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MAPPA VON DEM TEMESVA[R]ER. DISTRICT. ... IM JAHR 1720. 
 
 

Sorin Forțiu* 
 
 
* Universitatea de Vest din Timișoara; sorinfortiu@gmail.com 
 
 
Abstract. Banat’s historical geography was not yet written. Each new source made available is 
a true treasure. In this situation are the ten district maps done for the region between 1718–'25. 
In this study I try to analyze the map done in 1720 for the district of Timișoara and to pinpoint 
the new information made available. The map helps us to detect an urban-demographic catas-
trophe in the area immediately after the Habsburg conquest (1716). Also, the district maps will 
correct the historiographical information on the Karolinische Ansiedlung (1717–'40). 
 
Keywords: district maps, Timișoara, 1720, Banat, Mercy, colonization, fortifications, Deg, 
                    Kopacs/Copaciul 
 
 

În Banat, orice încercare de reconstituire a unei punctuale şi/ori generale geo-
grafii istorice, care implică perioada medievală, se loveşte de câteva impedemente 
aproape insurmontabile: 
–lipsa unor instrumente de lucru (documente de epocă editate/traduse/publicate1); 
–modalitatea de constituire a domeniilor (nobiliare şi orăşeneşti) în epoca medievală2; 
–lipsa accesului la hărţile cadastrale de detaliu realizate începând cu sfârşitul secolu-
lui al XVIII-lea, care ar putea conserva micro-toponimia existentă anterior3. Fără aceste 
hărţi, şi fără existenţa unei microtoponimii care să reflecte realităţi trecute, aproape ori- 

                                                      
Notă: în acest studiu citarea se face prin intermediul textului oferit italic (înclinat). Dacă textul 
          citat conține la rândul său text italic, atunci acesta este oferit aici cu scris normal.  
           Studiul a fost scris în perioada august–septembrie 2015 și pregătit pentru publicare în 
ianuarie 2019. 
 
1 documentele care conţin reambulaţiuni ale limitelor unor moşii bănăţene sunt rarisime, iar 
atunci când există fac referire la repere pe care nu le mai regăsim astăzi în teren, fiind dispă-
rute de foarte multă vreme. 
2 care nu sunt blocuri monolitice de teren compact, ci sunt, în general, constituite pestriţ (ici 
un sat/moșie, colo altul, dincolo altul, uneori cu distanţe mari între ele). 
3 de exemplu, în cazul arealului Giarmata – Cerneteaz, jud. Timiş, la Muzeul Banatului există, 
pentru zona respectivă, doar patru hărţi –nr. inventar 42, 655, 663, 1152a– şi acestea nu conţin 
informaţii relevante; la Direcția Județeană Timiş a Arhivelor Naţionale a fost identificată o 
singură hartăb a zonei în discuţie. În timp ce în diferitele arhive din Budapest, HUc există 18 
hărţi, dar, din păcate, consultarea lor implică costuri financiare (transport, cazare etc.). Acce-
sarea hărților "transferate" de la Timișoara la București în perioada comunistă implică costuri 
financiare (de ce nu sunt repatriate? Pentru că nu interesează pe nimeni!). 
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ce încercare de identificare devine non-ştiinţifică pentru că, de cele mai multe ori, nu 
se poate pune semnul identic între obiectivele arheologice relevate de cercetările de 
teren noninvazive şi sursele istorice. De aceea, atunci când devin disponibile noi surse 
cartografice acestea trebuie tratate cu toată atenţia şi bunăvoinţa.  

Un astfel de caz este reprezentat de cele 10 hărţi districtuale4 realizate de către 
autorităţile habsburgice în perioada 1718–'25, care vor reprezenta probabil "schele-
tul"5 nedeclarat al hărţii "Mercy" (1728)4. Alexander KRISCHAN a atras atenția asupra 
lor încă din anul 19636, dar doar acum acestea sunt disponibile on-line4 și pot fi con-
sultate fără probleme. Arheologii au început deja să le utilizeze în activitatea lor cu 
rezultate notabile7.  

În cadrul acestui studiu ne vom îndrepta atenţia asupra hărţii districtului Timi-
şoara (1720) şi vom face, punctual, câteva observaţii8, care să fie folositoare atât pen-
tru studiul viitor al celorlalte hărţi, cât şi, mai general, pentru istoriografia bănăţeană: 
 

■  Mappa \ Von dem \ Temesva[r]er.9 District. \ Worinen Alle Bewohnte Dorffschaff-
ten, Sambt denen Prædien, Flüssen, bäch, Morasten, und \ Waldungen Enthalten, 
nach Vorgenommener Geometrischer accurater Abmessung \Im Jahr 1720. [cartuș]10. 
 

                                                                                                                                         
   a Nr. 42: Giarmata, 2/2 [sec.] XIX, folio 1 (în fapt, este harta domeniului grofului Victor Abra-
ham GYURKY); Nr. 655: Giarmata/Ghiroda – GAS, an 1956/1957, folio 4; Nr. 663: Pişchia 
(GAS Giarmata), an 1956/19571, folio 1; Nr. 1152: Zona Sînandrei-Carani-Corneşti-Cerne-
teaz-Covaci- arheologie, an 1975, folio 1. 
   b Colecţia de hărţi şi planuri, Fond 104, Inventar 1722, Nr. 280 (nr. vechi 2/1927), denumire: 
Harta terenului străbătut de un val roman - Maşloc, Fibiş, Pişchia, Cerneteaz, Giarmata, scara 
1:75000, 421 × 343 mm, realizat 4.03.1927, 1 planşă + parte scrisă (nimic interesant din punct 
de vedere toponimic). 
   c Csernegyház (în număr de 4), Temesgyarmat (1), Temeskovácsi (–), Szentandrás (5), Hidas-
liget (8), toate menţionate de http://maps.hungaricana.hu/ (accesat 25.04.2015). 
4 vide Anexa I. 
5 asemănător Squellette \ Der aufnahms Carte von Temeschwarer Bannath \ in 208 Sections sub 
Nro 5, care acompaniază Josephinische Landesaufnahme (1769–'73) (vide și Anexa I pentru 
un prim comentariu asupra acestei probleme). 
6 Krischana, Fassel, 1999, pp. 310–311; doar amintite, parțial și fugitiv, după A. Krischan și data-
te defectuos de către Aurel ȚINTĂ în lucrarea sa dedicată colonizării caroline (1716–'40) (Țintă, 
1972, p. 59). 
  a Alexander KRISCHAN [* 25.02.1921, Jimbolia; † 21.06.2009, Wien]; pentru informații vide 
https://de.wiki pedia.org/wiki/Alexander_Krischan (accesat 5.08.2015). 
7 de exemplu, Floca, 2017; Diaconescu et alii, 2018.  
8 axate primordial pe conținutul informațional al hărții. Modalitatea de reprezentare cartografică 
a teritoriului și a formelor de relief nu interesează în acest context. De asemenea, din motive de 
spațiu, nici alte probleme nu au fost tratate acum. Pentru că o imagine valorează cât o mie de 
cuvinte, îmi voi permite să abuzez de ele în acest studiu.  
9 pe hartă s-a inscipţionat corect Temesvarer District. 
10 Harta \ Districtului Timișoara (sau A \ Districtului Timișorean) \ Care Conține Toate Comu-
nitățile sătești (i.e. satele locuite), incluzând Prediile, Râurile, pârâurile, Mlaștinile și \ Pădu-
rile lor, după Măsurători precise Realizate Geometric \ În Anul 1720 (tr.m.). 
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1. Observații 
1. Hartă manuscris, fără autor(i)11, copie12 color, 82 × 59 cm, scara [1:1220 

00]13, disponibilă la Hadtörténeti Intézet és Múzeum din Budapest, HU, Fondul: B IX 
Ausztria–Magyarország • B IX a politikai, közigazgatási térképek (XVI. századtól 
1918-ig), Cota: B IX a 659, on-line http://maps.hungaricana.hu/hu/47936/ 

Artistic executată, harta este fără grid de longitudine/latitudine14, chiar dacă este 
realizată nach Vorgenommener Geometrischer accurater Abmessung15, cu o roză a 
vânturilor în colţul din dreapta–sus16, cartuş cu denumirea hărţii şi o legendă minimală 
în colţul din dreapta–jos. Ea nu conţine strict teritoriul districtului de Timişoara ci, 
spre deosebire de restul hărţilor17, şi porţiuni semnificative din teritoriul districtelor 
înconjurătoare. 

[Legenda:] 

 
Bewohnte Dőrffer Sat locuit 

 

 

Unbewohnte Dőrffer18 oder 
Prædien 

Sat Nelocuit sau 
Prediu 

  Districts = Granitz Graniţă districtuală 
 

2. Semnul grafic19  nu este explicat în legenda hărţii. El acompaniază 6 
sate din districtul Timişoara (Fig. 1. a‒f): Brukenaip (Bruckenau; azi, Pişchia), St: 

                                                      
11 toate cele 10 hărţi districtuale sunt în această situaţie (vide Anexa I). 
12 originalul este la Nationalbibliothek, Wien, iar o copie realizată în anul 1751 la Kriegsarchiv 
des Österreichischen Staatsarchivs, Wien, cota B IX a 659. 
13 Masstab von 6000. Geometrischen Schritten, Zweÿer Stunden oder einer Teutschen Meillena 
(Scara de 6000 de paşi geometrici, două ore sau o milă germană -tr.m.). 
    a O milă germană (Meile) avea 24000 de picioare (Fuß) germane (dar acesta varia conside-
rabil de la un loc la altul). Mila austriacă standard, folosită în sudul Germaniei şi în teritoriile 
Casei de Habsburg, avea lungimea de 7,586 km. 
14 ceea ce este chiar ciudat pentru că exista deja cel puțin o hartăa gravată la Wien în anul 1709, 
care a fost tipărită în 2500(!) de exemplare, și care conține și zona Banatului, care avea grid de 
longitudine și latitudine. Luigi Ferdinando, conte MARSIGLI și secretarul său Johann Christoph 
MÜLLER realizaseră determinări astronomice precise și la Szeged (17.06.1696) ori Titel (17–
18.07.1696) (Stoye, 1994, p. 136).  
    a Mappam hanc Regni Hungariæ ... (Müller, 1709). 
15 după realizarea preciselor măsurători geometrice (tr.m.). Afirmația s-a dovedit a fi reală în 
cazurile reconstituirilor de la Mașloc, Vingha (Vinga) și [Gradisca]a (acestea vor fi publicate, 
împreună cu studiile istorice aferente, cu altă ocazie); vide și Anexa VII.  
    a fortificație la SE de Pobda (Bobda) (vide infra Fig. 15).  
16 Occidens – Apus (V), Septentrio – Carul Mare (N), Oriens – Răsărit (E), Meridies – Amiază 
(S). 
17 Restul hărților conţin porţiuni mici din districtele alăturate: Cenad (Becicherec, Timișoara), 
Panciova (Vârșeț, Ciacova, Becicherec), Palanca Nouă (Vârșeț, Panciova, Golubac, Almaș), 
Vârșeț (Palanca Nouă, Ciacova), Ciacova (Lugoj, Becicherec, Panciova, Vârșeț), Orşova–
Almăj (Golubac, Ključ). 
18 pe anumite hărţi apare Dorfschafften (comunitate sătească) (vide Anexa I). 



 

852 

Peter (Deutsch Sankt-Peter; azi, Sânpetru German), Freÿdorf (Freidorf, care a fost 
menţionat pentru prima oară doar în luna mai a anului 1719 într-o petiţie adresată 
împăratului Karl al VI-lea de către comandantul cetăţii Timişoara, Franz Anton Paul, 
Graf Wallis von Karighmain20; azi, al XII-lea cartier al municipiului Timişoara), Iar-
math (azi, Giarmata), Riccass (azi, Recaş), Huÿbecsth (Neupetsch; azi, Peciu Nou), 
iar aceste cazuri (mai ales Freidorf) ne fac să îl considerăm drept semn grafic pentru 
un sat nou colonizat ori localitate colonizată21. La prima vedere, această concluzie 
pare că este întărită de cazul satului Neu Arrath (azi, Aradul Nou, cartier al munici-
piului Arad), care pe Harta districtului Lipova din anul 171822 apare cu acest semn 
pentru ca pe Harta districtului Timişoara (1720) să nu mai fie acompaniat de acesta 
(Fig. 1. g‒h). Nu putem exclude cu desăvârşire posibilitatea ca lipsa semnului grafic 
de pe harta districtului Timişoara să se datoreze doar faptului că Neu Arrath nu apar-
ţinea de acest district. Iar această ultimă posibilitate este confirmată de cazurile  Guthen-
born23 oder Edekut (Guttenbrunn24, (Temes)Hidegkút25; azi, Zăbrani26, jud. Arad) 
şi Lippova (Lipova, jud. Arad), care pe Harta districtului Lipova (1718) apar cu acest 
semn pentru ca pe Harta districtului Timişoara (1720) să nu se menţioneze nici măcar 
faptul că Edekut se numeşte deja Guttenbrunn, ori semnul să lipsească în cazul Lippo-
va (Fig. 1. i‒j).  

                                                                                                                                         
19 în cazul Russova (azi, Rusova Nouă; vide Anexa II. 49) de pe Mappa \ Von dem \ Uÿpallanker 
District. \ ... im Jahr, 1724. apare un semn grafic ușor modificat . 
20 Franz Anton Paul, Graf Wallis von Karighmain [* .01.1678; † 18.10.1737]; între 21.10. 
1716–1.10.1729 comandantul cetăţii Timişoara, guvernator al Transilvaniei (1732–'34). 
21 nu se poate accepta că, de exemplu, Vârşeţ, care apare cu acest semn pe harta districtului 
omonim din 1718–'25, ori Lipova înainte de 1718, erau doar simple prediia la sfârşitul stăpâ-
nirii otomane.  
    a la începutul stăpânirii habsburgice în Banat prin prediu se înțelegea teritoriul care aparți-
nea unui sat părăsit (vide și Anexa V). 
22 Mappa Von dem Lippovaer und Facseter District (vide Anexa I). ... colonizarea ei a început 
încă din 1717; ... (Ţintă, 1972, p. 159). 
23 numele german Guthenborn (fântână/izor bun(ă) -tr.m.), care pare că nu este o traducere a 
Edekuta (fântâna lui Edeb -tr.m.), este un indiciu clar că este vorba de colonişti ţărani veniţi din 
vestul Europei. 
    a pe hărțile tip "Mercy" apar Edekut oder Guttenbohrn / Edekut sau doar Guttenbohrn. Satul 
este atestat drept Hydegfew (i.e. Hidegfő, 1463), Hydegkwth (Hidegkút / fântână rece (tr.m.), 
1561), Sedekut (1717) (VAJ, I, p. 415: Hidegkút 6. Te). 
    b dar edeskut = fântână dulce (i.e. bună); kút = fântână, puţ (l.m.); édes = dulce (l.m.); gut = 
bun (l.g.); born = izvor, fântână (şi fântână sărată) (l.g.). 
24 Colonizarea localităţii cu ţărani germani a început în 1724, ... (Ţintă, 1972, p. 158). 
25 izvor rece din Timiş (tr.m.). 
26 să observăm că Zsabran (Zăbrani) era un sat diferit de cele două sate Edekut (Hidegkút) pen-
tru ca azi ele să indice aceeaşi realitate (pe un nou loc). De asemenea, să notăm că în acest caz 
există un "maxim" toponimic reprezentat de cele două sate şi un sat părăsit sau prediu numite 
Edekut, la S de Mureş, în districtul Lipova. Acesta este atins şi de cele trei sate Recaş (două 
sate Reccass, care dispar şi un sat nou colonizat, Riccass) din districtul Timişoara.  
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3. Spre deosebire de ce se ştia până acum în istoriografie27, colonizarea la nive- 
lul satelor începe imediat după cucerirea zonei: Aradul Nou28, Lipova29 şi Guttenbrunn30  

Harta districtelor Lipova şi Făget 
(1718–'19): 

Harta districtului Timişoara  
(1720): 

a.  b.  

 

 
c.–d. 

 

 
e.–f. 

 
g.–h.  

                                                      
27 Ţintă, 1972. 
28 localitate colonizată cu ţărani germani în decursul anilor 1722–1723 (Ţintă, 1972, p. 154). 
29 1722 (Ţintă, 1972, p. 159). 
30 1724 (Ţintă, 1972, p. 158). 
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i.  j.  
 

Harta districtelor Lipova şi Făget 
(1718–'19): 

Harta districtului Timişoara  
(1720): 

 
k.–l. 

    

m.  
Fig. 1. 

 n. 
a.–n. 

(jud. Arad) înainte de anul 1718 (sau, la limită, chiar în acest an), iar Pişchia31, Sânpetru 
German32, Freidorf33 (Fig. 2), Giarmata34, Recaş35 şi Peciu Nou36 înainte de anul 1720. 

Să observăm şi faptul că în cazul acestor sate casele coloniștilor au fost iden-
tificate prin puncte/buline roşii mai mari decât cele folosite pentru restul satelor (cf  

                                                      
31 primii colonişti [din vestul Europei] s-au aşezat înainte de decembrie 1724 (Ţintă, 1972, p. 
155). 
32 anterior lunii septembrie 1723 (Ţintă, 1972, p. 165). 
33 probabil în 1723 (Ţintă, 1972, p. 157). 
34 1722 (Ţintă, 1972, p. 158). 
35 ... este posibil ca în 1723 (Ţintă, 1972, p. 164). 
36 Primii colonişti [din vestul Europei] sunt amintiţi în 1723 (Ţintă, 1972, p. 162). 
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Freÿdorf ‒ Vtvin -Fig. 2). 
Aceste noi date, care ne arată că Aurel ŢINTĂ a greșit în peste jumătate din 

cazuri37, invalidează câteva dintre certitudinile38 avansate de acesta în urmă cu aproa-
pe jumătate de secol relativ la colonizarea carolină (1717‒'40)37. Cea mai importantă 
informație oferită de hărțile districtuale se referă la colonizarea la nivelul satelor, care 
începe imediat după cucerire zonei, iar în perioada 1717–'21 apar deja 10 sate colonizate 
cu țărani din vestul Europei37.   

 
Fig. 2. Freidorf, sat colonizat (1720). 

4. Casele din sate au fost identificate prin puncte/buline roşii. Dar există și altfel 
de buline, chiar mai mari decât cele folosite pentru locuinţe, izolate pe anumite cursuri 
de apă. Nu apar pe râul Mureş şi sunt de găsit doar pe braţul Timişului numit Parza-Arm 
(braţul Parţa; azi, râul Timiş). Un singur caz a fost identificat pe "râurile interioare"39; 
pe Jarkos – graben, un braţ al Begăi, care se "rupe" de cursul principal în amonte de 
satul Pudinz (Budinţ), şi care se vărsa în râul Timiş la sud de satul Bukavaz (Bucovăţ) 
(Fig. 3). Cele mai multe astfel de buline apar pe râul Bega. Ele nu sunt locuri de trecere 
a apelor40, ci mori41 (Fig. 3). 

5. Nu există o legătură intrinsecă între numărul de buline/puncte roşii şi numă-
rul de case dintr-un sat42. Şi putem verifica lesne acest lucru folosindu-ne de rezulta-
tele primei conscrieri habsburgice din Banat43. 

                                                      
37 vide Anexa II. 
38 aceste concluzii ale lui A. Ţintă oricum se bazau pe nişte izvoare care, după cum chiar el men-
ţiona, dau, în general, puţine informaţii ... asupra celor aşezaţi până în 1723 (Ţintă, 1972, p. 88). 
39 prin "râu interior" înțeleg un curs de apă care unea râurile Timiş și Bega. 
40 unele nu sunt în apropierea unor drumuri. 
41 chiar dacă unele nu au drumuri înspre/dinspre ele, (doar) legenda care acompaniază Mappa 
Von dem Uÿpallanker District ... (1724) menţionează că ele sunt Mühlen (l.g.; moară -l.r.). 
42 ideea apare în istoriografia şvăbească referitoare la satul Freidorf, unde se consideră că ar fi 
existat 8 case în anul 1720 (chiar dacă numărul bulinelor este de 12!), invocându-se tocmai 
această hartă districtuală drept argument. 
43 vide Anexa V. 
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Fig. 3. a–c 

 

 

 
6. În jurul Temesvar apar singurele 

două situaţii de pe întreaga hartă în care aglo-
merări de case nu sunt identificate onomas-
tic44. Acestea reprezintă viitoarele sate Me-
hala (NV) şi Maierele Vechi (SV) (Fig. 4). 

Există situaţii în care semnul grafic 
pentru Sat Nelocuit sau Prediu nu este acom-
paniat şi de numele corespunzător. De exem-
plu, la NV de vechiul sat Săcălaz a existat 
satul Lucadelek / Lucadellek (171745) / Luka-
telek (176146) (Fig. 5). 

Csessvar şi Durikjas sunt singurele 
toponime care nu sunt acompaniate de vreun 
semn clarificator pentru sat, prediu ori altce-
va. Dacă Csessvar indică poziția cetăţii   

Fig. 4. 
 

                                                      
44 mai există astfel de situații și pe alte hărți (de ex., Nădrag pe harta districtelor Caransebeș și 
Lugoj (1723), un sat neidentificat pe malul stâng al Dunării, lângă Gornÿ Lupkova – Dolnÿ 

Lupkova (Liubcova), pe harta districtului Palanca Nouă (1724) etc.). 
45 Conscripția "Mercy" (1717) (Szentkláray, 1879, pp. 20–27; p. 21; Roos, 2018, p. [62], 66 
(vide și Anexa III). 
46 pe harta Temesvar \ Bannat. \ abgetheilet in seine \ District \ und \ Process \ Anno 1761. / 
Erklærung \ Zu dieser Bannat[(h)er?] Charten \ ... Theis und Maroscher in das Banath ein-
getrettene Mililaren oder neue Dorffer von der Land-Miliz bervohnet \ Fecit Ama[do / ncio?]: 
de Aldana Mald[onado]. L[ieutenant?]: et In[genieur]. 
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medievale Sasvar47 (Fig. 6), Durikjas (Fig. 7. b), pro-
babil un prediu la N de satul dispărut Ketvill (ulterior, 
Gelu) şi la ENE de satul Varias (Variaş), este atestat 
documentar drept moșie și prediu încă din 12.07.145448 
(Turekház / Túregyháza; i.e. casa ori parohia lui Tur 
/ T(h)ar)49. 

7. Pe Harta districtului Timişoara (1720) sunt 
oferite mai multe amănunte referitoare la zona din Har-
ta districtului Lipova (1718–'19) pe care o dublează 
decât se află pe cea originală; de exemplu, există un 
sat Edekut pe malul râului Mureş, care pe Harta dis-
trictului Lipova apare drept Sat Nelocuit sau Prediu, 
un Prediu numit Edekut mai la vest, este nominalizat 
Satul Nelocuit sau Prediul Stessara, chiar şi Gutten-
brunn pare că s-a mutat într-o vale, mai la SV de po-
ziția iniţială (Fig. 1. i‒j). Această claritate sporită a 
hărţii realizate ulterior, care poate fi lesne explicată 
prin experiența dobândită în timp de către topografii/ 
cartografii habsburgi, este confirmată şi în cazul zonei 
Maşloc–Alioş50 (Fig. 1. m‒n).  

8. Şase sate vor dispărea ulterior anului 172051: 
Boldor (prediul Boldor la E de satul omonim, la S de 
satul Cseneæ / Cenei)52, Dvorin (la N de satul Monos-
ter / Mănăştur), Ketvill  (la E de satul Varias / Variaş), 
ambele sate Reccass (la S de Bega; vide Fig. 9), Sillas 
(la SE de satul Nemet / Beregsău Mic) (Fig. 7).  

Fenomenul dispariţiei unor sate este întâlnit şi 
în epoca otomană. De exemplu, Opatitza \ pag[us / i].  

 
Fig. 5. 

 
Fig. 6. Fortificația de la 

Sasvar (Cetatea vulturilor / 
papurei?). 

 

                                                      
47 vide întreaga discuţie despre identificarea cetăţii Sasvar în ArheoGIS, 2011, pp. 410–425. 
48 DL 14855; DL 14856. 
49 vide Forțiu, 2018, pp. 846–852. 
50 pe Harta districtului Lipova (1718) nu apare prediul Alleusch / Alios, ci doar satul Alleusch 
(Alioș); apare un singur prediu Mackslock (Mașloc); spre deosebire de Harta districtului Timi-
șoara (1720), unde este indicat drept sat, Viskut apare doar ca un Sat Nelocuit sau Prediu; pre-
diul Filliptok lipseşte. 
51 Sate care dispar în districtul Lipova (a fost analizată doar zona dublată de Harta districtului 
Timişoara): Kier (pe malul stâng al Mureşului, la E de satul St: Miklos / Sânnicolau Mic), 
Kutvill (pe Mureş, la V de satul Paullics / Păuliş), Kalch=offen (pe Mureş, la SE de Păuliş), 
NovoZello (pe Mureş, la E de Păuliş). Vide și Anexa III. 
52 încă apare drept Poldur Predium pe ridicarea topografică militară iozefină (Josephinische 
Landesaufnahme, 1769‒'72), la N de Pustiniş şi la V de Uivar (20°51'45" E / 45°39'32" N). 
Pe următoarele ridicări topografice apare Puszta Davidháza (pusta Casa lui David -tr.m.) în 
această zonă. 
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Fig. 7. a.–c. 

