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În general, subiectul familiilor nobiliare din Transilvania, în sens larg, nu este o necunoscută istoriografică
pentru oricare din istoriografiile transilvănene: maghiară, săsească sau românească. András Kovács a trecut în
revistă, în mod fericit, istoriografia maghiară asupra acestei problematici1, Marius Diaconescu a sintetizat problematica nobilimii din Transilvania angevină2 foarte recent, iar astfel de studii particulare întâlnim în ambele
istoriografii. Nu dorim să detaliem aceste aspecte foarte cunoscute specialiștilor în domeniu, ci vrem să ne oprim
asupra unei familii, care oferă perspective foarte interesante din perspectivă genealogică, a evoluției patrimoniale și infracționale, a implicării în viața politică și administrativă a regatului Ungariei, cu care ne-am întâlnit în
cursul investigațiilor doctorale.
Unul dintre primele studii a fost redactat la sfârșitul secolului al XIX-lea și a fost publicat în revista Turul3.
Printre ultimele investigații despre care avem cunoștință, din mediul istoriografic consacrat, pe linia reconstrucției genealogice, acestea îi aparțin regretatului medievist maghiar Engel Pál4. Pentru alte aspecte privind pe unii
membri ai familiei, cercetătoarea Weisz Szidónia le-a dedicat o serie de studii speciale5.
Familia nobiliară Erdélyi, denumită concomitentde Somkerék, impunând, probabil, după toate probabilitățile, printre primele nume nobiliare duble din Transilvania [Erdélyi Somkeréki], provine dintr-o linie genealogică
distinsă, care coboară cel puțin până în secolul al XII-lea, ceea ce îl determina pe istoricul maghiar de la sfârșitul
secolului al XIX-lea, Karácsonyi János să afirme: „a fost unul dintre cele mai faimoase triburi ale patriei noastre,
coborând din secolul al XII-lea până în prezent, el mereu s-a aflat printre conducătorii țării”6.
Simon de Keza în cronica sa, în primul Appendix, acolo unde arată originea unor mari familii nobiliare maghiare, afirmă despre neamul Becs-Gergely [Bechagregorium, Bechegregor, Beche et Gregorii, Bechegereger]7 că:
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http://www.familyhistory.ro/index.php?id=20061113oldfamilies, accesat la 23.10.2015.
Marius Diaconescu, Structura nobilimii din Transilvania în epoca angevină, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, 512 p.
Décsényi Gyula, A somkeréki Erdélyi család 1415. évi czimeres levele és nemzedékrendje, în Turul, 10 (1892), Magyar Heraldikai
és Genealógiai Társaság, p. 105–112.
Engel Pál,Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301–1457. Középkori magyar genealógia, Budapesta,
2001 [CD-ROM], Becsegergely nem, 4. tábla: Erdélyi (somkeréki).
Vezi CV-ul la http://www.minerva-posdru.ro/CVuri/DOC/Szidonia%20WEISZ.pdf.
Karácsonyi János, A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig, I,Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1901,
p. 214.
Ibidem. Nota 1: variantele în latină ale neamului cf. Fejér, vol. IV/2 sau V/3, Wenzel III.
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„11. Betse et Gregorius de Cornis. Betse vero et Gregory similiter de Francia generatio oritur, ex cognatione Guilielmi
dicti Cornes”8. Această afirmație era coroborată cu cea despre neamul Zsámboki [Samboki], care, prin Sambuk/
Sumbuk provenea din comiții de Champagne.
Chronicon Dubicense, preluând informații din același loc comun cu Simon de Keza sau copiindu-l, afirma la
1358: „Berse autem et Gregory generacio de Francia est, ex consanguinitate Guillermi dicti Cornes”9.
Thuróczi în cronica sa, dedicată istoriei maghiarilor, scrie după modelul antecesorilor săi în partea a doua a
operei sale, doar numele fiind greșit redate [vezi mai jos observațiile lui Mailáth]: „Caput XV. De generatione Mersa
et Georgii. Mersae autem et Georgii generacio de Francia est, ex consanguinitate Guillermi dicti Comes”10.
Interesant de remarcat este termenul folosit de Keza și de cei ce l-au compilat ulterior: consangvinitate, un neologism francez provenit din latină, implică rudenia de sânge dintr-un strămoș comun, dar, în special, rudenia de
sânge după tată, fără a fi și după mamă.
Johann Grafen Mailáth, care scria în prima jumătate a secolului al XIX-lea o istorie a maghiarilor arăta că
Simon de Keza vorbea despre descendența celor doi: Beche și Gregor, dintr-un cavaler francez: Guillermus. Istoricul afirma faptul că cei doi erau deja bine cunoscuți în timpul regelui Bela al III-lea [1172-1196], iar nume precum Meusa sau Gerse erau citiri eronate pentru nume ca Beche sau Gregor în anumite cronici din secolul al XVlea, fie chiar de către autori sau de anumiți editori [cazul Thuróczi-Schwandtner], alții pur și simplu le-au omis11.
Mailáth afirma, în continuare, faptul că surse despre descendenții acestora erau însă cunoscute la acea dată: Kátona, Cornides, Colecția Muzeului Național Maghiar, actele conventului din Jászov sau documente din diverse
colecții sau arhive, precum cel publicat de Kereszturi în istoria sa dedicată episcopiei de Oradea12. Kereszturi, de
altfel, pusese în circulație un document din 1298 ce amintea un transfer de posesiuni dintre membri ai neamului
Bechgregor, inclusiv din rândul viitoarei familiii Bethlen, și un anume Ladislaus, fiul lui Hegun, fapt ce avusese
loc în fața capitlului bisericii din Oradea13. Acesta se găsea în colecția P. Simonchicz și, asemenea altor documente
publicate în compendiul său, erau folosite de autor ca argumente în diverse demonstrații asupra istoriei episcopiei orădene.
Nagy Iványi analizând, la rândul său, familiile nobiliare maghiare, atunci când scrie despre familia Apafi [în
vechea grafie maghiară: Apaffy], care știm că s-a desprins din acest neam Becse-Gergely la sfârșitul secolului al
XIII-lea-începutul secolului al XIV-lea prin Gegus14, scria că, în conformitate cu mai multe legende sau istorisiri,
pe care le amendează parțial, Sarolta, sora lui Ștefan I și soția fostului rege Samuel Aba, rămasă văduvă fără
urmași, în urma morții soțului, s-a recăsătorit cu un cavaler străin venit din Franța, comitele Guilielmus Cornes,
căruia i-a născut un fiu Marhard, ce a continuat linia familiei prin fiul său Laurentius, cunoscut ca și Bult, ce a
dat naștere unui număr de cinci fii: Bochon, Boncz, Bencze, Csák și Bethlen, din care vor porni familiile Bethlen
[acesta va primi și scutul heraldic: un șarpe încoronat, cu un măr în gură, în fapt un glob cruciger] și, mai apoi,
Apafi15 [nu întâmplător, poate, rezidența familiei Apafi va fi la Mălâncrav= Almakerék = Mărul rotund, magh., fiind
cunoscută ca și Almakeréki Apafi sau Nagyfalui Apafi]16. Prin reproducerea genealogică a acestei legende, până la
ipotetica separare a familiilor Bethlen de Iktár de Apafi, Nagy Iványi o asumă, însă, în scrierea sa. Tot acolo, istoricul reproducea scutul heraldic al principelui Mihail Apafi în care era reprezentat un coif străpuns de o spadă.
La 1901, Karácsonyi János afirma că, desigur, părea mult mai adevărat faptul că familia să fi avut posibile legături cu spațiul francez pe linie feminină, căci numele din neamul Becse-Gergély, nu par a fi franceze17. De altfel,
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George Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei Românilor:Cronica Ungurilor de Simon de Keza, volumul IV, Tipografia „Bucovina”,
București, 1935, p. 62.
Chronicon Dubicense, recensuit et praefatus M. Florianus, în Historiae Hungaricae. Fontes Domestici. Pars I. Scriptores, vol. III,
Lipsiae, 1884, p. 35.
Joannis Thuróczi, Chronica Hungarorum, în Scriptores rerum hungaricarum veteres ac genuini, Partim primum, cura et studio
Joannis Georgii Schwandtneri, Pars I, Typis Joannis Thomae nob. de Trattnern, Viena, 1766, p. 108. În trei note, editorul
Schwandtner indica faptul că în Chronicon Budense: Mersa era redactat sub forma Gersa, iar Comes ca și Corves.
Johann Grafen Mailáth, Geschichte der Magyaren, vol. II, bei F. Tendler am Graben im v. Trattner’schen Gebäude, Viena,
1828, p. 275.
Ibidem.
Joseph Aloysius Kereszturi, Compendiaria Descriptio Fundationis ac Vicissitudinum Episcopatus et Capituli M. Varadiensis,
Typis Antonii Gottlieb Maramoriensis, Magno Varadini, 1806, doc. 52, p. 140.
Engel Pál, Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301–1457…, Becsegergely nem 2. tábla: Apafi.
Nagy Iványi, Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, kiadja Friebeisz István, vol. I, Pest, 1857, p. 48-49.
Probabil numele satului să fi derivat din această legendă de familie, care s-a perpetuat până în secolul al XIX-lea.
Karácsonyi János, A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig, I, p. 215-216.
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istoricul înregistra informații despre o familie Le Cornu, care, printr-un William/Guillaume/Wilhelm Le Cornu
slujea în flota regelui Neapolelui, Carol d’Anjou, la 126618, iar poate o verișoară/rudă a acestuia să se fi căsătorit în
spațiul maghiar, numele acestui cavaler ajungând să fie vehiculat în cronicile perioadei19.
Foarte recent, Marius Diaconescu, analizând nobilimea și structurile sale din Transilvania în epoca angevină,
atunci când aduce în discuție originea neamului, ca punct de pornire pentru familiile Bethlen, Apafi, Léli Tóti,
Nemegyey, Somkeréki și Virágosberki, amintește ambele puncte de vedere, atât cel al cronicarului de Keza, cât
și cel al lui Karácsonyi, fără a se pronunța pentru vreunul20, ci consemnându-le ca două ipoteze de lucru. Engel
Pál în studiul său genealogic asupra nobilimii maghiare [2000] considera aserțiunile lui Karácsonyi asupra părintelui lui Ant și Becse21 ca și ridicând semne de întrebare. În studiul său binecunoscut, Regatul Sfântului Ștefan,
medievistul maghiar asumase o origine maghiară a neamului22, căci scria: „…unui oarecare Becse și a fratelui său,
Dorozsma (Drusba), care apar ca deținători de pământuri din Câmpia Ungariei, într-o diplomă a regelui Geza I,
din anul 1075. Becse a devenit strămoșul clanului Becse-Gergely, pe când de la fratele lui s-a tras clanul Dorozsma, de
care a aparținut și celebra familie Garai”.
Practic ambivalența privind originile clanului se extind până în prezent, fără vreo soluționare clară, până la
apariția unor noi dovezi, care să permită completarea acestui „dosar”. Cert este faptul că și în favoarea unei imigrații franceze din nordul Europei există dovezi, care ar putea susține aserțiunile inițiale ale lui Keza. De altfel,
inclusiv grafia numelui acestui cavaler problematic: GUILIELMUS, așa cum o transmite Keza, trimite spre un
mediu italo-normando-francez, putând fi și o influență a mediului în care cronicarul a activat.
În acest sens, a ceea ce afirmam mai sus, putem menționa o familie normando-franceză Le Cornu, care participă la cucerirea Angliei de către ducele bastard Guillaume, devenit William the Conqueror [1066-1087] și primește
posesiuni în comitatul Devon, conform Domesday Book, anume Thornbury, cu obligația precisă de a păzi alături de
abatele de la Tavistock, oricând va fi chemată, granița sudică a regatului23. La 1289 un William Le Cornu și, mai
apoi, urmașul său, Roger plăteau taxe pentru cinci proprietăți din Devonshire24 abatelui de Tavistock.
Dicționarul numelor de familie din Wallonia și zona Bruxelles înregistrează ca și sobrichet Cornu, Cornut de
la 1180 [Johannes Cornuts] în diverse locații, prima variantă Le Cornu fiind înregistrată la 1251 [Jakeme Le Cornu] la
Dettes-Ypres25. Conform autorilor acest sobrichet se leagă de un element de coafură, care, văzut din spate semăna
cu niște coarne, dar și, posibil, se putea referi la un om bizar, extravagant, bogat, opulent26.
Practic, direcțiile de cercetare ale acestui sobrichet ne trimit spre Normandia și Wallonia, Regatul Angliei și Regatul Neapolelui dar având ca loc de pornire Normandia, ceea ce nu poate decât să întărească ideea unei imigrări
din această regiune nordică, normando-francă, a unui nobil ce s-a făcut remarcat la marginile christianitas-ului
prin bizareria coafurii sale.
Ca o concluzie finală, indiferent de acceptarea uneia sau alteia dintre punctele de vedere istoriografice: origine franceză pe linie paternă, origine franceză pe linie maternă, este clar faptul că acest neam, cel puțin în secolul
al XIII-lea, avea conștiința unei „descălecări” occidentale, care îl așeza alături de marile familii aristocratice ale
timpului lor.
Simbolurile heraldice comune folosite de familiile Garai, Bethlen, Erdélyi, ce aduc în prim plan șarpele27 încoronat transmit la origini comune ce s-au perpetuat până în secolul al XV-lea28.
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Ibidem, p. 216.
Ibidem.
Marius Diaconescu, Structura nobilimii din Transilvania în epoca angevină, p. 147.
Engel Pál, Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301–1457…, Becsegergely nem 1. tábla: elágazás.
Idem, Regatul Sfântului Ștefan. Istoria Ungariei medievale (895-1526), Editura Mega, Cluj Napoca, 2006, p. 113-114.
H.P.R. Finberg, Tavistock Abbey. A study in the social and economic history of Devon, Cambridge University Press, Cambridge,
1951, p. 7-8, nota 3.
Ibidem, p. 13.
Jean Germain, Jules Herbillon, Dictionaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles, Editions Racine, ediția a II-a, Bruxelles, 2007, p. 263.
Ibidem.
Csoma József, A Dorozsmai és Becse-Gergely nemzetség czimere, în Turul, 1902, 1, Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság,
p. 9-10.
Engel Pál, Regatul Sfântului Ștefan…, p. 114.
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Fig. 1. Stemele heraldice ale familiilor Garai, Bethlen și Erdélyi somkeréki [apud Csoma József].

