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Studiul de faţă dorește să ilustreze, prin inter-
mediul a două documente inedite, modul 

în care o așezare poate evolua rapid din stadiul 
de loc pustiu la acela de târg, în condiţii politico-
economice favorabile. Este vorba despre o așezare 
din Câmpia Vingăi, la sud de Arad, poziţionată pe 
malul stâng al Mureșului – Fellak, astăzi Felnac, 
judeţul Arad. 

Evoluţia așezărilor și apariţia vieţii urbane 
au fost subiect istoriografi c încă din secolul al 
XIX-lea1. Teoriile și ipotezele emise, reactualizate și 
îmbogăţite, privitoare la geneza și evoluţia localită-
ţilor în general, se pot aplica în cazurile particulare 
ale diverselor localităţi. Una dintre cele mai uzuale 
teorii este aceea a evoluţiei sat-târg-oraș, fi e în pro-
ximitatea unei cetăţi, fi e pe domeniul mănăstiresc, 
la interferenţa deal-câmpie, deal-munte, pe cursu-
rile de râu, de-a lungul sau la interferenţa rutelor 
comerciale2. 

Succesiunea foris-oppidis-civitas nu este obliga-
torie și defi nitivă, oscilaţii evidente având loc în 
cazul multor localităţi. În acest sens sunt repre-
zentative cazurile Lipovei sau al Caransebeșului, 
numite în documente când civitas, când oppidum. 
Obţinerea dreptului de târg nu este sufi cientă 
pentru urbanizarea vieţii așezării, fi ind nevoie, în 
același timp, de parcurgerea unor coordonate de 
natură juridică și administrativă3. 

Existenţa unei pieţe locale în multe așezări, 
chiar fără acte ofi ciale, este un fapt binecunoscut. 

* Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, Bd. Republicii, nr. 10, 
e-mail: liviamagina@yahoo.com.
1 Rüsz-Fogarasi Enikő, Privilegiile și îndatoririle orașelor din 
Transilvania voievodală, Cluj-Napoca, (2003), passim.
2 Laurenţiu Rădvan, Consideraţii istorice privitoare la 
evoluţia orașelor din regatul Ungariei, în Historia Urbana, 
XVI, (2008)/ 1–2, 3–28.
3 Rüsz-Fogarasi Enikő, op. cit., 48–141.

DREPTUL DE TÂRG ŞI PROCESUL DE URBANIZARE. 
CAZUL FELNAC

Livia Magina*

Cuvinte cheie: drept de târg, proces de urbanizare, familia Jakšić, Felnac
Keywords: market right, urbanization process, Jakšić family, Felnac

Vásárhely (magh. = loc de cumpărare) sau forum 
(lat. = piaţă, loc deschis) denumesc aceeași reali-
tate, un loc de schimb și nu neapărat de comerţ, 
în sensul de vânzare-cumpărare. În multe cazuri 
existenţa unei astfel de pieţe într-o localitate a atras 
după sine și acordarea dreptului de a ţine târg, 
alături de alte facilităţi care să stimuleze dezvoltarea 
localităţii, cum ar fi  scutirea de taxe și impozite pe 
anumite perioade, drept de loc de depozit, drept de 
vamă, dreptul de a ridica ziduri, scutirea comerci-
anţilor de anumite taxe, drept de a ţine mai multe 
târguri, fi e iarmaroace sau săptămânale. Odată cu 
acordarea dreptului, documentul specifi că tipul 
de târg și numărul târgurilor în decursul unui an. 
Chiar dacă au obţinut acest drept, multe localităţi 
nu au reușit însă să fi e numite niciodată oppidum și 
să parcurgă întregul proces de urbanizare. Un lucru 
important de menţionat este acela că locul de târg 
este și loc de proclamare, de publicitate, de anun-
ţare a diverselor ordine provenite de la autoritate, 
de aceea ziua și locul de târg se constituie în zi/loc 
de schimbat/obţinut informaţii4. 

Târgul, oppidum (lat.)/mezöváros (magh.), în 
înţelesul său de așezare, reprezintă trecerea evo-
lutivă spre un stabiliment urban, continuând 
să aibă și o componentă semnifi cativă de ordin 
rural5. Târgul este nucleul zonei în care se afl ă, dar 
ca aspect se găsește la jumătatea drumului dintre 
rural și urban, mai apropiat de sat, prin calitatea 
uliţelor și imobilelor, dar și prin mentalitatea locu-
itorilor, proveniţi în general din mediul rural din 
imediata apropiere, având însă o piaţă centrală și 

4 Ibidem, 56. Și documentul anexa I face referire la acest fapt 
– „fora et alia loca publica ubi necesse fuerit palam et manifeste 
facere proclamari”, ca prezentul document să fi e făcut public.
5 Ștefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, II, Cluj-Napoca, 
(1979), 153. 

ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE, XVIII, 2010
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm
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mai mult de o stradă6. Așezările de tip târg și-au 
primit statutul de la rege, respectiv de la principe, 
în ale cărui drepturi se încadra acordarea de astfel 
de diplome. Dacă iniţial veniturile provenite din 
dreptul de târg se cuveneau regelui, mai târziu 
acesta le donează fi e localităţii în care se ţine târgul, 
fi e stăpânului feudal (laic sau ecleziastic)7. În ceea 
ce privește locuitorii unui târg, exista un anumit 
număr de iobagiones (supuși care nu erau liberi), 
grupuri de hospites, cu anumite privilegii, în special 
de tip comercial8.

Pe de altă parte, dreptul de a ţine târg (ius 
mercati) nu este condiţionat de statutul așeză-
rii, multe localităţi primind acest drept fără a fi  
oppidum, sau atunci când li s-a acordat dreptul de 
a ţine târg a fost doar o confi rmare a unei realităţi 
anterioare. În acordarea acestui drept, autoritatea 
s-a străduit să ţină seama de distanţa până la cel 
mai apropiat târg/oraș, în special în regiunile cu 
viaţă comercială intensă, astfel încât negustorii să 
poată ajunge dintr-o parte în alta în timp util, dar 
în același timp localitatea cu drept de târg să se 
înscrie pe cât posibil într-un traseu comercial. 

Situaţia juridică și administrativă a localităţii 
este un factor important în evoluţia spre stadiul 
urban. Au fost cazuri în care așezarea cu drept de 
târg a obţinut și drept de judecată în timpul târ-
gului dar, în general, târgurile au ca for de apel 
scaunul comitatens. Ca organizare superioară 
târgul/oppidum este condus de regulă de un jude 
secondat de juraţi și consiliu. Încadrarea juridică 
a târgurilor este de trei feluri: regale/princiare (ex. 
Caransebeș), ecleziastice (ex. Cenad) și nobili-
are. Se cunosc puţine lucruri despre situaţia târ-
gurilor de pe domeniile feudale, mai ales în cazul 
Banatului, unde lipsește documentaţia necesară. În 
mod cert însă, situaţia lor nu a fost diferită de cazul 
celor transilvănene, care se bucurau de anumite 
drepturi, având îndatoriri specifi ce către proprie-
tarul domeniului9.

Afl ându-se pe un domeniu nobiliar, evoluţia 
localităţii și a târgului Felnac este legată în mod 
indisolubil de destinul familiei Jakšić, cel puţin 
pentru secolele XV–XVI. De origine sârbească 
din Jagodina, acești nobili s-au refugiat după 
1460 în Regatul Ungar din cauza ameninţării 
otomane. Regele Matia Corvin a dăruit membrilor 

6 Laurenţiu Rădvan, op. cit., 10.
7 Rüsz-Fogarasi Enikő, op. cit., 53.
8 Krista  Zach, Difuzarea reţelei urbane, în Orașe și orășeni. 
Városok és városlakók, ed. Ionuţ Costea, Carmen Florea, Pál 
Judit, Cluj-Napoca, (2006), 67.
9 Rüsz-Fogarasi Enikő, op. cit., 53.

familiei mai multe posesiuni, dintre care s-a detașat 
Nădlacul, devenit reședinţă a familiei, dând și par-
ticula nobiliară Jakšić de Nădlac. Cei doi fi i ai 
voievodului Jakša, Ștefan și Dumitru, își vor spori 
domeniul prin cumpărări sau donaţii regale, ajun-
gând ca, la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul 
celui următor, să aibă în proprietate peste 80 de 
posesiuni răspândite în comitatele Cenad, Arad, 
Timiș, Cluj (zona Călăţele), Valko și Severin10. 
Fiul lui Ștefan, Marko, va prelua domeniul fami-
liei, împreună cu verii săi, la începutul secolului al 
XVI-lea. El nu a avut urmași pe linie masculină, ci 
doar șase fi ice care, mai târziu, își vor împărţi între 
ele averea rămasă de la părintele lor. Familia Jakšić 
a fost interesată nu doar de sporirea patrimoniului 
funciar ci și de popularea sa, în acest sens coloni-
zând teritoriul cu etnici sârbi11. 

