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(INFORMAŢII ŞI REINTERPRETARI PRIVITOARE LA ISToRIA
ŢARII HAŢEGULUI

lN EVUL MEDIU) (I)

ADRIAN ANDREI RUSU

Cercetările istorice orientate asupra Ţării Haţegtţlui au atins în ultin:iele dece~ii uţi' ânume grad de concentrare şi maturitate: Eşte rezultatul
aşteptat eţl' redtirii informaţiei diplomatice şi artistice, · a restituirii alteia
inedite, a progresului săpăturilor arheologice, toate împreună duse la bun
sţîrşit de un colectiv lărgit de istorici interesaţi: Radu Popa, Adrian Andrei Rusu, Vasile Drăguţ, Ioan Aurel Pop, Ioan Drăgan, Ştefan Pascu,
Ecaterina Cincheza-Buculei, Anca Bratu, Victor Eskenasy, Marius Porumb,
Mircea Păcurariu, Costin Feneşan, Eugenia Gredanu, Maria Holban, Monica Breazu, Gheorghe I. Cantacuzino, Gheorghe Anghel, Nicolae Stoicescu, Olimpia Palamariu, Maria Irina Popescu, Maria Mocanu, Iosif Jivan, Dinu, Moraru, Eugen Ghefneux ş.a. Se continuă şi se consolid ează
astfel calitativ şi cantitativ o tradiţie pe care o inaugurase cu brio, acum
un veac şi peste trei decenii, merituosul român care a fost Ştefan Moldovan (1813-1900).
In spirit crhic şi constructiv vom încerca să întregim, să reluăm ori
să emendăm o serie de probleme ivite în cursul cercetărilor. în unele
cazuri vor fi adausuri informative, alteori opinii divergente. Vom reveni
în primul rînd asupra materialelor pe care le publicasem noi înşine. Exerciţiul ştiinţific de acest tip este de mult timp comun istoriografiei ocupate
ou studiul istoriei vechi, dar, trebuie să remarcăm că a fost inaugurat
de ·c urînd, în chiar terenul pe care l-am ales şi aici1. Ceea ce contează,
în final, este realizarea unui dialog cît mai strîns, care să reconstituie
în amănunt istoria medievală a acelui formidabil şi fascinant colţ de ţară
românească care a fost odinioară districtul Haţegului.
1. Moştenirea materială a antichităţii în Haţeg, este, în istoriografia
românească, unul dintre cele mai insolite şi mai captivante subiecte. In
încercarea noastră de sinteză, publicată în anul 19862 , am lăsat afară unele
aspecte pe care le discutăm mai jos.
l Vezi Costin Fenşan, Un fals imaginar. Lămuriri necesare despre cnezii haţe
gani la 1435. In: Rev. Arh., an. 61, vol. 46, nr. 1, 1984, p. 80-90; Adrian Andrei Rusu,
Diplomatică latină, istorie haţegană şi spirit critic. In: AIIACN, 26, 1983-1984,
p. 535-538.
2 Moştenirea materială a antichităţii în districtul Haţegului (e poca prerenaşcen
tistă şi a Renaşterii timpurii). In: SCJV A, 37, nr. 3, 1986, p. 249-255.
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Cel iriai important este aspectul legat de circulaţia monedelor antice
în lumea medievală. Referinţele document'are privitoare la „banii păgîni"
irculaţi în secolul al · XVI-leaa, nu trebuie obligatoriu asociate gustului
ultivat pentru antichitate. Calitatea argintului intrinsec le făceau competitive cu cele mai bune emisiuni ale monetăriilor din vremurile feudalismului. Tezaurizarea lor, împreună, nu dovedeşte nicidecum intenţia . de
r;trîngere a unor relicve curioase. Pentru Haţeg, tezaurul de la Nălaţvad,
u cele şase monede romane ale sale\ este exemplul condudent al utiliz' rii medievale.
O lectură bibliografică trecută de noi şi de alţii cu vederea, aduce
D ensuşul în situaţia unui monument roman reutilizat5 • Urme romane, in-lusiv un ciocan de pietrar, se suprapun peste elemente de construcţie
indiscutabil romane. Nu. este totu ş i un mausoleu, cum s-a crezut pină în
colul al XIX-lea, ci o clădire civilă . În lipsa unui complex roman mai
c·onsistent, autorul dezvăluirilor arhitectonice şi arheologice forţează int rpretarea către un monument de ·c ult creştin, de secol IV. Dincolo de
a, cercetarea arheologică a monumentului, necunoscută din rapoarte arheologice concludente, dovedeşte totuşi şi reutilizarea olanelor romane,
µr obabil tot în scopul pentru, care fuseseră fabricate.
Trebuie să accentuăm o dată în plus asupra intensităţii deosebite a
xploatării ruinelor Sarmizegetusei. Stratigrafic, nivelele romane încep de
foarte sus, direct de sub firul ierbii, ceea ce relevă pe de-o parte uşu
rinţa accesului la moştenirea antică, iar pe de altă parte răscolirea completă a straturilor de depunere ulterioară5A. Cîteva cifre estimative tră
dează dimensiunea procesului de „reciclare" a micilor piese de bronz.
înă în prezent s-au inventariat doar aproximativ 250 de piese mărunte,
n timp ce săpăturile vechi şi noi au scos de la Porolissum aproximativ
două mii, iar cele din anii din urmă, de la Gilău, circa 300.
Cercetă ril e noastre de la mănăstirea Cerna (sat Negoiu, corn. Lunca
ernii de Jos), efectuate în anii 1985 şi 19866, au scos la lumină ţigle şi
ă rămizi patrate de hipocaust. Cele din urmă au fost reutilizate în compo nenţa unei sobe de cahle. Cerna a fost construită la sfîrşitul secolului
ul XVI-lea. Dacă ne referim la Repertoriul arheologic al judeţului Huneloara, atunci cea mai apropiată aşezare romană se găsea la peste 30 km
d părtare . Carenţă de cercetare ori transport medieval excepţional? Răs:..
punsul ne va parveni doar în viitor.
;i P. Gyulai, Expresia „bani păgîni" în documentele din secolul al XVI-Zea. In:
/lC taMN, 6, 1969, p. 553-555.
4
Olimpia Palamariu, Tezaurul de la Nălaţivad. In Sargetia, 14, 1979, p. 291.
N exprimăm convingerea că moneda de secol XIX nu are legătură cu tezaurul şi,
t•a urm a re, el trebuie socotit încheiat şi îngropat în jurul anului 1672. Pentru un alt
r zaur, îngropat 1n vecinătatea Haţegului, la Călanul Mic, care are o altă monedă
roma nă, v ezi Idem, Tezaurul feudal de la Călanul Mic (sec. XVI-XVII). In : Sar1etia, 16-17, 1982-1983, p. 299.
5 Eugen Chefneux, Cercetări şi observaţii asupra bisericii de la Densuş. In vol.:
Sesiunea ştiinţifică a DMI, ian. 1963. Bucureşti, multigrafiat, p. 112-113.
5A Pentru continuitatea şi începuturile locuirii medievale vezi Radu Popa·,
Ulpia Trajana Sarmizegetusa Britania. In: Zeitschrift fur Archăologie des Mittelallt r s. KOln, 12. 1984, p. 7-25.
6 Mănăstirea Cerna (sat Negoiu, cam. Lunca Cernii de Jos, Jud. Hunedoara).
Jn : A IIACN, 27, 1985-1986, p. 338.
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Chiar dacă, cel puţin deocamdată, nu sîntem în posesia unor dovezi
pozitive, avînd în vedere analogiile, trebuie să ne aşteptăm ca să întîlnim
refolosiri de .piese pentru semnificaţii magice, rituale sau pentru aspectul
lor decorativ .
2. Istoria şi genealogia familiilor române de pe Valea Sălaşului am
tratat-o în cîteva rînduris. Dificultatea stabilirii unor filiaţii ne-a reţinut
iniţial de la scheme genealogice. Apoi am optat pentru o variantă parţială
care se reconstituia mai facil datorită faptului că fusese vorba despr
ramurile cele mai cunoscute şi mai bine situate din vechiul cnezat (Sără
cinii, Cînd,reştii, Mara). Adevărul este că, dincolo de ele, Sălaşul a fost
o pepinieră excepţional de fecundă de elemente nobiliare româneşti, care,
. spre deosebire de vîrfuri, au rămas în tradiţiile strămoşeşti pînă în vremurile naţionalismului burghez.
ln cercetările noastre am descoperit u.n document extrem de preţio
pentru întregiri substanţiale la genealogia cunoscută, dar, aşa cum vom
vedea, de o importanţă capitală şi pentru alte aspecte ale vieţii comunităţilor haţegane din evul mediu. Documentul despre care vom scrie în
continuare a fost elaborat într-o epocă neprecizată. Pînă la noi s-a păs
trat în stare precară, cu lacune, pete şi boţituri, în sfîrşit, cu întreaga
parte finală dispărută (vezi foto 1-4). De un oarecare ajutor ne este şi
o copie executată la Alba Iulia, în august 1808 (foto 3). La data copierii,
documentul se redusese deja la forma în care se prezintă şi astăzi. Cu
toate acestea, lectura copiştilor moderni a fost suficient de neglijentă ,
căci colaţionarea constată sărirea şi inversarea unor rînduri, redactarea
neatentă a succesiunii cuvintelor. lnainte de a detalia conţinutul trebui
să notăm că piesa, păstrată în Arhiva Naţională Maghiară de la Budapesta9, nu a fost niciodată semnalată în literatura istoricălO.
