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P

CUVÂNT ÎNAINTE

Lucrarea care vede acum lumina tiparului se apleacă 
asupra istoriei unei regiuni care este departe de a fi ocolit 
interesul specialiștilor datorită dimensiunilor multietnice, 
multiculturale și multiconfesionale care i-au îmbogățit 
istoria și i-au conferit un rol de punte de legătură între 
imperii, lumi și culturi Banatul. Punctul de pornire l-a 
constituit o valoroasă teză de doctorat Familii nobile 
din Banat în secolul al XVIII-lea și începutul secolului al  
XIX-lea. Heraldică și genealogie, susținută cu succes de 
autoare în cadrul Școlii Doctorale de Istorie a Universității 
din București. 

Ceea ce conferă o valoare deosebită lucrării, trebuie 
spus de la început, este introducerea în circuitul științific 
a unor informații inedite, descoperite de Patricia Manea 
în arhivele pe care le-a cercetat cu asiduitate, pornind în 
fapt de la un fond arhivistic uitat și neexplorat, provenind 
din arhiva veche a comitatului Caraș, păstrat pe vremuri la 
muzeul din Lugoj și ajuns apoi în depozitele arhivelor din 
Timișoara. Mergând pe urmele acestor arhive „călătoare”, 
dispersate de-a lungul timpului și în condiții istorice uneori 
tragice, cum a fost și istoria Banatului, a fost recompus, pas 
cu pas, dosarul inițial. Aceeași complexitate culturală și 
etno-confesională a determinat-o pe autoare, în chip fericit 
și justificat credem noi, să abordeze istoria elitelor bănățene 
în mod global, nu pe considerente și preferințe etnice care 



ar fi creat o fragmentare artificială ce putea împiedica înțelegerea 
fenomenelor în adâncimea și în integralitatea lor.

Veacul al XVIII-lea a însemnat încorporarea Banatului în Imperiul 
Habsburgic și, odată cu aceasta, declanșarea unui proces complex al 
formării unei noi nobilimi, în temeiul serviciului militar, al funcțiilor 
ocupate în administrație, justiție, ori în activitățile economice puternic 
revigorate. Noua elită, prin  înnobilarea și privilegiile dobândite, și-a 
adjudecat un rol important în viața politică, socială și culturală a 
Banatului, construind reședințe, ctitorind biserici, înființând societăți 
culturale, ziare, teatre etc. Toate aceste aspecte sunt prezentate pe larg 
de autoare, cu exemple concrete, redescoperite în urma unor cercetări 
de teren proprii.

O contribuție aparte și cu siguranță atrăgătoare pentru cititor 
o reprezintă prezentarea pe larg a istoriei nobilimii bănățene din
perspectivă heraldică, oferind o analiză aprofundată a diplomelor de 
înnobilare, a simbolismului, compoziției și importanței blazoanelor, 
așezate în contextul mai larg al heraldicii europene.  Pentru a putea 
pătrunde mai adânc în istoria acestor familii nobile bănățene, Patricia 
Manea ne pune la dispoziție studii de caz, pentru familiile mai 
importante și pentru care dispunem de o documentație mai consistentă 
(Soro, Hoffmann, Tekelija). Întreaga construcție este sprijinită pe o 
ilustrație bogată, blazoanele multicolore, care sunt descrise și explicate 
în detaliu, putând constitui un element de atracție suplimentar  
pentru cititor.

Avem în față, așadar, o amplă monografie, cu o uriașă cantitate 
de informații inedite și care pot interesa nu numai un cerc restrâns de 
specialiști, dar și un public larg interesat de istoria Banatului.

August 2021
Prof. emerit Antal Lukacs, 
Facultatea de Istorie
Universitatea din București



P
CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Justificarea temei şi obiectivele acesteia

Necesitatea existenţei unei lucrări cu titlul de mai 
sus s-a născut dintr-o absenţă. Istoria Banatului în 
perioada stăpânirii habsburgice poate fi circumscrisă unei 
multitudini de abordări din perspectiva cercetării istorice, 
una dintre cele mai văduvite aspecte fiind istoria nobilimii. 
În istoriografia română, preocupările s-au orientat, în 
ceea ce priveşte istoria familiilor nobile bănăţene, spre 
secolele anterioare instaurării stăpânirii habsburgice şi, 
cu precădere, spre istoria nobilimii române. S-a acordat 
mai puţină atenţie istoriei familiilor nobile din secolul al 
XVIII-lea, cu toate că aceasta este perioada în care au avut 
loc transformări profunde, bine documentate în sursele 
vremii. Din această perspectivă, studierea unor noi izvoare 
arhivistice (al căror conţinut nu a fost cercetat sau publicat 
până în prezent), precum şi includerea într-o nouă lucrare a 
datelor privind familiile nobiliare având şi alte origini decât 
cea română nu poate fi decât bine-venită. 

Pornind de la premisa că activitatea de cercetare 
a familiilor nobiliare nu se poate face fără depistarea şi 
identificarea izvoarelor heraldice şi sigilare ale acestora, 
demersul nostru a fost iniţiat de descoperirea unui fond 
arhivistic neexploatat, care provine din vechea arhivă a 
comitatului Caraş, păstrat mult timp la Lugoj, actualmente 
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aflându-se în custodia Serviciului Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale. 
Fondul cuprinde zeci de documente (diplome de înnobilare, scrisori de 
danie, testamente, confirmări ale nobilităţii etc.) practic necunoscute 
şi neutilizate până în prezent. Pornind de la acest nucleu, am extins 
aria cercetărilor şi asupra altor fonduri, pentru a putea avea o imagine 
de ansamblu asupra evoluţiei familiilor nobile respective, fără a avea 
pretenţia unei cercetări exhaustive a istoriei nobilimii bănăţene din 
perioada de referinţă. Dată fiind natura surselor, capitole importante 
din lucrare vor cuprinde analizarea cu predilecţie a blazoanelor acestor 
familii, în conjuncturi temporale şi istorice diferite.

Experienţa profesională acumulată pe parcursul desfăşurării unei 
activităţi de mulţi ani în domeniul protecţiei patrimoniului imobil 
bănăţean ne-a permis verificarea diferenţiată a mai multor fonduri de 
arhivă din ţară şi străinătate, precum şi descoperirea unor materiale 
inedite, nepublicate până în prezent. Fondurile de arhivă specifice 
societăţilor discrete, neexploatate şi necorelate până în prezent în 
lucrările publicate de alţi specialişti, cuprind date şi liste complete 
cu nobili a căror implicare socială şi culturală, precum şi predilecţia 
pentru un tip specific de abordare în construcţiile arhitecturale se 
explică prin apartenenţa la aceste ordine. De aceea, accesarea şi 
interpretarea conţinutului acestor fonduri arhivistice speciale vor fi 
corelate cu datele strict istorice provenite din celelalte izvoare inedite, 
metodologia abordată constând în analiza critică şi comparativă a 
surselor inedite şi edite.

În cadrul lucrării cu titlul propus, aşa cum am precizat mai sus, 
ne propunem să abordăm evoluţia unor familii nobile bănăţene pe 
parcursul secolelor XVIII – începutul secolului al XIX-lea, fără a face 
diferenţierea pe criterii etnice, în măsura posibilităţilor oferite de acest 
fond documentar inedit şi a altor fonduri de arhivă complementare, dar 
şi de bibliografia temei (română şi străină). Considerăm că noutatea 
acestei cercetări rezidă în investigarea şi prezentarea nobilimii într-o 
formulă unitară, spre deosebire de lucrările apărute până în prezent, 
care tratează în principal familii nobiliare de origine română. Astfel, 
caracterul multietnic al Banatului va fi reflectat şi în acest material  
de cercetare. 

