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Una dintre cele mai importante instituţii 
medievale și premoderne a fost cea nota-

rială. Importanţa sa a fost una practică legată de 
modul în care reacţiona societatea la actul scris. 
Odată cu răspândirea și uzanţa tot mai frecventă a 
scrisului se dezvoltă, capătă noi valenţe și se insti-
tuţionalizează practica notarială. 

Istoriogra= a europeană a fost interesată de evo-
luţia și competenţele instituţionale ale notarilor 
încă din secolul al XIX-lea. Studiile respective s-au 
axat în special asupra perioadei medievale, una 
de maximă a= rmare a instituţiei. O caracteristică 
valabilă la nivelul întregului spaţiu european a 
fost acea că notarii au provenit din mediul ecle-
siastic. Pentru a-și putea exercita meseria ei trebu-
iau să cunoască ars notariae, fapt ce presupunea 
o minimă instrucţie în lucrul cu documentele și 
întocmirea acestora. Doar o mică parte vor reuși să 
își desăvârșescă instrucţia în universităţi fără a con-
stitui un corp distinct. Statutul notarilor se modi-
= că spre = nalul evului mediu. La sfârșitul secolu-
lui al XV-lea și în cel următor ei devin funcţionari 

laici = ind implicaţi tot mai mult în administraţia 
urbană sau în cea centrală1.

 În cazul Ungariei practica scrisului a presupus 
apariţia acestei categorii profesionale la fel ca și în 
restul continentului european. Iniţial toţi cei care 
practicau arta notarială au provenit din rândul 
bisericii desfășurându-și activitatea în cadrul locu-
rilor de adeverire. La exercitarea funcţiei, candida-
tului care dorea să devină notar, i se cereau ace-
leași principii valabile în toată Europa: cunoștinţe 
de latină, de gramatică, de drept canonic și uneori 
diploma de absolvire a unei universităţi. Practic 
notarul trebuia să = e instruit în completarea diver-
selor formulare și în soluţionarea cazurilor care i 
se aduceau la cunoștinţă. Actele emise de notari 

1  Walter Prevenier, James M. Murray, Michel Oosterbosch, 
Les notaires publics dans les anciens Pays-Bas du XIIIe au XVIe 

siecle în Historia, Instituciones, Documentos, (1996), p. 385–
401; Krzystof Skupienski, Les notaires publics en Pologne au 
Moyen Age în Ibidem, p. 403–419; Patrick Zutshi, Notaries 
public in England in the fortheenth and = fteenth centuries 
în Ibidem, p. 421–433; Două volume au fost dedicate special 
instutuţiei: Notariado publico y documento privado: de los 
origines al siglo XV.  Actas de VII congreso intermacional de 
diplomatica, vol. I–II, Valencia, (1986–1989). 
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erau considerate autentice și legale, unii dintre ei 
marcându-le cu însemne speci= ce2. În cazul comi-
tatelor se pare că instituţia notarială a evoluat mai 
degrabă din funcţia de scrib. Numărul mare de 
acte și în special uzanţa protocoalelor comitatense 
au condus spre apariţia unui funcţionar care iniţial 
s-a ocupat doar de scrierea lor, dar din secolul al 
XVI-lea a obţinut atribuţii mult mai importante 
devenind indispensabil în administraţia comita-
tului. În afară de protocoalele adunărilor comi-
tatense, scrise iniţial în latină iar din secolul al 
XVI-lea aproape exclusiv în limba maghiară, notarii 
au scris și certi= cat diverse documente având în 
grijă arhiva comitatului sau orașului unde activau, 
uneori același funcţionar îndeplinind funcţia nota-
rială pentru mai multe comitate. Pentru activita-
tea sa notarul încasa anumite taxe care au variat în 
funcţie de zonă sau epocă3. Este sugestiv modul în 
care acest funcţionar comitatens ţinea să își exer-
cite competenţele: protocoalele și actele ce îmi vor 4  
încredinţate le voi conserva, la cererile particularilor 
nu voi elibera hotărîrile din protocoale și fără știrea 
sau mandatul comitatului nu voi permite numănui 
cercetarea protocoalelor purtând grijă de reputaţia 
comitatului4. Aproape identice sunt originile și 
atribuţiile notarilor orășenești. Principalele funcţii 
erau acelea de păstrare și completare a protocoale-
lor în urma întrunirii sfatului orășenesc, de înche-
iere și certi= care a diverselor acte solicitate de per-
soanele din oraș, de îngrijire a arhivei orașului și a 
documentelor privilegiale pe care urbea le poseda5. 