La o dată pe care o vom preciza ceva mai jos, un grup numeros d
sălăşeni s-a prezentat în faţa rechizitorilor fostului capitlu din Alba Iulia,
solicitînd transcrierea unui privilegiu solemn emis de către regele Matia
Corvinul, strămoşilor lor Costan, Nicolae şi Ioan, fiii lui Vlad, Titul fiul
lui Cristan şi Andrei, fiul lui Gligul. Privilegiul fusese redactat pe· la mijlocul lunii mai 1464 (vezi anexa 4), într-un moment în .c are se prezentaseră
la rege şi alţi membrii ai comunităţii româneşti a Haţegului (Sandrin
Muşina de Densuş11, Ladislau şi Sandrin de Cinciş 1 2, Stan, apoi Marcu şi
Ladislau„ fiii lui Marcu, Vlad, fiul lui Duşa, Şerb, fiul lui Radul, Vlaicul
şi !arul de Livadia 13 , Dionisie, fiul lui Vlad de Fărcădinl,11 de Jos 14). lmpre7 Vezi T. Kolnik, M. Rejholcova, Rimske relikty na slovanskych ncileziskcich a
problem antickych tradicii u Slovanov. In: Slovenska archeologia, 34, nr. 2, 1986,
p. 356.
B Cetatea Mălăieşti şi cnezatul Sălaşului (sec. XIV-XVII). In: AIIA CN, 25,
1982, p. 53-92; Familia nobiliară românească Arca din Ţara Haţegului (sfîrşitul
sec. XV - începutul sec. XVI). In: ActaMN, 21, 1984, p. 222.
9 Dl. 30.456.
iu Scăpare surprinzătoare mai ales pentru repertoriul lui Csanki D., Magyar•
orszcig tărt en e lmi foldrajza a Hunyadiak korciban. Vol. V. Budapesta, 1913, p. 135,
228-229.
11 2 mai_._ Arh. Naţ. Magh. Dl. 74.663.
12 12 mai G. Şincai, Hronica românilor. Vol. II. Bucureşti, 1969, p. 62-63.
u 18 mai ~ Arh. Naţ. Magh. Dl. 28.276.
it 22 mai Rev. Arh., 1946-1947, p. 323-324.
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urarea care îi determina's e să pornească la drum, fusese încoronarea lui
Motia potrivit cutumei tradiţionale. Ca formă, nu a ajuns pînă la noi
cit• •ît •un privilegiu asemănător emis pentru Muşineştii din Densuş. Ca şi
Ir cazul · acelora, sălăşerrii se prezentau cu două acte anterioare, emise în
11 bru.a rie şi martie 1459, respectiv acelea care porniseră mecanismul d-e
1•onfirmare definitivă în stăpînire (s<'risoarea regală deschisă, mandatul de
t'l'rcetare către capitlul din Alba Iulia şi răspunsul capitlului) (vezi anexa
I 3). Sîntem în măsură să scriem că în februarie 1459, haţeganii se pre1 • ntaseră tot în grup. Alături de sălăşeni, la Buda, au stat în mod sigur
1 Yţl va români din Rîu Bărbat (Ladislau, Ioan dictus Pagan, Valentin Barb,
'• t fan, Clara, • văduva lu i Barb, fiul lui rL el şi fiica nemăritată Chywla)1 5 •
Conform unei adnotări de pe originalul din 1464, rezultă că la 5 mai
I 1:16, privilegiul a fost dus la Băcia în congregaţia nobililor din comitatul
I lnnedoarei şi „publicat" fără ca nimeni să-i conteste valoarea. Exista şi
111t ntificarea lui Ştefan Berekszaszi, notarius comitatului Hunedoara.
lupă acel an. sălăşenii au primit o copie autentificată, pentru folosirea
1 om ună. Originalul era probabil păstrat cu sfinţenie, cum vom vedea imel\11t, de aceleaşi mîini care îngrijeau şi genealogia urmaşilor. Pe b aza
u •lei copii li s-a recunoscut certificatul de nobilitate la începutul secolul! al XIX-lea.
fo virtutea acelei danii originale, din anii 1459-1464. rezultă că
şenii discutaţi porniseră de la stăpînirea unui sfert din Sălaşu. Deia
IV m cunoştinţă despre drepturile altora (Sărăcinii, ramura Mara, rudele
tlln Streisîngeorgiu şi alţii) asupra unui sfert din aceeaşi mare moşie. Dar
11 ntru că aceia stăpîneau şi sate vecine, rezultă preeminenţa strămoşilor
li la funcţia de cnezi ai văii Sălaşului. Nici un grad de -rudenie nu apare
11 nţionat între cele 'două mari familii, ceea ce îndeamnă Ja presununf!r ea
partajul iniţial avusese loc în prima jumătate a secolului al XIV-lea
111 I poate chiar mai înainte. Gligul, Vlad şi Cristan ar putea fi consideraţi
111ţi buni. cu toate că nici o relaţie de rudenie nu se consemnează în
lr!'ptu1 fiilor lor, care ar fi trebuit, în acest caz, să fie numiţi veri. Astfel
1 înd epărtează în timp momentul în care înaintaşul comun (moşul) deve11 singur stăpîn al acelui sfert de moştenire. Evident, o socoteală simplă,
111 t rimite la alte familii care deţineau o jumătate din Sălaşu. Deocaml11l 1 nu sînt identificabil e şi. judecind după cei de 'care ne ocupăm aici,
I11 buie să fi fost foarte mod esti. Este iarăşi posibil, dat fiind tocmai ano11 matul documentar. ca acea iumătate de sat să fi fost constituită din
I pînirea masei de ţăran1 comuni, aceia care vor popula şi munci moşiile
lir ff ţilor Sărăcin, Mara. Kenderessi, care vor fi, în sfîrşit, dacă nu ctitorii,
•I puţin enoriaşii exclusivi ai „bisericii iobagilor".
Urmaşii lui G1igul, Vlad şi Cristan ne aduc cîteva plăcute surprize.
'l't<•lsprezece ramuri dezvoltate pînă la a opta generaţie, reprezintă un
11 hore genealogic cu drept cuvînt excepţional. ·Memoria celor de 'la sfîrl111 secolului al XVII-lea a reţinut un număr de aproximativ 48 de ·perArh. Stat. Tg. Mureş„ arh. fam. Nalaczi. Arhivă neprelucrată şi practic inacUnele piese le cunoaştem prin bun ăvoinţa prof. Sigismund Jako, căruia îi
11111\ nmim şi pe această cale.
16 Arh. Naţ. Magh . Dl. 31.157.
15
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sonaje nominal identificabile, ·plus alte mai mu.lt de 13 care s-au pierdut
datorită stării 'precare a documentului. Toate cele peste 60 de personaj
sînt în afara consemnărilor privilegiului' din -1464. Cu informaţia care n
stă la îndemînă, am reuşit să urmărim ·doar generaţia a III-a, adică ceu
de la sfîrşitul veacului .al XV.:..lea. Acolo îl avem pe Chira (Kere) în 149610,
pe Dan, care apare de cîteva ori, cu titlul de preot sau. fără 17 , pe Ladislau
şi Andrei, în 1508 18 , în timp ce Simul s-ar putea echivala cu un Simion,
tot din anul 1508 19. Dincolo de generaţia lor nu mai deţinem date despr
familie pînă către sfîrşitul veacului al XVII-lea. Explkaţia parţială u
absenţei din informaţie ar consta din rusticizarea accentuată a urmaşilor,
fenomen frecvent, dar rar surprins documentar în modalităţi asemănă 
toare. într-o conscripţie a nobilimii din Haţeg, datată la 1683. apar cîţivn
sălăşeni din familiile Roşca (Cînde, Gheorghe, Roşca, Gruida?, Ioan),
Chira (Ioan, Chira), Ianc (Iancul, Mihai, Gheorghe), Niagomir (Ştefan, Pe·
tru, Ioan), Vlad (Nandra) şi Bal (Nicolae) 20. Roşcanii apar la Măţeşll
( = Zăvoi) şi după 170021. Parte din ei sînt de regăsit în anul 1808, cînd
constatăm că cinci familii din cele 13 sînt înserate.
Desenul arborelui mai relevă încă o situaţie interesantă . Ramuri!
se înscriu într-o anume ordine care n e duce cu gîndul la succesiunile corecte ale naşterilor. Roşcanii par să reprezinte primogenitura şi, din aces~
motiv, ei sînt primii înscrişi. Urmează apoi rudele lor cele mai apropia te,
dezvoltate din străbunul .Vlad, după care familiile originare din Titu) ,
iar la urmă cele din Gligul.
Sîntem în măsură să precizăm, măcar aproximativ, data emiterii documentului -care a copiat privilegiul din 1464. Redacţia trădează secolul
al XVII-lea, nu al XVIII-lea. Apoi, socotind pentru fiecare generaţie un
interval de 35 de ani, ajungem pînă în jurul anului 1670. Data ni se par
plauzibilă cu atît mai mult cu cît, peste 13 ani, respectiv în 1683, cînd
avem conscrierea nobilimii haţegane, personajele noastre nu se mai r ·întîlnesc. Chiar dacă la 1683 fuseseră consemnaţi cei capabili de participări militare, absenţele nu se justifică. Există o singură excepţie, a lul
Ioan Roşca, care poate fi, la urma urmei, şi el un nou membru, neiden
tic cu cel antemenţionat.
Nobilii-ţărani români din Sălaşu posedă una dintre cele mai vechi
şi liniare genealogii din Transilvania. întreaga sumă de nume, cu filiaţii)
corecte, nu avea nicidecum şansa păs trării pe cale orală, chiar şi în situaţia conservării tradiţionale de către fiecare ramură în parte. Contrazic
această oralitate asamblarea tuturora către strămoşii comuni. Este imposibil ca genealogia să nu fi fost trecută în sarcina unor dieci consemnatori, care să o scoată la lumină, la nevoie, aşa cum s-a petrecut dup
mai mult de 200 de ani de la data emisiunii actului privilegial de nobili17