Principalele obiective ale cercetărilor au fost clarificarea structurii 
nobilimii din Banat în perioada stăpânirii austriece, pentru a corecta 
inadvertenţele sesizate în istoriografie, cercetarea unitară a nobilimii 
indiferent de apartenenţa etnică a membrilor ei, identificarea şi 
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sistematizarea, în limita posibilităţilor, a tuturor surselor arhivistice 
privitoare la nobilimea bănăţeană în perioada cercetată. Din 
multitudinea aspectelor sub care poate fi examinată nobilimea 
bănăţeană, am optat pentru analiza structurii acesteia şi stabilirea 
cadrelor generale în care aceasta a evoluat, ţinând cont de delimitările 
cronologice ale perioadei şi ale spaţiului geografic. Am optat pentru 
păstrarea numelui de familie în general în limba maghiară din mai 
multe considerente: pentru o mai uşoară identificare a acestor familii 
nobiliare (în eventualitatea unor cercetări ulterioare), varianta în 
limba maghiară este mai de folos cercetătorului, deoarece majoritatea 
istoriografiei dedicate nobilimii din Banat este scrisă în limba maghiară, 
majoritatea fondurilor arhivistice folosind varianta numelui în limba 
maghiară. În cazul familiilor mai puţin cunoscute în istoriografie şi 
a cazurilor inedite, am folosit toate variantele uzitate pe care le-am 
descoperit pe parcursul cercetărilor şi, pentru o mai uşoară lectură a 
cititorilor, am folosit şi varianta în limba română a numelui, respectiv 
a prenumelui şi a predicatului de nobilitate. Unde a fost posibil, în 
cazul toponimelor, am identificat numele românesc sau cel actual al 
localităţilor, iar, în cazul aşezărilor astăzi dispărute, s-a păstrat varianta 
în limba maghiară a acestora. 

Istoriografia 

Incursiunea în istoriografia temei marchează doar momentele 
majore ale concepţiei istoriografice faţă de nobilime şi heraldica 
blazoanelor în cadrul unei literaturi istorice româneşti, maghiare, 
germane şi sârbe extrem de bogate. Numeroasa istoriografie bănăţeană 
a avut o evoluţie corelată cu cea culturală fiind, în general, influenţată 
de epocile şi curentele istoriografice europene sau locale, impactul 
decidenţilor politici şi ideologici, evoluţia statutului juridic al Banatului, 
începând cu secolul al XVIII-lea şi până în prezent. Caracteristice 
începutului secolului al XVIII-lea sunt apariţiile lucrărilor de tip 
enciclopedic, perioada iluministă favorizând dezvoltarea spiritului 
analitic în abordare. Printre primele date generale referitoare la 
regiunea Banatului se remarcă însemnările cartografului Luigi 
Ferdinando Marsigli1 cu privire la fortificaţiile regiunii, lucrarea sa 

1 Luigi Ferdinando Marsigli a fost unul dintre reprezentanţii împăratului Carol al 
VI-lea în comisia mixtă de trasare a graniţei otomano-habsburgice din anii 1699–
1701, pentru mai multe detalii a se vedea în von Hammer-Purgstall 1830, p. 571. 
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intitulată Danubius Pannonico-Mysticus fiind publicată la Haga în 
anul 1726. Mai mulţi istorici precum: Pesty Frigyes, Szentkláray Jenő, 
Patriciu Dragalina, I.D.  Suciu, Ioan Haţegan consideră faptul că lui 
Marsigli i se datorează denumirea noii provincii cucerită de habsburgi, 
în documentele întocmite de acesta, noul teritoriu intrat în posesia 
Casei de Austria figurând sub denumirea de Banatul Timişoarei, 
ce se va simplifica ulterior la forma Banat2. Date succinte, în mare 
parte de natură cartografică privind şi o parte a comitatelor bănăţene 
(Timiş, Cenad şi Arad), au fost sintetizate de slovacul Matthias Bel3 
în partea a IV-a a notiţelor sale regăsite sub titlul Sciagraphia Operis 
Geographico-Historici de Hungaria4, aceste fragmente de manuscris 
fiind redactate la Bratislava în 9 iulie 1732. 

Istoriografia iluministă, din necesitatea de a defini identităţile 
culturale şi naţionale, a accentuat chestiunea originilor, reconstituind, 
parţial, multiculturalismul noii provincii şi evidenţiind realităţile 
socio-demografice şi influenţele europene în această zonă. Funcţionarii 
imperiului habsburgic de rang înalt şi ofiţerii unităţilor imperiale 
staţionate în Banat vor întocmi mai multe materiale, iniţial sub forma 
unor rapoarte succinte adresate superiorilor ierarhici5, iar mai apoi, 
sub forma unor descrieri detaliate6 (intitulate în mod general Descrieri 
ale Ţării Banatului) în care au fost incluse şi date privind trecutul 
istoric al Banatului, inaugurând astfel istoria regională şi monografiile 
locale. Johann Jakob Ehrler şi-a reunit aceste scrieri într-un manuscris 

2 A se vedea pe larg în Forţiu 2006, p. 67–113; Iusztin 2018, p. 33. 
3 Mathias Bel/Matthias Belius/Bél Mátyás (1684–1749), cunoscător al mai multor 

domenii de specialitate, recunoscut încă în timpul vieţii sale în lumea oamenilor 
de ştiinţă importanţi ai Europei, membru corespondent al mai multor academii de 
ştiinţă: Akademie der Wissenschaften din Berlin, Royal Society din Londra, Societas 
Latina din Jena şi Societas incognitorum din Olomouc.

4 Bél 2006, p. 77–78.
5 Rapoartele aveau ca scop punerea la dispoziţa autorităţilor centrale vieneze 

a datelor colectate de la faţa locului, date necesare pentru conturarea unei imagini 
obiective a noii provincii, acest tip de documentaţie constituind de multe ori baza 
necesară pentru implementarea reformelor şi adoptarea unor măsuri militare 
strategice, economice şi administrative. A se vedea în Cap. IV prezentarea de către 
contele Hamilton, pentru prima dată, a „antichităţilor Banatului” descoperite la 
Herculane.

6 În Arhiva de război din Viena (Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv/
AT-OeStA – KA), au fost adunate sub denumirea de Cunoaşterea ţărilor (Länder-
kenntnis) o serie de rapoarte, adevărate izvoare ce depăşesc statutul unor simple acte, 
istoricul Alexander Krischan publicând o listă a acestor documente; a se vedea în 
Krischan 1959.
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intitulat Banatul de la origini până acum, dimpreună cu obiceiurile, 
datinile, religia, educaţia dată copiilor, economia casnică şi averea 
localnicilor, cu lipsurile mijloacelor de trai şi ale comerţului, cu 
veniturile, cu obligaţiile funcţionarilor, curiozităţile ţării şi mărimea 
acesteia în ceea ce priveşte teritoriul, oraşele, satele, prediile, oamenii şi 
vitele, având în anexă itinerariul îmbunătăţit de călătorie7. Exploatarea 
resurselor subsolului noului teritoriu aflat în posesia deplină a Casei 
de Austria a necesitat studii de specialitate, informaţiile despre acest 
ţinut aproape necunoscut fiind aduse la cunoştinţa elitelor Europei de 
mineralogul Ignaz von Born, lucrarea acestuia intitulată Briefe über 
mineralogische Gegenstände, auf seiner Reise durch das Temeswarer 
Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn8 fiind publicată la 
Frankfurt în anul 1774. 

