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Abstract. In the archondology of the Hungarian kingdom (1000‒1301), published in 2011,
ZSOLDOS Attila states that Kaloján was comes Temesiensis (temesi ispán) and dux Sirmii
(szerémi herceg) in 1233. In the following I will show that it’s about Gyletus, the brother of
Kaloján, but the series dignitatum where he was mentioned as C[omes] Temes[iensis] is just
a modern forgery done in the milieu of Paul I, Prince Esterházy of Galántha / Galántai herceg
Eszterházy Pál (1635‒1713) and published uncritically in 1783 by KATONA István.
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Keve, Sirmium/Szerémség, Margareta/Margit, Andrei al II-lea, Bela al IV-lea.

Pentru întreaga perioadă arpadiană (1000‒1301), istoriografia consemnează
numele doar a 9 nobili care au ocupat demnitatea de comitatus Temesiensis1. În cele
ce urmează voi arăta că unul dintre aceștia nu a fost comite de Timiș (1233) pentru că
unica listă a demnităților care-l indică în această calitate a fost falsificată în secolul al
XVII-lea.

1. Istoriografie
În arhondologia epocii arpadiene, ZSOLDOS Attila indică drept comite de
Timiș în anul 1233 pe Kaloján, care ar fi fost și duce de Sirmiu în același timp2. Drept
reper bibliografic el indică lucrarea lui SZENTPÉTERY Imre din anul 1923 (RA 510).
Dar aici găsim altceva în eschatocolul parțial al unui document necunoscut, din care
a supraviețuit doar lista demnităților ecleziastice și laice (series dignitatum), iar ultima este ocupată de către Dionisie palatin, Dimitrie comite al curții, comite de Bács,
Gyletus duce de Sirmiu, comite de Timiș (?) fiul lui Nicolae palatinul, Nicolae magistru vistier și comite de Pozsony, Bagyin magistru paharnic, Ștefan comite de Bihor,
Nicolae fiul lui Bors comite de Sopron, Mihail magistru comis, Petru (fratele lui Marcel) comite de Nitra3. Szentpétery menționează că informația a fost publicată de către
Notă: Toate citările sunt menţionate prin folosirea scrisului italic. Dacă în acest citat exista deja
ceva subliniat cu scris italic am recurs la folosirea scrisului normal pentru a indica acest lucru.
1

Zsoldos, 2011, pp. 211‒212.
szeremi herceg (Zsoldos, 2011, p. 212).
3
Dénes nádor, Demeter udvarispán, bácsi ispán, Gyletus szerémi herceg, temesi ispán (?) Miklós
nádor fia, Miklós tárnokmester pozsonyi ispán, Bagyin főpahárnokmester, István bihari ispán,
2
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KATONA István4 în anul 17835, fiind preluată de către FEJÉR György în 18296. Îmi
pare că prin “(?)” el se întreabă dacă într-adevăr ar fi vorba de un comite de Timiș (sau
de Keve pe urmele lui WERTNER Mór7), ori cine este acesta, sau8 ...
KATONA István precizează că informația provine dintr-o diplomă regală din
anul 1233, a cărei încheiere i-a fost comunicată de către Cl. Wagner9. Pentru că sursa
de informație apare de mai multe ori în lucrarea lui10, am putut să-l identific pe originator drept C[ar]l. Wagner11, autor a lucrării în trei părți Analecta Scepusii sacri et
profani ... (1773‒'78), în care se publică documente medievale, iar autorul arată a fi
familiar cu acestea. Nu știm când/cum/de unde a intrat acesta în posesia listei demnitarilor din anul 1233.
Forma sub care publică KATONA István informația este defectuoasă și îmbie
la posibile lecturi (Fig. 1):

Fig. 1. Demnitățile laice (1233 -Katona, 1783).
...; Dionysius palatinus, Demetrius, comes curiae regiae et Bachiensis Comes Gyletus,
dux Sirmii, Comes Temesiensis filius Nicolai palatini; (!) Nicolaus magister tauernicorum et Comes Posoniensis Bagyn, magister pincernarum Stephanus, Comes de Byhor;
Nicolaus, filius Bors, Comes de Supruniensis: Michaelis magister agazonum Petrus,
frater Marcelli, comes Nitriensis12.
Bors fia Miklós soproni ispán, Mihály főlovászmester, Péter (Marcell testvére) nyitrai ispán
(Szentpétery, 1923, p. 163, (RA) 510).
4
KATONA István [* 13.12.1732, Boľkovce; † 17.08.1811, Kalocsa]; iezuit, preot, doctor în
filozofie, stareț, istoric, principala sa operă a fost Historia critica regum Hungariae (24 vol.).
5
Katona, 1783, pp. 684‒685.
6
CD, III/2, p. 366.
7
... hogy Temes helyett valószinüleg Keueiensi olvasandó ... (Wertner, 1903, p. 597).
8
aceeași dilemă persistă și în indexul de nume al volumului I (Gyletus, szerémi h[erce]g. temesi (?) isp[án]. (RA) 510 -Szentpétery, 1930, p. 538).
9
... Andreae diplomate, cuius clausulam Cl. Wagner mecum communicuit ... (Katona, 1783, p.
684).
10
Ap. Wagner. Anal. Scep. P. I. p. 104. (Katona, 1783, p. 91, nota (b)).
11
Carolus/Karl/Károly WAGNER [* 11.04.1732, Zworow în comitatul Sáros; † 7.01.1790, ClujNapoca]; iezuit, profesor de istorie ecleziastică la Universitatea din Trnava, istoric.
12
Dionysius palatinus, Demetrius, comes curiae regiae et Bach[iensis Comes]. Gyletus, dux
Sirmii, C[omes]. Temes[aiensis]. filius Nicolai palatini; (!) Nicolaus mag[ister]. tauern[i-
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Cu mici excepții13, aceasta este forma oferită a acestei liste a demnităților și de
către FEJÉR György în anul 182914.
Cele trei posibile lecturi sunt:
1. Gyletus, dux Sirmii, Comes Temesiensis, filius Nicolai palatini15
Nicolaus magister tauernicorum et Comes Posoniensis
(cu un Gyletus, fiu al palatinului Nicolae);
2. Gyletus, dux Sirmii, Comes Temesiensis
filius Nicolai palatini, Nicolaus magister tauernicorum et Comes Posoniensis
(ultima propoziție are topica specifică limbii maghiare ‒ Miklós nádor fia, Miklós tárnokmester és pozsonyi ispán16 ‒, lucru nespecific în diplomele regale din anul 1233);
3. Gyletus, dux Sirmii
Comes Temesiensis filius Nicolai palatini
Nicolaus magister tauernicorum et Comes Posoniensis.
Prima variantă de lectură o găsim chiar anterior publicării de către KATONA
István a listei demnitarilor în anul 1783. Deranjat de un articol al lui Alexius HORÁNYI17 apărut în publicația Ungrisches Magazin18 din Bratislava în anul 1782, istoricul Georg PRAY19 scrie20, din Arad, la data de 7.10.1782, editorului Karl Gottlieb von
Windisch, care publică conținutul științific al epistolei anul următor fără a mai indica
și autorul21. G. Pray indică drept Temescher Grafen (Comites Temesienses):
corum]. et C[omes]. Poson[iensis]. Bagyn, mag[ister]. pincern[arum]. Stephanus, C[omes].
de Byhor; Nicolaus, filius Bors, C[omes]. de Suprun[iensis?]: Michael[is]. mag[ister]. agaz[onum]. Petrus, frater Marcelli, comes Nitriensis. (Katona, 1783, p. 685; vide Fig. 1).
a
pe analogia cu Poson, suntem siguri că este vorba de Temes.
13
în acest context, cea mai importantă este C. Temes, filius Nicolai Palatini, unde s-a transformat punctul de după Temes, care implică o abreviere a terminației, într-o virgulă.
14
Dionysius Palatinus; Demetrius Comes Curiae regiae, et Bachiensis, Gyletus dux Sirmii, C.
Temes, filius Nicolai Palatini; Nicolaus magister Tavernicorum et Comes Posoniensis, Bagyin,
magister Pincernarum, Stephanus Comes de Byhor; Nicolaus, filius Bors, Comes de Suprun,
Michael Magister Agazonum, Petrus, frater Marcelli, Comes Nitriensis. (CD, III/2, p. 366).
15
Cu referire la această variantă, WERTNER Mór spunea că există o anumită lacună [în text],
presupunând că a existat într-adevăr vreo legătură genealogică între Ioan (i.e. Kalojan) și
palatin (Itt tehát valami hézag van, feltéve, hogy János és a nádor között tényleg valami genealógiai kapocs létezett -Wertner, 1903, p. 597).
16
fiul lui Nicolae palatinul, Nicolae magistru vistier și comite de Pozsony (tr.m.). În mod normal ar fi trebuit să găsim Nicolaus, filius Nicolai palatini, magister tauernicorum et Comes
Posoniensis.
17
Horányi, 1782; HORÁNYI Elek Nepomuk János Ferenc József [* 15.02.1736, Buda; † 11.09.
1809, Pest]; preot, profesor, istoric literar și al științei.
18
4 volume, care au apărut în anii 1781‒'83 și 1787.
19
PRAY György/Georgius/Georg [* 11.09.1723, Érsekújvár; † 23.09.1801, Pest]; iezuit, profesor, preot, istoriograf imperial, conducător al bibliotecii Universității din Buda/Pest, om politic, editor și istoric important al epocii.
20
Scrisoarea a fost editată și publicată on-line de către Andrea SEIDLER în anul 2011 (https://
digihung.univie.ac.at/foswiki/bin/view.cgi/DigiHung/WindischPrayBrief02 -7.08.2021).
21
Pray, 1783.
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1223. (sic! 1233) Gyletus, filius Nicolai Palatini, zugleich22 dux Syrmii23,
iar drept Preßburger Grafen [Comites Posonienses] apar:
1223. Buzad
1228. Nicolaus , zugleich obersten Stallmeister, (Agazonum Magister)
1233. Eben derselbe, zugleich Königlicher Schaßmeisfter (Tavernicorum Magister.)24.
Din coroborarea celor trei informații reiese că:
‒există o greșeală de editare/publicare la anul 1223, care trebuie să fie 1233,
‒G. Pray crede că Nicolae comis (1228) și tezaurar (1233) sunt una și aceeași persoană (probabil nu sunt!25), dar cel mai importat este că
‒G. Pray a avut acces la același izvod precum Carolus WAGNER. Acest lucru confirmă că în epocă circula printre istorici această listă a demnitarilor din anul 1233, care
ajunge să fie publicată de către KATONA István în anul 1783.
La sfârșitul sec. XVIII, juristul LEHOTZKY András îl indică și el pe Giletus,
fiul lui Nicolae palatinul, duce în Sirmiu, drept suprem comite al comitatului Timiș în
anul 1233, dar completează cu faptul că ar fi ocupat aceeași demnitate și în anul 1231
în Sirmiu26. Prostiile pe care le scrie peste doi ani despre acesta27 vor fi amendate prea
elegant de către PESTY Frigyes în anul 186231.
Prima variantă de lectură este cea oferită și de către FEJÉR György în arhondologia publicată în anul 183328 ori în Indexul acesteia (Tomi III. Voluminis I, 183029).
În lista a comiților de Timiș compilată de către PESTY Frigyes în anul 1862,
istoricul timișorean îl acceptă pe Gilet, herțeg de Sirmiu, a fi feciorul lui Nicolae palatinul30 și oferă o lungă istoriografie a problemei31. El menționează și o însemnare de
pe frontispiciul capelei din cetatea Fraknó32 publicată în revista Religio, nr. 44/1858:
22