ţegului
18

şi articolul nostru Preoţi români ortodocşi din districtul Hn •
în secolul al XV-lea. In: MB, 32, nr. 10-12, 1982, p . 651.

Despre el v ezi
Arh.

Naţ.

M agh. Dl. 29.928.

rn Ibidem.
::'() Anno 1683 Haczogh videki n em esseg r estruma, In: HTRTE, 17, nr„ 3, 1907,
p. 130.
21 Ibid em, p . 132; Iacob Radu, I storia vicariatului greco-catolic al
Lugoj, 1913, p. 258.
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corecte a arborelui

li nealogic în discuţie, mărturiseşte, concomitent, o operaţie complexă,
p nă acum nebănuită în mediile româneşti transilvane. Oricum, nu avem
i informaţii care să ne permită invocarea unor analogii din întreaga
lume românească medievală. Insemnările trebuie să fi pornit din veacul
tl XV-lea şi poate nu greşim prea mult dacă ·n bănuim implicat pe popa
l an. Fenomenul pe care îl analizăm, presupune d~i o dublă conjunctură:
I) nţelegerea perfectă a rosturilor unui arbore genealogic; 2) prezenţa unor
ub li mînuito,ri de condee, deveniţi probabil, cu timpul, neutri ori consîn1 ni avînd o sarcină trasată prin consens de a deţine şi completa o „car111 de înrudire".
Pentru comunitatea nobiliară românească din Sălaşu de Sus, trebuie
ne referim la încă un document. Este vorba de o „consignaţie" de lă1r la vatră a unor sălăşeni din regimentul de graniţă, datată la Deva
11 18 ianuari e 1794 (anexa 7). Pînă în 1967 ea se p~stra într-o arhivă
p 1rticulară22 iar conţinutul îl cunoaştem datorită învăţătorului N. Po1•11nschi1 laborios şi informat monograf al satu.lui23. In ea sînt cuprinse
11 rsoane din familiile Roşca, Vlad alias Nandra, Bal alias Baloş, !tul alias
1 pa, Chira, Neagomir, Iancul. Intrarea lor în regiment este relevantă
intru modestia condiţiei 1or sociale. La 1794, Sălaşul are deja opt băr11 ţi din familia !tul. Această familie fusese aşezată probljlbil abia în cursul
wncului al XVIII-lea în Sălaşu, căci în conscripţia din 1683 încă nu fi11r ază . Şi ea are origine „nemeşe as·că". Cei mai vechi' purtători ai aces1111 nume îi descoperim în satele vecine Sălaşului, la Paroşi mai ales.
3. Cîndeştii clin Rîu de Mori. De departe cei mai importanţi feu.dali
111 Ţării Haţegului, s-au bucurat de o atenţie specială. Două motive ne111 ndemnat să ne oprim aici, din nou, asupra lor: unele precizări docu111t•ntare şi confuziile care persistă pe seama acestei familii.
După arti colul nostru privitor la Cîndeştii din vremurile lui Iancu
li Hu.n edoara24 am făcut o rectificare a cronologiei deţinerii castelanatului
I ln ţegului de către ei 25 . Acum găsim. prilejul de a publica un· act din 8
li rll 1449 care relevă o ctitorie a lui Ioan Cînde de Rîu de Mori în ceta111 Hustului (comitatul Maramureşului), pe vremea cînd fusese comite
prin acele părţi (anexa 8).
Ne referisem deja la o relaţie care 'se contura cu familia Barb din Rîu
li rbat. O descoperire neaşteptată ne-a adus la lumină o genealogie care
I mureşte o seamă d e necunoscute2 6. A rezultat astfel că o Clara, fiică a lui
( • nde I, s-a căsătorit cu Barb (probabil Dumitru, fiul lui Lel) de Rîu
li rbat. După dte se pare, din căsătorie au rezultat numai fete: Bunisa,
/l1 1rzana (Bîrsana?), Kendada (Cîndada?)Z7 şi · o altă fiică pe nume Ciula
11

