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Unul dintre cele mai interesante fenomene sociale ale secolului al XV-iea
din regatul ungar l-a constituit dezvoltarea şi afirmarea nobilimii româneşti. Ea
este continuatoarea directă a clasei feudale a poporului român, cnezimea, mai
exact, a unei părţi restrânse, care la jumătatea secolului anterior se afla pe
domeniile regale. Timp de peste un secol, până la începutul domniei lui Matia
Corvin, cnezii şi voievozii români au reuşit să obţină confirmarea oficială, prin
acte, a posesiunilor lor şi statutul de nobil1. În această competiţie, foarte dificilă şi
cu multe condiţionări şi particularităţi, nu au intrat din start cnezii de pe moşiile
particulare şi ale bisericii, de pe cele care au ajuns pe mâini particulare în acel
interval, inclusiv cei care au ajuns în dependenţa cnezilor deveniţi nobili şi cei care
au rămas pe domeniile regale în stare de dependenţă. Aşa încât nobilimea la care
ne referim reprezintă doar o parte minoră a elitei poporului român, anume aceea
care a reuşit, adesea cu importante compromisuri, să-şi salveze libertatea, în primul
rând moşiile şi statutul social, prin acte de danie şi privilegii individuale sau de
grup. Este vorba de cei din comitatul Maramureş, banatul Severinului (cu
districtele privilegiate care ţinuseră de comitatul Caraş, destrămat), unde nobilimea
în totalitate era românească la mijlocul secolului al XV-iea, comitatul Hunedoara,
unde era majoritară, mai ales datorită celei din districtul Haţeg, precum şi zonelor
colinare şi submontane din comitatele Timiş, Arad, Zarand, Bihor, Cluj, Bereg ş.a.
Alăturăm aici şi Ţara Făgăraşului, a cărei boierime se găsea în intervalul cercetat
abia la începutul contactului său cu instituţiile regatului ungar. Deşi puternic
minoritar numeric, atât în cuprinsul Transilvaniei, cât şi al Ungariei propriu-zise,
de care ţineau administrativ Maramureşul, Crişana şi Banatul, format covârşitor
din elemente sărace, grupul nobilimii române s-a impus printr-o fizionomie
particulară (stăpânirea pamântului după jus keneziatus, justiţie după jus
valachicum, instituţii proprii, parţial de religie ortodoxă etc., toate acestea cu
contaminările inevitabile din partea instituţiilor oficiale), printr-un rol major în
apărarea regatului contra turcilor, încât ei au fost în epocă, spre deosebire de nobili
de alte origini asimilaţi nobilimii ungare, desemnaţi multă vreme cu calificativul
etnic: nobiles valachi2. Cu deosebire în vremea Corvineştilor, ridicaţi ei înşişi din

Pentru acest proces, vezi sinteza recentă a lui I-A. Pop, Elita românească din Transilvania În
secolele XIII-X/V (origine, statut, evoluţie), în voi. Nobilimea românească din Transilvania, Satu
Mare, Edit. Muzeului Sătmărean, 1997, p. 36-55 şi studiul nostru Cnezi şi nobili români În vremea
Corvineştilor, ibidem, p. 110-128.
2
A.A. Rusu, Un formular al cancelariei regale din epoca lui Iancu de Hunedoara pentru nobilii
români din Transilvania, în ActaMN, 20, 1983, p.155-170; I. Drăgan, Aspecte ale relaţiilor dintre
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Transi/vanica, tom I, nr. 1-2, I 997.
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rândurile acestui grup social, nobilii români şi-au consolidat poziţiile, numărul,
statutul, averea, ridicându-se pe scara socială, pe baza meritelor militare şi a unei
politici favorabile a puterii centrale. Se ajunge astfel ca nobilimea românească să
cunoască, mutatis mutandis, aceeaşi stratificare ca şi nobilimea regatului, adică:
nobilime de rând, fruntaşi (potiores), aleşi (proceres, egregii) şi chiar câteva
familii de baroni şi magnaţi, la care mai putem adăuga câteva contingente
importante de nobilime condiţionară, de pe domeniile coroanei, ale bisericii şi
particulare.
În cele ce urmează vom încerca să identificăm doar familiile de aleşi
români din intervalul cercetat, atâtea câte am putut identifica cu certitudine, sub
forma de scurte fişe monografice cu date extrase din bibliografia care ne-a fost
accesibilă.

Să

ne oprim succint asupra termenilor şi caracteristicilor acestei categorii.
Prin acumulări succesive de avere, în urma unor danii regale şi datorită relaţiilor
de familie, unii nobili români depăşiseră încă înainte de 1440 starea de nobili de
rând, stăpâni peste un sat sau o parte de sat, moştenite din familie. Ca familiari în
serviciul direct al regelui său al unor mari dregători, ei au ocupat treptat diferite
funcţii civile sau militare, şi-au sporit veniturile băneşti şi domeniile, ridicându-se
pe o treaptă superioară în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din care
proveneau. Un izvor contemporan menţionează pe "fruntaşii nobililor, pe care îi
numim îndeobşte aleşi şi din care într-un comitat sunt abia doi sau trei" 3 •
Observăm că termenul folosit pentru desemnarea acestei categorii este acela de
"fruntaşi" (proceres), pentru care termenul de adresare este "ales" (egregius),
similar cu "mărit" (magnificus), calificativul pentru baroni şi magnaţi. Pentru a
evita confuzia cu categoria fruntaşilor (potiores), care desernneaza pe nobilii
înstăriţi de la nivelul comitatului, am preferat utilizarea termenului românesc de
"ales", care traduce pe egregius. Aleşii sunt în fapt "fruntaşii fruntaşilor", adică
acei nobili din comitat care, pe lângă avere de oarecare mărime, îndeplineau şi o
funcţie de stat de o anume importanţă (cel puţin o pârcălăbie importantă). Din
rândul lor făceau parte marii proprietari, comiţii, castelanii şi alţi dregători, cu alte
cuvinte, fruntaşi comitatenşi şi dregători teritoriali sau funcţionari de un anumit
rang la Curte. În a doua jumătate a secolului al XV-iea s-a manifestat o tendinţă de
extindere a acestei categorii, prin includerea în ea a castelanilor, de pildă, şi a altor
4

români şi puterea centrală în timpul domniei lui Matia Corvin (1458-1490), în Revista Istorică, serie
nouă, tom 3, 1992, nr. 905-916.
3
" ..• sine proceribus nobilium, quales egregios vulgo vocamus, quales etiam in uno comilalu vix drw
vei tres sunt ... " (Apud Kubinyi, în Somogy mcgye multjdb6l, Kaposvâr, 1973, p.35, nota 18.)
4
Termenul vechi românesc este, de fapt, măre sau mări, din care a derivat în mediul maghiarofon
More, devenit nume de familie pentru numeroşi nobili români (Vezi articolul nostru cu acest subiect
în "Arhiva genealogică'', 1996 - în curs de apariţie). Din aceeaşi familie, cu acelaşi sens este măria-sa
(măria-ta).
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de rang inferior5 • Din rândurile lor congregaţia nobiliară a comitatului îşi
alegea delegaţii care s-o reprezinte la dietă; unii dintre ei erau desemnaţi ca asesori
la tribunalul voievodal sau la cel regal şi erau chemaţi ca membri extraordinari în
consiliul regal. Ei sunt reprezentanţii păturii mijlocii a nobilimii (magh.
kăznemeseg), care cauta să restrângă în favoarea sa o parte din puterile marii
nobilimi 6 • Cu atributul de egregius erau desemnaţi şi foştii baroni, adică cei ce nu
mai exercitau funcţia şi fiii lor7•
Majoritatea "aleşilor" români sunt în mod indubitabil creaţia Corvineştilor
şi distincţia lor este legată în primul rând - uneori chiar exclusiv - de o funcţie, fără
a fi susţinută de un domeniu pe măsură. Sub Iancu de Hunedoara, familiarii săi:
căpitani, dregători, consilieri, au fost cei dintâi care au primit danii în afara satului
de origine, începând să-şi constituie un domeniu propriu-zis. Daniile se făceau cel
mai frecvent în zonele apropiate reşedinţei sau garnizoanei în care servea cel în
cauză, în unele cazuri, în apropierea capitalei sau pur şi simplu acolo unde existau
posesiuni revenite dreptului de danie al suveranului.
Se cuvine observat aici faptul că promovarea în această categorie este
rezultatul nu numai al meritului celor în cauză, ci şi al efortului de identificare a
acestor familii cu nobilimea regatului. Nu avem nici un dubiu că absolut toţi cei
recenzaţi mai jos erau catolici sau cel puţin pe linia unirii florentine şi mulţi au
contractat căsătorii din afara mediului românesc, de obicei în familii de acelaşi
rang. Prin funcţii, căsătorii şi achiziţii patrimoniale, unele familii şi-au schimbat
reşedinţa în alte regiuni, suferind un proces de asimilare rapidă. Chiar cele rămase
pe loc s-au îndepărtat mult de nobilimea de rând, de regulă modestă ca avere şi
puternic legată de tradiţiile sale româneşti.
Un fapt demn de remarcat îl constituie provenienţa unei părţi considerabile
a "aleşilor" din elita cnezială şi voievodală românească. În Haţeg, de pildă,
familiile nobililor din Râu de Mori, Densuş, Peşteana, Ciula aveau repre1"entanţi în
conducerea districtului haţegan în calitate de cnezi juraţi încă de la jumătatea
secolului al XIV-iea şi acelaşi lucru se poate verifica pentru familii de egregii din
Banat şi Maramureş. În mod obişnuit, statutul de "ales" era împărtăşit de întreaga
familie, cuprinzând fraţii şi urmaşii. Înregistrăm însă şi câteva cazuri individuale,
de obicei legate de funcţii episodice, fără urmări notabile în ce priveşte statutul
familiei respective, sau pe care nu le cunoaştem datorită carenţei materialului
documentar.

5

E. Fiigedi (A I 5. szazadi magyar arisztokracia mobilitasa, Budapest 1970, p. I O) constata pentru
castelanii din prima jumătate a secolului XV apelativul nobilis vir, câtă vreme sub Corvineşti, treptat
şi în legatură şi cu mărimea averii, sunt tot mai mult calificaţi ca egregii.
6
Despre rolul său după 1490, A. Kubinyi, A kiralyi tanacs koznemesi ulnăkei a Jagello-korban,
Budapest, 1984 (separatum ).
7
Pentru caracteristicile acestei categorii, a se vedea E. Fiigedi, op.cit., p. 8 şi urm.
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Din lista noastră lăsăm la o parte acele familii sau ramuri care au intrat în
rândul baronilor regatului ungar. Afară de Corvineşti şi Dragfieşti, în aceasta
categorie au pătruns doar reprezentanţi ai familiilor din Ciula (More, Ficior) şi
Ungur de Nădăştia în timpul lui Matia Corvin şi Dej de Timişel (de Iclod) sub
Vladislav II. Trebuie observat, de asemenea, că indiciile documentare principale
ale apartenenţei la păturile superioare ale nobilimii, calificativele egregius pentru
fruntaşi şi magnificus pentru baroni şi magnaţi nu pot fi nicidecum un indiciu
exclusiv, întrucât în actele vremii sunt utilizate cu destulă relativitate. Ele se cer
confirmate cu alte elemente, cum sunt funcţiile de un anumit nivel, mărimea averii,
statutul celor cu care se afla în raporturi de familie şi familiaritate.
Prezentăm în continuare familiile "aleşilor" grupate pe regiunile de
origine: Haţeg+ Hunedoara (9+ 1 familii), Banat (11 ), Maramureş-Bereg (3 ), altele
(3), la care adăugăm o listă de prezumtivi, din rândul unor dregători de rang
similar, dar care nu apar cu calificativul de egregius al acestei categorii.
l. Fărcădin (de Farkadyn). La anul 1431, Ana Cândea anunţa decesul
soţului ei, "alesul" Ioan de Fărcădin, cerând scaunului comitatens amânarea
proceselor saJeR. El era fiul lui Oancea de Fărcădin, al cărui fiu Sclavoi (Sclavoy,
Zlawsh - poate chiar o poreclă a acestui Ioan sau a fraţilor săi Vladul său Litovoi) a
fost jurat în scaunul districtual în anii 1411-14189 . Căsătoria lui Ioan cu o femeie
din familia Cândeştilor de Râu de Mori indica de asemenea apartenenţa sa la elita
locală. Fiul său Ştefan s-a remarcat în campanii lui Iancu de Hunedoara, îndeosebi
în cea din Bulgaria şi Serbia (1443-4), în luptele de la Zlatiţa şi Cunobiţa, fiind
dăruit de guvernator cu jumătate din vama Haţeguluirn. Mai târziu el apare cu
numele de Ştefan Pârcalab de Fărcădin, însă nu avem ştire unde a îndeplinit
aceasta funcţie •
2. Peşteana (de Pesthyen, Pesthyeny) 12 • Andrei de Peşteana descinde şi el
dintr-o familie de cnezi juraţi ai Ţării Haţegului, tatăl său Mihai fiind menţionat la
1418, în ultimul act cunoscut emis de adunarea cnezială, iar strămoşul său, preotul
Baku, în primul act cunoscut al acestei instituţii, din anul 1360 13 • Andrei de
Peşteana este amintit întâi în anul 1430 ca om regesc, numit de către voievodul
Transilvaniei cu ocazia unei danii pentru Cândeşti 14 • În octombrie 1436 se găsea la
11