Cel mai cunoscut autor al istoriei Banatului din acea perioadă 
este, fără doar şi poate, italianul Francesco Griselini9. Curiozitatea faţă 
de noul ţinut necunoscut în mare parte europenilor şi admiraţia sa 
pentru noul administrator imperial al Banatului, baronul Josef Brigido 
von Bresowitz, i-au oferit lui Griselini o dublă motivaţie având un 
unic scop: cercetarea aprofundată a Banatului. În contact direct cu 
membrii aristocraţiei vieneze, Griselini îşi va baza studiile nu doar 
pe date colectate în preambulul călătoriei sale de la Ignaz von Born 
sau Johann Jakob Ferber, principala sa contribuţie fiind obţinerea mai 
multor detalii de la faţa locului cu ocazia multiplelor călătorii efectuate 
în cadrul provinciei. Singurele menţiuni privitoare la nobilimea 
Banatului se regăsesc, în lucrarea lui Griselini, în pasajele de început 
ale fiecărui capitol10, autorul folosind în formulele de adresare funcţiile 
complete ale acestora la acea dată. Adepţi ai absolutismului luminat, 
atât Ehrler, cât şi Griselini, erau tributari intereselor generale ale 
monarhiei habsburgice şi promovării politicii acesteia. Chiar dacă 

7 Ediţia în limba română a manuscrisul lui Ehrler Johann Jakob a apărut cu ajutorul 
eforturilor depuse de istoricii Volker Wollmann şi Costin Feneşan; a se vedea în  
Ehrler 2006.

8 Lucrarea lui Ignaz von Born a fost tradusă în engleză de R.E. Raspe la Londra 
(1774), având titlul Travels through the Bannat of Temeswar, Transylvania and 
Hungary in the Year 1770, în italiană de F. Griselini la Veneţia (1778), în franceză de 
A.G. Monnet la Paris (1780): Voyage minéralogique fait en Hongrie et en Transylvanie.

9 Pentru mai multe detalii privind activitatea sa în Banat, a se vedea Cap.VI.
10 Griselini şi-a conceput opera sub forma unor scrisori adresate personalităţilor 

vremii, între destinatarii scrisorilor numărându-se militari de carieră, oameni politici, 
erudiţi, ce i-au sprijinit călătoria de studii. 
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populaţiei provinciei i-a fost acordată o atenţie deosebită, nu acelaşi 
lucru este valabil şi în cazul vechii nobilimi a Banatului. Numărul de 
locuitori şi aspectele demografice menţionate de Ehrler coincid cu 
datele conscrierii sumare şi a ridicării topografice a Banatului din 
1771–1772, Griselini referindu-se doar la populaţia a 520 din cele 635 
de localităţi ale Banatului, iar Ehrler înregistrând locuitorii tuturor 
celor 642 de aşezări bănăţene11. 

Operaţiunile militare derulate şi pe teritoriul Banatului în perioada 
conflictelor armate dintre Imperiul Otoman şi Sfântul Imperiu Roman 
de naţiune germană au fost minuţios consemnate în rapoartele 
ofiţerilor de rang superior cu funcţii de comandă. Generalul von 
Friedrich Wilhelm Karl von Schmettau, a redactat sub titlul Memoires 
secrets de la guerre de Hongrie pendant les campagnes de 1737, 1738 
et 1739. Avec des réflexions critiques par mr. le comte de Schmettau 
un document valoros ce constituie o sursă directă deosebit de utilă 
pentru documentarea privind războiul din perioada 1737–1739. Deşi 
referitoare la campaniile militare ale perioadei în care Habsburgii 
cuceresc Banatul (1717–1719) şi următorul conflict cu otomanii pe 
graniţa dunăreană, notiţele lui François Claude Le Roy de Lozembrune 
regăsite sub titltul Histoire de la guerre de Hongrie pendant les 
campagnes de 1716, 1717 et 1718: Ornée du plan de Belgrade assiegée 
en 1717. Avec un précis historique et politique de ce qui a donné lieu 
à la rupture du traité de Passarowitz et à la guerre de 1737 (entre la 
maison d’Autriche et la porte Ottomane) vor fi publicate la Viena doar 
în anul 1788. 

Johann Mathias Korabinsky publică la Preßburg (Bratislava), în 
anul 1786, o lucrare valoroasă intitulată Geographisch-Historisches und 
Produkten Lexikon von Ungarn, in welchem die vorzüglichsten Oerter 
des Landes in alphabetischer Ordnung angegeben, ihre Lage bestimmt, 
und mit kurzen Nachrichten, die im gesellschaftlichen Umgange 
angenehm und nützlich sind, vorgestellt werden (Lexicon geografic 
istoric şi de produse al Ungariei, în care sunt prezentate localităţile 
mai importante ale ţării în ordine alfabetică, este precizat locul şi sunt 
date scurte informaţii care în societate sunt plăcute şi folositoare – 
tr.n.). În conţinutul acesteia se regăsesc: informaţii de natură istorică, 
date geografice şi economice privind zona Banatului, prezentarea în 
ordine alfabetică a localităţilor, oferindu-se detalii legate de poziţia 
lor geografică, comitatul unde sunt situate, populaţia pe naţionalităţi, 

11 Ehrler 2006, p. 25.
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existenţa bogăţiilor minerale, agricole etc. Completând datele oferite 
de Griselini şi Ehrler, în lexiconul lui Korabinsky sunt prezentate 
sumele cu care au fost achiziţionate de la erariu domeniile scoase la 
licitaţiile din Viena în anul 1781 şi 1782, date despre acest subiect fiind 
publicate doar peste aproape un secol în lucrarea autorului Szentkláray 
Jenő cu titlul Száz év Dél-Magyarország újabb történeteből (1779 –töl 
napjainkig).

O altă sursă importantă de informaţii privitoare la aspectele 
complete demografice are la bază activitatea Bisericii Romano-Catolice 
din Banat, a misionarilor iezuiţi şi franciscani, rapoartele acestora 
trimise la Roma din diferite centre bănăţene, surprinzând pe lângă 
opţiunile religioase ale locuitorilor, relatări despre viaţa politică din 
regiune, conflictele religioase avute cu comunităţile reformate din 
zona aferentă arealului bănăţean. Descrierea topografică a provinciei 
Bosnia Argentina (numită după Ioan Capistrano)12, publicată de fratele 
Pavich Emeric la Pesta în 1776, conţine detalii foarte importante atât 
despre viaţa unora din nobilii renumiţi ai Banatului, cât şi despre 
locurile unde au fost înhumaţi aceşti membri marcanţi aparţinând 
aristocraţiei vieneze decedaţi în Banat. Evidenţe amănunţite ale 
membrilor familiilor nobile din Banat şi ale edificiilor religioase 
ctitorite de aceştia sunt cuprinse în Schematismus Cleri Dioecesis 
Csanàdiensis13 şi jurnalele interne ale Ordinului Fraţilor Minori 
Conventuali (cunoscut sub titulatura Ordinul Minoriţilor), izvoare 
importante pentru studiile genealogice ale acestor familii. Fragmente 
din Protocollum V. Residentiae Lugosiensis ordinis Minorum S. Patris 
Francisci Conventualium almae Provinciae S. Elisabeti (cronica internă 
a Ordinului Minoriţilor din Lugoj, întocmită după anul 171814) au fost 
transcrise şi incluse în manuscrisul canonicului Ioan Boroş15, rămas 
nepublicat, aflat în prezent în custodia Muzeului de Istorie, Etnografie 

12 Titlul complet al lucrării lui Pavich la care facem referinţă este: Ramus viridantis 
olivae, in arcam militantis ecclesiae relatus, seu paraphrastica, et topographica 
descriptio Provinciae nuper Bosnae Argentinae, jam vero S.  Joannis a Capistrano 
nuncupatae.