22 Deţinătoare Elena Savu, Bucureşti, Str. Bucşeneşti, nr. 17.
zi Sălaşu de Sus, aşezare străveche ro manească în Ţara Haţegului. (f.l.),

1967,

1111•lilomanuscris în posesia B.C.U. Cluj-Napoca, cota 504858.
~ 4 Cnezi romani d i n Transilvania în epoca lui Iancu d e Hunedoara Cîndeştii
11 n Rîu de Mori. In: RI, 37, nr. 6, 1984, p. 556-568.
:15 Datarea fer ecăturii evangheliarului lui Laţcu Cînde de la Mănă stir ea N eamţ.
1111 A IIAI, 22/ 2, 1985, p. 743-746.
:l!i D eductio g:m ealogiae familiae l(ende de Molom v iz. B.C.U. Cluj-Napoca, m s .
•• r. 24-2 :-i.
'l7 HTRTE, 11, 1900, p. 143.
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survenită probabil în 1449 sau cu puţin
înainte, Cîndeştii au obţinut un act de danie de la Iancu de Hunedoara
asupra tuturor bunurilor sale imobiliare, sub cuvînt că rămăseseră făr
moştenitori direcţi, masculini 28 • Ei puneau în uz o practică care era fun
ţională în alte părţi ale regatului, dar nu în Haţeg, unde condiviziuno 1
era legea de fier a moştenirii pămîntului. Rudele colaterale şi vecinii aveau
drepturi tradiţional recunoscute. De altfel, în februarie 1459, regele Matla
scria magistraţilor din comifatul Hunedoarei să sprijine pe Ladislau d
Rîu Bărbat, Ioan zis Pagan, Valentin Barb, un Ştefan, Clara, văduva lui
Barb şi fiica Ciula, care erau năpăstuiţi de către Cîndeşti. Se scria acolo
că aceia ceruseră donaţia unor posesiuni din Rîu Bărbat şi vecinătăţi t r
cînd sub tăcere existenţa moştenitorilor, s-au introdus cu. forţa şi continuau să le folosească spre paguba stăpînilor îndreptăţiţi29. Posedăm doui
acte care întăresc cele afirmate de către rege. !n ianuarie 1458, Cîndeştl
obţinuseră de la Mihail Szilagy, pe atunci guvernator al Ungariei, dona
ţia Ohabiţei, Federilor, Plăişorului, numit cu alt nume Uric, o pătrim
din Rîu Bărbat, jumătate din Ponor şi o pătrime din Bar30.
Reconstituirea genealogiei Cîndeştilor din Rîtţ de Mori o prezentăm
în anexă (nr. 9? 1, fără prea multe comentarii, pînă la sfîrşitul veacului al
XVI-lea. Bogăţia informaţiei nu ne îngăduie să facem aici o istorie a lor,
în detaliu. De altfel, interesul pentru ei scade deja din secolul în car
ne-am oprit datorită categoricei maghiarizări. Din acel moment îi urm "resc şi genealogiştii maghiari3Z.
Numele de Cînde a avut o frecvenţă deosebită în Haţeg . Numai în
cursul secolului al XV-lea îl întîlnim în familiile româneşti din Peşteana,
Săcel, Silvaşul de Jos, Şerel, Unciuc. Acela de Cîndreş se regăseşte la Coroieşti,' Măţeşti (=Zăvoi), Paroşi, Sălaşu. Trebuie să accentuăm că făn
indicarea particolei de nobilitate „de Malomviz", în cazul Kendeffy-eştilo
şi „de Varsan", la Kenderess-eşti, nu trebuie să ne hazardăm în asociaţil
cu familiile de origine haţegană. Spre pildă, în cazul numelui Kenderessi,
există şi alte familii purtătoare, care nu au nimic comun nici cu cei din
Rîu de Mori, nici măcar cu teritoriile Transilvaniei. Nu stăruim aici asupra absurdităţii apropierilor cu familii Kende, Kendy şi altele asemenea.
4. Tezaurul medieval din Sălaşu de Sus. Repertoriul des·c operirilor
monetare din Haţegul medieval este foarte sărac. Cît priveşte tezaure!•

(Chywla). La moartea lui Barb,

1

Vezi nota 15.
Ibidem.
'11! Arh. Naţ . Magh. Dl. 44.839.
31 Ea a fost întocmită pe baza următoarelor surse şi referinţe: pentru sec. XIV
- Radu Popa, Structures socio-politiques roumains au sud de la Transylvanie au:1:
commencements du Moyen Âge. In: RRH, 14, nr. 2, 1975, p. 307; sec. XV - o sumr
de documente edite şi inedite pregătite pentru tipar de Adrian Andrei Rusu, Ioan
Aurel Pop şi Ioa n Drăgan, sub titlul Izvoare medievale române şti (Editura Dacia,
1988); sec. XVI - ms. Deductio (vezi nota 26), alte genealogii ms. din Fondul K endeffy al Arh. Stat. Cluj-Napoca (pachet 6, nr. 459, 486, 487 etc.), Oratio fun ebris 11
lui Alexe Kendeffy din Cluj, 1783, documente de secol XVI etc.
:n Kovari L., Erdely nevezetese bb csaladai. Cluj, 1854, p. 151-1 53; Nagy Ivan,
Magyarorszag csaladai. Vol. VI. Pesta, 1860, p . 191-192; Bojthe Odon, Hunyadmegyc
sztrigymelleki reszenek es nemes csaladainak tortenetc. Budapest, 1891, p . Jl::l189 etc.
28
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monetare, cel de la Nălaţvad a fost publicat33 iar un altul, de la Ohaba
1 sub Piatră (com. Sălaşu de Sus) a rămas necomunicat după ce în anul
I 60 citisem despre el că ar conţine 602 piese34 • Deoarece lipsesc cu totul
•o nsemnări despre un tezaur monetar descoperit la Sălaşu de Sus, am
nmsiderat necesar să reproducem informaţia lui N. Pocanschi: „In anul
11130 s-a găsit un pahar de argint de aproximativ 300 gr. în care se aflau
:lO bucăţi taleri împărăteşti de argint. Pe pahar se afla următoarea in< rLpţie „Petrus Fejervizi 1636" şi o stemă nobilitară (!) a acestui nobil.
1
1' tlerii, în greutate totală de aproximativ 500 gr. sînt de prin anii 1616l 40. Pe unii se vede clar anul, iar pe alţii este şters din cauza uzurii" 35 1
I upă cum arată inscripţia paharului, s-ar părea că posesorul a făcut par11 din familia nobiliară din Rîu Alb. Faptul sugerează într-un fel oare'llre, un plus de precizie cu privire la locul posibil de îngropare, respectiv
r tre est de Sălaşu de Sus. Cronologia strînsă şi numărul mic de piese nu
lr dează o tezaurizare ci mai curînd un capital curent aflat într-un moHl nt dat la posesor.
Se cunosc multe alte ·tezaure transilvane, îngropate în intervalul
1030-165036. Deocamdată este primul tezaur monetar din vechiul comit11 t al Hunedoarei, care poate fi conexat altor tezaure transilvane îngrol te în intervalul menţionat. Ar fi o dovadă că neliniştile politice de atunci
„ u r eflectat şi în Haţeg. Trebuie să avem în vedere că discutăm despre o
l giune confruntată şi cu incursiuni turceşti. Cu cele trei tezaure monelnre pe care le avem la îndemînă, mesajul numismatic rămîne neconciludent.

