Referință
bibliografică

DESPRE "NOMADISMUL" TOPONIMIC ÎN CARTOGRAFIA
SEC. XVIII–XX. STUDIU DE CAZ: PAPI / POPIN (ȘI
TÚREGYHÁZ(A), MARIAN / MARJAN, SERVUS DEI,
SATUL BĂTRÂN DUMBRĂVIȚA–CERNĂTEAZ)
Sorin Forțiu*
* http://www.banat.ro/academica.htm; sorinfortiu@gmail.com
Abstract. One of the main risks in archaeological research is the irresistible temptation/need to
make assumptions about the name of the discoveries found in the field. However, the toponymic
solutions appear only by dint of assiduous study on documentary and cartographic sources. Only
through the cartographic information, we are able to associate the results of a systematic survey
for example and those of the documentary references. The Papi / Popin case is studied in detail
along with Túregyház(a), Marian / Marjan, Servus Dei, Satul Bătrân (Dumbrăvița–Cernăteaz).
Therefore, we notice a clear toponymic "nomadism" on the maps of XVIII–XX centuries.
Keywords: Papi, Popin, Servus Dei, Marian / Marjan, Túregyház(a), archaeological sites, maps,
locations, toponymic "nomadism".

Unul dintre cele mai mari pericole existente în cercetarea arheologică este
tentația / nevoia irezistibilă de-a oferi un nume descoperirilor din teren. Dar soluțiile
toponimice apar numai din studiu documentar și cartografic și doar prin intermediul
informațiilor cartografice putem pune semnul egal între rezultatele unei periegheze,
de exemplu, și referinţele documentare. Dar, câteodată, acest pas este îngreunat de
un fenomen de "nomadism" toponimic constatat pe hărțile din sec. XVIII–XX, care
urmează să fie analizat în detaliu printr-un exemplu elocvent1.

1. Unde e Papi / Popin?

Oiconimul Papi2 se referă la cuvântul maghiar "pap" 'cleric, popă',
substantivul 'papi' cu sufixul o expresie a posesiei. Sensul real: 'Papé' / a popii.

Notă: în acest studiu citarea se face prin intermediul textului oferit italic (înclinat). Dacă textul
citat conține text italic la rândul său acesta este oferit atunci cu scris normal. Dacă toponimele
oferite italic nu sunt acompaniate de denumirea contemporană oferită în paranteze, atunci
acestea nu au un corespondent modern.
1

vide și cazurile Túregyház(a) din arealul Mailat–Sânpetru Mic–Gelu (jud. Timiș) și Satul
Bătrân dintre Dumbrăvița–Cernăteaz (jud. Timiș) (Anexa I și II).
2
au mai existat sate cu acest nume și în comitatele Baranya, Bihor, Borsod (KMH, 1000–1350,
I, p. 217).
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Numele satului Papi indică faptul că era o moșie bisericească3. În sec. XIII–XIV
forma sa este Popi și doar din anul 1434 este atestat drept Papi.
Vizavi de Felnac, pe malul de nord al Mureșului, se afla satul Papi4, spunea
BOROVSZKY Samu în anul 1897. În schimb, MÁRKI Sandor, pe harta5 care acompaniază monografia comitatului și a orașului liber regal Arad6, localizează greșit medievalul Papi pe malul stâng al Mureșului (Fig. 1). Să observăm și poziționarea, care se
va dovedi defectuoasă, a Serfesd (Servus Dei) pe această hartă.

Fig. 1.
În 1890, pe baza unei hărți tip "Mercy" (~1728), CSÁNKI Dezső zice vag că Papi. Popi.
Popy era între Arad și Pecica7.
La începutul secolului XX, prin KARÁCSONYI János și BOROVSZKY Samu, istoriografia pozitivistă maghiară afirma că Pagus Popi serius Papi olim penes Marusium
Aradino ad occidentem situs erat habuitque vicinum pagum Marján, cui villa Maria
hic memorata, unica ultima litera demta, plene convenit8. Localizarea este preluată,
ad litteram, în anul 1955, de către editorii români ai corpusurilor Documente privind
istoria României, care traduc satul Popi era lângă Mureș, la apus de Arad și se învecina
cu satul Maria9, azi dispărut lângă Pecica (raionul Arad)10.
3

Helynevünk a magyar pap 'képesített egyházi személy' főnév -i birtoklást kifejező képzővel
ellátott alakja. Tulajdonképpeni értelme: 'Papé'. A név arra utal, hogy a falu papi, egyházi
birtok volt (Blazovich et alii, 1996, p. 233).
4
Fellakkal szemközt, a Maros északi partján feküdt Papi falu (Borovszky, 1897, p. 178).
5
Aradvármegye a középkorban, Tervezte Dr. MÁRKI Sándor, Rajzolta HOMOLKA József,
scara 1:225000, HÖLZEL [Eduard] és Társa, Magyar Földrajzi Intézetében, Budapesten, [1892].
6
Márki, 1892.
7
Arad és Pécska közt feküdt (Csánki, 1890, p. 765).
8
RV, pp. 231–232, doc Nr. 213. (45.), nota 1.
9
Marian pe harta districtului Timișoara din anul 1720 (Mappa ..., 1720; vide Fig. 2 și Anexa IV).
10
DIR, C. Tr, I, pp. 95–96, doc 213, nota 4.
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În 1966, GYÖRFFY György localizeaza Papi drept pustă azi la est de Pecica invocând
informațiile existente pe două hărți11, care prezervau oiconimul sub forma Pr[aedium].
Papin și Poppin erdő12.
În 1967, în lucrarea sa postumă, Coriolan SUCIU spune că Popi, ..., [a fost] lîngă Mureș, între Arad și Pecica, unde amintirea i-o păstrează pădurea Popin, r[aionul]. Arad,
R[egiunea]. Banat13.
În anul 1996, BLAZOVICH László, HÉVVÍZI Sándor și SZATMÁRI Imre afirmă că
în zilele noastre numele este păstrat de către pădurea Poppin ca și nume de hotar. Pusta este la sud-est de Pecica14.
În lucrarea sa Tekintő - Erdélyi helynévkönyv, VISTAI András János, pe urmele lui
GYÖRFFY György15, localizează pusta Papi la est de Pecica, pe malul drept al Mureșului16.
În 1995, în cazurile Papi și Rutunda Ecclesia, KOVÁCH Géza doar preia locațiile greșite ale lui MÁRKI Sandor din 189217 și omite cu totul Servus Dei.
În monografia orașului Pecica, publicată în anul 2007, Cosmin Lucian SEMAN susține
că Pe teritoriul actual al localităţii [Pecica] ... au existat şi alte localităţi: satul Ghedoş
... și satul Popin ... Ambele aşezări sunt astăzi dispărute, despre ele amintim doar
toponomia locală: Pădurea Gheduş şi Pădurea Popin18.
În 2013, Livia MAGINA spunea că Localitatea Papi, azi dispărută, se afla la nord de
râul Mureș, într-o zonă din apropierea Pecicăi de azi19.
În fapt, toate aceste localizări sunt prea vagi, atunci când nu sunt de-a dreptul
eronate. Cele care doresc să aducă mai multă concretețe greșesc deoarece absolutizează informațiile existente pe hărțile realizate după mijlocul secolului al XIX-lea și,
în general20, ignoră hărțile manuscris din secolul al XVIII-lea.

2. Context istoric

1219: Popi este atestat documentar21 atunci când Andrei din satul Popi (Andream de
villa Popi22) este învinuit, alături de mulți alții, printre care și Tenka din satul
Maria9 (Tenkam de villa Maria), împreună cu doi slujitori, de uciderea lui Johachin.
11

din anii 1764 (sic! vide infra anii 1764–'65) și 1884/91 (? Probabil este vorba de o hartă derivată din Franzisco-Josephinische / Dritte Landesaufnahme (1869‒'87)).
12
Ma p[u]sz[ta]. Pécskától K-re (Györffy, 1966, p. 183).
13
Suciu, 1968, p. 388.
14
Ma [Papi vagy Poppin?] nevét a Poppini erdő őrzi mint határnév. Puszta Pécskától (Pecica)
délkeletre (Blazovich et alii, 1996, p. 233).
15
cu mici greșeli!
16
Pécska-K, a Maros j[ob]. p[artjan]. ... Ma p[u]sz[ta]. Pécskától K-re. (Vistai, II, p. 770).
17
Kovách, 1992 (harta).
18
Monografia Pecica, 2007, p. 119.
19
Magina L., 2013, p. 296.
20
excepția este CSÁNKI Dezső, dar acesta folosește o hartă tip "Mercy", care are o scară prea
mare pentru localizări de finețe.
21
Alexandru ROZ și KOVÁCH Géza susțin că în anul 1219: villa [Popi, Papi, Poppin (care
formă?) -î.m.; este] domeniul ioaniților fără a indica și sursa bibliografică (Roz, Kovách, 1997,
p. 195; în general, informațiile oferite de Roz și Kovách trebuie reverificate la sursă).
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Pentru a scăpa de proba fierului roșu, el este de acord să plătească, alături de ceilalți
pârâți, 71 de mărci fiilor lui Johachin, Absolon și Gyuri23.
19.06.1221: papa Honorius al III-lea ia sub protecție papală pe canonicii mireni din mănăstirea Vituhu24, dieceza de Cenad, împreună cu toate bunurile pe care le stăpâniți acum pe cale dreapta ..., printre care și mai ales bisericile din [satele] Iani, din
Popi și din Podul lui Ivancea25 dimpreună cu capelele și cele ce țin de ele, care v'au
fost dăruite cu o cucernică mărinimie de venerabilul frate al nostru D<esideriu> episcop al Cenadului26. Editorii români cred nejustificat că acest Popi este Probabil satul
Bobda de azi la sud-est de Jimbolia, în raionul Timișoara. În sec. XIV e amintit ca
Popdi27.
În registrul zeciuielii papale (1332–'37) parohia romano-catolică din Popi /
Popy figurează prin preotul Johannes cu plăți în anii 1333, '34 și '35:
1333: De Archidiaconatu Orodyensy solutio
Item Johannes [sacerdos] de Popi solvit XXXI. banales28.
Plata din Arhidiaconatul de Arad (sic! Orod! -n.m.29).
Deasemenea [preotul] Ioan din Popi16) a plătit treizeci și unu de banali.
16

) Sat dispărut între Arad și Pecica. Amintirea satului se păstrează în numele pădurii Popin30.

1334: Item Johannes [sacerdos] de Popy solvit IIII. grossos31.
Plata dintâi din Arhidiaconatul de Arad (sic! Orod! -n.m.).
Deasemenea [preotul] Ioan din Popy10) a plătit patru groși.
16

) Sat dispărut între Arad și Pecica32.

1335: Isti sunt sacerdotes de archidyaconatu Orodyensy
Item Johannes [sacerdos] de Popy solvit II. grossos33.
Aceștia sunt preoții din Arhidiaconatul de Arad (sic! Orod! -n.m.).
Deasemenea [preotul] Ioan din Popy4) a plătit doi groși.
16

) Sat dispărut tot acolo (i.e. în raionul Arad -n.m.). Amintirea satului se păstrează în numele
pădurii Popin la vest de Arad34.

22

RV, pp. 231–232, doc Nr. 213. (45.).
DIR, C. Tr, I, pp. 95–96, doc 213.
24
Vithuhu, Vituhu (Alsóittebe / Magyar-Ittebe; azi, Novi Itebej, RS și Felsőittebe / Rácz-Ittebe,
azi, Srpski Itebej, RS).
25
de Ponte Ivance nu este satul Ivanda, jud. Timiș, ci Jankahid / Jankov Most, RS.
26
DIR, C. Tr, I, pp. 177–178, doc 120.
27
în registrele de colecte și indulgențe papale (1332‒'37) Popi / Popy figurează în arhidiaconatul
de Arad, iar Popd (i.e. Bobda) în cel de Timiș și ista parte Tymisi.
28
Rationes ..., 1887, p. 146.
29
Nu cred că se poate pune semnul de identitate între un medieval Orod, care supraviețuiește
cumva tuturor vicisitudinilor post-1552 drept Glogovăț (azi, Tudor Vladimirescu) și un Arad
născut la începutul perioadei otomane, la circa 5 km mai spre vest. Subiectul merită un studiu
dedicat.
30
DIR, XIV, C. Tr, II, p. 224.
31
Rationes ..., 1887, p. 150.
32
DIR, XIV, C. Tr, II, p. 230.
33
Rationes ..., 1887, p. 161.
34
DIR, XIV, C. Tr, II, p. 247.
23
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24.02.1358: din suplica lui Nicolae LACZKFI de Rotunda Ecclasia35 știm că biserica
din Popi era consacrată beate Marie36, aceleași sfiinte ca și cele din Kerekighas
(i.e. Rotunda Ecclesia) ori Zechen (Seceani).
17.01.143437: pentru suma de 1200 florenis auri puri hungaricalibus veri et Justi ponderis, Sigismundus dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus, ac Hungarie Bohemie Dalmacie Croacie etc. Rex zologește lui Egregius Johannes dictus
Olah filius q[uon]dam Woÿk de hwniad aule n[ost]re miles ... ac alteri Johanni fratri
ip[s]ius Johannis Olah carnali ... possessionis n[ost]ram seu op[p]idum n[ostr]um
Papi vocatum in Comitatus Orodien[sis] existen[s] cum universis suis obvenc[i]onibus,
utilitatibus et pertinenciis ac medietate vadi in fluvio Maros habiti, ad idem oppidum
nostrum Papi pertinenti38. Prima menționare a vadului râului Mureș de la Papi, care
se află în apropierea târgului Papi și aparține de moșia Papi.
2.06.1435: pentru opidum papi și încă 300 florenos auri puri, același Sigismund de
Luxemburg zălăgește Opidum nostrum Komÿathÿ vocatum, cum toto Districtu
similiter Komÿathÿ (i.e. Comiat -n.m.), necnon villis Kenesÿs ... aceloraşi doi frați39.
1.05.1439: regele Ungariei, Albert, donează, pentru faptele sale de arme de la asediul
orașului Tabor din Bohemia, lui Egregius Georgius filius q[on]dam Dÿonisÿ Bani
de Maxczalÿ40, precum și fratelui său bun Ștefan și verilor săi, comiților de Timiș, Emeric și Ioan, fiii fostului voievod Nicolae de Marczaly41, și lui Ladislai Haghmas de
Berekzow42, de asemenea comite de Timiș, possessiones n[ost]ras Papi et Kÿnged in
Orodie[ns]y [... comitatibus], cu toate pertinențele sale, și existentul bac la vado juxta
dictam pos[ses]sionem papi in fluvio maros, precum și moșiile numite Kamaras și
Toti din comitatul Cenad, toate aceste moșii fiind stăpânite pro honore chiar de comiții de Timiș în acel moment43.
Documentul este important deoarece menționează moșii regale, care au acompaniat
dintotdeauna honorul comitatus Temesiensis, chiar dacă ele erau situate în alte comitate. Regele chiar menționează că donația sa este condiționată de inexistența în viitor a
35