R Izvoare privind evul mediu românesc. Ţara Haţegului în secolul al XV-iea, voi.I 1402-14 73 ( ediţie
A.A.Rusu, I.A. Pop, I.Drăgan), Cluj-Napoca, 1989 (în continuare: Izvoare Haţeg/), 66.
9
I-A. Pop, Instituţii medievale româneşti. Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) din Transilvania
în secolele XIV-XVI, Cluj-Napoca, 1991, p. 61-62.
IO Izvoare Haţeg, I, 107, actul de danie din I mai 1446, Timişoara.
11
Despre familie, v. A.A.Rusu, Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la 1700, Satu Mare,
Editura Muzeului Sătmărean, 1977, p.203-206.
12
A se vedea articolul nostru Un român ardelean în solie la Ştefan cel Mare la 1475, în AIIAI, 24/2,
1987, p.357-362.
13
A Hunyadmegyei torteneti es regeszetitarsulatevkonyve, 1884, II, p. 32, respectiv 1881, I, p.60.
14
Izvoare Haţeg, I, 63.
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Praga în suita regelui Sigismund, de la care solicita confirmarea drepturilor sale de
proprietate în Peşteana şi satele învecinate: Răchite, Dumbrăviţa, Breazova,
15
Brădet, Grădişte, Ostrov şi Poieni • Intra apoi în serviciul lui Iancu de Hunedoara,
voievodul Transilvaniei, unde îl întâlnim într-un act din 13 ianuarie 1444 ca
egregius, familiar al acestuia (egregii Andree de Pestien familiarii fidelis nostri
dilecti magnifici Johannis de Hwnyad), obţinând danii pentru alte trei posesiuni
din comitatul Hunedoara 16 • Ultima oară apare în anul 1447, ceea ce ar sugera
pieirea sa în expediţia nefericită încheiato pe Câmpia Mierlei din anul următor.
Din aceeaşi familie, probabil văr cu Andrei, s-a ridicat Mihai de Peşteana
fiul lui Ladislau, menţionat întâi în anul 1447 în calitate de curtean al lui Iancu
(virtuosis gestis nobilis Michaelis de Pestenye nostri aulici) 11 , ceea ce sugerează
un anumit stagiu în slujbă. Datele care există despre el indică o anumită
specializare în probleme economice: strângător de dări, comite al Maramureşului
între anii 1451-1462, ceea ce implica şi funcţia de cămăraş al salinelor de acolo
(camerarius salium Maramorosiensium). Retras la Curte după expediţia regală din
anul 1462 spre Muntenia, probabil în administraţia cămării regale - postum este
amintit ca Mihai "Cămăraşul" - îl mai întâlnim în misiuni diplomatice cu
dominantă comercială la Radu cel Frumos în anul 1470 şi probabil la Ştefan cel
Mare în 1475. Nu cunoaştem biografia fiilor săi Nicolae şi Grigore, care se
judecau după moartea tatălui cu rudele din Peşteana, pentru averea de acolo. Mihai
de Peşteana avea şi el proprietăţi în satele din jur: Răchitova, Peşteniţa,
Dumbrăviţa, Răchite şi Ohaba 1M. Funcţia din Maramureş îi va fi adus cu siguranţă
venituri însemnate, pe care însă nu le cunoaştem deocamdată.
3. Muşina de Densuş (Mwsyna de Demsews). Familia Muşina de Densuş
provine de asemenea dintre cnezii fruntaşi ai Ţării Haţegului. "Alesul" Alexandru
Muşina este fiul lui Ioan fiul lui Stoian, cnezjurat la 1411, iar Nicolae şi preotul
Dalcu, din familii înrudite, erau în componenţa aceleiaşi instituţii la 1360. Fraţii
Ştefan şi Alexandru Muşina, împreună cu nobilii bănăţeni din Cerna şi Bizere au
intrat în anul 1438 în slujba lui Iancu de Hunedoara, ajuns ban de Severin,
contribuind cu 5000 de florini din veniturile proprii la întreţinerea cetăţilor
Severin, Gureni, Orşova, Peciu, Ziniţa, Caransebeş şi Mehadia 19 • Ştefan a pierit
prin 1443-1444, probabil în război, însă Alexandru a trăit până pe la 1500, slujind
pe Iancu de Hunedoara şi, la începutul domniei sale, pe Matia Corvin. Exceptând
familiaritatea în raport cu casa Corvineştilor, nu avem date care să ateste
exercitarea unei anumite funcţii. "Alesul" Alexandru Muşina poseda însă şi o
15