Fig. 2. Scutul heraldic al lui Franciscus Apafi [1493] și propunerea de reconstituire
a scutului heraldic al neamului Becse-Gergély [apud Keöpeczi Sebestyén József]29.

Domeniile inițiale ale familiei s-au aflat în comitatele vestice ale Ungariei, la 1298 capitlul orădean înregistrând posesiuni din comitatul Bihor, în vecinătatea voievodatului transilvănean. O evoluție a domeniului neamului Becse-Gergély a fost punctată de Karácsonyi în anul 1901, menționată în treacăt și de către Marius Diaconescu
atunci când menționează evoluția familiei Bethlen, dar și a nobilimii din comitatele ardelene.
Evoluția ramurilor neamului, care la începutului secolului al XIV-lea avea deja patru ramificații: Léli [după
1258], Bethlen [după 1282], almakeréki Apafi [după 1298], Somkeréki [după 1298]30, a continuat și pe parcursul
secolului al XIV-lea în cadrul familiei Somkeréki începută de Gelet [atestat între 1298-1304], prin urmașii acestuia
desprinzându-se familiile Nemegyei [după 1325] și Virágosberki [după 1325] și apoi Erdélyi somkeréki [după
1391] în urma dispariției ramurii directe Somkeréki [după 1391/92-1410] prin moartea urmașilor nepoților lui
Ladislaus [atestat între 1325-1364]31. Ramurile Virágosberki și Nemegyei vor dispărea, la rându-le, după 1392,
respectiv, după 141532 [după părerea noastră, mai târziu] astfel încât familia Erdélyi Somkeréki va rămâne moștenitoare a familiei de Somkerék, până la dispariția ei și preluarea moștenirii de către familia Bánfi, apoi Teleki în
secolul al XVII-lea.

29 Keöpeczi Sebestyén József, A Becse-Gergely nemzetség, az Apafi és a Bethleni gróf Bethlen család cimere, în Erdélyi Tudományos

Fűzetes, 13/1928, Lapkiadó Nyomdai Muintézet R.-T., Cluj-Kolozsvár, 1928, p. 9.

30 Engel Pál, Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301–1457…, Becsegergely nem
1. tábla: elágazás.
31 Ibidem, 4. tábla: Erdélyi (somkeréki).
32 Ibidem.
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a) Domeniul familiei Erdélyi Somkeréki
de la sfârșitul perioadei Angevinilor și la începutul secolului al XV-lea.
În secolul al XIII-lea neamul Becse-Gergély, stabilit în Transilvania, cu maxim douăzeci de ani anterior marii
invazii mongole din 1241/4233 achiziționase în comitatul Dăbâca patru posesiuni34, în comitatul Alba din Transilvania un domeniu format din șapte moșii35, în partea estică a comitatului Solnocul Interior au deținut încă de
la finalul perioadei arpadiene posesiuni situate între domeniul cetății Ciceu și satele din zona Bistrița-Rodna: 23
de posesiuni, din care 9 ale familiilor Bethlen și Apafi, iar 14 ale familiilor Somkeréki, Nemegyei și Virágosberki,
împărțite de abia în 139136. Familiile Bethlen și Apafi mai dețineau în celelalte comitate alte 12 moșii37. Ulterior
neamul a mai achiziționat trei posesiuni în scaunul Mediaș38.
În 16 iulie 1364, în urma unui conflict între membrii neamului, familia Virágosberki achiziționa de la rudele
din familia Bethlen posesiunea Bretea din comitatul Solnocul Interior, împreună cu posesiunea Zekerberethe [azi
în compunerea satului Bretea] până la stingerea eventuală a familiei39.
În 1389, la 27 ianuarie, Michael, fiul lui Ladislaus, și Michael, fiul lui Stephanus, le interziceau, în fața scaunului
de judecată comitatens40, fiilor lui Ladislaus Borz să vândă sau să înstrăineze moșia Andreashaza din comitatul
Cojocna41. E un semn că această posesiune avea la acel moment trei proprietari, unul fiind Michael Somkeréki, iar
doi dintre aceștia blocau moștenitorii celui de-al treilea proprietar să înstrăineze posesiunea ca un tot.
Un act din 27 aprilie 1390 este un alt indicator că familia Somkeréki a intrat în posesia unei părți din moșia
Andreashaza de la proprietarii de drept: Michael Andrásházi, fiul lui Stephanus, interzicea lui Petrus Ravaz Szucsáki să continue cu vânzarea unei păduri a sale către clujeni42. Ulterior reieșea că acea parte de posesiune fusese
vândută pentru 60 de florini clujenilor43.
Între 14 și 19 aprilie 1391, din schimbul de scrisori dintre regele Sigismund și capitlul Transilvaniei, reieșea
că Iohannes Somkeréki poseda ceva părți din moșiile Gerend [Sup. et Inf., Luncani, jud CJ], Banalyky [Banabyky,
Vâlcele, jud. CJ], Zenthkiraly [Sâncraiul de Mureș, jud. MS], Egerberg [Viișoara, jud. CJ] și Hadrew [Hădăreni, jud.
MS] din comitatul Turda, pentru care solicita, împreună cu Gregorius Kechethi [de Păltiniș, jud. HR.], rescrierea
unui act din 126844, de la Bela al IV-lea, act care supraviețuise marelui incendiu de la 1277 în sacristia capitlului.
La 20 decembrie 1391, conventul de la Cluj Mănăștur scria vicevoievodul Ladislaus că a primit scrisoarea
acestuia din 15 noiembrie prin care solicita o diviziune a proprietăților dintre nobilii din familia Somkeréki:
Stephanus Virágosberki, fiul lui Beche, Iohannes și Anthonius, fii lui Nicolaus, Ladislaus, fiul lui Ladislaus, Ladislaus, fiul lui Geleth Somkeréki și Iohannes, fiul lui Michael Nemegyei. Conventul îl informa pe vicevoievod
asupra faptului că, pe lângă omul vicevoievodal, anume Nicolaus, fiul lui Cozma, l-a trimis pe fratele Lucasius,
preotul, membru al conventului, și care s-au întors la 18 decembrie, când s-au prezentat în fața conventului45 arătând că membrii clanului au dorit să proroge acțiunea până în data de 11 februarie 1392, respectând legislația ce
prevedea prezența oamenilor de mărturie (16), a omului voievodal și a mărturiei conventuale.
La 13 ianuarie 1392 membrii familiei, amintiți în actul din 15 noiembrie 1391, la care se adăuga Martinus Somkeréki, fiul lui Andreas46, făceau întâmpinare pentru nerespectarea procedurilor și, drept urmare, la 11 februarie
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Marius Diaconescu, Structura nobilimii din Transilvania în epoca angevină, p. 31.
Ibidem, p. 31.
Ibidem, p. 103.
Ibidem, p. 119.
Ibidem.
Ibidem, p. 31.
Documenta Romaniae Historica, seria C, Transilvania, vol. XII, Editura Academiei RSR, București, 1985, doc. 292, p. 296.
Barabás Samu, A romai szent birodalmi gróf Szeki Teleki Család oklevéltára. A család áldozatál a Maros-Vásárhelyi levéltarból kiadja, Az Atheneum R. Társulat Könyvnyomdája, Budapesta, 1895, vol. I, doc. 144, p. 216.
Localitate astăzidispărută lângă Mera, jud. Cluj.
Ibidem, doc. 168, p. 223.
Ibidem, doc. 169, p. 224.
DL 30100.
Teleki, I, doc. 176, p. 232.
Bănuim a fi un fiu al lui Andreas, fiul lui Ladislaus Somkeréki, amintit într-un document din 1364: Ibidem, doc. 95, p. 132.
Voievodul aplanase un conflict între familiile Apafi, Bethlen, Somkeréki, Nemegye și Virágosberki, printr-o moșie cedată
(zălogită sau poate vândută) de Ladislaus, fiul lui Geylet, și generația sa, anume moșia Berethe [Bretea], care se dăduse
celor vexați împreună cu posesiunea Zekerberethe, cu tot cu moșia românilor ce trăiau între limitele posesiunii. Dacă nobilii
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1392, omul voievodal de mărturie, Stephanus CrispusGirolti, împreună cu omul conventului, preotul Anthonius,
au trecut la împărțirea posesiunilor în părți egale.
Ladislaus Nemegyei a primit 1/3, Stephanus Virágosberki a primit 1/3, iar urmașii lui Ladislaus Somkeréki o
altă treime. Posesiunile astfel împărțite au fost: Somkerék [Șintereag] (1), Virágosberk [Florești] (2), Nemege Inferiori
[Nimigea de Jos] (3), Nemege Superiori [Nimigea de Sus] (4), Nemeth [Crainimăt] (5), Prozlop[Prislop, Liviu Rebreanu] (6), Luchka[Lușca] (7), Magasmorth[Mogoșeni] (8), Kach[Cociu] (9), Alsovbrethe[Bretea] (10), Egrus [Agrișu
de Sus] (11), Uduarhel [Șieu-Odorhei] (12), Felsewbrethe[Bretea] (13) și Chepan[Cepari] (14) din comitatul Solnocul
Interior47. În plus, insula existentă în Somkerék era împărțită tot în trei, familia lui Ladislaus primind partea superioară, iar fiecare parte a renunțat la curiile sale din posesiuni (Iohannes Somkerék a renunțat la curia sa din
Somkerék, Iohannes Nemegyei a renunțat la curia sa din Nemegye, iar Stephanus Virágosberki a renunțat la
curia sa din Virágosberk).