Kerekegyházi LACZKFI Miklós (l.m.).
Bossányi, 1918, p. 322, doc CXXIII; Roz, Kovách, 1997, p. 195 (cu o indicație bibliografică
greșită).
37
datat greșit 1443 de către Cosmin Lucian SEMAN (Monografia Pecica, 2007, p. 119: satul
Popin, care în 1443 intră în proprietatea lui Iancu de Hunedoara)?
38
DL 12574; Pesty, 1882, pp. 351–352, doc 255; Blazovich, 1986, pp. 5–6, doc 1 (cu o datare
greșită Január 18a).
a
documentul este Datum ... die dominico proximo ante festum beatorum Fabiani et Sebastiani
martirum. Anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto, ... / Dat ... în prima duminică înainte de sărbătoarea binecuvântaților martiri Fabian și Sebastian, ..., care se ține
la 20 ianuarie, iar în anul 1434 praznicul ei a căzut într-o zi de miercuri și prima duminică
înainte de această dată a fost pe 17 ianuarie.
39
Pesty, 1882, pp. 351–352, doc 255.
40
George, fiul fostului ban Dionisie de Marczaly.
41
q[uon]dam Nicolai waÿvodi de dicta Marczalÿ.
42
Berekzow-i HAGHMAS László (l.m.) / Ladislau HAGHMAS de Beregsău (l.r.).
43
DL 13367.
36
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unor solicitări exprese privitor la aceste moșii din partea celor care urmau să ocupe acest
honor. Dacă astfel de cereri vor exista, el se va vedea pus în situația să ofere aceste moșii comiților de Timiș, iar lui George de Marczaly și verilor săi, ori urmașilor acestora,
urma să le ofere altele, de aceeași valoare, cu același număr de iobagi, iar ei, ori urmașii lor, nu vor avea dreptul să protesteze în acest caz44.
11.06.1448: capitlul din Buda consemnează înțelegerea prin care numitul op[p]idum
Papÿ, cu toate pertinențele sale, urmează să fie stăpânit în devălmășie de către
fiii lui Nicolai wayuode de Marchali, Emeric și Ioan, și de George și Ștefan, fiii banului Dionisie de Marchali, precum pallacio seu Castello și op[p]idum Wereuche din
comitatul cu același nume, cu toate moșiile și vama aparținătoare, castrum și op[p]idum
Patha din comitatul Somogy, cu toate moșiile și vama care depind de acest domeniu.
Dacă Emeric și Ioan vor muri fără urmași, toate acestea să revină lui George și Ștefan,
precum domeniile Marchali, Segewsd și Chehy45.
21.12.1451: în fața capitlului bisericii din Buda, magnificus Johannes, filius way[uo]de
de Marchal (i.e. Marczaly), în numele său și al lui Ștefan și George, fiii fostului ban Dionisie de eod[em] Marchal, și a fiul lui Ștefan, Ioan, și a fiul lui George,
Ladislau, declară că siliți de nevoi, pentru suma de 1000 florini de aur pur, zălogesc
din nou46 magnificului d[omi]ni Johanis de Hwnyad Regni Hungarie Gubernator și
celor doi fii ai săi, Ladislau și Matia, părțile din moșiile Nadletha și Kakad din comitatul Bihor, și moșiile Nagzechen (Seceaniul Mare) și Papy din comitatul Arad, care
și până acum fuseseră amanetate lui Ioan de Hunyad. Dacă nu sunt în măsură să asigure
posesia acestor moșii în favoarea Huniazilor, aceștia din urmă, în concordanță cu testimoniul din fața capitlului bisericii din Alba (Székesfehérvár), vor putea să se împrotocoleze cu moșiile lor Jwth și Maros din comitatul Veszprém, respectiv Somogy47.
23.11.1452: capitlul bisericii din Buda adeverește că în fața sa s-a prezentat Magnificus
Johannis filius wayuode de Marczali, în numele său și al fiilor banului Dionisie
de Marczaly, Ștefan și George, mai departe în numele fiului numitului Ștefan, Ioan
și a fiului numitului George, Ladislau, și a declarat că jumătate din moșiile Nagletha
și Kakath din comitatul Bihor, adică cinci părți, împreună cu prediile aparținătoare,
și mai departe moșiile întregi numite Nagzechen (Seceaniul Mare), Papi și Kamaras
din comitatul Arad, împreună cu satele și prediile aparținătoare, acestea trei din urmă
fuseseră deja gajate guvernatorului Ioan de Hunyad, acum, împreună cu cele două moșii
numite mai înainte, sunt amanetate pentru 600 de florini de aur lui Ioan de Hunyad
și celor doi fii ai săi, Ladislau și Matia, cu promisiunea de protecție deplină. Dacă nu
vor reuși să-i protejeze pe Huniazi în aceste moșii, ori în oricare altele, atunci guvernatorul și fiii săi numai pe baza acestei scrisori să se poată împrotocola, în prezența
trimișilor capitlului bisericii din Alba (Székesfehérvár), cu numitele moșii ale lor Jwtha

44

Întreaga informație a fost deja publicată (Forțiu, 2016, p. 896). O reiau doar pentru că se referă
direct la subiectul acestui studiu.
45
DL 14168.
46
nu știm când are loc prima amanetare.
47
DL 37616.
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și Marus din comitatul Veszprém, respectiv Somogy48.
11.07.1454: capitlul din Cenad adeverește că s-a prezentat în fața sa Ioan de Hunyad,
comite perpetuu de Bistrița, în numele său și al copiilor săi, Ladislau și Matia,
și a soției sale, Elisabeta, și în numele tuturor rudelor sale, care a declarat că moșiile
fiilor voievodului Marczaly, Ioan și decedatul la Câmpia Mierlei, Emeric, și a banului Marczaly, George și Ștefan, Papi din comitatul Arad, precum și cele din Cenad
(Kamaras, Thoti), Timiș (Zechen/Seceani, Kyszechen/Seceaniul Mic, Chawas) și Bihor
(Nagletha, Kakath), care din diferite motive sunt zălogite la el, să revină lui Ioan,
George și Ștefan după moartea sa49.
12.05.1456: regele Ungariei, Ladislau Postumul (V. László), îi acordă, cu titlul de novo
donationis, lui Johannis de Hwnÿad, pridem Regni n[ost]ri Hunga[rie] Gubernatoris, nunc vero Comitis p[er]petui Bystrizien[si], moșiile Zechen/Seceani in Themesiensi ac Camaras et Papy vo[ca]ta in Orodien[si] Comitatibus, alături de alte moșii
din comitatele Cenad și Békés, împreună cu toate pertinențele și drepturile regale asupra acestora și a vămilor aparținătoare50.
30.08.1473: în fața capitlului din Buda se prezintă Ioan Vngor de Nadasd, în numele
său, al fratelui său, Nicolae și al lui Ștefan, fiul lui Ladislau Arka de Dompsos
și Mihail, fiul lui Petru de Zob și declară acordul de înfrățire și de moștenire reciprocă
intervenit între ei; în caz că vreunul moare fără urmași, cealaltă parte moștenește proprietățile acestuia. Printre posesiunile lui Ioan Vngor de Nadasd se numără și moșiile
Thothy és Papy din comitatul Cenad și cetatea Chery din Timiș, împreună cu pertinețele acesteia51.
13.12.1502: la solicitarea lui Mihail, fiul lui Petru de Zob, regele II. Ulászló / Vladislav
al II-lea Iagello al Ungariei întărește înțelegerea din 30.08.147351 și o transcrie într-o diplomă regală. De asemenea, regele donează părților posibilele drepturi regale
legate de aceste moșii.
24.04.151752, 15.01.151953, 19.01.152054, 29.01.152055, 20.02.152056: în documentele
capitlului bisericii din Orod apare printre martori, ori drept împuternicit și honorabilem magistrum Stephanum de Papy, canonic al capitului.
30.09.1523: În urma unei donații regale in perpetuo, totales portiones possessionar[ii]
din moșiile Papy și Kaza din comitatul Arad, cu pertinențele acestora, și întregile
moșii Bona și Jura, după ce au fost ale Nobilis Johannis Erossÿ57, care l-a rănit și l-a
48

DL 14588.
DL 67257 (transcriere din 1514).
50
DL 37634.
51
DL 36404, care este o transcriere a conventului din Cluj, realizată la 1.05.1539, a diplomei
regale din 13.12.1502. Regasta este publicată de JAKÓ Zsigmond cu omiterea moșiilor cenăzene Thothy și Papy (Jakó, 1990, pp. 742–743, doc 2108).
52
DL 22902.
53
DL 30280.
54
DL 65375.
55
DL 63571.
56
MRHR, pp. 485–486, doc 369.
49
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lăsat să moară la Sarva pe Nobilem St[ep]hanum Bakÿ de Basarag58, și astfel acestea au
devenit posesiuni ale coroanei, ajung în stăpânirea lui Egregÿ Marci Jaxyth de Naghlak
(Marko JAKŠIC de Nădlac), aule ... familiaris și a moștenitorilor săi59.
1543–'44: disputa pentru veniturile vadului mureșan de la Felnac–Papi între Polixena,
văduva lui Marko JAKŠIC și egregii Thodor de Papy, aule familiaris al reginei
Izabella Jagiellonka este descrisă de Livia MAGINA60.
1558: sunt 7 porți iobăgești la Papi, iar stăpânul moșiei este FÖLDVÁRI István61.
1559: 5 porți iobăgești la Papi și același stăpân. În pusta Papi sunt 3 porți62.
1559: în transcriptul procesului lui Benedek BORNEMISZA de Heves, fost căpitan al
cetății Gyula, de la sfârșitul lunii august 1560, se arată că Ioannes Farkas iudex
din Papy a plătit 7 florini și 70 denari63.
1560: 5 porți iobăgești la Papi, iar stăpânul moșiei este FÖLDVÁRI István64.
1561: 9 porți iobăgești la Papi și același stăpân65.
1564: 10 porți iobăgești la Papi, iar stăpânul moșiei este FÖLDVÁRI István66.
1567: cele 24 de familii din Papi plătesc 2555 akçe67 drept dări otomanilor68. Localitatea
aparține de nahiye Arad, sandjakul de Gyula, vilayetul Timișoara. KÁLDY-NAGY
Gyula lasă de înțeles că forma Popin era deja în uz în acest moment69.
1579: cele doar 13 familii din Popin plătesc 5000 akçe drept dări otomanilor70.
26.07.1596 ('97, '98?)71: Sigismundus dei gratia Transsilvaniae, Moldaviae, Walachiae,
Transalpinae et sacri Romani imperii princeps, partium regni Hungariae
57

