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1177: CASTRUL/CETATEA TIMIȘ(OARA)
‒ ATESTARE DOCUMENTARĂ
Sorin Forțiu*
* Universitatea de Vest din Timișoara; sorinfortiu@gmail.com
Abstract. The Timiș(oara) Fortress is undoubtedly documented for the first time in 1177 when
king Béla III confirms all the properties of the church of St. Martin of Orod, and the lost royal
deed was reconstituted by BORSA Iván in 1962. This study is addressed to those who have
not yet found out about this. Finally, I made a detailed analysis of the toponymy and hydronymy
mentioned in this document in an attempt to reconstruct Ormán estate’s shape.
Keywords: 1177, castru/cetate, Timiș, Temes, Timișoara, Temesvár, atestare documentară.

Motto: Notum sit omnibus tam modernis
quam futuris hominibus, Qui presencia
scripta viderint, auderint vel legerint.1
Prin prezentul studiu doresc să atrag atenția asupra unui fapt clar: castrul/cetatea
Timiș(oara) este indubitabil atestat(ă) documentar în anul 1177. Studiul care certifică
acest fapt a fost publicat în anul 1962, dar informația nu este cunoscută/asimilată în/de
istoriografia bănățeană/românească. Documentul regal din 1177 indică 19 toponime (din
care 5 sate, un prediu, două cetăți) și 4 hidronime (3 râuri și un lac), din care nu mai
puțin de 10 au lăsat urme consemnate de cartografia secolului XIX. De aceea, am încercat, printr-o analiză extinsă asupra fiecăruia, să reconstitui și moșia Ormán, vecina celor
două sate, care aparțineau domeniului cetății Timiș(oara).

1. Istoriografia care nu contează

Prima menționare documentară2 a ceea ce avea sa devină peste timp Timișoara
a fost o problemă controversată de-a lungul timpului (și nu ar fi trebuit să fie!). Mai
multe date au fost avansate: 1020, 1138, 1154 (anii 1160)3, 1177, 1183, 1203, 1212,

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.
Acest studiu face parte dintr-o cercetare amplă dedicată castrului arpadian Timiș.
1

Să fie cunoscut de către toţi, cei de acum şi cei care vor trăi în viitor şi vor vedea, vor auzi
ori vor citi prezenta slovă (salutația documentului prin care regele Bela al III-lea întărește
testamentul lui Caba, ante 1181; pentru bibliografie, vide Szentpétery, 1923, p. 41 (RA) 128).
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1266 etc. Pozitiviștii de la sfârșitul sec. XIX au ajuns la concluzia că ar fi vorba de
anul 12124. Despre diletanții de bună credință5 din perioada interbelică mai că nu are
rost să amintim, iar dacă o fac este doar pentru că informațiile fantasmagorice lansate
de către aceștia încă mai circulă nestingherit și astăzi, iar ei sunt prezentați necritic
drept istorici frecventabili și surse credibile de informație istorică.
Cel mai bun exemplu6 este cazul av. Emanuil UNGURIANU7, care avansează
anul 12038 drept moment când obvine pentru prima dată Castrum Temesiense într-o
danie – reprezentată de o moșie quatnor (sic!) aratra ‒ făcută de regele Emeric în favoarea unei mănăstiri catolice din apropierea Timișoarei9. Toate aceste afirmații sunt
false; regele Emeric a confirmat toate proprietățile bisericii Sf. Martin din Orod, care se
afla la ~47 km N de Timișoara, la ~1,5 km N de râul Mureș, cândva în perioada 1202‒
'04, iar terram Gyod a quator aratro a castro Temesiensi exemptam este donată de
regele Andrei al II-lea comitelui Sebus în anul 1212. Apoi, acesta afirmă că În anul 1213
(sic! 1212 -n.m.), regele Ungariei Andrei al II-lea a donat o moșie - aflată cam unde
există azi Ciacova - unei familii de unguri (cu numele Ciac)10. Nu a existat o astfel de
danie! În fapt, este doar preluarea defectuoasă a informației pozitiviste existentă în monografia orașului Timișoara: În 1212, când Andrei al II-lea donează comitelui Sebus
o pustă de patru pluguri numită Gyad sau Gyovad existentă în regiunea Ciacova ‒
Obad ...11 (tr.m.). Sebus, fiul lui Toma, aparține neamului Hontpazmany (și acest lucru
fusese indicat de către WERTNER Mór încă din anul 189212). Peste aproape 20 de ani,
Nicolae ILIEȘIU îi preia anul, dar oferă corect contextul informațional13; Cea dintâi
amintire despre orașul Timișoara se face în anul 1203, când comite de Timiș era Poth.
2

cunoscută în istoriografie și drept prima (sic!) atestare documentară, expresie plină de un
pleonasm descalificant intelectual pentru că atestare documentară chiar acest lucru înseamnă:
prima ocurență într-un document a "ceva".
3
Greșita datarea prin lucrarea lui al-Idrīsī este subiectul unui studiu separat.
4
Berkeszi, 1900, p. 6; Bodor, Bellai, 1907, p. 170; Szentkláray, 1912, p. 2.
5
Remarca îi aparține istoricului Ioan Dimitrie SUCIU [*3.08.1917, Lugoj; † 3.03.1982, Lugoj]a.
Tot despre diletanții ante 1960 a vorbit și Costin FENEȘAN într-un interviu (Feneșan, 2021).
a
Suciu, 1969, p. 36.
6
Nicolae IVAN a rămas la anul 1212 (Ivan, 1936/1937, p. 8).
7
Se pare că Ungurianu este cel dintâi intelectual român care atrage atenţia asupra primei
atestări documentare a Timişoarei (Ciobanu, 2004, p. 155; Ciobanu, 2008, p. 46).
8
Am avut curiozitatea să verific întreaga bibliografie (Isvoare) amintită de E. Ungurianu în introducerea broșurii sale și nu am găsit nicăieri avansată această dată; din contră, anul 1212 este
menționat în trei lucrări distincte (Berkeszi, 1900, p. 6; Bodor, Bellai, 1907, p. 170; Szentkláray, 1912, p. 2).
9
Ungurianu, 1925, p. 7.
Tiberiu CIOBANU doar consemnează necritic în teza sa de doctorat aceste spuse ale lui E.
Ungurianu (Ciobanu, 2008, pp. 46‒47 și se autoplagiază în Ciobanu, 2019, p. 109).
10
Ungurianu, 1925, p. 7.
11
1212-ben, midőn II. Endre a Csák és Obád vidékén fekvő négy ekényi Gyad vagy Gyovad
pusztát Sebus comesnek adományozza ... (Szentkláray, 1912, p. 2).
12
Wertner, II, p. 25.
13
Ilieșiu, 1943, p. 8; Ilieșiu, 2003, p. 26.
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De sine se înțelege, că îndată ce există comite de Timiș, deci comitatul de Timiș, trebuie să fi avut comitatul și o capitală, care nu putea fi decât Timișoara. Castrul Timișoara e amintit în diploma lui Andrei II, din anul 1212. Dar primul comite de Timiș
este Pancracius (comes Temissiensis), care apare drept martor într-o diplomă regală
datată ante 118114, iar acest fapt se știe încă din 186015. Discursul său copiat după pozitiviști16 și mai ales proasta sa informare ni-l dezvăluie pe N. Ilieșiu a nu fi fost un cercetător specializat în perioada medievală. Din păcate, aceeași "argumentație" încă o
regăsim și la medieviști locali cu pretenții din ziua de azi ...
În anul 2003, monografia lui N. Ilieșiu17 este republicată într-o Ediția a-II-revăzută (sic!) și adăugită fără ca aceste afirmații vechi de 60 de ani să provoace vreo reacție din partea celui care îngrijește ediția (Petru ILIEȘU), a celui care o prefațează
(Victor NEUMANN), ori a celui care contribuie cu o Addenda și o Notă asupra ediției
(Florin MEDELEȚ). Spusele lui N. Ilieșiu sunt acceptate drept adevărate și însușite de
către Petru ILIEȘU și într-o încercare monografică dedicată orașului Timișoara în limbile engleză18 și germană, care a cunoscut mai multe ediții19.
În a doua jumătate a deceniului șapte al secolului trecut, Aurel ȚINTĂ a încercat să infirme anul 121220 și să propună 1266 drept prima mențiune documentară sigură și de necontestat21 a Timișoarei. Autoritățile locale au acceptat acest lucru și au
sărbătorit, doar în anul 1969, 70022 de ani de la atestarea documentară a urbei. Opinia
lui Țintă, niciodată analizată și respinsă științific (argumente sunt!), dar susținută viguros în momentul apariției sale, nu a fost acceptată de întreaga comunitate istoriografică.
În anul 1976, istoricul KOVÁCH Géza23 publică un studiu24 prin care introduce
în istoriografia românească o importantă contribuție a istoricului BORSA Iván, care a recompus, în anul 1962, actul regelui Bela al III-lea din anul 1177 emis în favoarea bisericii Sf. Martin din Orod25. Chiar dacă documentul regal face referire și la proprietățile
bănățene ale bisericii, studiul lui Kovách este concentrat asupra cetății Orod și posesiunile bisericești aflate la N de râul Mureș. Meritul istoricului arădean este că a prezentat în detaliu actul din 1177 și munca de reconstituire a lui Borsa. Din păcate, el
s-a mulțumit cu două simple propoziții ambigue referitoare la proprietățile bănățene
‒ Al doilea fragment conţine referiri la împrejurimile Caraşului şi ale Timişului ...
14

pentru problema datării vide Anexa I.
ÁÚO, I, pp. 69‒70, doc 33.
16
A hol pedig Temes vármegye volt, ott Temes várának is kellett lenni / Și unde a fost un comitat Timiș, acolo trebuia să existe și o cetate Timiș (Szentkláray, 1912, p. 2).
17
considerată o monografie istorică model (Turcuș, 2008, p. 8).
18
Ilieșu, 2004/2016, pp. 9‒10 (textul este doar o traducere a considerațiunilor lui N. Ilieșiu).
19
Ilieșu, 2004/2016; Ilieșu, 2005/2011.
20
Țintă et alii, 1966, pp. 115‒117; Țintă, 1969, pp. 26‒27; Țintă, 1969b, pp. 39‒40.
21
Țintă, 1969b, p. 40. Cu o altă ocazie vom publica analiza în detaliu a afirmațiilor sale.
22
asta dacă se întreabă cineva de unde/ce/când avem piața Timișoara 700 în centrul orașului ...
23
KOVÁCH Géza [* 22.12.1925, Odorheiu Secuiesc; †10.10.2004, Arad]; profesor de liceu la
Arad (1951‒'86).
24
Kovách, 1976.
25
azi, comuna Vladimirescu (fost Glogăvăț), jud. Arad.
15
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Într-un alt fragment al donaţiei sînt înşirate posesiunile capitlului [bisericii Sf. Martin
din Orod] în Banat, mai ales în preajma Caraşului şi Timişului26. Nici măcar în introducerea la importanta lui carte dedicată dezvoltării demografice și economice a Banatului (1716‒1848)27, publicată la Szeged (1998), KOVÁCH Géza nu menționează că
este vorba chiar de prima menționare documentară a cetății Timiș(oara) în anul 117728.
A revenit apoi asupra problemei, în materiale de popularizare publicate în limba maghiară prin publicații din străinătate, dar s-a mulțumit cu simple afirmații referitoare la cetatea Timiș(oara)29.
În anul 1980, I. D. SUCIU și Radu CONSTANTINESCU, în lucrarea lor Documente privitoare la istorie mitropoliei Banatului, menționează dania din 1177 și confirmarea regelui Emeric, dar indică doar două sate ale bisericii Sf. Martin aflate la N de
Mureș (Galșa și Sâncrai), chiar dacă cunosc (cel puțin îl indică) studiul lui BORSA
Iván din anul 196230. Despre moșia Ormán din Banat nu se suflă vreo vorbuliță ...
Primul care a observat articolul lui KOVÁCH Géza a fost Mihai OPRIȘ (1985),
care indică corect că cetatea Timișului a fost atestată documentar în anul 117731.
În anul 1997, istoricul Costin FENEȘAN publică un studiu despre domeniului
cetății Timișoara și afirmă (greșit!) că Prima atestare documentară cunoscută a domeniului cetății Timișoara și a unor sate ținând de acesta coincide cu prima menționare
a cetății înseși. Astfel, printr-un document din 1266 ...32. Prin acest text se susține necritic opinia lui A. Țintă, iar domeniul castrului Timiș apare explicit în actele din 1177,
1212 și 29.01.123833.
Este inexplicabilă "orbirea" lui Petru IAMBOR, care cunoaște cercetarea lui
BORSA Iván34, din care și reproduce informația despre menționarea cetății Carașului
în anul 1177, dar nu "vede" și referinţa despre cetatea Timiș(oara)35.
26

Kovách, 1976, p. 121, 122.
A Bánság demográfiai és gazdasági fejlődése (1716‒1848) (Kovách, 1998).
28
Említés történik róla, mint „castrum Demesiensis" III. Béla könyv alakú adománylevelében,
melyet 1177-ben adott ki az aradi káptalan számára, s melyet 25 évvel később Imre király újra
kiadott ... E szövegből pedig világosan kitűnik a temesi várispánság léte (Kovách, 1998, p. 6).
29
Kovách, 1999, p. 7 (doar își reproduce spusele din anul anterior -Kovách, 1998, p. 6).
Mióta Borsa Iván rekonstruálta az aradi káptalan számára kiadott 1177-es adománylevelet,
világossá vált, hogy ekkor már jelentős katonai központ volt mind az aradi, mind a temesi vár
(Kovách, 2000, p. 5).
30
Suciu, Constantinescu, 1980, p. 64.
31
vide Anexa II.
32
Feneșan, 1997, pp. 518/2 (dar vide și p. [517/1]).
33
O cronologie a tuturor actelor, care menționează comitatul regal Timiș, comiții cunoscuți ai
acestuia și castrul/cetatea Timiș(oara), urmează să fie publicată cu o altă ocazie.
34
precum și articolul lui KOVÁCH Géza (Kovách, 1976).
35
Prima mențiune documentară a cetății [Timișoara] datează din 1212 (terram Gyad a quator
aratra a castro Temesiensi exemtam). La 1266 sînt amintite alte posesiuni ale cetăţii şi ale
oamenilor cetății Timiş (terra castri de Tymes) (Iambor, 1994, p. 23); Iambor, 2005, p. 30, 70
(cetatea Carașului) și p. 29, 73 (cetatea Timișoara).
Cartea este bazată pe teza sa de doctorat susținută la data de 29.12.2000.
27
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Hilar este că în anul 2012, pe baza unei adrese a Institutul de studii banatice
"Titu Maiorescu" (sic!) al Academiei Române din București, filiala Timișoara (semnată
de către Ioan HAȚEGAN?), s-a certificat anul 1212, iar autoritățile locale, aflate în
campaniei electorală, au încercat să sărbătorească cei 800 de ani și prin lansarea unei
emisiuni de mărci poștale aniversare cu titlul Timișoara - 800 de ani de atestare documentară, fără să-și de-a seama de ridicolul situației în care se aflau (în Timișoara exista
o piață agro-alimentară numită Timișoara 700, care indică anul 1266, dar se sărbătorea
anul 1212. Dar poate autoritățile se pregăteau să-i schimbe și pieții numele ...). Tentativa
administrativă a eșuat (în) ridicol ...
Cu aproape 30 de ani în urmă a apărut un "fenomen" ciudat; anul 1177 (sic! în
fapt, ante 118114) este considerat atestare documentară indirectă a cetății Timiș (Timișoara), iar anul 1212 (ori 1266) devine atestare documentară directă a cetății Timiș(oara). Acest "derapaj" merită un comentariu clarificator36.
În istoriografia ungară atestarea cetății Timiș(oara) în anul 1177 este de multă
vreme norma37, chiar dacă mai apar și derapaje neașteptate38.
În final, ambele date39 ‒ 121240 și 126641 ‒ au fost citate necritic până în zilele
noastre. Din motive care vor fi evidente pe parcurs, refuz să fac o analiză mai detaliată42.
36

vide Anexa I.
vide, de exemplu, Kristó, 1988, p. 464; Barta et alii, 1989, p. 125; Köpeczi et alii, 1992, p. 141.
38
Temesvár (1212) -Vofkori, 1994, p. 87 (autorul este lingvist); KMTL, p. 669, preluat necritic
și de Petrovics, 1996, pp. 91‒92 și Karczag, Szabó, 2010, p. 361; Borsi-Kálmán, 2006, p. 171
(vide Anexa III).
39
acum voi oferi doar câteva referințe bibliografice post '89.
40
Gehl, 1997, p. 16; Dudaș et alii, 2004, p. 17; Iambor, 1994, pp. 23‒24; Pascu, 1998, p. 154;
Petrescu, 2002, p. 256; Iambor, 2002, p. 125; Medeleț, 2004, p. 10; Iambor, 2005, p. 29, 73;
Luca, 2006, pp. 252‒253; Hațegan, Boldea, Țeicu, 2006, p. 28; Kopeczny, 2007, p. 123; Hațegan, Petroman, 2008, p. 16; Haţegan, 2008, p. [11]; Luca, 2010, p. 251.
41
Rieser, 1992, p. 29, 48; Feneșan, 1997, p. [517]/[1]; Niedermaier, 2002, p. 51; Munteanu,
Munteanu, 2002, p. 37; Medeleț, 2004, p. 10; Ciobanu, 2004, p. 155, nota 91 (cu o citare deranjant de "inventivă"!a); Capotescu, 2008, p. 11 (și la p. 30: 1177, 1212, 1266 -derută maximă!).
Și eu am acceptat aceast an și m-am exprimat public în favoarea lui cu ani în urmă (2007;
mea culpa!).
a
... „primul document cunoscut care nu este şi nu poate fi contestat de nimeni că se referă
la Timişoara datează din 1976 (sic! 1266 -n.m.), unde cetatea Timiş apare alături de alte aşezări şi moşii din comitatele bănăţene” (Timişoara 700. Pagini din trecut şi de azi. Timişoara
1969, p. 40). În fapt, sursa citată consemnează doar ...; în cazul Timișoarei, prima mențiune
documentară sigură și de necontestat datează din anul 1266.
42
În final, ce rost are să arăți că un cunoscut medievist contemporan, respectabil și frecventabil
de altfel prin opera sa, pe care o respecți și utilizezi, are 6 greșeli pe acest subiect în nici 11 rânduri de text? Iar alte exemple de același "calibru" se găsesc la tot pasul! De exemplu, în anul
1980, Mircea RUSU afirma că Deoarece documentul original al donaţiei globale s-a pierdut,
..., unii specialişti susţin că el a fost dat iniţial de către dania lui Béla II în 1132, iar alții de
către Béla III în 1177 dar el doar citește greșit din bibliografia pe care o invocăa! Personal, M.
Rusu inclina către invenția sa 1132b.
37
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2. Istoriografia care contează
În cadrul unei ședințe ținute la Academie (12.02.1900), istoricul FEJÉRPATAKY László43, conferențiind despre diplomele regelui Bela al III-lea (1172–'96)44,
atrage atenția asupra faptului că un privilegiu al acestui rege din anul 1177, fiind foarte
lung, a fost emis în formă de cărțulie (in forma libri seu quaterni45). Acest mare privilegiu a fost acordat capitlului din Arad46 (sic! Orod). Izvodul nu a supraviețuit, dar
urmele sale se regăsesc în mai multe acte ulterioare, care conțin părți ale acestuia. Istoricul Fejérpataky indică documente din anii 1197 (sic!47; regele Emeric), 1276 (sic!48;
capitlul bisericii transilvane), 1334 (capitlul bisericii din Cenad), 1337 (capitlul din
Vácz)49, 3.05.139950 (Sigismund de Luxemburg) și 1405 (capitlul bisericii din Cenad).
La cererea lui Ric(h)ardus, prepozit de Orod, spune Fejérpataky, în anul 1197 (sic!33),
regele Emeric a reconfirmat întreaga danie din 117751 în favoarea bisericii Sf. Martin
din Orod52, dar nici acest document nu a dăinuit decât prin părți ale sale găsite în actele
capitlurilor din Cenad (132353, 133454) și Vácz (1337), ori înscrisuri ale voievozilor
a

Rusu, 1980, p. 169, nota 12 (cu indicație către Györffy, 1963, p. 170 sg.).
Rusu, 1980, p. 171.
43
FEJÉRPATAKY László Lajos Sámuel [* 17.08.1857, Eperjes; † 6.03.1923, Budapest];
istoric, profesor universitar, academician, bibliotecar și arhivar, directorul bibliotecii naționale
(Országos Széchényi Könyvtár), director general al Magyar Nemzeti Múzeum, membru corespondent al Magyar Tudományos Akadémia (din 1884) și membru deplin al aceleași academii
(din 1893); mai multe amănunte la https://hu.wikipedia.org/wiki/Fejérpataky_László (6.06.2021).
44
Fejérpataky, 1900a, pp. 401‒402; Fejérpataky, 1900b, pp. 156‒159; Fejérpataky, 1900c, pp.
12‒15 (apud Borsa, 1962, p. [205], nota 1); Fejérpataky, 1901, pp. 226‒228.
În cartea dedicată regelui Bela al III-lea studiul lui FEJÉRPATAKY László este mai consistent.
45
Fejérpataky, 1900a, p. 401; Fejérpataky, 1900b, p. 157; Fejérpataky, 1901, p. 206.
în formă de carte sau de caiet (l.r.); quaternio, quaternionis (l.l.), tetradion (l.gr.) era o foaie
împăturită de două ori, o dată pe lung, o dată pe lat, din care se obținea un caiet de 4 foi, 8 pagini.
În fond documentul original, tocmai din cauza lungimii sale neobişnuite, a fost editat sub forma
de cartulariu (Kovács, 1976, p. 118).
46
... az aradi káptalan részére szóló nagy oklevél ... (Fejérpataky, 1900b, p. 156).
47
în fapt, între 1202‒'04 (Borsa, 1962, pp. 210‒211).
48
diploma este suspectă și greșit datată de către editori (Borsa, 1962, p. 206 și nota 10).
49
Fejérpataky, 1900a, p. 402.
50
DL 29450 (... quoddam privilegium domini Bele secundi olym [Geise regis filii in forma] libri
anno domini MCLXXVII. confectum -întregire Fejérpataky, 1901, p. 158); ZsO, I, p. 692, doc
6215 (alocat anului 1399 fără dată exactă; regestă minusculă cu o indicație bibliografică spre
publicația care apărea la Timișoara sub egida lui ORTHMAYR Tivadar și SZENTKLÁRAY
Jenő: Történelmi Adattár Csanád-egyházmegye hajdana és jelenéhez, 1872, p. 254).
51
BORSA Iván observă că în nicicare dintre cele trei documente în care dania lui Emeric a
supraviețuit nu se face referire la predecesorul/tatăl său, regele Bela al III-lea (Borsa, 1962,
p. 208).
52
Borsa, 1962, p. 208.
53
care se regăsește într-un act al vicevoievodului Ladislau din 16.05.1391, pe care-l găsim într-un document al voievodului Ladislau de Losoncz din 28.05.1391, copiat într-un act al viceb
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transilvani Ladislau de Losoncz (1391) și Bartolomeu Dragfi de Beltiug55 împreună
cu Ladislau de Losoncz (1494)56. Alături de acestea el indică încă alte trei izvoade
inedite57, care conțineau bucățele din privilegiul lui Bela al III-lea. Cu toate acestea,
Fejérpataky credea că întregul înscris din 1177 nu poate fi reconstituit58.
Istoricul BORSA Iván59 este cel care, cu aproape 60 de ani în urmă, a recompus dania regelui Bela al III-lea din anul 1177 și i-a dedicat un clarificant studiu consistent60, care a fost ignorat de către istoriografia bănățeană de limbă română61. Segmentul
care ne interesează acum este cel referitor la proprietățile bisericii Sf. Martin din Orod
aflate în regiunea bănățeană de azi. Acesta a supraviețuit într-un act al capitlului bisericii din Cenad, care a fost publicat deja în 189662:
30.06.1405: în fața capitlului din Cenad se prezintă personal discretul bărbat domnul
Blasius, custode al bisericii din Orod, canonic al bisericii din Orod și Cenad, cu rugămintea să fie transcrise într-o scrisoare deschisă câteva articole sau clauze
din privilegiul regelui Sigismund de Luxemburg, întărit cu dublul sigiliu regal și care
este în formă de cărțulie din cauza conținutului său lung63, și care conține confirmarea
privilegiului fostului rege Bela [al III-lea64]. Primul dintre cele două articulos seu clausulas se referă la cele patru sate din comitatul Arad (Segh, Mylona, Chemperlaca,
Abad). Al doilea articulus se referă la moșia Vrman (Ormán) din comitatul Timiș:

voievodului Ladislau din 8.11.1391a. Actul capitlului din Cenad (1323) este un fals, care s-a
realizat pe baza diplomei originale a regelui Emericb.
a
DL 30405; Borsa, 1962, p. 206.
b
Borsa, 1962, p. 211.
54
DL 30572; traducere DIR, C. Tr, I, p. 22, doc 40 cu o datare greșită).
55
Bélteki Drágfi Bertalan (l.m.).
56
Fejérpataky, 1900b, pp. 157‒158.
Trei fragmente din actul regelui Emeric au fost traduse în limba română în anul 1951. Pasajul referitor la moșia Vrman din Banat nu se numără printre ele (DIR, C. Tr, I, pp. 21‒27, doc
39‒41).
57
DL 30477, DL 28867 și DL 36893 (Fejérpataky, 1900b, p. 158, nota 2).
58
... a teljes szöveget nem állíthatjuk helyre (Fejérpataky, 1900b, p. 158).
59
BORSA Iván [* 23.08.1917, Budapest drept JANITS Iván; † 1.02.2006, Budapest]; istoric
medievist, arhivist, paleograf, editor al unor cunoscute corpusuri de documente medievale, distins cu diferite ordine în 1956 și 1978, apoi cu premiul Eötvös József-koszorú (1997); mai multe
detalii despre activitatea lui (impresionantă operă!) sunt disponibile on-line la https://hu.wiki
pedia.org/wiki/Borsa_Iván (6.06.2021).
60
Borsa, 1962.
61
Exceptându-i pe KOVÁCH Géza și Petru IAMBOR, nu cunosc alți istorici români care să fi
citat studiul lui BORSA Iván.
62
din păcate, cu destule greșeli, care vor trebui îndreptate în viitor (Ortvay, Pesty, 1896, pp. 355‒
356, doc 214); DL 31121.
63
Nu este vorba de actul din 1399, care se referă doar la moșia Novak (i.e. DL 29450).
64
Costin FENEȘAN credea greșit că este vorba cu mare probabilitate de regele Bela al IV-lea,
iar considerațiile sale aupra documentului emis de capitlul din Cenad la 30 iunie 1405 trebuiesc ignorate (Feneșan, 1997, pp. 520/4‒521/5).
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1177: Ville tres ecclesie in Vrman insimul habent terram unique metatam, in
arientali parte habent metam cum Abraham comite, postea in nemore
cum Mauricio, inde super locum, qui dicitur Karmagÿ, cum Georgio tenent,
deinde cum villa Sep Demesiensis castri, postea versus Sapquerequ, deinde
super fossatam cum filio Hemni, postea cum predio abbatis Svde, inde cum
alia villa Sap, postea cum villa Megh, inde per quasdam reflexiones protenditur versus domum Ruteni et cum eo tenet, postea cum villa Vrcÿ super viam
magnam et sie versus meridiem vertitur et tenet cum villa Emelka Carasuensis castri et per metas quasdam vertitur versus occidentem et tenet cum
villa Vrman Dymisiensis castri et tendit ad Nagutov, postea ad nemus, qui
dicitur Negeterecu, inde ad Vcurer et sic transit fluvium, qui dicitur Vcurer,
inde ad Vcureraga, postea Comogÿ et sie versus septemtrionem vertitur et
tenet cum villa Bicta, deinde iuxta nemus cum predio Vaÿa, inde ad Vcurer,
inde ad Vrusquerec, deinde in insula habet metam, inde super magnam viam,
inde per nemus habet plures metas usque ad Timisium et sic per medium Timisium revertitur ad priorem metam65.