i.e. simultan.
Pray, 1783, p. 49.
24
Pray, 1783, pp. 55‒56.
25
Nicolae, fiul lui Nicolae este tezaurar între 1231‒'35 și Nicole este comis între 1228‒'30a.
Nu există vreo dovadă că cei doi ar fi una și aceeași persoană.
a
Zsoldos, 2011, p. 56, 62.
26
[Supremi Comites Comitatuum (sic!)] Sirmienses ... Anno 1231. Dux Giletus. 1242 Joan[nes].
Angelo, Com[ite]. de Bay. (sic! Bács); [Supremi Comites Comitatuum (sic!)] Temessienses
(sic!) Anno ... 1233. Giletus, filius Nicolai Palat[ini]. Dux Sirmii (Lehotzky, 1796, p. 143, 152).
27
Giletus, a germanico Gelait, id est Comitiva, aliis a nomine bapt. Cletus, Nicolaus Palatinus
Dux Syrmii, Banus Temes, cum fratre Joanne comitantur Regem Neapolim 1350. Filii ejus
Joannes Comes in Nograd, de Baimótz, & Privigye. Dominicus Comes in Honth. Thurotz C.
227. Keled Familiam e Marchionibus Misniæ, Bavarie, & Norici Præfectus, Lazius p. 8 deducit. Conf. Kelad (Lehotzky, 1798, pp. 155‒156).
28
în anul 1233 îl indică pe Giletus, filius Nicolai Pal[atini]. vna Dux Sirmii drept comite de
Temes alias Tumus (CD, VII/2, p. 312).
29
Temes [Comites Prouinciales]: Gyletus, Dux Sirmii 1255. filius Nicolai Palatini (CD, III/1,
p. 139).
30
Gilet, szerémi herczeg, Miklós nádor fia (Pesty, 1862, p. 166).
31
Pesty, 1862, pp. 166‒167.
32
Burg Forchtenstein (l.g.), Fraknó vára (l.m.); azi, lângă Forchtenau/Forchtenstein, AT.
23
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Hanc capellam Dux Gyletus in honorem Beatissimae Dei Matris renovavit venerationis ergo, anno 1233. Aceeași inscripție este menționată și de către părintele Odoricus
BALÁZSOVITS, vicar provincial al Ordinului Franciscan în Ungaria, într-o scurtă istorie a conventului Ordinis Sancti Francisci Seraphici din reformata provincie S[ancte].
Mariae din Ungaria, care a fost publicată la Bratislava în anul 186933. Ambele surse
indică că este vorba de Nicolae I. Gyletus, duce de Sirmiu, comite de Sopron și palatin
sub regele Andrei al II-lea în anul 1219 și apoi în anul 124034. Numele, persoanele și
demnitățile sunt amestecate până la nerecunoaștere, lucru observat și de către Pesty Fr.,
care indică faptul că inscripția este consemnată diferit de către HEVENESI Gábor35:
Giletus Dux, Princeps de Frakno, et Dominus Peiso lacus (i.e. lacul Fertő/Neusiedl n.m.), hanc Ecclesiam B[eatæ]. M[ariæ]. V[irginis]. submisse restaurauit. A[nno].
M.CC.XXXIII36. Clarificarea vine dintr-o însemnare a lui KÖNYÖKI József din luna
decembrie a anului 1883: Pe coridorul care duce la capela cetății Fraknó, pe o placă
de marmură roșie, găsim următoarea inscripție: Hanc Ecclesiam / Beatae Mariae
Virginis / Giletus dux / Princeps de Fraknó et Dominus lacus Peiso / hummillimae
abligationis erga restauravit / anno domini MCCXXXIII (i.e. 1233 -n.m.) / quam
postmodum / totaliter ruinatam ex fundamento extruxit / in ejusdem divae Virginis
honorem / Comes Nikolaus Eszterházy de Galantha / Perpetuus Comes in Fraknó
regni hungariae / Palatinus / Anno domini MDCXXV (i.e. 1625 -n.m.) / ac denum sic
omavit candem / Paulus S. R. I. Princeps Esterházy de Galantha / Perpetuus Comes
in Fraknó Regni hungariae / Palatinus / anno domini MDCLXXXVII37 (i.e. 1687 -n.m.).
Deci, Paul Esterházy doar a inscripționat în marmură textul pe care l-a dorit în anul
1687. Valoarea sa istorică, după cum se va vedea, este nulă!
Cu ocazia publicării38 unei conscripții chipurile din 14.04.136039, efectuată după
stingerea prin defectum seminis a lui Leonardi Gileti și preluarea proprietăților sale în
33

Balázsovits, 1869, p. 109.
Ezem Gylet vala Miklós, elsö a családban e névem, Szörémi vezér, sopronyi föispán és nádor
II, András idejében 1219 (apud Pesty, 1862, pp. 166‒167).
Fuit hic Nicolaus I. Gyletus Dux Sirmii et Comes Soproniensis, sub Andreae II. an. 1219.
Palatinus regni renunciatus. ‒ Ipsa statua incisum habet an. 1240 (Balázsovits, 1869, p. 109).
În anul 1240, palatin este Dionisie, fiul lui Dionisie, de genere Tomaj.
35
Kishevesi HEVENESI Gábor [* 24.03.1656, Vásárosmiske; † 11.03.1715, Wien]; iezuit, preot,
doctor în filozofie și teologie, profesor, 1711‒'14: șef provincial al ordinului iezuit în Austria
și Ungaria, istoric. În anul 1686, din însărcinarea arhiepiscopului de Esztergom, Leopold Karl
von Kollonitsch, în vederea susținerii revendicărilor asupra fostelor proprietăți ale Ordinului
Iezuit, a început colectarea surselor pertinente istoriei regatului ungar și a adunat 94 de volume manuscris de copii ale documentelor, diplomelor, donațiilor etc. din diferite arhive familiale
și de altă natură, prea multe dintre acestea pierite de atunci. Colecția este cunoscută azi drept
Collectio Hevenesiana / Hevenesi gyűjtemény și este disponibilă și on-line (nu este indexată).
36
CD, IX/3, pp. 216‒218, doc CII.
37
A [Fraknó vár] kápolnához vezető folyosón egy vörös márványlapon következő felirást találunk: ... (Pogány, 2000, p. 111, cu bibliografia).
38
CD, IX/3, pp. 216‒218, doc CII (publicat cu greșeli); pentru original, vide Hevenesi gyűjtemény, 70. kötet, pp. 256‒258.
34
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folosul coroanei, act comunicat de către Cels[issimus]. Princeps Palatinus Paulus Eszterházy din arhiva familiei sale lui HEVENESI Gábor la 1.08.1701, acesta face și o
istorie "romanțată" a fortificației Fraknó într-un act datat 29.01.1688. Aici se fac anumite afirmații neadevărate, care provin doar din imaginația prea vie a autorului, ori
dintr-un interes material direct40; vom ignora construcția fortificației cu 300 de ani
înainte de Hristos, pe vremea goților (sic!), din limba cărora își și trage numele41, și
ne vom concentra pe fraza:
Unde Nicolaus, quondam Giletus Dux Syrmiæ, ac Regni Hungariæ Palatinus, in Anno D[omi]ni 1222 Arcem Frakno plurimum restaurauit.
Cujus Filius Giletus, Dux Syrmiæ alias Banus (fals!) Temesiensis, se Principem de Frakno, et Dominum Lacus Peiso nominauit, qui itidem Arcem
Frakno, magis instaurauit, uti etiam capellam B[eatæ Mariaæ]: Virginis
iam antecedenter ædificatam renouauit (roborauit la FEJÉR György), cui
etiam hanc Inscriptionem addidit.
Giletus Dux, Princeps de Frakno, et Dominus Peiso Lacus, hanc Ecclesiam B[eatæ]. M[ariæ]: V[irginis]: submissè restaurauit. Anno 1233.
Cuius Posteritas quoque gloriosa realem et legitimam habuit eiusdem Arcis,
ac uniuersorum Bonorum Possessionem, usque ad Dominum Leonardum
Giletum, qui nuperrimè, id est Anno. 1360. mortuus, in sexu Masculino ultimus defecit42.
Nicicare dintre cei 2 (3?) palatini existenți în perioada 1185‒1233 nu este fiul
unui Giletus și nu a fost atestat documentar independent drept Dux Syrmiæ. Cum nu
a existat vreodată vreun ban de Timiș de-a lungul istoriei, trebuie să citim Giletus, Dux
Syrmiæ alias Comes Temesiensis. Nu a existat43 un personaj istoric numit Leonardus
Giletus, proprietar al Arx Frakno cum Castello Kismartonÿ și a pertinențelor acestora

39

documentul este datat feria tertia post Dominicam in Albis (i.e. Quasi modo geniti), care este
prima duminică după Paști, care a fost sărbătorit la data de 5 aprilie în anul 1360, iar prima zi
de marți, post prima duminică de după Paști (i.e. 12.04.), a fost 14 aprilie.
40
Cetatea Fraknó cu domeniul ei a fost achiziționată de familia Esterházy doar la începutul sec.
XVII, dar Paul Esterházy a dorit să inducă ideea unei legături mai vechi din motive politice
(Esterházy au fost credincioși fideli Casei de Habsburg, dar Paul a dorit să se "asigure" dacă
situația politică s-ar fi schimbat, iar Ungaria ar fi redevenit "independentă").
Felix TOBLER avansa posibilitatea ca această conscripție să fi legitimat revendicările istorice ale familiei Esterházy față de zona pe care o deținea în anul 1687 și poate chiar au stat la
baza dreptului lor istoric la titlul de prinț imperial (Reichsfürst) primit în același an (Tobler,
1996, p. 56).
Nu se poate exclude nici posibilitatea ca Paul Esterházy să fi fost doar un biet mitoman.
41
Arx Frakno a Gothis supra rupem marmoream aedificata ante Christum natum annis trecentis, Frakno Gothice appellata est (CD, IX/3, p. 217).
42
Am reeeditat textul lui FEJÉR Györgya folosind originalul documentuluib.
a
CD, IX/3, pp. 217‒218.
b
Hevenesi gyűjtemény, 70. kötet, p. 259.
43
nici titlurile de Princeps de Frakno, Dominum Lacus Peiso nu există în perioada medievală.
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ante 14.04.1360 și pe cale de consecință actul conscripției este un fals44. Cetatea este
atestată documentar45 la mijlocul sec. XIV (8.07.1346: castrum Faruhno46), fiind construită post 1317 de către nobilii de Nagymarton-Fraknó/Mattersdorf-Forchtenstein,
44