Fig. 3. Domeniul Somkeréki la momentul împărțirii sale din 1392
(distanța dintre Berethe și Nemeth: 74 de km, suprafața cuprinsă între sate: 234 km2).

Fig. 4. Amplasarea aproximativă a domeniului la 1392 la nivelul comitatului Solnocul Interior.

din familia Virágosberki mureau fără urmași, aceste posesiuni treceau la familia Bethlen. În caz contrar procesul urma să
fie invers [vezi în text, supra].
47 Ibidem, doc. 178, p. 235. Toate în actualul județ Bistrița Năsăud. Și DL 73797.
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În 1394 Stephanus Virágosberki renunță la partea sa de drepturi din două posesiuni din comitatul Dăbâca, la
care era îndreptățit prin bunica sa, Katherina, anume Kayla [Caila, jud. BN] și Chyger [așez. disp. în aval de Bistrița, jud. BN48], în favoarea lui Lucas Kaylái49.
Pe data de 12 iulie 1394 în fața magistrului Petrus Gereb, vicevoievodul Transilvaniei, un proces destul de
complicat le aducea, în devălmășie, familiilor Virágosberki și Somkeréki, datorită înrudirii lor cu familia Kaylái,
alături de Leukus Szentegyedi, fiu al uneia dintre nobilele implicate în proces, o jumătate din posesiunea Zenthandreas [cumpărată în 1288 de Welkyn Kalyái de la Petrus, fiul lui Laurentius; Șieu-Sfântu, jud. BN], din posesiunea Erche și dintr-un pământ de curie din Bistrița50.
În 1402, aflându-se la Schaumberg, regele Sigismund de Luxemburg dona lui Anthonius și fratelui său, Iohannes, fiii lui Nicolaus51 o serie de posesiuni pentru vitejia arătată la capturarea cetății Tnin de sub stăpânirea regelui pataren al Bosniei52, toate din comitatul Solnocul Interior: Harinna [Herina, jud. BN] și Belak [Domnești, jud.
BN], precum și Nech [Nețeni, jud. BN], la acel moment o posesiune pustie și părăsită de iobagi. Pe 11 octombrie
regele anunța din Pojon [Bratislava] că Anthonius Somkeréki merita să fie răsplătit, pentru faptele sale de vitejie,
cu 70 de sesii iobăgești din posesiunile Harina, Belak și Nercz/Nech53. Cum din acte anterioare știm că Nețeni-ul
era depopulat, atunci trebuie să bănuim faptul că Herina și Domnești aveau în aria satelor 70 de sesii iobăgești.
La 11 noiembrie 1402 capitlul Transilvaniei reproducea o scrisoare a regelui prin care arăta că a oferit cu titlul
de nova donatio posesiunile Harinna, Bylak și Neech, fiilor lui Nicolaus Somkeréki, moșii pe care le obținuse prin
schimb cu episcopul Transilvaniei, în schimbul cetății Kechkees [act emis la 11 octombrie], iar la 7 noiembrie s-a
făcut introducerea în posesie, la fața locului54.
La sfârșitul lui noiembrie 1402 un teren din Bistrița este împărțit între membri ai familiilor Nemegyei, Virágosberki și Somkeréki, ca urmare a unui deces în familia Virágosberki55.
La 14 mai 1403 din Feistrich, Austria, regele Sigismund, la solicitarea palatinului Nicolaus Garai, le acorda
membrilor familiei Somkeréki posesiunile confiscate de la Iohannes zis Kolman pentru „notoriam infidelitatem”,
aceste posesiuni având statutul de titulo nove donationis56. În noiembrie 1403, din Alba Regală, regele rememora
faptele de arme ale lui Anthonius Somkeréki și reîntărea acestuia și rudelor sale posesiunile Harinna, Belak și
Neech, cu titlul de nova donatio57.
Ulterior, la data de 21 iunie 1405, de la Buda, regele Sigismund, la intervenția lui Iacobus Láckfi, rememorând
faptele de arme și vărsarea de sânge ale lui Anthonius Somkerék și a fratelui său, Iohannes, acorda acestora niște
posesiuni din comitatul Turda: Saromberek și Gernezegh, plus taxa (tributo) din Saromberek de pe cincizeci de sesii
întregi58. Posesiunile reveniseră regelui printr-un schimb cu membrii familiei Szécsényi din neamul Kácsics, cu
moșiile Harinna, Belak și Nech. Este interesant faptul că, la un moment dat, și aceste posesiuni, acordate de rege
la schimb, au revenit autorității regale59, în condiții cunoscute [schimb cu episcopul Transilvaniei pentru cetatea
Kechkees], între 18 aprilie 1395 [data cedării la schimb cu neamul Kácsics]60 și 22 iulie 1402 [data donării către Somkeréki]. De aici ar urma această schemă de transferuri61:

48 Corneliu Gaiu, Ștefan Dănilă, Așezarea feudală Cighir, în File de Istorie, VI, Muzeul Județean Bistrița-Năsăud, Tipografia

„Maramureș”, Baia Mare, 1989, p. 67.

49 Teleki, I, doc. 183, p. 241.
50 Ibidem, doc. 184, p. 242.
51 Scribul notează numele de Somkerék sub forma: Chonkaregky, fapt ce implică o transcriere fonetică, la fața locului, într-o

ciornă a cărui formă finală nu a mai fost revăzută de receptor.
Teleki, I, doc. 221, p. 284.
DL 74422.
Teleki, I, doc. 224, p. 286.
Ibidem, doc. 225, p. 289.
Ibidem, doc. 226, p. 291.
Ibidem, doc. 227, p. 292. Și DL 73853.
Teleki, I, doc. 233, p. 299.
Ibidem.
60 Ibidem, doc. 187, p. 252.
61 Engel Pál considera că schimbul cu episcopul Transilvaniei pentru Herina și pertinențele sale s-a făcut în jurul lui 1395,
părere la care se alătură și A. A. Rusu, în Pál Engel, Magyarország világi archontológiája 1301-1457, vol. I,MTA Történettudományi intézete, Budapest, 1996 [Archontológia], p. 338, respectiv Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi
teritoriile învecinate (se. XIII-XIV), Editura Mega, Cluj Napoca, 2005, p. 514.
52
53
54
55
56
57
58
59

134

https://biblioteca-digitala.ro

1246/1282 … 13431 1343 …1347 …? 1363/1 dec.2 …?

?… ante
1395/18 aprilie
1395/18 aprilie
Herina,
Herina,
Bylak,
Bylak,
Nech
Nech
Posesiune
Moșie
regală
nobiliară

Herina,
Bylok,
Nech
Moșie
episcopală

Herina,
Bylak,
Nech
Moșie
nobiliară

Moșie
episcopală

___

Donație viageră

____

Schimb?

Schimb

Episcopul
Transilvan

Dominicus
Gumbas

Episcopul
Transilvaniei

Rege

Neamul
Kácsics

Herina

1395? ...?
Herina,
Bylak,
Nech
Moșie
episcopală
Vânzare3/
Zălogire
Episcopul
Transilvaniei

?…ante
22 iulie 1402
Herina,
Bylak,
Nech
Posesiune
regală

22 iulie 1402
Herina,
Bylak,
Nech
Moșie
nobiliară

Schimb4

Nova donatio

Rege

Somkeréki

1 Coriolan Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, vol. I. A-N, Editura Academiei RSR, București, 1968, vocile Herina, Bylak, Nech.
2 Franz Zimmermann, Carl Werner, Georg Műller, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, vol. II, f. ed., Hermannstadt,
1897, doc. 795, p. 201: locul de emitere al actului episcopal.
3 Din actul din 18 aprilie 1395 știm faptul că voievodul Transilvaniei avea nevoie de 3540 de florini pentru expediția contra turcilor, deci putem bănui
că a schimbat acele posesiuni ale sale pentru cele trei posesiuni pe care să le fi vândut/zălogit apoi episcopului.
4 Episcopul Transilvaniei le-a cedat pentru cetatea Kechkees.