Situaţia este similară și la nivelul Principatului 
Transilvaniei care într-o bună măsură a preluat 
instituţiile prexistente. După 1556–1557 locu-
rile de adeverire din Transilvania au fost secula-
rizate iar funcţiile îndeplinite anterior de clerici 
au fost preluate de către requisitori laici. După o 
perioadă de tranziţie de circa două decenii, acti-
vitatea de autenti= care a fost stabilită de= nitiv pe 
baze laice de organizare6. Schimbările survenite pe 
plan politic dar mai ales cantitatea mare de acte 
emisă de către diversele foruri administrative au 
au favorizat dezvoltarea instituţiei notariale, locu-
2 Csukovits E., Közjegyzők a középkori Magyarországon, 
în 700 éves a közjegyzőség Magyarországon, ed. Rokolya G., 
Budapest (2008), 58–72.
3 Foglein A., A vármegyei notárius, în Levéltári Közlemények, 
14, (1936), 149–171.
4 Este vorba de notarul comitatului Maramureș în 1667- 
Balogh A., Arhiva comitatului Maramureș până în anul 1849, 
în Revista de arhivistică, nr. 1–2, (1998), 63.
5 Ember Győzó, Az újkori magyar közigazgatás története 
Mohácstól a török kiűzéséig, Budapest (1946), 559–560.
6 Bogdándi Z., Az erdélyi hiteles helyek müködése 
a szekularizációt követően, în 700 éves a közjegyzőség 
Magyarországon, ed. Rokolya G., Budapest (2008), 43–49.

rile de adeverire nemaiputând acoperi util întregul 
teritoriu. Comitatele și orașele aveau nevoie de un 
funcţionar care să poată răspunde cerinţelor ime-
diate ale = ecărei unităţi administrative, să ţină pro-
tocoalele și să gestioneze arhiva formată. Sarcinile 
notarului vor =  sporite el trebuind să conlucreze cu 
autorităţile comitatense în anumite probleme de 
natură penală7, urmând să bene= cieze de anumite 
bene= cii pecuniare pentru cele prestate8. Legislaţia 
prevede și anumite taxe pe care notarul poate să 
le încaseze pentru munca sa. De exemplu pentru 
alcătuirea unei scrisori autentice putea să ceară 
pentru munca sa un d orin, iar pentru activitatea sa 
lunară era plătit cu suma de 5 d orini9. Tot notarul 
era cel care înregistra plăţile către comitat și le nota 
într-un registru de evidenţă10.

Banatul de Caransebeș-Lugoj, cu centrele urbane 
aferente, a intrat în componenţa Principatului la 
mijlocului secolului al XVI-lea. Zonă de graniţă, 
izolată și expusă permanent ameninţării otomane, a 
reușit să conserve anumite particularităţi. Cu toate 
că instituţiile sunt aceleași în Banat ca și în prin-
cipat, ele au o anume tentă speci= că. Comitatul 
Severin, care a funcţionat pe parcursul secolelor 
XVI–XVII, a suprapus districtul Caransebeșului 
cu care a funcţionat în paralel. Practic cele două 
entităţi reprezintă la nivel administrativ o singură 
unitate ai cărei funcţionari sunt comuni. Similar 
situaţiei din Transilvania instituţia notarială a fost 
parte a administraţiei comitatense și urbane. În 
contextul actual al cercetării și mai ales din cauza 
pierderilor suferite de arhivele bănăţene nu pot =  
surprinse decât anumite aspecte legate de activita-
tea notarilor din zonă. Iniţial, în secolele XIV–XV, 
activitatea de autenti= care a intrat în grija forurilor 
competente, respectiv locurile de adeverire repre-
zentate în Banat de către capitlurile de la Cenad 
și Arad. După 1552 cele două instituţii au dispă-
rut în urma cuceririi Banatului de câmpie de către 
otomani. În aceeași perioadă Transilvania trecea 
printr-o serie de evenimente politice și religioase 
care au dus la secularizarea activităţii capitlurilor. 
La acest aspect se adăuga distanţa și lipsa unei tra-
diţii a bănăţenilor de a colabora cu instituţiile arde-
lene de pro= l toate favorizând dezvoltarea practicii 
notariale la nivel local.