Ibidem, 74.
Ibidem, nr. 96: dania pentru Sântămăria de Piatră şi 2 prcdii Călan. Vezi şi nr 97, actul din 26
ianuarie, Belgrad, confirmarea posesiunii Sâncrai, de lângă Deva, obţinută, se pare, anterior.
17
Ibidem, 129.
IM Ibidem, 129, 210.
19
Pesty, Szăreny, III, 55.
16
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avere, în parte moştenită, care îl situa printre fruntaşii Haţegului. Domeniul
familiei cuprindea: Densuşul, Răchitova, Mesteacăn, Cernişoara, Cerna, Ableu,
Laculya, Stei, Criva, Poieni, Păucineşti, Grădişte (Sarmizegetusa), Hăţăgel,
Toteşti, Hăşdău, Bunila, Ohaba, Peştişel şi Petros, în total 19 posesiuni haţegane,
la care se mai adăugau câteva bănăţene, între care Recaşul şi Zegehaza. A fost
căsătorit cu Ecaterina de Gârlişte. Sora sa Neacşa, căsătorită cu un Arca din
Oltenia, va avea şi ea urmaşi din categoria "aleşilor", care vor disputa cu
Muşineştii întâietatea la Densuş. Aceştia au dispus de timpuriu de o putere
economică, ce le-a permis să ctitorească cu siguranţă biserica de la Răchitova şi să
o zugrăvească pe aceasta şi pe cea de la Densuş. În secolul XV Muşineştii îşi
stabilesc reşedinţa principală la Răchitova, în vecinătatea Densuşului, unde ridicau
şi o fortificaţie de tip donjon. Fiii lui Alexandru, Gheorghe şi Andrei, vor prelua
chiar numele nobiliar după această reşedinţă, acela de "Muşina de Răchitova"
(Morsyna de Rekethye, Morsinai).
4. Cândea de Râu de Mori (Kende, Kendeffy de Malomwyz) 211 • Familia
Cândea de Râu de Mori, având în rândurile sale un decapitat în evenimentele din
anii I 359-1360, a revenit în elita haţegană chiar la începutul secolului al XV-iea,
prin Ioan fiul lui Cândea, cnez jurat al scaunului haţegan. Membrii săi au urmat
calea colaborării reciproc profitabile în raporturile cu regalitatea maghiară,
inaugurată de Sigismund de Luxemburg, obţinând mai multe confirmări, scutiri şi
danii de moşii, precum şi a vămii de la Poarta de Fier, prin 1430. De pe acum
Cândeştii dispuneau de venituri, care le permiteau să ia moşii ca zălog, ceea ce va
fi una din căile urmate în deceniile viitoare pentru sporirea patrimoniului familial.
Ridicarea familiei în rândul "aleşilor" s-a realizat însă în urma antrenării fraţilor
Cândea şi Ioan Cândea şi a fiilor acestuia Mihai, Ladislau (Laţcu), Ioan Cândreş şi
Nicolae alături de Iancu de Hunedoara, încă de la începutul voievodatului său. Întro danie danie din 16 aprilie 1443, Cândeştii, mai puţin Mihai, mort între timp, apar
ca familiari ai voievodului, iar la sfârşitul anului 1445 ca egregii, în urma numirii
lui Ioan Cândreş în funcţia de comite al Maramureşului şi castelan de Hust şi a lui
Cândea de comite al Beregului şi castelan de Muncaciu. Cam în aceeaşi perioadă
Ioan Cândea şi, la moartea sa în anul 1448, fiul său Ladislau (Laţcu) au fost numiţi
castelani ai cetăţii Haţeg, ceea ce consacra întâietatea familiei asupra "Ţării" de
origine. Cu Ladislau şi Ioan Cândreş familia se divide: primul rămâne în Haţeg,
punând bazele familiei Kendefi (sau Kendeffy =al lui Cândea, Cândescu), celălalt
se stabileşte în comitatul Satu Mare, apoi la Curtea de la Buda, urmaşii săi
numindu-se Kenderessy (=al lui Cândreş). Cei doi fraţi şi urmaşii lor moştenesc în
Haţeg în comun, din averea părintească, I 9 posesiuni, din care, 9 întregi, 7 pe
2
° Cele mai recente contribuţii la istoria familiei, cu toată bibliografia inclusă, la A:A.Rusu, Cnezi
români din Transilvania în epoca lui Iancu de Hunedoara - Cândeştii din Râu de Mori, în Revista
Istorică, 37. 1984, nr.6, p.556-568 şi idem, Ctitori şi biserici, p.275-281.
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în alte trei 21 • Cândeştii sunt primii nobili români din Haţeg care au
reuşit, încă în vremea lui Iancu, prin privilegii repetate, să-şi degreveze posesiunile
de toate obligaţiile de sorginte cnezială (cens cnezial, cincizecime etc.) şi să le
transforme în proprietăţi nobiliare depline. La 1462 au obţinut şi imunitatea
juridică, cu alte cuvinte "dreptul paloşului". La moşiile părintesti amintite mai
trebuie să adăugăm posesiunile dobândite de fiecare în parte, mai ales de Mihai
fiul lui Ladislau şi de fiul său Ladislau Kendefi, deosebit de activi pe acest teren,
pomenita vamă de la Poarta de Fier, târgul de Sântămăria Orlea şi vama târgului
Haţeg, posesiunile din depresiunea Jiurilor, veniturile din zlătărit ş.a. Dintr-un
inventar din secolul trecut rezultă că în arhiva familiei se păstrau 83 de acte
dinainte de anul 150022 , ceea ce reprezintă iarăşi un record absolut în rândul
familiilor nobile româneşti. Puterea familiei este subliniată şi prin construirea
cetăţii de la Colţ pe moşia Râu de Mori - Suseni, la care se adăuga cetatea
Haţegului (azi la Subcetate), pe care şi-o însuşesc ca pe un simplu "turn", înşelând
practic pe regele Matia. Ei au fost şi ctitori remarcabili: o biserica de zid chiar în
Râu de Mori şi o mănăstire câţiva kilometri în amonte pe valea Râuşorului sub
cetatea Colţ. Au rectitorit vechea biserica de la Sântămăria Orlea, iar Ioan Cândreş
este fondatorul unei capele catolice la Hust, unde rezida în calitate de comite de
Maramureş şi castelan. La Râu de Mori Mihai Kendefi (Michael Kendeffy de
Malomwyz) participa între fruntaşi (proceres) la Dieta ungară din primăvara anului
1492 şi este pomenit ca asesor jurat la tribunalul voievodal în anul 1499, ceea ce
reflecta poziţia preeminentă a Cândeştilor în rândul nobilimii din comitatul
Hunedoara şi chiar din Transilvania.
5. Cândreş de Râu de Mori (Kenderes, Kenderessy de Malomwyz).
Serviciul îndelungat al lui Ioan Cândreş în părţile nord-vestice ale Transilvaniei:
comite al Maramureşului (1445-1449), al Beregului şi Ugocei (1449-1455) şi
căsătoria cu sătmăreanca Elena de Cehăluţ l-au legat definitiv de acele părţi. El îşi
stabilea reşedinţa în localitatea Varsan din comitatul Satu Mare şi îşi constituia,
mai ales prin cumpărări şi zălogiri, un domeniu destul de întins, în cuprinsul
comitatelor Satu Mare, Sabolciu, Ugocea, Bereg şi Zemplin. Concomitent şi-a
păstrat şi partea din posesiunile haţegane, pe care le administra printr-un provizor
nobil aflat la curtea sa din Râu de Mori. În această funcţie se găsea în preajma
anului 1500 nobilul Ioan More de Zeicani (Pâclişa). Ioan Cândreş a făcut parte
dintre veteranii lui Iancu de Hunedoara, alăturându-se fără rezerve domniei fiului
său ajuns pe tron, în calitate de comandant militar şi de consilier. Cât de mult a
Dl. 30490; Hurmuzaki-Densuşianu, Il/2, 334, p. 378-379, mandatul regelui Vladislav II din I iulie
1496, Buda, de punere a aleşilor Mihai Kendefi şi Petru Kenderesy în stăpânirea posesiunilor Râu de
Mori, Suseni, Gureni, Ostrovel, Nucşoara, Ohaba-Sibişel, Valea Dâljii, şi Federi, a jumătăţii
posesiunilor Ponor, Baru, Cârneşti, Pâclişa, Unciuc, Sânpetru şi Reea şi în părţile lor din Poieni,
Galaţi şi Fizeşti, pentru faptele lor de credinţă.
22
Rusu, Cândeştii, p.557.
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fost preţuit de către rege ne-o arată termenii extrem de elogioşi ai diplomei din 18
decembrie 1462, adevărată cronică eroică a întregii familii Cândea. Ea elogia
"credinţa strălucită, înaltele virtuţi şi nenumăratele merite ale credinciosului nostru
iubit", faptul că, "lăsându-se condus de solicitudine neobosită, s-a facut extrem de
plăcut" lui Iancu şi regelui Matia, faptele sale de vitejie din cunoscutele campanii
antiotomane, "dar şi în alte însărcinări şi treburi de război, în care pomenitul Ioan
Cândreş, cu toată credinţa şi sporindu-şi continuu eforturile, de la tinereţe şi până
în această vreme, s-a arătat folositor şi neobosit pentru sfânta coroană a ţării
noastre şi a îndeplinit slujba, când ca sfătuitor înţelept, când ca soldat
preaviteaz" 23 . Dintre fiii săi, documentele îi reţin îndeosebi pe Petru Cândreş şi pe
Andrei Cândreş, ultimul, curtean în perioada 1495-1507, mort la Sighişoara, în
timpul unei misiuni pentru stârpirea răufăcătorilor din Transilvania.
6. Ciulanii (de Chwla, Chwlay) 24 . Dintre numeroşii fii ai nobilului Vladul
de Ciula, doi au intrat în rândul baronilor: Ladislau Ficior şi Gheorghe More, alţi
doi au fost clerici: Filip More şi Ioan More, iar unul, Matia, a dispărut prematur.
Rămân alţi trei: Oancea, Nicolae şi Mihai, care se încadrează categoriei aleşilor,
datorită funcţiilor în primul rând, întrucât domeniul familiei a rămas cu totul
modest în pofida poziţiilor publice dobândite.
Ioan, menţionat în documente în forma hipocoristică Oancea (Wancha) sau
combinat Ioan Oancea, este singurul a cărui carieră de maturitate s-a desfăşurat în
Transilvania. Prima sa menţiune, în funcţia de castelan de Unguraş, pomenit între
anii 1479-1489, confirma participarea sa la lupta de pe Câmpul Pâinii alături de
voievodul Ştefan Bathori. În anii '80 a reprezentat familia la procesele numeroase
cu nobilii din Fărcădin. Căsătorit cu Elena de Haranglab, şi-a constituit un
domeniu propriu în comitatul Târnava, cu reşedinţa la Găneşti (Galfalva). Urmaşii
săi: Sebastian, Emeric, Petru şi Gheorghe, purtând numele nobiliar Vancea de
Găneşti sau de Ciula (Vancha de Galfalva, - de Chwla) apar după moartea sa,
întâmplată prin 1494, în legătură cu unele moşteniri comune cu ceilalţi membri ai
familiei din Ciula.
Nicolae de Ciula poreclit Cândea fost ban la Şabaţ în intervalul 1494 1508, pe când fratele său Gheorghe More comanda Belgradul. Un alt frate, din a
doua căsătorie, Mihai More, a fost căpitan al Belgradului şi a negociat capitularea
din 1521, după o rezistenţă eroică disperată.
23
Hurmuzaki-Densuşianu, 11/2, p. 138-140: "„.consideravimus preclaram fidem i11cli1as virlules
mullimodaque obsequiorum genera fidelis 11os1ri dilecti egregii „. indefessa sollicitudine fidelis
obsequii se reddidi1 sumpme gralum„. Sed el in aliis cunclis negotiis gerendis el rebus bellicis,
a111ela1us Joha1111es Kenderes, ceple dudum fideli1a1is opera, co11ti11uo creme1110 augens a primordio
sue elalis usque ad hec tempora pro sacra corona regni 11os1ri co111i11uus alque utilis /uit, et 11u11c
prudentis consiliarii, 11u11c vero slrenuissimi 111ili1is egil officium."
24
I. Drăgan, Un model de ascensiune socială în Transilvania voievodală: Ciulanii, în Arhiva
genealogică, l(VI), 1994, nr. 1-2, p.35-47.
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7. loan de Breazova (Johannes de Brazowa). "Alesul" Ioan de Breazova,
fiul lui Mihai - împreună cu fratele Petru şi Petru de Cârneşti, probabil o ruda apare o singură dată, în 7 octombrie 1464, într-un act de danie emis de rege în
timpul campaniei împotriva turcilor, prin care i se dăruiau cinci posesiuni
haţegane 25 • El îndeplinea funcţia de castelan al cetăţii regale Timişoara, care a
funcţionat şi ca reşedinţă temporară a Corvineştilor şi centru de comandă al
sistemului defensiv din Banat.
8. Pogan de Bretea Română (Petrus Pagan de Olah Berekthe). Familia s-a
ridicat în timpul Corvineştilor, Gheorghe (Gerke) de Bretea fiind confirmat
împreună cu fraţii săi în stăpânirea moşiilor familiale din Bretea, Covragiu,
Vâlcele Bune, Vâlcele Rele şi Băţălar, la circa o lună după urcarea lui Matia pe
tron, pentru merite ostăşeşti etalate şi sub Iancu, încă din tinereţe • Ulterior,
familia împrumuta cu bani pe Betleneştii din vecinătate, folosind, ca zălog moşii
ale acestora. Petru Pogan a intrat în slujba episcopului catolic de la Alba Iulia,
fiind menţionat în funcţia de castelan al cetăţii Gilău între anii 1495-1497.
9. Arca de Densuş (Arca de Demsews) 21 • Familia descinde dintr-un oltean
cu acest nume, probabil de viţă boierească, care s-a căsătorit către 1450 cu Neacşa
din familia Muşineştilor din Densuş. Fiul lor, Ladislau Arca (cca. 1450-1502) a
luat-o în căsătorie pe Ana Ungur de Nădăştia, sora "măritului" Ioan Ungur. Pe
baza acestor înrudiri, Arceştii s-au instalat rapid în rândul elitei nobiliare haţegane
şi şi-au constituit un domeniu întins, provenit în parte din moştenirea Neacşăi din
averea Muşineştilor. Ladislau Arca a fost împuternicitul familiei Ungur pentru
moşiile sale din Hunedoara, iar pe fiii săi Ştefan (+cca.1482) şi Ioan Arca (+1511)
i-a dat în serviciul episcopiei de Alba Iulia, primul ca preot, al doilea ca familiar al
episcopului Ladislau Gereb. Pe baza acestei relaţii, Ioan Arca a obţinut posesiunile
numeroase ale desherentului Dionisie de Streisângeorgiu de la familia Gereb,
căreia i le donase regele, dar care nu putuse să se puna în stăpânire, datorită
opoziţiei obştii haţegane. Dania episcopală era condiţionată de existenţa familiei
pe linie masculină şi, probabil, de relaţia de familiaritate. La rândul lor, Arceştii
aveau familiari, precum acel Ivaşcu de Băieşti, ucis într-o încăierare cu nobilii din
Clopotiva. Ioan Arca şi-a pierdut moşiile în anul 1504, în urma mutilării unor robi
ţigani, în favoarea banului de Severin Barnaba Belai, însă opoziţia rudelor din elita
hunedoreană şi haţegană, a amânat parţial dezastrul până la moartea sa, când
dispare linia masculina a familiei.
10. Petru de Bârsău (magister Petrus de Berekzow). Magistrul Petru fiul
răposatului Iacob de Bârsău obţinea la l O februarie 1448 din partea lui Iancu de
26