13 Şematismele Diecezei de Cenad.
14 În acest jurnal regăsit în decursul cercetărilor sub forma a două registre, aflate 

în prezent în custodia Diecezei Romano-Catolice de Timişoara, călugării minoriţi 
obişnuiau să noteze sub formă de consemnări sumare, ordonate cronologic, aspecte 
importante din viaţa comunităţii şi a provinciei.

15 Pe larg, a se vedea activitatea lui Ioan Boroş privind conservarea şi promovarea 
patrimoniului istoric al Banatului în Cap. II. 
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şi Artă din Lugoj, intitulat Repertoriul istoric despre oraşul Lugoj şi 
districtul, respective vechiul judeţ al Caraşului din anul 1332–1851.

Prima monografie a Banatului în limba română este considerată 
Cronica Banatului, scrisă de Nicolae Stoica de Haţeg în perioada anilor 
1826–182716. În conţinutul lucrării, aspectele legate de nobilimea 
imperiului sunt surprinse tangenţial, remarcându-se admiraţia 
autorului pentru prestigiul reprezentanţilor oficiali ai Casei de Austria, 
în contextul războaielor austro-turce din secolul al XVIII-lea şi al 
conflictelor militare derulate pe teritoriul Banatului. Stoica de Haţeg 
preia o serie de informaţii de la Griselini privindu-l pe strămoşul 
nobililor Vancea, Petru Vancea, „harambaşa” (căpitan al haiducilor) 
care a salvat viaţa coregentului Francisc de Lotaringia şi a prinţului 
Carol de Lorena în timpul campaniei militare de asediere a cetăţii 
Mehadia din luna iunie 1738. Augustin Treboniu Laurian va publica 
în limba română, la rândul său, în anul 1848, o lucrare intitulată 
Temisiana sau scurtă istorie a Banatului Temisianu, având caracter 
monografic. Titlul sugestiv al lucrării trimite cititorii la continuitatea 
istorică a comitatelor din perioada medievală şi denumirea modernă 
a provinciei. 

În contextul disputelor naţionale şi politice declanşate la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea şi amplificate până la Revoluţia de la 1848, atât în 
istoriografia maghiară din secolele XIX–XX, cât şi în cea română şi sârbă 
s-au manifestat interese faţă de trecutul istoric al Banatului, făcându-şi 
apariţia numeroase sinteze, lucrări, studii şi articole, menite să confere 
o legitimitate politică aparte asupra provinciei bănăţene. Accentele au
fost puse pe individualităţile entice şi dreptul uneia sau alteia dintre 
naţionalităţi, diferendele politice şi confesionale accentuând aceste 
tendinţe. Invariabil, tematica istoriei a fost structurată corespondent 
evoluţiei fenomenului, a militantismului politic şi transformărilor prin 
care a trecut organizarea şi subordonarea administrativă şi politică 
a Banatului17. Tributari poziţiei naţionale şi ideologice, istoricii s-au 
lăsat influenţaţi de propaganda vremii, exacerbând anumite aspecte 
pentru a demonstra originea şi drepturile naţionalităţilor din care 
făceau parte, pe teritoriul Banatului. 

Fără o concepţie bine închegată, până la apariţia societăţilor 
ştiinţifice de istorie şi arheologie, istoria loco-regională a fost apanajul 

16 Lucrarea a fost tipărită integral în limba română abia în anul 1969, fiind editată 
de Damaschin Mioc; pentru detalii, a se vedea în Stoica de Haţeg 1981.

17 Bocşan 1994, p. 266.
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autodidacţilor, a oamenilor politici şi a clerului, iar uneori, din păcate, 
a diletanţilor. Odată cu instituţionalizarea cercetărilor istorice în 
Banat18 şi apariţia muzeelor, abordarea ştiinţifică a istoriei Banatului 
începe să fie cristalizată, Societatea de istorie şi arheologie din 
Ungaria de Sud din Timişoara şi Reuniunea pentru muzeu de istorie 
şi arheologie din Ungaria de Sud coagulând o echipă de elită, formată 
din personalităţi marcante ale epocii. Operele istoricilor Böhm 
Leonhard/Lénárt, Schwicker Johann Heinrich, Dr. Ortvay Tivadar, 
Baróti Lajos, Milleker Felix, Ormós Zsigmond, Jenő Szentkláray, Pesty 
Frigyes rămân definitorii pentru istoria Banatului, chiar dacă, după 
instaurarea dualismului, realităţile provinciale impun denumirea de 
„Istoria Ungariei de Sud”, eliminându-se din publicaţiile unor autori 
redactate în limba maghiară denumirea de „Banat”, în numele ideii 
de stat naţional maghiar şi al concepţiei epocii privind Ungaria mare 
istorică19. Din păcate, istoriografia română nu a avut o direcţie clară 
şi sistematică de cercetare, tendinţele de colaborare dintre Academia 
Română şi Societatea Sud-ungară de Istorie şi Arheologie din 
Timişoara derulate prin intermediul lui Victor Babeş şi George Bariţ 
fiind sporadice şi insuficiente20. Instituţionalizarea cercetării istorice 
la români s-a produs mult mai târziu comparativ cu celelalte grupuri 
etnice din Banat. Spre deosebire de sârbi, unde instituţiile ecleziastice 
au permis abordarea unor subiecte de istorie mai extinse şi în afara 
celor centrate pe istoria ecleziastică, episcopiile româneşti s-au înfiinţat 
mult mai târziu, ca atare şi cercetarea conexă s-a consolidat tardiv. 

Pentru editarea corpusurilor de documente esenţiale pentru 
reconstituirea istoriei medievale a regiunii, cel mai cunoscut autor 
este Pesty Frigyes. Pe munca sa migăloasă de documentare şi-au bazat 
studiile generaţii întregi de istorici ai Banatului. Născut în Timişoara, 
Pesty Frigyes şi-a desfăşurat activitatea şi în calitate de redactor al presei 
maghiare din Banat, devenind în anul 1859 membru corespondent al 
Academiei Maghiare de Ştiinţe. Cu asiduitate şi pasiune studiază în 
perioada 1870–1885 o mare parte a arhivelor Ungariei, inclusiv cele 
private, colecţionând un număr impresionant de documente (circa 
10.000 de piese, originale sau în manuscris). O parte din documentele 

18 Pe larg, a se vedea în Cap. II detaliile cu privire la apariţia societăţilor de istorie şi a 
muzeelor din Timişoara şi Lugoj. În afara acestora, în anul 1877 a fost înfiinţat Muzeul 
orăşenesc Biserica Albă, în anul 1903 Muzeul comitatului Torontal (la Becicherecul 
Mare), în anul 1909 Muzeul Băilor Herculane, iar în 1913 Muzeul orăşenesc Pancevo.

19 Pentru clarificări asupra subiectului a se vedea în Krischan 1991, p. 27.
20 Vezi pe larg în Bariţ 1885–1886. 
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colecţionate se regăseşte în prezent la Timişoara în cadrul Serviciului 
Judeţean al Arhivelor Naţionale Timiş, constituind Fondul personal 
Pesty Frigyes21. În cadrul acestui fond am regăsit notiţe reprezentând 
schiţe cu genealogii ale mai multor familii nobile din Banat22, întocmite 
la nivelul anului 1883. 