sunt și alte elemente care indică clar falsitatea actului; de exemplu, toate toponimele menționate în conscripției au o formă modernă și sunt scrise cu diacritice, Ludovic I de Anjou devine
rege al Poloniei la 17.11.1370, astfel încât nu are cum să poarte titlul de Serenissimi Domini
Ludouici, Dei gratia, Hungariae, et Poloniae regis în anul 1360, proprietățile sunt cele deținute de către familia Esterházy în sec. XVII etc.
45
Circulă opinia că ar fi existat la Forchtenstein, în zona Hausberg a localitățiia, o fortificație încă
din sec. XIII, iar urmele ei sunt încă vizibile și azi: A templom mögötti hegyen a Hausbergen
nagy méretű 13. századi vár nyomai látszanak, melyet a hainburgi béke értelmében rombolhattak le a 13. század végén. Ez a vár lehetett az aragóniai eredetű Nagymartoni grófok első
vára. ... A vár központi része egy sáncokkal és árkokkal megerősített lakótorony lehetett. Albert
osztrák herceg 1289-ben elfoglalta és bár öt évvel később III. András visszaszerezte, a hainburgi béke értelmében le kellett rombolnib. / Pe muntele din spatele bisericii [romano-catolice
din Forchenstein], la Hausberg, sunt urmele marii cetăți din secolul al XIII-lea, care a fost demolată la sfârșitul secolului al XIII-lea în urma păcii de la Hainburg. Este posibil ca această
cetate să fi fost prima cetate a herțegilor de Nagymarton de origine aragoneză. ... Partea centrală a cetății ar fi putut fi un donjon fortificat cu șanțuri și valuri. Herțogul Albert de Austria a
ocupat-o în 1289 și, deși cinci ani mai târziu, Andrei al III-lea a recuperat-o, a trebuit să fie
distrusă conform Păcii de la Hainburg [26‒28.08.1291c]. Referința bibliografică invocatăd
nu menționează cetățile Nagymarton și Fraknó în acest context. Chiar dacă PAULER Gyula
susținea că prin prevederile Păcii de la Hainburg cetățile (!) lui Simion și Mihail de Nagymarton
ar fi fost demantelatee, doar fortificația de la Nagymarton/Mattersburg știm că exista deja ante
1289f, deoarece castrum Mortun (i.e. Nagymarton) a fost asediat vreme de 12 zile, între 4.05.‒
15.05.1289, înainte de-a fi predat de către proprietarii-apărători Simion și Mihail de Nagymarton ducelui Albert I de Austria și Stiriah. Regele Andrei al III-lea îi va răsplăti (20.07.1294)
pe cei doii pentru fidelitate și lăudabil serviciu merituos în expediția militară din anul 1291
contra lui Albert I de Austria și pentru că au fost de acord cu demantelarea cetății lor Mortun
în vederea încheierii păcii de la Hainburgk. Dacă ar fi fost distruse și alte fortificații ale celor
doi acestea ar fi fost negreșit menționate cu această ocazie. Cu toate acestea, la Hausberg chiar
există un mare sistem de fortificații cu valuri și șanț, printre cele mai mari din Austria, dar fără
descoperiri arheologice databile, interpretările variază.
a
zona între Hauptstraße‒Schloßergstraße‒Hausberggasse este numită și azi Hausberg.
b
cel puțin https://hu.wikipedia.org/wiki/Fraknó (8.08.2021), dar și Eckkrammer-Horvath,
Fiebig, 2012, p. 1.
c
despre evenimentele din anii 1289 și 1291, care au condus la semnarea acestei păci, vide
Wertner, 1916.
d
Kristó, 1986, pp. 152‒153.
e
... a haimburgi béke és nem nyugodtak meg benne, mint a nagymartoni Simon és Mihály,
hogy váraikat (!) lerombolták (Pauler, II, 1899, p. 435).
f
Fügedi, 1977, p. 133 (Fraknó/Forch[t]ensteing), 169 (Nagymarton/Mattersburg).
g
Forchtenstein, AT (i.e. Forchtenau ante 1973).
h
Belitzky, 1938, pp. 528‒529.
i
Simonis et Michaëlis, Comitum filiorum Comitis Simonis Gallicii / comiții Simion și Mihail,
feciorii comitelui Simion "Galul" (l.r.). Ultimul a fost comite de Bars (1221) și Győr (1232‒
'34), iar fiul său Simion comite de Bars (1277‒'78)j.
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care o dețin, nu fără probleme, până la mijlocul sec. XV, când familia se stinge pe linie
masculină (defectum seminis) și fortificația ajunge în proprietatea Casei de Habsburg
prin cumpărare. În anul 1622, Nicolae Esterházy de Galantha [† 1645] zălogește cetatea, iar peste patru ani o stăpânește deja47 și începe să o reconstruiască din temelii, iar
fiul său Paul continuă să o extindă, fortifice și înfrumusețeze. Arborele genealogic al
clanului nobiliar de Nagymarton-Fraknó este destul de bine cunoscut pentru sec. XIII‒
XV48 și nu conține vreun membru numit Giletus (variante). Titlul ducal era un apanaj
al membrilor casei regale arpadiene. Este imposibil ca un nobil să fi purtat un asemenea titlu ante 124149.
Matthias BEL oferă mai multe "amănunte" în manuscrisul său Comitatus Semproniensis Descriptio (post 1738‒'41); este inventat un Giletus venit în Ungaria din
Galia pe vremea regelui Ștefan I, care îl și recompensează cu danii, printre care se
numără și cetatea Frakno împreună cu domeniul aferent, după cum arată clar documentele din arhiva familiei Esterházy50. Pentru că nu găsește vreun palatin cu numele
de Giletus, M. Bel avansează certitudinea că Nicolae, palatin și comite de Sopron în
anul 1220, ar fi purtat numele de familie Giletus și ar fi fost fiul lui Giletus: Nicolai
Gileti, Regni Hungariae Palatini Filius Giletus, și completează informația cu demni-

j

Zsoldos, 2011, p. 134, 135, 157, 352.
CD, VI/1, p. 293‒295.
46
8.07.1346: în fața capitlului bisericii din Esztergom, comite Paulo filio comitis Simonis de
Nogmortun, iudice curie regie, et Nicolao filio magistri Laurencii fratris sui uterini, pe de-o
parte și Nicolao filio Nyklini filii comitis Michaelis fratris sui patruelis, pe de altă parte, ies din
indiviziune, iar castrum Faruhno ajunge în posesia primilora. Palatinul Laurențiu de Hedervar
(Hédervári Lörincz -l.m.) adnotează acest act în anul 1437b, specificând că cetatea Frakno a
fost ridicat cum propria pecunia ipsius comitis Pauli et magistri Laurencii et Nicolai filii eiusdem magistri Laurencii sine subsidio ipsius Nicolai filii Nyklini constructoc.
Toponimul apare ca nume de persoană și drept denominație nobiliară în anul 1234, când Fraknói Bertold fia Fraknó (l.m.) / Frakno, fiul lui Bertold de Frakno, primește un pământ scos de
sub atârnarea cetății Sopron, iar satul omonim este documentat în 1289d ori 1343e (Ferchiton).
a
Nagy I., 1889, pp. 186‒189, doc 149.
b
pentru decizia din 25.06.1437 vide Nagy I., 1891, pp. 263‒271, doc 154.
c
Nagy I., 1889, p. 187 nota *.
d
Bél, Kincses, 2006, p. 204, nota 13, cu bibliografia Mollay, 1956, [p.] 45, 107 (non vide).
e
Prickler, Tobler, 1993, p. 14.
47
pentru o istorie mai detaliată și exactă, care nu interesează în acest context, vide măcar Stessel,
1899; Prickler, Tobler, 1993; Bariska, 2007, pp. 40‒41; Peres, 2009, pp. 59‒63.
48
vide Engel, 2003b, sub voce Fraknói (nagymartoni, Gróf).
49
Dionisie, fiul lui Dionisie, de genere Turje este primul care apare cu titlul dei gracia dux et
banus tocius Sclavonie, atestat documentar astfel între 10.05.1241‒12.11.1244 (DZ, IV, p. 152,
170, 178, 185, 186, 192, 202, 230(!)‒231, 235, 241, 242, 247, 250, 255, 256, 258 și 265).
50
In his arcem Frakno fuisse, cum adscripta ei ditione, veteres, domestici Eszterháziorum tabularii, schedae, diserte loquuntur.
Ezek között volt Fraknó a hozzácsatolt uradalommal együtt, amint azt az Esterházyak házi
levéltárának iratai világosan tanúsítják (Bél, Kincses, 2006, p. 66/67).
k
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tățile duce de Sirmiu, comite de Sopron și Baranya, sfetnic și înlocuitor (!?) regal51.
Doar că palatin între 1219‒'22 a fost Nicolae, fiul lui Barc, de genere Szak52, care a
îndeplinit și demnitatea de comitatus în Sopron în perioda 1219‒'24, iar comite de Baranya nu știm cine a fost în perioada 1193‒1231. El mai publică, cu mici diferențe, și
conscripția falsă din anul 1360, pe care o primește de la un prieten, și susține că ea reflectă realitatea anului 1192, fiind vorba de cele 100 de proprietăți ale lui Nicolavs Giletvs53. Interesante sunt comentariile stânjenite ale editorilor contemporani: cetatea Fraknó
nu a fost în proprietatea neamului Giletus54, Nicolaus Giletus nu a fost palatin55, iar un
document din 1192 cu asemenea informații nu este cunoscut56. În fapt, editorii sunt tare
îngăduitori cu avalanșa de prostii debitate de Matthias BEL, pentru că mai nimic din
ce spune acesta nu este adevărat!
În 1740, Nikolaus MUSZKA57 publică la Košice o listă a palatinilor regatului
medieval ungar, iar al 23-lea ocupant al demnității este nominalizat Nicolaus: Comes
Soproniensis: Palatinus Regni Hungariæ sub Andrea II. Annô 122058. Apoi, în anul
1752, lucrarea este republicată la Trnava, iar aici este indicat Nicolaus I. Giletus drept
al 25-lea ocupant al demnității, între 1219‒'21 și se menționează că acesta ar fi administrat provincia Sirmiu drept duce, iar cetatea sa Fraknó ar fi fortificat-o59. Anul următor, BARINYAY István doar copiază întreaga pagină60 (carte?). Aceleași informații
sunt oferite identic și în ediția a treia a lucrării, apărută în anul 1760 tot la Trnava61.
În anul 1817, Franz BURGERTH, funcționar-contabil al familiei Esterházy,
publică în revista Hesperus: ein Nationalblatt für gebildete Leser un articol despre
castelul din Forchtenstein, în care sunt reluate toate informațiile mitice referitoare la
conscripția din 1360, cetatea construită de goți, familia Giletus și Nicolaus Giletus din
1192, biserica Sf. Maria reconstruită în anul 1233 de către Giletus Dux etc.62.
51

GILETUS MIKLÓS, a Szerémség hercege, a Magyar Királyság nádora, ő szent királyi felsége tanácsosa és helytartója, Sopron és Baranya vármegyék főispánja (Bél, Kincses, 2006, p.
67).
52
Zsoldos, 2011, p. 333: Miklós [Szák n[em]b[eli]. Barc fia].
53
Bél, Kincses, 2006, pp. 68‒70/69‒71.
54
în fapt, un asemenea neam nu este recunoscut de către cercetătorii epocii.
55
Bél, Kincses, 2006, p. 204, nota 113.
În fapt, Nicolaus de Sambuka, fiul lui Gilet, a fost palatin între 1342‒'56.
a
Zsámboki Miklós (l.m.), Nicolae de Zsambok (l.r.).
56
Bél, Kincses, 2006, p. 204, nota 114.
57
MUSZKA Miklós [* 6.12.1713, Szőllős, Bars vármegye; † 11.09.1783, Banská Bystrica];
iezuit, preot, doctor în filozofie și teologie, istoric.
58
Muszka, 1740, pp. 64‒65.
59
Nicolaus I. Giletus: dux Sirmii, et comes Soproniensis: Palatinus Regni Hungariæ XXV: Sub
Andrea II. Anno 1219[‒1221] ..., Nicolaum provinciam Sirmiensem nomine Ducis administrasse, ac arcem suam Frakno novis, iisque prævalidis munitionibus auxisse (Muszka, Schmitth,
1752, p. 31).
60
Barinyay, 1753, p. 31.
61
Muszka, Schmitth, 1760, p. 31. În nici care dintre cele trei ediții nu apare numele autorului.
62
Burgherth, 1817; Tobler, 1996, pp. 56‒57.
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În anul 1821, Johann von Csaplovics reproduce nu doar aceleași povești, dar și
inscripția în marmură din capela castelului din Forchtenstein63:

Franz Xaver SCHWEICKHARDT îl urmeză în 184064, iar Franz RAFFELSPERGER în anul 184665.
În 1847, în lunea de după Paști (i.e. 5.04.), istoricul TORMA József (18011864), tatăl mult mai cunoscutului TORMA Károly (1829-1897), face o excursie la
cetatea Fraknó împreună cu niște prieteni mai tineri și o descrie într-un scurt articolaș.
Despre originea ei indică nesigur una romană ori gotică, dar afirmă că este cert (bizonyos) faptul că regele Ștefan I a făcut-o cadou lui Gilet Miklós venit din Franța66. Minciunile lui Paul Esterházy intraseră deja în legendă67 ...
În concluzie, toate informațiile privitoare la epoca medievală provenite pe filiera Esterházy trebuie tratate cu cea mai mare atenție pentru că sunt mult probabil false.
Azi, nimeni nu mai ia în serios această posibilă primă variantă de lectură.
Pare că SZENTPÉTERY Imre, și pe urmele sale cu siguranță ZSOLDOS
Attila, acceptă a doua variantă de lectură, care a devenit "norma" în întrega istoriografie contemporană. Nu interesează în acest context cine a folosit-o primul68. Dar
63

Csaplovics, 1821, pp. 452‒457.
Schweickhardt, 1840, pp. [38]‒42.
65
Raffelsperger, 1846, pp. 493‒494.
66
Torma, 1847, p. 750; Kelenyi, 1960, pp. 369‒370.
67
Nu este de mirarea că ele apar sub titlul de Forchtenstein ‒ legendär într-un catalog al unei
expoziții naționale din anul 1993 (Perschy, 1993).
68
WERTNER Mór îl indică pe Nicolae, fiul lui Nicolae drept ultim tezaurar al regelui Andrei
al II-leaa. PAULER Gyula susținea că acesta era un homo novus (új ember) și îl identifică sim64
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semnul de punctuație ";" la care recurge KATONA István îmi pare că exclude vreo
legătură între fiul lui Nicolae palatinul și Nicolae, vistiernic și comite de Pozsony,
iar atunci primul Nicolae este "legat" de Comes Temesiensis, care "migrează" de la
Gyletus, și lectura corectă devine a treia versiune. De asemenea, nu îmi aduc aminte
de vreun eschatocol din sec. XIII în care să se prezerve topica din limba maghiară în
cadrul eschatocolului/înșiruirea demnităților, iar în mod normal ar fi trebuit să citim
Nicolaus, filius Nicolai palatini, magister tauernicorum et Comes Posoniensis. Pe de
altă parte, este neobișnuit ca numele complet al titularului unei demnități să nu fie menționat în eschatocol, iar oficiul să fie trecut înaintea titularului69 (dar acestea pot fi doar
greșeli apărute în momentul editării/publicării, ori poate provin chiar de la Carolus
WAGNER, dar poate fi și o formă de-a masca necunoașterea numelui celui care ocupa
demnitatea). De asemenea, se poate obiecta că semnele de punctuație folosite în lista
demnităților nu au vreo valoare, fiind puse anapoda, ori lipsind70, iar argumentul adus
prin intermediul semnului de punctuație este invalid, dar se poate replica că acestea au
fost folosite doar atunci când a fost imperios necesar (vide și lista demnităților ecleziastice -Fig. 2).
Chiar dacă există atestat independent un Nicolao filio Nicolai magistro tavarnicorum (magistrul vistier Nicolae, fiul lui Nicolae într-o tălmăcire mai laxă):
12.04.1246: în fața regelui Bela al IV-lea se prezintă Endre, fiul lui Barlabe și declară
că fostul său pământ (quandam terram suam) din comitatul Zala, numit în limba obișnuită (vulgo) Barla(bashy)da, cu două mori și pod peste râul (fluvio) Zala, împreună
cu toate utilitățile și pertinențele sale, stăpânit de strămoșii săi prin drept de moștenire,
a fost vândut pentru 40 de mărci de argint lui Dionisie [fiul lui Dionisie, de genere
Turje] palatinul, comite de Somogy, iar banii integral primiți71. Regele restituie lui
Endre și toată partea aceea de pământ pe care acesta a fost forțat să-l vândă lui Nicolae,
fiul lui Nicolae, magistrul vistier al părintelui său [regele Andrei al II-lea] de bună
memorie și care a ajuns în mâinile sale datorită offensam față de nostre maiestati a
acestuia72;
nicăieri nu se mai spune despre Nicolae, magistrul vistier că ar fi fost fiul lui Nicolae
palatinul. Cu excepția notabilă a șirului demnităților din anul 1233, unde îl găsim și pe
plu drept Miklósb, ori Miklósfia Miklósc. HÓMAN Bálint vorbește și el despre Nicolae, fiul
lui Nicolaed.
a
Miklós fia Miklós tárnokmester (Wertner, 1893, p. 32).
b
Pauler, II, 1899, p. 114, 115, 117, 121.
c
Pauler, II, 1899, p. 129.
d
Magyar Történet, 1928 (on-line https://mek.oszk.hu/00900/00940/html/ -12.08.2021).
69
Comes Temesiensis filius Nicolai palatini / comite de Timiș fiul lui Nicolae palatinul ori comite
de Timiș fiul palatinului Nicolae.
70
în două cazuri există "," în loc de ";" pentru a despărții două persoane, apoi în patru cazuri lipsește orice semn de punctuație pentru a le individualiza, iar într-un caz apar ":" în loc de ";".
71
Nagy, Véghely, Nagy, 1886, pp. 17‒18, doc 14.
72
Forțiu, 2020, p. 855 (unde explic despre ce offensam este vorba și accept, pe urme istoriografice, existența magistrului Nicolae, fiul palatinului Nicolae, vistier și comite de Pozsony în
1235. Voi corecta la o viitoare republicare prin eliminarea mențiunii palatinale).
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Gyletus, iar o posibilă lectură (din cele trei!) ar indica acest lucru ...
Nici măcar o scrisoare papală nu aruncă destulă lumină pentru a clarifica definitiv lucrurile:
12.08.1236: papa Gregorius Nonus îi scrie arhiepiscopului de Kalocsa despre o petiție
a regelui Bela al IV-lea în care sunt menționați fugarii Mica Barbatus73, Nicolaus filius
Borch74, ac Nicolaus Magister, proditores, de laesae maiestatis crimine condemnati,
fraudulenter multa de bonis coronae regiae auferentes, apud quaedam loca religiosa
ea deposuisse noscuntur, quae locorum ipsorum rectores in suum praeiudicium detinent, et sibi restituere contradicunt75.
Îi putem identifica pe trădători: Mika "bărbosul", fostul palatin Nicolae, fiul lui Barc,
de genere Szak și magistrul Nicolae, fiul lui Nicolae76, vistier și comite de Pozsony
(1232‒'35). Primii doi nu dețineau vreo demnitate publică în vara‒toamna anului 1235.
Dar Nicolae, fiul lui Nicolae, fiind vistiernic, avea astfel acces la tezaurul regal. Cei
trei au fugit din Ungaria nu înainte de-a depozita fraudulos multe din bunurile coroanei regale în locuri ecleziastice cunoscute, a căror conducători le dețineau în prejudiciul regelui. De aici reiese că Nicolae, fiul lui Nicolae, tezaurar în perioada 1232‒'35,
nu este77 fiul fostului palatin Nicolae, fiul lui Barc, de genere Szak, dar mai există varianta ca el să fi fost fiul lui Nicolae, palatin în anul 1205, ori a tizului său, dacă nu cumva sunt una și aceeași persoană78, palatin în 1213‒'14. Acest fapt este un subțire argument în favoarea celei de-a doua variante de lectură.

2. Quis est Gyletus?

În anul 190379, WERTNER Mór afirma că Gyletus este doar un schimonosit
Angelos80 János, cu referire la feciorul împăratului Isaac II Angelos, care a ajuns să fie
cunoscut mai degrabă drept Kaloján81. Și în arhondologia epocii arpadiene, ZSOLDOS

73

Mica Barbatus / "bărbosul" pare a fia Mika, comitele de Bihor (1212‒'16, 1219‒'21, '26) și
Nitra (1223) (Zsoldos, 2011, p. 332).
a
nu cunoaștem un alt purtător al acestui nume în această perioadă.
74
Nicolae, fiul lui Barc, de genere Szak, l-a însoțit pe Andrei al II-lea în cruciadă (1217‒'18),
a fost palatin (1219‒'22, '26), comite al curții reginei (1213, 1222‒'25, †1232), comite de Győr
(1213), Sopron (1219‒'24, '26, '33) și Pozsony (1224) (Zsoldos, 2011, p. 333).
75
CD, IV/1, pp. 41‒42; Theiner, 1859, pp. 147‒148, doc CCLXII.
76
Nicolaus Magister de laesae maiestatis crimine condemnati (1236) este Nicolae, fiul lui Nicolae, magistrul vistier al regelui Andrei al II-lea, acuzat de offensam față de maiestatea regală
în urma căreia și-a pierdut moșiile (1246). Singurul Nicolae vistier al regelui Andrei al II-lea
a ocupat demnitatea în perioada 1232‒'35.
77
altfel faptul ar fi fost menționat de către rege/papă, precum în cazul lui Nicolaus filius Borch.
78
ZSOLDOS Attila așa indică; în opinia sa, Nicolae a fost palatin în anul 1205, comite de Nitra
(1205‒'07), Újvár (1205), Sopron (1207), comite al curții (1208‒'10), comite de Pozsony (1208),
Keve (1208‒'09, 1209‒'10), Pozsony (1211‒'12), palatin (1213‒'14), comite de Cenad (1213)
și Bodrog (1214‒'15). Fiul său Nicolae este vistier și comite de Pozsony (1232‒'35) (Zsoldos,
2011, p. 333 cu un comentariu).
79
Pentru bibliografia mai veche vide Pesty, 1863, pp. 166‒167.
80
hogy Gyletus csak az Angelos ferdítése (Wertner, 1903, p. 597).
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Attila îl acceptă pe acesta drept comite de Timiș. Într-un studiu cu circulație mai restrânsă, RÓKAY Péter82 îl indică pe Gyletus a fi fratele vitreg al lui Kaloján, Gulielmus83
/Gulliaume de Saint Omer, feciorul din al treilea mariaj al Margaretei, copila regelui
Bela al III-lea, o femeie foarte frumoasă84, care a fost căsătorită cu împăratul Isaac II
Angelos [† 27.01.1204], apoi cu cârmuitorul85 Tesalonicului, Boniface I, marchiz de
Monferrat [† 4.09.120786], și cu Nicholas I de Saint Omer [† ~1222]. Dacă primele
două căsătorii sunt relativ bine datate (1185‒'8687, 1204), ultima este încă într-o nebuloasă88. Pe urmele lui WERTNER Mór, Rókay P. afirmă că în loc de Temesiensi ar
trebui să citim Keueiensi89 (Keve), știind că regele Andrei al II-lea a făcut aici o donație consistentă surorii sale Margareta la întoarcerea acesteia în regat (~1222):
30.03.1223: papa Honorius al III-lea scrie Dilecte in Christo filie nostre M[argareta].
quondam Imperatrici Constantinopolitanae illustri și o ia sub ocrotirea Sfântului Petru
și a sa, împreună cu proprietățile pe care fratele ei, regele Andrei, i le-a dăruit: specialiter autem Castrum Kewe cum toto Comitatu, redditibus, dignitatibus et proventibus
suis; Varod (i.e. Petrovaradin, RS) quoque, Perben, Camac (i.e. Sremska Kamenica,
RS) et Zilzend (i.e. Susek, RS; toate din regiunea Sirmiu90)91 cum villis, silvis, vineis,
piscariis, servis et ancillis, et ceteris pertinentiis sui; Regale insuper predium, quod
81