La 20 iulie 1405, capitlul Transilvaniei anunța faptul că primise de la rege o scrisoare de punere în posesie,
emisă pe data de 21 iunie, iar la 5 iulie, oamenii desemnați în acest sens, făcuseră punerea în posesie pentru moșiile Saromberek și Gernezeth în favoarea nobililor Somkerék62.
Pe data de 29 decembrie, același an, 1405, regele Ungariei întărea donația făcută membrilor familiei Somkerék
în vară, sub forma unui privilegiu solemn, sigilat cu sigiliul secret regal, nou, rotund, cu menționarea membrilor
consiliului regal, actul fiind redactat de cancelarul regal, episcopul Eberhard de Zagreb63.
În 18 mai 1406, regele le scria voievozilor Transilvaniei ca drepturile posesionare în moșiile Zenthandras
[Șieu-Sfântu] și Kayla [Caila] ale membrilor familiei Somkeréki și Virágosberki să fie respectate de nobilii din
familiile Szentandrási și Kajlái, care le-au produs diverse neplăceri64.
Un act din această perioadă, emis după moartea lui Ladislaus Somkeréki, indică faptul că familia acumulase
destule bunuri de valoare. De exemplu, în casa lui Ladislaus, fiul lui Geleth, pe lângă lada de acte, se mai găseau:
armuri, lăncii, arcuri de tip zamscirig, cel puțin trei cai de luptă valorând 150 de florini, două cruci, un relicvar
plin cu moaște, un scrin argintat cu haine femeiești în valoare de 40 de florini, un inel sigilar din aur masiv și alte
asemenea65. Ladislaus își redactase testamentul în perioada în care participase la campania din Moldova [1395],
fapt certificat prin sigiliul voievodal, dar fusese redactat într-o formă foarte proastă66. Din păcate, așa cum vom
arăta mai jos, la un moment dat acest testament a cauzat o crimă violentă.
Pe data de 10 aprilie 1408 familiile Somkeréki și Sztrigyi moșteneau, după bunicul secui din familia Gyerőfi
Mehési, o jumătate din posesiunile aceluia din comitatele Cojocna, Turda și scaunul Mureș, plătind și 1566 de
florini zăloage și plăți de judecată, înțelegându-se cu mătușa lor ca, partea nemulțumită, să achite 100 de mărci
de Buda [aprox. 24 de kg de argint] celeilalte părți, plus 10 mărci judecătorilor67: Mehes [Miheșu de Câmpie,
jud. MS], Gerebenes [Grebenișul de Câmpie, jud. MS], Welkeer [Răzoare, jud. MS], Nyulas [Milaș, jud. MS], Neema
[Nima Milășelului, jud. MS] și Zenthmarton [Sânmărtinul de Câmpie, jud. MS].
În data de 4 mai 1408 știm că la Bistrița s-a judecat o cauză în care apar o parte din bunurile familiei Somkerék:
anume o casă de piatră, cu toate dependințele mobile și imobile, inclusiv cu o moară, șase pocale de argint aurit, în
valoare de 100 de florini, o diademă de argint aurit în valoare de douăzeci de florini de aur, plus 250 de florini de
aur peșin68.
Între aprilie și octombrie 1409, regele Sigismund rezolvă o plângere a secuilor din scaunul Mureș, în sensul
în care le ordonă, ca bucata de pământ Ebes (arabil și pădure) ținând de posesiunile Saromberek și Gyernezeg,

62 Teleki, I, doc. 234, p. 301.
63 Ibidem, doc. 236, p. 305.
64
65
66
67
68

Ibidem, doc. 239, p. 310. Documentul 240, din același an, plasa posesiunile cele două în comitatul Solnoc.
Ibidem, doc. 243, p. 317.
DL 67242.
Teleki, I, doc. 260, p. 335.
Ibidem, doc. 261, p. 337.
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donate de Maiestatea Regală familiei Somkeréki (Anthonius și Iohannes) să le fie lăsată acelor nobili ai săi, fără
a-i mai acuza de ocupare abuzivă, căci suveranul a decis astfel cu titlul de nova donatio69.
La 11 februarie 1410 regele Sigismund prorogă procesul dintre familiile Somkeréki, Sztrigyi și mătușa lor,
născută în familia Gyerőfi Mehési, pentru împărțirea moștenirii prin desherență masculină, început în anul 1408,
pentru data de 6 aprilie 141070. În aceeași zi, regele pune în vedere autorităților din voievodat și pământul secuiesc, faptul că familia Tuszoni a încălcat înțelegerile anterioare și, ca urmare, trebuie să plătească taxele solicitate
în acest caz71.
Pe data de 17 februarie 1410, castelanul Anthonius Erdélyi Somkeréki solicita capitlului din Vészprem să-i
întărească un act de familie emis de voievodul Transilvaniei, Dionysius Lackfi în 1364, cu privire la moșia Zekerberethe72.
La 10 mai 1410 vicevoievodul Transilvaniei arăta capitlului albens faptul că Anthonius Somkeréki a solicitat
rescrierea actelor privitoare la posesiunile Gernezegh, Saromberek, Ebes și Nebanch73, unde să se cuprindă și
actul din 18 aprilie 1395.
În 12 mai 1410 capitlul Transilvaniei redacta un act între familiile Somkeréki, Sztrigyi, pe de o parte, și Tuszoni, pe de alta, ca moștenitori ai familiei Gyerőfi Mehési, ca în viitor partea ce va rupe înțelegerile, deja încheiate, cu privire la posesiunile Mehes, Gerebenes, Welkeer, Nyulas, Neema și Zenthmarton, revenite lor prin desherență,
să plătească celeilalte 200 de mărci de argint de Buda, iar judecătorilor douăzeci de mărci74.
Seria favorurilor regale continuă în 16 august același an (1410), când suveranul acceptă propunerea acordării
prin judecată a unor posesiuni transilvănene, prin episcopie, posesiuni preluate de Filippo Scolari, în congregația
generală, de la nobilii Gyógyi, fii lui Stephanus75; apoi, amintindu-și de faptele lui Anthonius, Sigismund îi acordă acestuia, lui Demetrius Virágosberki [amintit eronat ca fiu al lui Becse; în fapt fiul lui Stephanus] și lui Iohannes Nemegyei, fiul lui Michael, dreptul ca, pe oricare dintre posesiunile lor, din părțile Transilvaniei, să-și ridice
„unum castellum seu fortalitium”, pe care „edificare, tenere, construere et conservare”, ba mai mult, să fie păstrat de
urmașii lor „more et consuetudine ceterorum regni nostri nobilium castellum habentium et tenentium”76, ceea ce implică
existența unor cutume cunoscute, pentru deținerea și păstrarea fortificațiilor nobiliare, fapt ce pare a se reflecta,
ulterior, în legislația regală de la jumătatea secolului al XV-lea77.
La 15 noiembrie 1410 reieșea că nobilii Somkeréki, împreună cu nobili din familiile Suki, Zsombori și Sztrigyi,
se găseau într-un proces prorogat la Sântimbru, prin care solicitau primirea a ¼ din posesiuni ale lui Michael
Dályai: Hennengfalwa, Demeterpataka, Wyfalw, Vereseghaz, Birbow, Vingarth, Gergerfaya, Rengenkyrh, Kugfalwa și Benchench78. Trebuie să fi fost vorba de ceva înrudiri pe linie feminină și vreo desherență în ramurile familiei cu origini greviale. Știm că familia Sztrigyi emitea pretenții asupra acestor bunuri imobile prin alianța lor familială cu
nobilii Somkeréki, dar nobilii Suki (cel puțin Iohannes) și Zsombori (Iohannes) posibil să fi avut mariaje încheiate
în familia Dályai.
Pe data de 29 aprilie 1411 Anthonius Somkeréki protesta în fața conventului de la Cluj Mănăștur, contra nobililor din familia Losonci Dezsőfi, căci, după ce aceia au cumpărat moșiile Chanad și Chedryes/Zederyes de la
nobilii Benedictus zis Bychak și Valentinus Szentháromsági, și-au ridicat semnele de hotar, incluzând acolo și un
pământ al său, din apropiere79.
Cu ocazia unui atac armat, între rude, din 31 august 1411, reiese componența pe curți/sesii iobăgești a posesiunii Kach80:
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Ibidem, doc. 271-272, p. 351-353.
Ibidem, doc. 274, p. 355.
Ibidem, doc. 275, p. 357.
Ibidem, doc. 276, p. 359.
DL 73911.
Teleki, I, doc. 279, p. 362.
Ibidem, doc. 280, p. 364.
Ibidem, doc. 281, p. 365.
Decreta Regni Medievalis Hungariae, Seria I, volumul II [1301-1457], editat şi tradus de János M. Bak, György Bónis şi James
Ross Sweeney, ediţia 2, în colaborare cu Paul B. Harvey, Jr., Charles Schlacks Jr. Publisher, Salt Lake City, 1992, p. 101.
Teleki, I, doc. 285, p. 368.
Ibidem, doc. 289, p. 373.
Ibidem, doc. 291, p. 376.
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Somkeréki-Erdélyi Somkeréki
Petrus
Nicolaus
Văduva lui Kouch
Văduva lui Simon

Nemegyei
Hyrych
Iohannes
Marcus
Lucas
Iohannes
Elias
Iohanes
Iohannes

Virágosberki
Simon
Elie
Sandor
Wlkan

Somkeréki
Georgius
Gregorius
Stephanus
Aprus
Petrus Rufus

Dacă cei nominalizați în actul de acuzare reprezintă totalitatea iobagilor din Kach, atunci cei ai ramurii Erdélyi Somkeréki și Somkeréki sunt cei mai înstăriți, într-un sat cu 21 de familii, căci pagubele produse celor 9
familii au fost estimate la 600 de florini81.
În document nu sunt menționați oficialul sau viceoficialii82, pe care știm că fiecare familie nobiliară îi avea în
posesiunile sale.
Pe 23 iunie 1412 regele anunța faptul că nobilii Somkeréki, pentru faptele lor din Croația, au primit posesiunile Saromberk [Dumbrăvioara, jud. MS], Gyernezegh [Gornești, jud. MS], Nebanch [disp., azi Libanci, între
Chinari și Dumbrăvioara] și Ebes [disp., pe lângă Dumbrăvioara și Gornești] din comitatul Turda, luate de la
nobilii Szécsényi în schimbul moșiilor din comitatul Dăbâca83. Momentul marca de fapt actul familial de protejare
a noii donații după ruperea ei [vezi infra]. Tot atunci regele ordona printr-un mandat regal adresat voievodului
Transilvaniei și comitelui secuilor să protejeze drepturile familiei Somkeréki asupra acelor posesiuni [23 iunie] și
întărirea hotarelor în contra celor ce ar dori să le preia potentialiter, în timp ce ordona la 8 septembrie conventului
de la Cluj Mănăștur să separe părțile de moșie disputate de secuii din scaunul Mureș, din posesiunea Erney [Ernea, jud. MS] de cele aflate în posesia nobililor Somkeréki84.
La 26 iunie 1412 din Buda, din inițiativa regală, fidelul Anthonius
de Erdel primea din partea monarhului dreptul ca, împreună cu frații
săi [condivisionali] să țină în posesiunea lor, Somkerék, un târg săptămânal, în ziua de luni, iar anual un târg liber de sărbătorile Rusaliilor,
respectiv de Adormirea Fericitei Fecioare (15 august), cu precizarea
că și ziua anterioară și următoare se va prelungi târgul, cu aceleași
libertăți „aliarum civitatum nostrarum celebrari consuevisset”, fiind invitați toți cei ce doresc și pot vinde produse prin anunțarea publică a
deschiderii târgului în comitatul Solnoc85 [Interior].
Pe data de 27 iunie 1412 regele anunța capitlul Transilvaniei că
nobilii Somkeréki doreau să-și refacă semnele de hotar pentru posesiunile Saromberk [Dumbrăvioara, jud. MS], Gyernezegh [Gornești,
jud. MS], Nebanch [disp., azi Libanci, între Chinari și Dumbrăvioara]
și Ebesthelky [disp., pe lângă Dumbrăvioara și Gornești] din comitatul
Turda86. Acest act are o justificare clară în același program de protecție față de puternicii Szécsényi [vezi infra].
În 12 iulie, același an, „președinții” congregației generale a Transilvaniei: voievodul Stibor, episcopul Stephanus al Transilvaniei și Pipo
Fig. 5. Posesiunile Gornești și Dumbrăvioara din
de Ozora au anunțat că li s-a întărit cu titlul ereditar [titulo hereditario] comitatul Turda, între care trebuie să se fi aflat și
și ca novo donatio posesiunile Saromberk și Gernezegh din comitatul Nebanch și Ebestheluke (preluare Google Earth).
Turda87 celor din familia Somkeréki.