Studiul lui Pesty referitor la vechile districte româneşti bănăţene 
intitulat A Szörény vármegyei hajdani oláh kerületek (Districtele 
româneşti de odinioară din comitatul Severinului – tr.n.) vede lumina 
tiparului la Budapesta în anul 1876. Abordarea sa interdisciplinară şi 
folosirea izvoarelor inedite de istorie medievală au fost deosebit de 
apreciate, Academia Maghiară de Ştiinţe conferindu-i calitatea de 
membru plin în anul 1877, între timp devenind secretar al secţiei a 
II-a şi referent al Comisiei de Istorie. Va onora cu succes însărcinarea 
primită încă din anul 1868 din partea comitatelor bănăţene de a 
realiza monografiile acestor unităţi administrativ-teritoriale. Astfel, 
a publicat cele trei volume dedicate Banatului de Severin: A Szörényi 
bánság és Szörény vármegye története (Istoria Banatului de Severin şi 
a comitatului Severin – tr.n.) publicate între anii din anii 1877–1878 
şi cele patru volume ale lucrării Krassó vármegye története (Istoria 
comitatului Caraş – tr.n.) publicate în perioada, 1883–1884.

Chiar dacă studii dedicate comitatelor din arealul Banatului au 
mai fost publicate şi anterior, Bárány Ágoston tipărind la Buda în 
anul 1845 Torontál vármegye hajdana (Timpurile de odinioară ale 
comitatului Torontal – tr.n.) şi Temes vármegye emléke (Memoria 
comitatului Timiş – tr.n.), la Nagy-Becskerek, în 1848, prima parte a 
lucrării lui Fábián Gábor, Arad vármegye leírása históriai, geographiai 
és statistikai tekintetben (Descrierea comitatului Arad din punct de 
vedere istoric, geografic şi statistic – tr.n.) fiind publicată la Buda în 
anul 1835, abordarea ştiinţifică şi documentată a istoriei regionale îl are 
ca promotor pe Pesty Frigyes, acesta reuşind să impună o schimbare de 
perspectivă în uzitarea metodelor de cercetare. 

Auxiliar datelor istorice propriu-zise, studiile de geografie 
istorică ale autorilor Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza 
a Hunyadiak korában (Geografia istorică a Ungariei în epoca 
Huniazilor – tr.n.), publicat în 5 volume în perioada 1890–1913 şi 

21 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Timiş, Fond personal Pesty Frigyes; 
fondul are Nr. 132 şi Nr. inv. 224, ani extremi 1734–1888.

22 Pe larg despre aceste familii şi completarea datelor colectate de Pesty, în Cap. IV, 
V şi VI. 
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Fényes Elek: Magyar országnak, s’a hozzá kapcsolt tartományoknak 
mostani állapotja statistikai é s geographiai tekintetben (Starea actuală 
a Ungariei şi a provinciilor alipite din punct de vedere statistic şi 
geografic – tr.n.), publicat între anii 1836–1840, sunt esenţiale pentru 
corelarea datelor din actele de înnobilare şi de danie cu domeniile 
propriu-zise şi dinamica acestora (intrările în posesie, transferurile de 
proprietate şi/sau deposedările) în cadrul evoluţiei istorice a Banatului. 
O sinteză remarcabilă a moşiilor raportate la nivelul anului 1848 
pentru comitatul Caraş a fost realizată mult mai târziu (în perioada 
interbelică) de Schwager József, acesta publicând un scurt studiu sub 
titlul A regi Krasso varmegye birtok családjai 1848 elott23.

Şcoala savantă europeană a secolelor XIX–XX realiza lucrări 
monumentale, ilustrând erudiţie prin utilizarea surselor primare, 
asociind şi integrând în context date din diverse domenii: geografie, 
topografie, etnografie, statistică etc. De interes deosebit pentru 
înţelegerea organizării interne şi a mecanismelor funcţionale imperiale 
sunt lucrările autorilor germani, între acestea remarcându-se cele 
apărute între anii 1855–1859 aparţinându-i lui Wolf Adam: Österreich 
Unter Maria Theresia şi Aus dem Hofleben Maria Theresia’s: nach d. 
Memoiren d. Fürsten Joseph Khevenhüller şi corespondenţa imperială 
între împărăteasa Maria Terezia şi fiii săi: Maria Theresia und Joseph II: 
ihre Correspondenz sammt Briefen Joseph’s an seinen Bruder Leopold 
tipărită de Alfred Ritter von Arneth şi apărută în trei volume la Viena 
între anii 1867–1868. 

Chiar dacă în istoriografia bănăţeană au existat contribuţii locale 
merituoase, programul ştiinţific coordonat de Academia Maghiară 
de Ştiinţe a trasat principalele criterii pentru direcţiile de cercetare 
încadrabile politicii culturale promovată de regimul dualist. Marii 
istorici ai sfârşitului secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului 
XX: Borovszky Samu, Szentkláray Jenő, Schönherr Gyula, Márki 
Sándor, Gaal Jenő, Baróti Lajos s-au remarcat prin eleborarea unor 
ample lucrări de sinteză, prezentând episoade din istoria Banatului 
integrate în istoria Ungariei. Caracterul multietnic al Banatului a 
dus inevitabil şi la interferenţa istoriografiilor, dintre acestea, cea 
germană ocupându-se mai mult de perioada stăpânirii austriece a 
Banatului. Similar istoricilor maghiari, autorii de origine germană au 
dezvoltat o tematică încadrabilă enciclopedismului, unde se regăsesc, 
alături de date istorice, şi detalii geografice, statistice, economice etc. 

23 Schwager 1934, p. 5. 
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Cunoscut istoric şi arheolog, de la începutul activităţii sale ştiinţifice 
din anii 1880 şi până la sfârşitul vieţii sale, Felix Milleker a publicat 
peste 200 de titluri, inclusiv 70 de cărţi, despre istoria, arheologia şi 
etnografia Banatului. În anii 1880 a fondat muzeele din Biserica Albă 
(Bela Crkva/Weisskirchen) şi Vršac (Vârşeţ), unde a rămas director 
foarte mult timp24. În lucrarea sa Geschichte der königlichen Freistadt 
Werschetz (Istoria oraşului liber regal Vrsak/Vârşeţ – tr.n.), apărută 
în două volume în anul 1886 la Budapesta, se regăsesc importante 
date din fonduri de arhivă astăzi dispărute privitoare la importante 
familii nobile din Banat25, unele dintre acestea stabilite în Banat după 
instaurarea stăpânirii habsburgice. 

Pentru istoria militară a regiunii, lucrările autorilor germani: 
Felix Milleker Kurze Geschichte der Banater Militärgrenze 1764–
1872, Johann Heinrich Schwicker: Geschichte der österreichischen 
Militärgrenze (apărută la Viena în 1883) şi ale istoricului Franz 
Vaníček: Specialgeschichte der Militärgrenze: Aus Originalquellen und 
Quellenwerken geschöpft, au stat la baza ulterioarelor studii ce au avut 
ca subiect reorganizarea militară a Banatului şi istoria regimentelor 
de graniţă, cel elaborat în limba română aparţinându-i lui Antoniu 
Mărchescu şi fiind tipărit în anul 194126. Subiectul va fi reluat mult 
mai târziu de istoricul militar Liviu Groza, studiile sale27 bazate pe 
o intensă activitate de cercetare, la Arhivele de Război din Viena, a
documentelor referitoare la istoria militară a Banatului, fiind dedicate 
predilect acestei teme. 

