka“.

23.	Bóštelc,	kajža

Leta 1712 proda Jurij Strelz, p. d. Mečina, v Veliki vasi nekaj grunta sinu Boštelnu 
(Vostl) s pogojem, da si bo postavil na tem zemljišču pajštebo (padstübel). V roj-
stni knjigi najdemo oktobra 1714 Sebastiana „Strelitz“, ki je nato marca 1722 „Seb. 
Mezina“, avgusta 1731 pa „Seb. Glaßer ex Längdorf“. Njegov sin „Urbanus Streliz 
vulgo Glaßer“ se je poročil novembra 1749. Ta „Urban Bostelz Besitzer der Bostelz 
Keischen zu Längdorf 23“ je umrl aprila 1796.

24.	Nočník,	huba

Po smrti Šimana Stainmeza dobi l. 1615 hubo sin Miha (A 48 f. 100). Leta 1672 
prevzame hubo Mihe Stamiza zet Hanz Geiller (A 59 p. 270). V rojstni knjigi je ta 
samo Notschnig, npr. junija 1676 kot „Joannis Notschnig na Weltscheusa“. Njegova 
žena je botra septembra 1676 „Maria Notschniza“. Kakor kaže, ime ni nastalo šele 
l. 1670, ampak je tu že vedno obstajalo. Že l. 1640 je omenjen „Blasy Stainmez oder 
Natschnig“ (A 50 f. 429). Leta 1642 je zapisan „Hannß Notschnig ein lediger gesell 
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zu Lengdorff“ (A 50 f. 56). Verjetno je to isti Hanz, ki se omenja istega leta kot sin 
Mihe Stainmeza (A 52 f. 34). Ta skupni priimek najdemo pri hiši še v jožef. katastru: 
„Joh. Steinmetz oder Nutschnig“ (JK 456 n. 234).
Nočnik bo pomenilo isto kot ponočnjak.

25.	Cvítnik,	huba

Cvitnik je bil podložnik rožeške cerkve. V cerkvenem urbarju pa je l. 1505 zapisano 
samo krstno ime Michel (A 132 p. 3). Med botri je omenjena avgusta 1639 neka „Zuitni-
za“. Primož „Zuitnig“ je januarja 1642 zapisan kot oče. Njegova žena Ursula „Zuittniza“ 
je l. 1656 botra. Žena Jožefa Cvitnika, „Spella Zbitnza“, je zapisana kot botra maja 1720 
oz. junija 1723 kot „Speva Zuetnza“. Mogoče se je ime prvotno res glasilo Cvetnik.

26. Rján

Leta 1625 si Urh „Jeran“ zaradi visoke starosti ne upa več voditi gospodarstva in da po-
pisati svoje premoženje. Cerkvi na Pečnici je pri desetini ostal dolžan 10 Fl. Hubo dobi 
sin Tomaž (A 53 f. 95). Po smrti Tomaža Jerana prevzame l. 1656 hubo njegov sin Jurij 
(A 56 f. 72). „Marina Jurainka“ je botra februarja 1646; decembra 1648 je ta zapisana 
kot Juranka. Leta 1762 se poroči Jožef „Lämpreditz“ z Rjanovo hčerko in dobi hubo 
Matija „Jeränn“ (A 15 f. 240). V rojstni knjigi je ta zapisan februarja 1765 kot Jožef 
„Arnej“. Prav tako pozna jožef. kataster samo Jožefa „Jeran“ (JK 456 n. 116 in 416).

27. Hórej

Tu je umrl aprila 1748 Gregor „Buccounigg“, krojač v Veliki vasi. Urbar iz l. 1671 
navaja kot podložnika šentjakobske in podgorske cerkve Motaza „Wugganig“ (A 
1025 f. 20). V urbarju iz l. 1733 pa piše „Matthias Wuggonig aniezo (sedaj) Gregor 



252

Schneider“ (A 23 f. 97). Leta 1799 je rečeno, da je slednji dobil svojo kajžo od brata 
Bukovnika (ADG-Pf. S. Jac. 39). Za časa jožef. katastra je bil lastnik kajže „Anton 
Spendier oder Gori“ (JK 456 n. 230 in 628). Na drugem mestu se ta imenuje „Anton 
Pak vl. Spendier“ (JK 462 n. 1361). Leta 1816 pišejo matične knjige: „Pack, Keusch-
ler in Längdorf vo. Horey“.

