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Inițial, am încercat să fac o documentare pe baza celor mai vechi hărți existente și la
care am avut acces; iată câteva rezultate:
Cea mai veche hartă găsită a fost Tabula Hungarie (din anul 1528), cu un detaliu
prezentat alăturat:
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Deoarece, pe vremea aceea hărțile erau realizate mai mult pe baza „datelor povestite”,
nu este de mirare că multe dintre localizări nu corespund; am marcat câteva dintre
locațiile de interes; spre vest de Vârșeț, apare „Campus Maronis”, care în latină ar
însemna - Ținutul crestelor/culmilor de munte, probabil în vremea aceea, pădurile
începeau înainte de Cula Vârșețului și se continuau în Carpații Meridonali (Transalpina
pe hartă).
Într-o hartă militară a Ungariei din 1606, nu apare Nera și Bârzava, dar Carașul are
Timișoara
Caras
Marons Campus
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es

un afluent important, Barchza!
O hartă franceză a Ungariei din 1688 amintește, pentru prima dată, de „Țara
Almăjului” (Terre de Halmas). Nu am reușit să identific localitatea Karom ca, de altfel
nici râul Barachi sau Barachza.

O hartă elaborată, probabil pe suport militar, în care apar localitățile de atunci, este
cea a lui Griselini din 1776, folosită și de Nicolae Iorga, și are un plus de date (de altfel,
Griselini a parcurs zona).

Merită a fi menționată și o harta din 1788 a Banatului Timișan (realizată în Olanda),
unde apare cetatea Almas, probabil inexistentă la acea vreme, poziționată undeva către

Buceaua. De altfel, sunt mai multe localități care sunt poziționate greșit, de exemplu,
Domașnia este la sud de Mehadia! În această hartă sunt marcate și drumurile poștale din
acea perioadă.
Primele referiri despre Almăj se pare că au apărut în anul 1241, când un nobil din
Almăj, Iacob Gârleşteanu, a ajuns ban de Severin (după A. Golopenția, după alții - ban în
Croația sau Bosnia).
Ca dată certă, prima referire la Almăj se face în anul 1307, când episcopul de
Kalocsa (Calocea) - localitate situată la sud de Budapesta, pe Dunăre, sediul unei

arhiepiscopii catolice din Ungaria, înființată în 1135 (după unii, în anul 1000 de către
Ștefan cel Sfânt), a cărei jurisdicție se întindea și asupra Banatului - a reclamat pierderea
unei proprietăţi posesio Halmas, datorită ocupării acesteia de către voievodul
Transilvaniei de atunci, Ladislau Kán, în urma excomunicării pronunţate împotriva sa.
Existența unei cetăți a Almăjului este confirmată în anul 1370, prin referirea la
iobagii regali din villa Almas.
O hartă istorică interesantă a Almăjului a fost realizată de către Sperger Vazu , inginer
hotarnic la Bozovici, o personalitate deosebită care a avut preocupări istorice. Este
lăudabilă cercetarea lui din 1932, când a avut curajul să meargă la Budapesta (era evreu),
și să întocmească harta atașată. De remarcat că harta conține date suplimentare care nu
există în lucrările de referință ale lui Pesty Frigyes. În hartă sunt marcate toate locațiile
din Țara Almăjului, împreună cu proprietarii acestora și anul consemnării.

Date interesante se găsesc în legătură cu Cetatea Cuiești, prima dată fiind amintită în
anul 1341. Castrum Kwesd, (Kuesd sau Kevesd) - este primul district privilegiat bănăţean
atestat documentar în 1341, apoi din nou, în anii 1349 - 1351, (districtus Kuest), localizat
la Găvojdia. În anul 1363, se consemnează că Gavojdia (inclusiv pârâul), aparținea de
cetatea Kuesd.
Peste câţiva ani, în 1370, era menţionat şi „Radul vayvoda comes de Kuesd”, unul
dintre cnezii şi voievozii locali. Cetatea Cuieşti sau “Cetatea Pietroasă” (magh. “köves” –
pietros), era amintită odată cu cnezii din districtul aparţinător în 1376 (kenezius de
districtu castri Kuesd); în anul 1391, Kuesd se prezintă ca centru de district „Kenesius de
districtu castri Kunesd” şi în 1395, „castrum Kwesd”.
În anul 1364, palatinul (viceregele), constată că moara din Kuesd (este și prima