Toate lucrările autorilor români din perioada începutului de secol 
XX s-au bazat pe corpusurile de documente publicate de istoricii 
maghiari şi germani, respectiv pe studiile de sinteză ale acestora. Prima 
monografie a Banatului de Severin aparţinându-i lui Patriciu Dragalina 
a fost publicată sub titlul Din istoria Banatului Severin în trei volume 
la Caransebeş între anii 1900–1902 şi lucrarea protopopului George 
Popoviciu, Istoria românilor bănăţeni, tipărită la Lugoj în 1904, 

24 A se vedea pe larg în Scherer 1983.
25 Pentru detalii a se vedea Cap. IV şi VI.
26 Este vorba despre lucrarea sa Grănicerii români şi comunitatea de avere, Tiparul 

Tipografiei Diecezane, Caransebeş, 1941.
27 Ne referim la următoarele lucrări: Grănicerii bănăţeni. Pagini din cronica 

Regimentului de grăniceri din Caransebeş, publicată în anul 1983; seria apărută în 
10 volume sub titlul Restituiri Istorice, în perioada 1993–1999; Documente vieneze 
referitoare la istoria Banatului publicată în 2000, Banatul în hărţi şi documente 
vieneze, apărută în 2003 ş.a.
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utilizează date preluate din Francesco Griselini, Pesty Frigyes, Fessler 
Ignaz Aurelius28, Schwicker Johann Heinrich în cazul lui Dragalina şi 
respectiv Milleker Felix, Dr. Ortvay Tivadar, Baróti Lajos, Borovszky 
Samu, Szentkláray Jenő. Principalul merit al operei lui Dragalina este 
cel de a schiţa principalele aspecte ale istoriei Banatului de Severin, 
de a creiona continuitatea dintre Banatul de Severin şi Banatul de 
Caransebeş-Lugoj şi de evidenţiere a rolului militar strategic specific 
acestei zone.

Reconstituirea istoriei Banatului nu a reuşit să evite abordările 
etnice, fiecare istoriografie naţională accentuând şi cultivând cu 
predilecţie trecutul său etnic sau teme ce aveau scopul de a pune în 
valoare individualitatea, specificul, motivele identităţii naţionale sau 
sursele dreptului istoric. Istoricii maghiari au pus în general accentul 
pe legitimitatea statului naţional maghiar continuator al Regatului 
Ungariei, românii au dezvoltat cu predilecţie originile, continuitatea 
şi drepturile istorice în cadrul provinciei, sârbii şi-au promovat istoria 
ecleziastică şi culturală, individualizându-şi identitatea în imperiul 
habsburgic, iar germanii au pus accent pe rolul civilizator şi importanţa 
colonizărilor în dezvoltarea Banatului29. 

După Griselini, preluând teza „Banatului pustiu şi depopulat”, 
istoriografia germană favorabilă Vienei va prezenta provincia sub 
aspectul unui nivel de viaţă primitiv, încercându-se motivarea 
masivelor colonizări cu populaţii străine în aceste ţinuturi. Johann 
N. Preyer, în lucrarea sa publicată la Timişoara în anul 1853 şi intitulată 
Monographie der königlichen Freistadt Temesvár Mit drei plänen, 
aduce informaţii mai exacte privind modul de viaţă al coloniştilor 
germani în Timişoara şi rolul acestora în dezvolarea capitalei 
teritoriului neoaquistic subordonat Casei de Austria. Datele statistice 
ale perioadelor de colonizare şi evoluţia populaţiei adusă în provincie 
au fost radiografiate atent de Karl Freiherr von Czoernig, cele trei 
volume ale lucrării sale Ethnographie der Oesterreichischen Monarchie 
văzând lumina tiparului la Viena în perioada 1855–1857. Multe 
dintre aspectele conţinute în studiile celor trei autori vor fi preluate 
de Böhm Lénárt în volumul II al lucrării sale Dél-Magyarország vagy 
az ugynevezett Bánság külön történelme, apărută la Budapesta în 
1868 şi de Johann Heinrich Schwicker în Die Deutschen in Ungarn 
und Siebenbürgen, publicată în anul 1881 la Viena. Bazate pe o amplă 

28 Ignaz Aurelius Fessler, Geschichte von Ungarn, 5 vol., Leipzig, 1867–1883.
29 Bocşan 1994, p. 270.
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documentare arhivistică, lucrările istoricului maghiar Szentkláray 
Jenő: Száz év Dél-Magyarország újabb történeteből (1779-töl nap-
jainkig) apărută în 1879 şi Mercy kormányzata a temesi bánságban: 
újabb részletek Délmagyarország XVIII.  századi történetéhez din 
1909 oferă o imagine mult mai amplă a colonizărilor, evidenţiind în 
afara beneficiilor „civilizării” şi caracterul spoliator al administraţiei 
imperiale şi abuzurile comise faţă de populaţia Banatului, strămutată 
forţat din zonele fertile pentru a face loc coloniştilor. Tematica va fi 
abordată respectând o strictă metodologie ştiinţifică şi în istoriografia 
românească de Aurel Ţintă într-un studiu mai scurt: Colonizări 
forţate de refugiaţi spanioli şi italieni în Banat 1716–1740, publicat 
în 197030 premergător apariţiei lucrării sale de referinţă, Colonizarile 
habsburgice în Banat 1716–174031 apărută doi ani mai târziu.

Pentru perioada Evului Mediu timpuriu, studii de genealogie 
dedicate clanurilor şi familiilor nobiliare din Banat au apărut în lucrările 
istoricilor maghiari Wertner Mór, Karácsonyi József şi în monografiile 
dedicate comitatelor Ungariei, aparţinându-i lui Borovszky Samu, 
acesta oferind date şi pentru perioada de după instaurarea stăpânirii 
habsburgice. Colecţia Hurmuzachi publicată la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, deşi constituie un valoros izvor de documente edite, oferă 
doar date privind mica nobilime românească din Banatul de Munte. 

Dacă în privinţa lucrărilor generale referitoare la trecutul regiunii 
istoriografia este deosebit de amplă, nu acelaşi lucru este valabil 
în cazul bibliografiei speciale în domeniul heraldicii şi genealogiei. 
Cercetările de heraldică asupra Banatului şi Transilvaniei se integrează 
marilor curente, primele lucrări de heraldică elaborate în Ungaria după 
jumătatea secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX referindu-se 
la toate categoriile de blazoane utilizate în regatul maghiar, având 
ca referinţă cunoscutele lucrări europene. În cazul Transilvaniei, 
colecţiile apărute datorită colecţionarilor de steme, blazoane şi sigilii 
cum este, de exemplu, cazul colecţiei Kemény József 32 au constituit o 
bază importantă de informaţii pentru viitoarele lucrări de specialitate. 
Dedicată în exclusivitate familiilor nobiliare transilvănene, cartea lui 
Kővári László intitulată Erdély nevezetesebb családai (Familii mai 
renumite din Transilvania – tr.n.) publicată la Cluj în anul 1854 are un 

30 Tinţă 1970. 
31 Ţintă 1972.
32 Erdélyi pecsétek gyűjteménye (Colecţia de peceţi din Transilvania) I-V, BAR, 

Filiala Cluj-Napoca, fond Kemény József.