 

 

 
Fig. 8. Mappa Geographico Limitanea (1703), Sectio, XXXII (fragment). 

ol[im53]. (Opatiţa \ odată sat (i.e. sat pustiit, predium -tr.m.), aflat pe malul stâng al 
râului Mureş, în aval de cetatea Arat (Arad) şi în amonte de satul părăsit Zaterlak 
(Zădăreni), se găseşte reprezentat pe Mappa Geographico Limitanea (1703), realizată 
                                                      
53 Semnul cartografic nu este cel pentru Loca ... deserta, dar precum în cazurile Surduk pag. ol.; 
Grinde, pag. olim.; Zegisora pag. olim.; Tatarliest pag. ol. (vide Sectio XXIX. \ Pars. \ Confi-
nium \ Transylvaniam â Banatu \ Temisvarino separantium; \ item, \ Pars eorum, qvæ \ Hun-
gariam â Banatu dirimentia \ Marusii, fl[uvi]: ripa meridionalis \ seu, deorlum navignanti, 
Sinistra. \ Efficit. [1703] - Müller, Marsigli, 1703). 
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cu ocazia trasării graniţei după pacea de la Karlowitz (1699)54 (Fig. 8). Satul, despre 
care avem informaţii începând cu anul 155455, era deja dispărut în august–septembrie 
1700, când Luigi Ferdinando MARSIGLI și secretarul său Johann Christoph MÜLLER 
călătoresc pe malul drept al Mureșului, de la Szeged spre Arad, în drum spre Lipova 
și Caransebeș, în vederea determinării noii granițe habsburgo-otomane. În anul 1709, 
Opatitza56 încă mai figurează pe harta Ungariei57 realizată de către Johann Christoph 
MÜLLER58, dar informația are deja aproape un deceniu vechime și este alterată gra-
fic59. Nu-l mai regăsim în conscripţia din anul 171760 şi nici pe hărţile districtului Lipo-
va (1718) ori Timişoara (1720) (nici măcar ca prediu). S-a neantizat fără urmă proba-
bil în ultima fază a Marelui Război contra Otomanilor (1683–'99). 

9. Mai multe sate se vor  muta pe amplasamente noi (Fig. 9.a‒f): 
a. cele două sate Reccass de la S de râul Bega dispar, iar Riccass (sat nou colonizat) 
devine Recaş (Fig. 9a). Primele două sate sunt cele medievale, iar al treilea este loca-
litatea Recaș de azi, care este colonizată de către habsburgi în perioada 1717‒'20. De 
aceea, nu se poate "translata" istoria medievală a primelor două către al treilea, iar 
dacă acest lucru are loc (și are!) este vorba doar de un furt al istoriei altor localități61.  

Harta districtului Timișoara (1720) Hărţi Google 

  
 

                                                      
54 Sectio, XXXII. \ Pars \ Confinium, \ qvæ \ MarusI (sic!) fl[uvi]. ripa meridional \ efficit. (Müller, 
Marsigli, 1703). 
55 Engel, 1996, p. 99. 
56 o localizare defectuoasă Aradu Nou (Újarad) helyén állt (Engel, 1996, p. 99). 
57 și pe altele derivate din ea și semnate de către Christoph WEIGEL, Johann Baptist HOMANN, 
Petrus SCHENCK cel Tânăr, Matthias SEUTTER, Tobias Conrad LOTTER de-a lungul seco-
lului al XVIII-lea. 
58 Müller, 1709. 
59 semnul cartografic indică un Pagus și nu un prediu. 
60 Szentkláray, 1879, p. 21; Roos, 2018, pp. 66–69.  
61 de exemplu https://ro.wikipedia.org/wiki/Recaș (cu indicații bibliografice). 
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b. Iesvin / Izvin este mutat la N de râul Bega. 

 
  c. Górkjanos (Gyertyámos)62 este mutat pe lo-
cația actualei comune Cărpiniş (~1778–'81).  

 

Fenomenul este observat şi în cazul satelor din districtul Lipova: 

 

d. Munar s-a mutat ceva mai la SE? 
 

  
e. Mașloc se "mută"63 la NNV, în preajma unui prediu cu același nume (Macslok). 
                                                      
62 hotărârea de desfiinţare a satului a fost luată de autorităţi în anul 1778, iar atestarea docu-
mentară a noului sat cu această denumire se face la 31.10.1781 (Calincof, 2000, p. 250, 252). 
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f. Zsabran (Zăbrani) s-a mutat mai 
la Sud. 

Lista poate crește la substanțial dacă luăm în considerate toate Satele Nelocuite sau 
Prediile. 

10. Alte observaţii 
a. Alte toponime: păduri, râuri, mlaştini etc. 

Armada (râul Aranca). 
Basha=brun. (fântâna pașei; fosta reşedinţă de vară a paşei de Timişoara). 
Râul Bega apare cu două nume; în aval de Prediul Hettin (Hetin, RS) drept Beghé 
Fl., iar în amonte de satul Kissetto (Chizătău) drept Temischel. - Fl.  
Berexova - Fl: (râul Beregsău /azi, Bega Veche (sic!) şi Măgheruș). 
Bidishir-Morast (mlaştina Bidishir) la E de Tamishez. 
Colinschka (Collinskas64) Hunka65 (folosit drept reper pentru delimitarea graniţei dis-
trictuale dintre districtul Timişoara şi districtele Cenad şi Becicherec; triplex confinium). 
Dolina ("râu interior" la NV de Ghirok (Giroc)). 
gnaraska ("râu interior" la NE de Dignas (Diniaș)). 
Jarkos - graben (un braţ al Begăi, care se "rupe" de cursul principal în amonte de satul 

                                                                                                                                         
63 În conscripția din anul 1717 Maschlok / Maslok apare cu 14 case fiind localizat în districtul 
Lipova (Szentkláray, 1879, p. 24; Roos, 2018, p. 81). Pe hărțile districtelor Lipova (1718) și 
Timișoara (1720) încă apare satul Mackslock / Macslok, care este indicat deja ca prediu pe har-
ta "Mercy" (1728). Deci, satul s-a pustiit în perioada 1721–'27. Ridicat în 1769–'70, cu colo-
niști din vestul Europei, satul Blumenthal este redenumit Máslak (l.m.; de unde provine ulte-
rior și Mașloc (l.r.)) în secolul al XIX-lea (edificatoare este evoluția denumirii satului în Sche-
matismus venerabilis cleri dioecesis Csanadiensis: până în anul 1835: Blumenthal; din 1835: 
Blumenthal (Máslak); din 1886: Máslak (Blumenthal)). Într-o lucrarea lui JEKELFALUSSY 
József din anul 1888 apare încă drept Máslak (Blumenthal) (Jekelfalussy, 1888, p. 497). Din 
12.07.1890 este folosită denumirea de Máslak în registrele parohiale ale bisericii romano-cato-
lice din localitate.  
64 Pe Harta districtului Becicherec (1722). 
65 Floca, 2017, p. 673. Hunka este un cuvânt adus de sârbi din sud și a fost preluat și în alte limbi; 
în limba română are și înțelesul secundar de Movilă de pământ făcută pe șes (MDA, II, p. 669). 
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Pudinz (Budinţ), şi care se vărsa în râul Timiş la sud de satul Bukavaz (Bucovăţ)). 
Hotos ("râu interior" între Medves (Urseni) şi Bukavaz (Bucovăţ). 
Marosch - Fl: (râul Mureş). 
Morast Welcher nicht durch Zukomen Ist. (Mlaştină care nu se poate traversa -tr.m.). 
ogrinova ("râu interior" la SE de Timișoara). 
Ordia Bruken (podul Ordiei66). 
Parza-Arm (braţul Parţa al râului Timiş; azi, râul Timiş). 
Perivackna (Berivakna67) Hunka (folosit drept reper pentru delimitarea graniţei distric-
tuale dintre districtele Timişoara şi Cenad). 
Schermus ("râu interior" la N de Dignas (Diniaș)). 
Tamishez ("râu interior" între Boldor și St: Marton (Sânmartinu Maghiar)). 
Temes - Fl: (râul Timiş). 
Truckner Morast (mlaştina Truckner). 
Zeabran-Wlad (pădurea Zăbran68) la S–SE de satul Vtvin (Utvin), la N de satul Schag 
(Şag). Pădurea în această zonă se întindea până la SV de satul St: Mihal (Sânmihaiu 
Român). 

b. Structuri 
■  Corneşti–Iarcuri şi valul său spre NNE (Fig. 10) 
Fortificaţia de la Corneşti-Iarcuri este relativ bine reprezentată. În plus, aici apare în 
premieră toponimul Schanz=Klenovaz, care îşi aşteaptă încă clarificarea69. În 1993, con-
sultând o variantă70 a hărţii "Mercy", Florin MEDELEŢ nota că Din colţul nord-estic 
al fortificaţiei [de la Corneşti-Iarcuri] porneşte un val (şanţ?) întrerupt la jumătatea 
lungimii sale care se termină la sud-est de Şagu (jud. Arad)71. Acest "val" se vede foarte 
bine atât pe Harta districtului Timişoara (1720) cât şi pe utilitarul Google-earth. Trebuie 
să observăm relaţia intrinsecă care există între acesta72 şi complexul de la Corneşti- 

                                                      
66 vide studiul nostru Pons Ordia (în curs de publicare). 
67 Pe Harta districtului Becicherec (1722). 
68 zăbran este un regionalism bănățean provenit din limba sârbă și are înțelesul de pădure oprită 
să se taie / pădurice rară. Alte posibile semnificații: dumbravă, gard sau rezervaţie (Creţan, 
Frăţilă, 2007, p. 56). 
69 „Schanz Klenovaz” (probabil, cum le numeau localnicii) (Szentmiklosi, 2015, p. 33). Spre 
deosebire de acesta, eu cred că locuitorii vremii din Schadang (Jadani; azi, Cornești, jud. Timiș) 
nu-l denumeau drept Schanz, care este o designare folosită doar de cartografii habsburgi, iar 
Klenovaz, care poate fi grafiat și drept Clenovacz / Clenovac (Clenovaț), poate este altceva 
decât denumirea Iarcurilor (chiar dacă harta pare că asta indică!).  
70 B. IX a 558–1, scara 1:500000. Valul este vizibil şi pe copia color existentă la Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum, Budapest, HU (Fondul B IX Ausztria–Magyarország • B IX a politikai, 
közigazgatási térképek (XVI. századtól 1918-ig), Cota B IX a 1166; 98,5 × 86 cm, 4 folio, 
scara [1:255000]) şi chiar şi pe copia existentă la Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest 
(Kéziratos Térképek, Cota TK 1255; 60 × 45,5 cm, scara 1:405000), unde este botezat chiar 
Rőmer Schantz. 
71 Medeleţ, 1993, p. 143, nota 33. 
72 doar acesta? Personal, am impresia că şi valul care vine "dinspre" Periam–Variaş–Sat Chinez 
se "opreşte" tot la Corneşti-Iarcuri. 
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Fig. 10. a‒d. Corneşti-Iarcuri și "valul" spre NNE (Șagu). 
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Iarcuri. Pe Harta districtului Timişoara (1720) "valul" nu trece la N de Saag (Şagu)73, 
iar pe cea a districtului Lipova (1718) el nu este reprezentat74. O echipă de cercetare a  

 

Universității de Vest sus-
ține că ar fi vorba doar de 
drumul medieval Timi-
șoara–Chama–Cornești–
Cornești-Iarcuri–Hune-
doara Timișană–Tisa No-
uă–Fântânele–Mureș75. 
■  De asemenea, pe harta 
districtuală din 1720 apa-
re şi o porţiune a valului 
de la Varias (Variaş), cu 
un apendice la N de Kenez 
(Sat Chinez), care, astăzi, 
nu mai este vizibil pe uti-
litarul Google-earth (Fig. 
11). 
 
 

Fig. 11. 

                                                      
73 toate cele trei valuri "romane" urcă până la râul Mureş. 
74 valul "roman" din E apare pe această hartă. 
75 Micle et alii, 2010. Dacă ar fi așa, ar fi singurul drum medieval reprezentat analog valurilor 
"romane"! 
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■  Cele trei clasice "Rőmer" - Schantz sunt bine repre-
zentate pe hartă. În plus, în 1720, valul "roman" din 
E era vizibil încă aproape de Mureş şi se dubla la capă-
tul său dinspre râu (Fig. 10c.). 
■  Se văd foarte clar, între localităţile St: Andrasch 
(Sânandrei) şi Csernikjas (Cerneteaz), două din cele 
patru structuri identificate de către Ioachim MILOIA 
în 192976. Ele indică dubla fortificație medievală de 
la Chama, oiconim atestat în 1333 (parohie), târg al 
oaspeților unguri (1337), cu un castelan (1520)77 (Fig. 
13).  

 
Fig. 12. 

 
Fig. 13. Medievala fortificație dublă de la Chama (Csoma). 

■  Spectaculoase sunt reprezentările fortificaţiilor ridicate de către otomani în luna au-
gust a anului 1696 (Fig. 14), în timpul luptelor cu trupele imperiale, care ridicaseră 
asedierea şi împresurarea cetăţii Timişoara și se retrăgeau spre Szeged. Fără ajutorul 
hărţilor districtuale Timişoara şi Ciacova manevrele militare şi locurile unde acestea  
 

                                                      
76 Miloia, 1929, pp. 61–62. 
77 vide și Forțiu, 2019.  
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Fig. 14. Fortificaţii otomane (august 1696). 
 

au avut loc sunt mult mai greu de desluşit78. O primă corecţie minoră este deja posi-
bilă79; satul ruinat numit Fen80, lângă care are loc prima luptă (21.08.1696), nu este 
satul Foeni81, ci Vide, un Sat Nelocuit sau Prediu la SV de Pardan (azi, Madja, RS)82. 
■  La SSE de Pobda (Bobda, jud. Timiș) apare o fortificație nenominalizată onomas-
tic (Fig. 15a). Conform unei alte hărți din epocă, Plan \ Der \ Beghe Von Utvin. bist 
Beczkerek.83 (Fig. 15b), ar fi vorba de Gradisca (Gradišća). Denumirea este o desig-
nare generală pentru locul unei fortificații84. Încercările de indentificare în teren a ur-
melor acesteia nu au avut succes până acum. 

                                                      
78 Nusretname, pp. 459–484; Bároti, 1912, pp. 1–9; Stoye, 1994, pp. 136–140. 
79 acestui subiect incitant îi voi aloca un studiu separat. 
80 Nusretname, p. 469. 
81 Haţegan, 2005, p. 273. Drumul de la Feigne (Foeni) la Binlak avea spre V o mlaştină întinsă 
şi impenetrabilăa, care se întindea până la NE de locul de tabară otoman figurat pe hartă (vide 
Mappa Von Dem Csakowaer. District). 
   a Morast Welcher nicht durch Zukomen Ist. (vide Mappa Von dem Temesvaer. District.) / Mlaş-
tină care nu se poate traversa (tr.m.). 
82 Mappa Von Dem Csakowaer. District (vide Anexa I). Trebuie notat că medievalul Idebei, 
care era la NV de Pardan (Madja, RS), este, azi, Srpski Itebej, RS. 
83 Planul [râului] Bega de la Utvin la Becicherecul Mare (azi, Zrenjanin, RS) este disponibil 
la Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, HU, Hadtörténeti Térképtár, cota H III C 314. 
A fost publicat, în premieră, de către JANCSÓ Árpád (Jancsó, 2007, p. 30 și a treia hartă din 
primul calup color), fiind datată 1696 doar pe baza evenimentelor militare otomano-imperiale 
din preajma localității Cenei din vara anului respectiv.  
84 Felik MILLEKER indică un Grádiste. Garadystya (1408), Gradistyan, Gradistan (1415), 
Gradista (1508) (Milleker, 1915, p. 187), care este o moșie, dar pare că între acestea nu există o 
identitate (Gradisca (1508) este în districtul nag' Mihald (Mehadia Mare) din comitatul Severin, 
iar celelalte par în comitatul Timiș). De asemenea, nu îmi dau încă seama dacă există vreo legă-
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a.                                   Fig. 15. Fortificația(?) Gradisca.                                         b. 

■  Csanad arx ex pacto \ Pacis [Carlovitzensis] destructa85 (Fig. 16). 

 
Fig. 

 
16. 

                                                                                                                                         
tură între cele din comitatul medieval Timiș și Gradisca (1696, 1720) aflat în districtul Timi-
șoara (1720). Poate voi reveni cândva asupra subiectului ... 
85 Sectio, XXXIV. \ Pars \ Confinium, \ qvæ \ MarusI fl. ripa meridional \ efficit. (Müller, Mar-
sigli, 1703). 
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■  La ~1700 şi 1720, la Fenlak / Fienlack (Fenlac, jud. Arad) se mai văd resturile cetă-
ţii (arcis rudera.86) de aici (Fig. 17). 

 

 

Fig. 17. Fortificația de la Felnac87. 

■  La Igriș (Egris) se pot vedea încă, atât în ~1700 cât şi în 1720, urmele templi rude-
ra88, dar nu există vreo urmă a vreunei cetăți89 (Fig. 18). 

 
Fig. 

 
18. 

■  În 1720/'23, este reprezentat 
clar şi donjonul de la Csakova 
(Ciacova)90 (Fig. 20), precum 
și mănăstirea Odos (Hodoș) de 
la N de râul Mureș (Fig. 19). 

 
 
 

Fig. 19.  
 

                                                      
86 Sectio, XXXIII. \ Pars \ Confinium, \ qvæ \ MarusI fl. ripa meridional \ efficit (Müller, Mar-
sigli, 1703). 
87 vide Forțiu, 2016a. 
88 Sectio. XXXIII. \ Pars \ Confinium, \ qvæ \ MarusI fl. ripa meridional \ efficit. (Müller, Mar-
sigli, 1703). 
89 Forțiu, 2016b. 
90 Nimic nu a fost demantelat în cazul cetății de la Ciacova în anul 1701 (urmează să fie pub-
licat un studiu special asupra subiectului). 



 

869 

a.  
 
 
 
Fig. 20.  
a. Harta districtului Timișoara (1720). 
b. Harta districtului Ciacova (1723). 

 

 
 

 

■  În 1720 apar și urmele mănăstirii medievale de la Mănăștur, jud. Arad (Fig. 21): 

 
Fig. 21. Mappa Von 

dem Temesvarer. 
District. ... Im Jahr 

1720. 
 

 
 

 
 

■  La S de Pișchia de azi și la V de Bencecu de Jos, pe malurile unui râu, care se nu-
mea Baczin la sfârșitul sec. XIX91, iar azi încă se numește Băcin, existau, în perioada 
medievală (atestat 1330), și chiar mai târziu, două moșii cu numele Batin (l.r.) / Bátin 
(l.m.): Batinul de Jos / Alsó / Dolni, Veliki (Mare) și Batinul de Sus / Felső / Gorni,  

                                                      
91 Spezialkarte der osterreichisch-ungarischen Monarchie, K.u.K. Militargeographisches Ins-
titut, Wien, 1877-1914, scara 1:75000, Zone 22, Kol. XXV., Temesrékas, Nach Aufnahme 
1881, Terrain: Oberl[eutnan]t Radler, Geripp. H[au]ptm[ann]. Schuberth (Fig. 22.b). 
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Fig. 22. a‒b. 

Mali (Mic). Harta districtului Timișoara (1720)  ne indică o fortificație(?) neidenti-
ficată încă la S de râul Băcin și la N de Valea Burco, la V de actualul sat Bencecul de 
Jos, jud. Timiș (Fig. 22). Este mult probabil vorba de cetatea "Dosul", de care mai 
nimeni nu mai știe pe unde se află92. 
■  Pe Harta districtului Timișoara (1720; Fig. 23a) rămăşiţele fortificației de la Ictar 
nu apar reprezentate, chiar dacă Harta districtului Făget (1719; Fig. 23b) le înfățișea-
ză bine. Această diferență nu înseamnă mai nimic; Ictar aparține de districtul Făget în 
perioada 1717–'20. 
Există și o primă reprezentarea cartografică93 a ruinelor ‒ alte ruinirte Schanz ‒, rea-
lizată încă în anul 1717 (sau '18?) de către Hauptmann [/căpitanul Dominik (von?)] 
Haring94 din regimentul de infanterie deținut de către contele de Bonneval95 (Fig. 24). 
"Castelul" de aici, aflat în proprietatea familiei Bethlen, care era în stăpânirea moșiei 
Ictar probabil cu mult înainte de anul atestării 136496, este menționat primar în docu-
mentele de epocă drept domus et curia nobilitatis97 (în anul 1519), dar și el este ridicat 
anterior datei. Este găsit pustiu în anul 1597 (castello am desolato98), când principele 
Sigismund Bathory donează integral domeniul Ictar lui Petru Bethlen de Ictar și nepo-
ților săi, copii Gabriel și Ștefan Bethlen, iar în 1620–'21 pare a fi fost folosit de către 
otomani. 

                                                      
92 chiar dacă este un obiectiv LMI 7 TM-I-s-B-06053 (la 1,2 km NV de satul Bencecu de Jos, 
com. Pişchia, datată în sec. XII–XIV). 
93 Kematmüller, 1904, pp. 6–7, p. [319] Beilage 2. 
94 [* ??, Graz; † 31.07.1728, cetatea Timișoara]; cel care este identificat drept prim autor al hăr-
ții "Mercy" (1728).  
95 Claude-Alexandre, Comte de Bonneval [* 14.07.1675, castelul Bonneval; † 23.03.1747, Istan-
bul]; după o carieră în armata franceză, trece în serviciul Casei de Habsburg (1706–'26), iar 
apoi în cel al otomanilor, fiind cunoscut drept Humbaracı Ahmet Paşa. 
96 DL 63123. 
97 DL 63564. 
98 Feneșan, 1981, pp. 93–95, doc 35. 
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a.  
Fig. 23. 

b.   

 
Fig. 24. Entwurff \ der Gegend Budincz ...99. 

■  Pe Harta districtului Timișoara (1720) se văd foarte bine și vestigiile fortificațiilor de 
la Csannad (Cenad; și cele de la Magyarcsanád, HU), precum și cele de la N de râul 
Mureş: Nadlack (Nădlac), Nÿarsicck oder Schaittin (Șeitin), Zemlack (Semlac), Petska 
(Pecica), Arrath (Arad), Glogovatz (Glogovăţ; azi, Vladimirescu100), Manderlok (Mân-
druloc), Zeÿschier (Cicir, mutat), loc necunoscut în amonte de Paulics (Păuliș; i.e. Ba-
rațca?), Lippova (Lipova). Comparații cu hărțile districtelor Cenad (1721) și Lipova 
(1719) întregesc informația. Unele dintre acestea – Magyarcsanád, Șeitin, Semlac,  

    
                                                      
99 Kematmüller, 1904, p. [319] Beilage 2. 
100 aici nu sunt urmele unor fortificații, ci ruinele unui complex monahal medieval. 
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Mândruloc, Cicir – au fost construite, post 1702, de către grănicerii sârbi instalați pe 
malul drept al râului Mureș. 
■  La N de Varias (Variaș) și la S de NagySollva (Satu Mare de 
Timiș), în dreptul unei Hunka anonime, există "ceva" care pare 
mult prea regulat (și este reprezentată altfel!) pentru a fi o forma-
țiune naturală. Ea se regăsește și pe Harta districtului Cenad 
(1721) sub aceeași formă. În acest moment, din păcate, nu putem 
spune nimic mai mult (Fig. 25).                                Fig. 25.  
■  În dreptul prediului Orosin (medievalul Horogszeg101; azi, Banatsko Veliko Selo, 
RS), aflat în districtul Cenad, foarte apropiat de granița acestuia cu districtul Beths-
kerek și în apropiere de triplex confiniumul de la Collinscka Hunka, apare un unic 
semn distinctiv (Fig. 26). Pe harta districtului Bethskerek (1722) semnul se repetă 
identic (asemănător și cel pentru prediu), dar pe reprezentarea cartografică a distric-
tului Cenad (1721) găsim un alt reper și un surplus de informație (Alte Kirchen (l.g.) 
/ Veche Biserică -l.r.) (Fig. 27). Am putea înțelege că este vorba de turnul unei vechi 
biserici ruinate ori vreun donjon? Sigur! Pe prima hartă a Banatului aflat sub controlul 
forțelor militare habsburgice, realizată de către un cartograf aflat în slujba Casei de 
Habsburg în primăvara anul 1717, apare un ⌂ Ein Alter Thurn la NV de Hetlin (azi, 
Hetin, RS). Încă și pe Josephinische Landesaufnahme (1769–'72) urmele acestuia sunt 
vizibile102. Mai mult, în 1912, REISZIG Ede (sau VENDÉ Aladár?) afirmă că Szent-
borbála (i.e. Seultour; azi, parte a Banatsko Veliko Selo) s-ar fi ridicat pe locul unui 
vechi sat dispărut în perioada otomană din care doar un turn căzut în ruine a rămas 
în picioare103. În folclorul cu tentă istorică104 actual se crede că ar fi vorba de un turn 
otoman. În fapt, turnul aparținea rămășițelor castello Horogzeg105 ridicat probabil de 
către familia Szilágyi în prima jumătate a secolului al XV. Mihail zis Szilágy de Horog-
szeg106, cumnatul lui Ioan de Hunyad și cel căruia Matia Corvin îi datora domnia, și-a 
luat praedicatumul de la această moșie, pe care tatăl său, Ladislau, o deținea încă de 
la sfârșitul anului 1408107. În 1503, moșia și castelul Horogszeg ajung în posesia lui 
Ioan Corvin, după decesul rudei sale prin alianță108 Petru Gereb de Vingard. În peri-
oada otomană, moșia Horogszeg apare drept pustă (Horoqsıg', 1554) și sat (Orosin / 
Orosit, cu 29 hane în 1569 și 37 în 1579)109. În conscripția din anul 1717, Horroschin /  

                                                      
101 atestat documentar ~1371‒'72 (vide Forțiu, 2020, p. 1). 
102 Sectio 28. 
103 csak egy csonka torony maradt fenn (Reiszig, 1912b, p. 114). 
104 dar și în studii științifice (de exemplu, Madić, 2015, p. 52: ... a lonely tower from the Otto-
man period ...). 
105 atestat documentar 18.06.1494 (vide Forțiu, 2020, p. 6, nota 78; p. 7.). 
106 Michaeli dicto Zÿlagÿ de Horogzegh (13.07.1451 / DL 14484; l.l.), horogszegi Szilágyi 
Mihály (l.m.). 
107 Fraknói, 1913, pp. 10–11, nota *. 
108 mama lui Petru Gereb, Sofia Szilágyi, a fost sora bună a bunicii lui Ioan Corvin, Elisabeta 
Szilágyi. 
109 Engel, 1996, p. 64 (Horogszeg). 
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Fig. 26. Harta 
districtului Timișoara 

(1720). 
 

 
 

  

 
Fig. 27. Harta 

districtului 
Cenad (1721). 