Erösi János (l.m.) / Ioan de Erös (l.r.). Atât autorii unui consistent rezumat al documentuluia
cât și Livia MAGINA cred greșit că este vorba de Ewssy / Ewsi (Magina, L, 2013, p. 296).
a
DL 26686, on-line http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/300191/ (15.08.2015).
58
Basarag-i BAKY István (l.m.) / Ștefan BAKY de Basaraga (l.r.).
a
Basaraga, locație la nord-nord-vest de Pecica și la sud-est/sud de Battonya, între Battonya,
Hu și Turnu, RO.
59
DL 26686.
60
Magina L., 2013.
61
Márki, 1895b, p. 362.
62
Márki, 1895b, p. 362.
63
Veress, 1938, p. 325.
64
Márki, 1895b, p. 362.
65
Márki, 1895b, p. 362.
66
Márki, 1895b, p. 362.
67
monedă otomană de argint de valoarea cea mai mică; aspru, aspri (l.r.).
68
Káldy-Nagy, 1982, pp. 140 (cu menționarea nominală a familiilor și structura dărilor); Blazovich et alii, 1996, pp. 233–234.
69
PAPI, másik nevén POPIN falu (Káldy-Nagy, 1982, pp. 140).
70
Káldy-Nagy, 1982, pp. 140–141 (cu menționarea nominală a familiilor și structura dărilor);
Blazovich et alii, 1996, p. 234.
71
în bună parte din istoriografie apare anul 1597, după cum a publicat/întregit BOROVSZKY
Samu documentul, care avea tocmai în dreptul anului o ruptură (évszám helyén szakadás van
-Borovszky, 1900, p. 36, nota 1). Documentul original are pe verso, scris ulterior (késöbbi), de
o altă mână, anul 1597, iar în arhiva familială a grofului Károlyi documentul era arhivat sub
anul 1598 (Ibidem).
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dominus, aurei velleris eques et Siculorum comes etc. donează, pentru merite militare,
lui Nicolao Segniey ac ipsius heredibus et posteritatibus universis elementer (Lapispataki SEGNYEI Miklós72 și urmașilor săi) printre altele și totale et integras castrum
Fellak (i.e. Felnac) ac possessiones nostras itidem Fellak, ... Kerekegyház ... et Cherpeszd (i.e. Serfesd73 / Servus Dei -n.m.) in Themoessiensi (i.e. Timiș), necnon Nagilak
(i.e. Nădlac -n.m.), ..., Papy, ... vocatas in Orodiensi (i.e. Arad -n.m.) comitatibus
existens et habitas, ...74.
1647: Makai SZÉLL Mihály75 și DOBOCZI Ferencz stăpânesc(?) la Papi, care este un
sat rascian aflat în teritoriul otoman76.
1667: locuitorii din Papy ar trebui să plătească 1 florin/an de fiecare om, dar suma este
considerată "cadou"77 de stăpânii(?) moșiei, PÓSA Anna, văduva lui SZÉLL
Mihály, VÉG Mihály, DOBOCZI Gábor și Sigmond78.
1720: harta districtului Timișoara79 ne arată sub numele de Popin fostul Papi medieval
(Fig. 2). Schimbarea numelui a avut loc în perioada otomană (vide anul 1567).
1755/'57(?)80: pretorul LOVÁSZ Mihály colonizează valahii pe prediile Majmat,
Babos, Popiny, Marjan, Korenyicza și le-a desemnat și insulele care se formează
în teritoriul definit de râul Mureș și pârâul Mureșu Mort atunci când cade ploaia81. Provenită pe cale orală, după aproape un secol și jumătate, informația trebuie tratată circumspect. Din acest text se înțelege că pusta Popiny nu era în teritoriul definit de râul
Mureș și pârâul Mureșu Mort82; deci, ea era la nord de Mureșu Mort.
1809–'45: după ce în anul 1809 Popin83 nu apare ca fiind locuită, cinci ani mai târziu
găsim deja aici 193 de credincioși romano-catolici, care aparțin de parohia romano-catolică din Pecica. Distanța Popin – Pecica este de 1 Hor[ræ]/ore84. În 1828,
72

Lapispataki SENNYEI / SEGNYEI Miklós, căpitanul cel mai viteaz al lui BOCSKAI István.
Therpesd (Serfesd) (apud Márki, 1895, p. 213).
74
Borovszky, 1900, p. 36, nota 1.
75
un iobag cu o carieră fulminantă; vice-căpitan și căpitan al cetății Szendrő din NE Ungariei,
înnobilat (1655), ajunge să stăpânească 38 de localități și predii (1642–'67) împreună cu tovarășii săi din Szendrő.
76
Rácz falu (Borovszky, 1901, p. 13/175, 15/177).
77
probabil din cauza imposibilității colectării într-un teritoriu otoman; Papyaknak az adajok
egy-egy forint minden különös kenyeres ember, ajándék (Borovszky, 1901, p. 22/184).
78
Borovszky, 1901, p. 22/184.
79
Mappa ..., 1720.
80
textul lui MÁRKI Sandor nu este clar.
81
... az oláhoknak pedig Majmát, Babos, Popiny, Marján és Korenyicza pusztákat jelölte ki a
Marosnak es Holt-Marosnak ezen teruleten eső szigeteivel egyutt (Márki, 1895, p. 377, după
Buja Sándor Közlése).
82
un adevărat Marosköz (l.m.) / între Mureș(uri). În 1536, Nicolaus Olahus afirma că regiunea
care se orientează, între rîurile Crişul Alb şi Mureş, către sud se numeşte ţinutul Mureşului
(Mároskewz) (Olahus, 2011, pp. 156–157). Problema merită un studiu dedicat.
83
nu știm care este relația dintre cătunul Popin din prima jumătate a sec. XIX și medievalul Papi /
Popin.
84
în anul 1834 sunt consemnate doar ½ horræ (l.l.; o jumătate de oră -tr.m.).
73
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NAGY Lajos menționează pagi Popin în Comitatus Aradiensis cu 19 domus85 (case).
Localitatea atinge un maxim de locuire în anul 1842, pentru a dispărea cu totul imediat
după aceea; trei ani mai târziu, în 1845, nu mai există nimeni la Popin. În general, astfel de sfârșituri bruște sunt legate de evenimente tragice și, în acest caz, chiar fără a
avea informații directe referitoare la Popin, nu putem să nu ne gândim la inundațiile
catastrofale din luna februarie a anului 184486. În întreaga sa existență de circa 30 de
ani, cătunul Popin a fost locuit doar de romano-catolici.

Grafic. 1. Evoluția populației cătunului Popin (~1809–'45)87.
1848: locuitorii din Pecica-Română aleg drept jude pe Athanasie PETROVICS împuternicindu-l pe acesta să redobândească pustele Basaraga, Sionda și pădurea
Poppin88.
1864: pusta Poppin89.
1913: în volumul trei al monografiei comitatului Arad și a orașului Arad, SOMOGYI
Gyula vorbește de Papi90 în condițiile în care aceast nume nu a fost folosit efectiv
din secolul al XVII-lea.

3. Analiza cartografică

1720: pe Mappa von dem Temesva[r]er District91, [praedium] Popin este la nord de
85

Nagy, 1828, p. 31. Datele sale sunt depășitea deoarece în anul apariției cărții sale la Popin
trăiau deja 161 locuitori.
a
și se referă la perioada 1824–'27.
86
Márki, 1895, pp. 544–545.
87
Schematismus venerabilis cleri dioecesis Csanadiensis pro Anno Domini 1810, 1815, 1821,
1822, 1824, 1825, 1827, 1828, 1829, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1841,
1842 și 1846.
88
Glück, 1999, p. 297.
89
apud Roz, Kovách, 1997, p. 195.
90
Somogyi, 1913, p. 388.
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Mureșu Mort (nenominalizat), în dreptul cotului râului Mureș (Fig. 2).

Fig. 2.

Fig. 3.
~1725-'28: în general92, hărțile manuscris tip "Mercy" (Fig. 393) preiau informația existentă pe harta districtului Timișoara referitor la Popin.
1764–'65: pe Plan \ Von der König[liche]. Hun[garische]. Ca[mer]al. \ Herrschaft
Arad, welche in \ denen 1764, und [17]65., Iahren \ durch Sigmundi Hubert auf \ -ge91

Mappa ..., 1720.
cu o excepție; copia existentă la Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, HU, Kéziratos Térképek, cota TK 1255.
93
aici copia color, 98,5 × 86 cm, 4 folio, scara [1:255000], disponibilă la Hadtörténeti Intézet
és Múzeum, Budapest, HU, B IX Ausztria–Magyarország • B IX a politikai, közigazgatási térképek (XVI. századtól 1918-ig, cota B IX a 1166.
92
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nohmen worden94. Pr[aedia]. Papin este la nord de Mureșu Mort, în dreptul cotului
râului Mureș (Fig. 4).

Fig. 4.
95

O altă variantă a aceleași hărți , realizată în aceeași perioadă de către Sig(is)mund
HUBERT, este și mai explicită și indică Pr[aedia]: Papin a fi pe malul drept al pârâului Mureșu Mort. Se consideră că între Mureșu Mort și Mureș se află Insel Praedium Csala (Insula prediumului Ceala) (Fig. 5).
1764–'65: o hartă manuscris realizată de același Sigmund HUBERT96 arată Insel Praedium Csala între Hold Maros (Mureșu Mort) și râul Mureș (Fig. 6).
~1770: pe o hartă97 apare prediumul Popin necolonizat, iar Marian drept localitate. Ob94

hartă manuscris color, 72 × 50,5 cm, scara [1:130000], disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltára, Budapest, HU • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.–20. sz.) • S 11 Kamarai térképek (1747–1882), cota S_11_-_No._20/2–3 (sunt
două exemplare distincte – diferențe la cartuș – ale aceleași hărți); vide și harta Dominium Arrad.
delin[eatio]: a[nn]o [1]764 et 1765. per Geom[etra]: [Sigismund] Hubert, hartă manuscris color, 99 × 64 cm, scara [1:130000], disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, HU • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.–20.
sz.) • S 11 Kamarai térképek (1747–1882), cota S_11_-_No._20/1.
95
Plan \ von der \ König[liche]: Hun[garische]. Cameral \ Herschafft Arad \ welche \ In denen
1764, und [17]65 Iahren \ durch \ Sigmund v[on] Hubert \ aufgenommen worden; hartă manuscris color, 71,5 × 51cm, scara [1:123000], disponibilă la Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
Budapest, HU • B IX – Ausztria–Magyarország • B IX a – Politikai, közigazgatási térképek
(XVI. századtól 1918-ig), cota B IX a 673.
96
Plan \ von \ Maros Flus \ in wie weit Solcher \ A[nn]o 1764. et [17]65. von Lippa \ biss Makko
gemessen worden \ durch Sigm[und]: Hubert.; hartă manuscris color, 74 × 35 cm, scara
[1:126000], disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, HU • S –
Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S 11 Kamarai
térképek (1747-1882), cota S_11_-_No._301.
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servăm că Popin este la nord de Mureșu Mort (Fig. 7.a). Informația referitoare la
Popin este confirmată98 și de o altă hartă99 realizată cam în aceeași perioadă (Fig. 7.b).

Fig. 5.

Fig. 6.
1779: hărțile inginerului cameral Andreas KNEIDINGER ne indică locația Popin la
nord de Mureșu Mort (Fig. 8a) și parcelarea pădurilor din zonă (Fig. 8.b).
1784–'85: Bernard REINDL, Königlichen Kameral Ingenieur, oferă un indiciu interesant pe harta sa100 (Fig. 9a): In Prædio Felsö Gödös valachis v[i]sitatiori
vocabulor Popin nuncupato. De aici am putem înțelege că apariția toponimului Popin
97

[Temeswarer Banat], hartă manuscris color, fără autor(i), 42 × 55 cm, scara [1:42000], disponibilă la Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, HU • OSZK kéziratos térképek, cota TK 1112.
98
nu și cea referitoare la Marian, care apare drept nelocuită.
99
[Das Temeser Banat], hartă manuscris color, 71 × 87,5 cm, scara [1:260000], disponibilă la
Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, HU • OSZK kéziratos térképek, cota TK 1888.
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la sud de Mureșu Mort este datorată unor valahi care locuiau în apropiere. Harta, care
este un izvor toponimic important, conține, chiar la sud de Forgacs (Forgacea), și un
Hornyitza Mare și un Hornyicza Mik101 (Fig. 9b), ori un Hada102 în colțul de sud-vest.

Fig. 7.a

Fig.7.b

Fig. 8.a.103

Fig. 8.b.104

100

Zweyte Haubt Abtheilung! Über die König[lichen]. Arader Kameral Waldungen zu Arad,
Razisch- und Hungarisch Petska, dann ein Theil von Szemlak, welche sich alle unterhalb der
Stadt Arad an Marosch Fluss befinden, und mit denen eigentlichen Benahmsungen Csala,
Popin, Főlső Gődős, und Also Gődős ..., Paulus EMSVANGER, Cottus Arad Iuratus Geometra,
Josephus GAAL, Cottus Arad Exactor; hartă manuscris color, realizată 7.04.1784–15.01.1785,
198 × 64 cm, scara [1:14400], disponibilă la Magyar Országos Levéltár, Budapest, HU • S –
Térképtár • S 11 – Kamarai térképek, cota S 11 No 0025/a, on-line http://maps.hungaricana.hu/
en/9604/ (10.06.2016).
101
ambele variante sunt un Hornița (i.e. Ornițaa -n.m.) curat.
a
șes/teren arabil, ogor (Crețan, Frățilă, 2007, p. 48, 204, 311).
102
Hada = teren jos, cu pășune; hadă = teren pe malul apei, had = fâșie de pământ nearat <
had (l.m.) (Crețan, Frățilă, 2007, p. 332, 356, 384). Chiar la nord de Csala (Ceala) există și un
Nagy Háda și un Kis Háda. La Csala (Ceala) sunt indicate Rudera (ruine)!
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Fig. 9a.
103

Charten \ Von der Arader Ka[mmer]al Herrschaft so im Jahr 1779 Vegen denen \ darin sich
befindenen Valdungen von nur endes unterschri\benen Verfasset Vurden. No???, die mit
banneln bemerkte Theile \ Sind Ka[mmer]al Valdungen andern Maros flus. und die zu dieser
Herr\schaft gehörigen 14 ortschaften sind von No 1 bey Solymos, bis No 14 in Apathfalva
bezeichnet. Die ubrigen ortschaften gehören \ Meistens zu denen Modinesischen gütern
Selchnicht milit[arische]: Abe\zeichnet Sind. Andreas KNEIDINGER Ka[mmer]al Ingeniuer.;
hartă manuscris color, 50 × 68 cm, scara [1:115000], disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltára, Budapest, HU • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt
térképek (17. sz.-20. sz.) • S 11 Kamarai térképek (1747-1882), cota S_11_-_No._830:119–120.
104
Charten \ Von dem zvischen Arad und Pécske Liegenden könig-\lichen Ka[mmer]al Vald.
So Von mir endes unterschribnen im \ Jahr 1779 aufgenohmen, und införmliche Holzschläge
\ auf 60 Jahr eingetheilet Surden ... \ Andreas Kneidinger Ka[mmer]al Ingenieur; hartă manuscris color, 50 × 33 cm, scara [1:57600], disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltára, Budapest, HU • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek
(17. sz.-20. sz.) • S 11 Kamarai térké-pek (1747-1882), cota S 11 - No. 830:118.
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Fig. 9b.
105

1786: harta lui Sigmund HUBERT indică Pr[aedium]: Papin la nord de Ins[ulæ]. et
Praedium Csala (Fig. 10). Această Ins[ulæ]. este formată de râul Mureș și pârâul Mureșu Mort. Pe alte hărți avem un simplu Csala Insel (Insula Ceala) în această
zonă.