Kalojan (i.e. Angelos János (l.m.), Ioan Angelos -l.r.), fiul împăratului bizantin Isaac al II-lea
Angelos și Margareta (Maria după botezul ortodox), copila cea mare a regelui Bela al III-lea,
era refugiat la curtea arpadiană din anul 1222.
Kaloiohannes nu ocupă vreo demnitate la curtea arpadiană în anul 1233, după cum ne arată
jurământul său din 22.09.1233 (Theiner, 1859, p. 119, doc CXCIX [b]).
82
Петар Рокаи/Petar Rokai; Rókay, 1983 (non vide), apud Font, 2016, p. 75; Font, 2017, p. 498.
83
Existent în catedrala din Split, epitaful său îl indică drept Nobilis Gulielmus (Csocsán, 1987,
p. 43).
Vilmos (l.m.), Wilhelm (l.g.), William (l.e.), Guglielmo (l.it.), Vilhelm (l.r.).
84
Csocsán, 1987, p. 11, nota 48 (cu bibliografia).
85
Acesta nu a fost rege! Doar feciorul său și al Margaretei, Demetrios de Montferrat a fost uns
rege (6.01.1209), iar mama lui, devenită regentă, a fost indicată drept domina Thessalonicensis
de către papa Innocentivs Tertius (4.10.1208, 30.03.1210 -Tautu, 1956, pp. 57‒58).
86
aflându-se în campanie militară împotriva lui Ioniță Caloian, în timpul unei cavalcade în zona
muntoasă a Mosynopolis (azi, lângă Komotini, GR), a căzut într-o ambuscadă fiind rănit grav
cu o săgeată, iar companionii lui au fost împrăștiați, el fiind capturat și decapitat, iar capul său
trimis lui Ioniță Caloian la Veliko Tărnovo, care văzându-l a avut una din cele mai mari bucurii ale vieții sale (Tautu, 1956, p. 55).
87
Makk, 1985, p. 26.
88
Aloisie TĂUTU îl găsește pe Nicholas I de Saint Omer la Salonic drept soț al regentei Margareta deja în 1210a; cu siguranță post 1213 și poate chiar post 1217 susține Filip Van Trichtb.
O schiță biografică a împărătesei a fost publicată în limba română deja în anul 1980, în care
ultimul mariaj este datat 1209 fără vreo argumentație (Iambor, 1980, pp. 170‒172).
a
Tautu, 1956, p. 60.
b
Van Tricht, 2011, pp. 381‒382, nota 112.
89
Wertner, 1903, p. 597; Rókay, 1983, p. 123.
90
Sirmium, Sirmia/Syrmia (l.l.); Szerém (comitatul), Szerémség (regiunea (l.m.); Srem (l.s.);
Srijem (l.cr.); Sirmiu (l.r.).
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Elyad (i.e. Ilidia92, din comitatul Caraș) vulgaliter appellatur, cum redditibus et proventibus suis, nec non et alia tria [predia] in Bachaciensi provincia (i.e. comitatul
Bács) constituta, videlicet Soya, Curth et Mirislou cum pertinentiis suis93. Castrum
Kewe cum toto Comitatu, redditibus, dignitatibus et proventibus suis / castrul Keve
cu tot comitatul, beneficiile, demnitățile și veniturile sale înseamnă castrul Keve împreună cu tot domeniul său (comitatul de castru) și demnitățile și veniturile acestuia și
nu întregul comitat regal Keve94, precum se crede în întreaga istoriografie95. Acest
lucru pare că rezultă și din modalitatea în care este identificat comitatul regal Bács drept
Regiunea Sirmiu se afla între Dunăre (la N și E) și râul Sava (la S), iar la V nu depășea aliniamentul Banoštor‒Grabovo‒Manđelos‒Sremska Mitrovica. Nici vorbă să ajungă până la râul
Dravaa, după cum susține Viorel ACHIMb. Cu cei ~2980 km2 câți măsura, regiunea era chiar
mai mică decât comitatul Keve, ori comitatul Bács.
a
gura de vărsare a râului Drava în Dunăre se află, în linie dreaptă, la ~65 km NV de Banoštor.
b
Achim, 2008, p. 34.
91
Várad, Perben, Kamancz és Zilzeug, melyek ‒ legalább Kamanczról (Kamenicza) ezt mondhatjuk ‒ Szerem megyében feküdtek (Wertner, 1903, p. 594).
92
Wertner, 1903, p. 594.
93
Theiner, 1859, p. 39, doc LXXX. Tălmăcirea în limba română a actului papal ne relevă un
traducător nefamiliarizat cu termenii și geografia, altfel cum să explici că Bachaciensi provincia se metamorfozează în ținutul Bachac (aici provincia înseamnă comitat, iar Bachaciensis (l.l.)
este Bács (l.m.) ori Bač (l.s.)!), ori Castrurn Kewe cum toto Comitatu devine cetatea Kewe cu
întreg ținutul, sau dignitatibus este echivalat cu drepturile (DIR, C. Tr, I, p. 143, doc 142).
În istoriografie se crede că regele Andrei al II-lea ar fi donat surorii sale nu mai puțin de trei
comitate întregi (Keve, Bács și Sirmiu), iar fiului ei Kalojan Sirmia ulterior (la S de râul Sava),
cu Beograd, Baranch (Barancs) și zona din jurul râului Kolubaraa. Acest lucru este o exagerare
crasă. De asemenea, nu există vreo dovadă documentară că aceste donații ar fi fost, în fapt, dota
ei primită în momentul căsătoriei cu Isaac Angelos; singurul amănunt referitor la dota Margaretei apare într-o scrisoare a papei Innocentivs Tertius adresată regelui Emeric în anul 1204:
Quod autem scripsisti, quoniam praefatus Ioannitius [Dominus Bulgarorum] terram, quam
pater tuus [Bela Rex] sorori tuae [Margareta], Imperatrici Graecorum, dedit in dotem, detinet
occupatam, et terram Seruiae, tuae coronae subiectam, adiuncta sibi paganorum multitudine
copiosa, crudeliter deuastauit, ...b. În toamna anului 1182, regele Bela al III-lea a ocupat regiunea Beograd, Braničevo, iar anul următor Niš și Sofiac. Pare că acestea au constituit dota.
Ea a primit în stăpânire provincia Sirmium (fals! doar 4 moșii din regiunea Sirmiu) și câteva ținuturi învecinate (i.e. 3 moșii locuite în comitatul Bács, cetatea Keve cu întreg domeniul
ei și moșia regală locuită numită obișnuit Ilidia din comitatul Caraș). Un document din 1229
menționează prima dată (fals! în 1223 sunt menționate aceste donații pentru prima și ultima
oară) această situație (Achim, 2008, p. 34).
a
de exemplu, Iambor, 2003, pp. 12‒13 ("reluat" ad litteram în Iambor, 2002, p. 120; dar mult
mai exact în Iambor, 1980, p. 171 chiar dacă reia necritic traducerea din DIR, C. Tr, I, p. 143,
doc 14293); Font, 2017, p. 498.
b
CD, II, p. 437.
c
Makk, 1985, p. 21.
94
Din cel puțin două motive trebuie amintită aici prevederea din Bula de Aur (1222), conform
căreia era interzisă dăruirea pe veci a comitate întregi de parcă ar fi fost moșii locuite și dania
perpetuă a demnităților (art. 16)a. În primul rând, până acum nu se știa de nici un exemplu care
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provincia, un sinonim pentru comitatus/comitat regal, spre deosebire de Keve Comitatu96.
În anul 1880, PESTY Frigyes susținea că acest Castrum Kewe cum toto Comitatu, redditibus, dignitatibus et proventibus suis nu ar fi Kevevár (azi, Kovin, RS) ci
Bánmonostor (azi, Banostor, HU)97. Editorul Augustin THEINER folosește ";" pentru
a despărți cum toto Comitatu, redditibus, dignitatibus et proventibus de Varod quoque,
Perben, Camanc et Zilzeg cum villis, silvins ... (toate din regiunea Sirmiu), dar semnul
de punctuație este unul modern, nefolosit în 1232. Dar cum nu cunoaștem un comitat
Kő (atestat drept Keu în 1198), nu putem accepta opinia lui Pesty Fr.
3.03.1229: papa Gregorius IX scrie capelanului său, subdiaconul Egidius, aflat în regatul ungar, că arhiepiscopul de Kalocsa l-a informat personal despre faptul că, din vrerea și dispoziția surorii regelui [Andrei al II-lea], fiica iubită în Hristos, nobila femeie
[Margareta], pe pământul/regiunea/ținutul (terra) numit ulterior Sirmia98, pe care ea
l-a dobândit99 (când/cum/cât100? nu știm!), numită așa din cauza unei părți a Ungariei
numită Citerior Sirmia101, biserica principală (maiori ecclesia), numită episcopală de
să justifice apariția acestui articolb. În al doilea rând, mult probabil că acesta a apărut ca urmare a daniei regale în favoarea surorii regelui Andrei al II-lea și al feciorilor ei, iar donația este
anterioară apariției Bulei de Aur. Pe de altă parte, trebuie să subliniem că prevederea nu se
poate referi decât la comitatele de castru și nu la comitatele regale95.
a
Articulus 16: Integros comitatus vel dignitates quascunque, in prædia seu possessiones, non
conferemus perpetuo. / Egész megyét vagy akárminemű méltóságot örök jószágul vagy birtokul nem adunk. / Nu vom dărui pe veci ca predii sau moșii comitate întregi sau orice alte dregătorii (DIR, C. Tr, I, doc 137, pp. 189‒193; p. 191).
b
Zsoldos, 2011, p. 28.
95
Comitatul regal conține domeniul castrului (comitatul de castru) și alte moșii (regale, nobiliare/
private, ecleziastice). Regele putea dona doar ce îi aparținea și nu ce era deja în proprietate "privată", iar în cazul comitatului Keve există documentate ante 1222 proprietăți ecleziastice (vide
Györffy, 1987, p. 315 (Begej), 316 (Halász, Ittebe), 319 (Kölpény), 320 (Papi)). Chiar moșia
Vojla poate a fost în acest moment deja în proprietatea lui Nicolae, de genere Chak, fratele arhiepiscopului de Esztergom Ugrinus, care este "om al regelui" (1212), comite de Komarom (1214),
Cenad (1222‒'24), Bihor (1228) și Pozsony (<1231) (Györffy, 1987, p. 321 -cu greșeala de-al
indica pe Nicolae drept fiul lui Ugrin).
96
cum altfel să explicăm inconsecvența Castrum Kewe cum toto Comitatu / Bachaciensi provincia? Dacă această interpretare este corectă, se ridică alte întrebări fără răspuns: cine a ocupat
‒ dacă a ocupat! ‒ demnitatea comitatus de Keve și unde a rezidat?
97
Pesty, 1880, I, p. 373.
98
Sirmia Ulterior (l.l.) / Túlsó-Szerémség (l.m.), Onostrani Srem (l.s.), Further/Upper Syrmia
(l.e.), Sirmiu de dincolo/de cea parte [a râului Sava], aflat la S de râul Sava. Varianta „celălalt
Sirmium”a îmi pare neadecvată.
a
Achim, 2008, p. 142.
99
aquisivit se poate traduce și prin a cumpărat ...
100
~40‒50 km la S de râul Sava dacă ar fi să ne luăm după arhidiaconatul de Obona, aparținător
episcopiei Sirmiu, o structură ecleziastică existentă în sec. XIV (Ternovácz, 2017, p. 10, 14).
101
Sirmia Citerior (l.l.) / Innenső-Szerémség (l.l.), Onostrani Srem (l.s.), Hither/Lower Syrmia
(l.e.), Sirmiu de dincoace [de râul Sava], regiunea între râul Sava și Dunăre.
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către oamenii de acolo, ține de ritul ortodox (Grecorum ritum tenet). De aceea, la rugămintea arhiepiscopului, trebuie creat un nou episcopat în Citeriori Sirmia, pentru ca
Sclavi et Greci trăitori acolo (i.e. în ulterior Sirmia!) să fie convertiți la ritul latin și
aduși sub ascultarea bisericii romano-catolice (obedientiam Romane ecclesie)102. La
data de 20.03.1232 este consemnat Innocentius Syrmiensis … episcopus103, iar sediul
episcopiei era mănăstirea din Kő de pe malul drept al Dunării (azi, Banoštor, RS).
Margareta este menționată încă în viață în ianuarie 1229 și moare probabil în
perioada 1232‒'33104, ori poate chiar mai târziu105. Proprietățile sale sunt moștenite106 de către cei doi feciori107, care au acompaniat-o în Ungaria, vlăstarul imperial
Kalojan108 și Gulielmus109 [† 20.04.1242], provenit din a treia ei căsătorie.
În dania regelui Bela al IV-lea din anul 1235110, post 25 septembrie, Dilecto
cognato nostro Calo Iohanne Domino Sirmy et Comite de Kewe deschide șirul demnităților laice, fiind nominalizat chiar înainte de palatinul Dionisie, comite de Szolnok, fiul
lui Dionisie, de genere Tomaj (Dionysio filio Dionysii Palatino et Comite de Zonuk111).
Tot el apare drept comite de Bács între 1238‒'42112. Poate a fost și comite de Zala113
102