MISCELLANEA HATZEGIANA
lNOTES ET REINTERPRETATIONS CONCERNANT L'HISTOIRE DU PAYS DE
HAŢEG AU MOYEN AGE) (I)

Resume

La Recherche historique du moyen âge dans le Pays de Haţeg (district situee at
•lld-ouest de la Transylvanie) a progressivement evolue depuis presque un sieclE
1L demie. L'ensemble des problemes complexes, concernant le sujet, se trouve ar
1•1mtre des preoccupations d'un f:rand nombre d'historiens, historiens d'art, n u·
1nlsmates, archeoloques. Les notes qui suivent ont comme but, l'elargissement de!
nformation ou la presentation de nouvelles opinions concernant les aspects d~
l'hlstoire medieval de Haţeg.
1. L'heritage materiel de l'Antiquite ecrit comme la suite d'un article pr ece·
nt de l'auteur met en evidence la circulation des monnaies antiques dans IE
~

Vezi nota 4.
Octavian Floca, Două descoperiri monetare feudale din secolele XVI-XV f ,
ln r eg. Hunedoara. In: SCN, 3, 1960, p. 559.
:JS Sălaşu de Sus ..., p. 15.
:J6 E. Chirilă, Istvan Bajusz, Tezaurul monetar de la Verveghiu (sec. XVI' VII). In: ActaMP, 11, 1987, p. 225, cu trimiteri bibliografice la lista c o mpletă ~
•zaurelor descoperite în Transilvania, în intervalul care ne interesează.
34
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COI'!'lffierce medieval, discute la transformation d'une ruine en eglise (Densuş ), la
mise en valeur du petit inventaire de l'ancienne capitale 'de la Dacie et l'apparition
d'.e s pieces reutilisees a quelques 30 km d'une site roman inregistre (Monaster •
Cerna).
1
2. L'histoire e~ Za gen ealogie d es familles roumaines de la vall ee de Săla.~. A
l'aţde d'un privilege date vers les annee 1670 1'<1uteur demontre les commencements
dans les milieux roumains d'up.e preoccupation concernant le ş-enealogie des la
moitie du XVe siecle. La famille s'integre dans une couche sociale proche
la
paysannerie. Un annexe d'un document de, 1794, mentionne la famille parmi les
soidats du ne Regiment frontalier autrichien.
3. Les Cîndeşti de Rîu de Mori, les plus importants feodaux de la region, sont
suivis a travers leurs lienes de parente a vec une autre famille roumaine d e Rîu
Bărbat. A cette occasion l'auteur publie une genealogie integrale de la famill e q ui
va · de la fin du XIIJe siecle jusqu'a la fin du XVJe siecle.
4. Le tresar medieval de Sălaşu de Sus a ete decouvert 1930 mais on l'a perdu.
11 contenait 20 monnaies emises entre 1616-1640, deposees dans une coupe qui avait
apartenue a un noble d'origine roumaine, Pierre Fejervizi (de Rîu Alb).

a

ANEXE
1. 1459 februarie 16, Buda

Matia, r egele Ungariei, în tăreşte p e Cost an, Nicolae ş i Ioa n, fiii lui V lad, Titul ,
fiul lui Cristan, ş i Andrei, fiul lui Gligul dP S ă l aş u, în st ăpînirea Unei pătrimi din
posesiunea Să laş u.
Nos, Mathias, dei gratia , r ex Hunga rie, Dalmatie, Croatie etc., memori e commendamus tenore presentium significantes quibus expedit [universis, quod nos considera]tis1 fidelibus et fidelium servitiorum gratuitis meritis fidelis nostr i K ozth an,
filii Vlar de Zallaspataka [per eum uti] 1 didicimus primum sacre huius regni nostri
Hungarie corone et expresse nobis sub locorum et temporum varietate iuxta suc
possibilitatis exigentiam exhibiture et impensure quandam portionem [possessiona l'iarum in dicta possessione]1 Zallaspataka, in comitatu de Hunyad habitam, videl icct
quartam partem eiusdem possessionis, in cuius pacifico dominio [idem] 1 Kosztha n
progenitores suos ab antiquo perstitisse seque persistere [asserit etiam de] 1 presen li,
item totum et omne ius nostr um regium si quod etiam alias qualitercumque h aberemus a ut n ostram ex quibus[cumque causis, viis, modis et !'ationibus] 1 conccr ner ent
maiestatem simulcum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet videlicct
t err is ar ab ili bus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, feneti s, [silvis] 1,
nemoribus, m ontibus, vallibus, vineis, vinearumque promontoriis, aquis, fl u.vis a q uarumque decursibus, molendinis et eorundem locis [et gep.eraliter quarumlibet]l utilitatum et p ertinentiarum eiusdem integritatibus quovis nominis vocabulo vocitatis
sub suis veris metis et [antiquis limitibus] 1 premissis ut prefertur stantibus et se
h abentibus memorato [Kozthan et per eum Nicolao t:tl2 · Johanni, filiis Vlad, ac T itu!, filio Kristan et Andrea , filio Gligul, fratribus suis ipsorum[que J{er ed ibus el
posteritatibus universis]l nove nostre donationis titulo dedimus, donavimus et contulimus imo damus, donavimus et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendas, possidendas [et habendas, salvo iure alieno] 1 harum ,nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante quas in formam privilegii [redigifaciemus nobis in]1
specie fuerint reportate.
Datum Bude, feria sexta proxima post festum beati Valentini martiri, anno
domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono.
I

Transumpt în actul lui Matia, r egele Ungariei,
din {mai) 1464, Buda, nr. 4.
1. Lacnnl!. !n trasumpt, lntrcgit dupl!. sens.
Lacună ln transumpt, lntrcglt din contextul actului cadru.

2.
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2. 1459. fcbruarje.)6, Buda