23Familii nobile din Banat. Heraldică și genealogie

conţinut generos, cuprinzând date despre înnobilări, originea familiilor, 
heraldica şi genealogia acestor familii, referitoare la aproximativ 200 
de familii. Baza documentară solidă a autorului, precizarea surselor 
arhivistice şi a categoriilor de izvoare iniţiază demersul cercetărilor 
critice. Un alt autor cunoscut este Tagányi Károly, acesta publicând 
la Budapesta în anul 1886 sub egida Editurii Arhivei Naţionale Regale 
Maghiare lucrarea Jegyzéke az Országos Levéltárban a magyar és 
erdélyi udv. kanczelláriák fölállításáig található herczegi, grófi, bárói, 
honossági (indigenat) és nemesi okleveleknek (Catalogul diplomelor 
nobiliare de principi, conţi, baroni şi nobili care pot fi găsite în 
Arhivele Naţionale până la întemeierea cancelaţiilor aulice maghiare 
şi transilvănene – tr.n.). Monumentala lucrare a istoricului Nagy Iván 
însumând date atât despre vechile familii nobile maghiare, cât şi despre 
nobilimea Transilvaniei şi Banatului, intitulată Magyarország családai 
czímerekkel és nemzékrendi táblákkal (Familii din Ungaria cu steme 
şi tabele genealogice – tr.n.) este tipărită în 12 volume la Pesta între 
anii 1857–1868 la editura Academiei Maghiare de Ştiinţe. Completări 
mult mai elaborate ale acestei lucrări autorul le va publica în cele trei 
volume ale lucrării intitulată Családtörténeti értesítő, Czimerekkel és 
leszármazási táblákkal (Anuarul (vestitor) de istorie al familiei. Cu 
heraldică şi tabele genealogice – tr.n.) publicată la Budapesta între 
1899–1901.

Unul dintre primele tratate tehnice de heraldică apărute în 
Ungaria la Budapesta în anul 1886 îi aparţine baronului Albert Nyáry 
fiind intitulat A Heraldika Vezérfonala. Bazat pe cunoscutele lucrări 
europene în domeniul heraldicii ale autorilor: Claude-François 
Menestrier (Abrégé méthodique des principes héraldiques, ediţia 
apărută la Lyon în 1677), Johann Christoph Gatterer (Abriß der 
Heraldik oder Wappenkunde – zum Nuzen der studierenden Jugend 
entworfen, tipărită la Nürnberg, de Gabriel Nicolaus Raspe în 1774), 
Bernd Theodor (Die Hauptstücke der Wappenwissenschaft tipărită 
între anii 1841–1849 la Bonn) şi Louis de Magny (La science du blason 
accompagnée d’un armorial général des familles nobles de l’Europe, 
apărută sub egida Inst. Héraldique la Paris în 1858), tratatul baronului 
Nyáry devine o piesă de referinţă pentru heraldica maghiară, ştiinţă 
auxiliară a istoriei în plină dezvoltare la sfârşitul secolului al XIX-lea. 
Societatea Maghiară de Heraldică şi Genealogie (Magyar Heraldikai 
és Genealógiai Társaság) înfiinţată în anul 1883 avea principal obiectiv 
asigurarea cadrului ştiinţific necesar în aceste domenii, printre 
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fondatorii societăţii numindu-se prestigioşi oameni de ştiinţă, mulţi 
dintre aceştia provenind din familii nobile. Buletinul acestei societăţi, 
intitulat Turul, se va bucura de o îndelungată apariţie începând cu anul 
1883 şi până în prezent. Până la moartea sa, baronul Nyáry Albert a fost 
coeditor al revistei Turul (Buletinul Societăţii Maghiare de Heraldică 
şi Genealogie) alături de Fejérpataky László. 

Membru al unei familii nobile provenite din Eperjes (Prešov) 
regiunea Felvidék (Ungaria de Sus/Felső-Magyarország), absolvent 
al Universităţii din Budapesta, doctor în ştiinţe istorice, cu studii în 
universităţile din Viena, Paris şi Berlin, Fejérpataky László este unul 
dintre cei mai importanţi fondatori ai ştiinţelor auxiliare istorice din 
Ungaria şi creatori ai acestora sub formă de discipline independente. 
Director al Bibliotecii Naţionale Széchényi, din 1901, director general al 
Muzeului Naţional Maghiar din 1915 şi membru al Academiei Ungare 
de Ştiinţe (corespondent în 1884, cu drepturi depline din 1893), în 
cercetările sale de heraldică şi genealogie circumscrise istoriei Evului 
Mediu al Ungariei, el a fost primul care a aplicat principiile moderne 
de interpretare critică a surselor. Studiile sale aprofundate cuprind 
şi cazuistică referitoare la familii nobile din Transilvania şi Banat. A 
reunit între anii 1901–1902 în două volume sub titlul Magyar czímeres 
emlékek (Monumente de steme maghiare – n.tr.) o valoroasă colecţie 
de blazoane, o parte din studiile referitoare la acestea fiind publicate 
în anii anteriori în Turul. În calitate de coautor, publică la Budapesta 
în două volume lucrarea Magyar nemzetségi zsebkönyv, primul volum 
fiind tipărit în 1888 şi dedicat înaltei aristocraţii maghiare, cel de-al 
doilea volum referitor la restul nobililor văzând lumina tiparului în 
anul 1905. Ambele volume s-au bazat şi pe date suplimentare obţinute 
direct de la familiile nobile prezentate în lucrare, analizând informaţii 
despre trecutul şi prezentul familiilor, indicându-se originea acestora, 
diviziunea domeniilor şi proprietăţile avute în posesie, blazonul 
familiei, generaţia actuală a familiei şi descendenţa ei apropiată. După 
moartea sa, Áldásy Antal va publica la Budapesta cel de-al treilea volum 
al colecţiei în anul 1926, de asemenea sub egida Societăţii Maghiare de 
Heraldică şi Genealogie. 

Una dintre cele mai importante colecţii apărută în 8 volume între 
anii 1904–1942 intitulată A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának 
címeres levelei 1200–1868 (Scrisori cu stemă din perioada 1200–1868 
aflate în Biblioteca Muzeului Naţional Maghiar) cuprinzând editări 
parţiale sau integrale ale diplomelor de înnobilare şi descrierile în limba 
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latină corespondente blazoanelor îi aparţine autorului Áldásy Antal. 
De asemenea, foarte cunoscută este colecţia istoricului Kempelen 
Béla, Magyar nemes családok (Familii nobile maghiare – n.tr.) în 
11 volume apărute la Budapesta între anii 1911–1932, un veritabil 
cadastru al nobilimii vechiului regat al Sfântului Ştefan şi al părţilor 
anexe ce cuprindea aproximativ 40.000 de familii, printre aceste unele 
fiind de origine română. Alături de publicaţia dedicată heraldicii 
(Turul), multiple studii de specialitate genealogică au fost valorificate 
în Genealogiai Füzetek (revista Asociaţiei de Genealogie), apărută la 
Cluj între anii 1903–1914. Având ca editori pe Sándor Imre şi Köpeczi 
Sebestyén Jozsef, revista Genealogiai Füzetek a publicat numeroase 
tabele genealogice, date ale recensămintelor, articole privind istorii 
familiale în special ale nobilimii din Transilvania, unele dintre articole 
având conexate genealogiilor şi stemele familiilor în cauză. Pe lângă 
Turul şi Genealogiai Füzetek au existat şi alte reviste de profil cum ar 
fi Nagy Iván Családtörténeti értesítő (apărută doar pe parcursul a trei 
ani, între 1899–1901), editată de Komáromy András şi Pettkó Béla, ce 
conţineau descrieri de steme şi uneori inclusiv stemele propriu-zise. 