Printre cele mai importante posesiuni ajunse în 
stăpânirea lor se numără și Felnacul din comitatul 
Arad. Localitatea este amintită documentar încă 
din prima jumătate a secolului al XIV-lea, iar pe 
parcursul secolului al XV-lea a trecut prin mâinile 
mai multor nobili maghiari. Se poate reconsti-
tui drumul parcurs de localitate de la predium la 
oppidum, pe parcursul unei jumătăţi de secol. În 
16 ianuarie 1478 regele Matia donează așezările 
pustii Felnac, Serfesd și Farkasthelek, care au fost ale 
lui Blasiu cel Mic, mort fără urmași în linie mascu-
lină, fraţilor Ștefan și Dumitru Jakšić de Nădlac12. 
Se pare că așezarea a evoluat rapid de la statutul 
de loc pustiu, predium, deoarece în 1491 regele 
Vladislav scutea pentru patru ani de plata dărilor 
pe locuitorii și iobagii posesiunii lui Ștefan Jakšić13. 

10 Borovszky Samu, A nagylaki uradálom története,  în 
Értekezések a történeti tudományok köréből Budapest, (1900), 
39–50.
11 Ibidem și Idem, Csanád vármegye története 1715-ig, vol. II, 
Budapest, (1897), 177; vezi și Márki Sándor, Arad vármegye 
és Arad szabad király város monographija, I, Budapest, (1892), 
497-499.
12 „egregiorum Stefani et Demetrii Jaxith de Naghlak... 
quedam predia Fellak, Serfesd et Farkasthelek vocata in comitatu 
Orodiensis adiacentia que alias condam Blasii parvi prefuerant 
sed per defectum seminis eiusdem alias sacram dicti regni nostri 
Hungarie coronam tandemque maiestatem nostram iuxta lauda-
bilem legem et consuetudinibus prefati regni nostri existunt devo-
luta simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentis quibuslibet 
terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, 
fenetis, campis, silvis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis 
vinearumque promontoriis, aquis, fl uviis, piscinis, piscaturis, 
aquarumque decursibus, molendinis, molendinorum locis...” – 
Magyar Országos Levéltár (în continuare MOL), Budapesta, 
Diplomatikai levéltár (în continuare Dl.) Dl.  29840 și 
Dl. 31154.
13 „possessio sua Fellak vocata in comitatu Chanadiensi habita, 
populorum et habitatorum multitudine decoretur, eandem 
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După cum lasă să se  întrevadă documentul, 
familia Jakšić a colonizat sau a atras o mulţime de 
locuitori cărora le obţine această scutire de taxe ca 
premisă pentru o viitoare dezvoltare. În anul 1533, 
la cererea lui Marko, fi ul lui Ștefan Jakšić, regele 
Ioan Zapolya reitera măsura mai veche, prin care 
iobagii din Felnac erau scutiţi de plata taxelor14. 
În 1547 regina Isabella reconfi rma scutirea de taxe 
pentru locuitorii din Felnac, de data aceasta „in 
perpetuum” (vezi anexa II), contribuind astfel la 
creșterea economică  a așezării.

În același sens al favorizării dezvoltării, precum 
și ca punct de apărare contra atacurilor otomane, 
Ștefan Jakšić a fost cel care, la sfârșitul secolului 
al XV-lea sau începutul celui următor, a ridicat 
o fortifi caţie pe domeniu. În fapt, cetatea era la 
Serfesd, la doi kilometri nord de Felnac, așa cum 
reiese din două documente, unul din 154315 și 
altul din 159716 care fac diferenţa între cetate și 
târg, ca fi ind în localizări diferite, fapt confi rmat 
de relatarea târzie a călătorului turc Evlia Celebi 
care face și o scurtă descriere a fortifi caţiei: „cetatea 
este așezată pe malul râului Mureș, pe o colină 
înaltă; este o cetăţuie destul de frumoasă, constru-
ită din cărămidă. Are doar patru sute de pași în 
circumferinţă. De asemenea are o singură poartă 
care dă spre miazăzi și o mică geamie de pe vremea 
lui Suleiman han. În cetate sunt numai cinci case 
și cinci tunuri împărătești. În faţa porţii se afl ă 
un pod mobil (suspendat) cu lanţuri, iar în faţa 
acestuia se găsește un chioșc. Are un dizdar (n.n. 
căpitan de cetate) și cincizeci de oșteni. Dar orașul 
din afară nu are palancă (n.n. întăritură făcută din 
lemn și pământ). În el se afl ă vreo sută de case aco-
perite cu scânduri și despărţite prin curţi. În afară 
de zece dughene, nu mai sunt alte clădiri, dar se 
găsesc foarte multe vii.”17. 