Horrosin are încă 10 case110, dar locuitorii se băjenesc imediat după aceea. Pe hărțile 
districtelor Timișoara (1720), Cenad (1721) și Bethskerek (1722) apare constant pre-
diul Orosin. Pe a doua hartă apare și prediul Maÿllÿ Orosin (l.s.; Micul Orosin -l.r.; azi, 
Rusko Selo, RS). Pe harta "Mercy" (1728) apar tot două predii: [Veliki/ Marele] Oro-
sin și Mallÿ Orosin (Micul Orosin la SV de primul). Ambele predii vor fi colonizate 
cu coloniști romano-catolici veniți din vestul Europei în anii 1770–'71 și 1767111. 
             12. Contribuţie112 la identificarea satelor din Conscriptio Districtuum (~1700)113: 

A. 
~1700: Godinovo Szelo114 
1720: Godinovosello 
Repere: Prediu la N de satul Petrovasello (Petrovaselo), la NV de satul Kralovecz (Cra-
lovăţ), la E de satul Stanzabosello (Stanciova) (Fig. 28). 
B. 
~1700: Buczinka 
1720: Bocsinka 
Repere: Prediu la E de satul Bukavaz (Bucovăţ) și la V de satul Basos (Bazoş) (Fig. 29). 

                                                      
110 fiind aflată în districtul Becicherec (Szentkláray, 1879, p. 22; Roos, 2018, p. 71). 
111 vide Forțiu, 2020. 
112 doar satele rămase neidentificate ori care au fost localizate greşit de către Pavel BINDER în 
anul 1970 au fost luate în considerare. 
113 Conscriptio Districtuum: Neoerrecti pagi circum jacentes Tömesvar / Sate nou ridicate în 
ţinutul Timişoareia (tr.m.) (Binder, 1970, pp. 67–68).  
    a Pavel BINDER greșește când traduce doar Ținutul Timișorii (sic! Timișoarei) și scrie des-
pre sate recucerite din ținutul Timișoara ori sate situate la sud de Timișoara (Binder, 1970, p. 
62). În ambele cazuri este vorba de Neoerrecti pagi / Sate nou ridicate. Documentul le indică 
doar pe acestea și ignoră celelalte sate. Sintagma nou ridicate nu trebuie înțeleasă exclusivist, 
poate fi vorba și de sate recolonizate. 
114 identificat greşit cu Godynfalwa+44, lângă Timişoara (Binder, 1970, p. 67 şi nota 44). 
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C. 
~1700: Solymos 
1720: Sojmos 
Repere: Două predii, la E şi NE de satul 
Jenova (Ianova) (Fig. 30). 
 
 
 
 
Fig. 30. 
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Fig. 31. 
D. 
~1700: Kopacs115 
1720: Kapacs 
Repere: Prediu la S de satul Jeno-
va (Ianova); pe hartă se văd încă 
urmele unei fortificaţii116 (Fig. 31). 

 
E. 
~1700: Iervin 
1720: Jesvin 
Repere: Izvin (pe un nou loc; Fig. 
32). 
 

Fig. 32. 
 

F. 
~1700: Nemed117 
1720: a) Nemet 
          b) — 
Repere: 
a) azi, satul Beregsău Mic 
b) sat dispărut, între Timişoara şi Ghiroda118 

                                                      
115 identificată dilematic (dar greșit!) cu Covaci? (Binder, 1970, p. 67). 
116 În zonă este și "cetatea turcească" de la Ianova (ArheoGis, pp. 237–245: Ianova (TM-I-s-B-0 
6065)), dar aceasta se află pe malul drept al pârâului Gherteamoș, iar fortificația menționată de 
Harta districtului Timișoara (1720) este pe malul stâng. Între timp, Gherteamoș a fost regularizat. 
Este vorba de fortificația medievală de la Kopach (l.l.), Kopács (l.m.), Copaciul (l.r.) (vide 
Anexa VII). 
117 au fost două sate numite Nemet / Nemethi / etc. 
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Poziţia lui în listă l-ar indica mai degrabă pe cel de lângă Timişoara, dar pe Harta dis-
trictului Timişoara (1720) nici urmă de acesta. Aceeași situație pe harta "Mercy" (1728). 
Doar conscripția din anul 1717 indică 5 case la Nemet Picolo. Că este vorba de satul 
medieval este fără îndoială119. Franziszeische Landesaufnahme (1806‒'69) mai pre-
zervă toponimul Namet aflat la N de canalul Bega, la E de cartierul Fabric şi la SV 
de Ghiroda, în zona străzilor Văli-şoara–Bobâlna–Ismail–Pelicanului–Cimbrului şi 
Pescăria Ghiroda, în zona Ghiroda Nouă a municipiul Timişoara120. 
G. 
~1700: Ventelek 
1720: Ventelek 
Repere: Prediu la E de satul Sakulhassa (Săcălaz); medievalul Tivantelek atestat docu-
mentar prin intermediul registrelor de colecte și indulgențe papale: Tywanteluky (1333) 
și Ticaueleke (1335). Apoi, Tyuanteleke (1446, 1455), Thinateleke (1455), Tinom-
theleke (1471). CSÁNKI Dezső (1894) nu era sigur cum să citească/reconstituie corect 
forma toponimică: Tivántelke ori Tinatelke121? ENGEL Pál indică un Tivántelek deve-
nit Ivántelek (moșia lui Ivan) în perioada otomană; defterele din anii 1554 (Tivantılık), 
'69 (Ivan Tılık) și 1579 (Ivan Tılık) indică de fiecare dată 7 hane în aceast sat122. Con-
scripția din anul 1717 arată 17 case în satul Wandelek123 și Harta districtului Timi-
șoara (1720) menționează prediul Ventelek, iar o hartă manuscris realizată în 1753124 
are înscris Wenge Lik, menționat chiar de două ori, alocat unei păduri și unui prediu,  

 
Fig. 33. 

                                                                                                                                         
118 supărătoare este confuzia existentă la Costin FENEŞAN, care identifică Nemethy dintr-un 
document, datat de el circa 1515, cu Beregsău Mic, uitând că între acesta şi Timişoara sunt 
~20 km în linie dreaptă (Feneşan, 2014; pentru clarificări, vide Magina, 2009, pp. 67–68).  
119 este înșiruit între Jurok (Giroc) și St. Peter (Sânpetru; sat dispărut la NE de Timișoara). 
120 reprezentat cu un amplasament greșit pe harta Kratochwill-Engel (Engel, 1996). 
121 Csánki, II, p. 67. 
122 Engel, 1996, p. 137 
123 Szentkláray, 1879, p. 21; Vandellek (Roos, 2018, p. [62], 66). 
124 Plan vorstellend die Jagdt-Revier bey Temesvar, wie selbige von Anfang her ist eingerichtet 
gewesen …,  hartă manuscris color realizată în anul 1753, autor necunoscut, 22×121 cm, dispo-
nibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, HU • S 167 Vegyes térkép-
anyag (18. sz.-19. sz.) • S Családi fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár, 
cota S 167 - No. 80, on-line https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/38759/ (1.09.2015). 
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la E de vechiul sat Săcălaz înainte de sistematizare. Toponimul "moșia lui Tivan" devi-
ne "moșia lui Ivan" în perioada otomană și avem privilegiul să sesizăm această trans-
formare, pentru a se metamorfoza în "moșia lui Van/Ven" la începutul perioadei habs-
burgice și a se altera la nivel irecognoscibil în ultima sa formă (Wenge Lik). Se menți-
onează că Tiván (atestat 1171) este de origine turcică și are înțelesul inițial de "șoim"125. 
În 1931, NÉMETH Gyula lasă la o parte orice precauție și afirmă răspicat că numele 
este neîndoios de origine pecenegă126. RÁSONYI László îl suspectează că ar fi proba-
bil nume totemic peceneg127. 
H. 
~1700: Csoka 
1720: Csioke 
Repere: două predii; până acum singurul reper al existenţei acestui sat îl reprezenta 
fosta pădure Cioca128, localizată îndeobşte129 la NV130 de Timişoara131. O hartă din 
anul 1753 ne indică cu claritate și amplasamentul acestui prediu132.   
I. 
~1700: Csoma 
1720: Csoma 
Repere: prediu la NV de satul Csernikjas (Cerneteaz), la E de Nyárad Schanze133, pe 
malul drept al Nyárad  patak134. În fapt, târgul Chama pare a fi fost situat la NNE de 
fortificații135 (Fig. 13). 

                                                      
125 Kristó, Makk, Szegfű, 1974, p. 32 (pe urmele lui Gombocz, 1914, p. 248); toyan (l.t.) = só-
lyom (l.m.) = șoim (l.r.). 
126 E [Tiván] név kétségtelenül besenyő eredetű (Németh, 1990, p. 440). 
127 valószinűleg besenyő totemnév (Rásonyi, 1983, p. 84). 
128 proprietate a oraşului Timişoara din anul 1886, pădurea a fost tăiată în perioada 1891–'94.  
129 localizarea pădurii s-a făcut aproximativ; de la triajul de la Ronaţ şi până la actuala Univer-
sitate de Ştiinţe Agricole, pe teritoriul actual al cartierului Mehala, la nord de drumul spre 
Săcălaz şi de o parte şi de alta a şoselei către Arad. Josephinische Landesaufnahme indică 
Csoka Revier la V de Aeroportul Utilitar Cioca, de o parte şi alta a căii ferate Ronaţ Triaj. 
Ridicările topografice din sec. XIX indica Csóker Wald la NV de Mehala şi la NE de Săcălaz.  
130 Pe Franziszeische Landesaufnahme apare şi un Csóka la S de Timişoara, în arealul definit 
azi de străzile Gavril Muzicescu – Alexandru Rogojan – Lămâiţei – Macilor – Gospodarilor. 
131 De exemplu, vide Magina, 2009, p. 70. 
132 Plan vorstellend die Jagdt-Revier bey Temesvar, wie selbige von Anfang her ist eingerichtet 
gewesen ... 1753, disponibilă la Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, HU 
• S 167 Vegyes térképanyag (18. sz.-19. sz.) • S Családi fondokból kiemelt térképek (17. sz.-
20. sz.) • S – Térképtár, cota S 167 - No. 80. 
133 vide Franzisco-Josephinische Landesaufnahme şi Micle et alii, 2007, p. 26: Obiectivul 34. 
134 Această apă are cele mai multe nume dintre toate cele care scaldă Banatul! Conform Fran-
ziszeische Landesaufnahmea, ea se numea (din amonte, spre aval): NN – trece prin Vale Fibis 
– NN – (din dreptul satului Szécsány (Seceani) apare) Mátka Bach (i.e. pârâul Matca) – trece 
prin Vale Fibis – Mátka Bach – trece prin Vale Magyarus (Măgheruş) – Mátka Bach – (în 
dreptul satului Szt: András (Sânandrei) devine) Nyarad Bach – (după satul Szakálháza (Săcă-
laz), după ce s-a unit cu Saugrau Bach., devine) Berekszó Bach (serb[ische]: Bara.)), care, 
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J. 
~1700: Vaja 
1720: Vaja 
Repere: Prediu la S de satul Berexov (Beregsău Mare), la E de satul Nemet (Beregsău 
Mic), la N de râul Bega Veche (nemenționat de Harta districtului Timișoara, 1720). 
K. 
~1700: Szilas136 
1720: Sillas 
Repere: sat dispărut la SE de satul Nemet (Beregsău Mic), la NV de satul St: Mihal 
(Sânmihaiu Român) (Fig. 35). Apare drept Predium Sylhasch pe Josephinische şi ca 
Puszta Czillas pe Franziszeische Landesaufnahme137. 

 Fig. 35. 

                                                                                                                                         
în amonte de Cerneteaz, până la Remetea Mică, se numeşte tot Berekszó |:Beregsau:| Bach 
– se uneşte cu Alte Bega (Bega Veche) în dreptul satului Bobda (Bobda).  
Conform Franzisco-Josephinische Landesaufnahme, pârâul încă apare drept Nyárad p[atak]. 
(i.e. pârâu) în dreptul localității Uj Bessenÿo (Dudeştii Noi) şi doar în aval de satul Beregszó 
(Beregsău Mare) îşi schimbă denumirea în Beregszó p[atak].; se uneşte cu Alte Bega (Bega 
Veche) în dreptul satului Bobda (Bobda).  
Pentru o confuzie totală, astăzi, partea de până la Sânandrei se numeşte ... Bega Veche, iar apoi 
Măgheruş, până la Murani. Bega Veche de azi continuă paralel cu acesta până la Pişchia. Ce 
mai contează că Bega (nici cea "veche", nici cea "nouă"!) nu a curs vreodată printre dealurile 
Lipovei! 
     a pe Josephinische Landesaufnahme pârâul nu este numit. 
135 vide Forțiu, 2019. 
136 identificat greşit cu Silagiu (Buziaş) (Binder, 1970, p. 68). Pentru detalii extrem de intere-
sante vide Engel, 1996, p. 128: Szilas (Szveti Andrijás). 
137 la NE de Aurélháza (Răuţi), la E de Cseney (Cenei), la S de Bobda (Bobda) şi Puszta Gyer-
tyánffy, la SV de Deutsch Szent-Mihály (Rautendorf; la Raut; Czillas) (Sânmihaiu German). 
La S de Puszta Czillas (20°57′48.46″ E / 45°41′48.52″ N), apare Czillaser = Flur, chiar la NE 
de Aurélháza (Răuţi).  
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L. 
~1700: Bukoroz 
1720: ≡ Bukavaz? 
Repere: azi, Bucovăţ. Este posibil să fie vorba de o simplă greşeală de lectură138. În 
acest caz, satul ar fi trebuit să fie, mai degrabă, în lista cu Neoerrecti pagi infra Tömes-
var139. 
M. 
~1700: Visad 
1720: Wischad 
Repere: sat dispărut la S 
de Banlok (Banloc) și la 
SV de Soka (Soca). Nu 
este menționat de către 
Harta districtului Ciaco-
va din 1723, dar apare 
drept Vischad, cu 20 de 
case, în conscripția din 
anul 1717 (tot în distric-
tul Ciacova; Fig. 36 ). 

 
N. 
~1700: Mergyerit 
1720: Megyeri(ty) 
Repere: sat dispărut140, înșiruit printre Neoerrecti pagi infra Tömosvar, între Szakalz 
(Săcălaz) și Sag (Șag). Nu apare în conscripția din 1717, nici pe harta districtuală (1720) 
și nici pe hărțile tip "Mercy". Atestat în anul 1446 (Meger). În 1471, capitlul din Cenad 
stăpânește parte din moșia Megyer, pe care o primește alături de Vote și Tinomtheleke 
(Tivántelek) de la Blasiu de Kesz (Keszi Balázs)141. În defterele otomane apare drept 
Mıgarik' și Mag'ıri, cu 30 (1554), 34 ('69) și 35 (1579) hane. Pe bună dreptate, ENGEL  

 

Pál nu acceptă soluția de localizare propusă de 
către Felix MILLEKER142 și avansează o alta 
( Fig. 37), pentru care, din păcate, nu avem 
încă și o dovadă cartografică, arheologică, ori 
de altă natură. 

                                                      
138 confuzia a/o şi r/v este posibilă chiar şi pe harta realizată în anul 1720! 
139 Sate nou ridicate de sub Timişoara. Oricum, există în aceaste două liste şi alte anomalii, pre-
cum Szakalaz (Săcălaz) şi Mosnicza (Moşniţa Veche). Prima, la NV de Timişoara, este în 
ţinutul de sub Timişoara, iar Moşniţa Veche, la SE de Timişoara, nu este localizată aici. 
140 indicăm și în acest caz o soluție, chiar dacă ea nu este obținută prin intermediul reprezen-
tării cartografice din anul 1720.   
141 Csánki, 1894, p. 75. 
142 Milleker, 1915, p. 209. 
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13. Faptul că Harta districtului Timişoara din 1720 aduce clarificări indispen-
sabile de geografie istorică este foarte bine exemplificat şi de cazul Satului Nelocuit sau 
Prediului numit Deg.  

În anul 1894, CSÁNKI Dezső143 face o analiză a documentelor medievale144 
şi aminteşte de possessio Deg precum şi de drumul Deeg-ului (Deegwtha / Deeg úta) 
afirmând că acestea se aflau la E de Timişoara şi Giroda145 şi presupune că satul este 
acelaşi cu cel care apare sub forma Dag146 într-un document din anul 1344147.  

Înainte de primul război mondial, în monografia comitatului Timiş, REISZIG 
Ede face o sinteză a tot ce reuşise istoriografia pozitivistă maghiară din a doua jumă-
tate a secolului al XIX-lea să afle referitor la Deg (maghiarizat puţintel în Dég)148. El 
spune că în evul mediu, între Ghiroda de azi şi Remetea Mare se lăţea Dég, care este 
amintit deja în dijmele papale din 1332–'37. Într-un document din 1429 este amintit 
printre vecinii moşiei Giarmata. În anul 1523, proprietar i-a fost LEPSÉNYI Miklós. 
În 1571, călugăriţele din Bratislava reclamau drepturi asupra ei. În timpul ocupaţiei 
otomane satul s-a pustiit. El apare încă pe harta Mercy din 1723–'25, între Ghiroda 
şi Remetea Mare. Ce omite să observe/menţioneze Reiszig E. este că pe unele dintre 
aceste hărţi tip "Mercy" prediul Deg nu apare149, iar pe altele150 este clar indicat la S 
de râul Bega (Fig. 38). 

Din acest moment, asistăm la o continuă degradare a informaţiei151 referitoare 
la Deg pe care o (re)găsim în istoriografia românească152.  

                                                      
143 Csánki, 1894, p. 33: Dág / Dég. 
144 referitoare la limitele moşiei Giarmata din anii 1428–'29 (DL 12031). 
145 Temesvártól (és Girodától) keletre feküdt (Csánki, 1894, p. 33). 
146 documentul, datat 21.12.1344, este un testament prin care magister Paulus dictus Magyar 
(MAGYAR Pál) lasă moştenire soţiei sale, Margaretha, şi fiicei lor, Elizabetha, possessiones 
suas din comitatele Sopron, Zala, Vas, Szabolcs, Bodrog, Keve şi Timiş (..., item Dag in 
Temesiensi, ...), domos suos din oraşele Buda, Esztergom şi Visegrád etc. (Nagy, 1884, pp. 
479–480: doc. 288). 
147 Csánki D. nu observă că forma Dag apare şi în registrul de colecte şi indulgenţe papale din 
anul 1334. 
148 A mai Győröd és Temesremete között feküdt a középkorban Dég, mely már az 1332–37. évi 
pápai tizedjegyzék-ben is előfortul. Egy 1429-ben kelt oklevél a mai Temesgyarmat szomszéd-
jaként emliti. 1523-ben Lepsényi Miklós volt itt birtokos. 1571-ben a Pozsonyban székelő 
apáczák tartanak hozzá jogot. A hódoltság alatt elpusztult, de az 1723–25. évi gróf Marcy-
féle térképen még Győröd és Temesremete közöt van feltüntetve (Reiszig, 1912a, p. 48). 
149 de exemplu, pe copia existentă la Országos Széchenyi Könyvtár din Budapest (Kéziratos 
Térképek, cota TK 1255). 
150 de exemplu, pe copia existentă la Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest (B IX Ausz-
tria–Magyarország • B IX a politikai, közigazgatási térképek (XVI. századtól 1918-ig), cota 
B IX a 1166), ori pe reproducerea realizată de către D.I.F.O.T Timiş cu nr. 3769/[19]68 (vide 
la Direcția Judeţeană Timiş al Arhivelor Naţionale, Fond arhivistic nr. 104: Colecţia de hărţi 
şi planuri, nr. 124) sau la Muzeul Banatului din Timişoara, Depozitul de Cartografie, nr. 368). 
151 Din păcate, situația nu este singulară, istoriografia bănățeană de limbă română nereușind să 
asimileze moștenirea lăsată de cea pozitivistă maghiară de dinainte de primul război mondial. 
152 nu şi în cea maghiară (vide Engel, 1996).  
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a. b. 

Fig. 38. Prediului Deg pe unele dintre hărțile "Mercy" (copie (a), original (b)). 

În 1935, Ioan LOTREANU, în volumul întâi, singurul publicat, al monografiei 
sale dedicată Banatului, spune că între Ghiroda şi Remetea de azi, a fost odinioară 
localitatea Dég, care a figurat şi în evidenţele papale de dijmă din 1332–37 cât şi în 
harta contelui Mercy din 1723–25153. Folosind forma Dég, Lotreanu ne indică clar şi 
sursa sa de informaţie. 

Într-adevăr, oiconimul Deg154 figurează de patru ori în registrele de colecte şi 
indulgenţe papale din perioada 1332–'37.  În anii 1333, '34 (ambele dăţi) şi 1335, pre-
otul Johannes de Deg (Ioan din Deg), aparţinând de Arhidiaconatul de Timiş, partea 
de dincoace155 de râul Timiş, a plătit, cu totul, doi groşi şi 52 de banali156. Editorii 
corpusului din 1954157 nu se lansează în speculaţii158 şi afirmă vag doar că Deg este un 
Sat dispărut în raionul Timişoara159. 

În 1968, Coriolan SUCIU susţine că Deg este (pe) lângă Ghiroda, în raionul 
Timişoara şi este probabil160 identic cu satul dispărut Dag161.  

                                                      
153 Lotreanu, 1935, p. 194. 
154 la plata întâi din anul 1334 forma este Dag, care poate lesne fi doar o greşeală de scriere/lec-
tură, iar a presupune, doar din această cauză, existenţa a două sate distincte este superfluu (este 
acelaşi sacerdot). 
155 ex ista parte Tymisi; i.e. la N de râul Timiş. 
156 vide Anexa VI. 
157 DIR, XIV, C. Tr, III. 
158 ori nu au voie să citeze literatura de specialitate în limba maghiară (suntem în anul 1954), 
sau ...  
159 dar se afirmă și că satul s-ar fi situat la Vest de Timişoara (DIR, XIV, C. Tr, III, p. 241, nota 9). 
160 precauţie inutilă! 
161 Suciu, 1968, p. [315]: Dag, 1334 ..., lîngă Chiroda (sic!), r[aionul]. Timişoara, R[egiunea]. 
Banat. Probabil identic cu satul dispărut Deg.; p. 316: Deg, 1333 ..., 1428–1429 via Deegwtha 
(Csánki II 33), pe lângă Ghiroda, r. Timişoara, R. Banat. Probabil identic cu satul dispărut 
Dag.  
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După '89, VISTAI András János o localizează vag la răsărit de Timişoara-
Ghiroda162. 

În lucrarea sa despre satele din sandjackul de Timişoara şi Moldova din 1996, 
ENGEL Pál observă corect că în secolul al XVIII-lea există o pustă cu acest nume la S 
de râul Bega, care pe harta "Mercy"163 apare între Moşniţa Veche şi Sásvár, dar susţine 
hazardat164 că, în evul mediu, cu siguranţă satul a fost pe malul celălalt (i.e. de N -n.m.) 
al râului [Bega], în vecinătatea Giarmatei165. 

În dicţionarul geografico-istoric şi toponimic al judeţului Timiş (2007)166, Re-
mus CREŢAN și Vasile FRĂŢILĂ nu amintesc de Deg. 

În anul 2013, Ioan HAŢEGAN nu face explicit legătura dintre Dag – Deg şi le 
localizează distinct (greșit!) între Giarmata şi Ghiroda şi între Ghiroda şi Remetea 
Mare167.  

În 2014, Costin FENEŞAN indică Deg a fi la est de Timişoara, în zona locali-
tăţii Giarmata168. 

                                                      
162 VAJ, I, p. 214: Dág * Te (Temesvár-Giroda-K) 1334: Dag (Tr). =: ≈; 1428–1429: possessio 
(birtok) Deg, via Deegwtha. Gyarmat határleírásában említik (Cs 2: 12). – Su 2: 315, 316. 
163 nu pe toate hărţile tip "Mercy"! 
164 pentru că nu există vreo dovadă, iar analiza documentelor medievale, în care este amintit Deg, 
nu contrazice o poziţionare a satului la S de râul Bega. În fapt, documentul amintit de Engel, 
din 13.12.1428/27.01.1429, de hotărnicire a hotarului domeniului Gyarmath (Giarmata), nu 
vorbeşte despre satul Deg, ci doar aminteşte possessione Deeg (posesiunea Deeg), viam Deeg-
wtha (sic! drumul Deega-ului) şi viam que ducit ad deeg (drumul care duce la Deeg). Iar possessi-
one Deeg putea foarte uşor să se întindă la N de Bega, chiar dacă satul era la S de râu (Ortvay, 
Pesty, 1896, pp. 620–621: ... ad facies predicte possessionis Gyarmath vicinis et commenta-
neis suis vniuersis inibi legittime conuocatis et presentibus accedendo Reambulaciones et erec-
ciones metarum dicte possessionis gyarmath hoc Ordine inhouassent ..., Item cum possessione 
deeg in Campo inter terras arabiles, Juxta quandam viam que dicitur Saaswarwtha nouam 
metam terream congessissent, deinde semper ad eandem plagam meridionalem tendendo inter 
terras arabiles ad viam que ducit ad deeg pervenissent Ipsamn saliendo Juxta quam iterum 
nouam metam terream fecissent et sic cum prefata possessione Deeg finiuissent. Item cum 
possessione Kaka inter terras arabiles penes prefatam viam Deegwtha que dicitur nouam 
metam terream fecissent, ...). 
     a wtha = úta; út (l.m.) = drum (l.r.) = via (l.l.). 
165 A középkori [Deg] falu bizonyára a [Bega] folyó túloldalán, Iarmata (Temesgyarmat) szom-
szédságában feküdt (Engel, 1996, p. 45).  
166 Creţan, Frăţilă, 2007. 
167 Haţegan, 2013, p. 122: DAG  Dag, Degh, Deeg, Deegwtha 1523, între Giarmata şi Ghiroda.; 
p. 124: DEG  1332, 1429, 1523, 1571 pustiit apoi, între Ghiroda şi Remetea Mare. 
168 [Deegh] Aşezare azi dispărută, care s-a aflat pe lângă Ghiroda; este identică, probabila, 
cu localitatea Deg, vezi Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, 
vol. II (Bucureşti, 1968), 316. Potrivit lui Milleker, Délmagyarország [középkori földrajza], 
177, aşezarea s-ar fi aflat la est de Timişoara, în zona localităţii Giarmata (sic!)b. Socotim 
localizarea propusă de Milleker drept cea mai apropiată de realitate (Feneşan, 2014, p. 71, 
nota 2).  
    a precauţie inutilă! 
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Fig. 39. Reprezentarea prediul Deg și a fortificației pe Harta districtului Timișoara 

(1720). 