Matia, regele Ungariei, porunceşte· capitlului din Alba Julia să introduc;i pe
Costan, Nicolae şi Ioan, fiii lui Vlad, Titul, fiul lui Cristan şi Andrei, fiul lui Gligul
de Sălaşu, în · stăpinirea unei pătrimi ~in ·posesiunea Sălaşu.
·
Mathias, .dei gratia, rex' Hungarie, Dalmatic, Croatie etc„ fidelibus nostris, · capltulo ecclesie Albensis Transsylvane, [salutem et gratiam!
Cum nos] 1 pro fidelitatibus et fidelum servitorum gratuitis meritis fidelium
I n o~trum Kozthan, filii Vlad de Zallaspataka, per ·e um uti] 2 didicimus primum sacre
huius regni nostro Hungarie corone et expost nobis [locis et temporibus debitis]1
Iuxta sue possibilitatis exigentiam exhibitis et impensis quandam portionem possesionariam in dicta possessione Zallaspataka, in comitatu de Hunyad habitam, · in
t•uius paeifico dominio idem Kozthan progenitores suos ab antiquo [perstitisse seque
pcrsistere. asserit] 1 etiam de presenti, item •totum et omne ius nostrum regium · si
11uod etiam alias qualitercumque ha:beremus in eadem aut nostram ex quibusvis
1·a usis, viis, modis [et rationibus concernerent maiest]ateml simul cum cunctis suis
utilitatibus et pertinentiis quibuslibet premissis sic ut prefertur stantibus et se
hn bentibus memorato Kozthan et per eum Nicolao [et Johanni, filis]'J Vlad ac Titu!, fil io Kristan, et Aridrea, filio Gligul, fratribus suis ipsorumque [heredibus et
posteritatibus universis; vi]gore1 aliarum literarum nostrarum donationalium exinde
c•onfectatum nove nostre donationis titulo [imperpetuum]l conferimus velaminusque
1•osdem in dominium diete portionis possessionarie ac iuris nostri regii in eadem hahlli per nostrum et vestrum homines legitime facere introduci. [Ideo fidelitati] 1
v stre firmiter precipimus et mandamus quatenus vestrum mitatis hominem pro teslmonio fidedignum, quo presente Demetrius de Uncsuk aut alter Demetrius de
Zil vas vel Dancsul de eadem Zallaspataka ad facies predicte portionis possessionarl în [eadem] 1 Zallaspataka habite, consequenterque iuris nostri regi in eadem hal>lti, vicinis et commetaneis eiusdem universis inibi legitime convocatis et presentihus accedendo, introducat prefatos Kozthan, Nicolaum et Johannem, filium Vlad,
11c Titul, filium Kristan et Andream, filium Gligul, [in dominium eiusdem] 1 iuris
nostri regii statuatque eandem , et idem eisdem simulcum cunctis suis utilitatibus
t pertinentiis quibuslibet premisse nove nostre donationis titulo ipisi incumbenti
I r petuo possidendas si non fuerit contradictum. Contradictores vero si qui fuerint
1•vocet eosdem [contra annotatos Kozthan, Nicolau111 et Johannem et alios]2 prescript s nostram personalem in presentiam ad terminum competentem rationem contratllrtionis [eorum] 1 reddituros. Et post hec huiusmodi introductionis et statutionis
.l'riem cum contradictorum et evocatorum si qui fuerint vicinorumque et commetn neorum qui premisse statutioni intererunt nominibus terminoque assignato eidem
no tre personali presentie.
Datum Bude, feria sexta proxima post festum beati Valentini martiris anno
de mini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono.
Transumpt tn actul capitlului din Alba Iulia,
din 31 marti~ 1459, nr. 3.
1. Lacună ln transumpt, lntregit după sens şi stilionarul epocii.
2. J.acună ln transumpt, lntregit din context.
11. tn copia transumptului scris Nicolao, filium Johanni. Filiaţia corectă rezultli din context şi privikgiul regal din

1404, nr. •·

3. 1459 martie 31, (Al ba Iulia)

Capitlul din Alba Iulia adevereşte că a introdus fă ră împotrivire pe Castan,
Nicolae şi Ioan, fiii lui Vlad, Titul, fiul lui Cristan şi Andrei, fiul lui Gligul de
laşu, în stăpinirea unei pătrimi din posesiunea Sălaşu.
Capitulurn ecclesie Transsiluane, [omnibus Christi fidelibus, tam presentibui;,
c111um futuris] 1 presens scriptum inspecturis, salutem in salutis largitorel
· ·.•
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Ad universorum notitiam harum serie volumus pervenire quod nos litteras
introductoriales pariter [et statutoriales serenisssimi principis et domini]l, domini
Mathie, dei gratia, regis Hungariae, Dalmatie, Croatie [etc., domini nostri naturali:!
atque gratiossissimi, nobis ablatas sumpma cum] 1 honore et obedientia [recepimusj~
in hec verba: (Urmează actul lui Matia, regele Ungariei~ din 16 februarie 1459, Buda,
nr. ·2).

.

,

Nos itaque mandatis eiusdem domini nostri regis in omnibus obedire cupientcs
ut tenemur [una cum prefato] 1 Danchul de dicta Zallaspataka, homine sue serenJtatis, nostrum hominem videlicet discretum virum Johannem presbiterum, magistrum
hospitalis sancti spiritus în castro [Albensis]~ fundata, ad premissam introductionem
et statutionem faciendam nostro pro testimonio fidedignum [qui demu]ml exind
ad nos reversi, nobis concorditer retulerunt quod ipsi feria sexta proxima post festum
beati Greg9rii pape novissime preteritum4, ad facies predicte portionis possessionari
videlicet quarte partis eiusdem possessionis Zallaspataka, in dieto comitatu Hunyad
existentis, [consequenterque dicti]l iuris regii in eadem habiti, vicinis et commetaneis eiusdem universis inibi legittime convocatis, presentibus egregiis et nobilibu
viris Kendres de [... ]5, Stephano de Zachal, Bazarab de Reusor, Sar[ ... ]5 de Parosd,
Demetrio de Unchuk, Zerechen de Geor[., .]5 Felsoszallaspataka [... aliisque] 6 quam
pluribus accedendo, introduxissent memoratos Koszthan, Nicolaum et Johannem,
filium Vlad ac Titul, filium Kristan et Andream, filium Gligul de Zallaspathaka,
in dominium eiusdem quarte partis et dicti iuris regii in eadem habiti [statuissentque eidem eas]dem1 ipsorumque heredibus et posteritatibus universis simulcum
cunctis earundem utilitatibus et pertinentiis quibuslibet premisse nove donation is
regie [titulo ipsi incumbenti]l perpetuo possidendos nullo prorsus contradictore apparente sufficientes et legittime diebus [in facie eiusdem iuxta regni consuetudinem]1
moram faciendo. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam pre!>entes litterM
privilegiales pendenti et autentici sigilli nostri [munimine superinde duximus roboratas]1 concedendas.
·natum quinto decimo die diei introductionis et statutionis [prenot]ato1, venerabilibus et honorali>ilibus viris, dominis Gothardo preposito, [Anthonio cantore]7,
Mathia custode, decretorum doctorum, [Stephano, archidiacono de Tylegd] 7 ceterisque concanonicis diete ecclesie nostre salubritcr existentibus et devote.
Transumpt ln actql lui Matia, regele Ungariei, din
, (mai) 1464, Buda, nr. 4.
I. I,acunll. ln transumpt, tntregit dupll. sens şi stilonar.
2. Cuvfnt lipgll. ln transumpt.
3. I,acunll., lntregire prob<lbilll..
4. 1G martie H59.
5. I.acună ln transumpt.
6. I.acunll. tn transupt, lntregit parţial dupll. sens.
7. I.acună tu transumpt, întregit pe baza altor acte capitulare clin

epocă.

4. 1464 (mijlocul lui mai, Buda)

Matia, regele Ungariei, întăreşte lui Costan. fiul lui Vlad de Sălaşu de Sus,
Nicolae şi Ioan, precum şi lui Titul, fiul lui Cristan, şi Andrei, fiul lui
Gligul, actul său din 16 februarie 1459, Buda, şi actul capitlului din Alba Iulia,
din 31 martie 1459, in legătură cu stăpînirea unei părţi din posesiunea Sălaşu.