 Primul notar al Caransebeșului menţionat în 
documente a fost Mathias de Appathi pomenit 

7 Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae/ Erdélyi 
országgyülési emlékek, ed. Szilágy S., I, Budapest (1875), 88; 
391.
8 Ibidem, 505.
9 Ibidem, II, Budapest (1876), 281, 376.
10 Ibidem, 219; 294; 324.
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într-un act din 152711. Documentul este emis de 
către castelanii Caransebeșului într-o problemă 
legată de posesiuni din district, ceea ce indică 
faptul că respectivul notar își îndeplinea atribu-
ţiile și la nivel districtual. Din cauza lacunelor 
documentare ale secolului al XVI-lea nu avem 
siguranţa funcţionării continue sau cu inter-
mitenţe a instituţiei. Următorul notar, de data 
aceasta al districtului, este menţionat doar în 
1573 (notarius districtus Karansebes)12. Zece ani 
mai târziu notar al comitatului, formula cu care 
funcţionarii respectivi vor =  nominalizaţi în toate 
actele următoare, era Nicolae Moise13, pentru ca 
în 1597 în aceeași funcţie să apară diacul Francisc, 
ultimul prezent într-un document din secolul al 
XVI-lea14. În paralel cu funcţionarii comitatului 
reapar în documente notarii orașului, în 1581 
= ind amintit Francisc Zăcan, „notarul cetăţii 
noastre”, cu ocazia vânzării unei grădini către 
soţia sa Magdalena Ivul. Tot el era menţionat în 
funcţie și în 159115, fapt ce denotă că atribuţi-
ile notariale pentru oraș și comitat/district erau 
în acel moment îndeplinite de două persoane 
distincte, situaţie care va =  menţinută până în 
primele decenii ale veacului următor.

Funcţionarea instituţiei notariale în Caransebeş 
poate =  mult mai bine surprinsă în secolul 
al XVII-lea datorită abundenţei materialului 
documentar. Începând cu primii ani ai veacului 
respectiv şi până la căderea Banatului de 
Caransebeş-Lugoj sub dominaţia otomană (1658) 
notarii vor =  prezenţi ca semnatari sau alcătuitori 
a zeci de acte privind în special probleme 
patrimoniale. O caracteristică a spaţiului respec-
tiv este faptul că cei care îndeplinesc atribuţiile 
de notar ajung uneori să cumuleze funcţia exer-
citată într-un oraș, Lugoj sau Caransebeș, cu cea 
a comitatului Severin sau să preia alte slujbe în 
administraţia zonei. După cum reiese din docu-
mente, în primii ani ai secolului al XVII, cei care 
au ocupat funcţia notarială în Lugoj au preluat-o 
și pe a comitatului. Din deceniul al II-lea formula 
consacrată s-a modi= cat, notarii Caransebeșului 
exercitând pînă la 1658 și atribuţiile la nivel comi-
tatens. Astfel Valentin Illosvay, primul dintre 
notarii Caransebeșului din secolul al XVII-lea, 
este menţionat în 1607 ca districtus Facziatt et 