În fapt, Harta districtului Timişoara din anul 1720169 (Fig. 39) ne arată că 
prediul Deg fusese situat pe malul stâng al râului Bega, la V de valul "roman" și la 
NE de satul Moshniza (Moşniţa Veche)170, chiar dacă moșia Deg se întindea și la N 
de râul Bega, spre Giarmata. 

La NNE de prediul Deg apare şi o posibilă fortificaţie(?)171, la E de valul "ro-
man", chiar în dreptul trecerii acestuia peste Bega, de-o parte şi alta a râului. Cum râul 
Bega a fost canalizat, identificarea acestei fortificații în teren ridică parcă obstacole 
insurmontabile. 

Deg este un bun exemplu172 de ce se poate obține informațional utilizând hăr-
țile districtuale, care sunt adevărate "mine de aur". Mult prea multe dintre aşezările 
medievale rămân încă fără o identificare clară, ori aceasta este chiar greșită, pentru că 
istoriografia pozitivistă maghiară de acum un secol nu le-a cunoscut/utilizat. Este lim-
pede că cercetări perieghetice sistematice trebuiesc înfăptuite pentru identificarea în 
teren a satelor și fortificațiilor medievale, dar acestea sunt mult mai reduse prin indi-

                                                                                                                                         
    b în fapt, această ultimă remarcă nu este făcută de Felix MILLEKER, care doar spune că sa-
tul este la E de Timişoara și este amintit în hotărniciile moşiei Giarmata, care putea ușor să se 
întindă până aproape de râul Bega, iar moșia Deg să treacă la N de râu, chiar dacă satul Deg 
era situat la S de acesta.  
169 şi nu doar ea! Vide hărțile tip "Mercy" și ridicările topografice militare.  
170 S-ar putea obiecta că această concluzie este mult prea categorică şi că, în fapt, nu putem ştii 
dacă satul din sec. XIV s-a aflat chiar aici. Dar în această situaţie sunt toate satele bănăţene, iar 
precauţia este inutilăa. Pe harta districtuală din 1720 apare un singur Deg, indicat a fi un sat 
părăsit sau prediu. Nu avem mai multe toponime cu acelaşi nume, iar analiza documentelor 
medievale, unde Deg/Dag apare, nu infirmă această amplasare. 
    a există un fenomen de migrare toponimică, care ține de memoria comunitățiilor, dar acesta 
se manifestă, sau a fost observat!, în sec. XVIII–XX (Josephinische Landesaufnahme (1769‒
'72) – Franziszeische Landesaufnahme (1806‒'69) – Franzisco-Josephinische Landesaufnahme 
(1869‒'87) – Harta Topografică a României (1975); subiectul merita mai mult decât o notă de 
subsol și a fost analizat separat -vide Forțiu, 2018.  
171 probabil fără vreo legătură cu Deg. 
172 și nu este singurul!  
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carea unui amplasament și a eventualelor repere care au supraviețuit până azi173. Și 
pentru că unum argumentum, nullus argumentum, să mai oferim un exemplu: 

14. Theremy apare drept pertinență a cetăţii Timişoara în anul 1552174. Ea nu se 
afla pe lângă Teremia Mare175, ci este mai degrabă Teremia, un prediu (1720; Fig. 40) 
aflat la N de satul Becskereck (Becicherecu Mic) și la SE de prediul Billiet (Biled), pe 
malul stâng al cursului Schwarzes Wasser (Apa Neagră) / Veliki Jer176 (azi, Pîrîu Apa  

 

Mare177), la aproape 40 km 
est de locul indicat. Prediul 
Teremia (1720), care nu 
mai apare și pe harta "Mer-
cy" (1728), este indicat 
drept pagus Theremia de 
harta Mappam hanc Regni 
Hungariæ (1709), printre 
puținele nominalizate în 
zonă de către cartograful 
Johann Christoph 
MÜLLER178. 

15. În anul 1426, domeniul Macsalaka (azi, Mașloc) conținea printre perti-
nențele sale și 9 locuri nominalizate toponimic. Cu ajutorul hărților districtuale (Lipova, 
1718 și Timișoara, 1720) și a reperelor geografice indicate de către ele, putem localiza 
7 dintre acestea179 (Fig. 41), astfel încât suntem în situația de-a putea reconstitui întin-
derea unui domeniu medieval de mărime medie din Câmpia înaltă a Vingăi180. 

16. Grafia toponimelor regăsite pe hărțile districtuale (și pe hărțile tip "Mercy") 
nu poate fi absolutizată. Dacă analizăm, de exemplu, regiunea reprezentată atât pe re- 

                                                      
173 vide și cazul satului Sânpetru aflat de NE de Timișoara. 
174 asupra tuturor locurilor legate în vreun fel de orașul și cetatea Timișoara voi reveni cu altă 
ocazie. 
175 Feneșan, 2014, p. 66; sau care poate fi localizat cu destulă probabilitate pe lângă Teremia 
Mare de astăzi (Feneșan, 1997, p. 9/525).  
     Teremia Mare/Mică de azi apare drept Trenmia la V de Wisesta (Vizejdia) pe Harta distric-
tului Cenad (1722). 
176 Franziszeische Landesaufnahme (1806‒'69). 
177 Harta Topografică a României (1975). 
178 Müller, 1709. 
179 Mackslok / Macslok (două predii și un sat), prediile Kablos (două), Simanda, Luka, Hanias / 
Hamas și Tartous / Torlous, precum și satul Onus.  
180 Acestui aspect i-a fost dedicat un studiu separat aflat în curs de apariție. 
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Fig. 41. "Urmele" domeniului Macsalaka (1426) pe Harta districtului Timișoara. 

prezentarea cartografică a districtului Lipova (L), cât și pe cea a districtului Timișoara 
(Tm), vom observa diferențe de grafie: 
●  zonă la N de râul Mureș, în amonte de Arad: Gojgaÿ (Tm) / Goigaÿ (L), Micollack 
(Tm) / Micollak (L), Glogovatz (Tm) / Glogovaz (L), Sobottel (Tm) / Sobotell (L), 
Halmassig (Tm) / Hallmasig (L), Paullics (Tm) / Paulics (L); 
●  zonă la S de râul Mureș, în amonte de Arad: Saderlak (Tm) / Saderlack (L), Kisven-
da (Tm) / Kivenda181 (L), Assanlak (Tm) / Assonlack (L), Sevdin (Tm) / Seffdin (L), 
Zsabran (Tm) / Zabran (L).  

În general, aceste diferențe de grafie nu au influență la nivel de pronunție (dar 
există și excepții; de exemplu, Assanlak (Tm) / Assonlack (L), Sevdin (Tm) / Seffdin 
(L)).  

17. Prin precisele măsurători geometrice pe care le-au implicat, cele 10 hărți 
districtuale se constituie într-o adevărată Karolinische Landesaufnahme, fiind prima 
adevărată ridicare topografică a Banatului, iar acest fapt are inevitabil consecințe 
și la nivelul limbajului istoriografic.  
 

În concluzie, nu se poate face geografie istorică, arheologie și istorie fără con-
sultarea hărților districtuale. Acestea au conservat informații de la sfârșitul domina-
ției otomane a Banatului, cu reverberențe până la începutul secolului al XIV-lea, care 
nu se regăsesc în hărțile tip "Mercy"182. De aceea, ele sunt indispensabile în cerceta-
rea istorică (și nu numai!). 

                                                      
181 clară greșeală de scriere prin omiterea literei "s"; Kisvenda (l.m.) / Venda Mică (l.r.) este 
schimonosită fără posibilități de recunoaștere. 
182 scara acestora este mult mai mică decât cea a hărților districtuale, dar nu acesta este singu-
rul motiv. 
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ANEXA I. Cronologie, hărți și denumire 
 

13.10.1716: capitularea garnizoanei otomane din Timişoara. 
7.10.1717: instrucţiune a Camarei Aulice care prevede efectuarea unei conscrieri a 
                  localităţilor, locuitorilor şi resurselor lor economice (Land-Perlustration 
und Conscription) în Banat1. 
toamna 1717: prima conscriere (cunoscută în istoriografie drept conscripţia "Mercy"2) a 
                       localităţilor din Banat efectuată de funcţionari civili (?) sub conducerea 
lui Wilhelm Reinhard, Graf von NEIPPERG-NEUPERG3: Designation deren in dem 
Temesvarer Banat samentlichen Dörffern und darin befündlichen Häussern (Temes-
várer Einrichtungs-Sachen de Anno 17174).  
O echipă de topografi militari5, aparţinând de regimentul de infanterie Neipperg(?)6, 
începe cartografierea Banatului. Activitatea lor se va termina doar în anul 1725, când 
reușesc să încheie și harta districtului Vârșeț. 

                                                      
1 Feneşan, 1997, p. 48. 
2 Claude Florimond (Claudius Florimund -l.l.), Graf (conte) MERCY [* ~1666, Martin-
Fontaine, lângă Longwy / Loraine, FR;  † 29.06.1734, Crocetta, lângă Parma, IT; ucis în luptă, 
a fost înmormântat (2.07.) în catedrala din Reggio Emilia]; din 1682 în serviciul Casei de Habs-
burg; 10.05.1704: Generalfeldwachtmeister/general-maior, 20.1.01706: Feldmarschall-Leut-
nant/general-locotenent, 8.05.1716: General der Kavallerie/general de cavalerie, 12.10.1723: 
Feldmarschall/mareşal; primul conducător militar şi civil al Banatului între 1716–'33 (ASB, p. 
63; BLBD, 1247–1248).  
    Titlul de prim "guvernator militar (sic !) şi civil" al Banatului acordat lui Mercy de mai toată 
istoriografia română (ex. Feneşan, 1997, p. 83) şi străină nu este corect. Funcţiile sale militar-
administrative s-au numit Commandirend[er] General (l.g.; HKA, 125*, 185, 210; HKA, 8, 444, 
528) / Comendantis Generalis (l.l.; HKA, 8, 489; HKA, 125*, 219-220) / comandant general 
(l.r.) şi Präsident der [entstehenden] Banater Landes-administration (BLBD, 1247).  
3 Wilhelm Reinhard, Graf von NEIPPERG-NEUPERG [* 27.05.1684, Wien(?); † 26.05.1774, 
Wien]; din 1702 în serviciul Casei de Habsburg, 1709: Obristlieutnant/locotenent-colonel în 
regimentul tatălui său, Eberhard Friedrich von Neipperg, 2.10.1715: Obrist/colonel, 1716–'17: 
se distinge la asediul cetăţilor Timişoara (1716) şi Beograd (1717), 24.02.1717: este numit 
proprietar al regimentului tatălui său, după 1720 renunţă temporar la cariera militară pentru a 
se ocupa de educaţia lui Franz Stephan von Lothringen, viitorul împărat Franz I, 4.11.1723: 
Generalfeldwachtmeister/general-maior, 1726: devine conte, 20.11.1733: Feldmarschall-Leut-
nant/general-locotenent, 2.05.1735: (General)Feldzeugmeister/general, 18.09.1739: negociază 
Pacea de la Beograd, 19.03.1741 cu rang de Feldmarschall/mareşal, 12.04.1741: Feldmarschall 
(ASB, p. 68), între 18.02.1738–14.09.1739 conducător militar şi civil al Banatului. În 1717 era 
doar Oberst/colonel şi baron (BLBD, 1341–1342). 
4 Szentkláray, 1879, pp. 20–26 (publică doar cele 11 districte existente în anul 1717); Feneşan, 
1997, p. 48. 
5 probabil(?) din care au făcut parte, pentru că apar mai târziu drept autori ai hărţii "Mercy", şi 
inginerii maior (Obristwachmeister) D. Haring, locotenent C. I. Kaiser şi stegar (Fahnrich) 
NN d’Hautenont, toţi aparţinând de regimentul de infanterie Neipperg la acea dată (1728). Din 
păcate, istoria regimentului, scrisă de către Gustav, Ritter Amon von Treuenfest în anul 1891, 
nu-i menţionează, iar de trei secole cercetătorii nu sunt interesați a le afla prenumele. 
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21.07.1718: Pacea de la Passarowitz / Požarevac. 
7.09.17187: Camera aulică transmite instrucțiuni despre ce ar trebui să fie luat în cal- 
                    cul cu privire la conscrierea Banatului8.  
12.09.1718: prin ordin al Camerei Aulice, Banatul de la N de Dunăre9 este împărţit în 
                    13 districte, 6 companii militare de graniţă şi compania din zona Clisurii 
Dunării10. Aceste 13 districte au fost cartografiate pe 10 hărţi unitare11, realizate între 
anii 1718 şi 1725: districtele Lipova (1718) şi Făget (1719), publicate în cadrul unei 
singure hărţi12, districtul Vârşeţ (început în 1718 şi terminat doar în 1725), Timişoara 
(1720), Cenad (1721), Becicherec (1722), Panciova (1722), Ciacova (1723), distric- 

                                                                                                                                         
6 Feneşan, 1997, p. 48. Întrebarea legitimăa care se ridică este dacă nu cumva topografii aces-
tui regiment sunt menționați doar pentru că apar, mai târziu, drept autori ai hărții tip "Mercy"?  
  a un Hauptmann [Dominik (von?)] Haring este indicat a fi fost Bonnevalschen în februarie–
martie 1721, adică aparținător de regimentul de infanterieb al lui Claude Alexandre (Claudius 
Alexander), conte de Bonneval. Căpitanul Dominik von Haring, care proiecta lucrări hidrogra-
fice de conectare a râurilor Bega și Timiș la Budinț încă din 1717 ('18?), trimite hărți și planuric 
la Wien (Kematmüller, 1904, pp. 6–7). Neîndoielnic este identic cu D[.] Haring, autorul prin-
cipal al hărții "Mercy", care este indicat a fi fost în acel moment (i.e. 1728) aparținător de regi-
mentul Neipperg. Mai multe amănunte despre acesta voi încerca să ofer cu altă ocazie. 
  b un batalion al regimentului participă la lupta de la Petrovaradin (1716) și asediul Timișoarei, 
iar trei batalioane la asediul cetății Beograd (1717). Regimentul este desființat în anul 1725. 
  c Entwurff \ der Gegend Budincz \ ... [scara 1:50000] (Kematmüller, 1904, p. [319:] Beilage 2.). 
7 dacă anul este corect, ne putem întreba dacă conscrierea din anul 1717 fusese terminată deja, 
ori nu, și când a fost ea încheiată, sau este vorba de o nouă conscriere (necunoscută în istorio-
grafie)? Este vorba de cea din anul 1720? 
8 Adattár, I, p. 1. 
9 În fapt, între 1718–18.09.1739, Banatul a avut şi o componentă teritorială la S de Dunăre, care 
este bine vizibilă pe hărţile tip "Mercy", formată din şase (apoi şapte?) districte (Dis[trict]:): 
Kollumbaczer (Golubac), Kliutscher (Ključ), Krainaer (Krajna/Craina), Kriuinaer (Krivina/Cri-
vina), Kutshnainer (Kučejn), Die Omoli[naer District] (Omolj) şi Poreča Reka(?), despre care, 
din motive de puditate politico-istorică, nici măcar nu se prea aminteşte (o onorabilă excepţie, 
Feneşan, 1997, pp. 55–56, nota 47). Chiar dacă ar trebui să fie, nu ştim să existe hărţi distinctea 
pentru aceste districte de la S de Dunăreb. 
   a În studiul său din anul 1963, publicat într-o revistă occidentală, Alexander KRISCHAN nu 
menţionează astfel de hărţi în arhivele vieneze (Krischan, Fassel, 1999, pp. 310–311).  
   b Doar hărţile districtelor Palanca Nouă şi Orşova–Almăj conţin porţiunea de N a districtului 
Golubac, iar ultima și foarte puțin din partea de NV–V–SV a districtului Ključ. 
10 Feneşan, 1997, p. 52. 
11 din punct de vedere al dimensiunilor, concepţiei, scării, elementelor grafice folosite, a stilului 
etc. Diferenţele minore (vide legendele) sunt neglijabile. Pe nicicare dintre hărți nu se consem-
nează numele celor care au realizat-o.   
12 Semnul convenţional pentru District Graniz existent între Lippowaer District şi Facseter 
District, precum şi inscripţionarea separată a celor două denumiri pe hartă ori data diferită a 
cartografierii, indică clar că este vorba de două districte distincte. În aceeaşi situaţie sunt şi 
districtele Caransebeş şi Logoj (1723), ori Orşova şi Almăj (1724). Nu văd cum se putea reda 
cartografic de către militarii habsburgi, în anul 1724, o realitate administrativă care nu mai 
exista din ~1719–'20 (C. Feneşan susţine că în 1719–'20 numărul districtelor s-a redus la 11, 
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tele Caransebeş şi Logoj (1723), Palanca Nouă (1724) şi districtele Orşova şi Almăj 
(1724). Caracterul unitar al hărților nu exclude posibilitatea ca forma cartografică finală 
să fi apărut doar în anul 1725, ori ulterior13. 

Copiile14 acestor hărţi sunt disponibile la Hadtörténeti Intézet és Múzeum din 
Budapest, HU, Fondul B IX Ausztria–Magyarország • B IX a politikai, közigazgatási 
térképek (XVI. századtól 1918-ig)15: 
 

■  Mappa \ Von dem \ Lippovaer und Facseter \ District \ Worinnen alle bewohnte 
Dorfschafften, Sambt denen Prædien, \ Flussen, Berg und Waldungen enthalten, nach 
vorgenommener \ accurater Geometrischen abmessung Im Jahr 1718 & 1719. 
[Legenda:] bewohnte Dorfschafften / ohnbewohnte Dorfschafften oder \ Prædien / Dis-
tricts Granitz. \ Mas stab von 6000. Geometrischen Schritten oder Einer Teutschen 
Meil. 
Hartă manuscris, copie color, 88 × 59 cm, scara [1:12200016], cota B IX a 668, dispo-
nibilă on-line la http://maps.hungaricana.hu/hu/47915/ 
 

■  Mappa \ Von dem \ Werschezer \ District. \ Worinnen alle bewohnte Dorffschaften, 
Sambt denen Prædien, Flussen, Morasten, Sandbergen \ gebürg und Waldungen ent-
halten, nach vorgenommener Geometrischer accurater abmessung. \ Im Jahr 1718. et 
1725. 
[Legenda:] Bewohnte Dorffer / Ohnbewohnte Dorffer oder Prædien / Districts granitz 
\ Mas stab von 6000. Geometrischen Schritten, Zweyen Stunden, oder Einer Teütschen 
Meil. 
Hartă manuscris, copie color, 87 × 57,5 cm, scara [1:122000], cota B IX a 668, dispo-
nibilă on-line la http://maps.hungaricana.hu/hu/47945 
 

■  Mappa \ Von den \ Csanader \ District. \ Worinen Alle bewohnte Dorffschafften, 
Sambt denen Prædien, flüssen, \ Morasten und Waldungen enthalten, nach Vorge-
nommener Geome=\trischer accurater abmessung im Jahr 1721. 
[Legenda:] bewohnte dörffer, / Unbewohnte dörffer / Districts granitz \ Mastab von 
6000. Geometrischen Schritt oder Zweÿen Stunden.  
Hartă manuscris, copie color, 75 × 55 cm, [1:126000], cota B IX a 619, disponibilă 
on-line la http://maps.hungaricana.hu/hu/47903/ 
 

■  Mappa \ über den. \ Bethskereker \ District. \ Worin[n]en Alle Bewohnte. Dorff-
schafften Sambt Denen Prædien, Flüssen, \ und Morästen. enthalten. nach Vorgeno-
mmener Geometrischer Accurater \ Abmessung. im Jahr 1722. 
 
                                                                                                                                         
districtul Almăj fiind cuprins în cel al Orşovei şi Făget în cel al Lipovei -Feneşan, 1997, pp. 
54–55).  
13 cu toate că informațiile diferențiate din cartușe ne indică și o altă posibilitate (un același 
desenator, sau un grup restrâns), care le-a(u) realizat de-a lungul timpului). 
14 pentru hărţile originale aflate la Kriegsarchiv din Wien, vide Krischan, Fassel, 1999, pp. 310–
311. 
15 şi au fost făcute public on-line în anul 2015. 
16 [1:144000] conform lui Alexander KRISCHAN (Krischan, Fassel, 1999, p. 311). 
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[Legenda:] Bewohnte Dorffer / Unbewohnte Dörffer oder Prædien / Districts granitz 
\ Mastab Von. 6000. Geometrischen Schrietten, oder Zweÿen Stundten.  
Hartă manuscris, copie color, 77,5 × 57 cm, scara [1:12200017], cota B IX a 1271, nu 
este încă disponibilă on-line http://maps.hungaricana.hu/en/48271/ (dar se pare că poa-
te fi obținută la cerere).  
 

■  Mappa \ von dem \ Panczowaer \ District. \ Worinnen alle bewohnte Dorffschafften, 
sambt denen Prædien, Flüssen, \ Morästen und Sandbergen enthalten, nach Vorge-
nommener Geometrischer \ accurater abmessung, im Jahr. \ 1722.  
[Legenda:] Bewohnte dòrfer, / ohnbewohnte dörffer oder Prædien, / Districts granitz 
\ Mastaab von 6000. Geometrischen Schritten, oder Einer Teutschen Meil. 
Hartă manuscris, copie color, 71 × 62 cm, scara [1:122000], cota B IX a 644, disponi-
bilă on-line la http://maps.hungaricana.hu/hu/47926/ 
 

■  Mappa \ Von Dem \ Csakowaer. District. \ Worinnen alle bewohnte Dorffschafften 
sambt denen prædien, auch flüssen, \ Morästen Berg, und wäldem enthalten, nach 
vorgenommener Geometrischer \ accurater abmessung im Jahr 1723:  
[Legenda:] bewohnte dörffer, / ohnbewohnte dörffer oder prædien, / Districts Gra-
nitz. \ Masstab von 6000. Geometrischen Schritten oder Teutschen Meilen. 
Hartă manuscris, copie color, 82 × 55 cm, scara [1:12200018], cota B IX a 618, dispo-
nibilă on-line la http://maps.hungaricana.hu/hu/47902/ 
 

■  Mappa \ Von dem \ Caransebes und Lugoscher \ District. \ Worinnen alle bewohnte 
und unbewohnte Dorffschafften, Flussen, Bergen, und Wäldern \ - enthalten, nach vor-
genommener accurater Geometrischer abmessung, im Jahr 1723. 
[Legenda:] Bewohnte Dorfschafften, / ohnbewohnte Dörffer, / Districts Granitz \ Mass-
tab von 6000 Geometrischen Schritten, oder Einer Teutschen Meilen. 
Hartă manuscris, copie color, 86 × 63 cm, scara [1:12200019], cota B IX a 626, dispo-
nibilă on-line la http://maps.hungaricana.hu/hu/47910/  
 

■  Mappa \ Von dem \ Uÿpallanker District. \ Worinen Alle Bewohnte Dorffschafften 
Sambt denen Prædien, Flüssen, bach und \ Waldungen Enthalten nach Vorgenomme-
ner Geometrischer Accurater Abmessung im Jahr, 1724. 
[Legenda:] Bewohnte Dorffer / Unbewohnte Dörffer oder Prædien, / Districts=gra-
nitz / Mühlen ~ ● \ Mastaab Von 6000. Geometrischen Schritten Zweÿer Stundten, oder 

Einer Teutschen Meilen. 
Hartă manuscris, copie color, 80 × 59 cm, scara [1:122000], cota B IX a 643, dispo-
nibilă on-line la http://maps.hungaricana.hu/hu/47925/  
 

■  Mappa \ von dem \ Orsovaer und Allmasser \ District. \ Worinen alle bewohnte Dorff-
schafften sambt denen Prædien \ Flussen, Berg und Waldungen enthalten, nach vorge-
nommener \ accurater Geometrischen abmessung im Jahr 1724. 