Fig. 10.
105

Delineatio \ Dominii Regio Cameralis \ Aradiensis, hartă manuscris color, 73 × 54 cm, scara [1:126000], disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, HU •
S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S 11 Kamarai térképek (1747-1882), cota S_11_-_No._1729.

834

1787: harta manuscris color Carte von \ Temescher \ Banat., realizată de Péchy v[on]
Péchyujfalu, Oberlieut[enant] and Ingenieur, întărește poziția Popin la nord de
Mureșu Mort.
1814–'45: nu am identificat vreo hartă din această perioadă care să identifice cu exactitate locația cătunului Popin. Pe harta realizată de către Johann RINGER106 în
anul 1832107 apare doar Vadu Popinuluj, la nord de Hód108 Maros (Mureșu Mort), dar
acest toponim se referă probabil la trecerea peste Mureșu Mort (Fig. 11). Această hartă
conține un izvor toponimic important.

Fig. 11.
106

harta nu este semnată, dar pentru că există o altă hartaa cu același subiect și conținut, care a
fost realizată în luna decembrie a anului 1832 la Arad și care este semnată, știm că autorul a
fost Arader Bezirks Johann Ringer königliche dirigender Cammeral Inginieur und approbirter Landes-Ingenieur.
a
Plan des Maros-Flusses \ in der Gegend \ La Strintura \ oberhalb Rátz-Pétska, 45 × 32,5
cm, scara [1:14400], disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest,
HU • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S 12
Helytartótanácsi térképek (1738-1875), cota S_12_-_Div._XIX._-_No._130.
107
Uebersichts Karte \ des \ Maros-Flusses in 2. \ Sectionen \ oberhalb Rácz Pétska mit der \
Gegend „la Sztrintura” genannt, \ wo der Haupt-Fluss in die Hód Maros \ durchbrechen will.;
hartă manuscris color, două Section, 45,5 × 62 cm și 45,5 × 71 cm, scara [1:7200], disponibilă
la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, HU • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S 12 Helytartótanácsi térképek (17381875), cota S_12_-_Div._XIX._-_No._127:1-2; Zweite Section.
108
hód (l.m.) = castor (l.r.); holt (l.m.) = mort, răposat, decedat. Aici este vorba de transcrierea
fonetică a unui cuvânt din limba maghiară de către un german, care a scris hód în loc de holt
(t = d este ceva comun în anumite dialecte germane).
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1853: sunt hărți care indică greșit o Poppin Wald (pădurea Popin) la sud de râul Mureș.
De exemplu, o hartă manuscris, fără autor cunoscut, realizată în acest an109
(Fig. 12). Pe această hartă se distinge foarte bine regularizarea Mureșului în dreptul
localității Fenlak (Felnac), realizată în 1845–'46, precum și alte meandre fosile ale
râului (de exemplu, cele de la Pecica și Bezdin).

Fig. 12.
1864: conform unei hărți desenate de către Anton GARTNER , regularizarea râului
Mureș în zona de la nord de Felnac s-a realizat între anii 1845–'46112 (Fig. 13).
Astfel că zona, care mai păstra amintirea toponimului Servus Dei (aici Suvresdia), a
ajuns de pe malul stâng al Mureșului pe malul drept al râului (atenție la punctele cardinale!).
1806‒'69113: Franziszeische Landesaufnahme indică două păduri Poppin Erdö, una în
amonte și cealaltă în aval de fostul cot al râului Mureș, care a fost regularizat în
1845–'46 (Fig. 14). Ambele păduri sunt la sud de Holt Maros (Mureșu Mort). Doar
pădurea de lângă Pècsku (Pecica) trece puțintel și la nord de pârâu.
110

111

109

Uibersichts Skizze. \ des \ Maros Flusses. \ von oberhalb Solymos bis zur Ausmün[dung]. \
desselben in die Theiss bei Szegedin.; hartă manuscris color, 249 × 32,5 cm, scara [1:57600],
disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S 101 Abszolutizmuskori térképek (18491867), cota S_101_-_No._ 281/13 (D 238 1854, No 144/D III.).
Din aceeași familie, Uibersichts-Skizze \ des \ Maros Flusses \ von oberhalb Solymos bis zur
Ausmündung \ desselben in die Theiss bei Szegedin.; 1853, autor necunoscut, hartă manuscris
color, 79 × 53 cm, fără scară, disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, HU • S – Térképtár • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) •
S 101 Abszolutizmuskori térképek (1849-1867), cota S_101_-_No._281/2. (D 238 1854, No
144/D III.).
110
gezeichnet durch Anton Gartner.
111
Gartner, 1864.
112
Durchstich vom Jahre 1845/6. (Gartner, 1864).
113
în această zonă, ridicarea topografică militară franciscană a fost realizată post-1845.
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Fig. 13.
1881114: Franzisco-Josephinische Landesaufnahme115 arată un Poppin erdő (pădurea
Popin) în amonte de fostul cot al Mureșului116, cu atingere a râului (Fig. 15).
În aval de acesta, unde Franziszeische Landesaufnahme117 (1806‒'69) indica o Poppin
Erdö lângă Pècsku (Pecica), apare acum Ada118 erdö. Csuvrest erdő (pădurea Servus
Dei) este reprezentată pe malul drept al Mureșului, poziție în care a ajuns doar după
114

în acest an, zona Arad–Pecica a fost cartografiată în cadrul ridicării topografice militare
franciscano-iozefine (vide Spezialkarte der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie, K.u.K.
Militargeographisches Institut, [Wien], 1912, Zone 21 Kol. XXIV. Arad und Perjámos / Terrain:
Oberleut[enant]. [Konstantin] Mirilović / Geripp: Feldw[ebel]. Acham, Nach Zeichenschlüssel
1894, Nach Aufnahme 1881 (sb.m.) u[nd]. Revision 1912, scara 1:75000).
115
sau Dritte Landesaufnahme / A treia ridicare topografică habsburgică / Ridicarea topografică
franciscano-iozefină (1869–'87).
116
pe locul pădurii (H)Ada de pe ridicare topografică militară franciscano-iozefină.
117
sau Zweite Landesaufnahme / A doua ridicare topografică habsburgică / Ridicarea topografică
franciscană.
118
i.e. Hada (vide nota 102).
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regularizarea râului în 1845–'46.

Fig. 14.
Pe harta Hungarian Kingdom (1869-1887) (scara 1:25000) apare și un Hgh.119
Poppin la nord de Holt Maros (Mureșu Mort), locație care pe Franzisco-Josephinische
Landesaufnahme (1869‒'87) nu era încă personalizată printr-un toponim120. Față de
ridicare topografică militară franciscano-iozefină, Poppin erdő se mută mai spre nord
(Fig. 16).
Demn de notat că toate aceste detalii oferite de Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1869‒'87) și Hungarian Kingdom (1869-1887) nu mai apar și pe coala separată actualizată121 în anul 1913 și publicată în 1937122.

119

i.e. Hegerhaus; Heger (l.g.) = îngrijitor, păzitor, pădurar; deci, Casa paznicului / pădurarului (tr.m.).
120
aceeași situație în cazul văii Forgács cu mențiunea că ea apare deja drept Forgáos (sic!) pe
Franziszeische Landesaufnahme.
121
zona este reprezentată pe coala 39–46, care menționează Terrain: Oberl[eutnan]t. Frid[rich].
Zothe; on-line http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/39-46.jpg (15.08.2016).
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Fig. 15.

Fig. 16.

122

Megiegyzés: 1913 évi jelkulcs kisvasút; Helyesbítési adatok: Helyszíni helyesbítés éve (vonalkázott terület): 1927 nyilvántartás alapján részben helyesbíitve (fehér terület): 1931.V.1.ig (vide
on-line http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm -15.08.2016).
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Fig. 17.

Fig. 18.
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1906: Popin erdő (pădurea Popin) ajunge în insula formată de către răul Mureș (Maros
Folyó) și pârâul Mureșu Mort (Holt Maros) (Fig. 17), în zona unde FranziscoJosephinische Landesaufnahme (1881) indică pădurea (H)Ada, iar la nord de Mureșu
Mort apare Erdőőrlak (Lăcașul Pădurarului -tr.m.)123.
Apare și Zsuverestye erdő (pădurea Servus Dei) în locul celei numite Ada pe ridicarea
topografică militară franciscano-iozefină.
Planurile directoare de tragere încearcă să împace "capra" (P[ă]d[urea] Popin) și
"varza" (P[ă]d[urea] Ciuvrești) toponimică și le îngesuie pe amândouă în fostul cot al
râului Mureș (Fig. 18). La nord-est de prima locație, și la sud de Mureșul Mort, dar
lipită chiar de pârâu, apare o altă P[ă]d[urea] Popin prin migrarea și mai la nord a celei
care inițial se întinsese până la Mureș conform Franzisco-Josephinische Landesaufnahme. Pădurea Ada (Hada) trece la nord de Mureșul Mort deoarece încă de pe ridicarea topografică militară franciscano-iozefină se poate observa deja o regularizare a
pârâului și apariția unei noi gurii de vărsare în Mureș.
Harta Topografică a României (scara 1:25000)124 ne arată o Pădurea Popinilor
în locul fostei păduri (H)Ada și o altă Pădurea Popinilor în jumătate din fostul cot al
Mureșului, aici numit Valea Sălcarilor, unde Franzisco-Josephinische Landesaufnahme
ori Planurile directoare de tragere încă indicau urmele locației Servus Dei. Ambele
păduri ale Popinilor sunt la sud de Pîrîu Mureșu Mort (Fig. 19).

4. Servus Dei

Autorii români au apreciat că numele Servus Dei125 nu este destul de "bun" și
au propus variantele Șerbești126, Ciuvrești127 și Serfeșdi128. Considerăm că nu este
cazul să se accepte aceste românizări inutile129 ale unei superbe forme Servus Dei. Și,
oricum, prioritate ar avea varianta Suvresdia130, care este atestată în anul 1864 prin harta realizată de către Anton GARTNER131.
În 1890, CSÁNKI Dezső se mărginește să observe că Serfesd (i.e. Servus Dei)
123

Arad vármegye \ közigazgatási és földmívelési \ térképe. \ Szerkesztetett és nyomatott a
m[agyar]. kir[ályi]. állami nyomdában., [Budapest,] 1906. (în colțul din dreapta/sus Arad és
Környéke, scara 1:36000); hartă color, 111 × 65,5 cm, scara 1:144000, disponibilă la Hadtörténeti
Intézet és Múzeum, Budapest, HU • Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX – Ausztria–Magyarország • B IX a – Magyarország megyetérképek (1731 – napjainkig), cota B IX a 1423.
124
Direcţia Topografică Militară, Harta Topografică a României, scara 1:25000, ediția 1975(?).
125
atestat documentar drept Seruusdey (i.e. Servus Dei; 1330) și cu variantele Serfesd (1455,
1478, formă utilizată de istoriografia maghiară), Czyfora (1530), Cherffesth (1536), Cherfesd
(1539), Czeffresd (~1540–'50), Chefersd (1563), Cherpeszd (1596/'7/'8?), Suvresdia (1864),
Csuvrest (1881), Zsuverestye (1906). Pentru contextul istoric vide Forțiu, 2016.
126
Țiucra, 1936, p. [9].
127
pentru această zonă, Planurile directoare de tragere sunt realizate pe baza Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1869‒'87) și cineva doar a "tradus" Csuvrest drept Ciuvrești.
128
Magina A., 2012, p. 26.
129
este vorba de un oiconim dispărut, care mai supraviețuiește doar în istoriografie.
130
după modelul acceptat Clopodia, Ferendia, Gavojdia, Homojdia, Vizejdia (jud. Timiș), Șilindia, Vărădia de Mureș (jud. Arad) etc.
131
Gartner, 1864.
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este menționată în compania Fellakului (i.e. Felnac) în documentele medievale din anii
1455 și 1478132.
În 1892, MÁRKI Sándor spune despre Serfesd doar că a fost în apropiere de Felnac133,
iar pe harta134 care acompaniază monografia comitatului și a orașului liber regal Arad135,
a cărei autor este, poziționează greșit locația la vest-sud-vest de Fellak (Felnac).
Cinci ani mai târziu, BOROVSZKY Samu credea eronat136 că Serfesd a fost în apopiere
de Felnac spre sud137 și că pe vremea lui nici măcar amintirea ei nu mai trăiește138.
REISZIG Ede și VENDE Aládar specifică, în monografia comitatului Timiș din anul
1912(?), că La sud de Felnac, pe drumul de astăzi (i.e. ~1912 -n.m.) către Mănăștur
era situat satul Serfesd139.
În 1936, Petru ȚIUCRA supranumește Servus Dei drept Șerbești, ..., sat locuit de slujitorii mănăstirei140 și laconic îl plasează lângă Fenlac141 (i.e. Felnac -n.m.), deoarece
astăzi abia se mai știe unde a fost situat142. Numele s'a format din cuvântul latin Servus-Dey (sic!), slujitorii Domnului, după numirea dată iobagilor mănăstirei143.
În 1966, GYÖRFFY György localizează Serfesd la nord-vest de Felnac144 invocând informațiile existente pe o hartă145, care prezerva oiconimul sub forma Csuvrest erdö /
pădurea Csuvrest.
Doi ani mai târziu, Coriolan SUCIU spune că Seruusdeyy (sic!146) ... [era] pe țărmul
stâng al Mureșului la sud de Felnac, r[aionul]. Arad, R[egiunea]. Banat147, fără nici
măcar să consulte o hartă, care i-ar fi arătat limpede că la sud de Felnac nu curge râul
Mureș.
VISTAI András János nu face altceva148 decât să reia ad litteram vechile informații
ale lui GYÖRFFY György (1966) menționând suplimentar că Serfesd a fost/este(?) pe
132