În timpul luptelor cu otomanii, linia defensivă 
sudică suferise o serie de pagube, astfel în iarna 
anului 1551 Ștefan Lossonczy încearcă să își îmbu-
nătăţească relaţiile cu sârbii și să-i implice pe aceștia 
în menţinerea sistemului defensiv din Banat. În 

possessionem Fellak consequenterque populos et jobagiones in 
eadem commorantes, presentes et futuros, a solutione qarumlibet 
taxarum seu contributionum nostrarum nobis presentis debentis 
infra quattuor annorum integrorum spacia a data presentium 
computandis.” – Dl. 26651.
14 Borovszky S., Csanád , 177.
15 „Fellak cum castro Czefresd” – MOL, Magyar Kamara 
archivuma, E 148, Neo Regestrata Acta, fasc. 759, nr. 43.
16 „Castrum Fellak ac possessiones nostras itidem Fellak” – 
Borovszky Samu, A nagylaki uradalom története, 36, nota.
17 Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, ed. 
M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Mustafa Ali Mehmet, 
București, (1976), 503–504.

acest sens, printr-un document emis la 19 decem-
brie 1551, îi cere lui Nicolae  Čerepović să resta-
ureze și să întreţină castelul din Felnac precum și 
fortăreaţa din Nădlac18 .

Probabil tot familiei Jakšić i se datorează și înte-
meierea unei mănăstiri ortodoxe sârbe în localitate, 
cunoscută dintr-un document târziu din 1625, 
cînd egumenul mănăstirii este menţionat ca fi ind 
plecat după mile în Rusia: „egumenul Nichifor al 
mănăstirii Sf. Nicolae din orașul Felnac din ţara 
sârbească”…”egumenul din ţara sârbească de la 
mănăstirea Sf. Nicolae de pe râul Mureș”19.

De la Ștefan Jakšić localitatea a trecut în stă-
pânirea fi ului său Marko care, în 7 septembrie 
1530, dorind să le asigure dreptul de moște-
nire fetelor sale, le zălogea acestora și soţiei sale 
Polixena, domeniul împreună cu cetatea Felnac. 
Modifi cările etnice de care aminteam anterior sunt 
vizibile și în cazul localităţii Felnac. Încă de la sfâr-
șitul secolului al XV-lea, în 1484, apare menţionat 
ca stabilit acolo unul dintre comandaţii sârbi afl aţi 
în subordinea familiei Jakšić20. În defterul întoc-
mit de către otomani în anii 1557–1558, în cazul 
Felnacului apar 31 de capi de familie, a căror nume 
sunt fără excepţie sârbești21. Folosind indicele 5 ar 
rezulta că la mijlocul secolului al XVI-lea populaţia 
Felnacului ar fi  avut circa 155 de locuitori, ceea 
ce îndreptăţește statutul de târg. În a doua jumă-
tate a secolului al XVI-lea se observă oscilaţii ale 
numărului de familii înregistrate, astfel în 1569 
apar 21 de fumuri, în 1579 – 52 de fumuri22, iar în 
1582 sunt înregistrate doar 15 familii a căror prin-
cipală ocupaţie era creșterea oilor. Discrepanţele 
între ultimele cifre sunt mult prea mari, ceea ce 