                                                      
17 [1:144000] (Krischan, Fassel, 1999, p. 311). 
18 [1:144000] (Krischan, Fassel, 1999, p. 311). 
19 [1:144000] (Krischan, Fassel, 1999, p. 311). 
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[Legenda:] bewohnte Dorfschafften / ohnbewohnte Dörffer, oder \ Prædien \ Districts 
granitz. 
Hartă manuscris, copie color, 57 × 83 cm, scara [1:122000], cota B IX a 642, disponi-
bilă on-line la http://maps.hungaricana.hu/hu/47924/ 
 

Sintetizând, cronologic situația se prezintă astfel: 

Nr. Districtul Anul    Observații 

1. 
Lipova 1718 

 o singură hartă 
Făget 1719 

2. Vârşeţ 1718–'25  început / terminat  

3. Timişoara 1720   

4. Cenad 1721   

5. Becicherec 1722   

6. Panciova 1722   

7. Ciacova 1723   

8. 
Caransebeş 1723 

 o singură hartă 
Logoj 1723 

9. Palanca Nouă 1724   

10. 
Orşova 1724 

 o singură hartă 
Almăj 1724 

 

Probabil20 că aceste 10 hărţi districtuale vor fi folosite pentru realizarea aşa 
numitei hărţi "Mercy"21 (sau "Eugeniu de Savoia"), care am putea să considerăm că 
nu este altceva decât un Squellette22 nedeclarat al celor 10 Sections. Astfel, harta "Mer-
cy"23 este realizată probabil post 172524 (în 1728; chiar dacă în cartuşul ei apare înscris 

                                                      
20 există destule argumente pro și contra acestei posibilități, iar o afirmație definitivă, care ori-
cum nu poate fi oferită înainte de studierea în detaliu a tuturor hărților districtuale și a hărților 
tip "Mercy", care implică cel puțin un doctorat dedicat subiectului și cheltuieli consistente 
pentru a procura de la Wien copii a tuturor hărților tip "Mercy", nu ne este încă la îndemână. 
Oricum, dacă cele 10 hărți districtuale sunt la baza hărții "Mercy", și cum una dintre ele este 
realizată deja în 1718 (Lipova), cinci dintre ele sunt executate între 1718 și 1722 (Făget, Timi-
şoara, Cenad, Becicherec, Panciova), iar ultima hartă este terminată doar în anul 1725 (Vârșeț, 
începută în 1718), cum am putea crede că harta "Mercy" a fost realizată între 1723 – 1725? 
Să mai menționăm acum doar faptul că harta indicată de către Alexander KRISCHAN a fi ori-
ginalul hărților tip "Mercy"a nu este datată prin informațiile oferite în cartuș. Harta "Mercy" 
și cele tip "Mercy" (5 la număr; ori mai multe?) merită un studiu dedicat. 
    a Krischan, Fassel, 1999, p. 306, [nr.] 1 (B IX a 554). 
21 Kriegsarchiv din Wien, cota B IX a 554 (hartă manuscris, color, un folio, scara [1:255000]). 
22 vide Josephinische Landesaufnahme (1769‒'72). 
23 care nu are încă un studiu dedicat cu toate că este citată în cele mai diverse contexte.  
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1723 – 172525!). 
Josef PALDUS26 este cel care folosește, într-un studiu dedicat ridicării topo-

grafice militare iozefine (1769‒'72), sintagma zweite militärische Landesaufnahme 
der Monarchie27 referitor la ridicarea topografică militară franciscană (Franziszei-
sche Landesaufnahme, 1806‒'69). Pe cale de consecință, pentru cartografia modernă, 
ridicarea topografică militară iozefină (Josephinische Landesaufnahme, 1769‒'72) 
devine prima ridicare, iar ridicarea topografică militară franciscano-iozefină (Fran-
zisco-Josephinische Landesaufnahme, 1869‒'87) a treia28. Cum este vorba de denu-
miri generice moderne, putem folosi și Karolinische Landesaufnahme / ridicarea 
topografică militară carolină a Banatului (1718‒'25) pentru a denumi ceea ce se în-
tâmplă în Banat imediat după cucerirea habsburgică din anul 1716, când topografi 
militari cartografiază întreaga regiune dintre Mureș‒Tisza‒Dunăre‒Munții Carpați 
(i.e. cunoscut în istoriografie drept Banatul istoric). În același timp are loc și o con-
scripție în anul 1717 (și Josephinische Landesaufnahme (1769‒'72) cuantifică infor-
mații despre numărul familiilor din fiecare sat în cele 208 de hărți de detaliu -Sectio). 
Așa cum ridicarea topografică iozefină are și o hartă generală a întregii regiuni29, 
ridicarea topografică carolină pare că a produs harta cunoscută drept "Mercy" (sau 
"Eugeniu de Savoia"). Nici care dintre Karolinische / Josephinische Landesaufnahme 
nu folosesc un grid de longitudine / latitudine pentru hărțile de detaliu.  

                                                                                                                                         
24 Chiar dacă nu este întotdeauna o sursă credibilă, să cităma informaţia oferită de Francesco 
GRISELINI: Aceste districte [ale Banatului] sînt trecute cu exactitate în harta topografică a 
Banatului întocmită din ordinal generalului Mercy şi editată la Viena în 1728 (sb.m.; Griselini, 
1780, p. 155; Griselini, 1984, p. 128).  
    a nu am fi făcut-o dacă această datare (i.e. 1728) nu ar fi fost oferită şi de alţii (de exemplu, 
vide Verhandlungen der Neunten Deutschen Geographentages zu Wien: am 1., 2. und 3. April 
1891., Herausgegeben ... Georg KOLLM, Verlag von Dietrich REIMER, Berlin, 1891, LIII 
+ 402 pg. + 2 hărţi; p. 345: [nr.] 60 (prezentarea hărţii este făcută de K. A.; reluat în Bericht 
über die ausstellung des IX. Deutschen geographentages zu Wien 1891 nebst ausstellungska-
talog, hrsg. vom ausstellungscomité, Wien, 1891, [1] + 144 pg.; p. 86: 60); Haring D. Oberst-
Wachtmeister, führte die Aufnahme des Banates 1728 mit den Ingenieuren Lt.C.J. Kayser und 
Fähnrich D’Hautenont durch und schuf die erste Grundrisskarte mit Schräglicht. -Regele, 1955, 
p. 61 și p. 17; etc.).  
Sunt și alte argumente25 în favoarea anului 1728, dar nu le vom aminti acum, ci într-un studiu 
dedicat. 
25 iar anii 1723 – 1725 se referă probabil la altceva! Dacă nu cumva este vorba doar de o gre-
șeală (voită ori involuntară), pentru că harta considerată a fi originalula hărților "Mercy" nu este 
datată! 
    a Krischan, Fassel, 1999, p. 306, [nr.] 1. 
26 Josef PALDUS [* 22.03.1863, Gablonz an der Neiße, Böhmen (azi, Jablonec nad Nisou, CZ); 
† 11.10.1937, ebenda]; militar (1885: locotenent, 1889: locotenent-major, 1895: căpitan), arhi-
var, istoric al cartografiei. 
27 Im Jahre 1806 begann die zweite militärische Landesaufnahme der Monarchie unter Kaiser 
Franz II (Paldus, 1918/'19). 
28 printre multele exemple care pot fi invocate, vide Grosjean, 1996, pp. 136‒137. 
29 Squellette \ Der aufnahms Carte von Temeschwarer Bannath \ in 208 Sections sub Nro 5. 
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ANEXA II 
 

Colonizarea carolină / Karolinische Ansiedlung (Karl VI) a avut patru etape 
distincte1: 
a. toamna 1717–'21 
b. 1722–'26 (erster Schwabenzug -l.g.) 
c. 1727–'32 (perioadă de stagnare) 
d. 1733–'40. 

Ea se reflectă și în cele zece hărţi districtuale realizate în perioada 1718–'25: 
 

nr 
SAT 

an* 
Ţintă, 1972 / Observaţii 

             * Bel, 2015 sec. XVIII AZI 
1 Becskerek Becicherecu 

Mic 
1720 Primii colonişti se aşează în 1722 (Țintă, 

1972, p. 154). 
2 Berekuza Berecuţa 1723 Perekucsa ... în mai 1724, se aşează pri-

mele familii de colonişti (Ibidem, p. 162). 
3 prediu 

Besenova 
(fără semn) 

Dudeştii 
Vechi 

1721 În 1737 sînt colonizați bulgari catolici 
(Ibidem, p. 155). 

4 Bethskerek Zrenjanin, 
RS 

1722 ― 

5 Bosesena Pojejena 1724 Primii colonişti ţărani germani s-au aşe-
zat în 1722, numărul lor mărindu-se în 
următorii ani ... (Ibidem, p. 163). 

6 Bosnak 
(fără semn) 

Boşneag 1724 Bosnik (Boşneag), localitate înglobată la 
Moldova-Nouă ... A început să fie coloni-
zată cu meşteşugari şi mineri în 1722 (Ibi-
dem, p. 155). 

7 Brukenaip Pişchia 1720 primii colonişti s-au aşezat înainte de de-
cembrie 1724 (Ibidem, p. 155). 

8 Caransebes Caransebeş 1723 Intrat încă de la sfîrşitul secolului al 
XVII-lea sub stăpânirea austriacă (doar 
până în 1699 -n.m.), primii colonişti s-au 
aşezat în perioada anterioară războiului  

 
                                                      
* Notă: Anul în care au fost realizate precisele măsurători geometrice este menționat în car- 
             tușul hărții și îl considerăm drept anul care datează și informațiile conținute de hartă. 
Astfel, acest an este limita temporală superioară (terminus ad quem) a colonizării unui sat, dacă 
acesta apare drept sat nou colonizat ori localitate colonizată pe harta respectivă. Cu alte cuvinte, 
fiind atestat cartografic într-un anumit an, aceasta înseamnă că, în fapt, colonizarea a avut loc 
înainte ori, la limită, chiar în acel an. 
              Hărțile publicate aici au fost realizate de către artistul plastic Aurelian SCOROBETE, 
căruia îi mulțumesc frumos și pe această cale. 
 
1 Am adoptat periodizarea propusă de către Aurel ŢINTĂ (Țintă, 1972, p. 83).  
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nr 
SAT 

an* 
Ţintă, 1972 / Observaţii 

             * Bel, 2015 sec. XVIII AZI 
  Caransebeş  din 1716–1718 (fals! -n.m.); ... Până în 

1725 s-au aşezat şi un număr de colonişti 
germani, an în care o parte a localităţii 
este considerată germană (Ibidem, p. 
156). 

9 Csakova2 Ciacova 1723 elemente germane, ..., s-au aşezat încă din 
primii ani. Coloniştii ţărani germani au 
început să sosească în decursul anului 
1724 (Ibidem, p. 156). 

10 Cservenka3 sat dispărut, 
RS 

1722 ― 

11 Delliblado Deliblato, 
RS4 

1722 ― 

12 Denta5 Denta 1723 În 1721, ..., an în care încep să se aşeze 
familii germane (Ibidem, p. 156). 

13 Detta Deta 1723 Coloniştii au început să se aşeze în 1723; 
... (Ibidem, p. 157). 

14 Dibicz Divici 1724 Divitz (Divici), localitate care apare po-
pulată pe harta din 1723–1725 (sic!)6; 
probabil fusese locuită şi înainte; ca loca-
litate colonizată cu ţărani germani e men-
ţionată în 1726. (Ibidem, p. 157). 

15 Dognaska7 
(fără semn) 

Dognecea 1718
–'25 

Un număr mare de colonişti se aşează, 
începând cu 1722 (Ibidem, p. 157). 

16 Freudenthal sat dispărut8 1724 primii colonişti s-au aşezat anterior anu-
lui 1723 (Ibidem, p. 158). Dar raţiona-
mentul/concluzia lui A. Ţintă are la bază 
doar datarea defectuoasă a hărţii "Mercy"5 

                                                      
2 spre deosebire de harta districtului Ciacova (1723), pe harta districtului Timişoara (1720) 
colonizarea nu este încă indicată. 
3 situat între Kovin şi Deliblato, RS. În anul 1734 satul era deja abandonat.  
4 localităţile din actuala Republika Srbija (Republica Serbia; RS) nu sunt în atenţia lui Aurel 
ŢINTĂ. 
5 Harta districtului Ciacova (1723) indică două așezări distincte numite Denta; la N și S de râul 
Bersava (azi, Bârzava) se afla satul rascian, iar în aval de acesta satul colonizat și un Post-Hauss. 
6 A. Ţintă face referire la harta "Mercy" cum că ar fi fost realizată în 1723–1725, dar, în fapt, 
ea este executată în anul 1728. 
7 Chiar dacă harta districtului Vršac/Vârşeţ a fost începută în anul 1718, ea a fost terminată doar 
în 1725 (Im Jahr 1718. et 1725). Probabil zona Dognecea–Bocşa a fost cartografiată în 1718, 
pentru că nu există semnul unei localităţi colonizate în cazurile Dognaska (Dognecea) şi Pokt-
schan (Bocşa Germană). 
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nr 
SAT 

an* 
Ţintă, 1972 / Observaţii 

             * Bel, 2015 sec. XVIII AZI 
17 Freÿdorf Freidorf 1720 a luat naştere ... probabil prin 1723 (Ibi-

dem, p. 157). 
18 Guthenborn9 Zăbrani  1718 Colonizarea ... a început în 1724 (Ibidem, 

p. 158). 
19 Heÿerdorf Iertof, dar 

pe un nou 
loc10 

1724 Häuerdorf (Iertof), localitate colonizată 
înainte de 1724 când este numit un preot 
(Ibidem, p. 158). 

20 Huÿbecsth11 Peciu Nou 1720 Neu Wien ... Primii colonişti sînt amin-
tiţi în 1723 ... (Ibidem, p. 162). 
* Noua Vienă, germanii străini au început 
să le reînalţe doar din anul 1726 ...12 

21 Iarmath Giarmata 1720 Începutul colonizării ... se face în 1722 
(Ibidem, p. 158). 

22 Jasabnik sat 
dispărut13 

1724 Iosoffnik, localitate trecută în conscripţia 
din 1717 (i.e. Jassovnik în districtul Pa-
lanca Nouă -n.m.) cu 18 case, a fost colo-
nizată în 1727 cu colonişti germani (Ibi-
dem, p. 159). 
* IASSEFFNIK, din anul 1723, luna de-
cembrie14 

23 prediu 
Karan  
(fără semn) 

Mercydorf 1720 Primii colonişti s-au aşezat în 1735 (Ibi-
dem, p. 161). 

24 Kuteriza Gudurica, 
RS 

1725 ― / nu se poate accepta o colonizare în 
1718 

25 Lagerdorf Straža, RS 1725 ― / nu se poate accepta o colonizare în 
1718 

 

                                                                                                                                         
8 între Răcăşdia şi Ciuchici, jud. Caraş-Severin (a nu se confunda cu satul omonim, care a fost 
ridicat ~1786–'87 la circa 3,6 km ENE de actuala localitate Jamu Mare, pe malul drept al pârâ-
ului Rudar (45°15′40″ N / 21°27′11″ E) şi care a supraviețuit până în anul 1809). 
9 faptul că pe harta districtului Timișoara (1720) satul nou colonizat Guthenborn oder Edekut nu 
apare cu semnul distinctiv de colonizare nu înseamnă nimic (apare satul Edekut, iar zona apar-
ține de districtul Lipova). 
10 Heÿerdorf era situat la SV de Rakastia (Răcăşdia) şi la SE de Vranjocz (Vrăniuţ), iar satul 
Iertof este la VNV de Răcăşdia şi la NV de Vrăniuţ. Heÿerdorf apare pe harta "Mercy" (1728). 
11 i.e. Neu (l.g.) Becs (l.m.) / Noua Vienă (l.r.); azi, Peciu Nou. Dar prin registrul de dijme palale 
din anul 1333, satul este atestat drept Veybech, foarte asemănător în pronunție. 
12 Bel, 2015, p. 161. 
13 pe malul drept al râului Nera, între Naidăş şi Bogodinţ. 
14 Bel, 2015, p. 198. 
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nr 
SAT 

an* 
Ţintă, 1972 / Observaţii 

             * Bel, 2015 sec. XVIII AZI 
26 Langenfeld Câmpia, 

jud. Caraş-
Severin? 

1724 atestat documentar la 28.06.1724, ceea ce 
înseamnă că primii colonişti se aşeza-
seră în anii precedenţi (Ibidem, p. 159). 
* ... anul 1[7]25, luna iunie ...15. 

27 Lippova Lipova 1718 colonizarea ei a început încă în 1717 ... 
Un număr însemnat de colonişti ţărani 
germani s-au aşezat în 1724 (Ibidem, p. 
159). 

28 Lugosch Lugoj 1723 Coloniştii ţărani germani provin din 
transporturile anilor (sic!) 1724 (Ibidem, 
p. 160). 

29 Gornÿ/Dolnÿ 
Lupkova + 
sat neiden-
tificat 

Liubcova 1724 În septembrie 1724, localitatea este men-
ţionată ca sat german cu un număr re-
dus de colonişti ... (Ibidem, p. 160). 

30 Maÿdan Brădişorul 
de Jos 

1724 În mai 1724 se repartizează în Maidan 
30 de familii de colonişti ţărani germani 
(Ibidem, pp. 160–161). 

31 Makoviz Macovişte 1724 Aşezarea coloniştilor este anterioară 
anului 1726 ... (Ibidem, p. 161).  

32 Mirkovaz 
(fără semn) 

Milcoveni 1724 Markovetz ... Aşezarea coloniştilor ţărani 
germani a început din 1726 (Ibidem, p. 
161). 

33 Mathiovez Măceşti 1724 nemenţionat de A. Ţintă (Ibidem). 
34 Moldova Moldova 

Veche 
1724 În 1722 a început colonizarea de meşteşu-

gari şi specialişti mineri (Ibidem, p. 161). 
A. Ţintă crede că este vorba de Moldova 
Nouă. 

35 Muhlenbach Eşelniţa16 1724 primii colonişti s-au aşezat deci anterior 
anului 1723 (Ibidem, p. 161). Dar raţiona-
mentul/concluzia lui A. Ţintă are la bază 
doar datarea defectuoasă a hărţii "Mer-
cy"5. 

36 Neu Arrath Aradul Nou 1718 colonizată cu ţărani germani în decur-
sul anilor 1722–1723 (Ibidem, p. 154). 

37 Oravitza 
(fără semn) 

Oraviţa 1724 ... colonizării care începe încă, în 1718 
(Ibidem, p. 161). 

 

                                                      
15 Bel, 2015, p. 200. 
16 pe harta districtului Orşova (1724), Iehnitz (Ieşelniţa, din anul 1966 redenumit drept Eşelniţa) 
era pe malul drept al al pârăului Eşelniţa, iar Muhlenbach pe cel stâng. 
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nr 
SAT 

an* 
Ţintă, 1972 / Observaţii 

             * Bel, 2015 sec. XVIII AZI 
38 Orsova 

(fără semn) 
Orşova 1724 Primii colonişti au început să se aşeze în 

localitate imediat după cucerirea ei [în 
vara anului 1717] (Ibidem, p. 162). 

39 Panczova Pancevo, 
RS 

1722 ― 

40 Periamos Periam 1721 Primii colonişti sunt menţionaţi la 18 iu-
nie 1724 (Ibidem, p. 163). 
* Periam, satul cel vechi a început să fie 
locuit în 1726 de către germani ...17 .  

41 Peterÿla Petrilova, 
RO 

1724 Petrilova ... La data de 10 aprilie 1725 
Administraţia se referă la fuga unor colo-
nişti din sat, ..., primii colonişti se aşe-
zaseră prin 1723 (Ibidem, p. 163). 
* PETRILOVA, din anul 1724, luna au-
gust ...17.  

42 Plazischa Pločica, RS 1722 ― 
43 Poktschan 

(fără semn) 
Bocşa 
Germană 

1718
–'25 

începând cu 1718 (Ibidem, p. 155) 

44 Potok Potoc 1724 Aşezarea coloniştilor germani începe în 
1726 ... (Ibidem, p. 163). 

45 Prostian 
(fără semn) 

Broşteni 1724 Primii colonişti s-au aşezat în 1722 ... 
(Ibidem, p. 164). 

46 Radimna sat 
dispărut18 

1724 Primii colonişti s-au aşezat în 1722 (Ibi-
dem, p. 164). 

47 Rebenberg sat 
dispărut19 

1724 nemenţionat de A. Ţintă (Ibidem). 

48 Riccass Recaş 1720 este posibil ca în 1723 (Ibidem, p. 164).  
49 T.20 

Russova 
Rusova 
Nouă 

1724 colonizată anterior anului 1724 (Ibidem, 
p. 164). 
* RUSOVA, este aşezată pe lângă sârbi 
de către germani din anul 1723 ...21.  

 

                                                      
17 Bel, 2015, p. 161. 
18 au fost două sate Radimna pe harta districtului Palanca Nouă (1724); cel situat chiar pe malul 
stâng al Dunării a dispărut (la SSV de Şuşca şi la SE de Belobreşca).  
19 localizat pe malul stâng al râului Nera, între Lescoviţa şi Naidăş. 
20 T[eutsch]. (i.e. Deutsch Russova = Rusova Germană); apare așa pe Mappa \ Von dem \ Wer-
schezer \ District. \ ... \ Im Jahr 1718. et 1725. Pe Mappa \ Von dem \ Uÿpallanker District. \ 
... im Jahr, 1724 este identificată doar drept Russova, dar semnul acompaniator, puțin schim-
bat, pentru sat nou colonizat este trecut înaintea numelui. 
21 Bel, 2015, p. 198. 
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nr 
SAT 

an* 
Ţintă, 1972 / Observaţii 

             * Bel, 2015 sec. XVIII AZI 
50 Saderlak 

(fără semn) 
Zădăreni 1718

–'19, 
1720 

... colonizarea localităţii s-a făcut doar 
prin anii 1737–1738 (Ibidem, p. 165). 

51 Salhausen sat 
dispărut22 

1724 nemenţionat de A. Ţintă (Ibidem); dispă-
rut în 1737–'39. 
* SAALHAUSEN, este stăpânită de către 
locuitorii germani din anul 1724 ...21. 

52 Sakallovaz Socol 1724 Colonizarea cu ţărani germani începe în 
1723 (Ibidem, p. 165). 
* SAKALOVAC, din anul 1722, din luna 
noiembrie23 

53 St: Peter Sânpetru 
German 

1720 primii [colonişti] au sosit anterior lunii 
septembrie 1723 (Ibidem, p. 165). 

54 Southal 
(Suchen- 
thal?) 
(fără semn) 

sat 
dispărut24 

1724 localitate menţionată ca fiind populată cu 
un număr redus de colonişti germani, ce-
rânduse forurilor provinciale, în septem-
brie 1724, mărirea numărului lor (Ibi-
dem, p. 165). 

55 Temeswar 
(fără semn) 

Timişoara 1720 Primii colonişti se aşează imediat după 
capitularea turcilor (octombrie 1716) ... 
(Ibidem, pp. 165–166). 

56 Vingha 
(fără semn) 

Vinga 1720 Localitatea a fost colonizată în 1737 (gre-
şit! În toamna anului 1741 -n.m.) cu bul-
gari catolici ... (Ibidem, p. 166). 

57 Warath Coronini 1724 nemenţionat de A. Ţintă (Ibidem). 
58 Weiss= 

Kirchen 
Bela Crkva, 
RS 

1724 ― 

59 Werschez Vršac, RS 1725 ― 
60 Woiteg Voiteg 1723 ... primii colonişti germani sînt amintiţi în 

1727, însă e posibil ca anterior acestui an 
să fi început aşezarea coloniştilor. (Ibi-
dem, p. 166). 

61 Zervencka sat dispă-
rut25, RS 

1725 ― / nu se poate accepta o colonizare în 
1718. 

 

Concluzii: în total, sunt 61 de cazuri (10 localităţi sunt azi în Serbia4, iar pentru 7 sa-
te26 colonizarea a fost ulterioară realizării hărţilor; rămân 44 de aşezări din Banatul 

                                                      
22 la sud de Iam, com. Berlişte, jud. Caraş-Severin, RO. 
23 Bel, 2015, p. 200. 
24 pe malul stâng al Dunării, între Liubcova şi Berzeasca. 
25 la S de Vršac (Vârşeţ), la NV de Vojvodinci, la E de Potporanj, RS. 
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românesc de luat în considerare). În 19 cazuri27, prin intermediul celor zece hărţi dis-
trictuale consultate, se corectează informaţiile avansate de către A. Ţintă, iar 4 sate28 
(i.e. 9,(09)%) din Banatul românesc indicate de aceste hărţi a fi fost colonizate nici 
măcar nu sunt amintite de către acesta. Deci, Aurel ŢINTĂ a greşit în 52,(27)% din 
cazuri29. 

Lucrarea lui Mathias BEL despre comitatul Timiș (1726?) este inutilizabilă 
deoarece mai întreaga informație oferită de acesta referitor la colonizarea carolină a 
Banatului este greșită, ori nu are alte surse de confirmare30. A se evita cu obstinație! 

Corecţii 
–Spre deosebire de ce se ştia până acum în istoriografie, colonizarea la nivelul satelor 
începe imediat după cucerire zonei: Aradul Nou, Lipova şi Guttenbrunn (azi, Zăbrani, 
jud. Arad) înainte de 1718 (sau, la limită, chiar în acest an). 
–Prima etapă a perioadei caroline de colonizare (1717–'21; Fig. 42) nu s-a limitat la 
meşteşugari imperiali, meseriaşi şi negustori germani, ofiţeri, funcţionari şi mineri31 
deoarece în această perioadă apar 10 sate colonizate32 cu țărani din vestul Europei. 
–A doua etapă a perioadei caroline de colonizare (1722–'26; Fig. 43) nu s-a limitat la 
colonizări pe o linie paralelă cu Mureşul (care nu există!) şi alta cu Dunărea, legate 
între ele printr-un şir de sate orientate pe direcţia nord–sud33.  
–În perioada de colonizare carolină (1718–'40) nu se afirmă în mod deosebit consi-
derente de natură militară34, ci, mai degrabă, cele de natură economică. Între 1718– 
'39, Banatul a avut o extensie la sud de Dunăre, care era în contact direct cu imperiul 
otoman și unde ar fi trebuit să se intervină prin colonizări din considerente militare, dar 
acest lucru nu s-a întâmplat. În fapt, cordonul militar al Habsburgilor era în cu totul 
altă parte (la S de Dunăre, unde nu se fac colonizări). Dar acesta este deja un alt su-
biect ... 

                                                                                                                                         
26 Caransebeş, Dognecea, Dudeştii Vechi, Mercydorf, Milcoveni, Vinga, Zădăreni. 
27 Aradul Nou, Becicherecul Mic, Berecuţa, Ciacova, Divici, Freidorf, Giarmata, Jasabnik/Iosoff-
nik, Lugoj, Macovişte, Peciu Nou, Periam, Pişchia, Potoc, Radimna, Recaş, Sânpetru German, 
Voiteg, Zăbrani.  
28 Coronini, Măceşti, Rebenberg, Salhausen, care reprezintă 9,(09)% din totalul de 44. 
29 iar în alte două cazuri (Eşelniţa, Freudenthal), A. Ţintă a indicat bine anul doar pentru că a 
datat greşit harta Mercy. 
30 Afirmației celui care a îngrijit (prost!) ediția, cum că Mathias BEL a vizitat toate districtele 
[din Banat] și satele acestora, îi contrapun o alta: Mathias BEL nu a pus vreodată piciorul 
în Banat. Întreaga lui călătorie nu a fost altceva decât o simplă "plimbare" pe o hartă! Și o nece-
sară minimă corecție; Mathias BEL nu a fost c[ă]lugăr catolic / membru al ordinului iezuita, 
ci pastor luteran.  
    a Bel, 2015, p. 6, 5. 
31 Ţintă, 1972, pp. 86–92.  
32 Aradul Nou (1718), Becicherecul Mic, Freidorf, Giarmata, Peciu Nou, Periam, Pişchia, Recaş, 
Sânpetru German, Zăbrani (1721).  Localitățile menționate și de A. Țintă a fi fost colonizate 
sunt subliniate prin bolduire. 
33 Ţintă, 1972, p. 93. 
34 Ţintă, 1972, p. 33.  
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Fig. 42. Prima etapă a colonizării caroline (toamna 1717–'21). 