Fellak m[ellett]. sorolják elő (Csánki, 1890, p. 778).
Serfesd ... Fellak közelében (Márki, 1892, p. 214).
134
Aradvármegye a középkorban, Tervezte Dr. MÁRKI Sándor, Rajzolta HOMOLKA József,
scara 1:225000, HÖLZEL [Eduard] és Társa, Magyar Földrajzi Intézetében, Budapesten, [1892].
135
Márki, 1892.
136
Fig. 13, 15, 16 și 17 îl contrazic.
137
A temesvármegyei Fellak mellett, tőle délre feküdt. (Borovszky, 1897, p. 528).
138
Ma (i.e. 1897 -n.m.) már emléke sem él (Borovszky, 1897, p. 529).
139
Fönlaktól délre, a mai Monostor helység felé vivo útvonal mentén feküdt Serfesd falu
(REISZIG Ede (kiegészitette: VENDE Aladár szerkesztő), Temes vármegye községei, În:
Borovszky, Temes; p. 45).
140
Țiucra, 1936, p. [9].
141
Țiucra, 1936, p. 350.
142
Țiucra, 1936, p. 350.
143
Țiucra, 1936, p. 350.
144
Ma h[ely]n[év]. Fönlak mellett ÉNy-on (Györffy, 1966, p. 184).
145
din 1884/91 (? Probabil este vorba de o hartă derivată din Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1869‒'87)).
146
formă neatestată.
147
Suciu, 1968, p. 401.
148
Ma hn Fönlak mellett ÉNy-on. 1884/91. térképen Csuvrest erdő (Vistai, III, p. 868).
133

842

malul stâng al Mureșului149.
În anul 2004, ALMÁSI Tibor și KŐFALVI Tamás specifică faptul că Serfesd (Seruusdey de fapt Servus dei) a fost o moșie în comitatul Arad (sic!)150 mai târziu pădurea
Csuvrest din apropierea Felnacului de azi151 i-a prezervat numele.
În 2012, Adrian MAGINA menționează că Felnacul împreună cu cetatea aparţinătoare
aflată la Serfeşti152 (castro Czeffresd; i.e. Serfesd / Servus Dei) urma să-i aparțină fiicei
lui Marko JAKŠIĆ de Nădlac, Sholastika, soția lui Vladislav ZELEMIRI, în urma
împărţirea averii cu sora sa, Jelisaveta, văduva lui DÓCZY Miklós, în ~1540–'50.
Această opinie este preluată necritic de Zsuzsanna KOPECZNY cinci ani mai târziu153.
Informațiile cartografice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea clarifică
localizarea Servus Dei, care este menționată pentru prima oară într-o mapă foarte târziu; în 1864, Anton GARTNER o plasează chiar în cotul Mureșului din dreptul satului
Felnac (Fig. 13), care fusese regularizat în 1845–'46 și pe care Harta Topografică a
României (scara 1:25000) o numește Valea Sălcarilor (Fig. 19). Tot aici este localizat
Servus Dei și de Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881; Fig. 15), harta Hungarian Kingdom (1869-1887) (Fig. 16) ori de Planurile directoare de tragere (Fig. 18).
Dacă ante-1845 Servus Dei era localizat pe malul stâng al Mureșului, post-1846 locația se mută pe malul drept al râului în urma regularizării acestuia (Fig. 19). Urmele
satului medieval Servus Dei trebuie căutate în interiorul acestui impresionant belciug,
care încă indică fostul curs al râului Mureş. Denumirea de vale (Valea Sălcarilor) nu
este eronată datorită dimensiunilor fostei albii154, aceasta presupunând totodată şi maluri abrupte, care crează diferenţe de nivel de ~2 m faţă de talvegul acesteia. Peisajul
este unul specific, belciugul cunoscând reactivări sezoniere prin infiltraţii ale râului
Mureş. Un detaliu geomorfologic interesant, observabil și pe harta lui Johann RINGER
din anul 1832 (Fig. 11), este în zona numită La Strântură (La Sztrintura), unde pârâul
Mureșu Mort, prin Cotul lui Popescu cel Mic (Kotu aluj Popesk mik), nu reușea să se
unească cu râul Mureș.

5. O întrebare, un răspuns

O întrebare rămâne: unde a fost satul155 medieval Papi? Luând în considerare
informațiile oferite de hărțile manuscris realizate în secolul XVIII, probabil între Drumul Național nr. 7 (DN 7 / E 68)156 și pârâul Mureșu Mort157, în dreptul fostului cot
149

a Maros b[al]. p[artján]. (Vistai, III, p. 868).
nu tot timpul; moșia este în comitatul Cenad în 1530, 1536, ~1540–'50.
151
Serfesd (Seruusdey [t[ulajdon]k[ép]p[en]. Servus dei]) birtok (Arad m[egye].), utóbb
Csuvrest erdő-név a mai Fonlak (Felnac, Ro.) közelében (Almási, Kőfalvi, 2004, p. 476).
152
Magina A., 2012, p. 26.
153
Kopeczny, 2017, p. 141. Pentru locația fortificației de la Felnac vide Forțiu, 2016. A existat
o fortificație la Servus Dei? (vide Forțiu, 2016, p. 921, nota 277).
154
cu lăţimea cuprinsă între 130 şi 230 m.
155
pentru o scurtă perioadă acesta s-a ridicat chiar la statutul de oppidum (mezőváros (l.m.),
târg (l.r.)).
156
și la sud de Valea Forgaceaa, la nord (mai mult) și la sud (mai puțin) de autostrada A1 și
calea ferată Pecica–Arad.
150
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al râului Mureș regularizat în 1845–'46. Aici există un grind, care domină peisajul
datorită altitudinii sale relative (~2 m). Cu altitudinea sa absolută de 103,1 m, locul
cunoscut drept Nimaşe158 este cel mai înalt. Spre nord de acest punct înălțimea scade
cu 0,5 m, iar spre sud coboară chiar și cu 1–1,5 m în unele locuri. Microrelieful zonei
este tributar fostelor despletiri ale Mureșului, acesta creând aici o importantă rețea de
meandre, observabilă şi astăzi în teren, pe hărți (Fig. 19159) și pe imaginile satelitare160.
În zonă există identificate două situri arheologice, dar acestea par a surprinde doar
extremitățile medievalului sat/târg Papi (vide Anexa III). În schimb, moșia medievală
Papi se întindea până la râul Mureș.

6. Concluzii
Până la sfârșitul sec. XVIII, Popin este reprezentată constant la nord de pârâul
Mureșu Mort pe hărțile manuscris. Din perioada existenței cătunului Popin (~1809–'45)
se introduce un nou161 "zgomot de fond", care aruncă apoi toponimul Popin în toate
direcțiile posibile pe hărți. În acest caz, hărțile din sec. XIX–XX sunt inutilizabile deja.
De ordinul a câțiva kilometri, diferențele între noile poziții par (doar pe hartă!) a nu fi
foarte mari. Motivele apariției acestui fenomen de "nomadism" toponimic se înscriu într-o paletă largă de posibilități. De exemplu, cartografii doreau să acopere locuri goale
din hărțile lor din motive estetice ori de scară și nu au considerat o mare problemă să
mute puțintel inscripționarea unui toponim într-o direcție ori alta. De asemenea, diferitele caractere folosite pentru inscripționare pot oferi senzația de relocare. Ori schimbarea aspectului peisajului în zonă, prin apariția/dispariția pădurilor, a putut deplasa
înscrisurile de pe mape. În cazul ridicărilor topografice din sec. XIX, care au fost realizate prin lucru efectiv în teren, memoria colectivă a jucat un rol important. Aceasta
poate "juca feste" într-o zonă de câmpie (sau în cazul pădurilor), care este, în general,
fără repere clare și durabile.
Prin absolutizarea informațiilor conținute de o hartă, sau a unui grup de hărți
realizate în aceeași perioadă de timp, în detrimentul altora aflate pe hărți din intervale
de timp diferite, există riscul de-a localiza defectuos în teren un toponim, în cazul de
față Popin / Papi.
În concluzie, hărțile din sec. XIX–XX trebuie utilizate cu maximă precauție
în procesul de localizare a locațiilor medievale162.
a

Forgáos (sic! Forgácsb -n.m.) pe Franziszeische Landesaufnahme și Forgács pe harta
Hungarian Kingdom (1869-1887).
b
Forgács (l.m.) = așchie, țandără, surcea (l.r.) (Cherestesiu, Valentiny, 1929, II/1, p. 599).
157
punct de control: 46° 10′ 41.35″ N / 21° 08′ 14.35″ E.
158
toponimul Nimașe (La Nimașuri mai la vest) are legătură cu agricultura practicată în sistemul de asolament trienal în care locul nearat disponibil pășunatului era numit nyomás (l.m.),
imaș, inimaș (l.r.).
159
Direcţia Topografică Militară, Harta Topografică a României, scara 1:25000, ediția 1975(?).
160
îi mulțumesc frumos lui dr. Andrei STAVILĂ pentru fructuoasele discuții avute referitor la
geografia zonei.
161
alături de trecerea timpului.
162
într-un alt studiu vom prezenta o metodologie folositoare în cadrul acestui demers.
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Fig. 19.
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ANEXA I. Túregyház(a)
În anul 1894, CSÁNKI Dezső afirma că Mănăștur, Gelu, Turegyház(a) ... Cele
trei locații le regăsim la apus de Vinga, sub denumirea locațiilor Monostor, Ketfik
(Götföl) și Durikois, pe o hartă din secolul trecut (una tip "Mercy" -n.m.) ... Azi, Turegyház(a) poartă denumirea de Mailat1 (greșit!).

1. Cronologie
~1438‒'39: regele Albert al Ungariei (1.01.1438–27.10.1439) donează lui egregio
Rupert de Thar2 moșiile Monosthor (Mănăștur) și Kethfylew (Gelu) din
comitatul Timiș. La rândul său, Rupert de Thar le donează3, ante 17‒20.10.1448, lui
Ioan de Hunyad (vide la 12.05.1456).
12.07.1454: Thwreghaz / Túregyház(a)4 a aparținut familiei T(h)ar, de genere Rátót,
originară din comitatul Heves, dar cu domenii în comitatul Timiș încă din
anul 13895; capitlului din Buda certifică că s-au prezentat în fața lor pe de o parte
Sth[epha]nus de Pazthoh (pazthohi István), Lector et Canonico Eccl[es]ie Agrien[si
/ Eger], și frații săi, Ladislaus și Johannes, și de partea cealaltă Egregius Georgius
filius Ruperti ... de Thar și s-au înțeles să se înfrățească și să-și lase unul altuia domeniile moștenire, în caz că vor muri fără urmași, deoarece toți se trag din acelaș strămoș (i.e. stră-stră-stră-stră-bunicul Ștefan Porch / "Porc" István6). Printre domeniile
lui George, fiul lui Rupert, se numără și Monostor (Mănăștiur), Kethfylw (Gelu) și
Thwreghaz (Túregház / Túregyegyház7), cu tot cu prediile aparținătoare, din comi-

1

«Monostor, Kethfylew, Thwreghaz» ... E három helységet mult századi térképeken a Vingától
nyugatra föltűnő «Monostor, Ketfik (Götföl) és Durikois» helységekben találjuk föl. ... Turegyház(a) ma Majlátfalva nevet visel (Csánki, 1894, sub voce Monostor).
2
Ruppert de Thar / Ta(a)r (tari Rupert), fiul lui Lőrinc / Laurentius (1389‒1426; magister pincernarum / maestrul paharnic 14.03.1405‒31.03.1406, împreună cu honorul de comite de
Hont și Nográd), de genere Rátót (Radhold), membru al curții regale (1432‒'33), împuternicit
al regelui (21.01.1433), comite de Heves (9/10.09.1441), maestrul (magistrul) curţii reginei
(6.05.1438‒12.03.1440) văduve Elisabeta de Luxemburg (27.10.1439–19.12.1442), participant
la dietele regatului ungar din 12.03.1440, 29.06.1440, 18.04.1444, Buda, 4.08.1444, Szeged,
17.12.1445, Zsámbék, † 17‒20.10.1448, Rigómező / Câmpia Mierlei.
3
condam Rupertum de Thar eidem Comiti Johanni [de Hwnyad] donatas (DL 37636).
4
atestarea documentară a toponimului Túregyház(a) (l.m.) = Túr+egyház(a) = biserica lui Tur
(l.r.); egyház(a) implică existența unui monument de cult (Numele satului, cunoscut din documente din anii 1454 şi 1465 (sic! 1464a -n.m.), indică prezenţa unui monument de cult – Țeicu,
2007, p. 228).
a
greșeala apare deja la CSÁNKI Dezső (Csánki, 1894, p. 51).
5
danie regală din 20 iunie a moșiei Gyureg (azi, comuna Ghiroda, jud. Timiș) în favoarea lui
Ladisalu, fiul lui Ștefan de Taar (DL 7506).
6
comis al reginei între 1265–'77 (vide Engel, 2003b, Rátót nem, 1. tábla: elágazás; Pásztói și
Tari (4. tábla, 5. tábla)).
7
la https://hu.wikipedia.org/wiki/Majláthfalva se afirmă, greșit!, că Túregyház ar fi apărut în
evul mediu și sub numele de Serfesd (i.e. Servus Dei). În fapt, cele două erau locații diferite după
cum se poate constata și în censul din anul 1561.
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tatul Timiș8. Înțelegerea se pare că nu se finalizează, cel puțin în parte, deoarece moșiile Monostor și Gelu, din comitatul Timiș, erau deja în posesia faptică a lui Ioan de
Hunyad, căruia îi fuseseră donate de către Rupert de Thar încă înainte de moartea sa
(† 17‒20.10.1448, Rigó-mező / Câmpia Mierlei).
12.05.1456: regele Ladislau al V-lea "Postumul" donează lui Ioan de Hunyad și urmașilor săi moșiile din comitatul Timiș numite Monosthor (Mănăștur) și
Kethfylew (Gelu), pe care odinioară regele Albert le-a dăruit (~1438‒'39) lui egregio
Ruperto de Thar (tari Rupert), iar acestea le-a dat, ante octombrie 1448, lui Ioan de
Hunyad, care de atunci le stăpânește, precum și alte moșii din comitatul Timiș și Keve
cu titlul de nouă donație9.
19.11.1454: regele Ladislau al V-lea "Postumul" întărește înțelegerea din fața capitlului
din Buda10 din luna mai.
14.06.1464: regele Matia Corvin întărește înțelegerea din fața capitlului din Buda11 din
anul 1454.
1554: defterul otoman indică 99 de hane12 în satul Turig’haz13, care se află în nahia
Felnak, din sandjakul Timișoara, vilayetul Timișoara.
1561: conform censului din acest an14, la Thvr Egyhaz (Túregyház), care aparținea
de comitatul Cenad(!), existau 25 de porți, iar proprietarii săi (virtuali!)15 erau
FEKETE Radoszláv și MÁCSALAKY Demeter16, care mai dețineau și Munar-ul.
Cu doar 3 porți, Serfesd (Servus Dei) era stăpânită de către văduva lui DÓCZI
Miklós / Nicolae de DOCZ (i.e. Jelisaveta / Erzsébet, copila lui Marko JAKŠIĆ de Nădlac?).
1597: principele Transilvaniei, BÁTHORY Zsigmond / Sigismund BÁTHORY, donează (virtual!)14 lui lápispataki SEGNYEY Miklós / Nicolae SEGNYEY de Lápispatak mai multe moșii în comitatul Arad, printre care numără și Túregyház.
1720: pe hărțile de la începutul17 sec. XVIII apare o predie18 sub numele de Durikjas