3. Considerații
Înainte de-a oferi traducerea acestui pasaj, anumite considerații istorice și clarificări lingvistice asupra toponimelor și hidronimelor existente în izvodul din anul 1177
sunt necesare:
1. Toate aceste toponime și hidronime66, inclusiv cetatea Timiș(oara), sunt atestate documentar cu această ocazie.
2. Vrman apare drept moșia principală, cu trei sate (nemenționate cu numele lor; cu
siguranță unul se numea Ormán), deținută de către biserica Sf. Martin67 din Orod, precum și un sat omonim aparținător de castrul/cetatea Timiș(oara). Toponimul nu este
un unicat; în regatul Sfântului Ștefan mai există locații numite astfel, precum în comitatele Baranya (atestat 1217)68, Zala (1260)69 ori Solnoc (1292, 28.08.1312)70.
Vrman (grafie alternativă pentru Urman), se pronunță azi Ormán (l.m.)71, dar apar și
variantele Ormánd (1416)72 ori Ormány (l.m.).
65

Borsa, 1962, p. 213.
30.06.1405: ... villa Sep demesien[sis] cast[ri] ... villa Emelka Carasuen[sis] castri ... villa
vrman dymisien[sis] cast[ri] ... (DL 31121).
66
mai puțin râul Timiș, care este menționat deja de către Constantinus Porphyrogenicus la
mijlocul secolului al X-lea (Τιμήσης/Timisisa), dar în 1177 este vorba de râul Bega (Veche).
a
DAI, 1993, p. 176‒177, 174Be.
67
Sanctus Martinus Turonensis (l.l.) / Tours-i Szent Márton (l.m.) / Martin de Tours/cel Milostiv (l.r.) [* 316/336(?), Szombathely, HU; † 8.11.397, Candé-sur-Beuvron, FR]; episcop de Tours.
68
KMH, 1, p. 207. Tot în Baranya există și Villa Vrmandy (1015‒1168) (Csánki, 1894, p. 513).
69
Apoi, Ormándlak (SDS, 1972, p. 126).
70
DL 1810; DIR, XIV, C. Tr, I, pp. 203‒204, doc 168; EO, II, p. 99, doc 201 (cu bibliografia).
Azi, satul Orman (Ormány -l.m.) din com. Iclod, jud. Cluj.
71
Csánki, 1894, p. 54; Milleker, 1915, p. 219; Vistai, II, p. 743.
72
DL 28159 apud Csánki, 1894, p. 54.
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Etimologia cuvântului este controversată73. În anul 1963, GYÖRFFY György
observa că în comitatul Baranya existau două ape Karasó (Caraș), ținutul Ormán și
apa Okor și se întreba dacă nu cumva aici o fi fost locul de sălaș al vreunui neam kavar75, pentru că toate aceste toponime/hidronime pot fi explicate printr-o proveniență
kavară/türcică: Karasó < *kara-šuv ’fekete viz’ (l.m.), apă neagră, Caraș; Okor folyó
<*aqar (su) ’folyó’ (l.m.), curgător, curent, (pâ)râu, fluviu (l.r.); Ormán < orman ’erdő’
(l.m.), pădure (l.r.). Să observăm că și în zona noastră de interes avem exact aceeași
triadă. Mai nou, Silviu OŢA consideră toponimul Urman (sau Orman, Vrman) un nume
tipic türcic, care aparține pecenegilor76. Opinia existentă în DAR77 este citată defectuos de către Vasile FRĂŢILĂ78. Să menționăm că Orman mai apare încă în manuscrisul lui Nicolae ILIEȘIU79, care a fost constituit pe baza unui chestionar lansat primăriilor din Banatul românesc în aprilie 1934. Hartă Topografică, scara 1:25000, realizată de Direcţia Topografică Militară în anul 197580, nu îl mai menționează.
a. Informații istorice. În anul 1889, un document copiat de către FEJÉRPATAKY
Lászlo din arhiva familiei csebi Pogány (Pogány de Zalacséb81), ramura maramureșeană, aflat la liceul reformat din Baia Mare în acel moment, a fost comunicat de către
CSÁNKI Dezső în formă regestată82:
1266: Ștefan, regele cel tânăr, donează lui Marton, fiul lui Ioan și lui German, fiul lui
Hurcdy83, de genere Woya, moșia numită Vrman aparținătoare de cetatea Timiș84
(în original cas[tru]m de Themes85).
Azi, documentul apare a fi fost în fondul Sztojka család oklevelei (U 814)85.
Oricum, din câte știu, actul nu a mai fost publicat de către FEJÉRPATAKY Lászlo86.
În anul 1837, FEJÉR György publicase deja o regestă similară, pe baza Originales in archivo familiae Pogán de Cheb, comunicată de către NAGY Gabriel, care
74

73

Kodolányi, 1938; MNP, 4, sub voce Ormánság, on-line http://mek.niif.hu/02100/02115/html
/4-212.html (13.06.2021).
74
Györffy, 1963, p. 252.
75
mai nou, deveniți arcași secui (székely íjászok -Kiss, 1988, p. 135).
76
Oţa, 2007, p. 322, nota 33.
77
ormán2, ormánuri, s[ubstantiv]. n[eutru]. (reg[ionalism]) 1. pădure. 2. pășune (DAR, 2000,
p. 235).
78
s[ubstantiv]. înv[echit]. rom[ânesc]. orman „pădure; pășune” (Crețan, Frățilă, 2007, p. 304).
79
Crețan, Frățilă, 2007, p. 304 (Ilieșiu, Doc.).
80
HTM (1975).
81
Familia este originară din comitatul Zala fiind considerată greșit a fi românească (Hurmuzaki,
I/2, p. 30, doc XXIII; Puscariu, 1892, p. 130; Cândea, 2014, p. 144, doc 36 și p. 153, doc 106).
82
din câte știu acest document a rămas inedit.
83
Szentpétery, Borsa, 1943, p. 31, (RA) 1860.
84
1266. István ifjabb király a Woya nembeli Mártonnak és Germánnak adományozza a temesi
vár kerületéhez tartozó Vrman földet. (Eredeti.) (Csánki, 1889, p. 92).
85
DF 275873; azi, originalul este găzduit de către Tiszántúli Református Egyházkerületi és
Kollégiumi Nagykönyvtár, Debrecen, HU.
86
Szentpétery, 1943, p. 31, doc 1860 (regestă și indicații bibliografice; tradus cu greșeli în l.r. DIR, XIII, C. Tr, II, p. 80, doc 75).
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pare că nu reușise să deslușească corect toate numele beneficiarilor87, dar oferea un
amănunt suplimentar; ... terram castri de Tömös (sic! cas[tru]m de Themes88 -n.m.),
Urman vocatam, juxta aquam Uzar89 (fals! apa se numește/apare Vkur în izvod90).
Anul următor, același Nagy G. publică o regestă a unui document din anul 1352, găsit
în arhiva din Leles91, prin care Ludovic cel Mare donează moșia Urman din comitatul
Timiș lui Michaëli et Petro, filiis Petri, dicti Pogán92 (sic!). Acum avem și explicația
de ce dania din anul 1266 se afla în arhiva familiei Pogány.
Să completăm regesta și cu alte informații:
1266: Stephanvs dei gracia Junior Rex Hungarie. dux transsiluaniensi dominus cumanorum donează perpetuu și irevocabil lui Martinus filius Johannis degenere (sic!)
Woya et Gharman filius Ghurdyv frater93 eiusdem, și moștenitorilor acestora, moșia
(pertinencia) numită Vrman uacuam et habitatoribus carentem iuxta aquam Vkur er (!)
hinc inde adiacentem cum siluis ac alijs utilitatibus, care fusese a lui Petru de genere
Woya mort fără urmași. Documentul este un original94, fiind compus de către magistri
Peter95 aule nostre vice cancellarij, iar martori au fost vistierul Egidio96 și Benedicto97
comite palatino, care este și judecător al curții lui Ștefan98. Moșia Vrman/Urman (Ormán) era nelocuită fiind situată lângă apa Vkur (Okor99), care solicită un comentariu;
în cazul aquam Vkur er este vorba de un pleonasm de genul cetatea Temesvár, unde
oiconimul Temesvár (l.m.) înseamnă tocmai cetatea Timiș, pentru că ér (l.m.) = vână
(l.r.); vizér (l.m.) = vână de apă, izvor (l.r.). O traducere mot à mot a aquam Vkur er
oferă apa Okor vână, iar o tălmăcire mai laxă indică vâna (de apă)/izvorul/pârâul Okor
(Okor-ér -l.m.). Deci, în diploma din anul 1177, fluvium, qui dicitur Vcurer trebuie
87

Martino filio Joannis de genere Wappa (sic!) et Harman (sic!), filio Hurcdÿ (CD, VII/4, p.
130, doc CLIV; preluat cu greșeli și în Lendvai, 1896, p. 105).
88
este imposibil ca în anul 1266 toponimul să fi fost grafiat drept Tömös, este Themes (DF 275
873). În același an, tot regele cel tânăr Ștefan donează comitelui Parabuch pământul Rety al
cetății Timiș, care apare drept Castri de Tymes (Ortvay, Pesty, 1896, pp. 3‒4, doc 4 (l.l.); DIR,
XIII, C. Tr, II, pp. 81‒82, doc 76 -l.r.).
89
CD, VII/4, p. 130, doc CLIV.
90
DF 275873.
91
conventul premonstratens al mănăstirii Sf. Cruce din Lelesz (azi, Leles, SK).
92
Ludouicus R[ex]. H[ungariae]. Paulo, Michaëli (sic!) et Petro, filiis Petri, dicti Pogán (sic!),
possessionem Urman, in Comitatu[s.] Temes[siensis]. confert. Anno MCCCLII. (CD, IX/6, p.
57, doc LXII; traducerea regestei în DRH, C. Tr, X, p. 101, doc 88).
Nu am reușit să identific originalul documentului.
93
aici cu sensul de rudă (veri de gradul unu, doi și chiar trei).
94
DF 275873.
95
Petru, fiul lui Grigore, de genere Monoszlo (Zsoldos, 2011, p. 120).
96
Egyed, fiul lui Grigore, de genere Monoszlo (Zsoldos, 2011, p. 71).
97
Benedict, fiul lui Tombold, de genere Balog (Zsoldos, 2011, p. 26).
98
s-ar putea ca aceștia să fi ocupat și alte demnități, dar calitatea slabă a reproducerii DF 275873
disponibilă on-linea nu mi-a permis o deslușire adecvată a textului.
a
https://archives.hungaricana.hu/en/charters/view/6209/ (10.06.2021).
99
vide și Csánki, 1894, p. 512 (Okor. (Okur.)).

762

înțeles drept "fluviul/râul"100 numit Okor (Okor-ér). Apoi, această moșie regală donată
în 1266 este diferită de moșia deținută de biserica Sf. Martin din Orod (1177), chiar
dacă ambele poartă același nume și au fost adiacente, după cum menționează actul din
1177. În fapt, sub villa (1177) trebuie să înțelegem o moșie regală (cu un sat). La momentul danie din anul 1266, satul regal Ormán din 1177 pare că dispăruse (ori nu este
amintit).
Chiar dacă WERTNER Mór atrăgea atenția, încă din anul 1901, că izvodul din
1266 este necunoscut corpusului de documente bănățene101 situația nu s-a schimbat încă
și el își așteaptă paleograful dedicat. Acesta este important, și în contextul acestui
studiu, pentru că prin satul/moșia Vrman (Ormán) și prin Okor-ér se certifică, fără
tăgadă, faptul că Demesiensis/Dymisiensis castri (1177) este identic cu castrum de
Themes (1266), adică avem de-a face cu castrul/cetatea Timiș(oara) și în anul 1177.
9.12.1414: omul regelui Blasiu de Mondola și reprezentanții capitlurilor din Cenad și
Orod s-au deplasat la moșia Ormand (iar mai apoi apare și drept Orman) din
comitatul Timiș, pentru ca în prezența vecinilor și megieșilor să mărginească această moșie a capitlului din Orod (prin plantarea unor noi semne de hotar din metal102): Au
început de la est, lângă un drum mare lângă un șanț vechi la capătul moșiei Csicsó103,
unde au făcut semn din metal. La fel sărind zisul drum continuând spre stânga o distanță bună, sărind un drum ierbos104 lângă alt șanț vechi, la capătul căreia din partea
altui drum tot așa au făcut semn metalic; la sfârșit prin același șanț înaintând drept
venind la drumul de lângă alt șanț, de unde ieșind de la același drum în partea moșiei
Ormánd într-un deal Buchhalm105 au făcut semn de metal106. La aceste semne de hotar
au ridicat întâmpinare și opreliște pe față, în numele lui George zis Cholnek (și Cholnok)
100

care este o vână/izvor/pârâu, în orice caz un curs de apă îngust.
Ormán adományozásáról a «Temesi okmánytár» mitsem tud (Wertner, 1901, p. 186).
102
Acestea sunt întânite în epocă și în mediul nobiliar; de exemplu, la delimitarea possessiones
Solymus et Kathol ex parte possessionum Kopach predicte et Keer vocatarum [din comitatul
Timiș] ... signum metale terreum fecissent (14.02.1412a) și au apărut în regat deja în secolul
anterior (de exemplui, 15.10.1374 -Nagy, Véghely, Nagy, 1890, pp. 97‒114, doc 34).
a
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 460‒463, doc 282.
103
în geografia sa istorică din perioada Huniazilor, CSÁNKI Dezső nu amintește aceast
toponim a fi existat în comitatul Timiș, dar indică existența unuia în comitatul Somogy
(Csánki, 1894, p. 598: Csicsó).
104
via graminosa (l.l.) / füves út (l.m.) / drum ierbos (l.r.).
105
Să fie vorba de Gomila Ravazda aflată la S de Dinyás (azi, Diniaș) (Franzisco-Josephinische Landesaufnahme, 1881), ori de Gomila Spartă de la SV de Diniaș sau ...?
106
primo incepissent a parte meridionali, penes quandam viam magnam iuxta fossatum antiquum
in fine terre Chycho vocate, ubi signum metale fecissent; et ibidem saliendo ipsam viam ad
sinistram partem pergendo per bonum spatium, tandem etiam aliam graminosam viam saliendo prope quoddam aliud fossatum antiquum, in fine cuius a parte cuiusdam alterius vie similiter signum metale fecissent; postremo per idem fossatum directe gradiendo veniendo ad viam
penes aliud fossatum, ubi exeundo ab eadem via a parte eiusdem possessionis Ormand in quodam monticulo Buchhalm vocato similiter signum metale fecissent. (DL 28159; ZsO, V, p. 578;
tălmăcire Dan UNGUREANU).
101
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de Omor107, iobagii săi, Andrei, fiul lui Mihail și Ioan, fiul lui Emeric. Delimitarea dinspre moșia Emelke, unde găsim și un sat omonim: Începând de la o sesie între niște
țarini pe un oarecare deal din fața moșiei Emelke, înaintînd au făcut semn de metal;
de la acel deal înaintând drept la capătul ziselor țarini pe lângă un drum din zisul sat
Emelke înaintând la fel semn de metal [au făcut ...] mergând drept spre apus au ajuns
la un izlaz, lângă care tot așa au pus semn din metal108. În acest caz s-a opus Mihail,
fiul lui Simion Berzy de Emelke, în numele lui Petru Rethy de Emelke. Din aceste motive, George zis Cholnok de Omor și Petru Rethy de Emelke au fost convocați în fața
regelui pentru data de 6 ianuarie [1415], dar aceștia nu s-au prezentat.
9.04.1415: capitlul bisericii din Orod încearcă din nou să hotărnicească moșia Orman.
Ioan de Mondola, om al regelui, și reprezentantul capitlului din Cenad s-au
deplasat în teritoriu, dar în numele lui George zis Cholnek109 de Omor s-a opus iobagul
săi Mihail zis Kwlchar, iar în numele lui Petru Rethy de Emelke oficialul său George
de Iwand (Ivanda). Cei doi au fost convocați la octava sărbătorii Sf. George (1.05) și
apoi la octava sărbătorii Sf. Iacob (1.08.), dar nu s-au prezentat.
11.09.1415: capitlul bisericii din Orod încearcă pentru a treia oară să hotărnicească
moșia Orman. Omul regelui, Nicolae, fiul lui Laurențiu de Mondola și
reprezentantul capitlului din Cenad, preotul Clement, rector al altarului Sfintei Catarina,
s-au deplasat în teritoriu în prima miercuri (11.09.) de după ziua Sântămăriei mici110,
dar s-au opus și de această dată același Mihail, zis Kulchar, iobag al lui George zis
Cholnok de Omor și George zis Themes (Timiș), oficial al lui Petru Rethy. Aceștia au
fost convocați în fața regelui pentru octava sărbătorii Sf. Mihail (6.10.1415) și pentru
că nu s-au prezentat, din nou, la octava Epiphania Domini (13.01.1416), când iarăși
nu s-au prezentat.
1.05.1417111: judele regal comes Petrus de Peren scrie capitlului bisericii din Cenad că
pe 2 august [1416], în timp ce judeca cu nobilii regatului, s-a prezentat în
fața sa magistrul Augustin în numele capitlului din Orod și a prezentat 6 documente,
din care trei emise de capitlul bisericii din Cenad se refereau la hotărnicirea unei moșii,
iar alte trei scrisori de judecată, din care una regală și două emise de capitlul din Orod,
și în final câteva acte de amânare112 și a solicitat un verdict. Pentru că în trei dăți s-a
încercat leguit să se hotărnicească moșia Orman, și chiar dacă nimeni altcineva nu s-a
107

Familia Csolnok ~ Cselnök este stăpână la Omor (azi, Rovinița Mare, jud. Timiș) ante 1370.
primo incipiendo a quadam sessione inter quasdam terras arabiles supra quendam monticulum in opposito dicte possessionis Emelke habitum procedendo signum metale fecissent; ab
illo monticulo directe procedendo in fine dictarum terrarum arabilium penes quandam viam
de dicta villa Emelke progredientem similiter signum metale [fecissent,...] directe semper ad
partem occidentalem eundo pervenissent ad quoddam pratum, penes quod similiter signum
metale consignassent. (DL 28159; ZsO, V, p. 578; tălmăcire Dan UNGUREANU).
109
porecla apare scrisă diferit în diferitele acte ale perioadei 1414‒'17: Cholnek / Cholnok / Chonok (Csolnok ~ Cselnök).
110
i.e. 8 septembrie, iar în anul 1415 s-a sărbătorit într-o duminică.
111
Documentul este datat prea larg post 2 august 1416 ([1416] Aug[gusztus]. 2. u[tán]. -ZsO,
V, pp. 577‒580, doc 2172).
112
vide supra.
108
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opus, numiții George zis Cholnek de Omor și Petru Rethy de Emelke de fiecare dată
au ridicat obiecții, dar la judecata regală ori la cea din fața judelui regal, în două rânduri, nu s-au prezentat, judele regal ordonă capitlului din Cenad să se treacă la delimitarea moșiei Orman fără a mai lua în considerare obiecțiile ridicate până atunci, conform
cu legile țării, și despre aceasta să de-a de seamă regelui până la octava sărbătorii Sf.
George (1.05.[1417]). La această dată s-a prezentat în numele capilului din Orod, ca
procurator, Emeric, lector canonic al capitlului, care a prezentat răspunsul capitlului
bisericii din Cenad, conform căruia magistrul Francisc de Chanad, trimisul special al
curiei regale, împreună cu împuternicitul capitlului din Cenad, au hotărnicit moșia
Ormand pe 13 mai (sic?)113: [începând din partea de] est în capătul moșiei Csicsó dea lungul unui drum mare, care merge de la moșia Sîncrai114 la moșia Peciu Nou, lângă niște țarini ale aceleiași moșii Peciu Nou, de-a lungul unui șanț vechi, și la capătul
moșiei [Ormán? ... semn(e?) de graniță]115 din pământ din nou au ridicat. De acolo,
trecând spre est, puțin înaintând între niște țarini au ridicat un semn de graniță de
pământ. De acolo, pe aceeași parte, trecând spre drumul ierbos de unde [...] la fel
semn de graniță din pământ au ridicat. De acolo, pe același drum ierbos întorcând
spre apus pe același drum [ierbos], înaintând binișor, în partea opusă moșiei Sîncrai,
incluzând-o pe suszisa între semnele de graniță ale zisei moșii [...] au mai făcut alt
semn de graniță la dealul Buchhalma trecând în latura acelui deal [Buchhalma] dinspre partea moșiei Ormán, tot așa, au ridicat un semn de graniță. Din partea moșiei
Emelke împărțind-o [...] țarini pe un deal împotriva zisei moșii Emelke înaintând la
fel au ridicat un semn de graniță din pământ. Apoi de la acel deal drept înaintând la
capătul ziselor moșii, au săpat alt semn. De la acel drum spre partea de apus mergând
au ajuns la un izlaz, tot așa au ridicat un semn de graniță nou din pământ. Acolo au
terminat116. Dar a doua zi (i.e. 14.05.1417?), George zis Chonok (!) și complicii săi
113