28. Búkovnik

Bil je podložnik šentjakobske cerkve. Leta 1622 je Lovrenc „Wuckholnig zu Leng-
dorff“, star 75 let, za pričo (A 36 f. 63). Junija 1638 omenja rojstna knjiga Petra „Pu-
cholnig in Lengdorf“. Koje aprila 1640 ta vpisan kot oče, se glasi njegovo ime Peter 
„Bukounig“. Njegova žena „Gedirt (Jedrt) Bukauniza“ je botra novembra 1636. Ma-
tevž ali Matija Bukovnik je imel med letoma 1670 in 1688 deset otrok.
Junija 1685 se glasi vpis „Mathia Wukaunekh Vellizei uesi“. Njegova žena „Eua 
Bukhauniza“ je bila botra julija 1675.

29. Vamprétec

Leta 1612 proda, kakor že omenjeno, „Foltan Gorpnigg“ (Korpnik) v Repljah svojo 
hubo Gregoriju „Raithgeb“ v Veliki vasi, ker mejita grunta drug na drugega (A 48 f. 58). 
Leta 1626 je nato zapisano, da prepušča Gregor „Raitgeb“ (Račob) svojo hubo v Rep-
ljah, ki jo je imel 12 let, svojemu sinu Adamu (A 54 f. 19). Ta Adam je imel šest otrok, 
njegov priimek je Lambretiz (avgusta 1639) oz. Lampretiz (oktobra 1640); samo enkrat 
je zapisan, kot boter (junija 1651) „Adam Razhau“ (t. j. Račob). Njegov sin in naslednik 
Jernej je imel devet otrok in pri vseh je zapisan kot „Barthol. Lampretiz“. Samo v knjigi 
prevzemščin piše l. 1696 „Landpridiz oder Bartlme Raittgeb Huebe zu Langdorff“ (A 
57 f. 113). Njegova žena „Marina Lampretizhina“ je bila botra marca 1671.
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31.	Mežnárč

Leta 1627 je napisan med mladimi, ki so s kamni pregnali fužinarje iz Velike vasi, 
tudi Simon Mesneritsch (A 66 f. 27). Oktobra 1639 je bila krščena Uršula, hči Lov-
renca „Mesnariz“ in njegove žene Neže (Nesa). Ta „Laurentius Mesnarizh zu Len-
dorf“ je bil boter januarja 1642. Februarja 1647 je zapisan kot „Laur. Stamiz zu 
Lendorff“. Aprila 1645 je vpisan kot oče posestnik hube „Joannes Mesnaritsch“, ki 
je zapisan februarja 1642 kot Joannes Bernig. Ta „Hanz Werdnig“ (Brdnik), doslej 
kajžar v Kotu, je dobil namreč hubo l. 1645 po smrti Doniža „Pinter“ (A 52 f. 84), 
ki jo je prevzel v Repljah l. 1611 po smrti svojega očeta Jakoba (A 48 f. 37). Po smrti 
Hanza „Werdnig“ l. 1663 ali nekaj pozneje prevzame hubo njegov sin Boštl (A 59 
p. 124). Njegova žena „Agnes Mesnarzhina“ je bila botra januarja 1670, leto nato 
(aprila 1671) pa je zapisana kot „Agnes Mesnarka“.

32.	Fíštar

Avgusta 1636 je našteta med botri Alenka „Fistrin“, novembra 1638 pa njen mož 
„Gregor Fistar“. Januarja 1644 je ta zapisan kot oče „Gregorius Fistar seu (ali) Hel-
ler“. Leta 1647 je zapisano, da je dobil Gregor Öller svojo hubo v Repljah pred 19 
leti z zamenjavo od Hanza „Raitgeb“ (Račob) (A 50 f. 134). Temu slednjemu pa jo je 
prepustil l. 1622 oče Peter „Raittgeb“ iz Velike vasi, ker je bil star in obnemogel in 
ker ni imel več gospodinje (A 53 f. 36). Peter je dobil to t. i. Peizlovo hubo od očeta 
Lampreta „Rathgöb“ l. 1597 (A 1 f. 50). Leta 1662 jo je prepustil Gregor Eller zetu 
Lovrencu „Khnäfl“ (A 59 p. 88). Njegova žena Marietha Fisterna je botra marca 
1677, in maja 1664 je zapisana kot „Margaretha Fistrina“. Maja 1738 je bil posest nik 
oče „Urban Knaffl vulgo Vischter“.
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33.	Pôk,	huba