După primele decade ale secolului al XIX-lea au fost tipărite la 
Nürnberg cunoscutele armoriale ale colecţiei heraldistului Johann 
Andreas Tyroff 33, iar spre sfârşitul secolului al XIX-lea au fost editate, 
între anii 1893–1899, şi cele ale colecţiei J. Siebmacher referitoare la 
nobilimea vechiului regat al Ungariei (Regatul Sf. Ştefan) şi provinciilor 
anexe acestuia34 precum şi la nobilimea Croaţiei şi Slavoniei35. În 
cazul colecţiei J.  Siebmacher, albumele de heraldică cuprinzând 
stemele nobilimii vechiului regat al Sfântului Ştefan au avut la bază 
date preluate din opera istoricului Nagy Iván ce fuseseră grupate în 
7 fascicule şi publicate anterior şi de Géza von Csergheö la Nürnberg 
între anii 1885–1887 în colecţia sa cu titlul: Wappenbuch des Adels 
von Ungarn sammt den Nebenlándern der St. Stephans-Krone. În 

33 Seria Wappenbuch der Oesterreichischen Monarchie cuprinzând 39 de volume 
a apărut între anii 1831–1872, volumul Wappenbuch der regierenden Monarchen 
Europas în 1846, seria Wappenbuch des höheren Adels der deutschen Bundesstaaten 
cuprinzând 18 volume a apărut între 1846–1865, iar seria Wappenbuch sämmtlicher 
fürstlichen und gräflichen Häuser der oesterreichischen Monarchie în 14 volume, între 
1852–1865. Colecţia cuprinde şi alte serii cunoscute, nefiind amintite în prezentul 
capitol, având în vedere faptul că nu sunt relevante pentru subiectul nostru. 

34 Siebmacher’s Wappenbuch 1893, Siebmacher’s Wappenbuch 1894 (volum 
supliment).

35 Siebmacher’s grosses und allgemeines wappenbuch 1899.
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următoarele fascicule, Géza von Csergheö a continuat să publice restul 
colecţiei de steme între anii 1887–1888 şi 1891–1892. Datele preluate 
din lucrările istoricului Csoma József au fost cuprinse de Csergheö 
în volumul supliment ale colecţiei sale în anul 1894, materialul fiind 
preluat integral şi publicat în colecţia J.  Siebmacher în anul 189436. 
Un alt armorial deosebit de important pentru aristocraţia şi marea 
nobilime din teritoriilor aflate sub influenţa habsburgilor, inclusiv din 
fostul regat al Ungariei şi provinciile anexe acestuia, a fost publicat 
de Maximilian Gritzner şi Adolf Mathias Hildebrandt în 4 volume 
sub titlul: Wappenalbum der Gräflichen Familien Deutschlands und 
Österreich Ungarns la Leipzig, între anii 1885–1890. 

Tratatul tehnic al heraldicii incluzând şi dicţionarul pentru 
terminologia specifică blazonării (A heraldika kézikönyve müszótárral) 
a fost editat la Budapesta în anul 1897, aparţinând unuia dintre cei 
mai cunoscuţi heraldişti maghiari, Bárczay Oszkár. La noi în ţară, o 
lucrare similară a fost elaborată abia în anul 1974 de Marcel Sturdza 
Săuceşti sub titlul Heraldica. Tratat tehnic. O iniţiativă lăudabilă în 
privinţa sistematizării şi ordonării datelor obţinute din mai multe 
arhive privitoare la blazoanele nobilimii vechiului regat al Ungariei 
considerate „veritabile mărturii istorice ale unui trecut glorios”37, 
i-a aparţinut contelui Andrássy Gyula. Chiar dacă acesta intenţiona 
reunirea în 6 volume a 25.000 de blazoane38, a reuşit să publice doar 
un prim volum din seria intitulată Magyarország címeres könyve (Liber 
armorum Hungariae), apărut la Budapesta în anul 1913.

Din păcate, spre deosebire de Transilvania, Banatul a fost mult 
mai văduvit, o parte a arhivelor fiind distrusă, iar o altă parte nefiind 
păstrată şi conservată pe teritoriul României, de aceea, în studiile de 
specialitate, date despre nobilimea bănăţeană şi blazoanele acestora 
apar sporadic, nefiind sistematizate, cu excepţia lucrărilor lui 
Lendvai Miklós: Temes vármegye nemes családjai39 şi Nemes családok 
Csanádvármegyében, aparţinând autorilor Barna János şi Sümeghy 
Dezső, apărută la Makó în anul 1913. 

Pentru istoriografia românească a perioadei sfârşitului de secol 
XIX şi început de secol XX, cea mai importantă lucrare rămâne cea 

36 Siebmacher’s Wappenbuch 1894 (volum supliment).
37 Andrássy 1913, p. 10.
38 A se vedea cuvântul autorului în Andrássy 1913. 
39 Lucrarea a fost publicată sub egida Societăţii pentru muzeu de istorie şi arheologie 

din Ungaria de Sud, în trei volume la Budapesta şi Timişoara între anii 1896–1905.
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a lui Ioan Cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile 
nobile române, tipărită la Sibiu sub auspiciile ASTREI, în două 
volume, între anii 1892–1895. Chiar dacă sunt regăsite multiple 
erori în conţinut, rămâne, până în perioada secolului XX, definitorie 
pentru subiectul abordat, autorul evidenţiind nobilimea românească 
prezentă şi afirmată în trecutul Transilvaniei şi Ungariei40. În perioada 
interbelică, Andrei Veress a continuat preocuparea pentru studiile de 
cercetare genealogică şi heraldică, în colecţia de documente privitoare 
la Transilvania, intitulată Documente privitoare la istoria Ardealului, 
Moldovei şi Ţării Româneşti şi publicată în 11 volume între anii 1929–
1939; autorul face menţiunea ilustrată a mai multor blazoane şi sigilii 
aparţinând nobilimii acestei zone geografice. 

Interesul pentru istoria Banatului, după terminarea Primului 
Război Mondial, s-a extins în afara graniţelor provinciei, problema 
Banatului discutată în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris 
accentuând dependenţa istoriei de factorul politic41. Se remarcă în 
această perioadă preocupările istoricilor circumscrise istoriei artelor42, 
însă cercetarea reşedinţelor nobiliare a rămas în general un subiect 
fără prea multe conexiuni cu istoria socială şi a identităţilor nobiliare, 
majoritatea lucrărilor referindu-se însă la reşedinţe din Transilvania. 
Întemeietorul Direcţiei pentru Transilvania a Arhivelor Statului cu 
sediul la Cluj, academicianul Ştefan Meteş va publica studii complexe 
având în centrul lor problematica elitelor româneşti din Transilvania şi 
Ungaria. Preocupările sale acoperă un spectru larg incluzând aspecte 
referitoare la statutul juridic şi social al nobilimii din zona Făgăraşului, 
obligaţiile economice şi militare, comitatele nobiliare, instituţiile 
juridice, relaţiile culturale ale românilor transilvăneni cu cei de dincolo 
de Carpaţi, istoria vechilor mănăstiri româneşti43 din vechiul regat al 
Ungariei. Chiar dacă a rămas tributar angajamentului unui discurs 
istoric naţionalist, monografia sa intitulată Mănăstirile româneşti din 
Transilvania şi Ungaria este utilă în documentarea privind implicarea 
nobilimii în viaţa religioasă, ctitorirea lăcaşelor de cult şi evoluţia 
domeniilor parohiale. Proiectul iniţiat de Meteş în perioada interbelică 
a fost continuat de preotul Gheorghe Cotoşman44. 

40 Costea 2005, p. 18.
41 Bocşan 1986, p. 271.
42 Bíró 1942, Bíró 1943, Bierbauer 1935. 
43 Meteş 1936. 
44 Vezi lucrarea sa Din trecutul Banatului. Studiu introductiv de istorie 

naţional-bisericească, publicată la Timişoara în anul 1934.