... dilecta in Christo filia nobilis mulier ... [Margareta] Soror illustris Regis Ungarie aquisivit quamdam terram, quae appellator ulterior Sirmia ratione cuiusdam partis Hungariae, quae
Citerior Sirmia nuncupatur; ... (CD, III/2, pp. 157‒158; Theiner, 1859, pp. 88‒89, doc CLIX).
103
Ternovácz, 2011, pp. 35‒36.
104
Kádár, 2012, p. 92.
105
după cum pare că indică faptul că la data de 22.09.1233 Kalojan încă nu poartă vreun titlu.
106
Conform cutumei medievale ungurești, proprietățile se împărteau în mod egal între feciorii
moștenitori, ori rămâneau în posesiunea lor comună, dar fiul cel mai mic moștenea casa părintească. Testamentul comitelui Nicolae, de genere Chak, fratele arhiepiscopului Ugrinus de
Esztergom, confirmat regal în anul 1231a, indică clar acest ultim lucru, care este apoi codificat
în Tripartitum-ul lui WERBŐCZY István (1514; Pars I, Titulus 40).
a
CD, III/2, pp. 227‒230.
107
alți trei nu au acompaniat-o (Font, 2017, p. 498).
108
Kaloján, Angelos János (l.m.), Kaloiohannes, Joannes Angelos (l.l.).
109
(l.l.), Gulliaume (l.fr.), Wiliam (l.e.), Vilmos (l.m.).
110
actul este datat greșit Regni autem nostri anno secundo dar acest lucru a fost clarificat îndestulător de către SENTPÉTERY Imre111.
111
CD, IV/1, pp. 21‒28; Szentpétery, 1927, p. 187, (RA) 608 (cu bibliografia).
112
29.01.1238: Ioanne Angelo, domino Simone (sic! Syrmiae -n.m.) comite Wachiensia (sic!
Bachiensi -n.m.; CD, IV/1, pp. 104‒111), care pentru editorii români devine Ioan Angelus
domn <de Sirmiu>, Simion comite de Vaț (DIR, C. Tr, I, p. 309).
21.03.1240: Ioanne Domino Syrmiae et Comite Bachiensi (CD, IV/3, pp. 550‒552).
23.09.1241: dilecto cognato nostro Johanne domino Syrmie et comite Bachiensi (DZ, IV, pp.
135‒136, doc 124 este un fals!).
14.08.1242: dilecto cognato nostro Johanne domino Syrmie comite Baciensi (DZ, IV, pp.
157‒158, doc 142).
16.11.1242: Dilecto cognato nostro Ioanne Angelo, Domino Syrmiae, et Comite Bachiensi
(CD, IV/1, pp. 258‒264; DZ, IV, pp. 172‒176, doc 155).
113
la o dată neprecizată, vide Wertner, 1890, pp. 225(nota 3)‒226.
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înainte de-a muri la o dată necunoscută a intervalului noiembrie 1242‒5.07.1250114.
A fost căsătorit cu Matildis, copila lui Henri, conte de Vianden și Margaret de Namur
și a avut probabil două copile: Maria, căsătorită cu Anselm de Keu/Chau și Jelena, căsătorită cu regele sârb Uroš I115. După moartea soțului ei, Matildis apare drept comitissa
de Pozsega/Požega în perioada 1250‒'59116.
Ce trebuie să înțelegem din sintagma Domino Syrmiae și care este întinderea
regiunii Sirmiu în perioada 1235‒'42 sunt lucruri controversate. Este vorba doar de un
titlu117 ‒ Szerémség hercege/ura118 ("domn"119 de Sirmiu) ‒ pe care Kalojan l-a purtat
și care i-a oferit oportunitatea să conducă regiunea (comitatul?120/ducatul?) în numele
regelui Bela al IV-lea. Imediat după moartea sa,
3.10.1253: regele Bela al IV-lea menționează că Laurențiu, villicus de Bessenev (azi,
Бешеново/Bešenovo, RS), care aparținea de biserica Sf. Gregorius121 din același sat
Bessenev, împreună cu fiul său numit Dimitrie și Ioan, ginerele lui Grigore, au fost surprinși de către Leopold și tovarășii săi, cămărași regali din Sirmiu122, în timp ce fabricau monedă calpă și au fost condamnați de către venerabilul părinte Benedict, arhiepiscop de Kalocsa și cancelar regal, care pe cuprinsul întregului Sirmiu123, el se folo114

Kádár, 2012, p. 97.
Reconstituirea genealogică a lui Gordon L. McDaniel este solidă și viabilă (McDaniel, 1983).
116
atestată documentar 5.07.1250: litteras nobilis domine relicte domini Johannis, comitisse
de Posoga (Weiss, 2009, p. 34, nota 6 cu bibliografia; vide și Zsoldos, 2005, p. 158).
117
Viorel ACHIM menționează că stăpânirea lor în Sirmium a îmbrăcat o formă specială ...
dominus al Sirmiului (dominus Syrmie), titlu care nu existase înainte în nomenclatorul regatului. Nu a fost vorba de un ducata. Dar în Mačva, unde Rotislav Mihailović apare drept Domino
de Machou, ar fi fost un ducat, conform aceluiași istoric ...b.
a
Achim, 2008, p. 34.
b
Achim, 2008, p. 35, 141.
118
înainte de năvălirea mongolă, comitatul Szerém a fost condus, între 1235‒'42, de către Kaloján herceg, cu titlul de a Szerémség hercege/ura (dux/dominus Sirmii) (Zsoldos, 2011, p. 207).
119
herceg (l.m.) = duce, principe, prinț (l.r.); úr (l.m.) = domn, stăpân, stăpânitor, domnitor (l.r.).
120
comitatum de Cerem (i.e. Szerém/Sirmiu) este atestat documentar la data de 7.07.1222a, dar
"dispare" apoi pentru 30 de ani, exact perioada în care aici au stăpânit Margareta și feciorii ei.
Există și opinia nefondată că membrii casei regale nu ar fi ocupat vreodată demnitățile de banatus, comitatus și vaivodatusb. Depinde de ce înțelegem noi prin sintagma membrii casei regale;
erau Margareta și feciorii ei, ori Rotislav Mihailović, ginerele lui Bela al IV-lea, considerați
membrii ai casei arpadiene? Deoarece Kalojan apare drept comite de Keve și Bács, iar Rotislav
a ocupat demnitatea de banatus a întregii Slavonii (1247) ...
a
Theiner, 1859, p. 35, doc LXXI; DZ, III, p. 214, doc 189; vide și Kristó, 1988, pp. 456‒458.
b
The titles banus, comes and vajda were never held by members of the royal family (Font,
2017, p. 492).
121
i.e. mănăstirea benedictină din preajma Гргуревци/Grgurevci, RS (Hardi, 2016, p. 96).
122
camerarios nostros Sirmienses (DZ, IV, pp. 539‒540).
123
per totam Sirmiam non solum honore Comitatus, sed etiam vice et auctoritate nostra ex
delegatione nostra fungebatur (DZ, IV, pp. 539‒540, doc 469).
Ce ar trebui să înțelegem prin totam/întregul Sirmiu este discutabil: Citerior și ulterior Sirmia,
ori doar Citerior Sirmia? Dacă luăm în considerare posibilitatea ca Rotislav Mihailović să fi
115

509

sea nu doar de honorul de Comitatus124, ci chiar acționa în locul nostru, cu autoritatea noastră [regală], prin împuternicirea noastră [regală] ceea ce ne oferă o idee
și despre puterea deținută de către Kalojan125.
Am văzut că regele Andrei al II-lea i-a donat surorii sale comitatul de castru
Keve (~1222). Între 1221‒'35 nu mai apare vreun comite de Keve în documente, chiar
dacă în perioada 1219‒'21 și 1236‒'38, în 3 cazuri, demnitatea a acompaniat întotdeauna demnități baroniale (comite al curții, paharnic, jude regal) și astfel a fost favorizată apariția titlului în documentele regale solemne. Acest lucru poate însemna că nu
a existat vreun comite al comitatului regal Keve (și nici al comitatului de castru) în această perioadă. În 22.09.1233, probabil când mama sa nu este încă decedată, Kalojan
sigur nu poartă vreun titlu în momentul jurământului său în fața legatului papal Jacobus
de Pecoraria, alături de judele regal Dimitrie, fiul lui Luca, de genere Chak, și comitele Symo[n]126. Documentul îl consemnează doar drept fiul fostului împărat al Constantinopolului127. Prezent la încoronarea regelui Bela al IV-lea (25.09.1235), acesta
i-a cerut lui Kalojan să renunțe la proprietatea asupra castrului Keve și a domeniului
aferent, ori regele de-a dreptul a revocat donația tatălui său în cadrul politicii sale de
anulare a daniilor veșnice inutile și nefolositoare, politică reluată imediat după moartea lui Andrei al II-lea, iar în contra-partidă i-a oferit demnitatea de comitatus a comitatului regal Keve128, pe care o îndeplinește până anul următor. Din păcate, avem dificultăți în a oferi o cronologie certă a desfășurării evenimentelor pentru că puținele
diplome care interesează sunt datate doar prin milesim. În perioada 1236‒'38 îl găsim
pe judele regal, Gyula, fiul lui Leustachie, de genere Ratot, purtând și titlul de comite
de Keve. Din 1236, Kalojan ar fi putut deveni comite de Bács (Comite Bachiensi),
demnitate în care-l găsim atestat documentar în perioada 1238‒'42. Poate că a ocupat
demnitatea chiar până în momentul morții sale (~1242‒'50) pentru că un alt comite
de Bács apare doar în anul 1256.