atestare a unei mori existente în Almăj), aflată pe râul Narad (în 1358 era citat ca râul
Nyaragh), a fost dărâmată de oamenii slujbaşului şi iobagii din Almăj, care au rănit cu
săgeţi pe slujbaşul şi pe cneazul de acolo.
În Harta istorică a Văii Almăjului, V. Sperger plasează Kuesd între Șopotu Nou și
Gârnic, cu citare din anul 1376. Deci, urmele cetății ar trebui să fie în Almăj, pe Culmea
Gavajdia, lângă comuna Șopotu-Nou, pe unde curge și pârâul Gavajdia.
Alte documente din secolul XIV care ar putea avea legătură cu Almăjul, ar fi:
- în anul 1341 este consemnat Miklos de Teryan (Tăria?).
- în anul 1363, regele ordonă capitlului din Cenad să trimită pe magistrul Benedict
Himfy pentru clarificări între nobilii: Mihail zis Bobal de Voiteni, Nicolae de Zlatinch
(Slăcinic?), Nicolae de Kereztes (Cruceni), magiştrii Ladislau fiul lui Pousa, Blasius
fratele său, Danciu de Macedonia, Luca de Nyarag (Nergăni?), Paul fiul lui Kilian,
Dionisie fiul lui Nicolae.
- în anul 1364, posesiunea Teryen, din comitatul Caraş, avea 2 gospodării și este
zălogită pentru 10 mărci.
Începând din secolul XV, încep să apară mai multe informații despre Almăj. Astfel, în
anul 1402, sunt menționate într-un document despre Mehadia, localitățile Jabolchina
(Iablanița) și Zalyn (după Sperger, lângă Prigor, dar el amintește și de Borloven).
La 10 iunie 1410, într-o scrisoare de la Timisoara a lui Ozorai Pipo (ofițer la
Curiatum salinen regalini), este amintit Gerlistyei István care îi face fiului său Sebestyén
o donație. Și Sperger, consemnează la Rudăria, în 1410 pe Gerlystyey Istvan.
După Sperger, aşezarea de la Köszek (Cusec, pârâu de la Poneasca, spre Zăbăl), avea
în anul 1421, ca proprietar, pe Nagylaki Janós.
O atestare a districtului Almăj este aceea care se referă la deplasarea în Almăj în 1430,
a lui Nicolae Redwitz (Radawitz), comandantul Cavalerilor Teutoni, pentru ca, la faţa
locului, să lămurească nişte abuzuri făcute de câţiva cnezi şi nobili (furt de oi).
Istoricii consideră că prima localitate din Almăj atestată documentar în anul 1439,
este Mocerișul, care apare într-un act emis de capitlul din Arad: este amintit Georgius de
Mochorus, fiind vecin cu Csornai Mibályt și Balást Csorna, la Plugova, Toplecz etc.
Alte documente amintesc că în anul 1447, Tomeschy D. (Tomeșel), era proprietar la
Zelyn, Kalva (și la Borloven, după Sperger) și în același an, la Şopotu nou erau proprietari
Temesely Deeski, Laszlo și Peter Fiat (după Sperger).
În anul 1452, la adunarea comună a celor 7 districte bănăţene de la Caransebeş,
reprezentantul districtului Almăj a fost Ioan Selişte (Johannes de Sylisthea), ca să depună
jurământ pe lângă Mihai Ciorna în cauza posesiunii Drencova (în perioada respectivă,
Drencova făcea parte din districtul Almăjului care se întindea până la Dunăre). A
participat și Blasius (Vlasie) de Gerlestha.
În anul 1457 apare Decretul regelui Ladislau V pentru (re)confirmarea privilegiilor
celor opt (7 sau 8?), districte româneşti din Banat: Caransebeş, Mehadia, Almăj, Lugoj,
Caraşova, Ilidia, Comiat şi Bârzava.
După Sperger, în anul 1472, aşezarea de la Köszek avea ca proprietar pe Bizerey
Miklós.
În anul 1484, la 25 februarie, regele Matthias, din capitlul Arad, îl pune în posesie pe
Gerlistyei Jakab, cu proprietățile almăjene Gerlistye, Jalsanicza, Rudaria, Rustnik,
Prilipecz, Hernyak, Marsina și Szelistye.
Ca vecini au participat: Tiszavicza György, Macsurisy (Moceriș) István și János,