18 Aлекса Ивић, Историја Срба у Угарској од пада 
Смедерева до сеобе под Чарнојевићем (1459–1690), 
Zagreb, (1914), 161, nota 28: „ad castelli Fellak conserva-
cionem restaurationemque occupavi”.
19 „Serbskie  zemli  Felkona   g o ro da nikolaevskago 
monastõræ igumenß Mikifo rß” …„igumena ot zemli 
serßbskoi ot monastõræ svæatago Nikolõ na reçe Mo 

riÎu” – Стефан Димитриевић, Градја за српску историју 
из руских аркива и билиотека, Belgrad, (1922), 235.
20 Dl. 18994: „Ladislaus wayvoda de Fellak”. Acest voievod 
este amintit și de un document din anul următor sub forma 
„Lado vayda in Fellak” – Dl. 19092.
21 Borovszky S., Csanád, 179: „Ranka Korsovis, Marko 
Popovics, Zivko Vukosics, Mladen Donics, P. Gyurics, Nikola 
Mirkovics, Peter Pavlovics, Todor Nikovics, Bolna Tomas, 
Gy.  Grunics, Mata Minics, Gyura Popovics, Peta Popovics, 
Peter Marics, B. Popovics, Nikola Meszar, Ranics Pavel, Gyurac 
Petrovac, Jovan Gyurca, Dragosa Omanics, Rosics R., Petar 
Bojnovics, Todor Vanics, P. Kuzmanics, Samar Nikola, Peter 
Momics, Kopavecz Jovan, Petar Cenar, Petar Runics, Mesit 
Acsotko, Popovics Boka.”
22 Engel Pál, A temesvári és moldovai szadszák törökkori tele-
pülései (1554–1579), Szeged, (1996), 165.
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ridică probleme în urmărirea indicilor demogra-
fi ci. Scăderea drastică a numărului de locuitori, 
peste 70% din familiile care locuiau acolo, într-un 
interval de doar trei ani este destul de puţin pro-
babilă. Posibil să avem de-a face cu inconsecvenţa 
administrativă a celui care a înregistrat datele, cu 
eludarea de la plata dărilor sau, pur și simplu, cu 
înscrierea unei singure categorii, aceea a proprieta-
rilor de oi.

După cucerirea turcească este menţionat ca 
oraș23 și devine centrul unei nahii aparţinătoare de 
sançak-ul Timișoarei, care avea în jurisdicţie un 
număr 32 de sate și puste24, incluzându-se în cea 
mai mare formă de proprietate din administraţia 
otomană, hassul, așa cum reiese și din informaţiile 
lui Evlia Celebi: „(n.n. Felnacul) este hassul pașei 
de la Timișoara și este administrată de voievodul 
acestuia. Se afl ă în jurisdicţia naibului kadiului din 
Timișoara. Din acest hass pașa scoate un venit de 
două poveri de aspri (n.n. 200.000 de aspri)”25. 
Localitatea rămâne sub ocupaţie turcească până la 
cucerirea teritoriului de către austrieci în 169526. 

Se cunosc puţine lucruri despre dreptul de târg 
pentru localităţile din zona Mureșului27. În Evul 
Mediu în acest areal au existat câteva zeci de așezări 
care au obţinut statut de oppidum, fără a avea cer-
titudinea că toate au avut și drept de târg. Prima 
așezare menţionată cu drept de târg din zona limi-
trofă râului Mureș pare a fi  Szödi (astăzi Frumușeni, 
jud. Arad) în anul 140028. De asemenea, există date 
despre funcţionarea unui târg anual la Lipova, ţinut 
cu ocazia sărbătorii Sf. Ștefan regele (20 august): 
„nundinas sev forum annuali pro tunc in opido Lypa 
celebratas”29. Despre un alt târg ţinut săptămânal 
în ziua de duminică la Sâmbăteni (Szombáthely) 
face referire un document din 151930. Și în cazul 
obţinerii dreptului de târg a acestei localităţi apare 
implicată familia Jaksić, dovadă a interesului mem-
brilor acesteia de a-și spori veniturile prin constitu-
irea unei reţele de centre negustorești. În mod sigur 
au existat mult mai multe așezări cu drept de târg 
măcar săptămânal dacă nu și anual în această arie, 
deocamdată însă fără dovezi documentare. 

23 Termenul oraș în exprimare turcă acoperă două realităţi, 
atât oppidum cât și civitas.
24 Engel Pál, op. cit., 164. 
25 Călători străini, VI, 503.
26 Marki S., op. cit., 150.
27 Ștefan Pascu, op. cit., cap. II.
28 Pesty Frigyes, Oklevelek Temesmegye és Temesvárváros 
történetéhez, ed. Ortvay Tivadar, I, Pozsony, (1896), 294: 
„nundinis in possessione Zeudi vocata”.
29 Dl. 17660.
30 Dl. 29972: forum ebdomadale singulis diebus dominicis.