kapuálló Szt. János napját követő csütörtökön / joia de după sărbătoarea Johannis ante portam Latinam; în anul 1417 sărbătoarea a fost chiar într-o zi de joi, 6 mai, iar joia următoare a
fost 13 mai. Editorul MÁLYUSZ Elemér consideră că este vorba de 7 mai, dar această datare
este valabilă doar în anului 1416. Pe cale de consecință, întreg documentul trebuie alocat anului 1417.
Aici apare o neconcordanță; dacă raportul în fața regelui a fost prezentat deja la 1.05.1417,
cum a avut loc delimitarea moșiei doar pe 13.05.1417?
114
i.e. Szentkirály (l.m.), Sancto Rege (l.l.), Sâncrai (l.r.).
115
aproape un sfert din documentul DL 28159 lipsește pe partea dinspre mijloc a sa.
116
[incepissent a parte meri]dionali in fine terre Chycho vocate penes quandam viam magnam,
qua de possessione Zenthkyral itur ad possessionem Wybech, penes terras arabiles eiusdem
possessionis Wybech iuxta quoddam fossatum antiquum in fine eiusdem a parte p[ossessionis
... metas] terreas de novo erexissent; abinde transseundo ad partem meridionalem modicum
tendendo inter quasdam terras arabiles unam metam terream acumulassent; exindeque per
eandem plagam transcurrendo usque ad viam graminosam, qua de [...] eandem similiter [metam] terream elevassent; abinde per eandem viam graminosam ad partem occidentalem flectendo per eandem viam in bono spatio pergendo in opposito dicte possessionis Zenthkyral includendo eandem intra metas dicte possessionis [...] fecissent, alteraque meta per eandem ad
monticulum Buchhalma transseundo in latere eiusdem monticuli a parte dicte possessionis
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au alungat cu forța pe reprezentantul capilului din Orod și pe ceilalți veniți la hotărnicire și a ocupat silnic moșia pentru sine. După prezentarea documentului, procuratorul Emeric a solicitat un verdict. Judele regal, împreună cu nobilii jurați, a socotit
că moșia Orman trebuie să revină în posesia capitlului din Orod, iar George zis Cholnok
trebuie convocat pentru actul său violent, astfel încât el decide să-și timită un delegat,
care împreună cu omul regelui, să-l convoace pe George zis Cholnok la judecată în
fața regelui la octava sărbătorii Sf. Iacob (1.08.1417) și să reimpună stăpânirea capitlului din Orod asupra moșiei Orman117. Nu știm cum s-a terminat acest episod, dar
probabil capitlul a reintrat în posesia moșiei.
Detaliile geografice oferite de acest episod sunt importante, dar nu definitorii. Nu știm
unde exact a fost localizat satul/moșia Sâncrai, care este atestat documentar prin
registrul dijmelor papale din anul 1333118. ENGEL Pál crede că acesta a devenit
Diniaș la sfârșitul stăpânirii otomane119, dar argumente cartografice ori lingvistice120
nu există și afirmația rămâne la nivel de opinie neverosimilă. Târgul regal Újbécs (Peciu
Nou) fusese ars și distrus de către otomani și aliații lor în vara anului 1396, iar o altă
localitate aici nu a mai apărut până în 1718‒'20. Nu avem informații clare despre relația
dintre târgul medieval (neidentificat arheologic!) și localitatea ridicată de către habsburgi cu coloniști din vestul Europei în perioada 1718‒'20. Nu știm unde se afla marele drum (viam magnam), care lega moșiile Peciu Nou și Sâncrai. Dacă analizăm Harta
districtului Timișoara (1720) vom constata că, în acest moment, nu există vreun drum
de la nou colonizatul Huÿbecsth (Peciu Nou) spre Dignas (Diniaș), dar intersecția a
patru drumuri la circa 1,4 km V de centrul actual al localității Diniaș121, lângă malul
Orman similiter unam metam terream erexissent; item a parte possessionis Emelke divitendo(!)
earn ad [...] terras arabiles supra quendam monticulum in directo opposito dicte possessionis
Emelke habitum procedendo similiter unam metam terream erexissent; demum ab illo monticulo directe procedendo in fine dictarum terrarum arabilium pene[s ... simi]liter unam metam
terream confodissent; et ab ipsa via directe ad plagam occidentalem eundo pervenisset penes
quoddam pratum, similiter unam novam metam terream acumulassent; ibique terminassent.
(DL 28159; ZsO, V, p. 579; tălmăcire Dan UNGUREANU).
117
DL 28159; ZsO, V, pp. 577‒580, doc 2172 (cu o regestă consistentă, care a stat la baza acestui text).
118
când ține de decanatul de Medio Temisy (dintre cele două Timișuri), aparținător de arhidiaconatul de Timiș, iar dominus Sebastian plătește 57 de banali dijmă papală (DIR, XIV, C. Tr,
III, p. 228).
119
Engel, 1996, pp. 15, 124‒125.
În fapt, satul medieval Sâncrai apare cu doar 7 hane în defterul din anul 1554 și drept pustă
ulterior (1569, '79). Mai există un Bel Sınqiral, care este pustă în anul 1554 pentru a deveni
un sat înfloritor ulterior (51 și 71 de hane în defterul din 1569 și apoi 1579), care apare și în
anul 1515 drept Belzenthkyral. Despre acesta crede ENGEL Pál că a devenit Diniaș (Engel,
1996, pp. 124‒125).
120
Etimologia oiconimului Diniaș se trage dintr-un sud-slavic dinja (i.e. pepene galben)a, iar
acesta nu are vreo legătură cu Szentkirály (l.m.) / Sancto Rege (l.l.) / Sâncrai (l.r.).
a
Crețan, Frățilă, 2007, p. 304.
121
Diniaș a fost sistematizat post 1769‒'72 pe locația din anul 1720. În ambele cazuri, centrul
localității îl reprezintă tot podul peste pârâul care traversează așezarea.
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unei ape numite Schevmus (ori
Schermus?), poate reprezenta
locația unui fost sat, probabil
Sâncrai122 (Fig. 1).
Nu avem informații despre un Dokora/Tokora medieval, care apare doar drept pustă
în defterele otomane (1569‒
'79: Tıqora)123.
Fig. 1. Harta districtului
Timișoara (1720). 
De asemenea, monticulum Buchhalma este dificil de localizat pentru că în zonă
există mai multe gomile124. Este posibil să fie vorba despre Gomila Ravazda125, care
iese în evidență și pe Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881126) la ~3 km
SE de Diniaș127.
După episodul din 1414‒'17, moșia Ormán pare că dispare din istorie. Lista proprietăților capitlului bisericii din Orod din 1552‒'64 nu o mai menționează128.
b. Localizarea. Doar Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881), care în această
zonă s-a realizat în anul 1881, oferă bune informații de micro-toponimie (Fig. 2). La E
de drumul care leagă încă și azi Cenei de Cărpiniș, la ~1,5 km de calea ferată, se află un
Ormán (Fig. 2a). Acesta apare împreună cu Erdös (Erdös es/și Ormán)129, care este
122

Punct de control: 45°39′5″ N, 20°59′23″ E.
Engel, 1996, p. 138.
124
Numai pe drumul Diniaș‒Sânmartinu Sârbesc există trei gomile la ~700 m de ultima casă din
Diniaș și apoi impozanta Gomila Spartă (vide infra).
125
Ravazsda (Ravasda) este atestat printr-un nume Nicolaus Rawazdy de Azzonlakaa, om al regelui (30.05.1478), apoi apare într-o denominație nobiliară (Johanne de Rawazd, 31.10.1489b),
Rawazd în anul 1515 și drept pusta Rıvašda la începutul perioadei otomane (1554‒'79 -Engel,
1996, pp. 112‒113).
a
Pesty, 1882, p. 442.
b
DL 19589.
c
datorită apropierii de Azzonlaka, CSÁNKI Dezső localiza Ravaszd. Rawazd greșit în comitatul Aradd, posibil lângă Asszonylak, care era la S de Mureș. Harta districtului Lipova și Făget
(1718 și 1719) ne indică o pustă Assonlack în zona de azi a satului Tisa Nouă, com. Fântânele,
jud. Arad.
d
Csánki, 1890, p. 777.
126
an în care a avut loc ridicarea topografică în această zonă; harta la N de Bega Veche a fost
realizată în anul 1883, iar cea la S de râu în anul 1884.
127
Punct de control: 45°38′25″ N, 21°1′25″ E.
128
În actul care a fost compilat doar în anul 1726 sunt amintite doar 11 moșii ale capitlului din
comitatele Zarand, Bekes, Solnoc Exterior, Csongrad și Arad și alte 5 moșii ale prepoziturii
din anul 1554 (Liber Bonorum Ecclesiasticorum ..., HU MNL OL E 156 - b. - Fasc. 009. - No.
015, pp. 117‒118).
129
În lipsa unui context istoric clar, considerațiile lingvistice, ale lui Vasile FRĂȚILĂ în acest
caz, produc mici monstruozități:
123
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medievalul Erdes / Erdew (Pădure -l.r.) pe
care-l găsim în documente în secolul al
XV-lea130.
Un al doilea Ormán, grafiat Ormat,
găsim la NE de Diniaș, de-o parte și alta a
râulețului numit în aval de sat Cseba patak (Kis Bega)131 (Fig. 2b). Harta topografică militară din 1975 arată C[a]n[alu]l.
Țeba în amonte de Diniaș și Bega Mică
în aval. Cseney csárda a devenit Ciarda,
132
a. iar restul toponimelor au dispărut .
În lucrarea dedicată geografiei istorice sub Huniazi, CSÁNKI Dezső indică
Ormán(d) a fi fost probabil vecin cu Peciu
Nou133, dar el nu folosește în identificările sale micro-toponimia oferită de către
Franzisco-Josephinische Landesaufnahme
(1881). Hotărnicia din anii 1416‒'17 ne
arată că cele două moșii fuseseră vecine
(vide supra).
b.
În anul 1915, utilizând această imFig. 2. Franzisco-Josephinische
portantă sursă toponimică reprezentată de
Landesaufnahme (1881).
ridicare topografică militară franciscanoiozefină și hărțile derivate din ea, Felix MILLEKER oferea importante detalii care
localizau mai exact Ormán; În hotarul Ceneiului Croat (azi, Cenei, jud. Timiș), la
nord de localitate, sub (i.e. la S de) Cărpiniș, se află răzorul (sic!134) Ormán, iar în
În cazul numelui de lan de la Cenei (apud Ilieșiu, Doc): Erdos Orman - șes cu pădure. Et[imologia].: top[onim]. hibrid turco-maghiar Erdos Orman < magh[iară]. erdő „pădure, codru,
bunget” + suf[ixul]. -s + determ[minant]. tc.a orman „pădure”. Așadar, toponimul reprezintă
un fel de tautologieb. În fapt, este vorba de Erdös es/și Ormán, două moșii medievale, iar acel și
schimbă complet lucrurile. Numele lanului Erdos Orman (sic!) nu este obținut de către Nicolae
ILIEȘIU în urma vreunui chestionar, ci (mult probabil) a fost găsit pe harta Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881), ori pe hărțile derivate din această ridicare topografică militară,
fiind doar consemnat defectuos în manuscrisul său drept un singur toponim.
a
prescurtare neexplicată în lista abrevierilor (Crețan, Frățilă, 2007, p. 141).
b
Crețan, Frățilă, 2007, p. 141.
130
vide Anexa IV.
131
Franziszeische Landesaufnahme (1806‒'69) consemnează Ceba = bara și Valje = Ceba
în amonte de Dinyás (Diniaș) și Ceba = bara (mala = Bega) în aval, în dreptul satului Szerb:
Sz[en]t: Mártony (Sânmartinu Sârbesc).
132
HTM (1975).
133
Ormán(d) ... Uj-Bécscsel határos lehetet (Csánki, 1894, p. 54).
134
Cuvântul dűlő folosit constant de către F. Milleker se traduce prin hotarul unei moșii, răzor,
miezuinăa, care toate se referă o Fâșie îngustă de pământ nelucrat, servind drept hotar și pote-
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hotarul Diniașului, la nord (sic! NE -n.m.) de sat, există partea de hotar Ormát135.
Informațiile sale și cele cartografice sunt ignorate (din neștiință!) de către Coriolan
SUCIU136 și VISTAI András János, care revin la opinia lui Csánki D. (1894)137. Silviu
OȚA punea sub semnul întrebării localizarea oferită de Coriolan SUCIU (1968138) a
localității rurale (sic!139) Urman (sau Orman, Vrman) menționată în dania din 1266
ca aparținând de cetatea Timișoara140. Obiecțiile sale sunt inutile, iar un minim de cercetare i-ar fi relevat că toate actele ‒ din 1177/1405, 1266, 1414‒'17 ‒ se referă la
aceeași unică zonă. C. Suciu spunea că Vrman fusese probabil pe lângă Peciu Nou,
r[aionul]. Deta, Regiunea Banat, iar acestea devin zona Peciu Nou, lângă Deta (S. Oța).
Azi, orașul Deta este la ~26 km SSE de localitatea Peciu Nou, iar moșia medievală
Ormán era la NV de marea moșie regală Újpécs (azi, Peciu Nou), cu care avea și hotar
comun (vide supra 1.05.1417).
Descrierea moșiei Ormán și a vecinilor săi în anul 1177 se face de la N spre S,
pe direcția Ormán ‒ Mégy ‒ Emelka. Satul Ormán al castrului Timiș(oara) din 1177 se
afla undeva la V de Emelka și la E de Nagy-tó (azi, zona Balaton aflată la SV de Diniaș și la E de Sânmartinu Maghiar141). Mai fin decât atât nu putem localiza satul pentru că lipsesc repere cartografice moderne.
3. FEJÉRPATAKY László și BORSA Iván afirmă că moșia Ormán aparținea capitlului bisericii Sf. Martin din Orod. Lucrurile nu sunt chiar atât de clare; textul documentului din 1177 indică doar biserica Sf. Martin, iar reconfirmarea regelui Emeric a venit
după solicitarea prepozitului Ric(h)ardus142. Știm că moșiile comune au fost împărțite
că între două ogoare (DEX on-line), ori la vreo 700 m spre N de Ormán, pe drumul care leagă
Cenei de Cărpiniș, se află Cseney Csárda (Ratoșulb Ceneiului), a cărui nume indică probabil
încă o apartenență la teritoriul localității Cenei.
a
Cherestesiu, Valentiny, 1929, II/1, p. 311.
b
RÁTEȘ, rateșe, s. n. (Înv.) Han așezat la o șosea principală. [Var.: RÁTOȘ s. n.] ... (DEX
on-line).
135
Horvát-Csene határában, a helységtől északra, Gertyános allatt van az Ormán dűlő és
Dinnyés határában a falutól északra az Ormát határrész (Milleker, 1915, p. 219).
136
Suciu, II, p. 421 (Vrman).
137
Vistai, II, p. 743.
138
Suciu, II, p. 421.
Cosmin SUCIU nu face decât să redea în limba română informația oferită de către CSÁNKI
Dezső (1894), pe care-l și citează. Actele din anii 1405 și 1416 se referă la 1177 (primul) și la
hotărnicia din 1414‒'17 (al doilea).
139
Nu este vorba de o localitate rurală (S. Oța), ci de o moșie nelocuităa, ori de un pământ conform bibliografiei citateb.
a
vide supra la 1266.
b
DIR, XIII, C. Tr, II, p. 80, doc 75.
140
Oţa, 2007, p. 322, nota 33.
141
locuitorii satului ridicat în anul 1806 au avut o influență decisivă în micro-toponimia zonei.
142
prepozitura din Orod, ridicată de regele Bela al II-lea (cel Orb) în deceniul patru al sec. XII,
avea drept ocrotitor pe Sf. Martin. Bazilica Sf. Martin a capitlului şi prepoziturii, care se afla
în construcție deja de opt decenii, a fost terminată sub patronajul reginei Yolanda de Courtenay
(1215‒'33) și sființită cu mare fast (18.11.1224).
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între capitlu și prepozitură începând cu anul 1379, iar operațiunea a durat până în 1449.
Chiar dacă în perioada 1414‒'17 moșia Ormán era în proprietatea capitlului, această
realitate nu poate fi "proiectată" în anul 1177. De aceea, am preferat să menționez doar
că moșia Ormán aparținea bisericii Sf. Martin din Orod în 1177.
4. nemus (l.l.) poate fi tradus drept pădure, pădurice ori dumbravă.
5. locum, qui dicitur Karmagÿ / locul zis Karmagÿ rămâne învăluit deocamdată în negura istoriei. Un unicat143, toponimul este necunoscut epocii arpadiene (și nu numai).
6. villa /satul Sep al Demesiensis castri poartă drept denumire o coruptelă a Sap. Aici
este vorba de o greșeală a unui scrib (cel care copiază documentul în dania regelui
Sigismund de Luxemburg, ori cel al capitlului biseircii din Cenad în anul 1405?); textul ulterior menționează alia villa Sap (alt sat Sap) astfel încât Sep este inevitabil doar
o coruptelă, iar forma corectă este Sap, transliterat Sáp (l.m.). Dania regală din 1177
menționează două sate numite Sap, din care doar unul aparține de pertinențele cetății
Timiș(oara) și un Sapquerequ (Sápkerék144). Nu este singura locație ‒ din contră! ‒
unde apare acest toponim; Sap(i) în comitatul Csongrád (atestat 1075)145, Saap în comitatele Pest (1258)146 și în Solnoc (5.03.1304)147, apoi în Abaúj (1250), Bács (1308),
Borsod (1277: quandam terram Castri de Borsod Sap uocatam148) și Cenad (Saap,
1274)149.
a. Informații istorice.
9.01.1311: capitlul bisericii din Cenad consemnează tranzacția dintre soția lui Ioan,
fiul lui Mihail de Beez, copila decedatul Mihail banul150 și fratele ei [vitreg?],
magistrul Ioan, fiul lui Petru și feciorii acestuia; nobila doamnă cedează moșiile (possessiones) numite Sap, Kalanda și Mourouch, și toate celelalte posesiuni dobândite
și stăpânite de tatăl ei, decedatul Mihail banul, iar în schimb primește un rob și trei
mărci, plătiți în dinari banali vechi151.
Editorii români ai actului afirmau că moșia Sap ar fi fost o așezare (sic!) dispărută
în împrejurimile satului Bobda152. CSÁNKI Dezső a ales să ofere drept reper un alt
toponim vag localizat; Sap era situat în preajma Ormán(d)ului153, opinie la care sub143

Chiar și Google este mut ... (12.06.2021).
precum în cazul Potkerequ (1232) – Patkerek (KMH, 1, p. 219).
145
Blazovich et alii, 1996, pp. 249‒250.
146
Szabó, 1911, p. 490.
147
DL 1664; AO, I, pp. 74‒75, doc 68.
148
ÁÚO, IX, pp. 170‒171, doc 113.
149
KMH, 1, p. 236
150
Nu se cunoaște vreun Mychaelis (Mihály, Mihail) care să fi ocupat demnitatea de banatus în
perioada 1275‒1311.
Într-un privilegiu al capitlului bisericii din Cenad din anul 1288, prezentat în cadrul unui proces din anul 1368/1371, sunt menționați nobilii bărbați Mihail banul și Veteh, frații lui Teodor
banula. Dacă acest Teodor este identic cu magistrul Teodor de Weytech (Voiteg), atunci toți
aparțin neamului Cenad (Teodor banul este subiectul unui alt studiu).
a
nobilibus viris Michaeli bano et Veteh, fratribus Teodori bani (DL 25769; Pesty, 1882,
pp. 115‒122, doc 78 (l.l.); p. 117; DRH, C. Tr, XIII, pp. 483–488, doc. 318 (l.l. și l.r.); p. 484).
151
Ortvay, Pesty, 1896, p. 9, doc 12 (l.l.); DIR, XIV, C. Tr, I, pp. 184‒185, doc 138 (l.r.).
144
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scrie și Felix MILLEKER154. În acest caz, toponimia cartografică este încă mută ...
Mourouch este un unicat în regatul Sfântului Ștefan și a fost acoperit de uitare.
Despre Kalanda mai aflăm că:
19.09.1349: Nicolae, palatin și jude al cumanilor, consemnează plângerea făcută în prima zi a congregacione nostra generali, universitati nobilium comitatus
Temesiensis (14.09.1349155) de lângă Temesvar (Timișoara) a nobililor Toma și Mihail,
feciorii lui Ioan de Bobda (Popdi), care au reclamat că pe vremea când magister Lampertus era jude al curiei regale a fostului rege Carol Robert de Anjou156 a ocupat moșia
(possessionem) lor numită Kalanda din comitatul Timiș în mod nejustificat și fără
vreo vină a lor. Vicecomiții, juzii nobililor, jurații asesori și toți nobilii prezenți din
comitatul Timiș au confirmat în unanimitate spusele, iar drept dovadă palatinul a
concedat o scrisoare deschisă întărită cu sigiliul său și cele ale vicecomiților și ale
juzilor nobiliari157.
CSÁNKI Dezső credea (oare pe ce se baza?) că în preajma satului Bobda ar trebui căutat Kalanda 158. Și Felix MILLEKER îi preia afirmația159. Deocamdată160 nu au fost
găsite și necesarele dovezi toponimico-cartografice.
În perioada otomană există un sat Šapa, care este probabil unul dintre cele trei
locații medievale Sap161 menționate în anul 1177. Are 6, 12 și 10 hane conform defterelor din 1554, '69 și 1579162. În acest caz, precum și în altele aflate în aceeași situație163,
152

DIR, XIV, C. Tr, I, p. 185, nota 2.
Sáp. ... Ormán(d) vidékén feküdt (Csánki, 1894, p. 60).
154
Milleker, 1915, p. 234.
155
feria secunda proxima post festum Nativitatis virginis gloriose / prima zi de luni după sărbătoarea nașterii glorioasei virgine [Maria] (i.e. 8 septembrie ori 15 august /luni, 14 septembrie ori 17 august). Coroborat cu alte informațiia, este vorba de 14 septembrie.
a
Iusztin, 2018, p. 195.
156
Lampert, fiul lui Emeric, de genere Herman a fost jude regal vreme de zece ani (atestat 29.09.
1314‒6.07.1324) și a ocupat și honorul de comitatus de Cenad (1314‒'24), Nitra (1321‒'24),
Zala (1323‒'24) și castelan de Tapolcsány (Kővárhely (l.m.); azi, Podhradie, SK) (1321‒'24)
(Engel, 1996a, II, p. 99 și sub voce).
157
DL 4076; AO, V, p. 319, doc 182; Ortvay, Pesty, 1896, pp. 77‒78, doc 45.
158
Kalanda. ... Papd(i) vidékén kereshetjük (Csánki, 1894, p. 44).
a
vidék (l.m.) = ținut, regiune, împrejurime, [în] preajma, [în] jurul (l.r.) (Cherestesiu, Valentiny, 1929, II/2, p. 1962).
159
Milleker, 1915, p. 197.
160
Prea multe hărți manuscris ale zonei de la sfârșitul sec. XVIII‒începutul sec. XIX zac încă
necercetate în arhivele budapestane.
161
villa Sep (satul Sap/Sáp aparținător de castrul/cetatea Timiș(oara)), Sapquerequ (Sápkerék)
și alia villa (alt sat) Sap.
162
Engel, 1996, p. 117.
163
un alt exemplu pe care îl cunosc deja a fi greșit: Csery (Čırin) devine Sacoșu Turcesca. Probabil și în cazul Szentkirály / Sâncrai – Diniaș avem aceeași situație. Nici metamorfoza Temérdekház (Dimerház) (Tımırdıkhaz) ‒ Grabațb nu îmi pare posibilă (dar pentru certitudine, în acest
ultim caz, e nevoie de un studiu dedicat).
a
Engel, 1996, p. 41.
153
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ENGEL Pál face un abuz de interpretare; găsește sate/puste medievale a fi existente
și în a doua jumătate a sec. XVI (1554‒'79), dar nu le mai regăsește în prima conscripție habsburgică din toamna anului 1717, ori pe hărțile moderne, și afirmă convins că
ele au fost redenumite în ultima parte a stăpânirii otomane. Astfel, Sap / Šapa devine
Petroman în opinia sa. Nu există vreo informație istorică ori cartografică pentru această metamorfoză. Din contră ...
Informațiile oferite de către documentul din anul 1177 indică cele două sate
Sap și locația Sápkerék a fi la N de satul Megh (Mégy), aflat azi la N de Cenei și Bobda
și la N și V de satul Emelka, aflat azi la SV de Diniaș, jud. Timiș; deci, toate trei erau
la N de râul Timiș, la peste 27 km, respectiv 15 km de Petroman.
b. Localizarea. Cele două sate Sap (Sáp) și Sapquerequ (Sápkerék) menționate de către
izvodul din 1177 nu au supraviețuit toponimic până în modernitate. Nici măcar alte
documente medievale nu le mai menționează. Nu știm decât tare vag cam pe unde ar
fi putut fi.
7. Demesiensis / Dymisiensis castri / castrul164 Timiș / cetatea Timiș(oara)
Prin această menționare se atestă documentar castrul regal Timiș (cetatea Timiș/Timișoara), domeniul ei (prin satele Sáp și Ormán) și comitatul de castru Timiș.
Faptul că în anul 1177 Temes (l.m.) este grafiat Demes și Dymis nu trebuie să mire, chiar
dacă este neobișnuit165 ca același toponim să fie grafiat atât de diferit într-un document
b

Engel, 1996, p. 135.
Aceste cetăți, care până în secolul al XII-lea erau numite în latină civitas sau urbs, iar după
aceea li s-au spus castrum, ...a. Până când? În cazul castrului Timiș probabil cel puțin până în
anul 1315b (subiectul necesită un studiu dedicat). Pentru a sublinia o legătură indisolubilă, am
folosit în acest studiu și sinonimul cetatea Timiș(oara) pentru castrul Timiș. În fond, este vorba
doar de un limbaj istoriografic contemporan, care nu este încă foarte clar, iar pe alocuri este
chiar pretențios și tipologizator, chiar și acolo unde acest lucru este mai degrabă de evitat ...
a
Engel, 2006, p. 69; vide și Rusu, 2005, p. 58 (acceptă denumirea de castru (l.r.) pentru
perioada 1000‒1241); Rusu, 2020, pp. 68‒69.
b
8.08.1455: regele Ladislau poruncește punerea în posesie a lui Ioan de Hunyad cu dominium
castri Themesuar vocati in comitatu Themesiensi existentis și a pertinețelor sale
(Magina, Pesty, 2014, p. 290, doc 251).
Cu mici excepții, medievalii au identificat fortificația Timiș(oara) drept castru, de la început
(1177) și până aproape de sfârșit (1529). Noi ne-am obișnuit să-i spunem cetate.
165
dar nu unic! Există și alte astfel de cazuri; de exemplu:
17.12.1256: regele Bela al IV-lea adeverește modul în care și-au împărțit moșiile în fața
sa nepoții lui Belinig/Beleneg, feciorii lui Kelemenus banul și comitele Wapha/
Wopha. Cu acestă ocazie se amintesc și moșiile din comitatibus ... Chanadiensi, Thimissiensi/
Tymisiensi/Thimisiensia, Syrimiensi ...b, precum și de satul Chawasc din apropierea râului Timiș
(prope Themesium/Tymisium medietas villae Chawasd) (EO, I, pp. 197‒199, doc 222; Blazovich, Géczi, 1995, pp. 135‒139).
a
Deosebitele grafii apar datorită diferitelor acte în care a supraviețuit informația de-a lungul timpului.
b
Blazovich, Géczi, 1995, p. 138.
c
i.e. Csávás (l.m.); azi, satul Grănicerii (fost Ciavoș), com. Giera, jud. Timiș. Localitatea se
află pe malul stâng al râului Timiș.
164
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medieval, când transcrierile se făceau (teoretic) de verbo ad verbum166; identitatea cu
cetatea Timiș(oara) este neîndoielnică și se înfăptuiește și prin satul/moșia Ormán și
prin Okor-ér, care apar atât în 1177 cât și în 1266 (vide supra). Apoi, grafia Temes/
Timiș (comitat ori castru) de-a lungul sec. XIII este nestatornică ‒ Temis (<1881) /
Thymis (1203) / Tumus și Temes (1212) / Timis (1221, 1238, 1240) / Tymis (1249) /
Tymes și Themes (1266) / Themes (1274) / Tymis (1284) ‒, iar/dar pe baza acestei
realități nu se pot face scenarii istoriografice167. Când regele Carol Robert de Anjou
spune, întâia dată, că un act regal este Datum in Themuswar168, el se referă la faptul
că documentul a fost emis în cetatea Timiș, iar data actului său (7.06.1315169) indică
apariția toponimului Temesvár în istorie. Imediat regele apare și în villa Themeswar
/ satul Timișoara (13.07.1315170), ceea ce ne arată că Temesvár (l.m.) devenise deja
oiconim. Iar apoi din Temesvár (l.m.)  Timișoara (l.r.), dar toate acestea aparțin deja
unui alt studiu ...
8. predio abbatis Svde / prediul abatelui Sude
În acest moment, predium (l.l.) înseamnă încă moșie locuită și doar post 1242/1300
cuvântul își schimbă semnificația pentru a deveni moșie pustie171.
Nu cunosc vreo informație referitoare la vreun abate cu acest nume.
9. villa Megh / satul Mégy
a. Informații istorice. În această zonă, satul/toponimul Megh (Mégy) este menționat
doar în actul din 1177. A mai existat o locație Mégy, în comitatul Cenad, între Sânnicolau Mare și Dudeștii Vechi. Atestat documentar în 1393 (Meeg) și menționat până
d