Ibidem.
Ibidem, doc. 288, p. 372.
DL 73995.
DL 74133. Cele două acte se regăsesc într-un mandat al regelui Ladislau al V-lea Postumul din 22 aprilie 1456, prin care
regele solicita rescrierea celor două acte la cererea fraților Nicolaus și Stephanus Somkeréki.
85 Teleki, I, doc. 293, p. 381.
86 Ibidem, doc. 294, p. 382.
87 Ibidem, doc. 295, p. 384.
81
82
83
84
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Grija nobililor Somkeréki pentru cele două posesiuni din comitatul Turda, achiziționate în anul 1405 ca nova
donatio, și solicitate a fi recunoscute cu titlu ereditar la 1412, trebuie să fie legată absolut de modul în care regele a
intrat în posesia lor de la familia Szécsényi, printr-un schimb, iar familia dorea ca drepturile lor să nu mai poată
fi contestate probabil de părți interesate (Szécsényi, secuii din scaunul Mureș) la un moment ulterior [vezi infra].
În februarie 1413, cu ocazia unei împăcări cu arbitri, ce nu a mai avut loc, pentru un teren litigios dintre râurile Zamus [Someș] și Sayow [Șieu], dinspre posesiunea Koch [Kach], ținând din vechime, cum afirma Iohannes
Bethlen, de posesiunea Beclean88 [Bethlen], putem intui, în parte, cel puțin, motivul acelui atac armat din august
1411 asupra acestei posesiuni, efectuat de nobilii Bethlen. Totuși lipsa nobilului Iohannes Bethlen de la locul de
jurământ denotă, fie sfidarea autorităților locale, fie lipsa numărului de jurători necesari.
Pe 29 octombrie 1413, din cauze urgente, nobilul Ladislaus dictus Ewrkey Frátái a zălogit nobilului Anthonius
Somkeréki o bucată de posesiune din moșia Wolahfratha [Frata, jud. CJ] din comitatul Cojocna pentru suma
de 83 de florini, calculați fiecare la valoarea de 32 de groși89; dacă el sau urmașii nu reușeau să plătească suma
peșin, nu într-un alt mod [specificat foarte clar în actul de zălogire], atunci acea bucată de pământ, fără pădurile
Figewerdew, Mathyuserdew și iazul numit Bywdustho, urma să intre în posesia lui Anthonius și a urmașilor. Dacă
Anthonius nu ar fi fost mulțumit de acea bucată urma să primească una de același tip în posesiunea Magyarfratha
[azi tot în Frata], cu diverse specificații de mutație90 etc.
Pe 18 iunie 1414 știm că lui Anthonius Somkeréki i s-au confirmat, anterior acestei date (pe 15 iunie), hotarele
preluate prin zălogire de la nobilul Iohannes Báthházi pentru ¼ din moșia Magyarfratha, respectiv 1/8 din posesiunea Volahfratha91. Coroborat cu acțiunea din octombrie
1413, putem bănui faptul că Anthonius încerca să-și extindă stăpânirea în posesiunea Frata, în condițiile în care,
probabil, spera ca nobilul Ladislaus Frátái să nu fie capabil
a-și plăti datoria de 83 de florini. Pe 19 iunie 1414 conventul mănășturean îi rescria lui Anthonius Somkeréki actele
din 16 iulie 1364 [referitor la posesiunea Bretea], respectiv
138292 [pe 12 iunie fusese la Sântimbru, în fața vicevoievodului pentru alte cereri legate de moșiile sale].
La data de 14 iulie 1414, în fața capitlului de Alba Iulia,
nobilii Somkeréki și Sztrigyi protestau contra faptului că
două nobile doamne au vândut familiei Tuszoni o posesiune a acelora, Zaah, aflată lângă moșia Miheșul de Câmpie, din comitatul Turda, provocându-le astfel pagube93.
Pe 24 iulie le era reconfirmat, sub formă de privilegiu
solemn, dreptul de a-și ridica pe posesiunile lor transilvănene, o cetate pentru ramurile familiei Somkeréki94, iar la
25 noiembrie, de lângă Köln, regele-împărat le oferea importantul jus gladii: „in faciebus universorum possessionum
et portiorum possessionarium ubicumque intra ambitum regni
nostri Hungarie, […] lignum patibuli et alia tormentorum genera instaurare valeant atque possint”95. Practic, la acest moment posesiunile nobililor Somkeréki deveneau exempte
în raport cu autoritatea voievodală pentru inclusiv crimeFig. 6. Blazonul concedat familiei Somkeréki
le, care, în mod normal ajungeau la scaunele de judecată
de către regele-împărat Sigismund în 1415.
superioare, oferindu-le un privilegiu extrem de greu de
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Ibidem, doc. 297, p. 389.
Ibidem, doc. 299, p. 393.
Ibidem.
Ibidem, doc. 302, p. 397.
DL 73938.
Teleki, I, doc. 303, p. 399.
Ibidem, doc. 304, p. 400.
Ibidem, doc. 306, p. 404.
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obținut, ceea ce confirma creșterea familiei în rândurile nobilimii transilvănene prin eforturile susținute, bănuim
ale lui Anthonius, dar, mai ales, prin familiaritatea în raport cu familia Garai, aflată acum într-o fulminantă ascensiune în consiliul regal.
La 15 ianuarie 1415, la Constanz, unde împăratul era prezent la conciliu de acolo, lui Anthonius i se conferă
blazonul familiei, pentru ilustrele sale fapte de vitejie:”tibi et omnibuz fratribus, consanguineis ac heredibus tuis legitimis hic depicta arma tua seu nobilitatis insignia virtute presentium concedimus, necnon de habundantiori plenitudine
speciális gratie nostre ad maiorem glóriám tue nobilitatis motu proprio confirmámus ac presentibus elargimur,ut tuet iidem
heredes tui arma hic depicta, sicud in presentibus figuris oculis subiecta visibilibus pictoris magisterio distinctius sunt depicta, inpreliis, hastiludiis, torneamentis et in omni exercitio militari gestare valeatis pariter et deferre”96.
Pe data de 10 martie același an, tot din Konstanz, și tot pentru nenumăratele sale servicii aduse coroanei,
Anthonius primea din partea regelui-împărat dreptul de a ține târg săptămânal în posesiunile sale personale din
comitatul Turda, pentru ziua de miercuri și târg anual de 3 zile (1+1+1) de Rusalii, respectiv de Sfântul Mihail
Arhanghelul, după obiceiul orașelor regale97, negustorii fiind asigurați că se vor afla la târguri sub protecția și
tutela specială a regelui.
În 7 aprilie 1415 regele-împărat relua, în numele său și al reginei Barbara, la solicitarea lui Nicolaus de Gara,
privilegiul prin care le acorda fraților condivisionali Somkeréki dreptul de a-și ridica o cetate sau castel în posesiunile lor transilvănene, ca un dar special regal, pentru multele lor servicii98. Această repetare, de trei ori în cinci
ani (1410, 1414, 1415) a acestui privilegiu, ne face să credem că familia Somkeréki întâmpina greutăți la ridicarea
acelei cetăți sau castel, fie din partea administrației locale transilvănene, fie din motive financiare, iar repetarea
acestui privilegiu era, în fapt, ca o reautorizare de construcție ce pare a nu fi perpetuă până la finalizarea construcției, cu toate că în fiecare act se amintește că va fi proprietatea urmașilor familiei.
Pe data de 4 aprilie 1416 printr-o littera protestatoria înaintată capitlului din Alba Iulia prin arhidiaconul de
Târnava, canonic al capitlului, nobilii Somkeréki și Sztrigyi interziceau nobilelor doamne din familiile Losádi,
Csomafáji, Istvánházi și Solymosi să vândă o bucată din posesiunea lor Zaah, din comitatul Turda, viteazului cavaler Thomas Kolozsvári Mykeházai, căci le-a provocat mari pierderi vânzând împotriva voinței nobililor Somkeréki99. Practic, o parte a proprietarilor, bazându-se pe composesiune și cometaneitate, ar fi dorit să fie cei ce
trebuiau să cumpere bucata de posesiune pusă în discuție, din comitatul Turda.
Anthonius reușea în 1416 să-și completeze terenurile din moșia Miheșu de Câmpie [Mehes] printr-un iaz
pe care mătușa sa și al doilea ei soț, din familia Drági, i-l donează pentru multele sale zbateri pentru ei: iazul se
numea Faluata [a satului?] și se afla sub iazul lui Saul100. Acest act de donație, dacă Anthonius dorea, puteau să-l
întărească în fața voievodului sau a subordonaților săi, a capitlului albens sau a conventului mănășturean101.
Tot în acel an, Elena, văduva nobilului Ladislaus Kajlai, vindea nobililor Somkeréki partea ei din dotă și darurile de nuntă din posesiunile soțului: Kayla, Zenthandryas și Chygur la care aceștia erau parte prin bunica lor
Katherina [la 1394 membri ai familiei Virágosberki renunțau la părți din drepturile la aceste moșii din comitatul
Dăbâca].
Spre sfârșitul lui 1417 se reconfirma faptul că membri ai familiei Somkeréki și Sztrigyi aveau în posesie 1/3
din fostele moșii ale familiei Dályai, ajunse în posesia familiei nobiliare cu origini greviale Geréb Vingárti, căci se
interzicea unor doamne nobile din acea familie să beneficieze de uzufructul acelei 1/3102.
În 18 octombrie 1418, membrii familiilor Somkeréki și Sztrigyi îi înterziceau lui Iohannes Zsombori, în fața
scaunului de judecată a vicevoievodului Lépes, să-și vândă sau zălogească părțile sale din posesiunile din comitatul Alba către nobili din familia Járai103.