Dacă luăm în considerare modelul de evaluare 
a târgurilor propus de către cercetătoarea Rüsz-
Fogarasi Enikő, Felnacul, afl at în proces de urba-
nizare, ar trebui să fi e marcat cu 9 puncte, la fel 
ca și Reghinul sau ca Sicul31. Are un târg săptă-
mânal (1 pct.), 2 târguri anuale ( 4 puncte), apare 
ca oppidum/possessio (3 puncte), are o mănăstire 
ortodoxă, nu mendicantă sau a altor ordine reli-
gioase, însă se poate marca cel puţin cu un punct 
(Haţegul are o mănăstire mendicantă și i se acordă 
2 puncte!32). Pe de altă parte însă, nu cunoaștem 
niciun act emis de către judele din Felnac, cu sigu-
ranţă, așa cum spuneam situaţia juridică nu este 
una autonomă, nu se cunosc studenţi din această 
localitate care să fi  plecat la studii la marile uni-
versităţi europene dar, cu toate acestea, procesul 
de urbanizare de aici se afl ă la nivelul IV, fi ind 
deci un târg nobiliar de importanţă zonală. Nu 
am însumat la acestea existenţa cetăţii, deoarece 
presupunem că aceasta a fost ridicată înainte ca 
localitatea să fi  avut drept de târg. Se poate spune 
că localitatea face parte dintr-un sistem de târguri-
satelit ale Aradului, fi indu-i favorabilă situarea pe 
malul Mureșului și în apropierea marii rute comer-
ciale care venea din sudul Dunării și trecea pe la 
Caransebeș, Orăștie și Sebeș, spre centrele urbane-
comerciale transilvănene, Sibiu, Brașov sau Cluj33. 
Cu toate acestea, coagularea unei zone comerciale 
formată din Arad, Felnac, Zădăreni (Zadorlaka), 
Papi, Frumușeni, (Szödi), Hodoș după un model 
spaţial oarecare34 este incertă, fi ind probabil 
târguri frecventate de negustori din această arie 
a Banatului, care își comercializau mărfurile în 
special la târgurile săptămânale. 

Trebuie menţionat faptul că, așa cum reiese 
din documentul din 1534 (anexa I) localitatea, 
atunci când primește drept de târg, este numită 
deja oppidum, actul fi ind doar o ofi cializare a unei 
situaţii de facto. Apariţia în document a specifi ca-
ţiei de forum liberum presupune în primul rând 
faptul că nobilul organizează târgul, în special 
cel anual, de mai mare amploare, în plan econo-
mic înseamnă scutiri fi scale pentru târg precum și 
dreptul juridic asupra acestuia pe durata desfășură-
rii lui35. Felnacul este denumit forum liberum, însă 
motivaţia este aceea că el se afl ă pe un domeniu 
31 Rüsz-Fogarasi Enikő, op. cit., 180–210.
32 Ibidem, 201.
33 S. Goldenberg, Caransebeșul în comerţul sud-est euro-
pean din secolul al XVI-lea, în Banatica, (1971), 163–177.
34 După modelul francez  propus de Jacques Le Goff ,  
Negustorii și bancherii în evul mediu, București, (1994), 
18–19.
35 Rüsz-Fogarasi Enikő, op. cit., 163.



147

nobiliar, cel al familiei Jaksić, deci nu se plătea taxa 
de târg (tributum fori). Este posibil ca la o dată 
ulterioară, Felnacul, respectiv familia Jaksic, să fi  
primit și drept de vamă peste râul Mureș, deoarece 
un document din 1543, scoate la iveală un proces 
asupra exercitării acestui drept cu localitatea afl ată 
pe malul drept al Mureșului, Papi36. 

Așa cum aminteam, localitatea primește dreptul 
de a avea atât târg săptămânal cât și anual. Târgul 
săptămânal trebuia să se ţină în ziua de duminică 
„forum ebdomadale...singulis diebus dominicis omni 
ebdomada”. Desigur, acesta este de mică anvergură, 
în general fi ind o piaţă în care erau aduse produse 
cu valoare mică, de consum imediat, un loc de 
întâlnire a locuitorilor, a celor din satele din proxi-
mitate, un loc de schimb între agricultorii din zona 
circumscrisă.