25

Izvoare Haţeg, I, 258.
Ibidem, 196, actul din 10 martie 1458, Buda.
27
A.A.Rusu, I-A. Pop, Familia nobiliară românească Arca din Ţara Haţegului (sfârşitul sec. XV încep. sec. XVI), în AMN, XXI, 1984, p.211-225.
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Hunedoara prima diplomă de blazon cunoscută în Transilvania 28, în cuprinsul
căreia sunt narate faptele de arme din campaniile de la Vama şi din Austria.
Reprezentarea, de buna calitate, pare să fie reproducerea grafică a faptelor de
vitejie prezentate în preambul, cuprinzând în esenţă un bust de soldat pedestraş
bine echipat, rănit de o săgeată la gât, iar în creştet un bust de turc. Bârsăul se afla
pe domeniul cetăţii Deva, la 1448 sub autoritatea voievodului Iancu, mai târziu
chiar în proprietatea sa. Este posibil ca diacul Petru de Bârsău, angajat ca avocat
chiar de conventul din Cluj Mănăştur, zece ani mai târziu, într-o companie
29
intelectuală aleasă , să fie una şi aceeaşi persoană. Alte informaţii despre el nu
avem, însă calitatea de avocat, care indică un om instruit, probabil cleric, şi
recompensa excepţională obţinută, ne trimit către un personaj important din
anturajul lui Iancu, capelan, secretar al cancelariei etc. Despre familia lui Petru de
Bârsău nu cunoaştem alte detalii, deşi în act sunt menţionaţi şi fraţii săi, nenumiţi;
el însuşi, de formaţie preot, n-a avut urmaşi direcţi.
11. Dej de Timişel şi Jclod (Dees de Themesel, Desy de lklod). Familia
este originară din elita cnezială a districtului Mehadia, cel mai vechi înaintaş
cunoscut fiind Petru fiul lui Dej menţionat la anul 1387. Familia s-a ridicat în
ierarhia socială odată cu Iancu de Hunedoara, în "familia" căruia au intrat membrii
săi. Un alt Petru Dej apare ca egregius încă la 15 septembrie 1444, când voievodul
găzduia chiar în casa sa din Timişel şi îi oferea un act de protecţie la încartiruire şi
la jaful armatelor aflate în trecere prin zonă 30 • Trei ani mai târziu "aleşii" Mihai
Dej şi Ladislau, fiii raposatului Petru, erau confirmaţi în părţile lor din moşiile
Timişel şi alte şaisprezece din districtele Mehadia şi Lugoj3 1, pentru merite în
luptele cu turcii. Unele dintre acestea (Luncaviţa, Toplichaan, Barteşti, Gedefalva
şi Cuieşti) sunt stăpânite în devălmăşie cu nobili locali, probabil încă din faza
cnezială, iar faptul trimite către ideea unei "familiarităţi" între fruntaşii din Timişel
şi mărunţii nobili de sat din aria domeniului lor. Mihai Dej din Timişel a făcut
parte din delegaţia nobilimii bănăţene, aflată la Viena în august 1457, unde a
obţinut de la rege cunoscutele acte privilegiale pentru districtele româneşti din
Banat. El se afla, prin urmare, în tabăra regelui, pe când alţi membri ai familiei se
găseau în tabăra Corvineştilor şi nu excludem chiar o opţiune deliberată şi
coordonată în această privinţă, pentru ca familia să fie în mod sigur în tabăra
învingătorilor. Un văr, după cât se pare, al celor de mai sus, Petru Dej (Desy), aflat
la curtea regală 32 , primea de la Matia în mai 1464, împreună cu un alt "ales"
Nicolae de Balota, posesiunea Fârdea, din comitatul Timiş, cu pertinenţele sale, în
Publicată de Adrian A. Rusu, în Sargetia, XV, 1981, p.92-99.
Zs. Jak6, A kolozsmonostori konvent jegyzokonyvei, Budapest, 1990 (în continuare: lak6), I, 1320.
30
Hazai okmanytar., VII, 412.
31
Pesty, A szorenyi varmegyei hajdani O/ah keruletek, Budapest, 1876, p. 70-72, actul de danie cu
titlu de nouă donaţie din 26 martie 1447, Buda.
32
Hurmuzaki-Densuşianu. 11,/2, 200.
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fapt, districtul omonim, pe care îl stăpâneau de un timp neprecizat3 3 • Împreună cu
fratele său Ioan, amândoi menţionaţi şi cu porecla "olahus", au dobândit pe la 1470
posesiunea Iclod şi altele din comitatele Dabâca şi Cluj, foste ale infidelului
Martin de lclod 34 . O însemnare genealogică în limba maghiară de pe Ia 1540 îi
aminteşte pe Ioan ca fost comite al cămării de Ia Turda (erdely kamor ispan), iar
pe Petru ca fost cubicular regal (Mathia kyralnak komornykar 5 , funcţii încă
neatestate din alte surse, dar în consonanţă cu evoluţia celor doi. La fel ca şi Ioan
Cândreş în Sătmar, fraţii Dej s-au instalat rapid în rândul elitei nobiliare din
comitatul Dăbâca, înrudindu-se prin căsătorii cu familiile Farkas de Herina, din
Jucu (Suki), din Alunişu (Kecheti) şi Erdely de Şintereag (Somkerek) 36 • Prin danii,
cumpărături şi zălogiri, familia Dej de Timişel a strâns un domeniu destul de
întins, răspândit în comitatele Timiş, Dăbâca, Cluj, Turda, Borsod şi Abauj, pe
care au încercat să-l concentreze prin schimburi cu posesiunile depărtate de
reşedinţa din Iclod. Petru Dej a avut trei fiii, dintre care Emeric a făcut carieră la
Curte, devenind baron al regatului, mare stolnic (magister dapiferorum 15041508) şi trei fiice. Dispărut prin 151 O, Ia o vârstă înaintată, el este destul de
frecvent pomenit în documente ca participant Ia dietă, avocat şi jude comun, în
virtutea poziţiei eminente în rândul nobilimii din zonă. Fratele său Ioan, amintit ca
strângător de dări în Bistriţa la 1474, a murit în 1493, lăsând ca urmaşi un fiu,
Francisc, preot, şi două fiice.
12. Mâtniceanu (de Mothnok, Muthnoki). Familia cnezilor din Mâtnic a
înţeles devreme sensul transformărilor sociale impuse de regalitatea ungară la
mijlocul secolului al XIV-iea. Încă la 1352 Iuga şi Bogdan, fiii lui Ştefan de
Mâtnic, primii membri cunoscuţi ai familiei, obţineau danie pentru Ohaba
Mâtnicului cu drept cnezial. La 1387, acelaşi Bogdan Olahus, căpăta posesiunea
Mărul de pe valea Bistrei, iar un fiu al său, Nicolae făcea parte din capitlul de Ia
Alba Iulia37 • Încă din anul 1375 Mâtnicenii apar desemnaţi în acte ca nobili,
situaţie întâlnită destul de rar la români în acea vreme. Făceau parte încă de la
început din elita districtului ( caran-)sebeşan, unde îi întâlnim chiar mai mulţi
deodată, ca membri ai scaunului de judecată, personaje influente, care aplanau
conflicte sau întăreau cu propriul sigiliu actele emise de instanţa de judecată a
nobililor şi cnezilor români. Ei s-au găsit, după împrejurări, în raporturi de
concurenţă sau matrimoniale cu ceilalţi "aleşi" bănăţeni: Măcicăşenii, Bizerenii şi
33

Pesty, Krass6, III, 317.

34

Hurmuzaki-Densuşianu, 11/2, 184

35

Karacsonyi Janos, Az Ikl6di Desy csalâdr61, în Turul, XI, 1893, p.99-100.
Petru Dej s-a căsătorit cu fiica (Barbara?) lui Nicolae Farkas de Herina, fratele sau Ioan cu
Caterina de Alunişu, ulterior cu Anghelita de Jucu, iar Ioan fiul lui Petru cu Clara Erdely de
Şintereag (Jak6 , I-II, passim )
37
A se vedea, pe larg, T. Popa, Familia Mutnic, în Revista Institutului Social Banat-Crişana, 13,
1944, p. 526-538.
36
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iar cu orăşenii "oaspeţi" din Caran în conflicte de mai multe decenii.
Afirmarea familiei s-a datorat, ca şi în alte cazuri, Corvineştilor, în slujba cărora sau pus numeroşii descendenţi ai lui Bogdan Românul. La 17 februarie 1458, la
puţine zile după sosirea sa la Buda, Matia Corvin îl trimitea pe "alesul" Ştefan (fiul
lui Dionisie poreclit Zaicu) de Mâtnic (jidelem nostrum egregium Stephanum de
Muthnok) să ducă orăşenilor din Bardejov (ung. Bartfa) vestea eliberării sale 3K. În
acelaşi an, probabil, Ştefan şi fratele său Mihai de Mâtnic au fost numiţi bani ai
Severinului, unde îi întâlnim în anul următor. Ştefan se afla în funcţie şi în anul
1467 - fratele sau murise în acest interval - iar în anul 1471 obţinea un act de
danie, în care erau elogiate faptele sale de credinţă şi de arme, încă din timpul lui
Iancu de Hunedoara "punându-şi persoana şi avutul sub loviturile neprevăzute ale
sorţii" • Dintre urmaşii lor, am identificat deocamdată pe Petru More de Mâtnic
(More de Muthnok), unul din cei trei "emisari, familiari şi avocaţi" ai ducelui Ioan
Corvin, care au susţinut plângerile sale la 5 iunie 1495 înaintea tribunalului regal 40 •
Credem ca tot el este acel Petru More pomenit ca tezaurar regal şi curtean şi care a
mijlocit la 1494-1495 un tratat de pace cu turcii, făcând el însuşi o călătorie la
Constantinopol 41 • În acelaşi timp, la cancelaria regală se afla un văr al său, notarul
Mihai de Mâtnic, fiul Anei Mâtniceana şi al lui Nicolae Orsag de Rudinţ şi nepot
al lui Ioan Bogdan de Mâtnic. Ioan Tatar de Bizere, căsătorit cu o mâtniceană, a
fost tatăl lui Iacob de Mâtnic, curtean (aule familiaris) recompensat de rege la
1472, pentru "mai multe solii ale noastre şi expediţii armate, făcute nu fără
curgerea sângelui său şi cheltuieli" cu două moşii hunedorene 42 • La începutul
secolului următor, o rudă a sa, Petru de Mâtnic (Mutnoki), s-a căsătorit în aceleaşi
părţi hunedorene cu văduva lui Petru Pogan de Bretea. Am mai reţinut dintre
membrii acestei familii numeroase şi influente pe Dionisie de Mâtnic, castelan la
Sefdin în comitatul Arad 43 , dintr-o ramura aşezată, se pare, în acea zonă, şi pe
Vasile de Mâtnic (Blasius Mothnoky), orăşean în Caransebeş, ruda cu familia Dej
de Timişel. Domeniul familial al mâtnicenilor este dificil de conturat, întrucât
diferitele ramuri ale familiei au ieşit pe rând din indiviziune, sporind partea
39

JK Kaprinai, Hungariae diplomatica tempori Mathiae de Hunyad regis Hungariae, Wien, 17671, p.
492. Actule semnat de regele însuşi "Matyas m.p.".
39
Actul de confirmare pentru pădurea Lozna din 12 februarie 1471, pentru Ştefan şi fraţii săi de tată
(Ladislau) Zaicu şi Alexandru, la Pesty, Krass6, III, 324: "persone et rebus suis fortune casibus
submittendo".
40
Hazai olan., VII, Gyor, 1867, 311.
41
Bonfinius, Lipsiae, 1771, p.741. În registrul socotelilor regale, sub data de 13 februarie 1494 este
consemnat: "Petro More misso in legationibus ad imperatorem Turcorum pro expensis 300 fi." (J.
Chr. Engel, Geschichten des ugrischen Reiches und seinen Nebenlănder, voi. I, Halle, 1797, p.86).
Este interesant de consemnat şi faptul că solii turci aflaţi în Ungaria în martie-aprilie 1495 au fost
însoţiţi de Petru Vistier (Tarnok) de Măcicaşu, numit ban de Severin la finele anului precedent
(Ibidem, p. I 06, 111)
42
Csanki, V, p.211.
43
Mărki, Arad varmegye es Arad sz. Kir. Varos tărtenete, Arad, 1892, I, p.323.
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cu posesiuni dobândite pe diverse căi. De pildă, banul Ştefan cu fraţii săi
deţinea nouă posesiuni în districtul Caransebeş în frunte cu Mâtnicul, pe care le
punea într-o înfrăţire de moşie cu Ladu de Armeniş • Cu acest prilej este
menţionat turnul de piatra (turris lapideus) din satul Mărul, care subliniază poziţia
socială preeminentă a familiei. Despre confesiunea ei nu există dubii: mâtnicenii
sunt catolici, unii chiar fervenţi susţinători ai mănăstirii minorite din Caransebeş,
precum banul Mihai şi un Ioan de Mâtnic, ale caror familii au fost primite, pe acest
considerent în confraternitatea ordinului.
13. Măcicaş (de Machkas, Machkassy). Deşi comparabilă prin vechime,
preeminenţă în districtul ( caran-)sebeşan, bogăţie, merite militare, aderenţă (măcar
în parte) la catolicism cu cea din Mâtnic, componenţii familiei nobililor din
Măcicaşu au ajuns mai târziu la poziţii oficiale, care să-i califice ca egregii. Din
cele şapte ramuri cunoscute la mijlocul secolului al XV-iea, doar cea a lui Ladislau
de Măcicaşu s-a distins prin doi dintre membrii săi. Petru Vistier (Tarnok,
tavernicus) este menţionat între anii 1478-1484 în calităţile de curtean şi vistier45 •
În 1487 a fost numit în fruntea cetăţilor Segnia (Senj, Zengg), cea mai importanta
poziţie a regatului ungar pe litoralul adriatic, pe unde se derulau relaţiile sale cu
republica veneţiană, şi Krupa (Egregius Petrus Tharnok Segniensis et dicti castri
Kruppa capitaneus) 46 • În această funcţie importantă l-au prins evenimentele anului
1490, în care, cel puţin la început, pare să fi rămas fidel ducelui Ioan Corvin, care
pierduse lupta pentru tron şi se vedea părăsit de numeroşi familiari, trecuţi în
tabăra adversă. Într-o scrisoare impresionantă, prin care îi solicita înţelegere pentru
amânarea unei datorii de 1500 florini, tânărul Corvin i se adresa cu "preaiubite
Petre", socotindu-l singurul dintre toţi familiarii, care a manifestat recunoştinţă
faţă de binefacerile regelui Matia, stând alături de fiul său, ajuns în dificultate, cu
credinţă desăvârşită47 • Bunele raporturi n-au durat însă prea mult, deşi Ioan Corvin
căpătase comanda peste Croaţia şi Dalmaţia. La 30 noiembrie 1494 Petru Vistier
era numit, împreună cu Iacob Gârlişteanu, ca ban al Severinului, iar câţiva ani mai
târziu se găsea între cei câţiva acuzaţi de către duce că şi-au însuşit ilegal bunuri
din pătrimoniul familiei hunedorene. Pe lângă posesiunile moştenite în districtul
Caransebeş, care nu puteau fi prea întinse la o familie aşa de numeroasă - nu e
excius chiar să fi renunţat la ele în favoarea fraţilor săi rămaşi acolo, întrucât nu
44