8

DL 14855.
nove donationis titulo (DL 37636).
10
DL 14856.
11
DL 14854.
12
în sens larg, gospodării / familii (de ţărani) (vide Inalcik, 1997, p. xlvi); hane = casă, cămin, familie, unitate fiscală alcătuită dintr-un număr relativ de familii, în funcție de loc, timp
și categoria impunerii (Feneșan C., 2014, p. 419).
13
Engel, 1996, p. 141.
14
Maksay, 1990, p. 288: SERFESD (Serfesd), p. 290: TUREGYHÁZ (Thvr Egyház).
15
zona era deja sub ocupație otomană.
16
fiecare cu 12,5 porți la Túregyház. La Munar nu se știe câte porți aveau fiecare.
17
Mappa \ Von dem \ Temesva[r]er. District. \ Worinen Alle Bewohnte Dorffschafften, Sambt
denen Prædien, Flüssen, bäch, Morasten, und \ Waldungen Enthalten, nach Vorgenommener
Geometrischer accurater Abmessung \ Im Jahr 1720; hartă manuscris, fără autor(i), copie color, 82 × 59 cm, scara [1:122000], disponibilă la Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest,
HU, Fondul: B IX Ausztria–Magyarország • B IX a politikai, közigazgatási térképek (XVI.
századtól 1918-ig), Cota: B IX a 659.
9
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/ Durikais, formă sub care recunoaștem un fonetic Túregyház.
1810: Jean SOLDEVILLA, funcționar al administrației camerale din Timișoara, realizează, împreună cu NN HUBELLA, o hartă a Thurita (plus tard (sic!) Turegyház)19 (non vide).
1819‒'20: este colonizat, în baza prevederilor decretelor nr. 1429/17.01.1816 și 5560/
19.02.1818, pe prediul Túregyháza (?), satul Majláthfalva20 (azi, Mailat, jud.
Timiș) cu țărani contractualiști unguri romano-catolici, cultivatori de tutun din regiunea Szeged.
1832: La Túr-egyház Praedium21 locuiesc 13 romano-catolici, care aparțin de parohia
romano-catolică Mailat22.
1834: La Túregyház Praedium locuiesc 14 romano-catolici și un anabaptist.
1836: La Praedium Túregyház locuiesc 13 romano-catolici.
1837: La Túr-egyháza Praedium locuiesc 12 romano-catolici și 3 ortodocși.
1842: La Túregyház Praedium locuiesc 9 romano-catolici și 4 ortodocși.
1845: La Túregyház Praedium locuiesc 15 romano-catolici și 8 ortodocși.
1847: La Túregyháza Praedium locuiesc 14 romano-catolici și 1 ortodox.
1852: La Túregyház Praedium locuiesc 4 romano-catolici.
1854: La Túr egyház (așa!) praedium locuiesc 4 romano-catolici, 580(!?) greco-catolici.
1864: La Thúr-Egyház (Praedium) locuiesc 2 romano-catolici.
1874: Tur-Egyháza (Praedium) ─.

2. Analiză cartografică
În cazul prediului Túregyház(a) asistăm la un caz clar de migrare toponimică
pe hărțile din secolele XVIII–XX.
Pe harta districtului Timișoara (1720)23, toponimul24 (aici Durikjas) apare la
vest de vale și la nord de satul Ketvill (azi, localitatea Gelu pe exact aceeași locație):

18

harta districtului Timișoara (1720) nu conține un semn distinctiv pentru sat ori prediu, dar
hărțile tip ”Mercy” ne indică un prediu.
19
Fallenbuchl, 1979, p. 140.
20
Majláthfalva = Majláth + falva = satul lui Majláth. Numele satului vine de la groful József
MAJLÁTH de Székhely [* 1760; † 1825], care era președintele Camera Hungarica / Magyar
Kamara în acel moment.
21
atestată între 1832 și 1864a dreptTuregház ä[g]rarische Puszta pe Franziszeische / Zweite Landesaufnahme (1806‒'69)?
a
în anul 1874 nu mai locuia nimeni la Tur-Egyháza (Praedium), iar oiconimul dispare de pe
Franzisco-Josephinische / Dritte Landesaufnahme (1869‒'87).
22
Referințele pentru anii 1832–'64 sunt oferite de către Schematismus Cleri Dioecesis Csanadiensis pro Anno Domini ...
23
Mappa \ Von dem \ Temesva[r]er. District. \ Worinen Alle Bewohnte Dorffschafften, Sambt
denen Prædien, Flüssen, bäch, Morasten, und \ Waldungen Enthalten, nach Vorgenommener
Geometrischer accurater Abmessung \ Im Jahr 1720; hartă manuscris, fără autor(i), copie color, 82 × 59 cm, scara [1:122000], disponibilă la Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest,
HU, Fondul: B IX Ausztria–Magyarország • B IX a politikai, közigazgatási térképek (XVI.
századtól 1918-ig), Cota: B IX a 659.
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Pe unele dintre hărțile tip "Mercy"25 oiconimul pare că este tot la vest de vale (ori chiar
în aceasta!) și la nord-nord-est de Gőtfől (i.e. Ketvill):

24

din păcate, lipsește semnul grafic pentru sat ori prediu, care a fost uitat de cartograf (puțin
probabil că poziția exactă să nu fi fost cunoscută). Puțin probabil că a fost un sat (care nu este
menționat în conscripția din 1717), deoarece este mai ușor de omis un singur semn grafic simplu,
care era folosit pentru sat nelocuit ori prediu, decât cel compus folosit pentru sat locuit.
25
Der \ Temesvarer. \ Bannat. \ Abgetheilt \ In Seine District[e] \ aufgenomen und abgemessen \ auf hohen befehl. \ Ihrer Hochfürstlichen Durchlaucht \ des Prinzen \ Eugenii von
Savoÿen. \ Ihro Röm[isch]: Kaÿs[erlichen]: und Cathol[ichen]: Maÿ[estæt]: \ General
Lieutenanten \ unter dem Gouvernement \ Seiner Excellence \ des Herrn G[ene]r[a]ln feld
Marchallen Grafen \ Claudii von Mercÿ. \ Durch Ihro aller Hochst gedachten Römisch Kaÿserlichen Maÿestæt \ Ingenieurs { obristwacht m[eiste]r. D['] Haring \ Lieutenant C. I. Kaÿser. \
Fähnrich D’Hautenont \ von Neuperg[ischen]: Reg[imen]t.; existentă la Hadtörténeti Intézet
és Múzeum, Budapest, HU (B IX Ausztria–Magyarország • B IX a politikai, közigazgatási
térképek (XVI. századtól 1918-ig), cota B IX a 1166.
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Pe alte hărți, aparținând aceleași familii
"Mercy", el nu apare26, ori nu este reprezentat punctul de referință (valea)27.
Poziția pe aceste hărți nu poate fi absolutizată deoarece cartografii, care probabil nu
cunoșteau zona, au trebuit să rezolve cumva problema lipsei semnului grafic pentru
sat ori prediu de pe harta districtului Timișoara (1720).
176128: Durikias, fără semn distinctiv pentru sat ori prediu, este situate la nord–nordnord-vest de Ketfik (i.e. Ketvill /
azi, Gelu).

26

Temesvarer ≈ Bannat. \ Abgetheilt \ in seine Districte. \ Aufgenomen und abgemessen \ auf
hohen befehl. \ Ihro Hoch = fürstlichen Durchlaucht \ Des Prinzen \ Eugenÿ von Savoÿen. \
unter dem Gouvernement. \ Seiner Excellence. \ Des Herrn General = Feldt Marchallen \ Grafen von \ Mercÿ. \ Durch ihro Röm[isch]: Kaÿs[erliche]: Maÿ[estät] \ Ingenieurs. \ Major de
Haring. \ Lieutenant Kaÿser. \ Fähnrich Heautenont. \ von Neupergischen Reg[imen]t: \ Dellin[eatio]: Denner.; existentă la Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, HU (Kéziratos Térképek,
cota TK 1255).
27
Der \ Temesvarer. Bannat. \ Abgetheilet \ In Seine District. \ auf genommen und abgemessen.
\ auf hohen befehl \ ihrer Hochfürstlichen Durchlaucht \ des Printzen \ Eugenii von Savoyen.
\ Ihro Röm[isch]: Kaÿs[erliche]: und Cathol[ische]: May[estät]: \ General Lieutenanten. \ unter
dem Gouvernement \ seiner Excellence \ des Herrn G[ene]r[a]l[e]n feld Marshallen Grafen \
Claudii von Mercÿ. \ 1723 – 1725 \ Durch ihro aller Höchst gedachten Römisch Kaiserlichen
Maÿestat. \ Ingenieurs Obristwacht m[eiste]r v[on] Haring \ Lieutenanat C.I. Kaiser \ Fahnrich v[on] Hautenont \ von Neipperg Regi[ment].; reeditată de către D.I.F.O.T Timiş cu nr. 3769/
[19]68.
28
Ama[do / ncio?]: de Aldana Mald[onado]. L[ieutenant?]: et In[genieur], Temesvar Bannat.
abgetheilet in seine District und Process Anno 1761. (Banatul de Timişoara împărţit în districtele şi cercurile/plasele sale [în] anul 1761). Harta este realizată după una tip "Mercy". Din
păcate, istoriografia pozitivistă maghiară din sec. XIX a considerat-o o hartă oficială ...

850

Pe ridicarea topografică militară iozefină29 (1769‒'72) nu apare nimic la nord de Kőtfel
(azi, Gelu).
Ridicarea topografică militară franciscană consemnează doar Turegház ä[g]rarische
Puszta la vest de vale30 și de Majlát-falva (Mailat):

Fig. 1. Franziszeische / Zweite Landesaufnahme (1806‒'69).
Pe ridicarea topografică militară franciscano-iozefină găsim la est de Majlátfalva (și
de vale!) Turekház puszta, iar la sud-vest de Mailat (și la est de vale!) există N[agy?]31.
Turekház puszta. Turegház ä[g]rarische Puszta de pe a doua ridicare topografică
militară a dispărut:

Fig. 2. Franzisco-Josephinische / Dritte Landesaufnahme (1869‒'87).
29

Josephinische Landesaufnahme (1769‒'72) (Sectio 23).
care, cel puțin în porțiunea imediată de la nord de Kétfél, este numită acum Kétféler Thal.
31
întregirea N. = Nagy aparține lui ENGEL Pal (Engel, 1996, p. 141).
30
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În 1892, MÁRKI Sándor localiza medievalul Túregyháza în comitatul Cenad, prea la
nord-vest de valea Kétféler Thal de pe a doua ridicare topografică militară:

Fig. 4. Aradvármegye a középkorban (secțiune)32.
Pe Harta Topografică a României (scara 1:25000) Tureteazul este mai la sud-vest de
N. Turekház puszta de pe Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1869‒'87), V[alea]. Turegkiaz apare imediat la nord de Gelu, iar la nord-est de aceeași localitate
apare Fotina Turgheaz.

Fig. 5. Harta Topografică a României, scara 1:25000.
32

Tervezte Dr. MÁRKI Sándor, Rajzolta HOMOLKA József, Készült: Hölzelés Társa Magyar
Földrajzi Intézetében, Budapesten, scara 1:225000, publicată ca anexă la monografia lui MÁRKI
Sándor (Márki, 1892).
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ANEXA II. Satul Bătrân dintre Dumbrăvița–Cernăteaz
Pe unele dintre hărțile realizate în sec. XIX1 apare toponimul cu conotație
arheologică Satu - Batrin (și betrân, bătrânu)2 aflat la nord de comuna Dumbrăvița,
la vest de DJ691, la sud-est de satul Covaci, la sud de localitatea Cernăteaz și de râul
Beregsău, de o parte și alta a "șanțului roman" și la sud-vest de comuna Giarmata.