Ibidem, doc. 308, p. 406.
Ibidem, doc. 309, p. 407.
Ibidem, doc. 310, p. 409.
Ibidem, doc. 314, p. 415.
100 Ibidem, doc. 317, p. 424.
101 Ibidem.
102 Ibidem, doc. 321, p. 428. Este vorba de moșiile: Vingarth, Byrbom, Hennyngfolua, Demeterpataka, Wyfolu, Wereseghaz,
Gergefaya, Rengelkirch, Kutfolua, Benczencz.
103 Ibidem, doc. 327, p. 434. Este vorba de moșiile: Vingarth, Byrbom, Hennyngfolua, Demeterpataka, Wyfolu, Wereseghaz,
Gergefaya, Rengelkirch, Kutfolua, Benczencz.
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Pe data de 20 mai 1420 capitlul de la Alba Iulia îl anunța pe vicevoievod că nimeni dintre vecinii lui Anthonius Somkeréki nu s-a opus dorinței acestuia de a introduce legal „iure hereditario” în posesiunile sale din comitatul Turda: Nebanch și Ebes104.
Trebuie să bănuim că la acel moment cele două posesiuni se aflau sub controlul absolut al magistrului Anthonius, care dorea să evite orice încercare de divizare a acestor moșii cu frații, verii, nepoții sau frații condivisionali,
dorind să le transmită urmașilor săi direcți, neexistând obiecții în acest sens, așa cum arătau oamenii de mărturie
trimiși în acest scop în comitatul Turda.
La 8 februarie 1421 frații Sztrigyi doreau să cedeze unchiului lor, Anthonius, și fiului său, Geleth, de vârstă
tânără, pentru grija purtată averii lor, după moartea vicevoievodului Petrus, pe când erau ei tineri, două părți din
trei posesiuni ale lor, numite Denk [Dânc, Dâncul Mare, Dâncul Mic, jud. HD], populate cu iobagi români, și care
să le rămână în perpetuitate105. Se impunea și o condiție: de familia Sztrigyi se va stinge în desherență, atunci și
ultima parte din acele posesiuni va ajunge la Anthonius și urmașii săi, iar de familia lui Anthonius va ajunge la
stingere, atunci frații Sztrigyi vor relua părțile donate106.
Pe 12 martie, capitlul Transilvaniei îl anunța pe vicevoievod că a primit scrisoarea sa din 6 martie în care
solicita separarea posesiunilor Denck și, drept urmare, la 10 martie omul capitlului, preotul corului, Ladislaus,
împreună cu omul vievoievodal de mărturie, Blasius Kereszturi s-au deplasat spre a face împărțirea107, ce s-a făcut astfel: Denk maiorem[Dâncul Mare] și superior [Dâncul de Sus] s-au împărțit după pârâul ce curge prin mijlocul
satului, astfel 2 părți spre vest au revenit familiei Somkeréki, o parte, spre est, familiei Sztrigyi; Denk mediocrem
[Dâncul de mijloc] după râul ce curge prin sat, tot în raport 2:1 [vest-est]; Morthondenky [Mărtinești, jud. HD] după
fântâna cu semn metalic din sat, pe o linie imaginară,
înglobând partea meridională și septemtrională, spre
vest a revenit cu două părți familiei Somkeréki108.
În ziua următoare, capitlul anunța că a primit și
scrisoarea de punere în posesie, tot pe 6 martie, iar la
10 martie, cu ocazia delimitării posesionale, s-a efectuat și punerea în drepturi le ereditare legale, conform obiceiului acceptat al regatului109.
Pe data de 25 octombrie Anthonius se asigura că
donațiile erau „supervizate” și de rege, care le recunoștea ca fiind adevărate, prin acte neatinse de falsitate, iar actul privilegial era dat cu consemnarea
consiliului regal, prin mâna summus cancellarius, episcopul Iohannes de Zagreb110.
Regele Sigismund arăta la 10 iulie 1422 faptul că
nobilii Somkeréki au solicitat transcrierea sub formă
privilegială a actelor lor privitoare la moșiile Gornești, Dumbrăvioara, Nebanch și Ebes din 1412, iunie
și septembrie111.
În data de 15 aprilie 1424 conventul de la Cluj
Mănăștur înregistra vânzarea unui iaz de pe moșia Fig. 6. Posesiunile Denk primite parțial în comitatul Hunedoara. Din satelit,
din păcate apele menționate nu mai sunt vizibile, dar ar putea fi liniile mai
Miheșu de Câmpie [Mehes] de către Michael Tusîntunecate.
zoni, ruda familiei Somkeréki,pentru suma de 200 de

104 Ibidem, doc. 338, p. 443.
105 Ibidem, doc. 342, p. 448. Vezi și Csánki Dezső, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, A m. tud. Akadémia

megbizásából, V. kötet, Budapest, 1913,Erdélyi (somkereki) cs. Evoluția pe larg a acestor posesiuni Denk.

106 Teleki, I, doc. 342, p. 448.
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Ibidem, doc. 343, p. 449.
Ibidem.
Ibidem, doc. 344, p. 452.
Ibidem, doc. 346, p. 454.
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florini de aur lui Anthonius Somkeréki112, care, din 1416 căuta să-și completeze drepturile posesionare acolo, în
Miheș, când primise iazul Faluata.

Fig. 7. Posesiunea Denk așa cum a fost redată pe harta iosefină
din secolul al XVIII-lea. Se observă pârâul ce o traversează și care
împărțea moșia între familii113.

Fig. 8. Posesiunea Denk așa cum a fost redată pe harta iosefină
din secolul al XVIII-lea. Se observă pârâul ce o traversează și care
împărțea moșia între familii114.

Fig. 9. Posesiunea Morthondenky așa cum a fost redată pe harta iosefină
din secolul al XVIII-lea. Se observă pârâul ce o traversează. Putem bănui
fântâna din centrul satului (?) și care împărțea moșia între familii115.
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Teleki, I, doc. 357, p. 468.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Josephinische_Landaufnahme_pg200.jpg, accesat la 14.11.2015.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Josephinische_Landaufnahme_pg200.jpg, accesat la 14.11.2015.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Josephinische_Landaufnahme_pg200.jpg, accesat la 14.11.2015.
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În data de 7 iunie 1424 capitlul albens dădea de știre că, după ce a primit scrisoarea vicevoievodului, cu privire la cererea magistrului Anthonius Somkeréki, de a fi pus legal în posesia unui iaz de la marginea moșiilor
Miheșu de Câmpie [Mehes] și Răzoare [Welker], au trimis acolo, pe data de 4 iunie, pe omul lor și pe omul vicevoievodului, care, fără vreo împotrivire au făcut punerea în posesie116.
Pe data de 31 iulie 1426, în fața conventului de la Cluj Mănăștur, nobilul Iohannes Novaji [deNoway-Năoiu, jud. CJ] a cedat ca zălog, din nevoi stringente, magistrului Anthonius Somkeréki a patra parte din pădurea
Mathywserdew [pădurea lui Mathyus] pentru 10 ani în schimbul sumei de 20 de florini, în monetă nouă regală117.
Aceasta se afla între ductul hotarele posesionale ale familiei Somkeréki, spre capătul moșiilor Miheșu de Câmpie
și Frata Maghiară118 [azi parte, alături de Frata Română, din comuna Frata, jud. CJ].

Fig. 10. Singura zonă actuală de pădure dintre comunele Miheșu de Câmpie și Frata,
unde s-ar fi putut afla amplasamentul pădurii Mathyuserdew, din care ¼ a fost zălogită lui Anthonius Somkeréki [preluare Google Earth].