44

Pesty, Szoreny, III,81
Csanki, V, p.12, 222.
46
Blagay ok/., p.424.
47
Tha116czy L., Jajcza (bansagvar es varo~) tărtenete. Budapest, 1917, p. 80-81: "Recolite igitur
carissime Petre solus inter ceteros familiares nostros de beneficiis paterne maiestatis, nam pauci
sunt, qui beneficia paterne maiestatis reminiscerent, compatiminique de tantis et et maximis
oppressionibus nostris, quibus post mortem genitoris nostri affiicti sumus. nune quoque affiigimur, et
ostendatis vos f ore talem fidelissimum, qui inter a lios nostros solus de beneficiis diete paterne
maiestatis memor fuistis et nobis ad extremum usque bonum servivistis„."
45
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apar documentar în posesia sa - , Petru Vistier şi-a creat un domeniu în comitatul
Hunedoara, prin danii, moşteniri şi diferite tranzacţii, facilitate şi de căsătoria cu
Elena de Rapolt, din nobilimea hunedoreană 4 x. În comitatul Timiş poseda o
jumătate din cetatea şi târgul Cziko-wasarhel (sau Patcovăţ - disp.) 49 • A murit
probabil în anul 1501, când este menţionat Bamaba Belai ca ban de Severin, cel
care i-a preluat atât funcţia, cât şi văduva, împărţind averea banului Petru cu fiul
său Ioan Vistier şi nepotul Gaşpar de Măcicaşu, fiul fratelui său Ioan.
Fratele sau Iacob de Măcicaşu, probabil mai vârstnic, a avut grija
moştenirii părintesti, rămânând în Banat. În perioada 14 70-14 78 este menţionat în
funcţia de castelan de Jdioara 50 , cetate de lângă Lugoj, aflată în posesia familiei
Pongraţ, rudele Corvineştilor. El a fost ·beneficiar al mai multor danii regale, singur
sau împreună cu fraţi şi rude, care contureaza domeniul bănăţean al familiei lui
Ladislau de Măcicaşu, în cadrul căruia am putut număra 28 de sate şi părţi de
sate 51 •
Mai notăm catolicismul indiscutabil al familiei, ilustrat de numeroşii Iacob
şi Doroteea, chiar şi Emeric, sprijinul acordat călugărilor minoriţi, în
confraternitatea cărora era primit un Iacob de Măcicaşu cu soţia Ana chiar de către
Ioan de Capistrano, în anul 1455, în timpul campaniei sale prozelite din zona
Banatului şi Hunedoarei 52 •
14. Bizere (de Byzere, Bizerey). Familia nobililor din Bizere s-a afirmat cu
putere la începutul secolului al XV-iea, prin La~islau fiul lui Petea şi fiii săi Ladu,
Ladislau Lehaciu, Ioan şi Petru "Viteazul", toţi patru remarcându-se în luptele din
primele decenii sub conducerea regelui Sigismund şi a comitelui de Timiş Pippo
de Ozora contra anarhiei feudale şi a primejdiei otomane. Primul "ales" al familiei
a fost Nicolae de Bizere, din generaţia lui Iancu de Hunedoara, tovarăş şi
colaborator al său încă din anii '30. La 29 noiembrie 1433 este menţionat pentru
prima oară în calitate de cavaler al curţii regale 53 • Odată cu numirea lui Iancu în
Posesiuni în valea Mureşului şi a Streiului: Pişchinţi ( Urkundenbuch, VII, 4649), Rapolt, Totia,
Bulbuc, Băcăinţi şi Sărăcsău (Csanki, V, p.222; Dl. 30936), Orăştioara de Jos, - de Sus, Bucium,
Ludeşti, Putinei, Costeşti, Cigmău, Tewrek (Csanki, V, p.239). De la Nicolae Bethlen a deţinut, prin
schimb cu posesiuni din Dabâca şi Solnocu Interior şi ca zălog Bretea, Măceu şi Plopi (Csanki, V,
p.163-164)
49
Csanki, li, p.12.
50
Pesty, Krass6, III, 425; Pesty,Szoreny, III, 94
51
Măcicaşul de Jos (Jupa), Thews de Jos, Tincova (de la care familia se va numi mai târziu
Măcicăşan - Mătskăsi de Tincova), Perlo, Dobrogesthe de Jos, Valea, Secaş, Alkotesth (Feneşan,
Documente bănăţene, 1440-1653, Timişoara, 1981, 8), Sidimirpataka, Dragoteneşti, Tinko (Pesty,
Olah ker„ p.79-80), împreună cu nobilii Fiat de Armeniş posesiunile Goleţ, Padurencz, Miraia,
Petroşniţa, Bocoştiţa, Vălişoara, şi Cemeti (Pesty, Szoreny, III, 82). El mai stăpânea la Chynte, Ciuta,
Săseşti, Ruginos, Topliţa, Leurdis, Alb„.(Pesty, Krass6, III, 320), lgazo, Crivina şi Mărculeşti
(Ibidem, 321)
52
Hurmuzaki-Densuşianu, 11/2, 46
53
Ibidem, 1/2, 582.
48
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funcţia de ban de Severin, a intrat în serviciul acestuia, în calitate neoficială de
viceban, alături de nobilii din Cerna şi Densuş 54 • Ca familiar credincios al lui Iancu
de Hunedoara, l-a însoţit pe acesta în marile sale campanii şi a îndeplinit funcţiile
de vicecomite de Timiş între anii 1443-1445, castelan de Bran în ( 1448) şi de
55
Stremţ (1457) • Din familie s-au mai remarcat fiul său Nicolae (1448+1491),
fratele Ladislau zis Gaman (1448-14 78), aflat în serviciul regelui Matia Ia
începutul domniei, şi fiul său Gheorghe Gaman ( 14 75-1505), care a devenit liderul
fami"liei în ultima parte a veacului XV, Ioan de Bizere. (1490-1515), fiul lui
Ladislau al lui Ioan, familiar al ducelui Ioan Corvin. Cu toţii sunt urmaşii lui
Ladislau Lehaciu şi Ioan, care s-au despărţit de timpuriu de ceilalţi doi fraţi Ladu
şi Petru Viteazul, cele două ramuri ducând o lupta acerbă pentru moştenirea averii
strămoşesti. "Alesul" Nicolae a recurs chiar la mărturie mincinoasă pentru a
uzurpa moşiile vărului său Ladislau fiul lui Ladu, acuzându-l în faţa regelui de
infidelitate. A fost nevoie de mărturia adunării nobililor şi cnezilor din districtul
Caransebeş pentru a se restabili adevărul şi a guvernatorului însuşi pentru
împăcarea celor două tabere 56 . El a mai dobândit pentru meritele sale în serviciul
lui Iancu de Hunedoara, posesiunile Recaş şi Zegehaza în comitatul Timiş, o
pătrime din cetatea Drencova de pe Dunăre cu domeniul aparţinător, s-a înfrăţit cu
Iacob de Racoviţa, ale cărui moşii le vor folosi Bizerenii circa două decenii, pe
durata prizonieratului la turci a fiului acestuia Ladislau Pribeagul (Pribek). În
Caransebeş familia mai poseda un loc de casă şi o moară încă din 1428 şi cu
siguranţă şi-au construit o reşedinţă şi acolo, la fel cu ceilalţi fruntaşi din zonă.
Către sfârşitul secolului, Gheorghe Gaman se înstăpânea treptat şi asupra părţilor
vărului său primar Nicolae, fiul lui Nicolae, care n-a avut urmaşi masculini. Cu
ocazia unui partaj şi înfrăţiri cu Ioan, fiul lui Ladislau, văr de al doilea, erau
înregistrate numai din moştenirea comună a bunicilor lor, Ladislau Lehaciu şi Ioan
un număr de 25 de posesiuni în districtele Caransebeş şi Bârzava57 • La fel cu alte
familii nobiliare româneşti, Bizerenii şi-au avut reprezentanţi în clerul catolic, prin
Matia, fiul acestui Ioan, custode, apoi lector la capitlul din Arad 58 • Bizerenii au fost
Împreună sunt recompensati cu posesiunile Recaş şi Zegehaza din Timiş pentru cheltuieli în
valoare de 5000 de florini, făcute din averea proprie, pentru întretinerea cetătilor din Banatul de
Severin (Pesty, Szăreny, III, 55; Hurmuzaki-Densuşianu, 1/2, pag. 685, 687).
55
Engel P„ Magyarorszag vilagi archontol6giaja 1301-1457, II, Budapest, p. 37. Pentru Bran, vezi
şi Gernot Nussbăcher, Din cronici şi hrisoave, Bucureşti, Edit. Kriterion, 1987, p.33-34.
56
Pesty, Szăreny, III, 62: "de compositione multorum proborum virorum nobilium et specialiter
magnifici et potentis domini Johannis de Hwnyad regni Hungarie gubemator". În litigiu s-au aflat
posesiunile: Ohaba (Zabathfalva), Rawna, Vârciorova, Bizere, Calova, Piese, Meel, Nowakfalwa,
Wolya, Alsofalwa, Lachkan, Apadia, Ohabita, Izvorul Poganiciului, Slatina şi altă Ohabiţa.
57
Pamântul strămoşesc (ah avo et protavo) din districtele Caransebeş şi Bârzava : Bizere, Calova,
Piese, Vârciorova de Jos, - de Mijloc, - de Sus, Ravna, Glârnboca, Meel, Slatina, Ohabita, Mihalent
de Jos, - de Sus, Hânsarova, Bolvaşnita, Apadia, Laczkan, Săcel, Târnova, Bratova, Smykolcz,
Prysyen de Jos, - de Sus, Bezne şi „ „ (Pesty, Szăreny, III, 114)
58
La 1491 - custode (Mârki, Arad, I, 374-375) şi 1500- Iector (Pesty, Szăreny, III, 119).
54
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înrudiţi şi

cu Dejeştii de Timişel, un Nicolae de Bizere, pe care nu l-am putu încă
identifica, fiind menţionat ca frate de tată al lui Petru Dej.
15. Cerna (de Chorna, Charnay). Cemenii s-au ridicat din districtul
Mehadiei în primajumătate a secolului al XV-iea, dintr-o familie anonimă, despre
care nu avem date mai devreme de 1402. Fraţii Mihai şi Vasile (Blasius), fiii lui
Stoian de Cerna, s-au distins în serviciul banului de Severin, Iancu de Hunedoara,
fiind răsplătiţi, alături de fraţii Muşina de Densuş şi Nicolae de Bizere, cu moşiile
Recaş şi Zegehaza, ale desherentului Stanislav de Recaş. Între anii 1447-1454 cei
doi fraţi îndeplineau funcţia efectivă de bani ai Severinului, în slujba lui Iancu. Ei
apar în acte ca bani, în realitate sunt însă vicebani 5 ~, familiari ai guvernatorului,
fiind calificaţi doar ca egregii şi nu ca magnifici şi socotiţi între baroni, cum
fuseseră, de pildă, fraţii Hunedoreni în aceasta funcţie. Ei au stăpânit de asemenea
trei pătrimi din cetatea Drencova, cu domeniul său, în temeiul unei danii a regelui
Albert 60 • După afirmarea de la mijlocul secolului familia a recăzut într-un relativ
anonimat, neputând să se ridice la puterea celor menţionate mai sus. Urmaşii lui
Vasile de Cerna - un Mihai Charnay - sunt înregistraţi la Recaş în Timiş şi Ilia în
comitalul Hunedoara la finele secolului.
16. Danciu Caransebeş (Danch de Sebeş). Petru Danciu de Caransebeş,
(vice)ban în perioada anilor 1452-1454, alături de Mihai de Cerna, după dispariţia
fratelui său Vasile, pare să fie originar chiar din orae. Nu-i cunoaştem înaintaşii; în
schimb, un Ioan Danciu, fiu sau rudă, apare în anul 1474 ca jurat în scaunul
orăşenesc 61 •