Blazovich, Géczi, 1995, p. 136.
Explicația ar putea rezida în faptul că actul regelui Bela al II-lea din 1177 a fost transcris în
vremea lui Sigismund de Luxemburg (ante 1405), iar scribul regal a copiat greșit Demesiensis
drept Dymisiensis, ori greșeala s-a petrecut în anul 1405 și autorul a fost scribul capitlului bisericii din Cenad. Tot astfel un Sap (1177) a devenit Sep (1405) (vide supra) ...
167
precum Aurel ȚINTĂ, care ajunsese să postuleze fantasmagoric că toponimul Temes (1212)
se referă la o locație din R. S. Cehoslovacia, și pentru că Timiș/Temes din Banat se grafia, în
sec. XIII‒XIV, drept Tymes și Tymisiensi (cu y și nu cu e) (Țintă, 1969, p. 29).
168
AkO, III, p. 44‒45, doc 100 (cu bibliografia); DIR, XIV, C. Tr, I, p. 234, doc 220 (l.r.) și pp.
406‒407, doc 220 (l.l.), datat greșit 1315 Iunie 9.
Actul a supraviețuit ca transumpt în răspunsul trimis regelui de către capitlul bisericii fericitului arhangel Mihail din Alba-Iulia (29.06.1315a), care se regăsește ca transumpt într-un
alt document regal datat 11.08.1315b.
a
AkO, III, pp. 48‒49, doc 111 (cu bibliografia); DIR, XIV, C. Tr, I, p. 235, doc 222 (l.r.) și
pp. 407‒408, doc 222 (l.l.), datat greșit 1315 Iulie 1.
b
AkO, III, p. 60, doc 142 (cu bibliografia); DIR, XIV, C. Tr, I, p. 239‒240, doc 231 (l.r.) și
p. 409, doc 231 (l.l.).
169
sabbato proximo ante festum beati Barnabe apostolia (l.l.) / sâmbăta dinainte de sărbătoarea
fericitului apostol Barnaba (l.r.), care este celebrat pe 11 iunie (în anul 1315, sărbătoarea a
căzut într-o zi de miercuri), iar sâmbăta anterioară a fost 7 iunie.
a
DIR, XIV, C. Tr, I, pp. 406‒407, doc 220 (l.l.)
170
DL 62677; AkO, III, pp. 52‒53, doc 122 (cu bibliografia); UB, I, p. 315, doc 341 (l.l.); DIR,
XIV, C. Tr, I, pp. 237‒238, doc 227 (l.r.).
171
Engel, 2006, p. 137.
166
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în anul 1728: Meegh (1421), Megy (1564), sat consistent locuit (1567‒'79), Meghe seu
Meghy (1590), Meesch (1717) și Mőtja (1721172 și 1728173)174.
b. Localizarea. CSÁNKI Dezső (1894) nu a putut să spună decât că Megh (Mégy) era
în preajma Ormán175. Folosind informații cartografice, în anul 1915, Felik MILLEKER
aduce noi detalii: în hotarul Ceneiului-Croat, la nord de sat și la sud de răzorul Orman,
există răzorul numit Medjica, care indică locul unde trebuie căutat Mégy176. Cu această ocazie, el abandonează explicit ipoteza/afirmația pe care o făcuse la începutul secolului și care indica Mala Mégya, aflat între Szécsány (azi, Sečanj) și Boka, la N de râul
Timiș, drept medievalul Megh177.
Ridicările topografice din sec. XIX aduc clarificări cartografice importante:
■ Franziszeische Landesaufnahme (1806‒'69) consemnează Slatina = Megÿiera. la
~2 km NV de Németh (azi, Beregsău Mic, jud. Timiș), la 2,5 km N de Bobda și la ~3
km E de drumul Cenei‒Cărpiniș (Fig. 3).

Fig. 3. Franziszeische Landesaufnahme (1806‒'69) la NV de Beregsău Mic.
■ Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881; Fig. 4a), ori hărțile derivate din
aceasta (Fig. 4b178), a(u) fost sursa de informație pentru F. Milleker și ea/ele indică
Medjica la 1,33 km N de marginea localității Cenei, mai mult pe partea dreaptă a drumului Cenei‒Cărpiniș. Între cele două locații indicate de către ridicările topografice
172

Harta districtului Cenad (1721) ne arată cu exactitate unde era localizat, iar Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881) încă consemnează Media la 6,75 km SE de Dudeștii Vechi
și 8,5 km SV de Sânnicolau Mare.
173
hărțile tip "Mercy".
174
Vistai, II, p. 667: Mégy 1. (cu bibliografia).
175
Ormán(d) vidékén feküdt (Csánki, 1894, p. 50). Vaga indicație este preluată și în repertoriile
contemporane (Suciu, II, p. 368; Vistai, II, p. 667).
176
Ugyanis Horvát-Csene határában a falútól északra és az Orman dűlőtől délre van a Medjica
nevű dűlő, a mely a helyet jelöli, ahol Mégyet keresni kell (Milleker, 1915, p. 209).
177
Milleker, 1901, pp. 37‒38.
178
Ungarn: Nach Aufnahme 1881, Massstab 1:75.000, K.u.k. Militärgeographisches Institut,
Zone 23, Kol. XXIV: Ótelek und Széphely (1884), Nach Aufnahme 1881, Geripp: Feldw[ebel].
Acham, Nach Zeichenschlüssel 1894, Terrain: Oberl[eu]t[nant]. Perakovic, Teilweise berichtigt
bis 16. II. 1912.
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din sec. XIX sunt ~4 km.
Și Hartă Topografică (scara 1:25000), realizată de către Direcţia Topografică
Militară în anul 1975179, consemnează Meighița la N de Cenei, în dreapta drumului
Cenei‒Cărpiniș, chiar unde Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881) indica
Medjica. Să fie Meighița doar o traducere în limba română a Medjica, care a fost realizată de către topografii militari "din birou"? Probabil că răspunsul este afirmativ ...

↑ Fig. 4b. Ungarn: Nach Aufnahme 1881
← Fig. 4a. Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881).
Aflăm din dicționarul geografico-istoric și toponimic realizat de către Remus
CREȚAN și Vasile FRĂȚILĂ că lanul Megița încă apare în manuscrisul lui Nicolae
ILIEȘIU, deci exista post 1934, și că Megița [= Međca] - șes arabil situat la granița
României cu Serbia (fals!). Et[imologia].: < s[ârbo-]cr[oată]. međa [medja] „hotar,
hat, răzor” + suf[ix]. dimin[utiv]. -ica180. În fapt, toponimul are o cu totul altă origine
și etimologie (Megh/Mégy, 1177), care rămâne obscură, ori se "transformă" în "altceva", dacă informația istorică nu este stăpânită mulțumitor (precum în acest caz nesingular).
10. domum Ruteni / Oroszháza181 (l.m.) / casa lui Rutenus (l.r.).
179

HTM (1975).
Crețan, Frățilă, 2007, pp. 140‒141.
181
pentru echivalența Rutenus ‒ Orosz se poate invoca șia cazul localității Ruşii Munţi, jud. Mureș
(Vruzfolu (1319), Oruzfalu (1381), villa ruthenorum / rutinorum (1393), Nagh Orozfalw (1509))b,
dar parcă mai edificatoare este mențiunea notarului anonim castrum constituere Ruthenis (~950)
și echivalarea sa modernă cu Oroszvár, Moson vármegye (RÁCZ Anita citându-l pe GYÖRFFY
Györgyc). Doar foarte târziu găsim toponimul Oroszhaza, fără vreo legătură cu Casa lui Rutenus,
într-o denominație nobiliară (Franciscus Komlosi de Oroszhaza (22.01.1508d) -DL 30934).
a
ori 1312: Rutenus Thysa = Orosz Theza (KRISTÓ Gyula în AkO, III, p. 190, doc 421).
b
Rácz, 2011, pp. 139‒140.
180
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Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881) consemnează toponimele Oroscin
mare și Oroscin mik (între Peciu Nou și Sânmihaiu Român, la NE de Diniaș) și Oroszin
(la NV de Șag și între Șag și Utvin). Felix MILLEKER a arătat că erau două moșii distincte, din care una (probabil Egyházas-Oroszi) o regăsim în registrele de dijme papale
(1333‒'35). Oroscin mare / mik este urma cartografică a Füzes-Oroszi, iar Oroszin a
Egyházas-Oroszi182. Se prea poate ca cele două moșii să fi fost una singură, chiar până
spre sfârșitul sec. XIV, când apare în documente Füzes-Oroszi (1396), ceea ce poate
surprinde o împărțire a unei moșii ancestrale.
a. Informații istorice.
1333: [Arhidiaconatul de Timiș:] Dintre [cele două] Timișuri (i.e. Bega (Veche) și
Timiș(ul Mort) -n.m.).
Deasemenea [sacerdotul romano-catolic] Ioan din Hurusy a plătit treizeci și doi de
banali183.
[1334: Plata a doua] deasemenea preoții dintre cele două râuri Timiș (i.e. Bega (Veche)
și Timiș(ul Mort) -n.m.) [au plătit]:
Deasemenea [sacerdotul romano-catolic] Ioan din Hurusi a plătit trei groși184.
[1335]: Aceștia sunt preoții din Arhidiaconatul de Timiș: dintre cele două râuri Timiș
(i.e. Bega (Veche) și Timiș(ul Mort) -n.m.).
De asemenea [sacerdotul romano-catolic] Ioan din Uruzi a plătit doi groși185.
11.06.1388: are loc un schimb de moșii între regele Sigismund de Luxemburg și magnificii Frank și Simion, feciorii decedatului [Nicolae zis] Konya banul de Szécheny
(Zychen)186, comiți ai comitatelor Zólyom și Trencsén; regele primește moșiile Haam
din comitatul Caraș, unde se ia vama în zilele de târg, și satul numit Lemnichfalua /
Lewrenchfalwa187 din același comitat, cu două mori pe râul Caraș, satele Teers în zisul
comitat Caraș și Zenthgyurg / Zenth Gyurgh187 (Szentgyörgy, Sângeorge) din comitatul Keve (Kewÿ / Kewe187), satele Oroz / Orozy187 cu vama și Mykola cu două pescării
din comitatul Timiș, satul Genrtelke / Gyürghthelleke187 din comitatul Arad, unde este
o capelă de lemn, sate locuite, cu toate pertinențele lor și oferă la schimb moșia regală
numită Žarnovica (Sarnocha) din comitatul Bars, de lângă rîul Hron (Gron), cu toate
satele și pertinențele sale, care ține de cetatea regală Ricse (Ryche)188 din comitatul Vas.
c

Rácz, 2011, p. 143.
decimo die octavarum Festi Epiphania Domini praedictarum 1508 / a zecea zi a întroptirii
sărbătorii Botezul Domnului/Bobotează.
182
Milleker, 1915, p. 219; Rácz, 2011, p. 138.
183
DIR, XIV, C. Tr, III, p. 229.
184
DIR, XIV, C. Tr, III, p. 241.
185
DIR, XIV, C. Tr, III, p. 246.
186
Konya (Kónya -l.m.) este porecla lui Nicolae, fiul lui Toma de Szécseny, de genere
Kacsics/Kacsik (Szécsenyi Miklós -l.m.) [† 1367]; printre altele, stolnic al reginei (1327–'40),
comite de Sáros și Szepes (1346–'49), Nógrád (1346–'50), Gömör (1354–'60), Pozsony (1360–
'62), Dalmaciae et Croaciae bani (20.11.1366‒28.10.1367) (după Engel, 1996a, I, p. 23 și II,
p. 221).
187
în documentul reginei Maria din 2.12.1389 (Pesty, 1882, pp. 192‒195, doc 126; p. 194).
188
DL 7405; Pesty, 1882, pp. 177‒179, doc 119.
d
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~13.07.1396: magistrului Nicolae, fiul lui Ștefan de Marchali, comite de Timiș (Themesiensis) și fratele său uterin Dionisie se luptă, undeva între moșiile
Fyzesorozy și Maraz189, cu otomanii, tătarii și sârbii, după ce aceștia tocmai incendiaseră
târgul regal Peciu Nou (Wybeech) și au prădat maximam districtul Timișoara190.
19.11191.1399: are loc un schimb de moșii între regele Sigismund de Luxemburg și
Dominic, fiul lui Mihail, zis Pogán (Poguan), prin care moșiile Wthwyn
(Utvin), Thes(s)ewlch, Orozy, Cholch, Selmes, Themerken, Weers/Wers din comitatul Timiș, precum și Zeulus, Barlanus și Chalanus din comitatul Békés sunt schimbate
cu castrului regal numit Blatnica192 (Blathnycha) din comitatul Turóc, iar pentru acesta
regele îi oferă moșiile regale numite Kazon, Zernyeed, Kowazow, Almaas și Berweg
din comitatul Bereg193. Această moșie Orozy este viitoarea Egyházas-Oroszi.
17.02.1401: printr-un decret regal, regele Sigismund de Luxemburg se angajează el
însuși și în numele descendenților săi să-i protejeze pe fiii lui Ștefan de
Marchal, Nicolae, comite de Timiș și magiștrii Petru și Dionisie, castelanii cetății regale Visegrád, intra și extra iudicium împotriva tuturor reclamanților referitor la moșiile
pe care le-a donat lor anterior ca recompensă pentru serviciile prestate, poruncind,
acum, tuturor să păstreze liniștea eternă, după sfatul prelaților și al baronilor și din
deplinătatea puterii sale. De asemenea, interzice palatinului, judelui regal și locțiitorilor acestora, precum și altor judecători, să deschidă procese la solicitarea oricui împotriva lor și a descendenților lor. Cu această ocazie sunt amintite și cele două lupte contra otomanilor și aliaților acestora194; lupta de noapte de pe moșia Ciacova din jurul
datei de 29.09.[1395] precum și lupta din jurul datei de 13.07.[1396] (vide supra).
Documentul a supraviețuit printr-o transcriere într-un act regal din 29.01.1406195. Aici
apare tot moșia Fyzesorozy.
30.11.1456: regele Ladislau adeverește că s-au înfățișat personal înaintea sa Ladislau
de Hwnyad, comite de Bistrița, magistru comis și căpitan general și fratele său, Matia de Hwnyad, comite de Bistrița, și au anunțat că, luând în considerare
multele și meritoriile servicii ale unchiului lor matern, Mihail Szilágyi (Zylagy) de
Horogzeg, căpitan de Nándorfehérvár (Beograd), care l-a servit pe tatăl lor, Ioan de
Hwnyad, și apoi pe ei, atât la bine cât și la rău, au donat perpetuu lui și moștenitorilor lui moșiile Kysethw[en/yn] cu toate pertinențele sale, apoi Thyseld, Cholth, Eghazasorozy, Thwmelken, Sewrmes, Veers și Karachonteleke din comitatul Timiș, apoi
189

Máráz (l.m.); Marasch la ~1,5 km E de Biled și Jer Graben (Maras) chiar la jumătatea distanței dintre Biled și Becicherecu Mic conform Franzisco-Josephinische Landesaufnahme
(1881; pentru o analiză extinsă, vide Milleker, 1915, p. 207). Între Marasch și Jer Graben
(Maras) sunt ~3 km, dar de aici până la Oroscin mare / Oroscin mik sunt ~24‒25 km.
190
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 263‒267, doc 154.
191
Documentul este datat feria quarta proxima post festum beati Briccii Confessoris / prima
miercuri după sărbătoarea fericitului Bricius Confesorul, care este sărbătorit la 13 noiembrie,
o zi de joi în anul 1399, iar prima miercuri după praznic a fost 19 noiembrie.
192
azi, Blatnický hrad, SK.
193
CD, X/3, pp. 214‒216, doc CC.
194
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 316‒317, doc 188 (parțial); ZsO, II/1, pp. 105‒106, doc 883.
195
DL 8637.
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moșia Maxond196 cu pertinențele sale și Sewles, precum și moșia numită Hercekws
din comitatul Keve și au promis îl vor apăra aici împotriva oricui. Ei l-au rugat pe
rege să le aprobe donația și să-și dea consimțământul regal, ceea ce regele, având în
vedere meritele lor, a și făcut197.
b. Localizarea. Documentul din 1177 menționează că la sud de Casa lui Rutenus se
afla satul Emelka, care a supraviețuit toponimic prin Jmeilka / Imeilka178 de la SV de
Diniaș (Fig. 5), iar imediat la NEE de Diniaș se află Ormat și Oroscin mare / Oroscin
mik198 (Fig. 5). De aici se poate concluziona că ultimele două toponime reprezintă medievalul Füzes-Oroszi, care a provenit, mult probabil, din Casa lui Rutenus (1177).

Fig. 5. Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881) în zona localității Diniaș.

Fig. 6. Oroscinu Mic / Orosinu (sic!) Mare (HTM, 1975).
În urmă cu aproape 50 de ani, harta topografică realizată de către Direcţia Topografică Militară (1975)199 încă consemna Oroscinu Mic / Orosinu (sic!) Mare, dar a dispărut deja Ormat (Fig. 6).
11. villa Vrcÿ / satul Urcÿ / Orcy200
196

DL 15115.
DL 15114 (cu o consistentă regestă în l.m.).
198
Oroscin mare / Oroscin mic pe Ungarn: Nach Aufnahme 1881178.
199
HTM (1975).
200
Există un toponim Orczy și în comitatul Somogy.
197
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a. Informații istorice. Satul/toponimul este menționat doar în actul din 1177.
b. Localizarea. CSÁNKI Dezső și Felix MILLEKER ignoră toponimul, iar cartografia este mută.
12. villa Emelka Carasuensis castri / satul Emelka al castrului/cetății Caraș
a. Informații istorice. Moșia Emelka / Emelke reapare în documente la începutul sec.
XV (1414‒'17), când capitlul bisericii din Orod încearcă să hotărnicească moșia Ormán
(vide supra).
26.01.1445: Johannes literatus de Feyereghaz, Nicolaus de Vyzer, Petrus de Hangon ac
Georgius Chapo vicecomites, et iudices nobilium comitatus Themesiensis
răspund regelui, în urma scrisorii acestuia din 14.09.1444, și îl informează că în cauza
dintre nobilele doamne Katherina, soția lui Toma, fiul lui Oswald de Hollod și Ana,
soața lui Petru Pestesy, pe de-o parte și Ladislau, Mihail, Benedict, Dionisie și George,
feciorii lui Ștefan, fiul lui Bekus de Endred, pe de altă parte, au hotărât să trimită cauza
la judecată în fața curiei regale. Acum apare și nostro iudicio Michael Beczy de Emelke
legitimus procurator201. El face parte din aceeași familie Berzy/Beczy/Belzy/Berzÿ, pe
care o găsim între 1414‒1519 purtând denominația nobiliară de Emelke și care apare
drept reprezentant al lui Petru Rethy de Emelke în cauza delimitării moșiei Ormán la
data de 9.12.1414 (vide supra).
10.06.1446: în fața capitlului bisericii din Buda se prezintă Sandrinus et Johannes filii
Cyko de Pomaz și anunță că în cauzele lor judiciare vor fi reprezentați, drept
legitimos procuratores, de către Johannem literatum de Themerkenhaza, Michaelem
Berzy de Emelke, Stephanum Wamus de Nagwth, Barla literatum de Keralsallasa, Johannem literatum de Zenthywan, Georgium Fodor de Chypcz, Paulum de Zewleus,
Ladislaum Gyepesi, Nicolaum de Fornas, Stephanum Tewruk, Jacobum literatum de
Kalóz, Gallum de Meeg et Philipum literatum de Zewlus202.
13.08.1446: în fața capitlului bisericii din Orod, aleșii Johannes et Valentinus de Feyereghaz își anunță veros et legitimos procuratores în cauzele judiciare laice
și ecleziastice, iar printre aceștia se numără și Stephanum (et) Michaelem dictos Belzy
de Emelke203.
10.05204.1494: regele ordonă capitlului bisericii din Orod ca, alături de unul dintre oamenii regelui, aleși dintre Petru de Somos, Laurențiu Pÿsky [de Zederken], Egidius Palfi de Zederken, Mihail de Beken, Ladislau Iakabfy, Petru Sal de Soklyo,
Ștefan Berthalanfy de Soklyo, Petru Balog de Kaka, Blasiu Petheu, Ladislau Farkas de
Petherd, Gerardus de Chechy, Francisc de Franchlaka, să verifice plângerea făcută
201

Sztáray, II, pp. 364‒365, doc CCLVI.
Sztáray, II, p. 374, doc CCLXVI.
203
DL 85810; Sztáray, II, p. 380, doc CCLXXII; Magina, Pesty, 2014, pp. 164‒165, doc 131
(datat greșit 14 august).
204
Scrisoarea regală este datată Sabbatho proximo post festum ascensionis Domini / prima sâmbăta după sărbătoarea Înălțarea Domnului, care este joia înainte de Exaudi Domine, care este
a șasea duminică după Paști. În anul 1494, Paștele s-a sărbătorit la data de 30 martie; deci,
Exaudi Domine a căzut pe 11 mai, Înălțarea Domnului pe 8 mai, iar documentul a fost emis
de cancelaria regală la 10 mai.
202
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personal în fașa sa de către alesul Ioan Tharchay de Thothselmes și generoasa doamnă
Sara, soția lui și copila lui Dominic Bethlen și a Margaretei, conform căreia mama ei
Margareta, văduvă a lui Emeric Dochy de Zădăreni (Zadorlaka), nu dorește să-i predea
documentele referitoare la moșiile și prediile, ori părți din acestea, Gyarmath și Nyek
din comitatul Zarand, Lyky din Arad, cele două Bogaros (Bulgăruș) din Cenad și prediile Pethend, Hethen, Palogd, Boldor, Wissald, Emelke, Zedeh, Erdeus (Erdős), Chathad, Chontheghaz, Ewche, Belsturabe, Orolthava și Kerekeghazteleke din comitatul
Timiș205.
4.07.1494: capitlul bisericii din Orod răspunde regelui că magistrul Mihail de Walpo,
socium et concanonicum al capitlului, l-a însoțit pe omul regelui, Laurențiu
Pysky de Zederken, în comitatele Arad și Zarad, unde au cercetat printre nobili și nenobili, la data de 27 iunie206, iar aspectele menționate în scrisoarea regală din 10.05.1494
se confirmă207.
3.09.1519: regele ordonă capitlului din Cenad să trimită un martor la punerea în posesie
a alesului Nicolae de Gethÿe, vice-palatinul regatului, cu proprietățile donate lui în această zi: o treime din târgul Recaș cu pertinențele sale: moșiile Zenthlelekfalwa, Kathol, Melcffalwa, Sebesfoka, Porsynfalwa, Iwanfalwa, Merewfalwa, Thywkfalwa și Demeterfalwa, jumătate din moșiile Hedemer și Volkanfalwa și o treime din
moșia Zarkatheleke, care au ajuns în posesie regală prin moartea lui Andrei și Martin
Danffÿ de Doboz fără moștenitori pe linie masculină. Punerea în posesie urma să fie
realizată de unul dintre oamenii regelui aleși dintre Simon Berzÿ de Emelke, Emeric
Kazza de Kenez, Ioan Nagh de Zeghehaza, Augustin Kecheÿ de Keche, Ioan Waydaffÿ
de Gÿarmath208.
1569‒'79: în perioada otomană, defterele consemnează doar existența unei puste Tımılka, care este folosită de către locuitorii din Sâncrai și Sânmartin (azi, Sânmartinu Sârbesc)209. ENGEL Pál echivalează Tımılka cu Temeljka și Temelkény cu
Emelke (Temerkény/Temelkény/Tömelkény la CSÁNKI Dezső)210. Nu are dreptate; dacă
analizăm apariția cronologică a toponimelor în documente vom constata că este imposibilă "metamorfoza" repetată Emelka  Temerkény  Emelke  Temelkény  Emelke:
1177 (1405): Emelka
10.06.1446: Emelke
19.11.1399: Themerken
13.08.1446: Emelke
9.12.1414: Emelke
30.11.1456: Thwmelken
1.05.1417: Emelke
10.05.1494: Emelke
26.01.1445: Emelke
3.09.1519: Emelke
205

DL 74739 (cu o clarificatoare regestă datorată lui BÁNDI Zsuzsanna).
feria sexta proxima post festum nativitatis Beati Johannis Baptista proxime praeterio / prima vineri după sărbătoarea nașterii fericitului Ioan Botezătorul tocmai trecut, care se celebrează la data de 24 iunie, iar în anul 1494 a căzut într-o zi de marți; deci, cercetarea a avut
loc în data de 27 iunie.
207
DL 74739 (cu o clarificatoare regestă datorată lui BÁNDI Zsuzsanna); Iványi, 1910, pp.
472‒473, doc 3201 (datat greșit julius 3).
208
DF 262420; Kóta, 1997, p. 217, doc 665 și 667 (pentru urmare vide pp. 218‒219, doc 672).
209
Engel, 1996, p. 135.
210
ipoteză preluată necritic și de Ioan HAȚEGAN (Hațegan, 2013, p. 358).
206
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Pe bună dreptate, CSÁNKI Dezső nu echivalează cele două toponime și le consideră
diferite211. Apoi, Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881) ne relevă Jmeilka
/ Imeilka (vide infra), care nu se poate obține din Temerkény/Temelkény. Otomanul
Tımılka indică medievalul Emelka / Emelke, dar acesta este cu siguranță diferit de
Temerkény / Temelkény.
b. Localizarea.
În 1894, CSÁNKI Dezső avansa posibilitatea ca (moșia) Emelke să fi fost vecină cu
(moșia) Peciu Nou212. Are dreptate. În 1915, Felix MILLEKER indică existența unui
hotar Imeilka la S (sic! SV) de satul Diniaș213. În opinia lui, Imela din slava veche și
limba sârbă înseamnă imolya (l.m.), viscum (l.l.), Mistel (l.g.) (i.e. vâsc -l.r.)214. Chiar
dacă nu menționează explicit, el găsise toponimul pe harta Franzisco-Josephinische
Landesaufnahme (1881; vide Fig. 7), ori, mai degrabă, pe una derivată din ea, care
oferă grafia Imeilka178.