De aproape 50 de ani, cercetările privind colonizarea Banatului bat pasul pe loc. 
În istoriografia bănățeană de limbă română nu există încă lucrări de sinteză pentru colo-
nizarea tereziană și cea iosefină, ori cea privată din sec. XIX. Și, după cum se prezintă 
lucrurile, acestea nici nu vor mai apărea. Este trist că un subiect atât de generos a ieșit 
din atenția cercetătorilor români ... 
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Fig. 43. A doua etapă a perioadei caroline de colonizare (1722–'26). 
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ANEXA III. Designation deren in dem Temesvarer Banat samentlichen 
                      Dörffern und darin befündlichen Häussern (1717)1 comparativ 
                       cu Mappa Von dem Temesva[r]er. District (1720) 

* = sate care sunt conscrise în districtul Făget (1717) și apar în districtul Timișoara pe 
reprezentarea cartografică din anul 1720. Pentru a avea o bază unitară de comparație, 
le-am luat în considerare și acestea.  

1. 
17172: Bassia Kovaz*  | Bassia kovaz 
Nr. case: 25 
17203: prediul Pasekuvas, la V de 
            Schustia (Șuștra) 
Azi: sat dispărut. 

2. 
1717: Bassitos* | Basitos 
Nr. case: 35 
1720: Bassos 
Azi: Bazoș 

3. 
1717: Beschenova | Besenova 
Nr. case: 20 
1720: prediul Bessenova 
Azi: Dudeştii Noi 

4. 
1717: Bezekor | Becsekor 
Nr. case: 20 
1720: Bencsekut 
Azi: Bencecu de Jos4 

5. 
1717: Beregh Schohh | Beregschoff 
Nr. case: 40 
1720: Berexov 
Azi: Beregsău Mare. Pe hărţile tip "Mer- 

6. 
1717: Boldor 
Nr. case: 30 
1720: Boldor, la SV de satul Cseneæ  
                                               (Cenei) 

 

                                                      
1 Szentkláray, 1879, p. 20, nota 2. 
2 Szentkláray, 1879, p. 21a; vide și Ţintă, 1972, pp. 52–61. Episcopul emerit Martin ROOS a 
republicat lista după un document manuscris (Roos, 2018, p. [62], 66–69b). Se constată că între 
cele două editări sunt multiplec și mari diferențed în grafia toponimelor (ignorate de către M. 
Roos), chiar și în titlul documentuluie (a editat Szentkláray o altă sursă?), iar unele dintre iden-
tificările locațiilor moderne realizate de către episcopul Ross sunt greșite. 
  a aici prima variantă. Dacă o singură variantă este oferită înseamnă că există o unică formă a 
toponimului în ambele editări. 
  b a doua variantă oferită aici. 
  c în aproape 50% din cazuri, iar un sat – Mali termat (i.e. Giarmata Mică) – chiar nu este men-
ționat de către SZENTKLÁRAY Jenő. De asemenea, satele Solomos / Solomosch și Rezekasch 
/ Rezekas, care apar drept ultimele două la Szentkláray, sunt înșiruite între Beczekor și Tumey 
/ Sumet (Roos). 
  d am găsit o singură diferență între numărul caselor din localități: Zatralak cu 25 (Szentkláray) 
versus 26 case (Roos). De asemenea, suma caselor din districtul Timișoara este greșită în am-
bele cazuri (1448 în loc de 1911 la Szentkláray și 1948 în loc de corectul 1940 la Roos).  
  e Designation: deren in dem Temesvarer Banat befindlichen Dörffern, und darinnen angemer-
kten Hausern (Roos, 2018, p. 66). 
3 pe Harta districtului Timișoara (1720). 
4 greşit drept Bencecu de Sus la ENGEL Pál (Engel, 1996, p. 28). Bencecu de Sus a fost ridicat 
doar în anul 1794. 
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cy" apare drept Berexchoff 5 şi Bernhof 6. Azi: sat dispărut. 
7. 
1717: Cera | Cerna 
Nr. case: 18 
1720: —7 (în zona Dumbrăvița) 
Azi: sat dispărut 

8. 
1717: Choke 
Nr. case: 25 
1720: prediile Csioke (pădurea Cioca) 
Azi: sat dispărut 

9. 
1717: Cirnigas 
Nr. case: 52 
1720: Csernikjas 
Azi: Cerneteaz 

10. 
1717: Comeleusch 
Nr. case: 20 
1720: Comblos, în districtul Cenad 
Azi: Comloşu Mare 

11. 
1717: Delek | Dellek 
Nr. case: 9 
1720: prediul Velleck, în districtul 
Cenad8, 
            la SV de Varias (Variaş) 
Azi: sat dispărut 

12. 
1717: Deremia 
Nr. case: 19 
1720: prediul Teremia, la N de satul 
          Becskerek (Becicherecu Mic) 
Azi: sat dispărut 

13. 
1717: Dignasch | Dignas 
Nr. case: 50 
1720: Dignas 
Azi: Diniaş 

14. 
1717: Dobolovaz* 
Nr. case: 30 
1720: Toppolovaz 
Azi: Topolovățu Mare 

15. 
1717: Dubovaz (i.e. Bukavaz? -îm) 
Nr. case: 50 
1720: — (Máli Dubosz sau Bukavaz  
               (Bucovăţ)?)9 
Azi: sat dispărut? 
        Bucovăț? 

16. 
1717: — 
Nr. case: — 
1720: Dvorin; la N de Monoster (Mănăș- 
                                             tur, Arad)10 
Azi: sat dispărut 

 
 
 

                                                      
5 copia existentă la Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, HU; B IX Ausztria–Magyaror-
szág • B IX a politikai, közigazgatási térképek (XVI. századtól 1918-ig), cota B IX a 1166. 
6 copia existentă la Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest; Kéziratos Térképek, cota TK 1255. 
7 i.e. nemenționat pe Harta districtului Timișoara (1720), dar indicat de harta "Mercy" (1728) 
drept prediul Zera. 
8 aici mai există un prediu Delleck, la V de Egris (Igriş) şi la NV de Saravola (Saravale). 
9 avansează ipoteza ENGEL Pál, dar argumentaţia sa nu este îndestulătoare (Engel, 1996, p. 49: 
Valószinűbb azonban (decât că ar fi Máli Dubosz -n.m.), hogy elirás Bukovac helyett). 
10 Udvari (Wdwary -1480, Vdwary -1484); Odvorin (sat 1554, '69, '79), Dvorino (1666) (Engel, 
1996, p. 97, cu bibliografia). 
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17. 
1717: Fenlak 
Nr. case: 42 
1720: Fienlack 
Azi: Felnac 

18. 
1717: Fibesch | Tibes11 
Nr. case: 20 
1720: Fibes 
Azi: Fibiş 

19. 
1717: Grigianos* 
Nr. case: 30 
1720: Górkjanos12 (Cărpiniș) la NE de 
          Bukavaz (Bucovăț) 
Azi: sat mutat (1778–'81) 

20. 
1717: Girouda | Giroada 
Nr. case: 24 
1720: Girovda 
Azi: Ghiroda 

21. 
1717: Ivanda 
Nr. case: 40 
1720: Ivanda (aparține de districtul Cia- 
          cova în 1720 și '23) 
Azi: Ivanda 

22. 
1717: Hodogn 
Nr. case: 15 
1720: Odoign? 
Azi: Hodoni 

23. 
1717: Jenova 
Nr. case: 22 
1720: Jenova (sat și prediu) 
Azi: Ianova 

24. 
1717: Jassovine* | Jassvina 
Nr. case: 40 
1720: Jesvin (Izvin) 
Azi: Izvin 

25. 
1717: Jurok  
Nr. case: 70 
1720: Ghirok 
Azi: Giroc 

26. 
1717: Kako 
Nr. case: 10  
1720: — (între Ghiroda şi Giarmata13; 
                 poate identic cu Joka14?) 
Azi: sat dispărut 

27. 
1717: Kalbka | Kalbcha 
Nr. case: 38 
1720: Kallacs (sat și prediu)? 
Azi: Călacea? 

28. 
1717: Kayragn 
Nr. case: 16 
1720: prediul Karan 
Azi: Carani 

29. 
1717: Kenez  /  Nr. case: 10 
1720: Kenes (sat și prediu) 
Azi: Sat Chinez 

30. 
1717: Kescha | Kesa  /  Nr. case: 8  
1720: prediul Ketscha (Checea) 
Azi: Checea 

 

                                                      
11 doar o lectură defectuoasă pentru Fibes? 
12 a mai existat un Jorkjanosaz, prediu la NE de Ianova în 1720. Pârâul Gherteamoș îi prezer-
vă încă numele și azi. 
13 Engel, 1996, p. 72: Káka.  
14 pe malul drept al pârâului Behela, la E de Giarmata. 
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31. 
1717: — 
Nr. case: — 
1720: Ketvill -sat și prediu la V de Mo-
noster (Mănăștur); Kethfylw (1454); 
Ketfil (sat 1554–'79), Ketvil (1666)15 
Azi: Gelu 

32. 
1717: Kèney | Chenei 
Nr. case: 45 
1720: Cseneæ 
Azi: Cenei 

33. 
1717: Kopatsch* | Kopaz 
Nr. case: 20 
1720: prediul Kapacs, la S de Ianova 
Azi: sat dispărut16 

34. 
1717: Lovren 
Nr. case: 18 
1720: prediul Loveren în districtul Cenad 
Azi: Lovin 

35. 
1717: Lucadelek | Lucadellek 
Nr. case: 40 
1720: — (la N de Săcălaz17) 
Azi: sat dispărut 

36. 
1717: Magereus 
Nr. case: 13 
1720: prediul Magjarus, la SE de satul 
Schadang (fost Jadani/Jădani; azi, Cor-
neşti) 
Azi: sat dispărut 

37. 
1717: — | Mali termat (Giarmata Mică) 
Nr. case: 28 
1720: în 1720 apare un prediu Jarmath 
          la E de satul colonizat Jarmath18 
Azi: sat dispărut 

38. 
1717: — 
Nr. case: — 
1720: Medves -Medwes (1508), Mıdvıš 
          (pustă 1559–'79)19 
Azi: Urseni 

39. 
1717: Monostor 
Nr. case: 38 
1720: Monoster (sat și prediu) 
Azi: Mănăştur 

40. 
1717: Moschniz | Mosniz 
Nr. case: 50 
1720: Mòshniza 
Azi: Moşniţa Veche 

41. 
1717: Munara 
Nr. case: 16 
1720: Munar 
Azi: Munar 

42. 
1717: Murani 
Nr. case: 20 
1720: Murang 
Azi: Murani 

 
 

                                                      
15 Engel, 1996, p. 75 (cu bibliografia). 
16 vide 12.D și Anexa VII. 
17 pe harta Temesvar \ Bannat. \ abgetheilet in seine \ District \ und \ Process \ Anno 1761. \ 
Erklærung \ Zu dieser Bannat[(h)er?] Charten \ ... Theis und Maroscher in das Banath ein-
getrettene Mililaren oder neue Dorffer von der LandMiliz bervohnet \ Fecit Ama[do / ncio?]: 
de Aldana Mald[onado]. L[ieutenant?]: et In[genieur]. 
18 Nu are cum să fie vorba de Giarmata Vii (Roos, 2018, p. 67), care este la S de Giarmata. 
19 Engel, 1996, p. 88. 
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43. 
1717: Nagy Valla | Nagyvala 
Nr. case: 16 
1720: NagӳSollva (i.e. Nagӳfallua pe 
                                     harta "Mercy"20) 
Azi: Satu Mare (de Timiş) 

44. 
1717: Nemet Pucholo21 | Nemet Picola 
Nr. case: 5 
1720: — (între Ghiroda şi cartierul Fab-
ric; medievalul Nemethi) 
Azi: sat dispărut 

45. 
1717: Pakaz 
Nr. case: 15 
1720: prediul Pakas, la E de prediul Bo-
garosch (Bulgăruş), la V de prediul Ke-
nes (Sat Chinez) 
Azi: sat dispărut 

46. 
1717: Paraz 
Nr. case: 84 
1720: Paraz 
Azi: Parţa 

47. 
1717: Peschka | Peska 
Nr. case: 8 
1720: prediul Pisckia (Pişchia22) 
Azi: sat dispărut 

48. 
1717: Peschkered | Beskered 
Nr. case: 36 
1720: Becskerek 
Azi: Becicherecu Mic 

49. 
1717: Peterda 
Nr. case: 15 
1720: prediul Petterdu, la V de prediul 
          Ketscha (Checea) 
Azi: Radojevo, RS 

50. 
1717: — 
Nr. case: — 
1720: Petrovasello 
Azi: Petrovaselo 

51. 
1717: — 
Nr. case: — 
1720: Pobda  
Azi: Bobda. Atestat nobiles de Popdi 
(1349), Papd (1472, '94), Pabd (1494), 
Papdi (sat 1554, '69, '79)23 

52. 
1717: Potrok 
Nr. case: 3 
1720: — (probabil între Fienlack/Fenlak 
(Felnac) și St: Peter (Sânpetru German 
)24) 
Azi: sat dispărut 

                                                      
20 Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, HU • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B 
I–XV. Európa, cota B IX a 1166. 
21 ENGEL Pál susţine că Pucholo este doar turcescul küčük (=mic; dar nici o transcriere, oricât 
de fonetică, nu oferă küčük  Pucholo) şi că acest Pucholo este folosit pentru a face distinc-
ţia între "marele" Nemet, care în conscriere ar fi nominalizat drept Velliki Illimet (Engel, 1996, 
p. 94). Explicaţia este confirmată de varianta Nemet Picola (picola (l.it.) = mic(ă) -l.r.). Vide 
şi nota 34. 
22 a nu se confunda cu Bruckenau (azi, Pişchia), care a fost colonizat pe o altă locație în 1724 
și 1759–'63. 
23 Engel, 1996, p. 104. 
24 ordinea este Fenlak – Potrok – St. Peter – Munara . Potrok nu apare pe Harta districtului Timi-
șoara (1720; în zonă apare prediul Kerekik -fosta Rotunda Ecclasia medievală) și nici pe harta 
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53. 
1717: Rekasch* | Rekas 
Nr. case: 20 
1720: două sate Reccass și unul Riccass 
(azi, Recaș); nu știm cu siguranță care 
dintre ele a fost conscrisă; înșiruirea 
Schustra–Rekasch–Bassia Kovaz–Jasso-
vine ne-o indică mai degrabă pe cea af-
lată mai la S -vide Fig. 9a). 
Azi: sat dispărut 

54. 
1717: — 
Nr. case: — 
1720: Reccass 
Azi: sat dispărut 

55. 
1717: Rekaschiza* | Rekusiza   
Nr. case: 20 
1720: prediul Rekasiza, la NE de Petro-
vasello (azi, Petrovaselo)  
Azi: sat dispărut 

56. 
1717: Rezekasch | Rezekas 
Nr. case: 20 
1720: prediile Rekakja şi Rikekias, la NE 
şi E de Bencsekut (Bencecu de Jos). Pe 
una dintre hărţile tip "Mercy"25 sunt două 
predii: Rekekéas şi Rekekeas. ENGEL 
Pál susţine că este vorba de Reketyás26. 
Pe Franziszeische Landesaufnahme27 
apare Reketias (21°27′59.9″ E / 45°52′ 
43.43″ N), iar pe Franzisco-Josephini-
sche Landesaufnahme găsim Rikitás 
Wald, la SE de Bencecul de Sus și la E 
de acest sat, Rikitas. 
Azi: sat dispărut 

57. 
1717: Rokor28 | Kokot 
Nr. case: 20 
1720: prediul Kokot 
Azi: Orţişoara 

58. 
1717: Sachakalaz | Sakalaz 
Nr. case: 66 
1720: Sakulhassa 
Azi: Săcălaz 

 
 
 

                                                                                                                                         
lui Johann Christoph MÜLLER şi Luigi Ferdinando MARSIGLI, Mappa Geographico Limi-
tanea ... (Sectio XXXIII) (Müller, Marsigli, 1703). 
25 copia existentă la Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, HU (B IX Ausztria–Magyaror-
szág • B IX a politikai, közigazgatási térképek (XVI. századtól 1918-ig), cota B IX a 1166. 
26 Engel, 1996, p. 114: Reketyás. 
27 pe Josephinische Landesaufnahme nu apare nimic în zona respectivă. 
28 probabil doar o lectură defectuoasă. Locul în ordinea satelor indică Kokot (1720), care este 
considerat a fi Orţişoara, care pe Franziszeische Landesaufnahme apare drept Orcidorf ...\|:Or-
cifalva:||:Kokota:|, iar pârâul Iercici de la V de localitate trecea prin Vale Sirbului (Valea Sâr-
bului). Între 1920–'28, comuna Orţişoara s-a numit Cocota (kokot (l.s.) = cocoş). 
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59. 
1717: Sarath | Sarat 
Nr. case: 18 
1720: prediile Sarrad29 
Azi: sat dispărut 

60. 
1717: Sasch | Sass 
Nr. case: 65 
1720: Schag (sat și prediu) 
Azi: Şag30 

61. 
1717: Schoma31 
Nr. case: 46 
1720: prediul Csoma, la NV de Cserni-
kjas (Cerneteaz) 
Azi: sat dispărut 

62. 
1717: Seleusch | Seleüs 
Nr. case: 15 
1720: prediile Seleus, la N şi NV de pre-
diul Vingha, la E şi NE de satul dispărut 
Dvorin 
Azi: sat dispărut 

63. 
1717: Seshann | Sezhan 
Nr. case: 28 
1720: Secsan (sat și prediu) 
Azi: Seceani  

64. 
1717: Silasch 
Nr. case: 40 
1720: Sillas, la SE de satul Nemet (Be-
regsău Mic) (vide Fig. 7c) 
Azi: sat dispărut 

65. 
1717: Simonsov 
Nr. case: 10 
1720: — (în zona Jenova (Ianova) – 
Jarmath (Giarmata)) 
Azi: sat dispărut 

66. 
1717: Solomos | Solomosch 
Nr. case: 10 
1720: prediile Sojmos la E şi NE de 
Jenova (Ianova) 
Azi: sat dispărut 

67. 
1717: St. Andre 
Nr. case: 23 
1720: S[zen]t: Andrasch 
Azi: Sânandrei 

68. 
1717: St. Georg 
Nr. case: 15 
1720: prediul S[zen]t: Jurak la NV de 
Sakulhassa (Săcălaz)32 
Azi: sat dispărut 

69. 
1717: St. Kuschik | St. Kusik 
Nr. case: 35 
1720: Sekusik 
Azi: Secusigiu 

70. 
1717: St. Mihál | St. Michal 
Nr. case: 43 
1720: S[zen]t: Mihal 
Azi: Sânmihaiu Român 

 

                                                      
29 Prediul este colonizat (ante 30.08.1724) pentru ca să fie din nou abandonat ante 16.05.1728. 
30 prima pe lista; localizare s-a făcut prin intermediul satului Paraz (Parţa), care urmează după ea. 
31 Chama / Choma, Čoma / Csoma (atestat 1333), drept de târg (1337), oppidum, 1520 (castelan) 
(Forțiu, 2019).  
32 din cauza locului în listăa, nu poate fi vorba de mănăstirea Isveti G'örg' (Szveti György) de lân-
gă Remetea Mare (Engel, 1996, pp. 133–134).  
   a Ordinea este Utvin – Silasch (la SE de Beregsău Mic) – St. Georg – Lucadelek (la N de Săcă-
laz) – Wandelek (la E de Săcălaz). 
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71. 
1717: St. Peter 
Nr. case: 10 
1720: prediul Senpeter, la NNE de Timi-
şoara 
Azi: sat dispărut 

72. 
1717: St. Peter 
Nr. case: 14 
1720: S[zen]t: Peter, la V de satul Per-
ioamos (Periam) 
Azi: Sânpetru Mare 

73. 
1717: St. Thomas 
Nr. case: 20 
1720: prediul St: Tomas, la NV de satul 
St: Andrasch (Sânandrei), la NE de pre-
diul Odoign, la V de prediul Karan (Ca-
rani) 
Azi: sat dispărut 

74. 
1717: Tchadan | Jadan 
Nr. case: 10 
1720: Schadang 
Azi: Corneşti33 

75. 
1717: Topolovaz 
Nr. case: 40 
1720: Toppolovaz 
Azi: Topolovăţu Mare 

76. 
1717: Tumey | Sumei 
Nr. case: 9 
1720: — (în zona Jenova (Ianova) – Jar-
math (Giarmata)) 
Azi: sat dispărut 

77. 
1717: Vaja 
Nr. case: 10 
1720: prediul Vaja, la S de satul Berexov 
(Beregsău), la E de satul Nemet (Bereg-
său Mic) 
Azi: sat dispărut 

78. 
1717: Variasch | Varias 
Nr. case: 40 
1720: Varias 
Azi: Variaş 

79. 
1717: Velliki Illimet | Vellikilimet 
Nr. case: 40 
1720: Berexov? 
Azi: Beregsău34? 

80. 
1717: Veliki Jermath | Veliki termat 
Nr. case: 20 
1720: Jarmath (sat și prediu) 
Azi: Giarmata 

81. 
1717: Vinka  /  Nr. case: 9 
1720: prediul Vingha, la E de viitorul 
drum Timişoara–Arad 
Azi: Vinga 

82. 
1717: Vultwino | Vutvino 
Nr. case: 65 
1720: Vtvin (sat și prediu) 
Azi: Utvin 

 

                                                      
33 până în anul 1964 localitatea s-a numit Jadani / Jădani. 
34 ENGEL Pál crede că Velliki Illimet ar fi Nemet (azi, Beregsău Mic) (Engel, 1996, p. 94). Lo-
cul în şirul localităţilor indică un sat între Wandelek (prediu lângă Săcălaz) – Beregh Schohh. 
(Beregsău Mare?) şi Kèney (Cenei), dar aceast Velliki Illimet poate fi, la fel de bine, şi Bereg-
său Mare. Oricum, unul dintre cele două sate Beregsău lipseşte din conscripţie (vide şi nota 21). 
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83. 
1717: Wandelek35 | Vandellek 
Nr. case: 17 
1720: prediul Ventelek, la E de satul Sa-
kulhassa (Săcălaz) 
Azi: sat dispărut 

84. 
1717: Zatralak 
Nr. case: 25 
1720: Saderlak (sat și prediu), ½ din sat 
este în districtul Lipova, dar harta acestui 
district nu relevă aceeași situație, iar Sa-
derlack aparține doar de districtul Timi-
șoara 
Azi: Zădăreni 

85. 
1717: Zelbosch | Zelbos 
Nr. case: 30 
1720: — ; i.e. Zöldes / Verdești, pe teri-
toriul actual al comunei Dumbrăvița, la 
NV de localitate, pe malurile râului Be-
regsău 
Azi: sat dispărut 

 

 

Nu trebuie să mire faptul că localităţi cu doar 3–10 case sunt considerate a fi 
sate. Între cele menţionate astfel în defterul otoman din anul 1554 a fi în nahija Timi-
şoara36 sunt şi unele cu 4 (Calacea) sau 5 (Murani) hane37. 

Doar 6 sate38 (7,06% din totalul de 8539) pe care le găsim pe Harta districtu-
lui Timișoara (1720) nu au fost conscrise în anul 1717, chiar dacă 5 dintre ele erau locu-
ite încă dinainte40. Procentul vorbește de la sine despre temeinicia cu care operația 
de conscriere a fost realizată, chiar fără existența unui aparat birocratic specializat, 
într-un teritoriu necunoscut, în timp de război41 și într-un mediu politico-organizatoric 
volatil.  
                                                      
35 Tivántelek (1333: Tywanteluky, 1335: Ticaueleke, 1446, 1455: Tyuanteleke, 1455: Thinate-
leke, 1471: Tinomtheleke, 1554: Tivantılık, 1569: Ivan Tılık, 1579: Ivan Tılık -Csánki, 1894, p. 
67; Engel, 1996, p. 137). 
36 Engel, 1996, p. 160. 
37 în sens larg, gospodării / familiia (de ţărani) (İnalcık, 1996, p. 25); casă, cămin, familie, 
unitate fiscală alcătuită dintr-un număr relativ de familii, în funcție de loc, timp și categoria 
impunerii (Feneșan Cr., 2014, p. 419). 
   a Dar și feciorul căsătorit, care încă locuia în casa tatălui său, dar avea o sursă de venit inde-
pendentă, constituia o hane separat față de părintele său. 
38 Dvorin, Ketvill (Gelu), Petrovasello (Petrovaselo), Reccass, Pobda (Bobda), Medves (Urseni). 
39 în fapt, pe Harta districtului Timișoara (1720) sunt doar 53 de sate, din care 2 nenomina-
lizate: Mehala și Maierele Vechi, pe care nu le-am luat în considerare, cum nu le-am socotit 
nici pe cele 5 colonizate cu coloniști din vestul Europei: Riccass (Recaș), Jarmath (Giarmata), 
Freÿdorf, Huÿbecsth (Peciu Nou), St: Peter (Sânpetru German), dar le-am considerat pe cele 
conscrise în alte districte. 
40 excepția Medves (Urseni) despre care nu știm când a început să fie locuit (în 1507 apare drept 
prediu -DL 72186).  
41 pacea se semnează doar la 21.07.1718. 
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Observăm că 9 (10,59%) localități42, care au fost conscrise în anul 1717, nu 
mai sunt amintite în vreun fel pe Harta districtului Timișoara (1720) și nu mai puțin 
de alte 28 (32,94%) de localități43 dispar între 1717 și 1720, devenind din sate predii. 
Sate mari și importante din jurul Timișoarei (Schoma/Chama, Cioca, Tivántelek, Ver-
dești, Mali termat/Giarmata Mică) dispar definitiv, alături de altele mai mici din ace-
eași zonă (Cera/Chyra/Zyra/Zera, Nemet Pucholo/Picolo/Nemethi, Sânpetru). În to-
tal, 43,53% dintre localitățile conscrise în anul 1717 au fost abandonate până în 
1720. Procentul este mai mic (30,87%), dar oricum consistent, dacă luăm în conside-
rare nivelul populației, reflectat prin numărul de case din fiecare localitate44. Un nu-
măr de 30 (35,29%) dintre aceste sate nu vor mai reveni în istorie nici măcar la nivel 
toponimic; doar 9 (10,59%) vor reapărea45, unele pe noi amplasamente și altele cu nume 
schimbate. 