17.Gârlişteanu

de Gârlişte (de Gerlesthe, Gerlesthe(n)y). Apariţia lui
Iacob Gârlişteanu, viceban la laiţa între anii 141-1487, o vreme colaborator al lui
Ladislau Ficior, apoi ca glorios ban al Severinului vreme de 15 ani (1494-1508)
părea până acum mai degrabă meteorică, având în vedere faptul co reconstituirea
genealogică a familiei ridica mari dificultăţi. Căutând identitatea unui curtean din
62
anul 1433 Ştefan Olahus fiul lui Stanciu( de Radeteşti , am găsit că aşezarea
respectivă figurează între posesiunile Gârliştenilor din a doua jumătate a secolului,
iar acest Ştefan credem ca este identic cu Ştefan fiul lui Sebastian (!? - inexistent
în onomastica română la acea dată; recte: Stanciu), menţionat la anul 1410. În felul
acesta, evoluţiile acestei familii din districtul Almăj devin mai coerente. Domeniul
familiei nu pare să fi fost prea întins. La 25 februarie 1484 regele îl întărea pe
"alesul" Iacob Gârlişteanu în stăpânirea celor opt posesiuni familiale, în frunte cu

59

Cf. Engel, op.cit., I, p.34, II, p.54.
Pesty, Szoreny, III, 65, 67. Pierzându-şi actele, banul Mihai a fost obligat să recurgă la mărturia
obştii nobililor din cele şapte "scaune" româneşti întruniti la Caransebeş, pentru a-şi reconstitui
dreptul de proprietate.
61
Pesty, Szoreny, III, 86.
62
Engel, op. cit., I, p. 508, II, p. 500.

60
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(azi Rudăria) 63 • Mai stăpânea Rapolt, Plessiva şi Vălişoara din danie
regală , pomenita Radoteşti şi probabil şi altele dobândite în virtutea funcţiei de
ban. La Caransebeş deţinea o casă, pentru care a obţinut imunitatea juridică în
raport cu autorităţile orăşeneşti • Un fiu al său, Gheorghe, căsătorit cu Eufrosina,
fiica fostului său coleg Petru Vistier de Măcicaşu, a devenit ban de Severin în
perioada 1520-1521 66 .
18. Danfi de Duboz (Danfi de Duboz). Familia Danfi de Duboz este cea
mai proeminentă din rândurile nobilimii româneşti din comitatul Timiş. Multă
vreme s-a afirmat opinia singulară, conform căreia ea reprezintă una din
numeroasele ramuri dezvoltate din munteanul Carapciu, emigrantul politic de la
mijlocul veacului XIV. Recent, Viorel Achim, negăsind temei suficient acestei
opinii, crede că familia ar descinde "mai degrabă din unul dintre cnezii locali, ale
căror posesiuni au fost confirmate de puterea regală" 67 • În ultimul sfert al secolului
al XV-iea s-a afirmat Andrei Danfi, ca ban al Dalmaţiei şi Croaţiei (1475-1476) 68
şi ban de Severin, pentru scurtă vreme, alături de Ladislau Ficior (1491) 69 . Ambele
dregătorii nu mai erau socotite baronate la această dată, astfel încât Andrei Danfi
este doar un egregius. Beneficiar al graţiei regale sub Matia, a trecut, ca mulţi alţii,
la 1490 în tabăra adversă, ocupând chiar posesiuni ale ducelui Ioan Corvin 70 şi
beneficiind de donaţia unor posesiuni în comitatele Bichiş, Ciongrad şi Arad 71 •
Cam în aceeaşi perioadă, văduva unui Ştefan de Duboz, era primită în
Confraternitatea Sf. Spirit72 •
19. Fiat de Armeniş (Fyath de Armenys, Ermenyes). Familia Fiat de
Armeniş este înrudită cu Măcicaşenii şi Mâtnicenii. Dacă identificarea vărului lor
Ioan de Măcicaşu, menţionat la 148073 , este corectă, atunci egregii Ladislau
(1467-1508) şi Ludovic Fiat (1468-1501) de Armeniş erau veri şi cu "alesul" Petru
Vistier de Măcicaşu.
Fraţii Fiat s-au pus în serviciul regelui Matia Corvin, fiind destinaţi apoi
curţii reginei Beatrice. Ei au fost beneficiari a numeroase danii, din care unele
transmit în mod vădit favoarea de care se bucurau cei donaţi. Astfel, Ladislau Fiat
Gârlişte
64

65

63
64

Feneşan, Documente bănăţene, 9.
Hurmuzaki-Densuşianu, 11/2, 245.

65

Pesty, Szoreny, III, 95.
Ibidem, I, p.292, III, 138.
67
V.Achim, Les Roumains du royaume medieval hongrois et Les dîmes envers l'eglise. En marge d'un
document d'Acta Romanorum Pontificum, în RRH, XXXIII, 1994, nr.1-2, p.6.
68
Ftigedi, op.cit. p.113
69
Mărki, op.cit., p.141.
70
Hazai okm., IV, 311.
71
Pesty, Szoreny, I, p.287.
72
Monumenta Vaticana Hungariae, I/V, p.96.
73
Pesty, Szoreny, III, 89.
66
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este unul dintre puţinii posesori ai unui act având semnătura autografă a regelui 74 ,
altul este dat "cu încuviinţarea şi buna plăcere" a reginei (de consensu et
beneplacita voluntate illustrissime Beatricis regine consortis nostre carissime) 75 •
Chiar şi de la Vladislav II Ladislau Fiat obţinea în anul 150 I partea de avere a
fratelui său, vinovat de crimă, care conform legii, se confisca pe seama coroanei 76 •
Cu acest prilej aflăm că fraţii Fiat deţineau în comun 26 de posesiuni în "districtul
Caransebeş, comitatul Severin şi Mehadia Mare" 77 • La acestea s-au mai adăugat în
perioada următoare încă cinci în aceeaşi zonă şi târgul Geoagiu, ca posesiune
legată de funcţie (honor)n. La 1493 Ladislau Fiat cumpăra un loc de casă în
Caransebeş, oraş ce devenea din ce în ce mai mult "o reşedinţă de nobili", cum va
apărea vizitatorilor săi din secolul următor.
'
20. Vucaşin de Caraşova (Wakasyn de Krassofew). Familia Vucaşin sau
Arbănaş (Orbonaz - Albanezul) făcea parte din emigraţia sârbă (albaneză) generată
de înaintarea otomană şi s-a naturalizat în mediul nobiliar din Banat. Gheorghe
Arbănaş şi fratele său Vucaşin
au intrat prin 143 7 în stăpânirea cetăţii şi
79
domeniului cetăţii Caraşova • În anii 1441-1442 Gheorghe Arbănaş îndeplinea
chiar funcţia de comite de Timiş şi apărea într-un act chiar cu calificativul
magnificusR0 • În aceasta perioadă a stăpânit şi cetăţile Şoimuş şi Bârzava" 1• Vucaşin
a fost căsătorit cu Cerna Cândea de Râu de Mori, sora lui Ioan Cândreş, în virtutea
carui fapt, fiul său "alesul" Petru Vucaşin cu fratele său Gheorghe cerea după 1490
pătrimea din averea bunicului său Cândea, ceea ce a generat un proces de
amploare 82 . În aceeaşi perioadă Ladislau Fiat de Armeniş apare ca protector
bonorum al familiei Vucaşin, ceea ce sugerează situaţii şi raporturi pe care nu le
cunoaştem din alte surse 83 .
21. Nicolae de Balota (Nicolaus de Balotha) apare o singura dată ca
"ales", în anul 1464 împreună cu Petru Dej de Timişel" 4 • Este şi ultima sa menţiune
şi nu cunoaştem nici la ce anume se referă adjectivul egregius. Presupunem că la
Actul din 3 septembrie 1480, la Pesty, Szăreny, III, 89: "Mathyas Rex manu propria".
Pesty, Szoreny, III, 97.
76
Ibidem, 125 şi 124.
77 Ibidem: Bukin, Poiana, Poieniţa, Petroşniţa, Vălişoara, Gelacz (=Golecz), Slatina, Valea Seaca,
Secaş, Valea Mare (Valemareh), Nireş, Sadova de Sus, - de Jos, Armenişu de Sus, - de Jos, Gyura,
Feneşu de Sus, - de Jos, Gino, Criva, Bolvaşniţa de Sus, - de Jos, Huszarczky, Porecha de Sus, - de
Jos, şi Simonovaţ.
7R Timişelu de Sus, Gradiştea, Strâmba de Sus, - de Jos şi Chemernika, în Pesty, Szăreny, III, 132.
Respectiv, Csanki, V, p. 54.
79
Engel, op.cit., I, p. 353.
Ro Ibidem, p.205, la 7 martie 1442 fratele sau
"Vaccasen Orbanaz, frater et germanus magnifici
comitis Themesiensis".
81
Ibidem, p.286, 413.
82
Jak6, II, 2885.
RJ Pesty, Szăreny, III, I JO.
4
R Pesty, Krass6, III, 317.
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calitatea de curtean sau la o slujbă la curte, la fel ca în cazul lui Petru Dej. Un
Mihai Balota trăia la 1511 în comitatul TimişK 5 •
22. Do/ha (de Do/ha, Dolhay)" 6 • Nobilii de Dolha descind din Stanislav,
voievodul românilor din Ung, ai cărui urmaşi s-au aşezat la Dolha (=Câmpulung)
în comitatul Bereg, pe valea superioara a Bârjavei, afluent al Tisei. Erau înrudiţi,
conform tradiţiei şi însemnelor heraldice, cu cei din Bereg: Iloşva, Comloş, Bilca
şi Lipceni şi cu maramureşenii din familiile din Sarasău, Rozavlea, Şieu, Petrova
ş.a. Un nepot cu acelaşi nume, Stanislav (menţionat între anii 1395-1435) fiul lui
Ioan, căsătorit cu fiica voievodului Ioan (de Janosvaydafalva) al Maramureşului, a
fost la rândul său, vicecomite al Maramureşului ( 1414-1416) şi, în acelaşi deceniu,
castelan la Hust şi Muncaciu, în slujba lui Teodor Coriatovici, împreună cu fratele
său Gheorghe "Pârcălab"(1398-1430). Un văr al lor, Mihai Voievod (1404-1463)
era fiul lui Ştefan, voievodul românilor din Bereg, unde Dolhenii posedau
reşedinţe nobiliare la Şarcad şi Dolha. Aşadar, avem de-a face cu o familie cu
ascendenţă voievodala multiplă, care îşi pune amprenta şi asupra generaţiilor din
intervalul studiat.
Dintre dolhenii acestei perioade s-a remarcat Ambrozie (1424+ 1473),
participant la campaniile lui Iancu de Hunedoara, precum şi la cele ale lui Matia
Corvin, inclusiv cea din Moldova. Un act regal din 26 februarie 1463 îi
recompensa "slujbele credincioase şi alesele fapte de arme din diferite locuri şi
timpuri ale credinciosului nostru alesul Ambrozie de Dolha", "faptele demne de
amintire", isprăvile glorioase, rănile primite, atât în luptele cu turcii, cât şi în cele
cu alţi duşmani" 7 . În anul 1442 a fost vicecomite al Maramureşului, în mai multe
rânduri, jude nobiliar şi om regesc la împlinirea poruncilor, a fost însărcinat să
oprească importul ilegal de sare din Polonia. Ca semn de înaltă favoare regală,
Matia Corvin i-a îngăduit să construiască la Dolha o "casă de piatră", în realitate, o
fortificaţie, pe care dieta
din anul 14 71, la intervenţia regelui speriat de
comploturile aristocraţiei, va dispune să fie demolată, împreună cu alte construcţii
similare. Trecerea de care se bucura la Curte i-a adus "protecţia şi tutela speciala"
a regelui, pentru persoana, moşiile şi bunurile sale. După ce i s-au confiscat
posesiunile, în urma uciderii unui nobil din Sarasău, a reuşit s-o împiedice pe cale
juridica chiar pe Elisabeta, mama regelui, să intre în folosinţa lor, şi în cele din
urmă să obţină graţia regală. Documentele păstrate consemnează nenumărate
conflicte: procese de moştenire, încălcări cu mână armată, jafuri, omucideri,
ofense la adresa autorităţii săvârşite de un personaj proeminent, pentru care lupta
5