fraţilor săi

Mathias, dei gratia, Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galitie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex, omnibus Christi fidelibus, presentibus pariter et

futuris, presentium notitiam habituris, salutem in omnium salvatorel
Decet regiam sublimitatem benemeritorum [... ]1 atque eos condigno favor
prosequi ut dum se conspexerint favoribus regis idoneos non solum laudem donati
sed etiam in exemplum et imitamentum aliorum se parerit.
Ad queque grata [... ]1ones.
Proinde ad universorum notitiam harum serie volumus pervenire quod fidelis
noster Koztan, filius Vlad de Felsoszallaspataka, nostre veniens in conspectum in
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111, ac Nicolai et Johannis, filiorum Vlad, et Titu!, filii Kristan, necnon Andrea.
III I Gligul, fratrum suorum personis, exhibuerunt et presentaverunt nobis quasdam.
lll1i'ras, unam nostram priori secreto sigillo nostro quo ante coronationem utebamur
I .J1 communitam, aliam vero capituli ecclesie Transsilvane, sigillo eiusdem quo
111 un tur impendeniti consi,gnatam nostra mediante nos portionem possessicmariam
I dicta possessione Szallaspataka, in comitatu Hunyad existentes habitam, videlicet
11111rtain partcm eiusdem possessionis, item totum et omne ius nostrum regium si
1111od in eadem portione possesionaria qualitercumque haberemus simulcum cunctis
li H utilitatibus et pertinentiis quibuslibet eidem Kosztan~ et per eum antefatis
NJc•olao, Johanni, Titul et Andrea, fratribus suis, ipsorum heredibusque et posteri1tllb us universi ş nove nostre donationis titulo in perpetuum dedisset et contulisse
tlri scimur in prefata videlicet [...]1 per idem capitulum predicta portic possessio1111ri11, per nos, memoratis Kosztani, Nicolao, Johanni, Titu! et Andree sic donata
p• I, nullo contradictore existente legitime statuata [fuisse declarantur tenorum sub1•11 11 ntiumfl supplicans maiestati nostre idem Koszthan 2 , suo et aliorum supra
1111mi nibus humiliter et devote ut nas [prescriptas am]basque:i litteras nostras scilicet
·I 1Hcti capituli ac omnia in eis contenta ratas, gratas et acceptas habere litte11 q ue4 nostris privilegialibus inseri et inscribifacere pro eisdem Koszthan2, Nicolao.
IHhnnni, [Titul et Andre ac ... ]5 heredibus et posteritatibus universis innovando
1•rJ etuo valituras confirmare dignaremur. Quarumquidem litterarum prima [vide1le 1•t nostre]:! scilicet donatiol\lalium tenor verbalis est talis: (Urmează actul lui
l11lia, regele Ungariei, din 16 februarie ~459, Buda, nr. 1).

Alterius fvero scilicct ipsius capituli ecclesie Transsilvanefl verbalis îs est:
actul capitlului din Alba Iulia din 31 martie 1459, nr. 3).
Nos igitur humillime [supplicationibus prefatis Koztan de Felseszallaspataka
1
l'I• 1· eum modo premisso maiestati nostre suo et aliorum supradictum [porrectis
11•11!11 benignitate]:S auditis et clementer admissis (consideratis etiam fidelitatibus et
•t t Hiis fidelibus eiusdem per eum sacre corone dicti regni nostri consequenterque
11111Pstati nostre locis et temporibus debitis et impensis prescriptas literas nostrasl'
1· 1C'et et dicti capituli non abrasas, non cancellatas nec in aliqua sui parte sus11•rlas [sed omni prorsus vicia carentes] 3 de verbo ad verbum sine diminuatione et·
111(mento aliquali presentibus litteris nostris [privilegialibus insertas quo ad omnes
11r11ml3 continentias, clausulas et articulos [eatenus quat~nus eedem rite etP le1l tll me emanate existunt acceptamus, approbamus et ratificamus et nihilominus
1 t omnia în eis contenta ...]5 dem Kozthan2 per ei.lm maiestati nostre et sacre dicti
11Jn no[stro ... ]5 constanter exhibitis et impensis easdem [ ...]l contenta pro pre111111; Kozthan2, Nicolae, Johanni, Titu! et An[dree ...]5 maiestatis sequentia ac de
llMilio prelatorum et baronorum nostrorum [... )1 perpetuo [valituras confirmamus
1'11'1. ntisP scripti patrocinio mediante [salvis iuribus alienis. ln cuius rei memo1l11m]3 in firmitatem perpetuam [presentes literas nostra pendentis et autentici si11 1111 nostri .. . ]mus5 munimine roboratas eisdem duximus concedendas.
Datum fper manus reverendissimi in Christo patris]" domini Stephanni, eccJell1rum Colofcc::nsis et Bachiensis arhiepiscopo, aule nostre supremi cancelarii, fideli~
111l'fri dilecte, anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto ...]5 idus
1111111! ]3, regni nostri anno septimo, [coronationis eidem vero primo, venerabilibus in
'lti Ista patribus]:s. dominis Dionisio de Zech [cardinali et legate Strigoniensi, eodem.
l11nilno Stephanni, Colocensis archiepiscopis etc.r 1•
(Pe ver.~o, de o altă mină tîrzie:} Anna domini millesimo sexcentesimo trigelmo sexto, feria secunda proxima post dominicam Exaudi, proxime preteritum, in·
111111 ssione Bachii et .i?enerali dominorum nobilium congre,i?atione praesentes littere
111 lv llegiales praesentatae perlectae publicataeque sunt nul'lo contradictore.
(lhme ază

Stephanus Berekszaszi notarius comltatus Hunyadiensi
Transumpt din .1urul anului 1670, al rechizitorilor
capitlulµi din Alba Iulia, după orig. pe pergament.
I , J,acună ln tran•umpt.
Astfd ln transumpt.
A. I,acun!I, lntregită pe baza stilionarului de epocA.

~.

4. ln transtunpt urmează. litleTisque subpunctat.

N,

II

Lacună

ln tra119mpt,

completată parţial după

stilionarul de epocii.

'!nrge lia XX
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5. (circa 1670, Alba ' Iulia)

Rechi'zitorii capihului din Al ba Julia t ranscriu, · 1a cerere a no bi liloi· Ştefan
Ioan Roşca de Sălaşµ de Sus şi a altor rude colaterale, privilegiul dat de Matia,
r egele Ungariei, în mai 1464, strămoşilor lor.
şi

~

-

Nos requisitores li{ter]arum 1 et litteralium instrulffientum [. .. p conser vatorio
capituli ecclesie Albensis · Transilvaniae repositarum et locatarum ac aliarum quarumlibet iudiciarum [: .. ]3 legitimorumque maridatum illustrissimi pri ncipis execut ores, damus pro memoria per praesentes, quod egregii et nobiles Stephanus · et
Joanes Roska de Felsozalaspataka [. .. p Roska\ filii dudum Roska , filii pridem
M ichaelis filii dudum Andree, filii olim Nicolai, [fiHi ia m olim Vla d]" d e F elsozalasp a taka, tam suis ipsorum, quam nominibus et in p ersonis· caeterorum suor um co11sanguienorum [ ... ]3 annis, scilicet et Ladislai„ filii .quondam M ichaeli s, filii [, ..: ]J,
filii iam pridem Michaelis, filii dudum Andree, filii olim Nicolai, filii iam olim
Vla d [...]3 , filii quondam Michaelis, filii dudum Ladislai, filii pridem Ros~a. filH
iam pridem Michaelis [.. ,p, filii Andree, filii olim Nicolai, filii ab ol im praedicU
Vlad [ .. .]3 progenitorum Ladisl;ii, filii pridem Koszta, filii iam pridem Jankul,
filii [ ...]3 Petri, filii dudum Micliaelis, filii pridem Karacson, filii iam prldem
Her[za]~. filii dudum [...)3 dudum Ladislai, filii olim ~oztha1,l. filii . a b · olim [. . .p
filii quondam Danciul, filii pridem Moysi, filii iam pridem Volfgangi, filii dudum
Simul, filii iam dudum [. . :]3 Stephani, filii iam pridem Volfga n g i, filii [ ...]3 . Tit u!,
f ilii a b olim Krizthan praefati. Item Niagomir, filii Joannis, filii quondam Step hanl,
filii dum Niagomir, filii pridem Nicolai, filii olim Titul [... ? Michaelis, filii quon·
dam [.. .]~ pridem Titul, filii olim Kriztan memorati. Item Michaelis, Gligaj,1 , el
Balul, filii Demetrii, filii quodam Balul pridem alterius Demetrii, filii iam p ddem
Joannis, filii dudum [. . .]3 Michaelis, filii Joannis, filii alterius [ ...)3 filii olim Gligul
annotati. Item Mathiae6 [...]J filii Joannis, filii quondam Mfchaelis, filii. dudum
Ladislai, filii iam dudum Dan, filii pridem AnQree, fllii [Gligul ... ]7. fiiii Demetril,
filii condam Joa nnis, filii dudum alterius K Yre, filii iam dudum [ ... ]3 • Idem D metrii et P etri, filiorum quondam alterius Demetrii. filii pridem J a nkul, filii ·iam
pridem Vla d, filii dudum Da n praenotati [.. . ]~ .
(Urmeazil actul lui Matia, regele Ungariei, din mai 1464, Buda. nr. 4) .
rupt şi dispilrut)

(Sfîrşitul

Orig. stare precară, cu rupturi ş
pete şi cca o p ătrim e din final di ~
părută.