Fig. 7. Jmeilka pe Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881).
Informația provenită de la Milleker a fost ignorată cu obstinație ulterior, când s-a citat
doar opinia lui Csánki215. Locația Jmeilka / Imeilka oferită de către Ridicare topografică
militară franciscano-iozefină (1881) nu trebuie absolutizată, dar nici nu poate fi ignorată; după cum am arătat, asistăm la un "dans" toponimic pe hărțile din sec. XVIII‒XX
datorat modului defectuos în care supraviețuiește informația istorică în memoria comunităților moderne216. Hartă Topografică a direcţiei topografice militare (1975)217 încă
ne arată un punct geodezic218 numit Imelca, situat chiar pe Gomila Spartă, care ridică
211

Csánki, 1894, p. 35, 66, 55, 88.
Uj-Bécscsel határos lehetett (Csánki, 1894, p. 35; vide și 88).
213
Dinnyés határában, a falutól délre, van az Imeilka dűlő (Milleker, 1915, p. 180).
214
Fără a o cunoaște, opinia lui F. Milleker este confirmată și de Vasile FRĂŢILĂ (Crețan,
Frățilă, 2007, p. 304).
Pentru alte comentarii lingvistice asupra problemei vide Kniezsa, 2003, p. 217.
215
Suciu, II, p. 322; Vistai, I, p. 276.
216
Forțiu, 2018.
217
HTM (1975).
218
Punct de control: 45°38′9″ N, 20°59′20″ E.
212
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borna cu +4 m, la SV de Diniaș (Fig. 8). Nu se poate accepta opinia lansată de Remus
CREŢAN și Vasile FRĂŢILĂ, pe baza manuscrisului lui Nicolae ILIEȘIU, că lanul
Imelica ar fi fost un șes arabil în estul (fals!) localității [Diniaș]219. În 2013, Zoltán
IUSZTIN afirmă că Emelke [este un] (sat dispărut, aflat odinioară la nord-est (sic!
la NNE) de Sânmartinu Sârbesc)220, dar invocata bibliografie (Csánki, 1894) nu susține afirmația sa adevărată.

Fig. 8. Hartă Topografică a direcţiei topografice militare (1975).
Cercetări perieghetice desfășurate de către Cosmin URIAN au identificat la
Gomila Spartă, azi cunoscută și drept situl arheologic Diniaș-2 ori Diniaș-Imelca, materialele arheologice, care aparţin epocii bronzului şi Evului Mediu221. Este vorba de o
așezare tip tell, care se întindea pe o suprafață de 200 × 150 × 3,5 m, aflată la SV de
Diniaș, în stânga drumului spre Sânmartinu Sârbesc, la ~300 de metri de drum222. Situl
era deja 65‒70% distrus de exploatarea nisipului223. Să fi fost aici medievalul sat Emelka (1177) / Emelke? Viitoare cercetări perieghetice și (non)invazive ar putea aduce
puțintică lumină ...224
219

Crețan, Frățilă, 2007, p. 304 (pe baza Ilieșiu, Doc.).
Iusztin, 2013, p. 262, nota 78.
221
Luca, 2006, p. 90; Luca, 2010, p. 90.
222
Punct de control: 45°38′9″ N, 20°59′20″ E.
223
Luca, Urian, 2012, p. 8.
224
În zona în care Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881) consemnează toponimul
Jmeilka, la ~500 m către E de acesta, conform lui Cosmin URIAN, La ieşirea din localitate către
Sânmartinu Sârbesc, la 700 m de ultima casă, în dreapta drumului [în punctul Emelca], se află
220
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13. Carasuensis castri / castrul/cetatea Caraș
Prin această menționare se atestă documentar cetatea Caras (Krassóvár) și domeniul
ei (prin satul Emelka).
Nu este vorba de cetatea medievală Carașova-Grad (Krassófövár -l.m.)225, ci de castrul de la Dunăre numit Krassóvár / Haram226 (azi, Stara Palanka, RS) ori de fortificația de la Dupljaja, RS227, aflată pe malul stâng al râului Caraș, la ~12 km NNV de Stara
Palanka). Problema este complexă și nu este aici locul potrivit pentru prezentarea informației istorice (clarificatoare?). În opinia mea, GYÖRFFY György probabil a greșit
când a susținut identitatea dintre Krassóvár și Haram, iar BÓNA István228 are probabil
dreptate când susține că la Dupljaja ar fi fost Krassóvár.
14. Nagutov / Nagy-tó (l.m.)
Lingvistic, Nagutov = Nagu+tov = Nagy-tó229 (l.m.
= Mare(le) Lac / Lăcărie -l.r.).
Harta districtului Timișoara (1720) consemnează
un Bidishir - Morast la V‒SV de Dignas (Diniaș).
Ridicările cartografice din sec. XIX relevă un Balatonya230 / Balaton231 între Diniaș ‒ Sânmartinu
Sârbesc ‒ Sânmartinu Maghiar, jud. Timiș.
Chiar dacă este realizată pentru epoca otomană,
reconstituirea istoricului ENGEL Pál și a cartografului KRATOCHWILL Mátyás este relevantă pentru mărimea acestui lac și în epoca medievală.
Fig. 9. Harta Engel-Kratochwill (1996).
15. nemus, qui dicitur Negeterecu / pădurea232 zisă Negeterecu
Lingvistic, Negeterecu = Nege+terecu = Négy233+tér+ecu234 = Négy+térek = Patru+
"Piața", aici cu înțelesul de pădurea cu patru poieni? Problema rămâne deschisă ...
un grup de trei tumuli. Materialele arheologice descoperite sunt preistorice şi sunt asociate cu
resturi de chirpici (Luca, 2006, pp. 90‒91; Luca, 2010, p. 91).
225
Țeicu, 2009, pp. 76‒78.
226
Györffy, 1987, pp. 487‒489: Krassó (Karasó vár, Haram); KMTL, p. 254 (Haram -BÓNA
István, KRISTÓ Gyula) și p. 380 (Karasó Vár -BÓNA István).
227
Cercetătorii sârbi nu amintesc posibilitatea ca cetatea Dupljaja să fi fost Karasó vár (Janković, Radičević, 2005; Radičević, 2013).
228
KMTL, p. 380, Krassó: 2.
229
tov se transliterează tó (l.m. = lac -l.r.), precum în cazul Agastou ‒ Ágas-tó (KMH, 1, p. 278).
230
Franziszeische Landesaufnahme (1806‒'69).
231
Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881).
Balaton este cel mai mare lac din Ungaria de azi (și din întreaga Europă centrală).
232
nemus (l.l.) poate fi tradus drept pădure, pădurice ori dumbravă (l.r.).
233
négy (l.m.; patru -l.r.), precum, de ex., în Negewen = Negyven (1281/1341; KMH, 1, p. 199).
Oricât de seducătoare ar fi transliterația Nagy (l.m.; mare -l.r.) aceasta pare că provine întotdeauna din Nog- , precum Noggeur(h) (1248/1326, 1261/1271) - Nagygyőr; viam magnam Aba
nog wt vocatam / Aba nagyút (1315, 1316); Nagy-árok - 1192/374/425: Nogaroc; Nagy-aszó
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16. inde ad Vcurer et sic transit fluvium, qui dicitur Vcurer, inde ad Vcureraga
1177: fluvium Vcurer și Vcureraga
1266: aquam Vkur er
În dania din anul 1266 (vide supra), "râul" apare drept Vkur/Ukur ‒ Okur/Okor235. Și
în acel caz și în 1177 apare un pleonasm; pentru că ér (l.m.) = vână (l.r.); vizér (l.m.)
= vână de apă, izvor (l.r.). O traducere mot à mot a aquam Vkur er oferă apa Okor vână ,
iar o tălmăcire mai laxă indică vâna (de apă)/pârâul Okor (Okor-ér -l.m.). Deci, în diploma din anul 1177, fluvium, qui dicitur Vcurer trebuie înțeles drept "fluviul/râul"236
numit Okor (Okor-ér). Denumirea Okorérága237 (i.e. brațul pârâului Okor) ne indică
un afluent al lui Okor. Textul din 1177 este ambiguu; pe de-o parte, chiar hidronimele
Vcurer (Okor-ér) și Vcureraga (Okorérága) ar solicită completarea sa cu menționarea fluvium. Pe de altă parte, nu putem exclude posibilitatea ca hidronimele să fi devenit deja și toponime și să avem de-a face cu niște moșii, numite astfel după râurile care
curgeau pe teritoriul lor.
În zona aflată în discuție, în ultimii 300 de ani, au avut loc schimbări importante
ale rețelei hidrografice prin apariția canalului Bega, canalizarea râului Bega Veche, alături de restul rețelei hidrografice. Harta districtului Timișoara (1720) ne indică existența
a două cursuri de apă, dintre care unul era numit Schevmus (Schermus?) și trecea la V
de Diniaș, iar celălalt, care traversa satul, nu purta vreun nume (Fig. 1). Existența hidronimul Schevmus (Schermus?) indică că acesta era cursul mai important în acest moment.
Cele două se uneau la SV de Diniaș, iar apa curgeau apoi spre SV, ocolea St: Marton
(Sânmartin; azi, Sânmartinu Sârbesc) și se pierdea în zona Ivanda‒Giulvăz, fără a se
uni cu Tamishez/Temesac Gr[aben] (azi, canalul Timișat). În amonte de Diniaș, cele două pârâuri curgeau aproape paralel din dreptul St: Mihal (Sânmihai; azi, Sânmihaiu Român), unde exista un lac alimentat de râul Bega Veche. Nu pot să nu obsev că aceste
două pâraie formează o insulă în 1720 (vide infra). Franziszeische Landesaufnahme
(1806‒'69) indică doar Valje Ceba - Ceba bara, care trece prin Dinyás/Diniaș și devine
Ceba bara (mala238 Bega) în dreptul Szerb: Sz[en]t: Mártony (azi, Sânmartinu Sârbesc) și pare deja canalizat pe anumite secțiuni, chiar și în amonte de Diniaș. Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881) ne arată Cseba patak/pârâu (în amonte
de Diniaș) și (Kis Bega) Cseba patak în aval de localitate, pentru a deveni Czeba bara
(Mala Bega) în dreptul satului Sânmartinu Sârbesc. Pârâul/gârla Cseba apare la SV de
Sânmihaiu Român.
Cu sfială avansez ipoteza ca cele două pâraie din 1720 să fie Okor-ér și Okorérága (1177).
17. Comogÿ
+1214/1334: Nogeozov (KMH, 1, p. 16, 17, 27, 37, 38, restul exemplelor la pp. 195‒198).
ecu se transliterează ek (precum în Kerecu – Kerek (1214); Scecu – Szék (†1194/[~1230])
(KMH, 1, p. 150, 252).
235
vide și Csánki, 1894, p. 512.
236
care este o vână/izvor/pârâu, în orice caz un curs de apă îngust.
237
ág (l.m.) = ramură, cracă, creangă, braț (al unei ape) (l.r.).
238
mica (l.s.).
234
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a. Informații istorice. Toponimul este menționat doar în actul din 1177 și este un unicat la nivelul regatului Sfântului Ștefan.
b. Localizarea. CSÁNKI Dezső și Felix MILLEKER ignoră toponimul, iar cartografia
este mută.
18. villa Bicta / satul Bicta
a. Informații istorice. Toponimul este menționat doar în actul din 1177 și este un unicat în regatul medieval ungar.
b. Localizarea. CSÁNKI Dezső și Felix MILLEKER ignoră toponimul, iar cartografia
nu ne ajută în vreun fel239.
19. predio Vaÿa / prediul/moșia locuită Vaja
Există mai multe grafii ale acestui toponim: Vaya, Waya, Waia, Woya, Voya, chiar
Boya(?240) etc. A mai existat o moșie Vaja, numită și Patak (l.m.; Pârâu -l.r.), în comitatul Caraș, situată pe râul Caraș, care a fost subiectul unui proces purtat între 1361‒
'78241, iar toponimul Waya/Vaja este găsit și în comitatele Fejér, Sătmar242 și Mureș243.
a. Informații istorice.
1266: Stephanvs dei gracia Junior Rex Hungarie. dux transsiluaniensi dominus cumanorum donează perpetuu și irevocabil lui Martinus filius Johannis degenere (sic!)
Woya244 et Gharman filius Ghurdyv frater eiusdem, și moștenitorilor acestora, moșia
(pertinencia) numită Vrman uacuam et habitatoribus carentem iuxta aquam Vkur er (!)
hinc inde adiacentem cum siluis ac alijs utilitatibus, care fusese a lui Petru de genere
Woya mort fără urmași245.
1300: în fața capitlului bisericii din Cenad se prezintă în persoană Ștefan, fiul lui Parabuch și declară că cedează pe vecie toate moșiile sale, primite de tatăl său de la
regele cel tânăr Ștefan în anul 1266246, magistrului Ioan, fiul lui Petru [de genere Mena]
și comitelui Benedict de Waya, care sunt și ei prezenți247. Știm că Ioan, fiul lui Petru
era vecinul lui Ștefan dintr-o tranzacție funciară din anul 1288248.
1333: parohia romano-catolică din Vaya ține de decanatul de Medio Temisy (dintre cele
două Timișuri -i.e. Bega (Veche) și Timiș(ul Mort) -n.m.), aparținător de arhidiaconatul de Timiș, iar [sacerdotul Georgius249] a plătit 20 de banali drept dijmă papa239

din păcate, aflate la Budapesta, hărțile de detaliu ale zonei, realizate la sfârșitul sec. XVIII‒
începutul sec. XIX, nu ne-au fost la îndemână pentru consultare.
240
acestea ar putea fi doar erori de lectură datorate unor editori moderni.
241
Holban, 1962, pp. 40/96‒45/101.
Maria HOLBAN credea (greșit!) că Woya ar reprezenta românescul Valea (Voya (Valea) Holban, 1962, pp. 40/96).
242
atestat documentar în 1272; azi, orașul Vaja în Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, HU.
243
Voya (atestat 1332; și Vaja, Vaya); azi, satul Vălenii (Oaia ante 1964), com. Acățari, jud.
Mureș.
244
Pentru un studiu genealogic asupra neamului Vaja în sec. XIII vide Karácsonyi, III, pp. 129‒
132; Wertner, 1901.
245
DF 275873.
246
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 3‒4, doc 4.
247
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 7‒8, doc 10.
248
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 5‒6, doc 8.
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lă250.
1334 (plata întâi): [preotul] Georgius (!) din Waia plătește 5 groși251.
1335: printre sacerdoții din arhidiaconatul Timiș, in medio duorum fluviorum Temes /
dintre cele două râuri Timiș (i.e. Bega (Veche) și Timiș(ul Mort) -n.m.), sacerdotul Gregorius (!) din Boya (i.e. Voya) plătește 1 groș și jumătate252.
13.05.1349: în fața capitlului bisericii din Cenad se prezintă, pe de-o parte, magistrul
Nicolae, fiul fostului comite de Bereg, Desideriu253, în numele său și al
fraților săi, Ioan, Petru și Dominic, aflați în grija sa, iar pe de altă parte Ladislau, Mihail,
care se numesc altfel254 Boya (i.e. Voya255), feciorii lui Mihail, fiul lui Paul, și nobila
doamnă Katherina, mama lor, care au declarat că cedează perpetuu magistrului Nicolae
și moștenitorilor săi moșia lor Aranhasow, numită altfel Zaramaz, din comitatul Timiș
și partea de apus a moșiei numită Kerek256, din același comitat, cu toate utilitățile lor.
Magistrul Nicolae și frații săi au cedat în schimb moșia lor numită Belberekzow din
același comitat, cu toate utilitățile sale, pentru care s-au judecat cu feciorii lui Mihail
[fiul lui Paul] (i.e. Ladislau și Mihail), mai puțin o bucată de pădure pe care și-au reținut-o. Acea pădure este delimitată de un râuleț numit popular Hatarer (i.e. Pârâul
Hotar257), unde unii copaci sunt marcați și ajunge la apa Temes (i.e. Bega Veche), la
pământul Zenhegethew (i.e. Loc de ars cărbune258), unde se arde cărbune259.
În următorul secol nu mai avem informații despre moșia Vaja și proprietarii săi.
Nu știm cum de ajunge ea în posesia familiei nobiliare de la Beregsău:
25.05.1462: comitele Ladislau de Palocz, jude regal, scrie capitlului bisericii din Buda
că s-a prezentat personal în fața sa alesul Ioan, fiul lui Ladislau de Zenthgÿrolth (Zalaszentgrót), care dorește să fie și el pus în posesia moșiilor și părților de
249

completarea este realizată pe baza informației din anul 1334. Nu este clar dacă numele preotului este George (1334) sau Grigore (1335), ori ultimul este doar înlocuitorul primului.
250
MV, 1887, p. 149; DIR, XIV, C. Tr, III, p. 229 (cu preotul numit Gheorghe!).
251
MV, 1887, p. 152; DIR, XIV, C. Tr, III, p. 233.
252
MV, 1887, p. 160; DIR, XIV, C. Tr, III, p. 246 (fără a observa că Boya ≡ Voya).
253
Berekszói Dezső (l.m.), strămoșul ancestral al familiei, este atestat drept comite de Bereg
între 19.12.1321‒29.03.1333 (Engel, 1996a, I, p. 109).
254
qui alio nomine Boya/Voya vocatur să fie un eufemism pentru de genere Voya (1266)? Nu
îmi amintesc să fi întâlnit un alt caz similar ...
255
prima literă are un "porcușor" deasupra aliniamentului de scriere și nu putem fi siguri că este
Boya ori Voya (editorii NAGY Imrea, PESTY Frigyes (ORTVAY Tivadar) și SEBŐK Ferencb
văd Boya, dar s-ar putea să fie doar o "rostogolire" prin istoriografie a unei prime opinii nefericite); și în anul 1335 satul Voya apare drept Boya (vide supra).
a
AO, V, pp. 275‒276, doc 145.
b
AkO, XXXIII, pp. 169‒170, doc 328.
256
greșit kereh (Ortvay, Pesty, 1896, p. 75).
257
Hatarer = Hatar+er = határ (l.m.)+ér (l.m.) = graniță, frontieră, hotar (l.r.)+pârâu, vâna
(l.r.) = Pârâul Hotar (l.r.).
258
Zenhegethew = Zen+heget+hew = szén+éget+hely (l.m.) = cărbune+ars+loc (l.r.)= Loc de
ars cărbune (l.r.).
259
DL 30114 (regestă consistentă); AO, V, pp. 275‒276, doc 145 (l.l.); Ortvay, Pesty, 1896, pp.
75‒76, doc 43 (l.l.); AkO, XXXIII, pp. 169‒170, doc 328 (regestă consistentă l.m.).
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moșie260, care îi aparțin lui Nicolae, fiul decedatului Ladislau, zis Haghmas de Berekzo
(Beregsău Mare), și anume Zenthjacab, Berekzo (Beregsău Mare), Kysberekzo (Beregsău Mic), Baka, Kerezthur, Waÿa, Zylas (Szilas), Zenthandras (Sânandrei), Baldon,
Pethkerekÿ (Becicherecu Mic), Thamashaza, Kerekÿ, Kerthwelyes, Zowand, Waytheh
(Voiteg), Harazthzeg, Kethbykamezey, Baak, Wereseghaz, Bÿlÿed (Biled), Bagarol
(ori Bagaros i.e. Bulgăruș?), Galadmonostra (așa!261), Rewgalaad, Wamhalom, Chaak
(Ciacova), Kewkend, Bezd, Penthele, Gereznad, Keralyalma, Thassnold, Tholwonya
din comitatul Timiș, de asemenea Kewalo, Kysfalwd, Bogdanch din comitatul Srem,
și Bathka din Csongrád, Kysbathka din Cenad, Borzathew, Baka și Reyd din comitatul Keve. Cum cei doi s-au înfrățit (fraternali adoptione)262, judele regal consideră cerința lui dreaptă și dispune punerea în posesie și ordonă capitlului să trimită om de mărturie, care urma să-l asiste pe un trimis al curiei regale, ales dintre Nicolaus Bochary
de Kenezrekezy, Ladislaus Bekews de Nagkwth, Nicolaus Loranth de Loranthfalva,
Petrus sau Blasius de Bochar, Georgius sau Michael de Marthonos, Georgius sau
Nicolaus Ideczky dictus de Paska, Paulus Thorina de Paska, la punerea în posesie,
în prezența vecinilor și megieșilor, cu respectivele proprietăți, care îi aparțin și lui
Ioan de Zalaszentgrót conform mărturiei lui Nicolae, fiul lui Ladislau263. Pe verso,
260

chiar dacă documentul nu o spune explicit (din contră!)a, în cazul Sânandreib este sigur vorba
doar de o parte din întreaga moșie, deoarece aici sunt stâpâni deja și cei din familia Drac de
Chama. Nu știm cum această parte din moșia Sânandrei a ajuns în posesia lui Ladislau, zis Haghmas de Beregsău Mare; posibil pe filieră feminină (o copilă din familia Drac de Chama a fost
bunica/mama/soața acestuia și a primit pământ drept quartalium pentru că familia sa nu a avut
bani peșini în momentul când trebuia onorată pătrimea de fată)c.
a
actul face referire la moșii (possessionum) și nu la părți de moșii (porcionibus possessionarys
in possessionibus).
b
și Chaak (Ciacova) este în aceeași situație.
c
nu avem vreo dovadă în acest sens (vide Engel, 2003b, sub voce Hagymás(i) (berekszói)).
261
consider Baladmonostra o lectură nefericită (chiar dacă apare pe verso!).
262
s-au acceptat unul pe celălat drept frați buni, astfel încât își puteau moșteni averea reciproc în
cazul defectum seminis. Aici nu este vorba de o adopție clasică într-un singur sens (Nicolae
→Ioan), ci de o "adopție" în ambele sensuri (Nicolae↔Ioan). Mai trebuie știut că văduva lui
Ladislau de Zenthgÿrolth (Szentgróti László -l.m.), Szécsi Margit (l.m.) / Margaretha de Felsewlyndwa/Felsőlendva alias de Zeech/Szécs, de genere Balog, s-a căsătorit cu alesul Ladislau, zis
Haghmas de Beregsău Mare (Hagymás(i)a László -l.m.) înainte de 13.03.1433b, iar apoi moșia
Szentgrót din comitatul Zala a fost în posesia comună a celor două familiic. Cel care moare primul este Ioand, iar linia bărbătească a familiei Szentgróti de genere Türje se stinge cu ele.
a
hagyma (l.m.) = ceapă (l.r.) => Hagymás(i) = Ceposul?
b
Nagy, Véghely, Nagy, 1890, pp. 478–479, doc 229.
c
ZMK, I, p. 407.
d
care dispare din documente după 21.08.1464 (DL 86395), iar alesul Nicolae Haghmas de
Berekzo încă trăiește la data de 28.11.1490 (DL 59799).
e
Engel, 2003b, sub voce Türje nem[beli] Szentgróti.
263
DL 30319 (cu o regestă consistentă provenită din arhiva lui SZILÁGYI Sándor [* 30.08.1827,
Cluj-Napoca; † 12.01.1899, Budapest]); Magina, Pesty, 2014, pp. 343–344, doc 296 (l.l.); vide
și Forțiu, 2019, pp. 928‒929 (mai prescurtat).
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scris cu altă mână de-a lungul documentului (în epoca modernă), apare și Vaja264.
9.07.1528: conventul bisericii Sancti Salvatoris din Krplivnik consemnează dania alesului Ioan Haghmas de Berekzo265 și a generoasei doamne Lucia Tharczay
de Thotsolmus, văduva alesului Ladislau Haghmas de Berekzo, în numele lor și al lui
Ioan Haghmas, al copilei (puelle) Sofia și al lui Cristofor și Eustachie, frații săi carnali, fiica și feciorii lui Ladislau Haghmas și a doamnei Lucia, în favoarea nobililor
Francisc Kys266 de Sarad și a Paul Kwn267 de Zenthelth, care pentru serviciile lor credincioase și mai ales pentru apărarea cetăților și bunurilor familiei în fața otomanilor,
primesc întreaga moșie (possessionem) Paznad și două predii, Kerezthwr și Baba, împreună cu moara, și 6 predii nelocuite (desertas), două în Waya, două în Bereckzo și
două în Galad, toate aflate în comitatul Timiș268.
28.11.1540: capitlul bisericii din Cenad dă de știre că agilul bărbat Urban Nagh, servitor
al nobilului Francisc Kys de Waya, s-a opus în numele stăpânului său, nobilul Paul Kwn de Waya, alias udwar byro (fost jude al curții), donării, vânzării ori înstrăinării de vreun fel de către Iacob Olah de Ewthwen (Utvin) a două locuri de moară de
pe râul Timiș (i.e. Bega Veche) aflate pe teritoriul moșiei Bobda (Boba) din comitatul
Timiș, dintre care unul se numește Bwstheleke și celălalt Kerezthwr269.
5.06.1550: capitlul bisericii din Orod dă de știre că alesul Francisc Kys de Waya, neavând moștenitori, în cazul morții sale, lasă aleșilor Cristofor și Eustachio
Hagymassy de Berekzo, jumătate din moșiile Baba, Paznad și Kezthwr, de asemenea
cele două sesii nobiliare nelocuite, prima în Galad și a doua în Beregsău (Berekzo), toate aflate în comitatul Timiș, împreună cu utilitățile lor, toată argintăria și aurăria sa bună,
toate bunurile sale mobile, boi, cai, oi, capre, porci și două vii ale sale de la promotoriul numit Elewheg (Előhégy) al moșiei Sarad, numite Hozzwzelew (Hosszúszőlő/
Via Lungă) și Boka, din apropierea viei bisericii Sf. Arhangel Mihail din Timișoara270.
17.03.1552: alesul Petru Haghmassy de Berekzo îi dă fratelui său, alesul Cristofor Haghmassy de Berekzo, părțile sale din castro Galath și castello Waya din comitatul Timiș, împreună cu toate pertinențele acestora271.
1552: zona este cucerită de otomani. Donațiile ulterioare sunt "fictive", dar aduc beneficii financiare anuale de la fisc proprietarilor.
1554: în defterul otoman este consemnat satul Vaya cu 28 de hane. Locuitorii săi cultivă pusta Surmos împreună cu cei din satul Szilas272. Administrativ, Vaya aparține nahiyei273 Timișoara, din sandjakul Timișoara, vilayetul Timișoara274.