Fig. 1. Franziszeische / Zweite Landesaufnahme (A doua ridicare topografică
habsburgică / Ridicarea topografică franciscană – 1806–'69) (georefenețiat).
Notă: Mulțumesc frumos și pe această cale autorilor, și în special lui Cristian FLOCA, pentru
îngăduința de-a publica hărțile 1–6 din Giarmata – P.U.G.
1

Nu vor fi exemplificate aici hărțile:
Umgebung von Temesvár, [Wien, 1866?], Scara 1:28800, Hadtörténeti Intézet és Múzeum •
G I h vár alaprajzok, város és környéktérképek, utikönyvek • G I Európa • G I–V. Úti térképek,
cota G I h 672.
[Temesvár és környéke], [Wien], 1870, Scara 1:28800, Hadtörténeti Intézet és Múzeum • G I
h vár alaprajzok, város és környéktérképek, utikönyvek • G I Európa • G I–V. Úti térképek,
cota G I h 672/5. Etc.
2
Satu bătrân/u = toponim ce reprezintă în conștiința locală zona ocupată în trecut (cu precădere în perioada medievală și/sau modernă) de o așezare umană, asociată cel mai adesea
cu vechea vatră a unor sate actuale, care au viețuit cândva în acea zonă. De cele mai multe
ori cercetările noastre de teren au surprins urmele unor așezări mai vechi (preponderent medievale) în zonele marcate cu astfel de toponime. (Giarmata – P.U.G., p. 34, nota 34).
Memoria colectivă a locuitorilor din Cerneteaz, care nu este un reper viabil, plasează în zonă
vechea vatră a localității respective (Giarmata – P.U.G., p. 34).
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Fig. 4. Dritte Landesaufnahme (A treia ridicare topografică habsburgică /
Ridicarea topografică franciscano-iozefină – 1869–'87) (și georeferențiat).
Observăm că pe Dritte Landesaufnahme toponimul Satu betrân a migrat de la sud de
râul Beregsău, unde era localizat de Franziszeische Landesaufnahme, la nord de acesta.
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Fig. 5. Harta topografică militară, scara 1:25.000, ediția 1974/'75.
Toponimic, în 1974/'75, indicativul Satu Bătrîn apare cu circa 1,3 km la nord-est față
de toponimul marcat pe cea de-a doua ridicare topografică habsburgică și cu circa 1 km
către sud-est față de toponimul prezent pe ce-a de-a treia ridicare topografică a aceleiași administrații, care și acestea erau diferite.
Verificările sistematice de teren din anii 2007–'08 nu au evidențiat vreo descoperire de interes arheologic în zona care aparține de comuna Giarmata3 (Fig. 6 -culoare violet). Cercetările perieghetice sistematice ar trebui continuate pentru clarificarea acestei probleme, iar până atunci ar fi bine să fie evitată folosirea drept reper a
toponimului Satu(l) Bătrîn.

3

Giarmata – P.U.G., p. 36.
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Fig. 6. Giarmata-P.U.G. – colțul de SV. Zona acoperită de toponimele
Satu Batrin / Bătrânu / bătrîn (imagine satelitară marcată).
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ANEXA III
Repertoriul Arheologic Național indică doar patru situri arheologice în zona
care ne interesează, chiar dacă pe aici a trecut, ceva mai la sud, și șantierul Autostrada
Nădlac–Arad:

Fig. 21. Situri arheologice descoperite în areal1:
1. Cod RAN 11593.21

3. Cod RAN 11593.22

Autostrada Nădlac–Arad

Autostrada Nădlac–Arad

(Km 28+910–29+270)
8400 m2 │ 2008
2. Cod RAN 11593.20

(Km 29+560–29+840)
8400 m2 │ 2008/'13
4. Cod RAN 11593.23

Autostrada Nădlac–Arad

Autostrada Nădlac–Arad

(Km 28+575–28+900)
9750 m2 │ 2008

(Km 30+710–31+045)
10050 m2 │ 2008/'13

Analiza cartografică ne arată că siturile 1 și 2 aparțin satului medieval Marian (vide
Anexa IV), iar 3 și 4 satului/târgului Papi. Toate cele patru situri au fost datate sec.
XI–XIII2, dar acest lucru este probabil doar o deficiență.

1

La 1–1,5 km spre nord-vest de Papi este situl Pecica-Ogoarele de Jos NE, Cod RAN 11593.26
(punct de control: 46°11′19″ N, 21°07′23″ E).
2
apud Repertoriul Arheologic Național (RAN), care citează fișele de sit realizate în anul 2008 de
către George Pascu HUREZAN (în două cazuri au fost actualizate în 2013) (non vide).

857

ANEXA IV. Marian / Marjan
1219: villa Maria (vide cronologia Papi). În anul 1903, KARÁCSONYI János și
BOROVSZKY Samu postulează că pagum Marján, cui villa Maria hic memo3
rata , dar este tare greu de explicat/acceptat metamorfoza Maria (1219)  Moran
(1333)4.
În registrul zeciuielii papale (1332–'37) parohia din Marian este menționată de două ori:
1333: De Archidiaconatu Orodyensy solutio
Item Petrus [sacerdos] de Moran solvit XVI. et medium banalem5.
Plata din Arhidiaconatul de Arad (sic! Orod! -n.m.).
Deasemenea [preotul] Petru din Moran17) a plătit șaisprezece banali și jumătate.
17

) Sat dispărut tot acolo (i.e. între Arad și Pecica)6.

În lista parohiilor din acest an, Moran este situat chiar imediat după Popi (i.e. Papi n.m.).
1334: Item Petrus [sacerdos] de Morian solvit III. grossos7.
Plata dintâi din Arhidiaconatul de Arad (sic! Orod! -n.m.).
Deasemenea [preotul] Petru din Moran24) (sic! Morian -n.m.) a plătit trei groși.
24

) Sat dispărut în raionul Arad 8.

1377: Aaryan9? Probabil că nu10!
3

acceptat fără rezerve de editorii români ai corpusurilor Documente privind istoria Românieia, ori
în Dicţionar istoric al localităţilor din judeţul Arad, dar neacceptat de GYÖRFFY György,
Coriolan SUCIUc, VISTAI András Jánosd sau BLAZOVICH László, HÉVVÍZI Sándor și
SZATMÁRI Imree.
a
DIR, C. Tr, I, pp. 95–96, doc 213, nota 4.
b
Roz, Kovách, 1997, p. 194.
c
Györffy, 1966, p. 183.
d
Suciu, 1968, p. 366, 372.
e
Vistai, II, p. 770.
f
Blazovich et alii, 1996, p. 197 (fără Maria!).
4
argumentul invocat de Karácsonyi și Borovszky – unica ultima litera demta, plene convenit – nu este valabil decât în cazul Maria ↔ Marian, dar toponimul este atestat în sec. XIV drept
Moran / Morian.
5
Rationes ..., 1887, p. 146.
6
DIR, XIV, C. Tr, II, p. 224.
7
Rationes ..., 1887, p. 150.
8
DIR, XIV, C. Tr, II, p. 231.
9
apud Roz, Kovách, 1997, p. 194, fără indicație bibliografică (probabil, Suciu, 1968, p. 372:
Moran; Aaryan, ori Márki, 1892, p. 209, ambele la rândul lor fără indicație bibliografică).
10
pe 6.02.1377a, regele Ungariei, Ludovic de Anjou / Nagy Lajos, la cererea prepozitului bisericii din Orod, Hoonorabilis Vir D[ominus]. Petrus, întărește actul din 6.05.1343b al capitlului
din Cenad referitor la possessio Vonucz vocata in qua este Ecclesia Beati Martini Confessoris
fundata, juxta Villam Kerekeghaz adjacens, et Possessio Itelka dicta, quae nunc Mykelaka
nominantur (Fábián, 1835, pp. 226–227, doc Q)). Documentul nu conține vreo referire la vreun
Aaryan (sic?! Maryan).
a
Festo Dorotheae Virginis, et Martyris.
b
sexta feria post Festum Beatorum Philippi, et Jacobi Apostolorum.
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13.08.1396: în tabăra din Orșova, în drum spre Nicopolis, magistrorum Nicolai fily
Stephani de Marchali (i.e. Marczaly -n.m.), Comitis nostri Themesiensis, ac
Petri Stephani ac Dyonisy, fratrum suorum vterinorum sunt răsplătiți de către regele
Sigismund de Luxemburg, pentru respingerea otomanilor și a altor neamuri schismatice11 la Ciacova (~29.09.139512) și la Peciu Nou (~13.07.139613), cu mai multe mo-șii,
printre care și possessiones fyzesorozy14 et Maraz15 / Moraz16 (?)17. Regele re-vine cu
o nouă donație (17.02.1401), mai extinsă, pe care o transcrie la 29.01.140618 și care
consemnează possessiones Fyzesorozy et Maryan19.
29.09.1417: într-un privilegiu din 28.01.1418, împăratul Sigismund de Luxemburg,
rege al Ungariei, amintește de faptele de arme ale decedatului Nicolae de Marczaly, voievod al Transilvaniei și ale fratelui său bun, Dionisie, comitele secuilor și
al comitatului Somogy20, printre care și de hostiliter inuadentibus in certis partibus
Themesiensibus ... ante opidum Somlyo ... iuxta fluuium Nyarad ... in campo ante villam
Totschak ... ante opidum Maraz ... nominatum21. Dar otomanii nu au ajuns la nord de
râul Mureș în secolul al XV-lea. Pe cale de consecință, Maraz / Moraz22 nu are nimic
de-a face cu Marian, iar documentele din 13.08.1396, 17.02.1401, 29.01.1406,
29.09.1417 și 28.01.1418 nu se referă la locația Marian de lângă Pecica.
1436: Alexandru ROZ și KOVÁCH Géza susțin că din acest an Marian,[este] dom[e11

... paganorum Turcorum scilicet et aliarum cismaticarum nacionum barbariesa ... .
a
în 1396 paganorum scilicet Turcorum et Rasciensium (i.e. rascieni/sârbi).
12
circa festum beati Mychaelis archangeli.
13
circa festu beate Margarete virginis et martiris.
14
Oroszi 15. ’telepules Temes vm. Ny-i reszen, Temesvartol DNy-ra’ 1332–'37: Hurusi ~ Vruzi;
1399, 1489: Orozy; 1402: Orozzy; 1388: Oroz; 1401: Fyzesorozy (i.e. Füzesoroszi -n.m.);
1456: Eghazas-orozy (i.e. Egyházasoroszi -n.m.). A ket jelzős nevalak Milleker B. szerint a
telepules ket, esetleg onallova lett reszet nevezhette meg (i. h.). Engel P. terkepenek kozlese
szerint emleket a kesőbbi roman Sânmihaiu Român-tol (Begaszentmihaly) D-re fekvő Oroscin
(1881. terk.)a helynev őrizte (Rácz, 2011, p. 138, cu întreaga bibliografie).
a
Oroscin mare și Oroscin mik, la ~4,4 km est de Diniaș și la sud-sud-vest de Sânmihaiu
Român (punct de control 45°39′55″ N, 21°03′20″ E).
15
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 263–267, doc 154; p. 265, nota *) Egy 1401. évi kiváltságlevélben:
Maryan.
16
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 316–317, doc 188; p. 317, nota *) Így, de az 1396. évi adománylevélben, és másutt Moraz.
17
editarea este defectuoasă deoarece în documentul din anul 1396 nu apare Moraz, ci Maraz
(unde-i greșeala? Probabil la Moraz -vide sub 29.09.1417).
18
DL 8637; Mályusz, 1956, pp. 105–106, doc 883.
19
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 316–317, doc 188; p. 317.
20
quondam Magnifici Nicolai de Marchal alias parcium nostrarum Transiluanarum Wayuode
et Magnifici dionisyt de eadem Marchal fratris eiusedm carnalis alias Siculorum nostrorum,
nunc vero Comitatus Simigiensis Comitis (DL 10619; Ortvay, Pesty, 1896, pp. 535–539, doc
337; p. 535).
21
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 535–539, doc 337; p. 536; Mályusz, Borsa, 1999, p. 286, doc 967;
p. 391, doc 1430.
22
undeva lângă Jebel (Vistai, II, pp. 650–651)? Problema trebuie studiată temeinic.
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niu]. Gerczegh23 (sic! Herczeg -n.m.), dar, în fapt, nu știm de când (și dacă!)
familia Herczeg de Székcső a stăpânit Marian ante 1437.
1437: în sentința faimosului proces Szekcsői Herczeg–Hédervári din 15.09.152324, dată
în numele regelui și întărită cu pecetea sa, dar semnată de WERBŐCZY István25,
este amintit și procesul dintre taberele conduse de Rafael HERCZEG de Székcső, ales
episcop al Bosniei și palatinul Laurențiu HÉDERVÁRY în cadrul căruia sunt menționate și moșiile Dombegyház, Iratos, Vizes, Marján, Abon, Praediorum Két-Kupa, Ardó,
Keresztyén, Vas-egyháza, Megyes, Nádas, Három Attyenfeu in Orodiensi Comitatibus
existent26, care revin familiei Herczeg de Székcső.
16.08.144627: în sentința procesului Szekcsői Herczeg–Hédervári din 15.09.1523, este
citat și un document regal de pe vremea regelui Matia, care menționează și Dombeghhaz, Iratus, Wyzes, Maryan, et Abon, nec non prediorum Keethkwpa, Kerezthhyenardew, Wasegnaza, Megyes, Nados, Harom, Atthyfew appellatarum in Orodiensi Comitatibus28.
17.04.1479: conform unui document regal, moșiile lui Job de Gara, printre care și sua
Castella Zadÿa et Waradÿa in Orodiensi ac Sarad in Themesiensi [comitatibus].
Item opidum Zadÿa az Totales possessiones Thÿs felsekapolnas Alsokapolnas Bogorfalwa Zwmarÿnfalwa Balthanagra Chernee Zabolath Keczefalwa Alsothalmagh felsetbalmag Weresmarth Zygetbfew Selle et Maryan in dicto [Comitatu] Orodiensi ad
dictum castellum Zadya pertinentes29, ajung în posesia lui Nicolao Banfy de Lÿndwa,
comitele de Pozsony, și a fratelui său bun Jacob.
21.06.147930: regele Matia Corvin scrie capitulo Ecclesie Albensis în vederea punerii în
posesie a comitelui de Pozsony și a fratelui său cu fostele moșii ale lui Job de Gara,
printre care și in domynium alterius Castelli Oppidique Zadÿa appellati ac Tributi
ibidem similiter exigi soliti nec non possessionum felsekapolnas Alsokapolnas Thÿwÿs
Bogwrÿefalwa Zwmarynfalwa Balthanegre Chernel ohaba Zaldobagh Gethefalwa
Alsothalmonÿa Weresmarth Zÿgethfew Marÿan Tributique ibidem exigi solitis ac Selle
et felsethalmonÿa appellatarum ad predictum Castellum oppidumque Zadÿa ab antiquo spectancium modosimili in predicto Comitatu Orodiensi adiacencium31.
21.07.1479: capitlul Ecclesie Albensis anunță că, la ordinul regelui, i-a pus în posesie fără împotrivire pe Magnificum Nicolaum Banfy de Lyndwa et Egregium
23