Oricum am privi aceste cifre, un lucru este cert; alungarea otomanilor din Banat 
a adus cu sine și o imediată catastrofă urbanistico-demografică, care încă își așteap-
tă explicația46. Acesta este motivul primordial pentru care a început și colonizarea caro-
lină. 

                                                      
42 Cera, Dubovaz/Bukavaz, Kako, Lucadelek, Nemet Pucholo/Picolo, Potrok, Simonsov, Tumey, 
Zelbosch. 
43 Beschenova, Choke, Delek, Deremia, Kayragn, Kescha, Lovren, Magereus, Pakaz, Peschka, 
Peterda, Rezekasch, Rokor, Sarath, Schoma, Seleusch, Solomos, St. Georg, St. Peter, St. Tho-
mas, Vaja, Vinka, Wandelek. 
44 În anul 1717 existau 2151 de casea în cele 85 de sate, iar 664 (30,87%) dintre acestea vor fi 
abandonate până în 1720.  
    a Documentul editat de către Szentkláray J. indică 71 de sate cu 1448 de case, dar el are nomi-
nalizate, în fapt, doar 70 de sate (lipsește Mali termat/Giarmata Mică) și nici nu verifică adu-
narea, care corect arătă 1911 case (Szentkláray, 1879, p. 21).  
    Documentul editat de către M. Roos indică 72 de sate cu 1448 de case, când, în fapt, sunt 
doar 71 de sate, iar autorul calculează greșit 1948 de case (Roos, 2018, p. 69, 262, nota 94) 
în loc de 1940 de case în întreg districtul Timișoara. 
    Diferența de 211 case (2151 versus 1940) apare datorită faptului că, pentru a avea o bază 
comună de comparare, am luat în considerare și satele care în anul 1717 apar în districtul Făget, 
pentru ca în 1720 să aparțină de districtul Timișoara, precum și pe cele care în 1717 aparțineau 
de acest ultim district, iar mai târziu sunt de găsit pe hărțile districtelor Ciacova (1723) și Ce-
nad (1721). 
45 Beschenova (Dudeştii Noi), Kayragn (Carani), Kescha (Checea), Lovren (Lovrin), Peterda 
(Radojevo, RS), Rokor/Kokot (Orţişoara), St. Andre (Sânandrei), Vinka (Vinga). 
46 care nu este subiectul acestei anexe și voi reveni asupra ei într-un alt studiu, pentru că ana-
liza realizată cu aproape jumătate de secol în urmăa trebuie reluată, dar doar după ce bagajul 
ideologic este eliminatb. Între 1717–'20 districtul Timișoara nu este teatru de război, dar aici 
sunt încartiruite trupe imperiale și se schimbă brusc sistemul fiscal (dar motivele sunt mai mul-
te, iar unele dintre ele sunt chiar surprinzătoare).  
   a Ţintă, 1972, pp. 41–48; 52–61. 
   b Eleonora CALINCOF a încercat să o facă, în 1993, dar unele dintre concluziile avansate 
sunt doar simple postulate (Calincof, 2000, pp. 8–14).  
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ANEXA IV. Satele districtului Timişoara în anul 1720 
 

nr 
Sat Observaţii 

nr. 
case 

nr. 
pct. 

raport 

1720 2015  1717 1720  
1 Basos Bazoş  ― 13 ― 
2 Becskerek Becicherecu Mic  36 24 1,5 
3 Bencsekut Bencecu de Jos  20 13 1,534 
4 Berexov Beregsău Mare  401 19 2,105 

5 Boldor ―  
sat dispărut 
azi 

30 22 1,(36) 

6 Brukenaip Pişchia 
sat nou 
colonizat 

― 11 ― 

7 Bukavaz2 Bucovăţ  50? 18 2,(7) 
8 Csenikjas Cerneteaz  52 24 2,1(6) 
9 Cseneæ Cenei  453 23 1,956 

10 Dignas Diniaş  504 28 1,785 
11 Dvorin ― sat dispărut ― 10 ― 
12 Fienlack Felnac  42 17 2,47 

13 Freÿdorf Freidorf 
sat nou 
colonizat 

― 12 ― 

14 Ghirok Giroc  705 17 4,117 
15 Girovda Ghiroda  246 13 1,846 

16 Gőr kjanos Cărpiniş 
sat mutat 
(1778–'81) 

― 12 ― 

17 Huÿbecsth Peciu Nou 
sat nou 
colonizat 

― 12 ― 

18 Ivanda7 Ivanda  40 148 2,85 

19 Jarmath Giarmata 
sat nou 
colonizat 

20 22 0,(90) 

20 Jenova Ianova  22 14 1,571 
 

                                                      
1 Beregh Schohh. 
2 vide Dubovaz (Anexa III). 
3 Keney. 
4 Dignasch. 
5 Jurok. 
6 Girouda. 
7 aparține de districtul Ciacova în 1720 și 1723. 
8 26 pe Harta districtului Ciacova (1723). 



 

912 

nr 
Sat Observaţii 

nr. 
case 

nr. 
pct. 

raport 

1720 2015  1717 1720  
21 Jesvin Izvin sat mutat ― 7 ― 
22 Kallacs Călacea  38 11 3,(45) 
23 Kenes Sat Chinez  10 12 0,8(3) 
24 Ketvill ― sat dispărut ― 15 ― 

25 
[Maierele 
Vechi] 

Elisabetin 
cartier 
Timişoara 

― 7 ― 

26 Medves Urseni  ― 12 ― 

27 [Mehala] Mehala 
cartier 
Timişoara 

― 6 ― 

28 Mòshniza Moşniţa Veche  50 15 3,(3) 
29 Munar Munar sat mutat? 16 9 1,(7) 
30 Monoster Mănăştur  38 10 3,8 
31 Murang Murani  20 15 1,(3) 

32 NagӳSollva9 
Satu Mare (de 
Timiş) 

 16 19 0,842 

33 Nemet Beregsău Mic  ― 17 ― 
34 Paraz Parţa  84 14 6 
35 Petrovasello Petrovaselo  ― 12 ― 
36 Pobda Bobda  ― 14 ― 
37 Reccass ― sat dispărut  ― 11 ― 
38 Reccass ― sat dispărut ― 17 ― 

39 Riccass Recaş 
sat nou 
colonizat 

― 12 ― 

40 Saderlak Zădăreni  30 13 2,307 
41 Sakulhassa Săcălaz sat mutat 66 28 2,357 
42 Schadang Corneşti  10 12 0,8(3) 
43 Schag Şag   6510 15 4,(3) 
44 Secsan Seceani  28 10 2,8 
45 Sekusik Secusigiu  ― 8 ― 
46 Sillas ― sat dispărut 4011 18 2,(2) 

 

                                                      
9 Cazul satului NagÿSollva este abscons (datorită grafiei specioase a literei "S"; cf. Freÿdorf / 
Sekusik. El devine Nagÿfallua (Nagyfalu -l.m.; i.e.  Satu Mare (de Timiş)) doar prin consultarea 
hărților tip "Mercy". 
10 Sasch. 
11 Silasch. 
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nr 
Sat Observaţii 

nr. 
case 

nr. 
pct. 

raport 

1720 2015  1717 1720  

47 
S[zen]t: 
Andrasch 

Sânandrei  23 20 1,15 

48 
S[zen]t: 
Mihal 

Sânmihaiu 
Român 

 
43 15 2,8(6) 

49 
S[zen]t: 
Peter 

Sânpetru 
German 

sat nou 
colonizat 

― 12 ― 

51 Toppolovaz 
Topolovăţu 
Mare 

 
40 13 3,077 

52 Varias Variaş  40 23 1,739 
53 Vtvin Utvin  6512 19 3,421 

 

Concluzie: Raportul numărului de case din conscripția efectuată în anul 1717 com-
parativ cu numărul de puncte/buline roșii existent pe harta districtuală din anul 1720 
ne indică inechivoc că nu există13 o legătură între cele două valori numerice. 

                                                      
12 Vultwino. 
13 dacă ar fi existat o astfel de legătură am fi decelat un anumit tipar al raportului numeric. 
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ANEXA V. Satele Nelocuite sau Prediile1 menţionate de către Harta distric- 
                     tului Timişoara (1720) 
 

nr 
Sat Nelocuit 
sau Prediu 

Reper2 

1 Acsat (2) la E de Schadang (azi, Cornești) (vide Fig. 44) 

 
Fig. 44. Prediile Acsat (2), Darvas (2), Sarrad (2) la E și SE de  

Schadang (azi, Cornești). 

3 Barazas la V de satul Kallacs (Călacea) (azi, Bărăteaz) 
4 Battin la S de satul nou colonizat Brukenaip (Bruckenau; azi, Piș-

chia) 
5 Becskerek la S de satul Becskerek (Becicherecu Mic) 
6 Bessenova la E de satul Becskerek (Becicherecu Mic) (azi, Dudeştii Noi) 
7 Billiet  azi, Biled 
8 Bocsinka la V de satul Basos (Bazoş) 
9 Boldor la E de satul dispărut Boldor 

10 Csenej la N de satul Bencsekut (Bencecul de Jos) 
11 Csernie (2) ambele la S de prediul Sombol (azi, Jimbolia) 
13 Csessvar fără semn distinctiv, pe malul stâng al Begăi, la E de prediul 

Deg, la S de prediul Remeta  (Remetea), aflată pe malul drept 
al Begăi, la V de satul ulterior mutat Górkjanos (Cărpiniș) 

14 Csoma la NV de satul Csernikjas (Cerneteaz), la E de satul S[zen]t: 
Andrasch (Sânandrei) 

15 Csioke (2) 
una la E de prediul Ventelek, alta la NE de satul Sakulhassa 
(Săcălaz) 

                                                      
1 Unbewohnte Dőrffer oder Prædien. Doar pe harta districtelor Caransebeș și Lipova (1723) 
în loc de Prædien apare unbewohnte Dorffschafften (comunitate sătească nelocuită). 
2 Toate prediile sunt localizate în judeţul Timiş, RO (dacă nu este specificat altfel). 
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nr 
Sat Nelocuit 
sau Prediu 

Reper 

17 Darvas (2?) la N de satul colonizat Iarmath (azi, Giarmata) (nu putem fi 
siguri pentru că sunt două!)3 

19 Deg pe malul stâng al Begăi, la V de valul "roman", la NE de sa-
tul Moshniza (Moşniţa Veche) (vide Fig. 39) 

20 Dokora la NV de satul Dignas (Diniaş) 
21 Durikjas fără semn distinctiv, la N de satul dispărut Ketvill, la E de 

satul Varias (Variaş) 

22 Dvorin 
la SV de satul dispărut Dvorin, la N de satul Monoster (Mă-
năştur) 

23 Grablas la SE de prediul Jarmath (Giarmata) 
24 Hettin azi, Hetin, Voivodina, RS 
25 Jarmath la E de satul Jarmath (Giarmata) 
26 Jenova la V de satul Jenova (Ianova) 
27 Jetsaa azi, Iecea Mare şi Iecea Mică 
28 Joka la E de satul Jarmath (Giarmata), la NE de prediul Grablas 

29 Jorkjanosaz  
la NE de satul Jenova (Ianova), la SV de satul Stanzabose-
llo (Stanciova) 

30 Kallacs 
la S de satul Kallacs (Călacea) și la NV de prediul Karan 
(Carani) 

31 Kenes la SV de satul Kanes (Sat Chinez) 

                                                      
3 atunci când exista un toponim între două semne grafice pentru Sat Nelocuit sau Prediu am 
considerat că avem două predii cu acelaşi nume (de exemplu, Acsat ori Sarrad -vide Fig. 44). 
În cazul Saradului chiar avem o sursă independentă care confirmă existenţa acestei dualităţi; 
cronicarul Silahdar Fîndăklîlî Silahdar Mehmed Agaa, martor ocular la campania militară din 
anul 1695, menţionează că După ce ordia împărătească (i.e. oastea otomană -n.m.) s-a odihnit 
două zile la Timişoara, în a 26-a zi (a lui muharrem 1107) (i.e. 6.09.1695 -n.tr.) s-au pus pe 
drum spre a merge direct (sb.m.) la Lipova. ... Ordia împărătească a conăcitb într-una din 
palănci, la o cale de două ceasuri de Timişoara, fiind una din palăncile (sb.m.) care purta 
numele de Şanad (sic! Şarad / Sarad -n.m.), dar n-avea clădire (cismi yok) (Nusretname, p. 433).  
Că este vorba de una dintre prediile Sarad, şi nu de prediul Sanadc, este nendoielnic (drumul 
medieval direct de la Timişoara la Lipova era actualul DJ 691). 
   a Silahdar Fîndăklîlî (Fındıklılı) Silahdar Mehmed Aga [* 8.12.1658, Fındıklı, Galata, Istanbul; 
† ~1726–'27]; în slujba sultanilor Süleyman al II-lea şi Mustafa al II-lea, este însărcinat de ulti-
mul cu realizarea unei cronici sultanale (Nusretname / Cartea victoriilor), se află în permanenţă 
în preajma sultanului în campaniile militare ale acestuia (inclusiv în Banat). 
   b i.e. (Învechit) a face popas, a poposi; a se odihni (DEX). 
   c pe Harta districtului Timişoara (1720) prediul Sanad este situat pe partea stângă a drumului 
medieval Timişoara – Arad, la E de satul Monoster (Mănăştur), la SSV de prediul Vingha (Vinga) 
şi la N de prediul Kokot (Orţişoara). Azi, prediul Sanad este la dreapta drumului național Timi-
şoara – Arad (DN69 / E671). 
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nr 
Sat Nelocuit 
sau Prediu 

Reper 

32 Kapacs la S de satul Jenova (Ianova) 
33 Kerekik lângă Mureş, la NE de satul St: Peter (Sânpetru German) 
34 Ketscha (azi, Checea) la NV de satul Cseneæ (Cenei) 
35 Ketvill la E de satul Varias (Variaş) 
36 Kokot azi, Orţişoara 
37 Kreizallas la SE de prediul Piskia 
38 [Lukatelek] fără identitate onomastică, la N de satul Sakulhassa (Săcă-

laz) 
39 Lukin la SV de satul Bencsekut (Bencecu de Jos) 
40 Magiarovda la NV de satul nou colonizat Brukenaip (Bruckenau / Pişchia) 
41 Magjarus la SE de Schadang (Corneşti) 
42 Monoster la SV de satul Monoster (Mănăştur) 
43 [Murang?] fără identitate onomastică, la N de satul Murang (Murani) 
44 Odoign la NV de satul St: Andrasch (Sânandrei), la N de prediul 

Bessenova (i.e. Dudeştii Noi) (Hodoni?) 
45 Pakas la E de prediul Bogarosch (Bulgăruş), la V de prediul Kenes 

(Sat Chinez) 
46 Pasekuvaz pe malul drept al Begăi, la E de satul nou colonizat Riccass 

(Recaş), la V de satul Schustia (Şuştra) 
47 Petterdu la V de prediul Ketscha (azi, Radojevo, Voivodina, RS) 
48 Piskia la SE de satul Murang (Murani) 
49 Rabe la NV de prediul Petterdu, în arealul satului Srpska Crnja, 

Voivodina, RS 
50 Rekakja la NE de satul Bencsekut (Bencecul de Jos) 
51 Rikekias la E de satul Bencsekut (Bencecul de Jos) 
52 Rekasiza la NE de satul Petrovasello (Petrovaselo) 
53 Remeta  azi, Remetea Mare 
54 Saag  azi, Şagu, jud. Arad 
55 Saderlak la E de satul Fienlack (Felnac) şi la SV de satul Saderlak 
56 Sanad la E de satul Monoster (Mănăştur), la SSV de prediul Vingha 

(Vinga), la N de prediul Kokot (Orţişoara) 
57 Sarrad (2) vide Fig. 44. Pentru discuția (ne)localizării în teren, vide 

ArheoGIS4  
59 Sbőg la S de satul Schustia (Şuştra), la S de râul Bega 

                                                      
4 ArheoGIS, 2011, pp. 135-136.  
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nr 
Sat Nelocuit 
sau Prediu 

Reper 

60 Schag la E de satul Schag (Şag), la V de valul "roman" 
61 Secsan (2) la N şi la NV de satul Secsan (Seceani) 
63 Seleus (2) la NE şi E de satul dispărut Dvorin 

65 Senpeter 
la NE de Temesvar (Timişoara), la NV de satul Girovda (Ghi-
roda) 

66 Sixov 
la V de satul Kallacs (Călacea) şi la SV de satul Kenes (Sat 
Chinez) 

67 Sojmos (2) la E şi la NE de satul Jenova (Ianova) 
69 Sombol azi, Jimbolia (pe un alt loc?) 
70 S[zen]t: Jurak la S de satul Becskerek (Becicherecu Mic), la NNE de satul 

Berexov (Be-regsău) 

71 St[zen]: Tomas la NV de satul S[zen]t: Andrasch (Sânandrei), la NE de pre-
diul Odoign, la V de prediul Karan (Carani) 

72 Teremia la N de satul Becskerek (Becicherecu Mic; fără legătură cu 
Teremia Mare/Mică) 

73 Tottin azi, Sânpetru Mic (în limba germană cunoscut drept Totina 
ori Kleinsanktpeter)  

74 Tragetinosello la SE de satul Stanzabosello (Stanciova), la E de satul Kra-
lovecz (Cralovăţ), la N de satul Petrovasello (Petrovaselo) 

75 Vaja 
la S de satul Berexov (Beregsău), la E de satul Nemet (Be-
regsău Mic) 

76 Ventelek la E de satul Sakulhassa (Săcălaz înainte de colonizare și 
sistematizare) 

77 Vingha la E de viitorul drum Timişoara–Arad (azi, Vinga, dar pe un 
alt loc) 

78 Visias 
la N de prediul Csenej şi de satul Bencsekut (azi, Bencecul 
de Jos) 

79 Vtvin  
la S de satul Vtvin (Utvin), la S de satul St: Mihal (Sânmi-
haiu Român) 

80 Zumej la E de prediul Rekakja şi la NE de prediul Rikekias 
 

Este de observat mențiunea din legenda hărții – Unbewohnte Dőrffer oder Præ-
dien (Sat Nelocuit sau Prediu) –, care ridică anumite probleme de înțelegere a reali-
tății ascunse sub titulatura de Prædien / Prediu5. Cuvântul prediu provine din anticul 
                                                      
5 Țintă, 1972, p. 54: ... nu se găsesc indicații care să ateste ce se înțelegea [la începutul sec. XVIII 
în Banat] prin „sat locuit“ și „sat nelocuit sau pustiu“. Dar această apreciere este doar o "per-
dea de fum" în spatele căreia autorul a încercat să invalideze informațiile de epocă din motive 
ideologice.  
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praedium (l.l.), dar înțelesul său s-a transformat de-a lungul timpului6. În Transilva-
nia secolului al XVI-lea cuvântul avea deja sensul de sat pustiu7, pentru ca apoi să 
reflecte o plajă mai mare de înțelesuri: 1. birtok; prediu, moșie; ... 2. puszta; pustă, 
cîmpie întinsă; ... 3. puszta telek/hely; teren viran; ... 4. major; maieriște; ...8. Dar ce 
însemna el în Banatul începutului de secol XVIII, la debutul stăpânirii habsburgice? 
Teritoriul care aparținea unui sat părăsit9. Această aserțiune este întărită chiar de legen-
da hărții.  

Trebuie să menționăm că există două tipuri distincte de semne folosite de car-
tograf(i) în hărțile districtuale pentru a indica un prediu: 

a.    Fig. 45.    b. 

Pe hărțile districtelor Timișoara (1720), Caransebeș–Lugoj (1723) și Palanca Nouă 
(1724) este folosit un anumit tip (Fig. 45a), iar acesta este puțintel, aproape imper-
ceptibil, modificat în cazul districtelor Lipova–Făget (1718–'19), Vârșeț (1718/25), 
Cenad (1721), Bethskerek (1722), Panciova (1722), Ciacova (1723) și Orșova–Almaș 
(1724) (Fig. 45b). 

O problemă de care arheologii trebuie să țină seama; identificarea în teren a 
acestor predii menționate de către reprezentarea cartografică a districtului Timișoara 
(1720) s-ar putea să nu corespundă și cu locul satului medieval. Și acest lucru se poate 
vedea destul de clar în cazul târgului medieval Chama (aici Csoma; Schoma în 171710), 
unde prediul apare aproape lipit de malul drept al râului Nyarad10, iar târgul pare că a 
fost descoperit11 în altă parte12 (Fig. 46). Reprezentarea dublei fortificații de la Chama 
este puțintel inexactă; în fapt, fortificația Chama (2) este la SE de Chama (1)13.  

Un subiect incitant de cercetare l-ar reprezenta identificarea atestării documen-
tare a fiecărui prediu și analiza statutului său (moșie ori sat (ne)locuit) de-a lungul 
timpului, dar acesta excede scopul acestui material. În aceeași situație se află cerce- 
tarea asupra prediilor, care vor fi (ori nu) colonizate în secolul al XVIII-lea. 

                                                      
6 În Ungaria medievală, ... în preajma anului 1300, s-a schimbat și semnificația însăși a cuvân-
tului [predium]. De atunci, predium s-a numit, până în epoca modernă, moșie pustie (sb.m.) 
(possesio habitatoribus destituta), ale cărei hotare mai existau, dar nu trăiau pe ele iobagi 
(Engel, 2006, p. 137). 
7 Prodan, 1968, p. 71. 
8 EMSTT, X, p. 899. 
9 pentru suplimentare clarificări conceptuale, vide Calincof, 1993. 
10 conscrierea din anul 1717 indică încă 46 de case la Schoma (Szentkláray, 1879, p. 21). 
11 Micle et alii, 2007, p. 26 (Obiectiv 34), p. 25 (figura din dreapta). 
12 În zonă există și alte situri arheologice medievale inedite, care vor fi prezentate cu altă oca-
zie. 
13 vide și Forțiu, 2019. 
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Fig. 46. Situația prediului Csoma (i.e. Chama) reprezentat pe Harta districtului 

Timișoara (1720) lângă râul Nyarad14 comparativ cu situl arheologic15 al târgului 
medieval Chama (Csoma) descoperit prin periegheze sistematice.  

                                                      
14 pentru denumirea apei de aici, vide nota 134 (studiu). 
15 definit aici "mecanicist"; acesta are dimensiunea de 300 × 300 m, aprox. 9 ha (Micle et alii, 
2007, p. 26). 
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ANEXA VI. Deg / Dag în registrul de colecte şi indulgenţe papale 
 

<1332–1337> 
<Socotelile lui Jacob al lui Berengariu (sic!) şi Raimund de Bonofato, strângătorii 
dijmelor pe şase ani din regatul Ungariei> 
 
<1333>1. Din Arhidiaconatul de Timiş. 
Deasemenea Ioan din Deg1) a plătit treizeci de banali. 
Item Johannes de Deg solvit XXX. banales2. 
1) Sat dispărut în raionul Timişoara. 
 
<1334>3. Plata dintâi din arhidiaconatul de Timiş. 
Deasemenea Ioan din Dag23) a plătit şase de banali. 
Item Johannes de Dag solvit VI. banales4. 
23) Sat dispărut tot acolo (i.e. în raionul Timişoara -n.m.). 
 
<1334. Plata a doua>5 deasemenea preoţii din partea de dincoace de [râul] Timiş au 
plătit: 
Item sacerdotes ex ista parte Tymisi. 
Deasemenea Ioan din Deg9) a plătit şaisprezece de banali. 
Item Johannes de Deg solvit XVI. banales6. 
9) Sat dispărut tot acolo (i.e. la Vest (sic! în raionul -n.m.) de Timişoara). 
 
<1335>7. Aceştia sunt preoţii din Arhidiaconatul de Timiş: din partea de dincoace de 
[râul] Timiş: 
Isti sunt sacerdotes in Archidyaconatu Timisiensi ex ista parte Tymisi. 
Deasemenea Ioan din Deg3) a plătit doi groşi. 
Item Johannes de Deg solvit II. grossos8. 
3) Sat dispărut tot acolo (i.e. în raionul Timişoara -n.m.). 
 
 

                                                      
1 DIR, XIV, C. Tr, III, p. 228. 
2 MV, 1887, p. 148.  
3 DIR, XIV, C. Tr, III, p. 232. 
4 MV, 1887, p. 151. 
5 DIR, XIV, C. Tr, III, p. 241. 
6 MV, 1887, p. 157. 
7 DIR, XIV, C. Tr, III, p. 245. 
8 MV, 1887, p. 159. 
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ANEXA VII. Kopach (l.l.), Kopács (l.m.), Copaciul1 (l.r.)  
 

La doar 16,5 km în linie dreaptă de centrul municipiului Timișoara și la 2,44 km 
S de biserica ortodoxă din satul Ianova, com. Remetea Mare, jud. Timiș, se află forti-
ficația medievală inedită de la Kopach, care a fost identificată în premieră prin studiul 
dedicat Hărții Districtului Timișoara (1720) și localizată în teren2 prin periegheze sis-
tematice de către Leonard DOROGOSTAISKY (7.03.2021).  

1. Etimologia 
Toponimul Kopach este atestat documentar în anul 12643, pentru ca să-l regă-

sim în comitatul Baranya4 (moșie, 30.06.13445, 21.11.14926, cetate, 30.07.14987, mo-
șie 31.05.15038), dar și în comitatul Vas9 (moșie, 12.05.134610, 17.07.150311), Mara-
mureș (moșie, 23.10.138912; prediu, 30.05.143513), Tolna (moșie, 30.08.159414) ori în 
comitatul Sebeș / districtul Caransebeș (moșie, 29.03.150315, 21.09.150316), unde apa 
copaciului17, la sud de satul Vălișoara, com. Bucoșnița, jud. Caraș-Severin, îi păstrea-
ză încă numele18. În anul 1690, găsim un Kopach în districtul Halmágy19 (azi, Hălmagiu, 
jud. Arad). În comitatul Timiș, Kopacs este găsit întâia dată la sfârșitul anului 1411. 