3. Gulielmus
Frate vitreg al lui Kalojan, Gulielmus nu pare a fi deținut vreo demnitate publică în regat și pare că moare fără descendenți129, cel puțin pe linie masculină. Istoricul
WERTNER Mór a observat130 că printre martorii, care au depus jurământ în fața legadevenit Domino de Machou încă din 1247‒'48, este vorba de Citerior Sirmia dintre râul Sava
și Dunăre. Dacă credem că el a început să poarte acest titlu doar cu puțină vreme înainte de atestarea documentară a choronimului (28.06.1254, dar post 3.10.1253), atunci putem interpreta
că este vorba de ambele regiuni.
124
în anul 1246, Benedict încă nu era comite de Sirmiu (ÁÚO, VII, p. 209).
125
ignorând existența comitatului Sirmiu (7.07.1222), WEISZ Boglárka crede că dacă nu Margareta atunci sigur Kalojan a înființat aici trezoreria/cămara, care a rămas funcțională și după
moartea sa, iar Leopold era comitele acestei cămări la data de 3.10.1253 (Weisz, 2009, p. 34).
126
Theiner, 1859, p. 119, doc CXCIX [b]; Forțiu, 2020, p. 801.
127
Kaloiohannes filius quondam Iursar (sic!) Imperatoris Constantinop[olis].
128
atestat printr-o danie a regelui Bela al IV-lea din 1235 (Szentpétery, 1927, p. 186, (RA) 608).
129
Epitaful său amintește de Sponsa Margarita (i.e. Margareta de Wavrin?).
130
Wertner, 1903, pp. 607‒608.
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ților papali131 trimiși de către Innocentivs Quintus pentru verificarea132 miracolelor,
care aveau legătură cu Margareta133, copila regelui Bela al IV-lea, ori mormântul ei134,
se numără și Domina Margaretha quondam filia domini Gulielmi ducis de Maconia,
soror et monialis dicti monasterii virginis gloriose de insula Danubii, care a depus mărturie luni, 27.07.1276135. Conform propriei declarații, Margareta avea 36 de ani în acest
moment (deci, născută ~1240) și a intrat în mănăstire la vârsta de 9 ani136. În fața aceleași comisii, Frater Marcellus, confesorul Margaretei, copila regelui Bela al IV-lea,
și fost prior provincial al Ordinului Dominican în Ungaria (1258‒'69), declară, la data
de 28.08.1276, într-o zi de vineri, că sororem Margaretham, filiam domini Gulielmi,
qui fuit cognatus137 regis Bele138, iar Domina Margaretha, copila doamnei Ana, sora
soției regelui Ștefan al V-lea139 (i.e. Elisabeta Cumana), la data de 25 iulie, într-o sâmbătă, o amintea pe sorori Margarethe, filie quondam domini Gulielmi, ducis de Macotisa140. Wertner M. afirma că Maconia/Macotisa nu este nimic altceva decât Machovia sau Macsó, iar Gulielmus a fost duce de Mačva141. Opinia lui a fost acceptată și
lingvistic încă din anul 1916. Într-un alt context decât cel istoric, lingvistul MELEGDI
János o spune răspicat: Că această Maconia în fapt Macoŭia și asta e Macsó: Macsovia
131

magiștrii Umberto Blanco (Bianchi), capelan papal și canonic al bisericii din Piacenza și De
la Corre, doctor în teologie și canonic al bisericii Sfinților Apostoli din Verona (Fraknói, 1896,
p. 160, 163, 384).
132
a doua verificare; prima fusese realizată de către o comisie localăa în cadrul sanctificării cerute
de către regele Ștefan al V-lea papei Grigore al X-lea. Comisia și-a început lucrările în luna iulie a
anului 1271 și nu și le terminase încă la începutul lui 1273. Rezultatele acestei prime cercetări
încă nu ajunseseră la Roma în ianuarie 1276, când noul papă Innocentivs Quintus solicită o
nouă verificare (Fraknói, 1896, pp. CIX–CXI).
a
formată din arhiepiscopul Filip de Esztergom, care, după moartea sa [† .12.1272], este înlocuit de episcopul Lodomer de Oradea, episcopii Paul de Veszprém și Filip de Vacz și abatele
mănăstirii cisterciene din Zirc (Fraknói, 1896, pp. CIX–CXI).
133
Margit / Margareta [* 27.01.1242, Klis, HR; † 18.01.1270, Margit-sziget, Budapest, HU],
copila regelui Bela al IV-lea, 1254: se călugărește și intră în mănăstirea dominicană din Insula
Iepurilora ridicată de tatăl ei, 28.07.1789: beatificată, 19.11.1943: canonizată, comemorată la
18 ianuarie.
a
insula este cunoscut sub mai multe nume; din sec. XVII, Margit-sziget (Budapest, HU).
134
vide și Forțiu, 2021, pp. 10‒13 (de unde provin și notele 131‒133 de aici).
135
Fraknói, 1896, p. 189.
136
Interrogata, quot annos haberet ipsa testis [Domina Margaretha], respondit: «Triginta sex
annos, et intravi monasterium quando habui novem annos» (Fraknói, 1896, p. 192).
137
cognati (l.l.)a indică o relație de rudenie pe linie maternă; mama lui Gulielmus, Margareta,
copila regelui Bela al III-lea, fusese sora bună a regelui Andrei al II-lea și mătușa lui Bela al
IV-lea.
a
Bartal, 1901, pp. 137‒138.
138
Fraknói, 1896, p. 278.
139
filia domine Anne, sororis coniugis regis Stephani
140
Fraknói, 1896, p. 183.
141
... Maconia tehát nem más mint Machovia vagyis Macsó, Vilmos pedig Macsó herczege
(Wertner, 1903, p. 608).
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nu e vreo îndoială. ... Maconia (recte Machoŭia ═ Macsó) ...142. A respinge cele trei
mărturii din anul 1276, invocând puerile motive, ori a le trece pur și simplu sub tăcere,
este inacceptabil.
A fost ridicată, nefondat, obiecția că choronimul Mačva nu este atestat documentar înainte de anul 1254143; Gulielmus apare drept duce de Mačva în anul 1276, într-un moment în care choronimul deja intrase în uz comun144. Apoi, Rotislav Mihailović,
ginerele lui Bela al IV-lea, poate că a devenit Domino de Machou chiar din 1247145, ori
de la începul anului 1248, după ce a predat demnitatea de banatus totius Sclavonie lui
Ștefan, fiul lui Dragun, de genere Gutkeled146. Ori între 1242, când moare Gulielmus,
și 1247 sunt doar 5 ani, despre care nu știm mai nimic, cum nu cunoaștem nici extinderea regiunii Mačva în acest moment. Sigur este doar că în nord acoperea zona aflată
doar la S de râul Sava147, care se numise ulterior Sirmia în anul 1229. S-ar putea ca
Maconia / Macotisa (Mačva) din 1276 să se refere la Sirmiu, iar menționarea a apărut sub această formă doar pentru că ultimul choronim reprezenta deja "altceva" (i.e.
comitatul Szerém/Sirmiu din 1242/'53) în 1276. Aceasta este o interpretare posibilă
a puținelor informații certe pe care le avem. Pe de altă parte, Mačva (1247‒'48?/1254)
poate că era mult mai mică decât a devenit de-a lungul vremii cât a fost dominus aici
Rotislav Mihailović și inițial nu cuprindea și zona Beograd‒Braničevo148.

142

Hogy ez a Maconia tulajdonkép Macoŭia s ez Macsó: Macsovia, semmi kétség benne. ...
Maconia (recte Machoŭia ═ Macsó) ... (Melegdi, 1916, p. 398).
143
28.06.1254: în lista demnităților a unui eschatocol regal apare și Ratislao Duce Gallicie, et
Domino de Machou, genero nostro carissimoa; este vorba de Rotislav Mihailović / Mikhailovich [† 1262], dux Galicie (1245), ban al întregii Slavonii (1247), dominus de Mačva (1254‒
'62), care se autonumește Imperator Bulgarorum, căsătorit din anul 1243 cu Ana [* ~1226 –'27; †
~1285(?)], copila favorită a regelui Bela al IV-lea.
a
CD, IV/2, pp. 214‒218.
144
Roland, fiul lui Dominic, de genere Ratot este primul care poartă titlul de banus de Machou
(28.11.1272), iar până în anul 1276 sunt alți patru titulari ai demnității (Zsoldos, 2011, p. 51).
145
ZSOLDOS Attila așa crede (Zsoldos, 2011, p. 50).
146
atestat documentar în această demnitate printr-un document datat anno domini MCCXLVIII,
iar actul banului Ștefan este copiat într-un act regal datat 3.04.1248 (DZ, IV, pp. 343‒344, doc
308; Zsoldos, 2011, p. 45).
147
17.12.1256: regele Bela al IV-lea aprobă împărțirea moșiilor din Comitatibus infrascriptis,
scilicet Chanadiensi, Thimisiensi, Syrimiensi, in Districtu de Mako (sic! Machoa), vltra Zawa
(sb.m.; i.e. în districtul Mačva, dincolo de [râul] Sava -n.m.), in Comitatu de Woswar, in Comitatu Jauriensi et in Comitatu Musuniensi între membrii neamului Cenad (ÁÚO, VII, pp. 429‒
431, doc 303; EO, I, pp. 197‒199, doc 222; DF 253630; DIR, XIII, C. Tr, II, pp. 21‒23, doc 20
-traducerea în limba română). Documentul este un fals din sec. XIV, chiar dacă a fost realizat
prin folosirea unui/unor act(e) vechi (indicat astfel de către Györffy, 1963, p. 839; acceptat de
către Blazovich, Géczi, 1995, p. 38).
a
DF 253630; Blazovich, Géczi, 1995, pp. 135‒139 și nota 73 pentru forma toponimică.
148
Regiunea Beograd‒Braničevo ajunge în posesia țarului Ioan Asan al II-lea, în urma mariajului său cu fiica lui Andrei al II-lea în anul 1221 și el încă o deține în 1230a/ 1232b. Nu știm
când/cum ajunge zona din nou în posesia arpadienilor. Posibil doar în toamna anul 1246, după
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Gulielmus nu putea fi duce/dominus de "Mačva" (i.e. Sirmiu) înainte de moartea sa (21.04.1242), pentru că fratele său vitreg mai mare Kalojan este atestat dominus
de Sirmiu între 1235‒16.11.1242, dar ar fi putut să ocupe demnitatea după moartea
mamei sale, în perioada post 1229‒ante 1235, ori ar fi putut fi chiar dux/dominus de
Mačva post 1229‒ante 1242, în paralel cu fratele său care era dominus de Sirmiu (atestat 1235‒'42). Adevărul este că ambele interpretări pot fi valide și nu putem decide.
Dar o întrebare tot rămâne; de ce nu a fost menționat niciun titlu în epitaful lung al lui
Gulielmus, unde apare doar un prea neutru Nobilis?
Încă de la WERTNER Mór nu se acceptă o identitate între Gulielmus și Vilmos:
18.03.1242: în lista demnitarilor dintr-o danie regală apare și Vaylermo* [magister]
agasonum. Editorul Tadja SMIČIKLAS indică * Id est Wilermo (= Wilchelmus)149.
În lista demnitarilor dintr-o altă danie regală din această zi apare și Wilermo [magister]
Agazonum150. Istoriografia maghiară îl numește Vilmos pe acest comis. El mai apare și
drept comite de Crasna (23.09.1241: Wilhelmus151).