264

Magina, Pesty, 2014, p. 344.
Iohannes Haghmas de Berekzo (l.l.); Hagymásy János (l.m.).
266
Kis Ferencz (l.m.)
267
Kun Pál (l.m.).
268
Magina A., 2020, pp. 141‒143, doc 77.
269
Magina A., 2020, pp. 178‒179, doc 102.
270
Magina A., 2020, pp. 220‒221, doc 134.
271
Magina A., 2020, pp. 234‒235, doc 144.
272
Engel, 1996, p. 145.
265
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22.04.1561: în urma morții fără urmași a lui Francisci Kÿs de Waÿa, Ferdinand I de
Habsburg donează totales et integras (!) poss[ess]iones Szÿlas, Nemeth,
Posznad, Waÿa et Jechÿe (Iecea) una cum curÿs nobilitatibus din comitatul Timiș nobililor Blasio Czellenk, Petro Zalaÿ și Luca Sÿrÿ275. Testamentul său (5.06.1550) a fost
în van.
4.04.1564: Ferdinand I de Habsburg dăruiește lui Ladislau Kerecsény de Kányafölde
o seamă de proprietăți, printre care și partea de moșie din moșia Waya276
din comitatul Timiș, împreună cu curtea nobiliară (curia nobilitaria) de aici, care i-au
aparținut răposatului Petru Szalay277, cel care le primise în 1561278 (vide supra).
1569: conform defterului otoman, satul Vaya este conscris cu 32 de hane, iar locuitorii
săi cultivă pusta Szemlek împreună cu cei din satul Szilas 279.
1579: satul Vaya are 29 de hane, iar locuitorii săi continuă să cultive pusta Szemlek
împreună cu cei din Szilas 280.
Prin bibliografia invocată281, ENGEL Pál indică Vaya a fi medievalul Waya, care este
prediul Vaÿa (Vaja) din 1177.
1610: Várady János și Széplaky Péter primesc moșiile Vaja, Némethi (azi, Beregsău
Mic), Papd (Bobda), Szilas, Parcza (Parța), Sásvár, Kisendő (Chizătău), Bozi,
Vámtelek, Bozzas, Csombord, Szentmihály (Sânmihaiu Român) și Csóka de la principele Gabriel Báthory282. Dania este fictivă, zona fiind sub control otoman până în
anul 1716.
~1700: Conscriptio Districtuum, document aflat în arhiva Marsigli din Bologna, înregistrează și satul Vaja printre Neoerrecti pagi circum jacentes Tömesvar283.
Aceasta înseamnă că post 1579 satul Vaja s-a pustiit și a fost recolonizat de către otomani, probabil la sfârșitul secolului al XVII-lea (nu ar fi singurul caz!).
1717: satul Vaja este conscris cu 10 case de către habsburgi284.
1720: Harta districtului Timișoara ne indică cu claritate locația pustei Vaja, la N de
Szilas (Szveti Andrijás) este un sat mare la începutul perioadei otomane (50, 55 și 34 hane
în 1554‒'69‒'79), care apare drept Silaš (1559) și Isveti Andırıyaš (i.e. Sf. Andrei -n.m.; 1569‒
'79) (Engel, 1996, p. 128).
273
subdiviziune a sandjakului cu caracter fiscal și judecătoresc (district, plasă).
274
Engel, 1996, p. 162.
275
HU MNL OL A 57 - 03 (Libri regii/ Királyi Könyvek, 3 kötet, fol 861 699., doc 925) ori E
227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 2. kötet - Pag. 488; Lendvai, 1896, p.
41, 64, 91, 135 (doar parțial și cu bibliografia greșită).
276
Waıja în documentul original (A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 3. kötet,
pp. 804/966‒805/967, doc 1077).
277
DZ, II, pp. 67‒68, doc 11.
278
Greșit la Reiszig, †Lendvai, 1912, p. 129 (unde se datează dania în anul 1561).
279
Engel, 1996, p. 145.
280
Engel, 1996, p. 145.
281
Csánki, 1894, p. 69.
282
Reiszig, †Lendvai, 1912, p. 401.
283
Sate nou ridicate în ţinutul Timişoarei (tr.m.).
284
Szentkláray, 1879, p. 21; Roos, 2018, p. 67.
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râul Bega (Veche) și la S de Berexov (Beregsău Mare) (Fig. 10); acest lucru înseamnă că satul a fost abandonat între 1718‒'19. Aceeași hartă ne arată satul Sillas
(Szilas), care fusese conscris de către habsburgi cu 40 de case în 1717285, pe malul
stâng al râului Bega (Veche)286, în dreptul unui pod peste acest râu, pe drumul care lega
satele St: Mihal (Sânmihaiu Român) de Nemet (Beregsău Mic).

Fig. 10. Harta districtului Timișoara (1720).
b. Localizarea. În 1894, CSÁNKI Dezső considera că Vaja / Waya s-ar fi aflat lângă
localitatea Beregsău Mare de azi287. Felix MILLEKER aduce noi amănunte; o hartă
din 1761288 indică Vaja la S de Beregsău Mare, iar o hartă din anul 1905 a comitatu285

Szentkláray, 1879, p. 21; Roos, 2018, p. 66 (Silasch/Sillasch/Silagiu/Silasch (n.m.); Martin
ROOS localizează greșit acest Silasch la S de Buziaș, considerându-l a fi localitatea Silagiu,
azi, componentă a orașului Buziaș -Roos, 2018, p. 257, nota 26).
286
Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881) încă indică câmpia Szillas - Flur la S de
Alte Bega (Bega Veche) și la NV‒N‒NE de Német Szent Mihály (azi, Sânmihaiu German).
287
Csánki, 1894, p. 69. Opinia lui supraviețuiește și contemporan (Suciu, II, p. 419; Engel, 1996,
p. 145; Vistai, III, p. 1136; Hațegan, 2013, p. 387).
288
Temesvar \ Bannat. \ abgetheilet in seine \ District \ und \ Process \ Anno 1761. / Erklærung
\ Zu dieser Bannat[(h)er?] Charten \ ... Theis und Maroscher in das Banath eingetrettene
Mililaren oder neue Dorffer von der Land-Miliz bervohnet \ Fecit Ama[do / ncio?]: de Aldana
Mald[onado]. L[ieutenant?]: et In[genieur].
Istoricii pozitiviști de la sfârșitul sec. XIX credeau că aceasta a fost o hartă oficială a Banatului, când ea nu este decât o copie nereușită și plină de greșeli a unei dintre hărțile tip "Mercy".
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lui Timiș289 (Fig. 11) consemnează Vaja
pe malul drept al râului Bega Veche, la SE
de Beregszó (azi, Beregsău Mare), pe teritoriul care în 1915 (sic! 1881) indica pusta Vukovics290. De asemenea, această hartă mai consemnează și toponimul Szilas.
În 1970, Pavel BINDER nu a știut
unde să caute satul nou ridicat Vaja consemnat de către Conscriptio Districtuum
(~1700) și-l lasă neidentificat291. Harta
Districtului Timișoara (1720)292 ne arată
cu exactitate unde se afla acest sat nou
Fig. 11. Temes vármegye közigazridicat de către otomani la sfârșitul sec.
gatási és földmívelési térképe, 1905.
XVII, după ce el existase și la începutul
perioadei otomane (Vaya). Doar că otomanii par că l-au mutat pe malul râului Bega
(Veche), în timp ce el pare că fusese la
~3,8 km mai la N, așa cum ne indică toponimul Voja consemnat de către Ridicarea topografică militară franciscano-iozefină (1881), chiar adiacent colțului de NE
al localității Beregszó (azi, Beregsău -Fig.
12), pe malul stâng al pârâului Beregsău.
Acest fenomen de strămutarea a unor localități medievale pe noi amplasamente în
perioada otomană a mai fost observat în
cazurile Chama293 și Machalaka294, când
Fig. 12. Franzisco-Josephinische
așezări medievale au fost relocate adiacent
Landesaufnahme, 1881.
unor cursuri de apă (probabil din motive
295
climaterice? Dar de ce să le muți de lângă râul Beregsău pe Bega (Veche)?). Cum
translația are loc pe distanțe scurte, de ~1‒4 km, putem considera că ea are loc în interiorul aceleași moșii, de unde și supraviețuirea toponimică ulterioară. Cum eșantionul
este încă mic, nu putem afirma cu certitudine că această translație are loc după o depo289

Temes vármegye közigazgatási és földmívelési térképe, hartă color, scara 1:144000, Szerkesztetett és nyomatott a m[agyar].kir[ály]. állami nyomdában, [Budapest,] 1905, 4 folio de
55×65 cm fiecare, disponibilă la Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, HU • B IX a 1401–
2599 Magyarország megyetérképek • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa, cota
B IX a 2183.
290
Milleker, 1915, p. 255.
291
Binder, 1970, p. 68.
292
Și hărțile tip "Mercy" (1728) preiau informația din Harta districtului Timișoara (1720).
293
Forțiu, 2019, p. 942.
294
Hegyi et alii, 2020, p. 5.
295
puțin probabil să se fi strămutat natural, fără implicarea autorităților otomane.
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Fig. 13. Harta Topografică, 1975.
pulare inițială a satelor medievale și o nouă ridicare a lor în sec. XVII, chiar dacă acest
lucru s-a întâmplat cu siguranță în cazul Machalaka. Oricum, în toate cele trei cazuri
toponimele medievale au supraviețuit perioadei otomane, iar relocarea unui sat nu a
condus la schimbarea numelui acestuia.
Harta Topografică din anul 1975296 (Fig. 13), consemnează două locații Vaia:
un punct al rețelei geodezice de stat la 1,12 km S de Beregsău Mare și un toponim la
2,5 km SE de aceeași localitate. Acestea sunt la 1,3 km și 0,8 km N de Canalu Bega
Veche și la o distanță de 2 km între ele. Existentă în 1881, Voja de la NE de Beregszó
(Beregsău Mare) a dispărut.
Documentul din anul 1177 ne arată că predio Vaÿa (moșia locuită Vaja) se
întindea și la S de râul Timiș (i.e. Bega Veche), fapt care nu mai este consemnat de
Harta districtului Timișoara (1720) ori Ridicare topografică militară franciscanoiozefină (1881) sau Harta Topografică (1975), care toate consemnează toponimul
doar la N de râul Bega Veche.
20. in insula / în insulă
Zona Beregsău Mare – Diniaș a trecut prin profunde transformări hidrografice în momentul apariției canalului Bega în sec. XVIII. Mai mult, apoi și Bega Veche a fost canalizată pe anumite porțiuni, iar zona a fost împânzită și cu alte (multe!) canale pentru
asanarea ei; de exemplu, la E de Diniaș apare Canalu Mare298, dar sunt foarte multe
astfel de amenajări hidrografice fără nume în zonă. Cu atât mai surprinzător este faptul

296

HTM (1975).
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că Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881) consemnează toponimul Jnsul297
/ Insulu298 de două ori între Beregszó (Beregsău Mare) și Szakálháza (Săcălaz) și încă
de alte două ori la S de aceste menționări, iar una dintre acestea este chiar pe malul Alte
Bega (Bega Veche), astfel încât suprafața acoperită de acestea este de circa 620 ha,
într-o zonă lipsită de alte toponime. Oricât am fi tentați să descoperim și supraviețuirea insulei din 1177 în aceste toponime, se pare că există o explicație mai simplă; în
răspunsul la chestionarul lui N. Ilieșiu (post 1934) primit din partea comunei Săcălaz
se menționa că lanul Inzel este un șes arabil izolat asemeni unei insule299. În final, pare
imposibil de-a găsi această insulă (1177) după schimbarea la față a teritoriului, care s-a
petrecut în sec. XVIII‒XX. Dacă cele două pâraie aflate pe Harta districtului Timișoara
(1720) sunt Okor-ér și Okor-érága (1177), ele definesc o regiune înconjurată de apă,
i.e. o insulă.
21. Vrusquerec / Oroszkerék (l.m.)
Vrusquerec este un toponim compus: Vrus/Urus300+querec301 = Oros+kerék302 =
Oros(z)kerék. Toponimul este un unicat pentru perioada arpadiană. Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881) consemnează un Kereku / Cherecu298, la ~2 km V
de Paráz (Parța). Să fie vorba de supraviețuirea toponimică a Sápkerék, ori a Oroszkerék? Nu putem susține o atare afirmație303.
22. Timisium / [râul] Timiș amintit în anul 1177 este cunoscut, cel puțin de la sfârșitul
sec. XVII, drept râul Bega (azi, Bega Veche). Între râurile Bega Veche și Timiș sunt
azi cel puțin 12‒13 km în linie dreaptă în zona care ne interesează (Beregsău Mare ‒
Peciu Nou). După ce se ajunge la Comogÿ, hotarele moșiei Ormán se îndreaptă spre
N și ajung la satul Bicta, iar apoi la Vaja, care în 1720 apare la N de râul Bega (Veche),
iar cea medievală (1177) apare la S de râu. Probabil moșia Vaja se situa pe ambele
maluri ale râului numit Timiș în 1177, iar modern Bega (Veche).
23. fossatam ... viam magnam ... magnam viam / șanțul și cele două drumuri mari
menționate în 1177 sunt imposibil de identificat. Dacă analizăm Harta districtului
Timișoara (1720) vom observa o puzderie de drumuri între sate (și nu numai!), fără
a putea menționa, în general, care este mai mare/important. Chiar și așa, a "proiecta"
o realitate din anul 1720 cu 550 de ani în urmă este periculos și de evitat.
24. Documentul din 1177 specifică clar că hotarul moșiei Ormán se încheie prin mijlocul râului Bega Veche, pe unde se întoarce la semnul de hotar dintâi (de unde s-a plecat). Acest lucru ridică o problemă pentru că sunt 5 km între Bega Veche și urma mo297

die Insel (l.g.) = insula (l.r.).
Ungarn: Nach Aufnahme 1881, Massstab 1:75.000, K.u.k. Militärgeographisches Institut,
Zone 22 kol. XXIV: Temesvár und Sándorháza (1883), Nach Aufnahme 1881 u[nd]. Revision
1912, Terrain: H[au]ptm[ann]. Stephanie, Geripp: Offiz[ier]. [E.] Schill, Nach Zeichenschlüssel
1894.
299
apud Crețan, Frățilă, 2007, p. 345.
300
precum Oros din comitatul Baranya (Wrus (1267/1380, 1322), Vruus (1323), Vrws -1341),
ori cel din comitatul Bihor (Vrws (1279, 1343) (KMH, 1, p. 208).
301
precum în cazul Potkerequ (1232) – Patkerek (KMH, 1, p. 219).
302
kerek (l.m.) = rotund (l.r.), iar kerék (l.m.) = roată (l.r.).
303
vide Anexa V.
298
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șiei Ormán așa cum o găsim pe Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881). Nu
se poate accepta un alt curs al râului Bega Veche mai spre N, cel puțin nu în aval de
Beregsău Mare. Am putea considera că Ridicare topografică militară franciscanoiozefină (1881) consemnează greșit un toponim în zonă pe baza unei transmiteri defectuoase a informației istorice304. Dar, atunci, nici satul Megh (Mégy), care și el este la
N de Bega Veche, nu este unde ni-l relevă topografia militară (1881), lucru tare neverosimil pentru că în acest caz două ridicări topografice militare din sec. XIX indică două
locații distincte pentru moșia/satul Megh (Mégy) și ambele sunt la N de Bega Veche.
Se ridică o întrebare; dacă moșia ecleziastică Ormánd se întindea și la N de râul Bega
(Veche), de ce nicicare dintre hotărnicii (1177, 1414‒'17) nu menționează și traversarea râului Timiș/Bega (Veche)? Dacă în cazul al doilea nu știm cu siguranță acest
lucru, documentul fiind deteriorat pe porțiuni mari, în/pentru primul caz nu am o explicație. Totuși, trebuie să considerăm această mențiune din 1177 neadevărată în totalitatea sa. Probabil că o porțiune din hotarul moșiei Ormán era reprezentat de către cursul râului Bega (Veche), dar apoi acesta trebuia abandonat și limita moșiei continua
pe direcția NV pe o anumită distanță, pe care nu o putem menționa.

4. Tălmăcirea
Nu mai rămâne decât să oferim întreaga traducere a documentului:
1177: Cele trei sate aparținând bisericii Sf. Martin din Orod în moșia Ormán
au împreună o țarină de jur împrejur delimitată, în partea de răsărit
delimitată cu Abraham comitele, apoi în pădure cu Mauriciu, apoi la locul
zis Karmagÿ se învecinează cu George, apoi delimitat cu satul Sáp al castrului/cetății Timiș(oara), apoi spre Sápkerék, apoi deasupra de șanț [se
învecinează] cu fiul lui Hemn, apoi cu prediul abatelui Sude, de acolo cu alt
sat Sáp, apoi cu satul Mégy, apoi prin niște văi se întinde spre Orosz háza,
și continuă așa, apoi cu satul Orcy pe drumul mare și așa se întoarce spre
sud, și ține cu satul Emelka al castrului Carașului și prin niște semne de
hotar se întoarce spre apus, și continuă cu satul Ormán al castrului/cetății
Timiș(oara) și continuă spre Nagy-tó, apoi spre pădurea zisă Négytérek, de
acolo la [(pâ)râul?] Okor-ér și trece (pâ)râul zis Okor-ér, de acolo la [(pâ)râul?] Okorérág, apoi Comogÿ și așa se întoarce spre nord, și se învecinează
cu satul Bicta, apoi lângă pădure cu prediul Vaja, de acolo la [(pâ)râul?]
Okor-ér, de acolo la Oroszkerék, de acolo are un semn de hotar pe insulă, de
acolo pe drumul mare, de acolo prin pădure are mai multe semne de hotar
până la râul Bega (Veche) și așa prin mijlocul râului Bega (Veche) se întoarce la semnul de hotar dintâi (Traducere Dan UNGUREANU305).

5. Reconstituire
Am încercat să "pun" și pe o hartă informațiile oferite de vecinătățile moșiei
Ormánd (1177, 1414‒'17), într-o tentativă de reconstituire a hotarelor acesteia (Fig. 14).
Zona aflată în discuție se află la ~20‒25 km V‒VSV‒SV de Timișoara, între locali304
305

pentru un studiu asupra acestei realități, vide Forțiu, 2018.
căruia îi mulțumesc frumos și pe această cale pentru întregul ajutor acordat.
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tățile contemporane Cărpiniș și Diniaș și adiacent ultimei306. Pentru reconstituirea rețelei hidrografice în zonă, arhg. Cristian FLOCA307 a digitalizat, în principal, informațiile oferite de către Harta districtului Timișoara (1720), care au fost importate în utilitarul Google Earth, unde au fost adăugate restul de informații toponimice de interes
aflate pe diferite hărți, iar ultima formă a hărții a fost desăvârșită de către artistul plastic Aurelian SCOROBETE308. Harta rezultată respectă proporțiile distanțelor din realitate. Prin chenar a fost indicată zona în care apare microtoponimul în hărțile realizate pe baza Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881) și ulterior. În paranteze
drepte a fost menționat anul în care toponimul este consemnat istoric; 1720 indică Harta districtului Timișoara, 1881 ‒ Ridicarea topografică militară franciscano-iozefină,
iar 1975 ‒ Hartă Topografică (1:25000) realizată de către Direcţia Topografică Militară. Prin semnul grafic s-a indicat o locație exactă existentă pe o hartă. Aflate pe
hartă doar pentru a oferi un reper, localitățile moderne au fost indicate prin forma lor
și prin toponim. Bulinele roșii indică aproximativ forma satelor în anul 1720. Când
există dificultăți în recunoașterea toponimului din acest an a fost oferită și varianta
modernă a acestuia.
Din păcate, nu există destule detalii pentru a reconstitui cu mai mare exactitate hotarele moșie Ormánd, iar tentativa a fost subminată de câteva realități, dintre
care cele mai importante sunt:
■ Amănuntele oferite de izvodul din anul 1177 sunt insuficiente și contradictorii. Prea
multe din realitățile acestui moment nu au supraviețuit toponimic până în epoca modernă (Karmagÿ, satele Sáp, Orcy, Bicta, Sápkerék(?), pădurea Négytérek). Nici măcar nu
știm cum se numeau proprietățile comitelui Abraham, Mauriciu, George, necunoscutul fiul al lui Hem, abatele Sude, care erau vecine moșiei Ormánd. Informațiile din 1417,
care ar fi putut întregii și clarifica imaginea din 1177, sunt fragmentare datorită faptului că aproape un sfert din document lipsește pe partea dinspre mijloc a sa.
■ Diferitele populații venite în zonă de-a lungul istoriei au schimbat și microtoponimia
(de pildă, lacul Nagy-tó (1177) apare drept Bidishir-Morast (1720) și Balaton (1881),
iar acest exemplu nu are cum să fie singular).
■ Rețeaua hidrografică a suferit mari și profunde schimbări de-a lungul timpului datorită schimbărilor climatice (și nu știm mai nimic despre climă în regiunea bănăteană
în sec. XII; chiar și diferența toponimică Nagy-tó/Marele Lac (1177) ‒ Bidishir-Morast/
Mlaștina Bidishir (1720) surprinde acest lucru) și lucrărilor de hidroameliorații înfăptuite post sec. XVII. Această realitate a modificat la fel de drastic peisajul geografic al
zonei, iar a "arunca" realități din sec. XVIII‒XX în sec. XII este un demers pseudoștiințific inacceptabil.
■ Nu au fost eliminate distorsiunile implicite existente în Harta districtului Timișoara
(1720), care apar datorită lipsei reperelor de latitudine/longitudine (nefolosite în cadrul
306

vide și varianta întregită existentă pe DVD-ROM.
căruia îi mulțumesc frumos și pe această cale pentru tot ajutorul acordat și fructuoasele discuții avute.
308
căruia îi mulțumesc tare frumos și pe această cale nu doar pentru asistența în acest caz ci și
pentru întregul ajutor acordat de-a lungul timpului.
307
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Karolinische Landesaufnahme, 1718‒'25) și a modului în care harta a fost realizată309.
Distorsiunile au apărut în momentul în care informațiile/schițele locale au fost "asamblate" în harta finală de către topografii/cartografii de la începutul sec. XVIII. De aceea,
harta indică cu acuratețe realitatea doar pentru puncte adiacente.
Așa cum apar pe hartă, hotarele moșiei Ormánd sunt pur orientative și pe alocuri speculative (mail ales granița de sud a moșiei).

6. Concluzie
Un act al regelui Bela al III-lea din anul 1177, emis în favoarea bisericii Sf.
Martin din Orod, consemnează vecinii moșiei ecleziastice Ormán deținută de aceasta.
Printre acești megieși se numără și satele (moșiile) regale Sáp și Ormán, care sunt pertinențe ale castrului/cetatății Timiș(oara) și fac parte din domeniul fortificației. Aceasta
este atestarea documentară a urbei noastre și nu există vreun motiv pentru a o respinge, ori a o considera "altceva". Cei care vor continua să indice anii 1203, 1212 ori
1266 drept prima menționare documentară a castrului/cetății Timiș(oara), și pe cale
de consecință a municipiului Timișoara, sunt doar tare rău informați. Acest studiu a
fost scris, în principal, pentru ei ...