Leta 1521 ima to hubo „Jurj packh“ (A 697 f. 70). Po smrti Tomaža „Pakh“ jo dobi l. 
1612 Mert Sterden, ker se je poročil z vdovo (A 48 f. 69). Mert jo izroči l. 1640 sinu 
Filipu (A 52 f. 15). Pri krstu svojega prvega sina Blaža je ta zapisan kot Philippus 
 Poogh, pri krstu sina Primoža junija 1647 pa kot Philippus Pookh. Njegova žena 
„Elena Pokina“ je botra decembra 1649 oz. decembra 1653 „Elena Pokyna“. Leta 
1657 se je zavzel za Pokovo hišo (Packhen Hueben) Tomaž Stärtinig, kajžar v Pod-
gradu (A 56 f. 86). V rojstni knjigi je ta avgusta 1642 „Stertineg Cromar“, decembra 
1659 pa že „Thomas Poog seu Stertineg“. Že l. 1664 piše, da je Tomaž „Startinig“ 
umrl in bi se sin „Merta Pakh“ moral poročiti z njegovo hčerjo, kar pa je vse pre-
črtano (A 59 f. 144). Kako je šla vrsta posestnikov naprej, je težko trditi, istega leta 
1664 namreč piše, da je prodal Primož „Agath“ (Ugad) Pokovo hišo (Pakhen Huebe) 
Lovrencu „Südter“ (A 59 f. 150). Leta 1720 je dobil hubo bivšega Martina „Pock v 
Repolach“ (Repljah) od očeta Primoža „Pockh“ sin Hanz (A 10 f. 24). Njegova žena 
je „Alenka Pokauka“, botra 1730, oz. „Alenka Potschina“, botra marca 1728, ali 
„Lenka Patschinja“, botra decembra 1725.

36.	Nímec,	kajža

Leta 1752 piše, da je dobil Valentin Christoph, krojač in tkalec, dvorišče, kjer je 
nekdaj stala mala Nimčeva huba (Niemiz huebl) in je bila pridružena Knaflovemu 
posestvu. Sedaj pa je dvorišče ograjeno in tam napravljen majhen travnik. Tu si 
hoče postaviti Krištof svojo kajžo (A 15 f. 91). V jožef. katastru je tu vpisan Valentin 
„Kristof seu Nimitz“ (JK 456 n. 258); na drugem mestu je ta zapisan kot „Valentin 
Knaffel seu Nimouz“ (JK 462 n. 1289). Kaže, da je bila Nemčeva hiša ena izmed 
hub, katere so imeli Knaflovi l. 1627 (A 54 f. 30). Leta 1797 je prodal Valentin „Kri-
stoph“ Luku Janežiču „Kristoph oder Niemitz Keusche“ (A 11 f. 205).
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37.	Cop,	kajža

Januarja 1844 je tu umrl Lovrenc „Jllitsch“, rojen l. 1785 v Psinji vasi, preužitkar pri 
Backovi kajži (Wazkokeusche), Velika vas 37. Septembra 1830 je zapisano, da je bil 
stari oče Lovrenc „Jllitsch vulgo Watzkokeuschler“. Njegova žena Eva, vdovljena 
Jllitsch, doma iz Lipe, je tu umrla aprila 1850 kot preužitkarica pri Čopovi kajži 
(Auszüglerin an der Zopp Keusche). Domače ime Cop je prinesel Lovrenc Ilič iz 
Psinje vasi, kjer sta Spodnji in Zgornji Cópej. Maja 1785 je imel to kajžo oče Matevž 
„Kristoph“, poročen z Nežo, roj. Gabriel. Bila je to hči Blaža Gabriela, ki je bil za-
časni gospodar Tomažičeve hiše. Svojemu zetu Matevžu Krištofu je prodal l. 1783 
novi posestnik Tomažičeve hiše „Joh. Gabriel“ nekaj grunta na Goričici, da si je tam 
lahko postavil novo kajžo (A 9 f. 230).