Bányay László, iar ca oameni regali (trimiși ai regelui) Lazar de Bohovith și István de
Mocherus. Iată textul din Pesty Frigyes la care se face referire:

În figura următoare sunt prezentate locațiile amintite în document.
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Cîteva observații pe marginea acestor locații:
- Gerlistye este situată aproape de Rudăria, la est,
- Jalsanicza este o culme situată între Prigor și Pătaș,
- Rustnik este un deal situat aproape de Rudăria, la nord - est,
- Prilipecz este o localitate situată la nord de Rudăria,

- Hernyak este un deal situat la nord de Prilipeț,
- Marsina, probabil Margina (după Sperger), este situată la sud de Bănia,
- Szelistye, ? (este un toponim folosit în multe localități din Almăj).
O altă observație este aceea că vecinii și trimișii regelui au numele preluat după câte
un pârâu (ogaș) din zonă: Tisovița, Moceriș, Bănia și Bozovici.
Începând din 6 mai 1484, în documente apare numai Lazarus de Halmas ca viceban
de Caransebeș și mai târziu, poate ca descendenți, persoane cu numele de familie Lazăr.
Oare are vreo legătură aceasta cu cetatea Almăjului, probabil plasată la Cimitirul catolic
din Bozovici, lângă care există toponimul Târgoviște (locul în care se ținea târgul)?
O descriere a Rudăriei după Pesty Frigyes,: „Berneskobreg (Glanibreg, la Sperger) și
Ronestie(?), formează după munte, o vale lungă de 400 st. (circa 900 m) și lată de 60 st.
(circa 150 m), care este locul satului, iar Stubel, Ronestie, Berneskobreg și Sokolocz locuri înalte.
De altfel, limitrofe sunt: Prigor la est, la vest Bănia, la nord Prilipecz, iar în sudul
satului, există mari paduri de-ale lor (ale rudărenilor, n.n.). Comuna este străbătută de
pârâul Rudăria (care vine, n.n.) dinspre sud și care primește pârâiașele Kotovetz,
Glohonicza, Kanabirsch și Grehocsia”.
În anul 1487, Capitlul din Cenad raportează despre introducerea în stăpânire a cinci
nobili din Minişul almăjan faţă de posesiunile donate de rege: Bozovici, Miniş, Legedea,
Prewalacz, Thyuko (?), Zagradie, Paades, Thyzowytza, Thargowysthya, Lăpuşnic şi
Medris (?).
In acelaș an, Regele Matia îl confirmă pe nobilul român Iacob de Gârlişte în
stăpânirea a încă trei posesiuni din districtul Almăj, şi anume: Rapolt (?), Pleşiva şi
Vălişoara (?). Sperger consideră că posesiunea Pleşiva îl avea ca proprietar pe Gerlistyey
Jákab, deja din 1484.
Informațiile sunt preluate, în principal, din:
1. Hărțile istorice ale Banatului, blogul http://nelucraciun.wordpres.com/tag/old-maps/.
2. Vistai András János, TEKINTİ, Erdélyi helynévkönyv Adattári tallózásból összehozta, (Carte
privitoare la denumirea localităților Transilvaniei, Date căutate în arhivă și reunite), trei volume,
3. Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Țeicu, Cronologia Banatului, Banatul între 934–1552,
Academia Română, filiala Timişoara, Institutul de cercetari socio-umane „Titu Maiorescu”,
4. Pesty Frigyes, Szoenyi Bansag És Szörény Vármegye Története, Budapest, 1877, trei volume.