Arh.

J . Rupt şi tntregit după sen1.
2. Rind scris cu majuscule.
8. Rupt şi şters .
~ . Rupt, lntregi t din context.
5. Rupt. lntregire probabilă .
6. Cuvlnt scr is deasupra rlndului.
7. Rupt şi ş t ers, lntregi t parţi al d in cqg tcxt„
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7. 1794 mai 20, Deva
Lista grănicerilor din campania
r egal din 18 ianuarie 1794.

haţegană lăsaţi

la

vatră

în urma rescriptului

Capitanei Reissinger seu Haczegiensis Centuria. Consignatio. Illorum patrum familias qui ad designato m specificatione •i n Benigno Rescr.ilpto Regio de dato ·18 lanuarii 1794 allegatos et pro dimissione qualificatos nobiles familias limitaneas spectant consequentur una cum prolibus ipsorum sub infranotatis diebus per Regiam
Comissionem Investigatoriam in consequentiam praecitari Beaigni Rescripti Reg ii
Militari affective dimissi sunt.
Familia Roska

Gregari us Janos Antal
Grcgarius Laszku Antal
.l/2 invalidus Istvan Kenda
·Gregarius Istvan Antal
Gregarius Petru Antal
Gregarius Petru Antal
Invalidus Matsinik Antal
Gregarius Janos alui Janos Antal
Gregarius Istvan alui Laszku Pogan et eius frater Janos
1/2 invalidus Mihajalui Lâszku1 Gruitza
1/2 invalidus Andrâs Pogan
Gregarius Janos al Mihai Gruitza
Invalidus Janos Roska
Gregarius Joszim Roska
Gregarius Anton Kenda alias' Roska

:Familia Vlad alias Nandra
Invalidus Mittu Vlad
Vicecaporalus Janos Vlad
Viceca poralus Nândra Vlăd
lnvalidus Janos Vlad Nandra
Gregarius Nandra Vlad
Grcgarius Solomon Vlad
Gregarius Mihcij Vlad
Familia Bal alias B6.los

.1

·i

,..

Gregarius Pavel Glig
dregarius· Pavel Glig
Vicecaporalus Stephân Bălos
Gregarius .Janos Bălos
Tnvalidus Petru Bâl
Gregarius Sebestian Băl
Gregarius Laszku Bâl
Familia Ittul alias Popa

Gregarius Sandor Faur Ittul
Capellarius Mihai Popi Ittul
Gregarius Pavel Ittul
Gregarius Manye Ittul
Gregarius Petru Mang alias Ittul
Gregarius Janos Mang alias Ittul
Gregar-ius Mittu Mang alias Ittul
Gregarius Petru Mang alias Ittul
' Astre ln copie.
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Familia Kira

Gregarius Petru Kira
Gregarius Mihaj Kira
Gregarius Laszku Kira
Gregarius Juan Mester, alias Kira
Gregari us Antal Kira
lnvalidus Janos Kira 1
Gregarius Janos Gabor alias Kira
Gregarius Laszku l\iilitze alias Kira
Gregarius Mihaj' Militze alias Kira
Gregarius J a nos Militze alias Kira
Familia Negomir

Comand. N egomir Mihcily
Gregarius Istvan Negomir
Gregarius Antanaszie Negornir
Jnvalidus Laszku Negomir
Gregarius Stânts Negomir
Ad familiam Bcil alias Bcilos pertinent in possessione Szcillâspatalc

Invalidus
Invalidus
lnvalidus
lnvalidus
lnvalidus
Tnval idus

Petru Szelesăn alias Bălos
Janos Szelesăn alias Bălos
Gabor Szelesan alias Bălos
Martin Szelesan alias Balos
Janos Szelesan alias Bălos
Lă szku Szelesan alias Bălos

Familia Jcinkul

l /2 invalidus J a nos J ankul
Gregarius Janku Jank
Gregari us Rusz Jankul
l/2 invalidus Stephan Jănkul
C:regarius J,,ăszku Jănkul
Gregarius Pantilimon Jănkul
Grcgarius Nikita Jănkul
Gregarius Petru Jankul
Quod praespecificati Patresfamilias in consequentiam Benigni Rescripti Regii
1l1
to 18 Januarii anni currentis, per nos infrascriptos et quidem illi ad centuriam
l11tv. giensem spectantes Mensi et Statu Militari realiter dirnissi sunt praesentibus
1 1 I ffn oscimus. Signatum Devae die 20 Maji anno domini 1794.
ss. Comes Josephus de Bethlen, praeses comissionis
ss. Josephus Szegedi, Consiliarius Gubernialis
·s. J. Bedeus, major
ss. Daniel de Strausenburg, Gubernialis Secretar
Orig. în posesia Elenei Savu, Bucureşti
(1967). Copie a lui N. Pocanschi in m onografia ms. a Sălaşului de Sus.
8. 1449 iulie 8, Pesta
Iancu de Hunedoara, guvernatorul Ungar:ei, la

rugămintea

lui Ioan Cîndreş
şi comite de
acesta, dăruindu-i

11! H u de Mori, fost castelan de Hust, acum castelan de Munkacevo
11 , înzestrează capela de piatră construită in Hust de către
li tli• fior ini de aur din veniturile cămării sării din Maramureş.
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Nos, Johannes de Hwnyad, regni Hungarie gubernator etc. memorie commendamus tenore presentium significantes quibus incumbit universis quod nos enim ad
humilime suplicationis instantiam egregii Johannis Kendrys de Malomwiz; alia'!
de Huzt, nune vero de Munkach, castellanus noster ac comes de Bereg, nobis propterea porrecte tumque obspem et devotionem nostram quas circa beatam ·Marie virginis gerimus in cuius honerem idem Johannes KendrYs quadam unam capellam
lapideam in dicta civitate Huzt, in comitatu Maromorisiensi existente construxissc
asserit eidem capelle consequenterque vittricibus eiusdem pro tempore constitutis
de camera salium regalium Maromorosiensi ubi et in qua Kamera 1 idem exciper
voluerint ad rationem regie maiestatis sales ad valorem duodecim florenorum auri
se extendentes vel eosdem duode<:im auri in puro auro per ipsos camerarios pro
tempore constitutos dandos imperpetuam elemosinam duximus dandos deputandos
et conferendos im.mo damus et conferimus per presentes quocirca vobis omnibus et
sigulis salium regalium in dicta camera Maramorosiensi nune constitutis et infutwum constituendis harum serie firmiter precipiendo mandamus quatenus habi tu
presentium notitia memoratos sales ad dictos duodecim florenos auri se extendctium2 vel ipsos duodecim florenos in puro auro singulis annis .v ittricibus antedict
capello in perpetuum reddere et persolvere modis omnibus .. debeatis. Aliud non
facturi presentibus perlectis exibenti restitutis.
Datum in civitate Pestiensi, feria tertia proxima ante festum beate Margarete
virginis et martiris, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono.
Arh. Naţ. Magh. Dl. , 25.201/4
Copie ln fosta arhivă a oraşului .Husl
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