38.	Kováč

Leta 1628 se glasi strogo pismeno: „Bärtl Schmidt des Closters Ossiach Vndterthan 
zu Replach“ (A 66 f. 54). „Agnes Kouazh filia“ je zapisana kot botra januarja 1640; 
aprila 1641 je ista zapisana kot „Agnes filia Paterneli ex drepleu“ (Neža, Paternelova 
hči iz Repelj); februarja 1644 je to „Agnes Pirschag filia“ (Piržakova hči), marca 
1652 pa „Agnes Bartholomei Pirsog filia“. Aprila 1661 je zapisana neka druga Neža, 
dekla pri „Couazh u rapleh“. Ali je bila „Marina Couazhina urapleh“, ki je botra 
marca 1659, žena Lenarta Piržaka Kovača v Repljah, ni mogoče ugotoviti. Decem-
bra 1676 je med botri „Magdalena Couätschin na Weltschusa“, marca 1679 je ta 
„Magdalena Kouatschin ali (tako je zapisano!) Zbittnigin zu Raplach“. Bila je žena 
Gašparja „Zwitnig aut (ali) Kovatsch in Raplah“, kakor je zapisan kot oče oktobra 
1677. Oktobra 1718 je vpisana botra Catharina Kouazhiza. Njen mož je „Andreas 
Kovátsch“ (z naglasom!), kakor je zapisan kot oče novembra 1719. Aprila 1830 se 
glasi zapis spet bolj pismeno „Joh. Weinsack vulgo Kovatschbauer“.
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39. Krštóf

Februarja 1637 je med botri „Gerra (Jera) Michaelis Cristauff (Krištofova) ex Velcka 
vas“, novembra 1652 pa je vpisana „Gertrudis Cristof pie filia“ (hči rajnega Krišto-
fa). Aprila 1641 je bil krščen Jurij, sin Mihaela (pomotoma je bilo najprej zapisano 
že obstoječe hišno ime „Cristophori (Krištofa) Janeschiz“. Leta 1646 piše, da je bil 
Miha „Jannesitsch“ v Repljah osojski podložnik (A 50 f. 116). Omenjeni sin Jurij je 
postal Štiker v Št. Petru. Januarja 1667 je ta še „Georgius Cristof“, marca 1671 pa 
je zapisana njegova žena „Gertrudis Georgij Janeshits uxor“ (žena Jurija Janežiča). 
Maja 1677 je ista potem „Gera Stikerin u St. Pet(er)“ (Štikrinja v Št. Petru). „Agnes 
Christoflza“, botra l. 1660, je žena Simona „Janeschits“, ki je zapisan kot oče janu-
arja 1655 in maja 1658. Druga Neža, „Agnes Kristoffelza“, botra l. 1728, je žena 
Boštjana „Kerstoff“ (boter 1732). „Elisabetha Christofelza“, botra februarja 1723, je 
bila njegova prva žena.

41. Kôc

Leta 1607 je naveden „Khoz“ v Veliki vasi kot priča (A 48 f. 1). Leta 1629 je tožil 
Adam „Khoz“ v Repljah soseda zaradi neke hruške, ki je rasla na meji (A 66 f. 83). 
Leta 1634 proda ta Adam „Koz“ v Repljah svojo hubo Boštjanu „Lepuschitsch“ iz 
Podgrada, ker ni mogel shajati s svojim zetom (A 54 f. 167). Leta 1640 toži njego-
va vdova novega lastnika Boštjana „Schinihleb“ (A 50 f. 13). „Sebastianus Schine-
hleeb“ je vpisan kot oče januarja 1636, septembra 1637 pa je zapisan kot „Bastian 
Koz“. Njegova žena „Ursula Cozÿna zu replah“ je botra februarja 1648. Januarja 
1661 je med botri „Gregor Cooz v repleh“ in avgusta 1655 Catharina Cozina. Leta 
1678 je dobil hubo Blaž Widman (A 59 p. 357). Kot oče je vselej zapisan samo s hi-
šnim imenom. Januarja 1677 je „Blasius Koz zu Weltsheuse“ boter; januarja 1679 je 
ta oče „Blasius Kotz in Raplah“. Leta 1715 dobi hubo Mathias Schiz (Strelc), ker se 
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je poročil z vdovo Urbana Widmana (A 45 f. 255) Leta 1751 proda ta, sedaj „Mathiaß 
Kotz“, hubo Tomažu Werniaggu (Brdnik) (A 15 f. 70). V jožef. katastru je naveden 
kot posestnik „Mathias Widman vl. Kotz“ (JK 462 b 1322); drugič „Mathias Wernig 
oder Kotz“ (JK 456 n. 659).
Ime bi moglo nastati iz imena Kocijan. Leta 1521 sta omenjena kar dva Kocijana v 
Repljah: „Cantzian Klasternigkh“ in „Cantzian Schneyder“ (A 697 f. 72 in 73).