De altfel, această învecinare pe aliniamentul Nord-Vest dintre comunele Miheș și Frata este menționată și în
ghidul geografic al comunei mureșene119 (așezarea geografică).
Și, la fel ca în alte cazuri, atunci când apărea implicată posesiunea Miheșu de Câmpie între posesiunile lui
Anthonius Somkeréki, putem afirma fără să greșim, că aceste politici de achiziție țin de o dorință a proprietarului
de a elimina alți competitori din raza posesionară și crearea unui domeniu posesional omogen.
Dintr-un act emis la 31 august 1426 din Varhel de către comitele Ladislaus Csáki, fiul voievodului Transilvaniei, comite de Bihor, reieșea că Mosyna Demsusi [de Densuș, jud. HD] intrase într-un conflict violent cu nobilii
Apa almakeréki Apafi, Stephanus Tuszoni și Johannes dictus Farkas Harinnai120, ceea ce arată că la acel moment
posesiunea Herina trecuse la alți stăpâni decât nobilii Somkeréki121. În general, s-a afirmat că regele a donat lui
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Teleki, I, doc. 358, p. 469.
Ibidem, doc. 369, p. 484.
Ibidem.
http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIMĂRIA_MIHEŞU_DE_CÂMPIE/73815, accesat la 15.11.2015.
Teleki, I, doc. 370, p. 485.
În 1422 familia Somkeréki a solicitat retranscrierea actelor de posesiune din 1412 pentru posesiunilor Sarumberk,
Gyernezegh, Nebanch și Ebes, după ce la 1412 au fost nevoiți să le refacă, în condițiile în care cedaseră posesiunile Harina,
Belak și Neech familiei Szécsényi, cf. DL 73995 din 10 iulie 1422, ce cuprinde alte trei acte, ce amintesc, printre altele,
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Thomas, fiul lui Farkasius, cele trei posesiuni foste episcopale: Herina, Domnești și Nețeni în 1411, fără a fi oferite
explicații. Putem, totuși, oferi un fir roșu la acest moment: înainte de 28 ianuarie 1411 familia Szécsényi a revenit
în posesia celor trei moșii, forțând mâna nobililor Somkeréki, care au arătat clar că, chiar de au fost nova donatio,
le-au cedat. La 28 ianuarie 1411 nobilii Széczényi au obținut de la rudele lor, Farkas, stăpânirea moșiilor din
comitatul Nógrád, dându-le la schimb cele trei moșii din comitatul Dăbâca, moșia Ida [Viile Teci, jud. BN] din
comitatul Cojocna și moșia Bani [Bănișor, jud. SJ] din comitatul Turda. La 6 aprilie 1411 regele aflat în Cașovia
ordona conventului de la Cluj Mănăștur să-l pună în posesia celor cinci moșii pe nobilul Thomas de Zezarma122
[Săsarm, jud. BN], iar la 18 iunie 1411 conventul răspundea că a făcut punerea în posesie pe data de 3 iunie123.
Personal, credem că a avut loc un act de forță al familiei Szécsényi față de nobilii Somkeréki, act de înțeles prin
dorința de recuperare sau întregire a posesiunilor tradiționale. Afirmăm acest lucru bazându-ne pe faptul că în
1395 voievodul Frank a fost nevoit să renunțe la două moșii ale sale Dumbrăvioara [Saromberk] și Gornești [Gernezegh], plus Nebanch și Ebes, în favoarea regelui având nevoie de 3540 de florini pentru campania antiotomană. Din nefericire, aceasta a fost un eșec, iar finanțarea ei de către magnat cu suma respectivă a fost o pierdere de
nerecuperat. Banii i-a luat de la episcopul Transilvaniei, care avea nevoie de acele posesiuni tradiționale [Herina,
Domnești, Nețeni] primite de Frank la schimb, și era în măsură să ofere această sumă pe loc.
După un timp, oricum după 1395, episcopul i-a propus regelui să-i ofere cele trei posesiuni pentru cetatea sa
de la Piatra Craivii [Kechkes], având în vedere că regele câștiga șapte moșii în schimbul unei fortificații, mai ales
că politica de administrare a sistemului de cetăți l-a determinat pe rege să le doneze altora spre a le întreține124.
Acestea vor fi donate, toate, de către rege, în decursul a câtorva ani, prin intermediul lui Nicolaus Gara, lui Anthonius Somkeréki, familiarul aceluia, ca nova donatio, pentru merite, într-adevăr strălucite [afirmațiile nobilului
din 1412].
Cândva, anterior lui 1411, magistrul Ladislaus, fiul lui Frank, și Nicolaus, fiul lui Simon, fratele lui Frank, fii
banului Konya [Nicolaus] au decis să recupereze ceva din cele șapte posesiuni. Pe diverse canale sau prin forță,
i-au determinat pe nobilii Somkeréki să renunțe la trei dintre posesiuni, lăsându-le, în schimb, posesiunile mai
valoroase, pentru care aceia au cerut despărțirea/refacerea hotarelor [1412]. Interesați de compactarea domeniului Szécsény din comitatul Nógrád, Ladislaus și Nicolaus, vor oferi cele trei posesiuni atât de des schimbate, rudei lor din neamul Farkas de Săsarm, adăugând alte două moșii din comitatele Cojocna și Turda. Thomas a cerut
regelui să-i confirme moșiile, dorind să evite eventuale contestații [aprilie-iunie 1411], iar nobilii Somkeréki au
făcut același lucru pentru domeniul rămas din cele șapte posesiuni nove donationis spre a evita vreo nouă contestare a puternicilor Szécsény, ce și-au creat domeniul prin străbunicul lor, voievodul Thomas, în prima jumătate a
secolului al XIV-lea.
La 8 ianuarie 1427 Anthonius Somkeréki solicitase voievodului Ladislaus Csák să i se refacă hotarele posesiunii sale Chemer [?] din comitatul Turda pentru a o feri de mâini străine, fiind posesiunea sa de drept, fapt pentru
care voievodul cerea capitlului transilvănean să-și trimită omul de mărturie125.
Pe data de 1 mai 1427, mai mulți nobili din comitatul Cojocna, presați de nevoi stringente, au vândut „alesului” magistru Anthonius Somkeréki, pentru suma de 200 de florini de aur, o parte din posesiunea lor Farago [Fărărevenirea neamului Kácsics în acele posesiuni. La 1412 Anthonius Somkeréki și rudele sale arătau că, în ciuda faptului că
au primit acele posesiuni pe merit, au fost nevoiți să le cedeze, separându-le de posesiunile lor mai sus amintite: DL 73995.
În 1411, în fața capitlului din Vács, membrii neamului Kácsics făceau un schimb de posesiuni astfel încât Thomas, fiul lui
Farkasius de Felsewzechen [Szécsény-ul de Jos], primea în schimbul posesiunilor sale din comitatul Nógrád, respectiv
Bars, posesiunile transilvănene: Harina, Belak și Neech, plus Ida și Bani, cf. DF 285672 [doc. 93 din 28.01.1411 în Mályusz
Elemér, Borsa Iván, Zsigmond-kori oklevéltár I-VII, (1387-1420), Budapest,1951–2001 [CD], vol. III ].
122 Ub., III, Hermannstadt, 1902, doc. 1654, p. 504. Vezi și la Zs. okl., III, doc. 321, 06.04.1411.
123 Ub., III, doc. 1660, p. 510. Vezi și la Zs. okl., III, doc. 604, 18.06. 1411.
124 Adrian Andrei Rusu, Castelarea Transilvaniei în secolul al XV-lea - performanţele de cercetare actuale, Comunicare prezentată
la a 15-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifice de Teoria şi Practica Reabilitării Patrimoniului Construit, Tuşnad
– 2011, „Fortificaţiile din nou în folosinţă”, Alba Iulia, 18 mai 2011, la http://www.cetati.medievistica.ro/pagini/Castelani/
texte/Castelarea_Rusu/Castelarea.htm, accesat 17.11.2015: „Ceea ce este clar până în acest moment este doar sesizarea unei
turnuri de concepţie politică, promovată de către regele-împărat Sigismund de Luxemburg. A fost o combinaţie de realism politic, în faţa agresiunii otomane, dar rămasă neînţeleasă pentru noi la nivelul aplicării ei prin intermediul marilor
responsabili regali ai teritoriului (voievod, comite de Timiş, comitele secuilor şi cel de Sibiu). Regele a renunţat efectiv să
administreze toate monumentele militare care îi stăteau la dispoziţie, selectându-le pe unele, pe altele cedându-le autorităţilor districtuale locale”.
125 DL 30165.
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gău, jud. MS] pornind de la fântâna satului, până spre vest, dincolo de pârâul satului, spre capătul moșiei aflat în
comitatul Cojocna126. Moșia se află în raza celorlalte posesiuni ale familiei, relativ aproape ( Nord-Est de Gornești)
de celelalte moșii din comitatul Cojocna.
Peste un an, Iohannes de Kechet [Păltiniș, jud. HR], presat de nevoi stringente, a vândut aceluiași Anthonius
bucata sa de moșie din posesiunea pustie Lerinchteleky [disp., pusta Lörinci, în hotarul satului Șăulia, jud. MS] din
comitatul Turda pentru 100 de florini de aur127.
În 8 aprilie 1429 nobilii Zarkadi, pe de o parte, și nobilul Anthonius Somkeréki și Iacobus Meggyesfálvi, pe
de altă parte, fac un schimb astfel încât pentru două părți din prediul Rywcz [Râciul de Câmpie, jud. MS], Anthonius dă la schimb bucata sa din moșia Miheșul de Câmpie [Mehes], iar Iacobus pentru a treia parte din prediul
respectiv bucata sa din posesiunea Răzoare [Velker]128. După toată zbaterea lui Anthonius pentru a avea o moșie
omogenă precum Miheșul, gestul său rămâne fără o logică foarte clară, doar dacă nu cumva pare să dorească a
achiziționa un domeniu omogen în jurul moșiilor Gornești și Dumbrăvioara, așa putându-se explica și achiziția
posesionară din Fărăgău. Observ că, Anthonius, cel puțin, nu este aproape deloc interesat de extinderea domeniului din Solnocul Interior, ci mai degrabă, de consolidarea unui domeniu în comitatele Turda și Cojocna, în jurul unor donații obținute per propria manu și deținute în totalitate. La data de 30 mai capitlul de Alba Iulia anunța
faptul că făcuse deja punerea în posesie la 16 mai129.
Dintr-un act din 1430 știm că familiile Tuszoni, Apafi și Bogáti dețineau bucăți din moșia Nwlas (Milaș, jud.
BN)130, iar la 28 octombrie 1448, Anna Apafi îi ceda fiicei Anna, și implicit ginerelui său, Nicolaus de Erdel Somkeréki bunuri mobile și imobile, inclusiv, bănuim, părți din posesiunea Ebesfalva131 [Dumbrăveni, jud. MS].
Pe 22 martie 1446, în Șintereag, în prezența vicevoievozilor Transilvaniei, se arată faptul că Nicolaus și Stephanus au decis să-și împartă sesiile și curțile ereditare, un al doilea moment de spargere a unității domeniale, după
anii 1391-92: despărțirea s-a făcut la 13 ianuarie, în prezența nobililor Transilvaniei, pe locul curiei din Șintereag
[Somkerék], așezată pe insula satului132, acolo unde tatăl lor avusese partea sa. Actul mai indică faptul că Stephanus, fiind fratele mai mic, a dat fratelui său, Nicolaus, bucata de pământ paternă, plus ceea ce fusese a fratelui lor
condiovizional, Nicolaus, vărul patern, care la moartea sa le lăsase locul de curte cu un turn-locuință de lemn [quadam turri lignea prope eandam domum erecta], aproape de casa lor părintească133, cu condiția ca să poată să-și aleagă
ce bucată de pământ dorește din moșia familială; Stephanus i-a lăsat fratelui posibilitatea de a-și alege un pământ
de curie în partea părintească din Dumbrăvioara [Saromberk], iar Nicolaus a făcut același lucru pentru fratele său
în Gornești [Gernezeg]; nu se negau nici drepturile copilului [puer] Gregorius, fiul lui Gregorius [Geleth], care
erau protejate prin toate mijloacele posibile134.
La 28 octombrie 1448, prin testament, Anna almakeréki Apafi lăsa fiicei sale, soția lui Nicolaus Erdélyi Somkeréki, toate bunurile sale mobile și imobile135, inclusiv, trebuie să bănuim moșia Ebesfalva [Dumbrăveni, jud.
MS], acolo unde s-a întocmit testamentul.
În 17 decembrie 1453, conform scaunului de judecată al comitatului Turda, trebuie să înțelegem că Nicolaus
Erdélyi Somkeréki se afla și în posesia moșiei Pakocha136 [Pogăceaua, jud. MS], iar în 1457, la cererea lui Michael
Szilágyi Horogzégi, același Nicolaus intra în posesia bunurilor lui Nicolaus de Wyzakna [Ocna Sibiului, jud. SB]
pentru a i le păzi și proteja întru totul137.
Pe data de 5 septembrie 1458, la Szegedin, frații Somkeréki schimbă posesiunile preluate de la rudele Sztrigyi, anume Dâncul Mare, Dâncul Mic și Mărtinești, din comitatul Hunedoara cu moșiile Petherlaka [Petrilaca de

Teleki, I, doc. 377, p. 500.
Ibidem, doc. 383, p. 508.
Ibidem, doc. 386, p. 512.
Ibidem, doc. 387, p. 512.
Ibidem, doc. 393, p. 526.
Barabás Samu, A romai szent birodalmi gróf Szeki Teleki Család oklevéltára. A család áldozatál a Maros-Vásárhelyi levéltarból kiadja, Az Atheneum R. Társulat Könyvnyomdája, Budapesta, 1895, vol. II, doc. 36, p. 39.
132 Ibidem, doc. 22, p. 24.
133 Ibidem.
134 Ibidem.
135 Ibidem, doc. 36, p. 39.
136 Ibidem, doc. 42, p. 53.
137 Ibidem, doc. 49, p. 66.
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Mureș, jud. MS] și Kerthewlfaya [Periș, jud. MS] din comitatul Turda138. Cel cu care se face schimbul este regele
Mathias, care dorea să alipească cetății sale, Hunedoara, aceste domenii, iar în schimb [per modum concambii] le
oferă două moșii ce țin de cetatea Gergen [Gurghiu, jud. MS] [damus, donamus et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendas, possidendas pariter et habendas salvo iure alieno]139.