Târgul anual, comparativ cu cel săptămânal, 
atrage mult mai multă lume, negustori și cum-
părători. Cunoscute sub denumirea de forum 
annuale sau nundinale, târgurile anuale prezintă 
două forme, bâlciul și iarmarocul. Felnacul pri-
mește dreptul de a ţine două astfel de târguri, unul 
primăvara, în ziua Înălţării Domnului (în funcţie 
de data la care se serbează Paștele), și un altul în 
toamnă, de ziua Tuturor Sfi nţilor (1 noiembrie). 
Trebuie menţionat faptul că târgurile anuale de la 
Felnac se desfășoară într-o singură zi, aceea conve-
nită în document, „singulis festivitatibus Omnium 
Sanctorum et Ascensionis Domini” spre diferenţă de 
alte localităţi, în care târgul anual poate ţine de la 
câteva zile la o săptămână37. Se vor fi  găsit între 
negustorii veniţi la târgul anual de la Felnac alături 
de maghiari, evrei sau sârbi și negustori turci și 
greci, veniţi pe ruta consacrată a Caransebeșului38, 
deoarece marfa comercializată în astfel de zile de 
târg vine de la mare distanţă, pe rute comerciale 
consacrate. Este probabil ca localitatea să fi  avut 
proprii meșteșugari, mai ales datorită existenţei 
cetăţii, care să participe la târg. În ceea ce-i privește 
pe negustori, lumea negoţului se împarte între 
comerţul cu ridicata și cel cu amănuntul. În umbra 
marilor negustori, stau cei care formează „ţesutul 
conjunctiv” al acestei lumi39. Astfel, se disting și 
în târgul Felnacului mercatores care aduc pentru 
comercializare în cantităţi mari produse cumpărate 
36 MOL, F 17, Cista comitatuum Tömös, nr. 11,  Documentul 
este datat 10 iunie 1543: „ratione percepcionis proventus ac 
proprietatis cuiusdam vade litigiose in fl uvio Maros inter possessi-
onis Papy et Fellak vocatis”; Ibidem, nr. 12 din anul 1544.
37 Rüsz-Fogarasi Enikő, Kolozsvár vásáros napjai, în Orașe și 
orășeni. Városok és városlakók, 375.
38 S. Goldenberg, op. cit., passim.
39 Jacques Le Goff , op. cit., 8-9.

de la mai mare depărtare și se ocupă cu vânzarea 
en-gros și institores, vânzătorii de la tarabă, comer-
cianţii cu amănuntul, sau cei care vând marfa în 
numele unui stăpân. Pe lângă aceștia, participanţi 
la târg erau și localnici, meșteșugari sau ţărani, târ-
goveţi sau călători, afl aţi în trecere sau veniţi din 
alte părţi special pentru ziua târgului –„mercatores, 
institores et alios forenses hommines atque viatores”. 
Tuturor acestora regele le garantează siguranţa, atât 
a persoanelor cât și a bunurilor lor.

Evoluţia Felnacului de la predium spre foris-opi-
dis a fost favorizată de existenţa mai multor coor-
donate: prima de natură economică, exprimată 
prin scutirile fi scale și primirea dreptului de târg 
anual, a doua s-a materializat prin ridicarea cetăţii 
în apropiere, ca factor de protecţie, dar și situa-
rea geografi că favorabilă, pe malul stâng al râului 
Mureș. Intercondiţionările dintre aceste coordo-
nate au dus la creionarea unui târg de câmpie, 
așezare nobiliară cu o largă arie de atracţie.

ANEXE

I

1534, decembrie 15, Lipova
Original, MOL, F 17, Cista comitatuum Csanad, 
nr. 14, hârtie,  pecete aplicată sub text. 

Regele Ioan Zapolya acordă târgului Fenlac, din 
comitatul Cenad, proprietatea lui Marcu Jacsic de 
Nădlac, dreptul de târg săptămânal (duminica) și 
anual, primăvara la sărbătoarea Înălţării Domnului 
și toamna, în Ziua tuturor sfi nţilor.