309

Forțiu, 2021.
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ANEXA I. Atestare directă versus atestare indirectă
În ultima monografie dedicată municipiului Timișoara (2002) găsim:
[Timișoara] Este acel “Castrensis de Thymes” sau “Castrum regium Themes”, menționat în izvoarele medievale timpurii, indirect în anul 1177 și direct în anul 126614.1
În această propoziție există nu mai puțin de 4 greșeli; anul 1177 și menționarea indirectă se referă la Pancracius comes temissiensis, dar documentul unde acesta figurează
nu poate fi datat decât ante 11812 (1) și nici nu putem trage vreo concluzie pe baza lui
(2)3. Apoi, Castrum regium Themes nu apare vreodată în documentele medievale din
1

Munteanu, Munteanu, 2002, p. 37.
Nota 14 indică o altă lucrare a lui Ioan MUNTEANU, unde găsim aceleași afirmații (Munteanu,
1994, p. 10 -fără vreo sursă bibliografică).
2
Documentul a fost datat circa 1173–1175, sau circa 1177, ori 1177, 1173‒85, ante 1181 etc.
Actul original nu este datat şi nu conţine vreun indiciu temporal explicit. În momentul în care
a fost editat princeps în întregime, în 1860, WENZEL Gusztáv l-a alocat perioadei 1173‒1175a.
Pe urmele lui, în 1902, SOMOGYI Zsigmond îl alocă intervalului 1172‒1175b. În anul 1923,
SZENTPÉTERY Imre îl datează circa 1177c, iar GYÖRFFY György (1997) spunea că e din
anul 1177d. În 1969, Aurel ŢINTĂe a "uitat" să specifice că în sursa primară de informaţie citată
de el nu figurează 1177, ci <circa 1177>f. Iar din Timişoara 700, datarea 1177 s-a extins peste
tot, pentru că nimeni nu a mai avut curiozitatea să şi verifice referinţa citată de A. Ţintă. Mai
mult, inclusiv această datare (i.e. <circa 1177>) nu este sustenabilă.
Documentul este confirmat per manum Pauli prepositi et eiusdem regalis notarii presenti
scripto confirmatum est, et sigillo regali roboratum, iar Paul apare ca prepozit (de Székesfehérvár), notar regal şi posibil chiar capelan al curţii regale (pentru că are în posesie sigiliul regal).
Din anul 1181 Paul devine episcop de Alba Iulia (Ultrasilvano episcopog) și cancelar al aulei
regale (pentru o scurtă perioadă de timp), iar în 1188 este ales arhiepiscop de Kalocsa. Deci,
logica ne îndeamnă să datăm documentul ante 1181. Cel care întărește testamentul, regele Bela
al III-lea, domnește între 13.01.1173‒23.04.1196, astfel încât actul nu poate fi decât post 1172.
Deci, corect este să spunem că documentul aparține perioadei circa <1173‒1180>, ori este
ante 1181. Nu există elemente și informații pentru o datare mai strânsăh, gen (circa) 1177, care
devine pur subiectivă. În fapt, nu știm dacă Pancratius este comite de Timiș anterior ori posterior anului 1177 sau chiar în acest an.
a
ÁÚO, I, pp. 69‒70, doc 33.
b
Somogyi, 1902, p. 195.
c
Szentpétery, 1923, p. 41, (RA) 128.
d
CAH, 1997, p. 81.
e
Primul comite de Timiș cunoscut este Pancrațiu6, menționat într-un act din 1177 (Țintă,
1969b, p. 40).
f
DIR, C. Tr, I, p. 6, doc 12.
g
DL 22; Szentpétery, 1923, p. 42, (RA) 130.
h
mai știm doar că, în anul 1183, pare (dacă actul este genuin!) că este pomenit un nou comite
de Cluj, prin Gallus ‒ Gallo culusiense Comitei ‒, care-l înlocuiește pe Thomas Comes Clusiensis
din acest act.
i
Szentpétery, 1923, pp. 45‒46, (RA) 138.
Chiar dacă sunt ridicate anumite obiecțiij ‒ Calano nu avea cum să fie indicat drept Quinqueecclesiensi Episcopo, deoarece Macarius este episcop de Pécs până în anul 1186, iar PAULER
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sec. XIII (3); este o pură invenție a lui Coriolan SUCIU (1968)4. I. Munteanu doar a
"uitat" să indice unde a găsit informația, dar forma ei unică ne dezvăluie indubitabil
sursa. Castrensis de Thymes sunt doar oamenii cetății Timiș (4), care apar într-o danie
regală din anul 1266 sub forma Castrensium de Thymes.
Din cronologia județului Timiș5 aflăm:
1177 Atestarea documentară a comitatului Timiş (fals!)6 şi atestarea documentară indirectă a cetăţii Timiş (Timişoara) cu prilejul unei donaţii (sic!7): „villa Sap… villa
Vrman… Demesiensis castri...8”
1212 Atestarea documentară directă a cetății Timiș(oara) și a satului Gyad (Gad).
În cronologia Banatului lecturăm9:
1777 (sic! 1177): Atestarea documentară a comitatului Timiş (fals!) şi atestarea documentară indirectă a cetăţii Timiş (Timişoara) cu prilejul unei donaţii: „villa Sap… villa
Vrman… Demesiensis castri… (Juhász K., Das Bistum, p. 2710).
1212: Atestarea documentară directă a cetăţii Timiş(oara) şi a satului Gyad (Gad) într-o donaţie regală pentru comitele Sebus: „… moşia Gad, cam de patru pluguri (un
Gyula avansa posibilitatea unei lecturi greșite, dar s-a vorbit și de structura confuză a actului
‒, diploma nu este indicată a fi falsă/suspectă (hamis/gyanús) de către SZENTPÉTERY Imre.
j
vide și Zsoldos, 2011, p. 163, nota 213: kétes hitelű.
3
Comentariul referitor la această problemă urmează să fi publicat cu altă ocazie.
4
vide Anexa VI.
5
Dudaș et alii, 2004, p. 17.
6
vide infra; între cele două elemente nu există vreo legătură.
7
Actul din 1177, care amintește Demesiensis castri, nu este o donație (a unei noi proprietăți),
ci o confirmarea regală a tuturor proprietăților pe care biserica Sf. Martin din Orod le deținea
deja.
8
elemente din studiul lui BORSA Iván menționate fără citare! S-a omis doar Dymisiensis castri.
9
Hațegan, Boldea, Țeicu, 2006, p. 25, 28.
10
Aceasta, precum prea multe altele, este o citare greșită/inventată! Bănuiesc că ar fi vorba despre
referința bibliografică a lucrării aflată la:
100. JUHÁSZ Koloman, Das Bistum Tschanad - Temeschwarer Diozese im frühen Mittelalter,
Münster, 1930a, dar titlul corect al lucrării este:
Coloman JUHÁSZ, Das Tschanad-Temesvarer Bistum im frühen Mittelalter: 1030‒1307:
Einfügung des Banats in die westeuropäische germanisch-christliche Kultugemeinschaft,
Deutschtum und Ausland: Studien zum Auslanddeutschtum und zur Auslandkultur: Herausgegeben von Georg SCHREIBER, 30/31. Heft, Münster in Westfalen, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1930, X + 368 pg., Mit 1 Kärtchen und 22 Abbildungen.
Dar ar putea fi vorba și despre:
Koloman JUHÁSZ, Die Stifte der Tschanader Diözese im Mittelalter: ein Beitrag zur Frühgeschichte und Kulturegeschichte des Banats, Deutschtum und Ausland: Studien zum Auslanddeutschtum und zur Auslandkultur: herausgegeben von Georg SCHREIBER, 8.‒9. Heft,
Münster in Westfalen, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1927, VII + 334 + [16] pg., 28
Abbildungen + 1 Karte.
În nicicare dintre aceste lucrări, la pagina indicată, JUHÁSZ Kálmán nu se referă la satele
Sap și Vrman, ori la Demesiensis castri.
a
Hațegan, Boldea, Țeicu, 2006, p. 386.
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plug = 110–150 iugăre, N.N.11), scoasă de sub atârnarea cetăţii Timiş...” (DRH (sic!),
C, [Tr,] XI–XIII, I, p. 155–156)12.
Într-un ghid cronologic pentru [toate] orașele bănățene13 din euroregiunea
DKMT (Dunăre-Criș-Mureș-Tisa) găsim contradicții multiple:
1177 - Primul document care menționează cetatea Timișoarei este hrisovul regelui
Bela al III-lea, în folosul capitlului din Arad, în care găsim formula „castrum Demesiensis”, considerată a fi cetatea Timișoarei.
1212 - Printr-un hrisov al regelui Andrei al II-lea, pământul Gad este scos de sub
autoritatea cetății Timiș și donat unui nobil pentru meritele sale militare; este prima
atestare documentară directă a cetății Timișoara, ...
În introducerea cărții, BODÓ Barna susține că prima mențiune documentară sigură
și de necontestat [a Timișoarei este] în 126614.
În manualul opțional de istorie pentru elevii gimnaziilor timişorene citim:
Atestarea cetăţii Timiş va fi prilejuită de donaţii regale ale unor localităţi aparţinătoare
acestei cetăţi. Astfel este cazul donaţiilor din anii 1212 (an ce poate fi considerat ca
primă atestare documentară directă a cetăţii Timiş-Timişoara), 1238, 126615.
Cum singurul autor comun al ultimelor patru lucrări este Ioan HAȚEGAN,
presupun că aceste texte îi aparțin. El doar a înlocuit anul 126616 cu 1212.
Povestea cu atestare documentară indirectă a fortificației Timișoara în anul
1177 este preluată necritic și în alte studii17.
Se ridică o întrebare: ce înseamnă/cum "arată" o atestare directă, dar o menționare indirectă18 (a unei fortificații)?
Pentru că documentele regale din anii 1177, 1212 și 1266 conțin același tip
de informații, referitor la anumite pertinențe (i.e. sat (pe o moșie), pământ/moșie) ale
castrului Timiș(oara), care fac parte din domeniul acesteia:
1177: ... villa Sep Demesiensis castri ... villa Vrman Dymisiensis castri ...19
... satul Sáp al cetății Timiș(oara) ... satul Ormán al cetății Timiș(oara)
1212: ... terram Gyad ad quatuor aratra a castro temesiensi exemtam ...20
11

adică, 78,826‒107,49 ha (1 iugăr = 7166 m2 conform lui Verböczy, 1514). În fapt, în a doua
jumătate a secolului al XI-lea, un plug reprezenta ~37 haa și doar Tripartitul lui Verböczy (1514)
îl indică aproape de trei ori mai mare (107,49 hab). Nu știm mărimea acestuia la începutul sec.
XIII.
a
Csóka, 1969, p. 418.
b
Stoicescu, 1971, p. 126.
12
referința bibliografică corectă este DIR, C. Tr, I, pp. 155‒156, doc 85.
13
Bodó et alii, 2007, p. 56.
14
Bodó et alii, 2007, p. 11.
15
Hațegan, Petroman, 2008, p. 16.
16
... in the year 1969 the local authorities celebrated 700 years from the founding of the city,
according to a document from 1266, which turned out to be a big mistake (sb.m.; Hațegan, 2017).
17
The first indirect mention of the fortification of Temeswar dates back to 1177 when two villages
of the castle’s domain were referred to in a charter (Borsa 1962, 213) (Kopeczny, 2014, p. 277).
18
în acest caz este de evitat folosirea termenului de atestare.
19
Borsa, 1962, p. 213.
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... moșia Gad, cam de patru pluguri, scoasă de sub atârnarea cetății Timiș21
1266: ... terram castrum de Themes Urman vocatam ...22
... pământul numit Urman al cetății Timiș(oara) ...
1266: ... terram Castri de Tymes Rety uocatam ...23
... pământ numit Rety al cetății Timiș ...24
este vorba, în toate cazurile, de atestări directe ale existenței castrului/cetății Timiș(oara), pentru că aceasta este menționată explicit în text. Pe cale de consecință, poate
fi vorba de o menționare indirectă doar atunci când în document nu găsim explicit castrul/cetatea Timiș(oara) dar anumite elemente oferite de text ne conduc deductiv spre
existența acesteia. De exemplu:
1221: regele Andrei al II-lea aprobă schimbul de moșii dintre Ochuz banus et Thomas
comes filius Macharei. Printre martorii consemnați în eschatocol se numără și
Nicolao (filio Bor)z palatino et comite Supruniensi, Ochuz bano, Neuka woyauoda,
Dionisio magistro tauarnicorum et comite (Bachiensi, Jula mai)ore Budrug(iensi et)
curie comite regine, Laurencio filio Ochuz de Kewe, Bancone Albensi, Batisio Musuniensi, Smaragdo Poso(niensi, Micha Bicho)riensi, supradicto Thoma de Wolkou, Petro
fratre Marcelli Timisiensi, Demetrio senescalco et comite de Uosuar, Ladislao marescalco et comite de Posogua et ceteris comitibus comitatus tenentibus25.
Petro fratre Marcelli Timisiensi trebuie citit Petro fratre Marcelli [comite] Timisiensi,
iar aici este vorba indubitabil de comitatul Temes/Timiș pentru că toți ceilalți sunt comiți
ai unor comitate (Sopron, Bács, Bodrog, Keve, Fejér, Moson, Pozsony, Bihor, Valkó,
Vas, Pozsega), iar la sfârșitul înșiruirii demnitarilor se spune explicit et ceteris comitibus
comitatus tenentibus / și ceilalți comiți deținători de comitate. Cum știm că în anul
1212 există deja un castru Timiș (castro Temesiensi), și menționarea lui Petru, fratele lui
Marcel, comite al comitatului Timiș, este o menționare indirectă a existenței acestuia
pentru că, în perioada arpadiană, toate comitatele regale aveau un centru politico-administrativ reprezentat de o fortificație, iar comitatul regal Timiș nu este o excepție.
Dacă autorii care folosesc sintagma de atestare indirectă a castrului/cetății
Timiș(oara) în anul 1177 (în fapt, ante 1181) au și argumente susținătoare, ori explicații
clarificatoare, deocamdată trecute sub tăcere, ar trebui să le și publice, pentru că doar
cu afirmații goale de conținut nu se poate ajunge prea departe ...

20

CD, III/1, pp. 124‒125 (cu greșeli și omisiuni); Ortvay, Pesty, 1896, pp. [1]‒2, doc 2.
DIR, C. Tr, I, pp. 155‒156, doc 85.
Îmi pare mai adecvată traducerea: pământul Gad (ori este Ghilad? -î.m.) de patru pluguri scos
de sub atârnarea castrului Timiș.
22
DF 275873.
23
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 3‒4, doc 4 (l.l.).
24
DIR, XIII, C. Tr, II, pp. 81‒82, doc 76 (l.r.).
25
DZ, III, pp. 203‒204, doc 177.
21
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ANEXA II. Când greșeala este acoperită de adevăr (ori invers!) ...
În anul 1985, arh. Mihai OPRIȘ publica, în revista de specialitate Arhitectura,
partea întâi a unui studiu dedicat evoluției structurii urbane medievale a orașului Timișoara, în care afirmă: ... «Cetatea Timișului», sediu al comitatului Timiș și posesoare
a unui domeniu feudal, este atestată [documentar], după cum afirmă unii cercetători,
abia în anul 1177,1 ... Pentru atestarea «Castrului Temesiensis» (sic!2) în anul 1177,
v[ezi] G[éza]. Kovách, «Documente referitoare la începuturile Aradului», Ziridava,
VI/1976, Arad, p. 117‒131. Kovách citează și pe Fejérpataky L. și Borsa I.3 Peste doi
ani, el publică și o primă carte, Timişoara: Mică monografie urbanistică, în care se
reia informația: ... „Cetatea Timișului” este atestată [documentar], după cum afirmă
unii cercetători, abia în anul 1177, ...9, C[on]f[orm]. lui G[éza]. Kovách, „Castrul Timișului“ ar fi fost atestat pentru prima oară (în forma „Demensiensis (sic! Demesiensis -n.m.) castri“ și „Dymisiensis castri“) în anul 1177, ...4. Dar (surpriză!), concentrat pe cetatea Orod și pertinențele arădene ale bisericii Sf. Martin din Orod, istoricul
KOVÁCH Géza nu suflă vreo vorbuliță despre cetatea Timișului în 1177 și nici nu
amintește despre Demensiensis (sic!) / Dymisiensis castri în studiul său din anul 19765.
El se rezumă doar la două propoziții vagi: Al doilea fragment conţine referiri la împrejurimile Caraşului (fals!) şi ale Timişului.6 ... Într-un alt fragment al donaţiei sînt înşirate posesiunile capitlului în Banat, mai ales în preajma Caraşului (fals!) şi Timişului7.
Chiar dacă textul este puțintel ambiguu, pare că autorul se referă la râurile Caraș și
Timiș. Îmi este clar că M. Opriș a văzut studiul lui BORSA Iván, altfel nu ar fi știut
formele toponimice ale castrului Timiș pe care le indică, dar a ales să citeze parțial și
să-l omită (voit? din neatenție/greșeală?) pe istoricul din Ungaria. Și așa, dintr-o citare
trunchiată a sursei sale de informații, M. Opriș ajunge să afirme un adevăr, care devine
doar O altă ipoteză este cea a lui G[éza]. Kovách în opinia căruia oraşul este menţionat sub forma de Demensiensis (sic! Demesiensis -n.m.) castri şi Dymisiensis castri
încă din anul 1177 ... pentru arheologii Alexandru SZENTMIKLOSI și Andrei BĂLĂRIE (2012), care se mulțumesc să invoce doar afirmația lui M. Opriș8 și să-i preia forma greșită a denumirii (i.e. Demensiensis). Sunt singurii care vor cita, chiar dacă mai
degrabă dubitativ, afirmația lui M. Opriș într-un studiu științific ...
1

Opriş, 1985, p. 45.
melanjul româno-latin este bine să fie ocolit și nici acordul nu este corect (castrum Temesiense) ...
3
Opriş, 1985, p. 53 (nota 8).
4
Opriş, 1987, p. 10 și 195, nota 9.
5
Kovách, 1976.
6
Kovách, 1976, p. 121.
7
Kovách, 1976, p. 122.
8
Szentmiklosi, Bălărie, 2012, p. 206, nota 2 (Opriş, 1987, p. 195, nota 9, cu bibliografia).
De ce au ales cei doi arheologi să citeze din cartea veche a lui M. Opriș și să o ignore pe
cea nouă este un alt mister. Oricum, din informațiile mele, sunt singurii care-l invocă pe arh.
Opriș într-un context științific referitor la atestarea urbei noastre ...
2
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După mai bine de două decenii, Mihai OPRIȘ revine cu o nouă carte, Timişoara: Monografie urbanistică, Volumul I: Descoperiri recente care au impus corectarea istoriei urbanistice a Timişoarei, unde afirmă aceleași lucruri: Conform stadiului
actual al cercetărilor se consideră că prima cetate a Timișoarei, „Castrul Timișului”,
a fost atestată documentar abia în anul 117726, iar în nota 26 completează C[on]f[orm].
lui [Géza]. Kovách, în 1177, a fost atestat incontestabil Castrul Timișului și nu numai
comitatul [Timiș]9, invocând același studiu al istoricului, care trăia în Arad, publicat
în 1976, unde nici vorbă de așa ceva. Aici își invocă și studiul din 1985 și un articol al
istoricului PETROVICS István din Szeged (1997)10. În schimb, atestarea comitatului
Timiș în anul 1177 provine din datarea greșită a unui document în momentul publicării
sale și al citărilor ulterioare (în fapt, actul se datatează doar ante 118111).
Chiar dacă este bazată pe o "invenție" bibliografică, afirmația lui M. Opriș este
adevărată: Timișoara este atestată documentar în anul 1177. Este un mister12 de ce nu
a ajuns această opinie să fie acceptată de comunitatea istoriografică timișoreană (și nu
numai!) nici măcar după trei decenii și în pofida reafirmării sale viguroase în două importante cărți, apărute în 1987 și 2007 ...

9

Opriș, 2007, p. 25.
vide Anexa III.
11
vide Anexa I.
12
Poate tocmai citarea greșită să fi jucat un rol important? Arheologii/istoricii care au verificat
referința bibliografică la studiul lui KOVÁCH Géza au constatat imediat că acesta nu amintește
de cetatea Timiș(oara). Dar, atunci, de ce nu au făcut ‒ măcar din curiozitate! ‒ necesarul pas
către studiul lui BORSA Iván? Un mister, care confirmă că despre istorie se scrie ciudat uneori
...
10
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ANEXA III. Derapaje istoriografice
În consistentul lexicon dedicat istoriei sec. 9‒14, girat de către cei mai importanți istorici maghiari ai momentului și apărut sub egida Magyar Tudományos Akadémia1 în anul 1994, SEBŐK Ferenc este cel care contribuie cu articolul dedicat Timișoarei, iar el susține că Cetatea în sine este amintită pentru prima dată în 1212, deși există
deja un document din jurul anului 1177, care grăiește despre pământurile cetății Timișoara2. Nicăieri, în puțina bibliografie citată cu această ocazie, o astfel de informație nu
se regăsește3. Deci, putem să spunem că-i aparține în totalitate. Din păcate, informațiile
oferite aici sunt greșite. În primul rând, nu este vorba de un document din jurul anului
1177, ci chiar din acest an, iar acesta nu menționează pământurile cetății, ci două sate
ale castrului Timiș (villa Sep Demesiensis castri ... villa Vrman Dymisiensis castri).
Că acestea aveau și pământuri de jur-împrejur și se constituie în moșii este o altă discuție. Apoi, la nivel informațional, nu există vreo diferență între izvoadele din 1177
și 12124. De aceea, afirmația lui ‒ cetatea Timiș(oara) este amintită pentru prima
dată în 1212 ‒ este neadevărată.
Aceelași fond informațional îl găsim și la PETROVICS István, dar cu un plus
de informații la fel de discutabile; actul regal din 1177 menționează doar castrul/cetatea
Timiș și domeniul ei (temesi várispánság), nu și comitatul Timiș (Temes megye). Și
el susține că cetatea în sine este menționată abia mult mai târziu, într-un document
din 12125. Anul următor, în 1997, el este mult mai laconic și renunță la povestea cu
anul 1212, dar afirmă că actul regal în favoarea bisericii Sf. Martin din Orod este datat
circa 11776. Personal, nu înțeleg cum se poate ca, din moment ce invoci studiul lui
Borsa, care spune clar că documentul aparține anului 1177, să afirmi că actul este datat
circa 1177, fără a explica/argumenta această nouă datare.
1

Academia Maghiară de Științe (l.r.).
Temesvár (Timișoara, Rom) ... Magát a várat 1212-ben említik először, noha már egy 1177
k[örül].-i oklevél szól a temesi vár földjeiről (KMTL, p. 669).
3
Bóna I. – Makkai L., in ET (i.e. Erdély története -n.m.), I, 1986, pp. 107‒347; Engel P., História,
14 (1992), 1. szám, pp. 5‒8.
4
vide Anexa I.
5
A temesi várispánság, illetve Temes megye 12. századi meglétét bizonyítja az 1177-ből származó aradi összeírás. Ez a ritkaságszámba menő, könyvalakban kiállított oklevél, amelyet III.
Béla király adott ki, autográf formában sajnos nem maradt fenn. Eredeti szövegét Borsa Iván
rekonstruálta hét különböző, későközépkori átírásból.5 III. Béla király fentebb hivatkozott privilégiuma, amely az aradi társaskáptalan kiváltságainak felsorolása mellett a prépostság birtokait is összeírta, két, a temesi várhoz tartozó faluról tesz említést.6 Az első temesi ispán, Pongrác pedig egy 1177 körül szintén III. Béla által kiadott oklevélben szerepel.7 Magát a várat
azonban csak jóval később, 1212-ben említi oklevél. Ebből megtudjuk, hogy II. András király
az őt hűségesen szolgáló Sebis ispánnak adományozta többek között a temesi vártól kivett Gálád
[Gyad] nevű négy ekealja földet (Petrovics, 1996, pp. 91‒92).
6
This is proved by a charter from around 1177 which mentions two villages belonging to the
castrum of Temesvár, cu o notă spre studiul lui BORSA Ivan (1962), de unde citează villa Sep
Demesiensis castri and villa Vnnan Demesiensis (Petrovics, 1997, p. 49 și nota 18).
2
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În 2010, KARCZAG Ákos și SZABÓ Tibor publică o enciclopedie a fortificațiilor din Ardeal, Partium și Banat. Referitor la începuturile cetății Timiș(oara), și ei
rămân la opinia greșită a lui SEBŐK Ferenc: Pentru întâia dată un document din jurul
anului 1177 scrie despre pământurile cetății Timiș, dar cetatea în sine este amintită
pentru prima oară într-un act al unei danii din 1212 (cu numele de „Castrum Temesiensis”)7.
Dar cele mai mari "derapaje" informaționale le întâlnim la BORSI-KÁLMÁN
Béla, care susține nefondat că la prima atestare documentară (1177) este vorba de Castrensis de Tymes, iar în 1212 apare Castrum regium Themes8. În fapt, doar dania lui
Ștefan, regele cel tânăr al Ungariei, duce transilvan (așa!) și domnul cumanilor, din
anul 1266, menționează terram Castri de Tymes Rety uocatam, Preterea de terra popth
uocata, que iacet in Comitatu Tymisiensi, ... terre popth medietas fuerat terra Wduornicorum nostrorum, alia vero medietas fuerat Castrensium de Tymes ...9 / ... pământ
numit Rety al cetății Timiș și apoi jumătate din pământul numit Bobda, ce (sic! care)
se află în comitatul Timiș, ... O jumătate din pământul Bobda a fost al udvornicilor
noștri, iar cealaltă jumătate al oamenilor cetății Timiș ...10, iar cetatea Timiș nu este
menționată drept Castrum regium Themes în anul 1212, ci acum apare drept castrum
Temesiense11. Sintagma nefericită castrum regium îi aparține lui SZENTKLÁRAY
Jenő, fiind publicată în monografia orașului Timișoara la începutul deceniului doi al
sec. XX12. De atunci, a tot fost preluată necritic și s-a tot prăvălit prin istoriografie13.
DA, în anul 1212, este vorba de o cetate regală Timiș(oara), dar acest lucru nu este
explicit exprimat în dania regală și el este doar implicit înțeles.
7