apud Roz, Kovách, 1997, p. 194, fără indicație bibliografică.
secunda die festi Exaltacionis Sancte Crucis.
25
Lecta pe me Werbewczy m.p. Locumetentem etc.
26
Fejér, X/7, pp. 893–895, doc CDLI; Márki, 1892, pp. 308–309.
27
sexagesimo die octauarum festi Beati Jacobi Apostoli.
28
Wenzel, 1859, p. 28.
29
Pesty, 1882, pp. 448–450, doc 337.
30
feria secunda infra octauas festi sacratissimi Corporis Christi (i.e. lunea după octavele sărbătorii Trupului lui Cristos, care este joia de după duminica Trinitatis, prima duminică după
Rusalii (Sf. Treime), care sunt a șaptea duminică după Paști. În anul 1479, Paștele s-a sărbătorit
la 11 aprilie => Rusaliile - 30.05. => duminica Trinitatis - 6.06. => Trupului lui Cristos - 10.06.
=> octavele - 17.06. => luni, 21.06.1479).
31
Pesty, 1882, pp. 450–452, doc 338.
24
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Jacobum fratrem eiusdem carnalem și cu alterius castelli opidique Zadÿa appellati
ac Tributi ibidem similiter exigi soliti nec non possessionum felsekapolnas Tbÿwÿs
Bwgwryefalwa Zwmarynfalwa Balthanegre Chernel Obaba Zaldobagh Gethefalwa
Alsothalmonya Weresmarth Zygethfew Marÿan Tributique ibidem exigi soliti ac Selle
et felsethalmonÿa appellatarum ad predictum Castellum opidumque Zadÿa ab antiquo
spectancium modo simili in predicto comitatu Orodiensi32.
26.02.1483: regele Matia Corvin anunță că s-a prezentat în fața sa fidelis noster Magnificus Nicolaus Banfy de Lyndwa comes posoniensis cu două diplome, dintre
care una emisă chiar de el și întărită cu micul sigiliu regal, cu rugămintea emiterii unei
noi diplome referitoare la posesiile decedatului Job de Gara printre care și oppidum
Zadÿa ac Totales possessiones Thÿs fewlsewkapolnas, Alsokapolnas Bogorfalwa Zwmarynfalwa Balthanagra Chernec Zalobath Keczefalwa Alsothalmagh felsethalmagh
Weresmarth Zygethfew Selle et Maryan in dicto Orodiensi [Comitatu] ad dictum Castellum Zadÿa pertinentes33.
8.12.1506: regele Ungariei, Vladislav al II-lea Iagello34, anunță capitlul din Čazma35
că a hotărât, la rugămințile văduvei lui Ioan Corvin, Beatrix de Frangepan și a
fiicei sale Elisabeta, ca după moartea, fără urmași pe linie masculină, a lui Cristof și
a lui Ioan Corvin, ca un număr impresionant de proprietăți, care fuseseră ale lui Cristof
Corvin, să rămână în posesia mamei sale și a surorii sale. Printre aceste se numără și
târgul Zadya cu satele [superior] Thalmadya, inferior Thalmadya, Weresmarth, Zygethffew, Zegle, inferior Kapolnas, superior Kapolnas, Thws, Gerchesth, Zwmaneresth,
Bwkwresth (i.e. Bucureșt! -n.m.), Chernely, Zeldybach, Balthanegra, Kamaras, Maryan
și Palylees din comitatul Orod36.
22.03.1510: regele II. Ulászló al Ungariei / Vladislav al II-lea Iagello, anunță că a hotărât, chiar dacă legile țării prevăd interdicția de-a dona perpetuu moșii unor străini, să dăruiască nepotului său, George de Brandenburg-Ansbach, care din dorință
regală a devenit soțul văduvei lui Ioan Corvin, Beatrix de Frangepan37, toate proprietățile acesteia38, care după decesul ei au ajuns în posesie regală. Printre acestea se numără și oppido Sugdÿa ac villis Thalmodÿa, inferior Thalmogÿa, Weresmarth, Zÿkethfew, Zegle, inferior[i] Kapolnas, sup[er]ior[i] Kapolnas, Thws, Gÿwrehesth, Zwmaneresd, Bwkwresth, Cherneli, Zeldÿbalch, Balthanegra in eodem Themesien[si], Chathokamars et Marÿan in Chanadien[si] comitatibus. Item oppido palÿlese ..., cum suis
pertinen[tis] ... in comitatu Orodien[si] ...39.
~sec. XVI40–XVII: într-un document41, despre care nu știm când, de cine și în ce scop
32

Pesty, 1882, pp. 450–453, doc 338.
DL 18791, DL 18794, Pesty, 1882, pp. 458–460, doc 342.
34
II. Ulászló (l.m.).
35
Csázma, Chezmicze (l.m.).
36
DL 37791 (documentul este extrem de greu descifrabil).
37
căsătoria a avut loc la data de 21.01.1509 la Gyula.
38
cealaltă moștenitoare, Elisabeta Corvin, a decedat în anul 1508 la Gyula.
39
DL 37874.
40
probabil documentul a fost realizat în a doua jumătate a secolului al XVI-lea.
33
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a fost realizat, apar, sub secțiunea Nomina Villarum, et oppidorum ad Castella
Zadÿa, Waradÿa, et Sarad pertinen[tium], et primum ad Castellum, sive oppidum Zadÿa,
și Sellie et \ Marÿan, In Comit[a]tu Orodiensi ad Castellum Zadÿa42 pertinen[tium]:43.
Domeniul Szad a fost unul mic, de doar 17 sate. Cele care mai pot fi identificate44 ne
indică o zonă restrânsă de o parte (și alta?) a râului Mureș, în arealul Căpâlnaș–
Birchiş–Virișmort–Ostrov, ori Toc– Ilteu(?). Conform lui MÁRKI Sandor, au existat
mai multe sate Marjan în comitatul Orod; cel la un sfert de oră la est de Pecica, un
altul pe malul Mureșului, unde exista și un vad, în amonte de localitatea Căprioara
de azi, la poalele dealului Cioca Mori și vizavi de localitatea Tuc și un al treilea la
nord de localitatea Odvoș, unde Vârful Cioaca Marian (653/657 m) și la sud-vest de
acesta Dâmbul Marian, care sunt pe partea stângă a văii Milovița și pe partea dreaptă a
Văii Conop (chiar la izvoare), ar prezerva amintirea unui sat cu acest nume45. O singură
41

HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 099. - No. 003.; pe verso Nomina Villarum ad Castrum
Solimos Vocatu[s] et Castellorum Varadgÿa, Sarad et Zagÿa.
42
i.e. castellum Szad din arealul comunei Birchiş, jud. Arad.
43
cu o interpretare defectuoasă la David PRODAN, care pune punct după Marÿan și crede că
In Comit[a]tu Orodiensi ad Castellum Zadÿa43 pertinen[tium]: Waradya oppidum ... etc. (Podan,
1968, p. 24).
44
Thÿs (Spin, așezare dispărută, imediat la vest de Căpâlnașa), Felsew și Also Kapolnas (Căpâlnaș), Bogorffalwa (dispărut, între Toc și Ilteub), Zwmarÿ[a?]nffalwa, Baltan[e]agra (dispărut;
la nord de Tuc, pe valea ??)c, Cherne, Zalobath (Birchiş), Kechÿeffalwa, Alsothalmagh și Felsewthalmagh (dispărute; Thalmagh / Talmágy, între Virișmort și Ostrovd), Weresmarth (Virișmort),
Zÿgethfew (Szigetfő / Marossziget; azi, Ostrov), Sellie et Marÿan.
a
Sectio XXX. din Mappa Geographico Limitanea \ in qua \ Imperiorum Cæsarei et Ottomanici
Confinia \ in almæ pacis Carlovitzensis Congressu Decreta \ et a Duobus Utriusque Imperi
Commissaris Intituta Solenni Expeditione \ Partium naturaliter Per Montes Flumina et Fluviolos Partium artificialiter erectis suo loco terræ lapidumve cumulis \ Stabilita atque statuta
\ exceptis iisque Transylvaniam Valachia et Moldavia distingvunt \ Iam antea notis et in antiquo suo Statu Permanentibus \ Generali delineatione exhibentur \ in subsequentium sectionum
mappis topographicis \ quibus heic lineolæ transversales iisque interpositi numeri \ Correspondent multo specialissime repesentanda:; hărţi manuscris color, 41 folio, două 104 × 49 cm,
restul 49 × 62 cm (doar Sectio XIX este mai mică; două folio cu Signa limitanea ad vivum delineata ... pentru Mappa prior. şi Mappa altera.), [1:500000 (Mappa prior., Mappa altera.);
1:37500 (Scala unius Hora)], Norinbergæ. (i.e. Nürnberg -n.m.), [1703]; disponibile la Östereichisches Staatsarchiv, Wien, Kriegsarchiv, Kartensammlung B IX c 634 (album) și în copie
la Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, HU, Fondul B IX Ausztria–Magyarország • B
IX c szaktudományos térképek (XVIII. századtól 1918-ig), Cota B IX c 634.
b
Vistai, I, p. 124.
c
Vistai, I, p. 82, 309.
d
Reuter, 1987, pp. 27–28.
45
Marján (1723. is Marián), Pécská-tól NY-ra (sic! nu la Vest, ci la Est -n.m.), egy negyedórára,
1333. Morán, 1335. Morian néven plébánia. 1377. (Aaryan) az aradi káptalané. 1437. a Herczegh-, majd 1561. Az Olcsárovics-családé. Még ekkor is népes hely volt, 16 kapuszámmal.
— Egy másik Marján a mai Tokkal átellenben a Cioka Mori tövében, a Maros mellett, melyen
réve is volt. 1479. a Bánffyak szádvári uradalmában1).
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mențiune; chiar dacă are logică, o dovadă cartografică pentru un sat Marjan lângă Căprioara de azi nu am găsit. Oricum, documentele din anul 1479 (17.04., 21.06., 21.07.),
26.02.1483, 8.12.1506 și 22.03.1510 nu se referă la locația Marian de lângă Pecica.
1561: OLCHAROVITH Demeter este stăpânul satului Maryan, care are 16 porta46.
1567: satul aparține de nahiye Arad, sandjakul de Gyula, vilayetul Timișoara, iar cele
34 de familii de aici au plătit 7840 akçe drept dări otomanilor47.
1579: aceleași 34 de familii plătesc 16926 akçe drept dări48.
1597: moșia Marian aparține domeniului familiei Segnyey49.
1720: [praedium] Marian pe harta districtului Timișoara50 (Fig. 2).
1722: Maran51.
1755: vide cronologia Papi.
1910: Alexandru ROZ și KOVÁCH Géza susțin că în statistica oficială Maryan apare în
acest an drept pustă Maria cu 438 locuitori52, dar este vorba de Máriapuszta, care
aparține de Szemlak53 (Semlac) și nu de Ópécska (Rátz Pécska, Pecica Veche, Pecica
Română) cum ar fi fost normal dacă ar fi fost vorba de Marian.
Pentru localizarea medievalului Marian / Marjan vide Anexa III.

1

) Egy Cioka Marian nevű hegy a Konopi-völgy eredeténél is van. Valószínű, hogy itt szimtén
falu allot. (Márki, 1892, p. 209).
46
Maksay, 1990, p. 105.
47
Káldy-Nagy, 1982, pp. 145–146 (cu numele tuturor locuitorilor și structura birului).
48
Káldy-Nagy, 1982, pp. 145–146.
49
apud Roz, Kovách, 1997, p. 194 (fără indicație bibliografică!).
50
Mappa ..., 1720.
51
apud Roz, Kovách, 1997, p. 194 (cu o mult prea neîndestulătoare referință bibliografică la
Arh[iva]. Hofkammer, Viena).
52
apud Roz, Kovách, 1997, p. 194.
53
1910. Évi Népszámlálás, vol. 1. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek
szerint (1912), p. 605.
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