Ibidem, 367.
Pentru familie rămâne fundamental studiul lui G. Petrovay, A Dolhay csalad eredele, leszarmazasa
es tărtenete 1366-1708, în Turul, XI, 1893, p.71-82, 122-132, 161-176
7
" I. Mihalyi de Apşa, Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV, Sighet, 1900 (în continuare:
Mihalyi), 263.
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pe orice front şi cu orice arme pare raţiunea sa de existenţă. Dolhenii au stăpânit în
Bereg posesiunile Şarcad, Macaria şi Romanpatak, mai depărtate de reşedinţa de la
Dolha şi expuse vexaţiunilor castelanilor din Muncaciu, pe care Ambrozie reuşea
să le schimbe cu două posesiuni din vecinătate Cuşniţa şi Rotunda. Pe acestea,
împreună cu Dolha, Zadnia, Bronca şi Polonia, situate toate pe valea superioara a
Bârjavei, reuşea să le treacă, cu acordul regelui Ladislau V, de la comitatul Bereg
la Maramureş. Aici a mai stăpânit cu titlu ereditar la Rozavlea, Lunca, Strâmtura şi
Poienile Şieului, sau ca danie, la Cuhea, Moisei ş.a. A cumpărat în Bereg Boureni
(Ekermezew), Călăceni, Ripinea şi Între Ape (Vizkewz). Ambrozie de Dolha avea
familiari nobili, precum Simion de Bocicoi şi, caz unic în rândurile nobilimii
române, dispunea de un preot de curte pe nume Bricciu. Catolicismul familiei,
puţin răspândit în Maramureş, nu cobora în timp însă mai departe de tatăl său,
primul care a exercitat funcţii oficiale. În ce priveşte căsătoriile, Dolhenii s-au
orientat înspre familii de nivel similar, din afara Maramureşului, din Satu Mare
îndeosebi (Dorolţu, Carei) şi neromâneşti. Fiul său Petru de Dolha (Dolhay) a
intrat de tânăr la curtea regală, fiind menţionat între 1490-150 I în calitate de
curtean, vicecomis între 1503-151 O şi cămăraş între 1513-1518. Poziţia şi meritele
i-au adus mai multe danii regale, iar banii i-au sporit de asemenea domeniul.
23. Mihai Tatul de /a/ova (Michaelis filius Thathwl de lrholcz) apare doar
în doua documente ca egregius. Primul, din 3 iunie 1448, emis de Iancu de
Hunedoara, prin care primea ca donaţie, împreună cu fratele său Bogdan, pentru
meritele lor ostăşeşti, posesiunile Crăciuneşti, Bocicoiu şi LuncaHH. Al doilea, din
17 februarie 1457, de la Ladislau V, prin care i se donau posesiunile Iapa şi
SarasăuH 9 • El apare ca fruntaş al nobilimii maramureşene încă din anul 1444, când
regele Vladislav I acordă nobililor din 19 localităţi din Maramureş jurisdicţie
911
deplină asupra supuşilor lor neposesionaţi din tot cuprinsul regatului •
Mihai Tatul s-a pus în slujba regelui Matia, de la care a obţinut
confirmarea posesiunilor sale chiar în mai 1458, printr-un privilegiu 91 • După 1473
îl găsim cu reşedinţa la Criva (Thatul de Kirva, - de Taraskewz) şi Crăciuneşti,
opunându-se cu alţi maramureşeni pretenţiilor familiei Dragffy de a reocupa
moşiile strămoşeşti 92 •

Calificativul de egregius este legat probabil de o funcţie militară sau
din timpul lui Iancu de Hunedoara sau, poate, de statutul de familiar
al acestuia, despre care însă nu avem menţiuni documentare.
administrativă

Mihalyi, 196.
Ibidem, 232.
Este singurul numit personal în privilegiul din 30 martie 1444, Buda (Dl. 62826, pe care ni l-a
împărtăşit cu bunăvoinţă colegul M. Diaconescu).
91
Ibidem, 239,240.
92
lbidem, 300, 319.
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La 1495 Vladislav II poruncea conventului din Leles să pună o parte dintre
dolheni în stapânirea posesiunilor răposatului Mihai Tatul: Taras, Criva, Târnava
(Kokenyes), Nereşniţa, Ganea, Crăciuneşti, Bocicoiu si Lunca şi a părţilor din
Ialova, adică asupra părţii din moştenirea sa la care aveau un anumit drept 93 , ceea
ce presupune că nu murise cu mult înainte.
24. llosva (de llosva, llosvay)94 • Familia nobililor din llosva, înrudită cu
cele din Bilca, Dolha, Comloş şi Lipceni, descinde dintr-un Tatomir Olachus,
trăind în prima jumătate a secolului al XIV-iea. Unii dintre componenţii săi s-a
aşezat în localitatea geamănă Iloşva Mică (Kisfalu - Satu Mic), fiind cunoscuţi sub
numele de Kisfalu. La jumătatea secolului al XV-iea Iloşvanii stăpâneau
posesiunile Iloşva Mare, Maxineşti sau Maxineni (Makzenfalva), Iloşva Mică
(Kisfalu), Ilonţa, Vad (Rew - Brad), Certezul Românesc (Olah Chertez), Câmpia
Ilosvei (llosvamezew - Karaszlo) şi Patru Izvoare (Neghforras - Polyanka) de pe
valea râului Iloşva. La 1470 ei mai aveau încă obligaţii de tip cnezial faţă de
cetatea Muncaciu 95 • Ladislau Crăciun (1451+14 76) a reuşit să-şi sporească
posesiunile pe seama unor danii şi mai ales a socrului său Alexandru de Bilca,
deţinând la 1471 nu mai puţin de 19 posesiuni în Bereg şi Maramureş, fiind astfel
cel mai bogat nobil din comitat după cetatea regală a Muncaciului 96 • Desprinderea
de cetatea regală, la fel ca în alte cazuri similare, a provocat numeroase dispute cu
dregătorii cetăţii şi cu locuitorii de pe domeniul acesteia, pentru care au suferit
vexaţiuni, jafuri şi au fost obligaţi să suporte procese dificile cu stăpânii cetăţii,
care nu erau alţii decât Corvineştii. Acesta poate fi un motiv important, datorită
căruia Iloşvanii nu au beneficiat de o dregătorie, deşi ei s-au distins prin avere şi
prestanţă. Un fiu al lui Crăciun, Nicolae, era ştiutor de carte - s-a păstrat un act al
său manuscris -, un nepot s-a căsătorit cu o dolheanca, membrii familiei Crăciun
apăreau frecvent ca oameni regeşti ori ca arbitri. Toate acestea indică o familie de
"aleşi", fruntaşi ai nobilimii din comitat, deşi, deocamdată n-am întâlnit un act în
intervalul studiat, care să-i califice ca atare, probabil, cum arătam, deoarece n-au
îndeplinit o funcţie publică corespunzătoare. Petrovay presupunea că în această
perioadă au căpătat şi dreptul paloşului, pe care îl vor exercita în prima jumătate a
secolului al XVI-iea.
25. Moga de Hălmagiu (Moka wayuoda de Halmagh). Voievodul Moga de
Halmagiu este primul, şi deocamdată singurul, voievod român nobil, exercitând
efectiv şi funcţia voievodală, intrat în categoria "aleşilor". Iancu de Hunedoara
93

Mihalvi, 353, actul din 19 martie 1495.
A se ~edea G. Petrovay, Az llosvay csalad leszarmazasa, în Turul, 14, 1896. p.19-27, 66-75, 97110, 157-178.
95
Ibidem, p.24.
96
Trei pătrimi din llosva şi părţi din Dolha, Zadnia. Bronca, Silea, Dubroca. Lucova. Pusta Cornar.
Mistita, Racolta, Lipceni, Herincea, Poiana Uliului(Keselewmezew), Boureni (0kormezew),
Călăceni, Ripinea, Între Ape (Vizkewz), Berezna şi Calocea (Ibidem, p.25)
94
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confirma cu titlu veşnic în anul 1451 credinciosului său Moga de Hălmagiu şi
fiilor săi Mihai şi Alexandru voievodatul (wayuodatum de) Capâlnei, Hălmagiului
şi Băiţei din comitatul Zarand, pe care îl stăpâneau din vechime 97 • Moga este
urmaşul voievodului hălmagean Biborţ, pomenit la 1359. Familia a fost confirmată
mai devreme ca nobilă, era foarte înstărită, dispunea, la rândul său de familiari.
Voievodatul său este vechea instituţie românească, oficializată, pe domeniul cetăţii
Şiria, care fusese confiscat de către Iancu după 1448 de la Gheorghe Brancovici.
Afirmarea familiei Moga sub Iancu de Hunedoara se explică şi prin legăturile lor
de rudenie9R.
26. More de Lupşa (More de Lupsa). Alexe More este primul din
cunoscuta familie de pe valea Arieşului menţionat ca "ales", în calitatea sa de
castelan de Diosgyăr, între anii 1505-150899 • Familia sa, după ce a pierdut în
justiţie, la 1487, cele două Lupşa, în favoarea "oaspeţilor" din Baia de Arieş, s-a
relansat prin cumpărarea altor moşii în comitatele Turda şi Cluj, cu bani acumulaţi
probabil din exploatări aurifere, prin căsătorii şi prin slujbe în garnizoanele sudice
şi ca familiari ai unor mari demnitari. Andrei More de Lupşa vindea în aprilie 1516
în faţa conventului din Cluj-Mănăştur mai multe posesiuni din Croaţia unui
croatm 1•
27. Ştefan Olahus de Sibiu (Stephanus Olahus de Cibinio). Tatăl
umanistului Nicolae Olahus, rudă a Corvineştilor, refugiat politic din Ţara
Românească, a locuit o perioadă în Sibiu, unde i s-au născut şi cei patru copii.
Naturalizat ca nobil, a obţinut mai multe moşii în comitatele Târnava şi Alba. În
anul 150 l îl întâlnim în funcţia de cămăraş al cămării de sare de la Turda,
aducătoare de venituri importante, iar în intervalul 1504-1520 a fost jude regesc al
Orăştiei (egregius Stephanus Olah judex regius civitatis Zazwaras), într-un oraş
101
"săsesc" şi un scaun, în care românii erau dintotdeauna majoritari •
Exista o categorie de fruntaşi ai nobilimii, în care intrau dregători de rang
secund, locţiitori, care, deşi nu sunt menţionaţi de obicei ca egregii, se aflau în
imediata apropiere a acestui nivel. Ei erau, de regulă, familiari ai dregătorilor, din
rândul familiilor fruntaşe ale comitatelor. Uneori, între aceştia şi unii dintre cei
citaţi mai sus, nu exista nici o deosebire de funcţie sau de avere şi avem
convingerea ca în multe cazuri lipsa menţiunii exprese a calificativului în cauză
este doar un accident al selecţiei întâmplătoare a documentelor istorice care ne-au
parvenit. Din rândul aulici-lor evidenţiem pe Cândreş de Sălaşu, familiar al lui
97

Marki, op.cit., p.50 I; Pascu, Voievodatul Transilvaniei, III, p.523-524.
Limpezite recent de către A.A. Rusu, Un proces de moştenire din anul 1426 pentru stăpâniri la
Grădişte (Sarmizegetusa) şi implicaţiile lui în Hunedoara şi Zarand, în Ziridava, XVIII, p.91-99.
99
Csanki, I, p.758.
)(Kl Jako, li, 3604.
wi Csanki, V, p.763; Hurmuzaki-Densuşianu, 11/2, p.520; - I.S. Firu, C. Albu, Umanistul Nicolaus
Olahus (Nicolaie Românul) ( 1493-1568), Texte alese, Bucuresti, Edit. Ştiinţifică, 1968, p.49-51.
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Iancu de Hunedoara 102 şi pe Ladislau fiul lui Costea de Râu Barbat, curtean în
timpul lui Matia Corvin 1113, ambii provenind din familii de frunte ale Ţării
Haţegului.