42.	Žehar

Primož Seher je leta 1521 posestnik v Repljah (A 697 f. 72). Leta 1611 dobi hubo v 
Repljah po smrti očeta Lenarta Seherja sin Peternel (A 48 f. 47). Po smrti Peternela 
Säherja, ki je umrl brez dedičev, prevzame hubo sin njegove sestre Boštjan Sächer 
(A 54 f. 185). „Sebastianus Shegar zu replah“ je boter marca 1646, njegova žena 
Marina Shegarza pa decembra 1652. Leta 1668 prepusti ta svoji dve hubi v Repljah 
bodočemu zetu Blažu Widmanu iz Podgrada (A 59 f. 218). Pri krstu sina Petra julija 
1671 je ta še „Blasius Widman – ex Delndorff oder Reploh“. Toda decembra 1672 in 
marca 1677 je Blasius Schehar oz. Shegar. Njegova žena Jera Segarza je botra febru-
arja 1670. Po zgodnji smrti Blaža Widmana dobi obe hubi v Repljah (Shegar Güeter) 
mladoletni sin Hanz; za gospodarja pa je določen stari Boštjan Seger do svoje smrti 
(A 59 p. 378).
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BISTRICA 13
Andrejáš 21
Bohínc 19
Bóhman 27
Bóšte 29
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Muden 41
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Haréj 52
Kocján 56
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KOT 78
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Kolír 87
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Pávli 82
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Prímož 85
Rac 79
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Trap 89
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LEŠE 93
Bradán 98
Janéšč 93
Júrč 99
Júrjak 93
Kompájn 96
Lénjak 98
Lípej 94
Petrîc 97
Strdên 97
Štórnik 96
Tratnik 99
Žahmošter 97
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Auer 106
Ajnzidler 100 
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Čárej 104
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Hápej 109
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Kováč 129
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Márko 130
Mežnar 109
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Mótaž 119
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Pávlej 130
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Píčič 101
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Ponhrác 117
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Pozdírc 107
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Tomáž 115
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Žéhar 112
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Hače 134
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Lúk 132
Málej 134
Mlin 133
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Primik 153
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Amŕš 165
Backó 167
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Jánaž 167
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Prínčele 175
Šrajkó 169
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Účaž 171
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Aríh 180
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Hánjak 190
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Krájovc 176
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Mikl 181
Ovčár 186
Peščíč 178
Ponhrác 186
Prikájžovec 189

Serájnik 183
Smója 179
Spodnji Stróvc 182
Tempíč 187
Tevž ali Kuhav 177
Volánjak 176
Zvrhnji Stróvc 183
Žnídar 189
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Bîdič 194
Cíprijan 199
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Donîž 203
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Gril 209
Jesenik 212
Kajžičnjak 204
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Kovâr 199
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Rekova kajža 212
Sinčnik 197
Tomâž 200
Tóne 206
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Vštín 212
Žovnîr 197
 
ŠT. JANŽ 213
Čúden 215
Mežnar 213
Plávc 214
Romávh 214
Ščedemník 213
Štofl 214
Távpi 215
 
ŠT. OŽBOLT 216
Foltán 217
Jurc 219
Lakše 218
Rútarjan 219
Šíman 216
Tíčar 218
Vóžnik 217
Žíher 216
 
ŠT. PETER 220
Boštjánčič 220

Gvážar 230
Kájžovc 230
Kramar 222
Krávcar 228
Méžnar 226
Misotíč 226
Múzek 227
Pípan 228
Presáčnjak 229
Štikar 224
Úžman 221
Žofrán 220
 
TEŠINJA 231
Jírhele 232
Kránjc 233
Lipej 232
Maček 231
Méžnar 238
Miklávc 235
Móčnik 236
Novák 238
Radúnjak 237
Rúprat 234
Travnikar 237
Žofrán 236
 
VELIKA VAS 239
Arnej 243
Backó 246
Bóštelc 250
Búkovnik 252

Cop  255
Cvítnik 251
Fíštar 253
Frnjáčnjak 241
Hórej 251
Jakópič 242
Jérgovc 244
Knafl 239
Kôc  256
Kórpnik 243
Kóšat 247
Kováč 255
Krštóf 256
Kúmar 245
Mečína 249
Mežnar 248
Mežnárč 253
Nímec 254
Nočník 250
Olípec 244
Pôk  254
Ráčob 248
Rján 251
Šódernjak 242
Tavčar 249
Tomažíč 240
Tómele 247
Vamprétec 252
Vžúčič 239
Žehar 257