Temesvár ... Először egy 1177 körüli oklevél ír a temesi vár földjeiről, magát a várat azonban
először csak egy 1212-es adománylevélben említik („Castrum Temesiensis” (sic! Temesiense)
néven) (Karczag, Szabó, 2010, p. 361).
8
Első okleveles előfordulása az 1177-es keltezésű Castrensis de Tymes (fals!), a második már
konkrétabb: Castrum regium (fals!) Themes (fals!), régi törvénytárainkban Temesköz (fals!)
volt a neve, ... (Borsi-Kálmán, 2006, p. 171).
9
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 3‒4, doc 4.
10
DIR, XIII, C. Tr, II, pp. 81‒82, doc 76; p. 81.
11
... t[e]rra[m] Gyad ad q[ua]tuor arat[ra]. a cast[r]o temesien[si] exe[m]ta[m]. (DL 64).
12
1212-ben, ... temesvári várat királyi várnak, „castrum regium“-nak nevezi / În 1212, ...
cetatea Timișoara este numită cetate regală, „castrum regium“ (tr.m.; Szentkláray, 1912, p. 2).
13
Matei, 1979, p. 260a; Munteanu, Munteanu, 2002, p. 38; Popescu, 2005, p. 9; Luca, 2005;
Luca, 2006, pp. 252‒253; Luca, 2010, p. 251.
a
Prima atestare documentară a cetăţii Timişoara datează din anul 1212 (castrum regium
Themes)34, urmată de o a doua la 1266. La nota 34, Șt. Matei citează drept sursa sa de informaţie Documente (privind Istoria României, Transilvania -n.m.), C, a I, (doc.) 81 [p. 155], dar
acolo nu există sintagma castrum regium Themes/cetate regală Timiş, cum nici în documentul
original, publicat de FEJÉR György în 1829b şi republicat de ORTVAY Tivadar în 1894c, nu
este vorba de castrum regium Themes, ci de castrum Temesiense (castro temesiensi11). În fapt,
Ștefan MATEI a "inventat" totul pentru că nu a înțeles ce a vrut să spună SZENTKLÁRAY
Jenő ...
b
CD, III/1, pp. 124‒125.
c
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 1‒2, doc 2.
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ANEXA IV. Erdős
14.02.1412: Petro Erdeus de Karul se numără printre cei 12 nobili care jură cu picioare desculțe, cu curelele descinse, cu o brazdă de pământ deasupra capului și zicând,
în general, cum era obiceiul, că jură pe pământ, după obiceiul regatului, în cadrul
delimitării moșiilor numite Solymus și Kathol, din partea moșiilor numite Kopach și
Keer1. Felix MILLEKER crede că recunoaște moșia Erdős în acest caz2 dar opinia lui
nu poate fi acceptată; este vorba de Petrus [zis] Erdős de Karul3, iar Erdős este doar
o poreclă.
13.05.1427: regele Sigismund de Luxemburg ordonă capitlului bisericii din Orod săl pună în posesie pe George, fiul lui Ioan de Muron (Murani), și pe frații săi, pe Ioan,
fiul lui Clement și Ștefan, fiul lui Grigore, patruelibus et condiuisionalibus fratribus
suis, cu prediul numit Symand din comitatul Timiș, iar printre oamenii regelui menționați cu această ocazie se numără și Paulus filius Galli de Karoly neue Petrus dictus
Erdews de eadem (i.e. Karoly)4 (Petru zis Erdews de Carani). De aici se vede foarte
clar că Erdews este doar porecla lui Petru de Carani.
23.06.1467: la cererea nobilului bărbat Petru Pan de Thofew, vice-comiții de Timiș,
Nicolaus Aranyagy și Jacobus Kerthes, alături de juzii nobiliari ai comitatului, i-au
trimis pe doi dintre cei patru juzi nobiliari, pe Ioan de Muron (Murani) și pe Petru
Kwre, care adeveresc că Petru Pan i-a dus lângă hotarul moșiei sale Erdews, unde
acesta a făcut o grădină nouă și a ridicat un hotar, iar apoi la un al hotar, al moșiei
Ewcze, în ambele locuri juzii au putut vedea că fuseseră arate și ridicate hotare, pe
care Ladislaus Baytay și Petew le-au încălcat în paguba lui Petru Pan5.
Editorii români menționează că Erdews este Aşezare dispărută situată în apropiere de
Cărpiniş, jud. Timiş.
12.05.1470: regele Matia donează fraților Petru, Ladislau şi Emeric de Docz, precum
și lui Petri Olah și Johannis de Dees întrega moșie numită Thofew și părți de moșie
din moșiile numite Kewche, Wyfalw, Petherd, Naghwth, Chathad, Erdes, Nadasd și
Hethen, toate aflate în comitatul Timiș și care fuseseră ale decedatului Blasiu de Zathy
și au ajuns, prin moartea fără urmași a acestuia, în posesia sacrei coroane regale a regatului ungar. Petru, Ladislau şi Emeric de Docz urmau să primescă jumătate din aceste
proprietăți, iar Petri Olah și Johannis de Dees cealaltă jumătate6. În aceeași zi regele
ordonă capitlului bisericii din Cenad să îi pună pe Petru, Ladislau şi Emeric de Docz,
precum și pe Petru Valahul (Olah) și Ioan de Dees în stăpânire7.
Editorii români menționează că Erdes este o Aşezare dispărută situată la sud de Căr1

Ortvay, Pesty, 1896, pp. 460‒463 (462), doc 282; vide Forțiu, 2021.
Milleker, 1915, p. 180 (cu o datare greșită a actului în anul 1411).
3
i.e. Károly (Karán); azi, Carani, jud. Timiș (vide Csánki, 1894, p. 44; Milleker, 1915, p. 198;
Engel, 1996, p. 73)
4
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 607‒609 (608), doc 396.
5
DL 16552 (cu regestă); Magina, Pesty, 2014, pp. 398‒399, doc 337 (l.l.).
6
DL 17002 (cu regestă); Magina, Pesty, 2014, pp. 415‒416, doc 353 (l.l.).
7
DL 17003; Magina, Pesty, 2014, pp. 416‒417, doc 354.
2
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piniş, jud. Timiş.
27.02.1482: comitele Ștefan de Bathor, jude regal, scrie capitlului bisericii din Orod
că s-a prezentat în fața sa în numele alesului Emeric de Docz, care dorește să fie pus în
posesie cu părțile de moșie ale lui Sebestian de Raabe din moșiile Belsewrabe, Kylserabe, Themerdekeghhaz, Neghhethyn, Thornos, Kowachtheleke, Naghwth, Pethend,
ZenthLewrynczthawa, Erdews, Zakalhaza (Săcălaz), Renche și Chathad (Lenauheim)
din comitatul Timiș, pe care acesta le deține zălog. De aceea, roagă capitlul să trimită
un om de mărturie, care să fie prezent la punerea în posesie făcută de către unul dintre oamenii regelui (Benedictus Kaza de Kenez, sau Paulus literatus de Kechy, ori
Pethew de Pethend) în prezența vecinilor convocați legal, iar orice opoziție să-i fie
adusă la cunoștiință8.
29.04.1482: capitlul bisericii din Orod îl înștiințează pe jude regal Ștefan de Bathor
că a primit scrisoare acestuia, iar împreună cu omul regelui Benedict Kaza de Kenez
(Satchinez) a mers la fața locului onorabilul domn Ștefan de Gyanthe, custode și concanonic al bisericii, la data de 15 aprilie și în alte zile, iar Emeric de Docz a fost pus
în posesie cu părțile de moșie ale lui Sebestian de Raabe, în prezența vecinilor Gaspar
de Bastha, Martino de Zokona, Gregorio, Pethew și Paulo literato de Pethend, Stephano
de Raabe, Martino Kaza de Chombol (Jimbolia), Ladislao și Stephano de eadem Chombol și Ladislao de Boly, fără ca cineva să ridice vreo obiecție. Presentibus honorabilibus domino Barnaba cantore, magistris Gregorio de Apathfalwa, Michele de Wa...,
Georgio de Rabe et Thoma de Zederken9.
1554: conform defterului din acest an, pusta Erdöš (Erdős) se află în apropiere de Bobda, iar locuitorii din Cenei o cultivă10.
1569 și '79: informațiile cuprinse în defterele din acești anii ne arată că pusta Čımıy
(Cenei) avea hotar comun cu pusta Erdöš (Erdős)11.
CSÁNKI Dezső afirma12 că moșia Erdős ar fi avut hotar comun cu moșia Iecea
(care? cea Mică/Kisjécsa ori cea Mare/Nagyjécsa sau ambele?) din vremea lui13.
ENGEL Pál crede că moșia Erdős s-ar fi aflat între Cenei – Bobda – Iecea
Mică, pe teritoriul Cărpinișului și indică ridicarea topografică militară franciscanoiozefină drept argumentație.

8

DL 18620 (cu regestă).
DL 18620 (cu regestă).
10
Engel, 1996, p. 40.
11
Engel, 1996, p. 40, 51.
12
argumentația lui ‒ Erdős ar fi fost amintit împreună cu locații aflate le E (NE) de Jimboliaa
‒ este insuficiantă.
a
Zsombolyától kelet (ék.) felé eső helységekkel együtt emlegetik (Csánki, 1894, p. 36).
13
Csánki, 1894, p. 36.
9
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ANEXA V. Kereki
13.05.1349: Ladislau și Mihail, ziși Voya, feciorii lui Mihail, fiul lui Paul, și nobila
doamnă Katherina, mama lor, cedează și partea de apus a moșiei numită Kerek din
comitatul Timiș magistrul Nicolae, fiul fostului comite de Bereg, Desideriu, și fraților săi, Ioan, Petru și Dominic1.
25.05.1462: printre moșiile și părțile de moșii aflate în posesia lui Nicolae, fiul decedatului Ladislau, zis Haghmas de Berekzo (Beregsău Mare) se numără și Pethkerekÿ
(Becicherecu Mic), Thamashaza, Kerekÿ, Kerthwelyes, Zowand, Waytheh (Voiteg)2.
Nu știm pe unde ar fi putut fi Thamashaza (Tamásháza (l.m.), Casa lui Toma
-l.r.) și nici Zowand (Szovánd / Zovánd -l.m.), care nu apar decât cu această ocazie
în documentele medievale.
Kerthwelyes (Körtvélyes3 -l.m.) apare deja în registrele dijmelor papale:
1334 (plata întâi): Item Mathias de Kurtuelus solvit VII. grossos.4
Ordinea parohiilor din arhidiaconatul de Timiș: ... Sancto Martino (Sânmartinu Sârbesc), Kurtuelus, Zombur, Sancto Andrea (Sânandrei), Pechkereky (Becicherecu Mic)
...
1335: Item Mathias de Kurtuelos solvit VII. grossos.5
Ordinea parohiilor de partea aceasta a Timișului6 (i.e. la N de Bega (Veche) -n.m.):
... Pechkereky (Becicherec Mic), Hyeno, Kurtuelos, Chuka (Cioca), Nemeti (Beregsău Mic) ...

Fig. 15. Harta Engel-Kratochwill (1996).
1

DL 30114 (regestă consistentă l.m.); AO, V, pp. 275‒276, doc 145 (l.l.); Ortvay, Pesty, 1896,
pp. 75‒76, doc 43 (l.l.) -greșit kerech; AkO, XXXIII, pp. 169‒170, doc 328 (regestă consistentă l.m.).
2
vide supra; DL 30319 (cu o regestă consistentă provenită din arhiva lui SZILÁGYI Sándor);
Magina, Pesty, 2014, pp. 343–344, doc 296 (l.l.); vide și Forțiu, 2019, pp. 928‒929.
3
Csánki, 1894, p. 45.
4
MV, 1887, p. 151.
5
MV, 1887, p. 157.
6
Item sacerdotes ex ista parte Tymisi (l.l.; MV, 1887, p. 157).
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La începutul perioadei otomane există pusta Qurtıviluš (1569) / Qırtıviluš ('79) /
i.e. Kurtvílus ≡ Körtvélyes7. În anul 1569, pusta Qurtıviluš este înscrisă în defter după
satul Megyerity și pusta Zovánda. Harta Engel-Kratochwill (1996 -Fig. 15) încearcă
o reconstituire bazată pe vecinătăți, dar nu există încă vreo dovadă cartografică pentru
locația pustelor Kurtvilus și Zovánda, ori a satului Megyerity.
În anul 1894, CSÁNKI Dezső avansa o ipoteză8: acest Kerek(i) (1349, 1492)
ar putea fi Mykloskereky, care apare drept parohie romano-catolică în actele dijmelor
papale pentru arhidiaconatul de Timiș, diaconatul dintre cele două râuri Timiș (i.e. Bega
(Veche) și Timiș(ul Mort) -n.m.):
1333: Item Stephanus sacerdos de Miklosker[e]ky [solvit] LIIII. banales.9
Ordinea parohiilor din decanatul De Medio Temisy (dintre cele două Timișuri -i.e. Bega
(Veche) și Timiș(ul Mort) -n.m.): Scentkural (Sâncrai), Hutneu (Utvin10), Sancto Martino (Sânmartinu Sârbesc), Maras, Miklosker[e]ky, Hinand (sic! Hiuand; Ivanda),
Ruda (Rudna), Sancto Michaele (Sânmihaiu Român), Sagad (Șag), Hurusy, Chevzen
(Cebza), Vtuen (Utvin10), Tesuld, Veybech (Peciu Nou), Chaac (Ciacova), Vaya.
1334 (plata a II-a11): Item Stephanus de Myhoskereki solvit XXII. banales.12
Ordinea parohiilor din arhidiaconatul de Timiș, între cele două râuri Timiș (i.e. Bega
(Veche) și Timiș(ul Mort) -n.m.): Chewe (Cebza), Machadonia (Macedonia), Tesola,
Hurusi, Maraz, Hutuen (Utvin10), Sad (Șag), Myhoskereki (sic!), Wtuen (Utvin10),
Ruda (Rudna), Chak (Ciacova), Huduarlak, Zephel (Jebel), Hiuand (Ivanda), Sancto
Martino (Sânmartinu Sârbesc), Sancto Michaele (Sânmihaiu Român), Sancto Rege
(Sâncrai), Sewrinis.
1335: Item Blasius de Mykloskereky solvit X. banales.13
Ordinea parohiilor din arhidiaconatul Timiș între cele două râuri Timiș (i.e. Bega (Veche) și Timiș(ul Mort -n.m.): Chak (Ciacova), Vruzi, Maras, Vybech (Peciu Nou),
Sancto Rege (Sâncrai), Chevze (Cebza), Ruda (Rudna), Sancto Martino (Sânmartinu
Sârbesc), Kezeld, Zephel (Jebel), Sancto Michaele (Sânmihaiu Român), Boya (sic!
Voya), Vtwen (Utvin10), Vtuen (Utvin10), Mykloskereky.
7

Engel, 1996, pp. 81‒82.
Csánki, 1894, p. 45.
Și Felix MILLEKER menționează posibilitatea cu noi argumente (Milleker, 1915, p. 198 și
211).
9
MV, 1887, p. 149.
10
După cum ne arată Harta districtului Timișoara (1720) au fost două moșii/sate Vtvin (i.e.
Ötvén(y); azi, Utvin), din care cel aflat la S de St: Mihal (Sânmihaiu Român) era o pustă, iar
cel de la E era un sat. Acesta din urmă a supraviețuit până în zilele noastre. Această realitate
este bine surprinsă în registrele dijmelor papale (1333‒'35), chiar dacă este imposibil de spus
care dintre ele este satul Utvin de azi. În anul 1334 (la plata întâi) apar Hutuen și Hutuen Petri.
La începutul perioadei otomane, actualul sat Utvin era oraș (170, 159 și 141 hane în 1554, '69,
'79), iar Istari Utvin (Sztári Utvin (l.m.), Utvinul Bătrân -l.r.) era deja pustă (Engel, 1996, p. 144).
11
la plata întâi din anul 1334 parohia nu apare.
12
MV, 1887, p. 157.
13
MV, 1887, p. 160.
8
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Dar Miklóskerek(e)14 apare deja în documente mai devreme decât știa Csánki,
iar acestea conțin detalii care permit o concluzie:
5.06.1319: aflați la Timișoara, regele Carol Robert de Anjou și magistrul Lampert, jude
regal și comite de Cenad, schimbă între ei niște moșii; Lampert cedează moșiile și satele
numite Micloskereke, Parthazeg (Parța15) și Karachunteluke din comitatul Timiș (Tymesien[si]), aflate în vecinătatea moșiilor regale Scephel (Jebel16) și Sohtus, ori a pertinențelor acestora, pe care regele le-a cumpărat și schimbat cu magistrul Teodor, fiul
lui Dominic de Weytheh17 (Voiteg), iar în schimb primește de la rege moșiile castrenses18 Halaaz, Rasaan și Temerken, precum și lacurile (stagnis) Mortua și Pataktou19.
Nu se menționează cărei fortificații regale îi aparțineau moșiile castrenses Halaaz (Halász), Rasaan (Razsán) și Temerken (Tömörkény) și lacurile (stagnis) Mortua (Morotva)
și Pataktou (Pataktó). Ele apar în actele referitoare ieșirea din indiviziune a neamului
Cenad, de exemplu:
14.04.1247: ... piscina, quae antiquiori nomine Patokthow vocatur, per quosdam autem
Chaka Thowa et per alios Rasanthoa nuncupatur, eadem piscina in longo et lato cum
praenominatis possessionibus et earum utilitatibus in toto, item Temerken prope Tyciam (Tisza) cum nemoribus in duobus locis existentibus et aliis utilitatibus suis, quae
intra metas eiusdem novas et antiquas dinoscuntur contineri distinctas a suis commetaneis20, precum și Rasan21. Tot acum se menționează și villam Halaz, quae est ibi, ubi
aqua Harangud (Harangod) cadit in Morotua/Morothwa veniendo de Petreu/Peturreu
cum omnibus utilitatibus ac pertinentiis ambulando per antiquas metas22. Dintr-un act
regal (9.02.1247) aflăm că Temurken, Rasan, Halaz sunt și sate (villae), iar Pataktou
este o pescărie (piscinam)23.
2.11.1323: la cerința lui Lampert, fiul lui Emeric, jude regal și comite de Cenad și de
Nitra, castelan de Topolchan, regele Carol Robert de Anjou emite o nouă diplomă, întărită cu puterea noii și autenticei peceți duble, în care transcrie și întărește scrisoarea
deschisă, care consemna schimbul de moșii din 5.06.1319, deoarece promisese ca la
prezentarea actului îl va transforma în privilegiu24.
1366: Micloskereke25.
11.06.1388: în cadrul unui schimb de moșii, magnificii Frank și Simion, feciorii decedatului [Nicolae zis] Konya banul de Szécheny (Zychen), comiți ai comitatelor Zólyom
14

Miklóskerek(e) (l.m.) = Miklós+kerek(e) = Nicolae+rotund/roată = Roata lui Nicolae?
Milleker, 1915, p. 222.
16
Milleker, 1915, p. 222 și 243.
17
mag[ist]ro Teodoro filio D[o]m[ini]ci de Weytheh (DL 91197).
18
várbirtokok (l.m.); i.e. [moșii] ale unui castru/cetăți / pertinențe ale unei cetăți (l.r.).
19
DL 91197; AkO, V, pp. 189‒190, doc 479.
20
Blazovich, Géczi, 1995, p. 107, rândurile 4‒11.
21
Blazovich, Géczi, 1995, p. 106, rândul 28.
22
Blazovich, Géczi, 1995, p. 108, rândurile 5‒8.
23
Blazovich, Géczi, 1995, p. 104, rândurile 11‒13.
24
DL 91197 (pe verso: sup[er] poss[essio]ne Tumerken și sup[er] Halaaz, Warsaou et Temerken); AkO, VII, p. 258, doc 554.
25
Nu am reușit să identific acest act amintit de către Felix MILLEKER (Milleker, 1915, p. 211).
15
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și Trencsén dau regelui Sigismund de Luxemburg și satele Oroz / Orozy26 cu vama
și Mykola cu două pescării din comitatul Timiș27. Felix MILLEKER avansează posibilitatea ca și acest Mykola să fie tot Miklóskerek(e)28.
Acest Miklóskerek(e) a supraviețuit prin toponimul Kereku / Cherecu29 aflat la
~2 km V de Paráz (Parța)30, la 11 km NV de localitatea Jebel de azi și la ~5‒5,5 km
SE de Oroscin mik și Oroscin mare, astfel că este cam departe de posibilele locații
Sápkerék, ori Orosz-kerék. Documentul din 1177 ne spune că Sápkerék este în vecinătatea satului Mégy, adică undeva la N de localitatea Cenei, iar Oroszkerék era în
vecinătatea prediului Vaja, care nu ajungea nicicum până în preajma râului Timiș de
azi, chiar dacă se întindea și la S de râul Bega (Veche).

26

în documentul reginei Maria din 2.12.1389 (Pesty, 1882, pp. 192‒195, doc 126; p. 194).
DL 7405; Pesty, 1882, pp. 177‒179, doc 119.
28
Milleker, 1915, p. 211.
29
Ungarn: Nach Aufnahme 1881, Massstab 1:75.000, K.u.k. Militärgeographisches Institut,
Zone 23, Kol. XXIV: Ótelek und Széphely (1884), Nach Aufnahme 1881, Geripp: Feldw[ebel].
Acham, Nach Zeichenschlüssel 1894, Terrain: Oberl[eu]t[nant]. Perakovic, Teilweise berichtigt
bis 16. II. 1912.
30
Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1881).
27
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ANEXA VI. O sintagmă inexistentă: Castrum regium Themes (1212)
În anul 1968, Coriolan SUCIU reușea să publice volumul II (O‒Z) al lucrării
Dicționar istoric al localităților din Transilvania, după ce anul anterior apăruse primul tom. Ca orice lucrare, și aceasta are destule nerealizări1. Dar una dintre ele le
întrece pe toate; la textul aferent municipiului Timișoara găsim 1212 castrum regium
Themes2, care apare și drept atestare documentară. În fapt, izvodul din anul 1212 oferă:
... et terra[m] Gyad ad q[ua]tuor arat[ra]. a cast[r]o temesien[si] exe[m]ta[m]3 ...

..., et terram Gyad ad quatuor aratra a castro temesiensi exemtam ...4
Acest castro temesiensi este castrum Temesiense (neutru).
Expresia castrum regium Themes nu apare vreodată în documentele medievale
din secolul al XIII-lea. Textul este un melanj între castrum de Themes (12665) și invenția castrum regium, care îi aparține lui SZENTKLÁRAY Jenő (1912). Acesta afirma că În 1212, când Andrei al II-lea donează comitelui Sebus o pustă de patru pluguri numită Gyad sau Gyovad existentă în regiunea Ciacova ‒ Obad, el numește cetatea Timișoara cetate regală, „castrum regium”6 (tr.m.). Și drept argument, prin nota
27, citează corpusul de documente timișene publicat de către ORTVAY Tivadar, pe
baza arhivei PESTY Frigyes, în anul 1896. Dar documentul invocat nu conține mențiunea castrum regium4. Într-adevăr, castrul Timiș era cetate regală și în anul 1212,
pământul de patru pluguri este donat de către rege din patrimoniul/domeniul ei, dar
SZENTKLÁRAY Jenő, în acest caz, a "violat" informația istorică și modalitatea de
citare a ei.
Fiind vorba de un dicționar, Coriolan SUCIU nu era obligat să citeze sursa
informației sale, cu toate că, în alte cazuri, chiar și pentru Timișoara, o face. Pura sa
invenție ‒ 1212 castrum regium Themes ‒ a făcut carieră istoriografică, fiind citată de
atâtea ori8 încât a devenit un adevăr imuabil! În peste jumătate de secol de la apariție,
nimeni nu a avut curiozitatea să o verifice și nimeni nu a corectat-o explicit ...
1

De exemplu, nu utilizează lucrarea lui MILLEKER Bódog (Felix MILLEKER), Délmagyarország középkori földrajza, Temesvár, Délmagyarországi Történelmi és Régészeti MuzeumTársulat, Csanád-egyházmegyei könyvnyomda, 1915, 272 pg.
2
Suciu, II, p. 193.
3
DL 64.
4
Ortvay, Pesty, 1896, pp. 1‒2, doc 2.
5
cas[tru]m de Themes (DF 275873). În sec. XIII, doar acest document conține grafia Themes.
6
1212-ben, midőn II. Endre a Csák és Obád vidékén fekv négy ekényi Gyad vagy Gyovad pusztát
Sebus comesnek adományozza, a temesvári várat királyi várnak, „castrum regium“-nak nevezi.2
(Szentkláray, 1912, p. 2).
7
Ortvay: Oklevelek Temes várm[egye]. és Temesvár város történetéhez. I. k[ötet]. 2. l[ap].
8
doar câteva exemple: Giurescu, Giurescu, 1974 (și edițiile ulterioare!), p. 241; Decei, 1974, p.
400, nota 14; Suciu, 1976, p. 1058/8; Constantinescu, Gheorghiu, Gheorghiu, 1977, p. 179;
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*
* *
Anul trecut, compozitorul Gabriel ALMAȘI, de la Facultatea de Muzică și
Teatru a Universității de Vest din Timişoara, a obținut premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pentru muzică simfonică. Lucrarea premiată se
numește „Themes/Anthemes” și a fost dedicată centenarului Orchestrei Simfonice
Timișorene. „Titlul Themes/Anthemes reprezintă un joc de cuvinte între Themes – care
însemnă „temă” sau „castrum regium Themes”, cum este menţionată Timișoara în
izvoarele medievale timpurii și Anthemes – lipsa temei”, spunea Gabriel ALMAȘI în
momentul primirii distincției9. După cum se vede, monstruozitățile istoriografice pot
"naște" și lucruri importante ...

Decei, 1978, p. 212, nota 6; Matei, 1979, p. 260; Cucu, Ștefan, 1979, p. 454; Colta, 1999, p. 145;
Ghinea, 2000, p. 1297; Popescu, 2005, p. 9; Luca, 2005; Luca, 2006, pp. 253; Haţegan,
Petroman, 2008, p. 14 (sub forma CASTRUM (REGIUM) DE TYMES (cetatea regală de pe
Timiş)); Luca, 2010, p. 251 etc.
9
Daniel GROZA, Un timișorean obține premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din
România, pentru muzică simfonică, on-line https://ghidulbanatului.ro/, 11.03.2021 (19.07.2021).
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