4. Comentarii
Interpretarea informațiilor istorice:
7.07.1222: comitatum de Cerem (i.e. Szerém/Sirmiu);
1233: Gyletus, dux Sirmii ...;
22.09.1233: cu ocazia jurământului său, Kalojan nu apare cu vreun titlu, chiar dacă
unul dintre companionii săi îl poartă152;
1235: Calo Iohanne Domino Sirmy et Comite de Kewe;
29.01.1238: Ioanne Angelo, domino Syrmiae, comite Bachiensi;
21.04.1242: moare Nobilis Gulielmus și epitaful său lung nu menționează vreun titlu purtat de acesta în cursul viații sale153;
16.11.1242: Ioanne Angelo, Domino Syrmiae;
3.10.1253: venerabili patre Benedicto arcbiepiacopp Colocensi aule nostre cancellario ... per totam Sirmiam non solum honore comitatus ...;
moartea țarului Căliman I Asan, ori la începutul anului 1254, pe când țarul Mihail Asan era
în campanie militară contra lui Ștefan Uroš I al Serbiei, sau ...
a
1230 (post 9.03.): conform privilegiului țarului Ioan Asan al II-lea în favoarea neguțătorilor raguzani, și Vidin, Braničevo și Beograd erau deținute de către acesta.
b
21.03.1232: papa Gregorivs Nonus scrie episcopului de Cenad că episcopii bulgari de
Beograd și Braničevo, care de mult timp sunt subordonații săi (Pontifici Romano subiecti), se
rup de el. Dacă episcopul de Cenad nu reușește să-i recâștige, într-un termen rezonabil, să revină
la unitatea cu Roma, atunci cele două episcopii să treacă sub autoritatea episcopiei din Sirmiu
din plenipotență papală (Theiner, 1859, pp. 103‒104, doc CLXXIX).
149
DZ, IV, pp. 146‒148, doc 133.
150
CD, IV/1, pp. 246‒250.
151
23.09.1241: danie a regelui Bela al IV-lea ... dilecto cognato nostro Iohanne domino Syrmie
et comite Bachiensi, ... Wilhelmo Crasinensi [comite] (DL 66509; Blagay, I, pp. 7‒9, doc III;
transcriere a capitlului bisericii din Zagreb, 30.07.1346).
152
... nos Kaloiohannes filius quondam Iursar Imperatoris Constantinop. Demetrius Iudex aule
regie et comes Symo ... (Theiner, 1859, p. 119, doc CXCIX [b]).
153
24 de rânduri (Csocsán, 1987, p. 43).
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1276: domini Gulielmi ducis de Maconia/Macotisa (Mačva) qui fuit cognatus regis Bele,
în mod unitar ridică multe probleme și întrebări fără răspuns, care nu interesează în
acest context, decât în mod tangențial, în vederea clarificării problemei Comes Temesiensis (1233). Ce este clar încă din start este că aici nu trebuie să citim Comes Keviensis, după cum cred greșit WERTNER Mór (1903) și RÓKAY Péter (1983), pentru
că nu există vreun impediment ca Gulielmus să fi fost dux Sirmii, Comes Temesiensis
dacă lista demnităților din anul 1233 este autentică.

5. O critică diplomatică
În anul 1923, în primul volum al listei critice a diplomelor arpadiene, referitor la izvodul demnităților din anul 1233 publicată de către KATONA István (1783),
SZENTPÉTERY Imre menționa că Evident avem de-a face cu o copie foarte defectuoasă, motiv pentru care nu se știe dacă această încheiere nu este, de fapt, la fel cu
una dintre încheierile vreunei diplome cunoscute154. Ultima apreciere este nefondată;
numele Gyletus și demnitatea dux Sirmii sunt menționări chiar unice. Chiar dacă observă două neconcordanțe în lista demnităților ecleziastice155 ‒ Stephanus Vaciens[is].
Budinus Vesprim[yensis]. episcopi în loc de Bricius și Bartholomeus ‒ el nu declară
drept Hamis/falsă această listă a demnităților (nici măcar nu o cataloghează drept
Gyanús/suspectă). Opțiunea lui îmi pare tare surprinzătoare156 ...
Din 16 diplome solemne ale regelui Andrei al II-lea emise în anul 1233157, în
15 cazuri (12158 + 3159) a existat o ordine imuabilă a demnitarilor ecleziastici160:

154

Nyilván nagyon hibás másolattal van dolgunk, minek folytán nem tudni, hogy ez a záradék
tulajdonképen nem valamelyik ismert oklevél záradékával azonose (Szentpétery, 1923, p. 163,
(RA) 510).
155
eliminând Gyletus, dux Sirmii, Comes Temesiensis filius Nicolai palatini, demnitățile laice
se verifică și prin alte documente.
156
În ultima vreme, și alți cercetători au ridicat problema autenticității listei demnitarilor din anul
1233, dar nimeni nu a analizat-o cu atenție până acum; în 2017, Đura HARDI afirma că, din
punct de vedere al credibilității, izvodul lasă mult de dorita. Filip Van TRICHT scria că este
vorba de o discutabilă copie fragmentară a unui hrisov regal din 1233 (?)b.
a
Овај извор, што се веродостојности тиче, оставља много недоумица./Ovaj izvor, što
se verodostojnosti tiče, ostavlja mnogo nedoumica (Hardi, 2017, p. 124).
b
... questionable fragmentary copy of a royal charter of 1233 (?) ... (Van Tricht, 2020, p.
62, nota 19).
157
https://archives.hungaricana.hu/en/charters/ (Search: 1233 / Sort by: Relevance / By Issue
Date). (13‒16.08.2021).
Probabil că sunt mai multe acte emise în acest an de cancelaria regală, dar numărul lor este
îndestulător pentru o analiză relevantă.
158
DL 190, DL 24882, DL 61133, DL 61407, DL 86818, DF 200902, DF 200903, DF 208291
(p. 22), DF 208377, DL 192, DL 37333, DF 206929.
159
Fără a altera ordinea înșiruirii, au lipsit câte un episcop în documentele DL 187 (Bulcsu),
DL 99838 (Stephanus), DL 76769 (Gregorius), unde și numele unui alt episcop era scris greșit
(Bernardo în loc de Reinaldo, dar în acest caz este vorba de un transumpt din anul 1651).
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Ugolinus / Robertus / Cletus / Gregorius / Bricius / Bartholomeus /
Stephanus / Bartholomeus / Reinaldus / Bulcsu / Benedictus
Două cazuri merită menționate separat, pentru că poartă aceeași dată 1.10.1233, iar
actele sunt scrise de același scrib: DL 99838 (aceeași ordine, dar lipsește Stephanus)
și DL 99839, în care înșiruirea este cu totul alta (singurul caz!161):
Ugolinus / Robertus / Bartholomeus / Bricius / Bartholomeus /
Stephanus / Gregorius / Cletus / Reinaldus / Bulcsu / Benedictus
Eschatocolul debutează întotdeauna cu Ugolinus, în capacitatea sa de cancelar regal
‒ Datum per manus reverendi Ugolini Calocensi Arhchiepiscopi et aule Regie cancellarii ‒, după care se specifică anul/data emiterii actului, iar înșiruirea demnitarilor
bisericești debutează cu Robert, arhiepiscop de Esztergom, în calitatea sa de primat al
regatului.
Dacă comparăm cu lista demnitarilor publicată de KATONA István (Fig. 2)
observăm că aceasta debutează cu Robert și doar apoi este menționat Ugolinus:

Fig. 2. Demnitățile ecleziastice (1233 -Katona, 1783).
Robertus / Ugolinus / Bartholomeus / Stephanus / Cletus / Bulchu / Gregorius /
Iacobus (Nitra) / Stephanus (sic! Bricius), Benedictus, Rainoldus, Budinus
(sic! Bartholomeus)162,
iar înșiruirea episcopilor este cu totul diferită față de restul documentelor analizate. Și
mai există o deosebire; doar în acest caz este menționat și Iacobus, episcop de Nitra
între 1223‒'41. Nu am găsit o explicație pentru absența acestuia din cele 16 diplome
solemne ale anului 1233. Apoi, în toate aceste 16 izvoade cercetate lista laicilor începe cu Dionisio comite palatino, nicidecum acesta nu este indicat simplu doar palatino
/palatinus precum în înșiruirea lui Katona (1783). În cazul lui Demetrius, comes curiae regiae et Bachiensis Comes (1783), acesta apare drept aulo nostro curiae comite,
160

SZENTPÉTERY Imre inventariază 24 de documente pentru anul 1233, dar doar 10 sunt diplome solemne și toate relevă aceeași ordine (Szentpétery, 1923, pp. 159 (RA 500)‒166 (RA
523); RA 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 511, 512).
161
unum argumentum, nullum argumentum!
162
Robertus, Strigoniensis, Vgolinus Calocensis archiep[iscopi]. et cancell[arii]. Bartholomæus
Quinqueecclesiensis, Stephanus Zagrab[iensis]. Cletus Agrien[sis]. Bulchu Chan[adiensis].
Gregorius Iaurin[ensis]. Iacobus Nitrien[sis]. Stephanus Vaciens[is]. Benedictus Vrad[iensis].
Rainoldus Transsiluan[ensis]. Budinus Vesprim[iensis] episcopi; ... (Katona, 1783, pp. 684‒685).
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sau aule nostre curiali comite, ori curiae comite și niciodată nu se folosește sintagma
curiae regiae. După care vin menționați comitibus comitatus, listă deschisă întotdeauna de către Nicolae, fiul lui Barc, comite de Sopron, iar la sfârșit sunt cei care ocupă
magistraturile. Trecerea între cele două "blocuri" de demnități laice se face întotdeauna prin intermediul lui Nicolae magistru vistier și comite de Pozsony, ca unul care
ocupă concomitent o magistratură și o demnitate comițială. Niciodată nu întâlnim "amalgamul" magistratură/demnitate ‒ magistratură ‒ demnitate ‒ demnitate ‒ magistratură
‒ demnitate precum în series dignitatum publicată în 1783163. Din toate aceste amănunte putem concluziona că lista nu este copiată ad litteram dintr-un document original, ci este "construită" de către cineva după propriile cunoștințe (Robertus este menționat primul pentru că autorul știe că este vorba de primatul regatului, episcopul Iacobus
este menționat și el pentru că apare în alte documente ale perioadei 1223‒'41, nu se
cunosc numele exacte a doi episcopi, care poartă nume "ciudate" (mai ales când sunt
prescurtate) și ele sunt înlocuite cu două nume comune etc.). Cu alte cuvinte, această
listă a demnităților din anul 1233 publicată în 1783 este un fals, iar valoarea sa istorică este nulă! Și deținem și alte indicii în acest sens:
Primul demnitar laic din lista lui Katona I. (1783) este:
Gyletus dux Sirmii, Comes Temesiensi,
iar în istoria "romanțată" a cetății Fraknó datorată lui Paul Esterházy (1.08.1701) găsim:
Giletus, Dux Syrmiæ alias Banus (sic! Comes164) Temesiensis.
Acest lucru nu înseamnă că cele două surse se verifică/certifică una pe alta, ci doar că
lista publicată de către Katona I. (1783) provine și ea tot din arhiva familiei Esterházy.
Din motive obscure în acest moment165, aici s-au falsificat documente medievale (știm
de conscripția din 14.04.1360) și s-au inventat istorii legendare pentru cetatea Fraknó.

6. Concluzii
Deoarece lista demnităților publicată de către KATONA István în anul 1783
este un fals, nu cunoaștem numele comitelui comitatului regal Timiș în acest an166.
Din același motiv, archondologia perioadei trebuie corectată; de asemenea, nu
există vreo dovadă că Nicolae, magistrul vistier în perioada 1231‒'35, ar fi fost fiul fostului palatin Nicolae (1205, 1213‒'14167) și cu siguranță nu este feciorul lui Nicolae,
fiul lui Barc, de genere Szak, palatin între 1219‒'22 și în anul 1226.
163

Nicolaus magister tauernicorum et Comes Posoniensis Bagyn, magister pincernarum Stephanus, Comes de Byhor; Nicolaus, filius Bors, Comes de Supruniensis: Michaelis magister
agazonum Petrus, frater Marcelli, comes Nitriensis.
164
După cum am menționat deja, un Banus Temesiensis / ban de Timiș, ori ban timișean nu a
existat în istorie, deci obligatoriu aici trebuie să citim Comes / comite, care fiind un rang prea
"mic" pentru Paul Esterházy a fost înlocuit (de acesta? de funcționarii săi?) cu Banus.
165
pentru câteva posibile explicații, vide nota 40.
166
Dacă șirul demnităților din anul 1233 publicat în 1783 ar fi aparținut unui document autentic,
aflam de existența unui Comes Temesiensis în acest an, doar că nu puteam decide numele lui.
În opinia mea, pentru că îmi pare că a treia variantă de lectură este cea corectă, contrar a ceea
ce susține întreaga istoriografie modernă, ar fi fost vorba de un fecior al fostului palatin Nicolae
(1205, 1213‒'14167), al cărui nume nu este menționat și nu avem cum să-l aflăm.
167
dar sunt aceștia una și aceeași persoană, ori sunt doi Nicolae distincți?
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