În Maramureş, funcţiile de comite şi vicecomite, ultima asociată cu cea de
castelan de Hust sau Ronişoara, au fost îndeplinite adesea de către localnici din
familii fruntaşe, pe care documentele păstrate nu i-au reţinut ca "aleşi", deşi în
cazul. comiţilor Simion Bizo de Cuhea şi Ladislau Mare de Săpânţau 14 , acest lucru
este de la sine înţeles. Dintre vicecomiţi reţinem pe Ioan de Domneşti (Urmezew)
la 1468 105, din familia căruia mai înregistrăm un paj la Curte la 1410, acelaşi
Ladislau Mare şi Mihai Mare de Săpânţa, castelani de Hust la 1474-1475 106 , Giula
Fiţă de Giuleşti (1487-1488) 1117 , Andrei de Criciova (1490) 111 R, Ioan Bogdan de
Petrova (1508, 1519)u19 , Mihai de Comloş (1512) 110.
Într-o situatie similară se aflau vicebanii Severinului, care erau în acelaşi
timp şi castelani de Caransebeş, rezidau aci, unde îi întâlnim frecvent prezidând
scaunul de judecată. Ei erau familiari ai banilor, aleşi, fără excepţie, din rândul
nobilimii de frunte din zonă: Iacob de Marga şi Alexandru Şişman de Buziaş
(1459-1467) sub banii din Mâtnic 111 , Rayn de Caransebeş, voievod (1478) 112 , Mihai
Lazăr de Caransebeş şi Dragul (de ... ?) la 1484 113 , Vasile de Plugoviţa (14891494)114. Un "ales" este şi Ştefan Stoica, judele Caransebeşului, care îndeplinea şi
funcţia de voievod sau comandant al garnizoanei staţionate în oraş ( 1498- 1505) 115 .
Un asemenea voievod pare să fi fost şi cel de mai sus, Rayn.
În aceeaşi categorie intrau şi pârcălabii unor cetăţi importante, care adesea
erau şi vicebani, vicecomiţi, în general, locţiitori al unor importanţi dregători.
Acesta este, de pildă, cazul lui Nicolae de Haţeg, vicecastelan de Timişoara
(1446) 11 6, Iacob de Măcicaşu şi colegii săi, Ioan More şi Vasa de Gamza, castelani
la Jdioara, lângă Lugoj, în slujba puternicei familii Pongracz în intervalul 1470102 Hurmuzaki-Densuşianu, 1/2, 709, actul din 13 aprilie 1444.
103 Csanki, V, p.156-157.
1114

Mihalyi, p. 465, 471, sub anul 1465.

105 Ibidem, p.483.
106 Ibidem, p.522, 527, având coleg pe un Pavel Mare, a

cărui origine n-o cunoaştem, castelan la

Ronişoara.
107

Ibidem, p.587, 593.
Ibidem, p.599.
G. Petrovay, A dolhai es petrovai Petrovayak tortenete 1450-tol napjainkig, în Turul, XV, 1897,
p. 59.
1111
G. Petrovay, A Koml6si Koml6sy csaldd tortenete 1344-evtol, în Turul, XIII, 1895, p. 35.
111 Pesty, Olah ker„ p. 81.
112
Ibidem, p.82.
113 Pesty, Szoreny, 93.
114 Ibidem, 96, 11 O.
115 Ibidem, 113, 137.
116 Engel, op.cit, I, p.442.
IOR
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1485 117 , Vincenţiu de Timişoara, castelan şi vicecomite la Hunedoara între anii
1479-1483 11 H, şi tot acolo Petru More de Gepiş (1505-1509) 119 şi Ioan Bichiş de
Faget, în continuare, între anii 1509-1523 1211 , Vasile Olah (Blasius Olah), castelan
de Belgrad între anii 1514-1521 121 • Pentru unii, precum pomenitul Ioan de
Breazova, castelanul de Timişoara, egregius Stoica, pârcălabul lui Iancu de
Hunedoara la Chilia 122 sau Petru, pârcălabul lui Ştefan cel Mare la Ciceu (egregius
Petrus Porkolab de Chicho) 12 3, documentele păstrate sunt elocvente.

The leaders ofthe romanian nobility between 1440-1514
(Abstract)
The Romanians living between Tisa River and the Carpathians had greatly
fallen under the rufe of either the Hungarian feudals or under that of the Saxon or
Szekler colonists, as it is well known.
They could resist in liberty for more centuries only in some subCarpathian or border regions and when they were related to the free Romanians
who lived beyond the Carpathians: Maramureş-Berg in the North, Haţeg
Hunedoara, Banat of Severin an Făgăraş County in the South and locally in the
basins of the Western Carpathians. ln these places a Romanian nobility could
appear: the cnezes or the boyards and their leaders: the voivodes.
The Hungarian Kings of the Anjou dinasty hadfrequently used the military
force of these Romanians against the externai danger of the Tartars and the Turks
and, consequently, they gradually recognised through individual and group
privileges the equality of these Romanian elite with the nobility of the kingdom. At
mid the l 5th century the process of! juridica[ assimilation was practically finished
and within the nobility of the kingdom a group of Romanian nobles had been
constituted: nobiles Valachi. They were not very numerous, but they had strong
individuality, due to their origin, the way of owning the land, due to their language
and partially due to their orthodox religion and specially due to their experience
in the battles with the Turks at the Southernfrontiers of the kingdom.

Pesty, Krass6, lll, p.425; Idem, Szăreny, lll, 94.
V, 246-247.
119
Pesty, Krass6, III, 512.
1211
Pataki, Domeniul Hunedoara, p. XXXVlll, 139)
121
Magyarorszag hadtortenete, Budapest, 1986, p. 147.
122
Urkundenbuch, V, 2910.
123
Fontes Rerum Transylvanicarum. IV, p. 50-51; Banffy okl.„ II, 361; Jak6, II, 3126.
117
11
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A famous personality appeared /rom this group, Iancu de Hunedoara
(John Hunyadi), voivode of Transylvania and governor of Hungarian Kingdom,
the well-known fighter and defender of the Christianity against the Ottoman
Empire. Especially, durig the time of reign of his family ( 1440-1490), the
Romanian nobles consolidates their positions, their number, their status and their
wealth, raising their social position, based on their military merits and on
favourable policy of the central power.
The Romanian nobility could thus now mutatis mutandis the same social
strata as the Hungarian nobility, that is: ordinary nobility, local gentry (potiores),
higher nobility (proceres) and some families of barons and magnates (barones
regni, magnati), to whom we may add some important number of conditionary
nobility on the domains of the Crown, of the Church and private ones. From
among these categories we presents only the families whose members were
promoted to important state jobs: consellors, County Lord Lieutenants, Wardens
of Southern banats (border military zane), castle commanders, higher judges,
which permitted entering the category o higher nobility (proceres), who were
called as egregii. Some of them belong to leading families of leading Romanian
districts, who had been able to preserve their position even after their assimilation
with the Hungarian nobility.
From the point of view of wealth, the elite of the Romanian nobility
distinguished themselves within a period when the process of feudalisation and of
disintegration of the royal property were ending. Thus, only three families: Corvin
de Hunedoara (Corvinus de Hunyad), Dragfi de Beltiug (Dragfi de Belthewk) and
Ungur de Nădăştia (Ungur de Nadasd) succeeded in obtaining properties larger
then I 00 villages, corresponding to their rank, although, besides these, some
members of families Fychor and More de Ciula ( de Chwla) and Dej de Timisel
and Jclod (Desy de Themesel, - de lklod) had a/so become barons. The other
families could not overpass as wealth the conditions of local landlords, with
properties varrying /rom some villages to no more than about 30.
The paper identifies and presents short monographic files on the families
and persons who belong to the second category of high nobility, so-called
proceres. The 27 families registered with one or more members in this category
are geographically divided as it follows: JO .from Haţeg-Hunedoara region, 11
.from Banat of Severin and Timiş couny, 3 .from Maramureş-Bereg and 3 others
/rom ?.arand, Turda and Sibiu. This repartition especially demonstrate the
contribution of these regions to the war with the Turks and the vasality
(familiaritas) relationships with the Corvin ruling family. To all these we may add
other about 25 families, who during this period gave at least one representative
for important jobs, equivalent to the above mentioned ones, but generally their
vasals (familiares) and deputies.
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We mention hier only the representatives of some remarkable families.
From Peşteana (Haţeg) raised egregius Andrei de Pesthyen, vasal of Iancu de
Hunedoara and Mihai ( 1447-1479), member of the royal Court, county governor
and ambassador in Valachia and Moldavia. The members of Cândea and Cândreş
related families (Kende, Kenderes), a/so from Haţeg district, became famous as
military commanders and vasals of Corvin family. At the end of l 5th century
Mihai Kendefi participated as leader of nobility at Hungarian Parliament and
member of the Court of Transylvania. Ioan Cândreş, who put the bt1ses of the
branch of Kenderesi family, was a member of royal Council under king Mathias
and a famous military leader. His sons also activated in the structures of the royal
Court.
From the large family of Vlad de Ciula, besides the barons Ladislau
Fychor ( 1479-1492), Master of the Horse and Warden (banus) of laice (Bosnia)
and Severin (Romanian Banat) and Gheorghe More ( 1489-1507), also Master of
Horse and Warden of Severin and Belgrad, others three members became famous
in military jobs: Nicolae Kende, Warden of Sabacz in Serbia (1494-1508), Mihai
More vice-Warden in Belgrad (?-1521) and Ioan Wancha (1479-1489), chiefcommander of Unguraş castle in Transylvania. Dej de Timişel (Dees de Themesel)
family, from the Mehadia district belonged to the Banat elite and distinguished
themselves as Iancu de Hunedoara's vasals. Petru Olahus (=the Romanian) was
member of the royal Court as cubicularius and distinguished himself on the
occasion of the suppresion of the secessionist rebellion in Transylvania in 1467
and received the properties of a noblemanfrom lclod ( today in Cluj county), who
had been executed and took the name Desy de lclod. His son Emeric Desy became
a baron at the beginning of 161h century.
The nobles of Mâtnic (Muthnok) from Caransebeş district, in the same
Banat area, seemingly raised. Ştefan and Mihai de Mâtnic were in the service of
young king Mathias, who made them Wardens of Severin (1458-1467). Iacob de
Mâtnic was also member of the royal Court and a well known ambassador
(around 1472), other Mihai was a royal notary and Petru More de Mâtnic was
vasal al the Court of duke Ioan Corvin, the son of King Mathias. From the leading
families in the Banat area we may also mention egregii Nicolae de Bizere
(Byzere), knight of the royal Court (1433) and then intimate vasal of Iancu de
Hunedoara, Mihai and Vasile de Cerna (Chama), Wardens of Severin ( 14471454), Petru Vistier de Măcicaşu (fhamok de Machkas), chief commander of
Segnia fortress in Dalmatia (1487-1494) and Warden of Severin (1494-1501),
Iacob Gârlişteanu (de Gerlesthe), Warden of Severin (1494-1508) and Andrei
Danfi de Duboz (Danfy de Duboz) Warden of Croatia ( 1475-1476) and of Severin
(1491).
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