Istoricul Felix MILLEKER i-a explicat satisfăcător proveniența; în limba sâr-
bă20, kopač înseamnă om care sapă, săpător21, prășitor.  

                                                 
1 Nu putem accepta varianta Copăcelea pentru că este vorba de un singular, iar toponimul are și 
o atestare în limba română de la 1884, astfel încât nu mai are nevoie și de un construct istorio-
grafic contemporan. 
  a Boldea, 2007, p. 169. 
2 45°48′56″ N, 21°25′28.70″ E; îi mulțumesc și pe această cale lui Leonard DOROGOSTAISKY 
pentru că și-a făcut timp să o caute și să o găsească în teren. 
3 terram a terra Castri de Barana Kopach nuncupata (ÁÚO, VIII, pp. 86‒88, doc 59). 
4 azi, Kopačevo, HR. 
5 AKO, XXVIII, p. 274, doc 475. 
6 DL 94286. 
7 castru -DL 30945. 
8 DL 94299. 
9 azi, Csempeszkopács, Vas megye, HU. Toponim atestat printr-un act fără dată al regelui Ladis-
lau al IV-lea Cumanul (1272–'90; C. Harrach, Kiss, 1983, p. 82). 
10 AKO, XXX, pp. 239‒243, doc 385 (pp. 241‒242). 
11 DL 38818. 
12 Mihályi, 1900, p. 96, doc 55. 
13 Mihályi, 1900, pp. 26‒27, doc 13 (p. 27, nota 4 pentru localizare); Mihályi, 1900, pp. 297‒
298, doc 173. 
14 ÖStA HKA Hoffinanz -Ungarn RN. 61. Konv. 1594. július fol. 239rv. 
15 DL 46627. 
16 Pesty, 1878b, pp. 149‒151, doc 128. 
17 Pîrîu Groapa Copaciului și Dealu Copaciului la 2,7 km ESE de Vălișoara (HTM, 1975). 
18 Milleker, 1915, p. 201. 
19 HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 061. - No. 059. 
20 Nu se poate accepta o proveniență din limba maghiară (kopács (l.m.) = valvulă (l.r.) -Cheres-
tesiu, Valentiny, 1929, p. 1018). 
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Au fost două sate / moșii cu numele de Kopács (l.m.) / Copaciul (l. r.) în regi-
unea bănățeană; unul în medievalul district al Caransebeșului, care apare într-un docu-
ment din anul 1503 împreună cu Slatina-Timiș (jud. Timiș) și Vălișoara (jud. Caraș-
Severin). Felix MILLEKER menționa că apa copaciului, aflată în partea de sud a hota-
rului Vălișoarei, îi prezerva amintirea22. Al doilea este atestat în 1411 (moșia Kopach), 
fiind amintită apoi în anii 1488 (Kopaach) și 1523 (Kopach)23, Qopač în perioada oto-
mană (19 hane în anul 1554, 14 în '69 și 13 hane în anul 157924), Kopatsch (1717, cu 
20 de case, apare în districtul Făget25) și Kopacs (1728). O hartă din anul 1884 (Fig. 
31), publicată ulterior26, indică cu claritate zona moșiei Copaciul și posibil chiar a for-
tificației. Sub forma Copasu toponimul a supraviețuit până în zilele noastre27. 

2. Informații istorice 
~1371–'72: la cerința comitelui de Timiș, Benedict HIMFY, Nexe, fiul lui Kopach 
de Sudriaș, trimite un om la construcția cetății Orșova28.  
11.11.1411: capitlul bisericii din Orod adeverește că la ordinul regelui Sigismund de 
                    Luxemburg s-a hotărnicit de către Sigismund de Mezeusomlo, notar și om 
al regelui de la curia regală, la octava sărbătorii Sf. Mihail arhanghelul (29.09.) tocmai 
trecute (6.10.) și în alte zile, moșiile Keer29, Kropoch (sic!), Solymos30 (Șoimoș), Kathol 
din preajma apei (fluuium) Gyurughpathaka31 (azi, pârâul Gherteamoș), a "muntelui" 
(montem) Gyurghath și a apei (fluuij) Hatharpathaka, în disputa dintre Ladislau zis 
Fodor de Kopach32 și Stanislau, fiul lui Nicolae, fiul lui Nagul de Recaș, primul repre-
zentat de către magistrul Augustin, iar al doilea de către Ștefan zis de Kouazy, frate 
și concanonic al capitlului. De asemenea, în afară de vecinii și comitaneii convocați 
legitim, dar nemenționați nominal, a mai fost prezent și Ioan zis Fodor, fratele lui La-
disalu, legitim procurator al acestuia. Atestarea documentară a toponimului Kopach. 

                                                                                                                              
21 Kopács szerbül = ásó, kapáló (ember) (Milleker, 1915, p. 201). 
22 Milleker, 1915, p. 201. 
23 Csánki, 1894, p. 46. 
24 Engel, 1996, p. 78. 
25 Szentkláray, 1879, p. 23; Kopaz (Roos, 2018, p. 78). 
26 Ungarn: Nach Aufnahme 1881, K.u.K. Militargeographisches Institut, Wien, 1877-1914, 
Massstab 1:75000, Zone 22, Kol. XXV., Temesrékas (1884), Nach Aufnahme 1881, Terrain: 
Oberl[eutnan]t Radler, Geripp. H[au]ptm[ann]. Schuberth, Nach Zeichenschlüssel 1894, Teil-
weise berichtigt bis 25. I. 1912 (Parțial corectată până la 29.01.1912 -tr.m.). 
27 vide Harta Topografică a României, Direcţia Topografică Militară, scara 1:25000, ediția 
1975(?). 
28 Fekete Nagy, Makkai, 1941, pp. 239–244, doc 197; p. 243 (Item Nexe filius Kopach de Zede-
ries I destinavit). Informația nu se referă la moșia de lângă Ianova. 
29 a supraviețuit drept Keresina, la SV de Ianova, pe Franzisco-Josephinische Landesaufnahme 
(1884)? 
30 Harta districtului Timișoara (1720) indică două predii Sojmos la E și la ENE de satul Jenova 
(Ianova). Mai apropiat de Ianova, primul prediu este pe malul sudic al pârâului Gherteamoș, iar 
cel de al doilea pe cel nordic. Restul toponimelor au dispărut în negura istoriei.  
31 și Gywrughpathaka. 
32 Ladislai dicti fodor de Kopach ... (Ortvay, Pesty, 1896, pp. 452‒454, doc 278). 
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14.02.1412: capitlul bisericii din Orod adeverește că la ordinul regelui Sigismund de 
                    Luxemburg s-au hotărnicit, de către magistrul Mihail de Zala, notar și om 
al curții regale și în prezența magistrului Mihail, frate și concanonic al capitlului, din 
partea lui ladislai dicti fodor de Kopach, alături de care a fost și Ioan, zis Fodor de Ko-
pach, procurator legiut al lui Ladislau și Ioan, cleric al corului bisericii, de partea lui 
Stanislau, fiul lui Nicolae, fiul lui Nagul de Recaș, trimiși drept martori de către capitlu, 
la octava sărbătorii Purificarea Sfintei Fecioare Maria (2.02.) tocmai trecute33 (i.e. marți, 
9.02.1412), în prezența vecinilor și comitaneilor convocați legitim, moșiile numite Soly-
mus și Kathol, din partea moșiilor numite Kopach și Keer, cu începere din partea sudică, 
de la pădurea numită Eresthuen și apa (fluuium) numit Katholpataka, unde s-au pus 
două semne de hotar din metal, în care urmau să fie plantați doi copaci de stejar nu mari 
(due arbores Ilicum non magne), de unde în amonte pe apă, la o distanță de două și/sau 
(vel) trei săgeți, de partea de vest a râului Katholpataka (i.e. pe malul drept) de ase-
menea două semne de metal în care urmau să fie plantați lăstari de Musdal și stejar 
(Quercus). S-a hotărnicit și zona apei (fluuium) Sypzo, iar pământul aflat în litigiu, care 
măsura patru pluguri regale (ad quatuor aratra regalis mensure), a rămas în posesia 
lui Stanislau pentru că ab antiquo a aparținut moșiilor Solymus și Kathol. Acum sunt 
menționați nominal și cei 12 nobili, care au jurat cu picioare desculțe, cu curelele des-
cinse, cu o brazdă de pământ deasupra capului și zicând, în general, cum era obiceiul, 
că jură pe pământ, după obiceiul regatului34: Paul de Muron (Murani), fiul lui Konye, 
Ioan literatul de Mondula, Ștefan și Ioan, feciorii lui Laurențiu de Mondola, Fabian de 
Sele (Fele? Sebe?), Petru Erdeus de Karul, Ioan, fiul lui Benedict, Demetriu, fiul lui 
Mihail, Ștefan zis Wyragh35, Dominic fiul lui Petru de Muron, Ștefan, fiul lui Ioan de 
Berlew36. 
12.11.1412: aflat la Mezeusomlio, magister Ladilaus de Kopach, vicecomite al comi- 
                    tatului Caraș și juzii nobiliari ai aceluiași comitat adeveresc că, la cerința 
magistrului Benedict, [fiul lui Nicolae, fiul lui Benedict, fiul lui Paul,] fiul lui Hem de 
Debrenthe37, trimișii lor, Martin de Gÿurugh și Ladislau, fiul lui Petheu, au constatat  
o pagubă de 300 florini produsă prin pustiirea proprietății (desolationes possessionum) 
deoarece fostul său iobag, Nicolae, fiul lui Martin, care, după ce a plătit terragio și a pri-
mit dreptul de-a se muta de pe moșia lui Benedict la pertinentÿs seu districtus Mezeu-
somlio, nu s-a mai prezentat la scaunul de judecată al acestuia, chiar dacă în scaunul 
de judecată compus din judecătorul Farcaș și jurații cetățenilor (civium iuratorum) din 
zisul Șemlac (Somlio), Matia blănarul (pellificis), Marcu cel Mare (magni), Maladin 
și Ioan croitorul, i se garantase participarea, el nu a mai ajuns la timpul stabilit în fața 

                                                 
33 Octauo die festi purificacionis beate virginis proxime preteriti; în calendarul ortodox Întâm-
pinarea Domnului.  
34 ... discalciatis pedibus resolutisque Cingulis comparendo et terram super Capita eorum 
leuando et generaliter dicendo prout moris esset Juxta regni consuetudinem Jurare super 
terram Super eo ... 
35 virág (l.m.), floare (l.r.). 
36 Ortvay, Pesty, 1896, pp. 460‒463, doc 282. 
37 Popa-Gorjanu, 2019, p. 65 (Table 3.) coroborat cu p. 120 (Table 5.). 
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scaunului de judecată al lui Benedict38. 
24.02.1488: regele Matia Corvin ordonă capitlului din Orod să-l pună în posesie pe fide- 
                   lul său egregÿ Nicolai Proÿka, aule nostre Regie militis, cu prediul Ieniew 
(și Jeneu; i.e. Ianova) din comitatul Timiș, pe care îl donase deja mai înainte acestuia 
pe durata vieții sale pentru servicii credincioase, iar acum donează perpetuu respectiva 
moșie atât numitului Nicolae Proÿka, cât și fratelui său carnal, Paÿko Proÿka, precum și 
moștenitorilor lor39. 
3.12.148840: punerea în posesie a lui Nicolae Proÿka și a fratelui său Paÿko are loc în 
                    prezența lui Electus et Juratus (nobili Comitatus Themesiensis) Stanisa 
de Varadÿa (și Marco Stanissa de Waradÿa), om al regelui, a magistrului Matei de 
Cenad, socium et concanonicum al capitlului Orod și al vicini et commetanei Andrei 
Balogh de Zegehaza, Johannes Kahona de Kopacz (și Kopaach), oficial al lui Ștefan 
Kereÿ (și Kerew), Nicolae cel Mare (Magno), vaÿvoda de Sipzo (și Sÿpzo), Raÿko de 
Sipzo și Nicolae Liobith de Sipzo (și Lÿwbÿth de Sippzo). Spre dovadă, capitlul emite 
o scrisoare la data de 17.12.148841. Nu știm cine este Ștefan Kereÿ (Kerew42) și cum/ 
când a ajuns acesta stăpân la Kopach și nici cum își schimbă moșia stăpânul.  

Un document aflat într-un registru al camerei regale, care este datat circum-
stanțial a aparține sec. XVI și/sau primei jumătăți a secolului al XVII-lea, indică întregile 
moșii Kopach și Keer printre pertinențele fortificației de la Zădăreni43, unde ajung prin-
tr-o danie a reginei  Beatrix de Aragon44, după ce fuseseră confiscate (post 149145) 
pentru infidelitatis de la decedatul Mathei Parvi de Czecze și fratele său Laurențiu, 
în favoarea lui Francisc de Veľká Lúč46, fiul vitreg al lui Emeric de Docz (provenit 

                                                 
38 DL 43184; ZsO, III, pp. 678‒679, doc 2938; Popa-Gorjanu, 2019, p. 119 (cu diferențe inter-
pretative). 
39 DL 30225. 
40 feria qvarta proxima ante festum Barbare Virginis / prima miercuri înainte de sărbătoarea 
Sfintei fecioare Bar-bara, a cărui praznic este la 4 decembrie, iar în anul 1488 s-a celebrat 
într-o zi de joi => 3.12.1488. 
41 DL 30225. 
42 i.e. Kérő (l.m.)? 
43 HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 003 (on-line https://archives.hungaricana.hu/en/ 
urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc087_no003/ -7.03.2021). 
44 [* 16.11.1457, Napoli; † 23.09.1508, Napoli]; regină a Ungariei în două rânduri (1476‒1500). 
45 26.09.1491: alesul Laurențiu de Czecze și Margareta, văduva lui Matei de Czecze, fratele lui 
Laurențiu, acum soția lui Francisc Balassa de Gyarmath, schimbă între ei niște moșii, printre 
care și părți din moșiile Zekwdwar, Kwthas și Macha din comitatul Zaranda, care revin văduvei. 
Și acestea apar a fi fost donate de regina Beatrix de Aragon, deci confiscarea a avut loc doar post 
septembrie 1491. 
    a DL 65975.   
46 Nagylúcsei / Nagy Luchei Dóczy / (nagylucsei) Dóci Ferenc (l.m.) [† 29.08.1526, Mohács]; 
magistru postelnica al nevârsnicului viitor rege Ludovic al II-lea al Ungariei (1515‒'16) și prim-
postelnic al regelui (1516‒'20), comite de Arad (1515‒'19), Bars (1519‒'26), Moson (1521‒'22), 
căpitan al cetății Óvár (1521‒'22) și sfătuitor al regelui (C. Tóth et alii, 2016, p. 120, 163, 
340; C. Tóth et alii, 2017, p. 31, 52, 159, 557). 
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din prima căsnicie a soției sale, Ábrahámffy(?) Margaretha47), cel care din anul 1504 
își ia predicatumul nobiliar de Docz. Mathei Parvi de Czecze48, feciorul lui Ladislau 
Wamos de Czecze49, a fost un homo novus al regelui Matia Corvin, care l-a ridicat la 
înalte demnități. Matia îi donează lui și fraților săi proprietăți în comitatul Zarand, oca-
zie cu care aflăm că e cubicularius (kamarás/cămăraș; 3.02.147950), apoi apare drept 
aule familiaris (2.07.148151), regele îi donează lui și fratelui său carnal, Laurențiu, un 
blazon (7.06.148052), devine comite de Liptó (1782‒'90), Árva (1782‒'90) și Turóc 
(1782‒'90), vicecomite de Abaúj (1485‒'86), comite de Nyitra (1786‒'90), Sáros (1785‒
'90), Zemplén (1786‒'90), Ung (1786‒'90), gubernator ducatus Liptovie (1490)53, moa-
re la data de 4.07.1490 în bătălia de la Csonthegy, de lângă satul Szabat din comita-
tul Tolna, luptând de partea lui Ioan Corvin. El a fost căsătorit cu Margareta, sora lui 
Ladislau More de Ciula (ban de Severin în 1491) și a lui George More de Ciula (ban 
de Severin între 1492‒'94), care s-a recăsătorit cu Francisc Balassa de Gyarmath (Sr.; 
ban de Severin între 1492‒'94). Pe baza acestor date putem avansa ipoteza că Mathei 
Parvi de Czecze a fost stăpânul moșiilor Kopach și Keer, pentru o scurtă perioadă, la 
sfârșitul deceniului nouă al secolului al XV-lea. Dacă Ștefan Kereÿ (Kerew) este un 
familiar al lui Mathei Parvi de Czecze intervalul se poate extinde la întreaga perioada 
~1480‒'91. 
31.10.1523: capitlul bisericii din Orod îl anunță pe regele Ludovic al II-lea că a primit 
                    scrisoarea trimisă din Buda la 13 august prin care se solicita o communis 
inquisitio în cauza dintre nobilii Ladislau și Johannes Zthanko54 de Sÿpzo și nobilii 
Radythko et Michaelem filius Dwẏo de Sypzo și l-au trimis pe magistrul Andrei de 
Monozlo, canonic al capitlului, să-l acompanieze pe omul regelui Babos de Kenez, care 
la 18 octombrie s-a deplasat la moșia Sypzo, unde fuseseră convocați deja dinainte 
nobili și nenobili, care atingând sfânta cruce au jurat să spună doar adevărul. Primul 

                                                                                                                              
    a într-o scrisoare regală adresată comitelui, vice-comiților și juzilor nobiliari din comitatul 
Timiș, datată 18.03.1498, apare deja drept egregius Franciscus de Naghlwche, cubicularius 
m[agiste]ra, poziție pe care o ocupă și la data de 17.10.1504, când în cadrul unei scrisori regale 
în favoarea sa, prin care toate procesele în care era implicat erau amânate, pentru că era plecat 
cu certis et arduis rebus ac negociis în afara regatului, la Sigismund I cel Bătrân, pe atunci 
doar duce de Opava, fratele mai mic al regelui, ocazie cu care apare pentru întâia oară drept 
Egregium Franciscum Doczÿ, cubicularium no[stror]umb. 
    a DL 20658. 
    b DL 21352; Iványi, 1906, pp. 177‒178, doc IX. 
47 Daróczy, 1938. 
48 Cécei/czeczei Kis Máté (l.m.), Matei Micul de Cece (l.r.). 
49 DF 259320. 
50 DF 260382. 
51 DF 260385. 
52 DF 259320. 
53 C. Tóth et alii, 2017, p. 575; Kubinyi, 1983, pp. 171‒173. 
54 Nu îmi este clar dacă este vorba de două persoane (Johannes [et] Zthanko), ori de una sin-
gură, care poartă două nume. Pe verso apare scris Pro nob[i]libus Joanne et Ladislao Sthanko 
de Szipszo contra n[o]b[i]les Radiesko et Michaele Duyo de eadem Szipszo ... (DL 26685). 
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martor, Nicolaus Theremÿ wayvoda in eadem Theremÿ constitutus, pentru că trebuia 
să meargă cu o treabă trimis de către comitele de Timiș în părțile de sud, de aceea pe 
el l-au ascultat sub jurământ în casa (domo) nobilului Benedict Babos din civitate The-
mesiensi la data de 16 octombrie, care a mărturisit, pentru că știe bine, că cele două 
părți au deținut întotdeauna în coproprietate pământurile, așa cum le primiseră de la 
predecesorii lor, și nu separat. Restul celor chemați au fost ascultați în a douăzecea 
zi a sărbătorii Sf. Mihail (i.e. 18.10.55) în ordinea: nobilis Nicolaus Waydaffy de Nagy-
Gyarmath comprovincialis, nobilis Nicolaus de Chernehaza comprovincialis; Laza-
rus Fyzkwthÿ de eadem Chernehaza; item providi ac circumspecti ... ad hoc convocati 
... in dominorum ipsorum nominibus et personis: Georgius Sarko de Themeswar com-
provincialis, Jowan waywoda de Saswar vicinus et commetaneus, Woẏthÿn de dicta 
Themeswar comprovincialis, Nicolaus de Sypzo, Stephanus de Zombbathel compro-
vincialis, domina Catherina consors Radowan de Baachbessenyew, Radych Popowyth 
Raychyn de Saswar predicta, Petrus Zeremy de eadem Saswar, Radoza Ilowchewyth 
de eadem Saswar et Michael waywoda de Jenew vicinus, Nicolaus Nicolo dictus et Raÿa 
Lazarowyth de Naghgyarmath comprovinciales, Bartholomeus Alcz (Alos?), Georgius 
Kenez de Myuczfalwa, Mathias Paulÿncz, Michael Sebesfoky, Sebastianus filius Geor-
gii Kenez de eadem Sebesfok, Stephanus Bekasthoÿ, Ladislaus Keffey de eadem Bekas-
tho, Radoza de Ker vicini et commetanei și aceștia au declarat că moșia fusese primită 
de către Dwys și fratele său Zthanko, pentru că l-au acompaniat pe decedatul Paul de 
Kẏnis în Turcia într-o misiune de explorare, iar moșia fusese stăpânită în comun. Alți 
martori ascultați: Thomas Jeneÿ, Georgius Rogathewyth, Wgles Lazarowyth, Georgius 
filius Radowan de eadem Jenew; Radych de Ewzÿn, Mathwkath Marko Nedelkowyth 
de eadem, Petrus Kery de eadem Ker vicini et commetanai; Radythko de Sypzo prefata, 
iobagio eorundem, Franciscus Pyspek dictus de Rekas commetaneus; item nobilis 
Emericus literatus de eadem Rekas, Urbanus Kopachy de Rekas, Petrus Thwry de 
eadem Rekas, Valentinus Zthanchwl, Laurentius Sayo, Blasius Paulycz, Jowan Gywr-
kycz de dicta Rekas, Georgius Lazo, Johannes Istwan Byrofya dictus de Kopach, Cle-
mens Chyzar, Thrypon Cherhaty, Georgius Lwpsyth, Paulus Kalanyth, Georgius Faro, 
Lucas Molnar, Mathias Orzagh, Dionisius Kopachy de eadem Kopach, Anthonius 
Kopachy, Balthasar de Rekas, Stepahus de Gereblyes, Raya de Ewke et Rayko Rako-
pewyth de Ker vicini et commetanei, Dematrius Porkolab de Ker, Marco de Jenew, 
alter Marco de dicta Ker, Radywo de eadem, Stephanus Zerbony de Saswar, Deme-
trius literatus scriba comitatus Themesiensis, nobilis Emericus Thywadar de Kaka, 
nobilis domina Dobra, relicta condtam Royko Lwbyth de dicta Sypzo, Radycz de The-
meswar, demum Gregorius literatus mensipar de dicta Rekas au declarat că pămân-
tul în litigiu a fost întotdeauna deținută în comun și doar când scaunul de judecată al 
comitatului Timiș a decis să îl dea pârâților pârâșii au acuzat inculpații că au ocupat-o56. 
Johannes Istwan Byrofya dictus de Kopach (Ioan, fiul birăului Ștefan, zis de Kopach), 
Dionisius Kopachy de eadem Kopach și Anthonius Kopachy sunt nenobili, care prove- 

                                                 
55 Michaelis archangeli este sărbătorit la 29 septembrie, o zi de marți în anul 1523, iar a două-
zecea zi după praznic a fost duminică, 18 octombrie. 
56 DL 26685 (cu o regestă consistentă). 
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neau de pe moșia Kopach, iar toponimul 
le devine nume de familie (în limba ma-
ghiară Kopachy/Kopachi înseamnă din 
Kopach). 
     În defterele otomane, satul Qopač din 
nahiyei Timișoara, sandjakul Timișoara, 
vilayetul Timișoara este conscris cu 19, 
14 și 13 hane în anii 1554, '69 și 157957 
(Fig. 47). În toamna anului 1717, satul 
Kopatsch / Kopaz58 cu 20 de case este 
greșit59 aflat în districtul Făget de către 
conscrierea habsburgică. Satul este aban-
donat imediat după aceea pentru că Har-
ta districtului Timișoara (1720) indică 
deja un prediu la Kapacs (Fig. 48). Har-
ta e precisă și fortificația e la locul ei60. 
Supraviețuiește doar toponimic ‒ Copasu 
și Copaciul ‒ pe hărțile produse de că-
tre Franzisco-Josephinische Landesauf-
nahme (1884; Fig. 3161) dar dispare deja 
de pe cele derivate din această ridicarea 
topografică (1893, 1931). Nici în peri-
oada interbelică toponimul nu mai este 
aminiti62. Reapare drept Copasu63 pe 
Hartă Topografică (1:25000) realizată 
de către Direcţia Topografică Militară 
în anul 1975. În zilele noastre, toponi-
mul pare că a dispărut demult în uitare64. 
Imagini satelitare din anii 2006 și 2016 
indică clar locația fortificației medieva-
le Kopacs (Fig. 49). 
Fig. 48. Fortificație patrulateră cu șanț și 
val (Harta districtului Timișoara, 1720). 

 
Fig. 47. Reconstituire ENGEL Pál și 

KRATOCHWILL Mátyás (1996). 

 
 

                                                 
57 Engel, 1996, p. 78. 
58 Szentkláray, 1879, p. 23; Roos, 2018, p. 78. 
59 sunt și alte localități din districtul Timișoara conscrise greșit în districtul Făget. 
60 L. Dorogostaisky, e-mail personal 7.03.2021. 
61 vide nota 26 (de aici). 
62 Ilieșiu, Doc. (apud Crețan, Frățilă, 2007, pp. 66‒67 (Izvin), 332‒333 -Ianova). 
63 Forma toponimului ne indică și sursa de inspirație a acestei hărți (i.e. Franzisco-Josephini-
sche Landesaufnahme, 1884). 
64 Crețan, Frățilă, 2007, pp. 332‒333 (Ianova).  
    Mă îndoiesc că autorii au realizat și o investigație în localitatea Ianova. 
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ABREVIERI 
 

\ = semn grafic pentru a indica un rând nou 
/ = semn grafic pentru a indica diferite forme ale aceluiași toponim ori cuvânt 
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