 
Commissio propria domini regis

Nos, Joannes, Dei gratia rex Hungarie, 
Dalmacie, Croacie, etc. memorie commendamus 
tenore presencium signifi cantes quibus expedit 
universis quod nos cum ad supplicacionem fi delis 
nostri egregii Marci Jaxyts de Naghlak, nostram 
propterea porrectam maiestati cum vero per 
commodo et utilitate regni nostri ac incolarum et 
inhabitatorum oppidi sui Fellak vocati in comi-
tatu Chanadiensi habiti, ad idem oppidi nundinas 
liberas seu fora annualia libera singulis festivitati-
bus Omnium Sanctorum et Ascensionis Domini. 
Item forum ebdomadale similiter liberum sin-
gulis diebus dominicis omni ebdomada, omnio 
sub hysdem libertatibus et prerogativis quibus 
nundine, seu fora annualia sed et ebdomadalia 
libera aliarum liberarum civitatum, oppidorum et 
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villarum celebrantur in dicto oppido Fellak perpe-
tuo celebrari annuentes et generose concedendes, 
immo duximus et concedimus presencium per 
vigorem absque tamen preiudicio aliarum nun-
dinarum seu fororum annualium sed et ebdoma-
dalium liberorum aliorum quorundque quocirca 
vos omnes et singulos mercatores, institores et 
alios forenses hommines atque viatores quoslibet 
presencium serie  affi  damus, assecuramus et cer-
tifi camus continus ad predictas nundinas seu fora 
annualia per nos in secure et absque in predicto 
non permisso celebrari commissas et concessa cum 
omnibus mercanciis, rebusque et bonis vestris 
libere, secure et absque omni pavore seu formi-
dine, rerum et bonorum personarumque vestra-
rum veniatis properetis et actedatis peractisque 
inibi cunctis negociacionibus vestris ad propria 
vel alia que malueritis loca redeatis salvis semper 
rebus et bonis atque personis vestris sub nostra 
protectione et tutela speciali permanentibus et hec 
volumus per fora et alia loca publica ubi necesse 
fuerit palam et manifeste facere proclamari presen-
tes autem post earum lecturam semper et ubique 
reddi volumus et mandamus presentanti.

Datum in civitati nostra Lyppa, feria tercia 
proxima post festum Beate Lucie Virgini et Martiris, 
anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo 
quarto, regnorum vero nostrorum anno nono.

Verso: A(nno) 1534 nundinae in Fellak in 
comitatu Chanadiensi

Însemnare în limba sârbă: Za tr´g´ Fenlaki¨ 
(Pentru târgul Felnac).

II
1547, aprilie 14, Alba-Iulia
Original, MOL,  F 17, Cista comitatuum Csanad, 
nr. 8,  hârtie, sub text aplicată pecete în ceară roșie.

 
Regina Isabella, văduva regelui Ioan Zapolya, scutește 
de taxe posesiunea Felnac, din comitatul Cenad

 
Isabella, Dei gratia regina Hungariae, 

Dalmatiae, Croatie, etc. fi delibus nostris egregiis 

ac nobilibus Stephano Korlath comiti ac iudlium, 
necnon dicatoribus et exactoribus quarumcunque 
taxarum et contributionum nostrarum comita-
tus Chanadiensis, salutem et gratiam. Vidimus 
quasdam literas defunctae olim majestatis regiae 
domini et mariti nostri longi charissimi felicis 
memoriae privilegiales quibus mediantes eadem 
defuncta majestas, possessionem Fellak vocatam in 
illo comitatu Chanad habitam, ab omni taxarum 
et contributionum solutione exemisse et libertasse 
dinoscebatur in perpetuum. Quas nos quoque 
literis nostris privilegialibus supplicatione non-
nullorum fi delium nostrorum ad id accedet, con-
fi rmaret et consolidaret dignatae sumus; fi delitate 
igitur vestrae praesentibus fi rmissime mandamus 
ut easdem literas nostras in omnibus punctis et 
articulis ut sunt emanatae, observare tenereque 
debeatis colonosque dictae possessionis neutiquam 
ad solutionem quarumlibet taxarum cogere et 
astringere praesummatis praesentis perlectis exhi-
bentis restitutis.

Datum Albae Gyulae, feria quinta proxima 
post festum diem Paschae, anno Domini mille-
simo quingentesimo quadragesimo septimo. 

Isabella regina

MARKET RIGHT AND URBANIZATION 
PROCESS. FELNAC CASE

(Abstract)

Th e urbanization process of Felnac was favorized by 
the existence of the fortifi cation, fi nancial exemptions 
and the market right. Its geographical position on the 
Mureş river was also a condition of its evolution. From 
1478, this settlement belonged to the serbian family 
Jaksic; in 1491, 1533 and 1547 three diff erent kings 
gave fi nancial exemptions for Felnac. From 1534 the 
oppidum Felnac has the market right, weekly in every 
Sunday, and two annual fair, one in spring and other in 
autumn. Some years later, the documents are mention-
ing Felnac after the otoman occupation, when is the 
center of an otoman nahia.