Fig. 11. Cele două posesiuni preluate de familia Somkeréki [1, 2] de la rege, la schimb,
foarte aproape de posesiunile Gornești și Dumbrăvioara [3] [preluare Google Earth].

Dintr-un act din 31 martie 1464 știm că nobilii Somkeréki le interziceau nobililor Tápcsonyi din comitatul
Baranja, rudele din partea mamei, să vândă sau să înstrăineze cetatea Zygeth și părțile posesionare din moșia
Tápcson140, de unde trebuie să bănuim că soția lui Anthonius avea o parte de fiică, așa-zisa pătrime [quartalia].
Din alt act păstrat în arhiva Teleki, datat în 18 aprilie 1465, emis de voievodul Transilvaniei către vicevoievodul său, Stephanus Erdélyi, nu este clar dacă moșia Petrilaca de Mureș [Petherlaka] intrase în posesia familiei,
din moment ce această posesiune și posesiunea Pethele [Petelea, jud. MS] se găseau „in suburbio dicti castri” Gurghiu [Gergen] decima fiind rezervată întreținerii castrului141.
La 10 septembrie același an, Stephanus, din postura sa de judecător în congregația generală a Transilvaniei a
preluat, cu mandat regal, drepturile posesionare și lucrurile și bunurile lui Iohannes Kecseti [de Kecheth=Păltiniș, HR], ce a comis fratricid, ucigându-l pe fratele său de generație și posesiune, Petrus142. Iohannes, sau poate
tatăl său cu același nume, vânduse în 1429 tatălui lui Stephanus, lui Anthonius, un pământ pustiu, „câmpul/
pământul lui Laurentius” din comitatul Turda.
Anul 1467-68 este un al treilea moment critic în evoluția domeniului familiei, când, datorită unor alegeri politice, Stephanus a riscat: 1. introducerea în domeniu a unor familii străine; 2. Pierderea a unei ½ din domeniul
familial construit atât de greu de generația anterioară. Salvarea pentru domeniu a reprezentat-o fidelitatea lui

Ibidem, doc. 52, p. 69.
Ibidem.
Ibidem, doc. 61, p. 83.
Ibidem, doc. 63, p. 86. Csánki arăta că într-un act din 1460 [3.VII.] Stephanus zălogea lui Iohannes Barcsai [de Bârcea, jud.
HD] și fratelui acestuia posesiunile Dâncu (trei la număr) și Binținți [azi Aurel Vlaicu], în Magyarország történelmi földrajza
a Hunyadiak korában,V,Erdélyi (somkereki) cs. . Practic, trebuie înțeles faptul că, cel puțin până în 1465, schimbul încă nu
avusese loc între rege și cei doi frați.
142 Teleki, II, doc. 64, p. 87.
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Nicolaus și Ladislaus Erdélyi față de Sacra Coroană și, în special față de persoana lui Mathias. Riscurile au fost
enorme și, pentru prima dată în istoria familiei, a divizat la modul serios unitatea de clan. De acum lucrurile între
membrii familiei nu vor mai fi la fel. După părerea noastră, regele a salvat vechea posesiune familială din comitatul Solnocul Interior acordând-o, după cum se va vedea, lui Ladislaus Erdélyi, dar pe de altă parte, pentru ceva
timp, va da o lovitură mortală domeniului din Turda, constituit cu eforturi îndârjite timp de 65 de ani. Stephanus
pierduse tot, mai puțin viața, când alții o daseră deja, iar, ceea ce era mai grav, fiindu-i confiscate toate posesiunile putea pierde și nobilitatea143.
Ladislaus Erdélyi primea părțile posesionare din moșiile unchiului necredincios, anume: Șintereag, Șieu-Odorhei, Bretea, Zechorberethe [disp., integrată în Bretea], Cociu, Mogoșeni, Florești, Nimigea, Nimigea de Jos, Crainimăt, Cepari, Prislop, Lușca, Șieu-Sfântu din comitatul Solnocul Interior (14), plus Râciul de Câmpie, Fărăgău,
Grebeniș și Răzoare din comitatul Turda (4)144 la 2 octombrie 1468. Nu apar părțile din moșiile Dumbrăvioara,
Gornești, dar nici cele din comitatul Alba ceea ce arată că acolo fuseseră introduși alți stăpâni sau rămăseseră
la libera voință a regelui. Tocmai de aceea aminteam, din punctul nostru de vedere, așa cum ne lasă să intuim
acest act din octombrie 1468, despre grija monarhului de a nu aduce atingere domeniului cumva „tradițional” al
familiei (comitatul Solnocul Interior, dar totuși doar parțial), pentru fidelitatea celeilalte părți a familiei, dar sacrificând „miezul” centrului domenial de tip nova donatio constituit de generația anterioară în comitatul Turda. Mai
mult, Mathias a avut grijă ca bucățile de moșii date lui Nicolaus Csüpor să fie returnate familiei prin donația către
Ladislaus145, ceea ce ne îndreptățește în ceea ce afirmam despre grija față de membrii familiei (credem, cu temei,
că la un moment dat au fost familiari ai Hunedoreștilor, după cum vom arăta în altă parte).
La 28 decembrie, imediat după Crăciun, Mathias într-un mandat către tată și fiu (Nicolaus și Ladislaus) îi anunța că la cererea mai multor fideli ai săi, a grațiat capul și bunurile lui Stephanus, a cărui bunuri date de Maiestatea
Sa lor, să le întoarcă aceluia întru totul146 (actul fiind remis la solicitarea vărului regal, Iohannes Pongrácz, noul
voievod al Transilvaniei, trebuie să înțelegem că Stephanus s-a reorientat politic, după eșecul rebeliunii din 1467).
Pe data de 12 noiembrie 1470, ginerele lui Stephanus, Franciscus Dezméri se angaja, în fața voievodului, că, de
va muri fără urmași, să lase noilor rude posesiunile sale din comitatul Cojocna, cu obligația de a plăti rudelor sale
colaterale și fraților condivisionali suma de 80 de florini147.
În 19 ianuarie 1473 Nicolaus Erdélyi, ca procurator al fiicei sale, Potentiana, și a nepoatei sale, Frosina, se
înțelege cu rudele ginerelui decedat, ca aceasta să renunțe la toate drepturile ei din posesiunile soțului din comitatul Dăbâca [membru al familiei Zsombori], iar Petrus, ruda aceluia, se obliga să cedeze posesiunea Kyseskellew
[Așchileul Mic, jud. CJ] din comitatul Dăbâca și a patra parte din moșia răposatului Ladislaus din moșia Aython
[Aiton, jud. CJ] din comitatul Cojocna, plus partea de vamă din posesiunea Drag, plus a patra parte din iazul
dintre hotarele moșiei Wgrocz din comitatul Dăbâca, ca răscumpărare pentru dotă, darurile de nuntă și dreptul
pătrimii de fiică pentru Frosina, cu anumite condiții148. Practic, la vârsta măritișului, Frosina urma să rămână în
posesia satului Așchileu pentru suma de 100 de florini149.
O serie de acte din perioada 1477-1479 indică zbaterile familiei pentru reîntregirea domeniului familial, în
contextul feloniei lui Stephanus, o luptă cu toate mijloacele, mai ales pentru recuperarea unor părți importante
din moșia și castelul de la Gornești, acolo unde se instalaseră prin donații regale, întâi Nicolaus Csupor de Monoszló, mort defectu seminis, iar mai apoi verișoara regelui, Jusztina Szilágyi, exemptată de sub judecata voievodală150. Nicolaus nu respectase totuși vechile cutume și intervenise abuziv și în bucăți posesionare ce nu i s-ar fi
cuvenit151, iar în cazul a cel puțin două moșii din Solnoc, Cociu și Bretea, fuseseră parțial donate altora152.

143 Erik Fügedi, The Elefánthy. The Hungarian nobleman and his kindred [editor: Damir Karbić], Central European University

Press, Budapest, 1998, p. 67: „if a nobleman lost his only property his noble status was in serious jeopardy, as without an estate he
ceased to be a noble”.
144 Teleki, II, doc. 67, p. 93.
145 Ibidem.
146 Ibidem, doc. 68, p. 94.
147 Ibidem, doc. 78, p. 108.
148 Ibidem, doc. 83, p. 116.
149 Ibidem.
150 Ibidem, doc. 96, p. 139.
151 Ibidem.
152 Ibidem, doc. 90 din 17 aprilie 1476. Nu înțelegem implicarea familiei Suki la Gornești decât printr-o afacere matrimonială,
care pare a se regăsi ca ecou în asocierile procesuale contra familiei de Vingarth.
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În preajma lui 1481 [după 18 iunie]153 Jusztina s-a căsătorit cu Johannes Erdélyi Somkeréki, cu siguranță soluția găsită de Stephanus, în dorința familiei Somkeréki de a nu pierde patrimoniul teritorial trecut de rege asupra
altor beneficiari, ultimul fiind verișoara sa. Între 19 ianuarie 1483 și 19 octombrie 1486 moare și ultimul socru al
Jusztinei, fostul vicevoievod Stephanus154.
Cu siguranță trebuie să remarcăm faptul că familia a încercat pe parcursul unui secol să edifice un patrimoniu
teritorial, cu centrul de greutate în jurul Gorneștiului, chiar dacă Șintereagul a continuat să reprezinte „leagănul
familial” periclitat la modul absolut de asocierile politice ale lui Stephanus, după zbaterile „titanice” ale tatălui
de a edifica un domeniu familial omogen. Până spre sfârșitul domniei Jagełłonilor vor mai exista momente critice precum acela când la 16 ianuarie 1505, Cristophorus de Hunedoara, fiul lui Johannes și nepotul lui Mathias,
dechidea un proces lui Johannes Erdélyi Somkeréki și nepotului său de frate, Martinus155, probabil legat de moștenirea Justinei, rămasă în posesia lui Johannes. Acesta, ante 31 octombrie 1505, se va căsători a doua oară cu
Petronella Czeke156, dar a murit cu câteva zile înainte de 14 aprilie 1507157.

The Şintereag’s noble family and its evolution from the end of the Angevine era up during Jagiellonian (XIV- XVI centuries).
The dynamics of a noble family domain from 1382 to 1481.
(Abstract)
The study is a first part of a wider study devoted to the noble family of Şintereag, this part trying to identify the origins of the family, but especially
to capture the dynamics of a noble family domain over a century kneading of social, especially political, military andeconomic history of Hungarian
kingdom confronted with the danger of permanent extinction, standing in front of an aggressive emerging country, as was the Ottoman state. Family
of Şintereag tried to consolidate its heritage financially, especially in a generation, who has collated, while next generation has „broken” the unity of
the manor, which was reconstructed with difficulty, extremely cumbersome, throughmarital subterfuges, today difficult to understand in their totality.
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