11 Pesty Frigyes, A Szörényi bánság és Szörény vármegye 
története (Szörényi), III, Budapest (1878), 178.
12 Ibidem, I, 321.
13 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Cluj, fond 
Matskay de Tincova, cutia 8, nr. 802, f. 1v; Szörényi, I, 322.
14 Szörényi, I, 324.
15 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (MTAK), 
Kézirattár, Pesty Frigyes gyűjtemenye.

civitatis nostrae Caransebes jurati notarii16. Patru 
ani mai târziu, în 1611, funcţiona ca notar al ora-
șului Lugoj17, centru mult mai apropiat de zona 
Făgetului unde își exercita o parte din atribuţii. 
Un alt ocupant al funcţiei notariale Nicolae Ivul 
a avut un cursus honorum mult mai sinuos. A fost 
notar al comitatului Severin (1608) apoi al orașu-
lui Lugoj (1613)18, iar în 1610 era amintit ca jude 
al nobililor din comitat19. Începând cu Nicolae 
Bobic, ce va prelua funcţia în jurul anului 1610, 
toţi ceilalţi notari ai Caransebeșului vor îndeplini 
și atribuţiile la nivel comitatens20, exceptîndu-l 
poate pe Nicolae Pribek, juratus notarius civitatis 
Caransebes, despre care nu știm nimic altceva în 
afara faptului că a semnat un act legat de o pro-
blemă de moștenire în cazul familiei Simon în 
anul 161221. Tot un Nicolae, din familia Ivul, a 
ocupat de asemenea postul de notar al orașului 
Caransebeș și al comitatului Severin, într-o situ-
aţie identică ad ându-se și urmașul său în funcţie 
nobilul Ioan Bobic22. Într-un mod similar înain-
tașului său acest Nicolae Ivul după ce va părăsi 
postul de notar va deveni jude al nobililor fapt ce 
indică mobilitatea unui fucţionar bine pregătit în 
cadrul administraţiei zonale. 

Persoanele care ocupă funcţia de notar în 
Banatul de Caransebeș-Lugoj provin în cele mai 
multe cazuri din familii nobiliare ale zonei. Cu 
excepţia lui Valentin Illosvay, posibil originar din 
Lugoj, și a lui Nicolae Pribek, toţi ceilalţi ocu-
panţi ai posturilor de notar din Caransebeș s-au 
recrutat din două familii nobiliare românești din 
același oraș. Din rîndul familiei Bobic s-a recru-
tat chiar o dinastie de notari prin cei trei membri 
ai săi care au deţinut funcţia în secolul al XVII: 
Nicolae, Ioan și un alt Nicolae, ultimul notar al 
orașului menţionat în 165823. Nu știm mai nimic 
despre formaţia intelectuală a acestor funcţionari 
dar se pare că au făcut parte din mica nobilime 
pentru care școala a reprezentat o modalitate de 

16 Pesty Frigyes, Krassó vármegye története, (Krassó) IV, 
Budapest (1882), 237.
17 Magyar Országos Levéltár (MOL), F 17 Cista comitatuum 
Tömös, nr. 10: „Iloswaÿ Balint Lugosy notarius”.
18 Krassó, 250; Feneşan, Documente medievale bănăţene 1440–
1653, (Feneșan, Documente) Timișoara (1981), 136–141.
19 MTAK, Kézirattár, Pesty Frigyes gyűjtemenye.
20 „Bobik Miklos Zeorenj varmegyenek es Karansebes varosnak 
notariussa”; „Bobik Janos ...varmegienek es varosnak hűtös 
notariussa” – MTAK, Kézirattár, Pesty Frigyes gyűjtemenye; 
„Ivul Miklos Zeorin vármegiének és Karansebes városának hiteos 
notariussa” – Feneșan, Documente, 171. Nicolae Bobic apare 
în ipostaza menţionată doar din anul 1618.
21 MTAK, Kézirattár, Pesty Frigyes gyűjtemenye.
22 Krassó, 324; 344; Feneşan, Documente, 171–172.
23 MTAK, Kézirattár, Pesty Frigyes gyűjtemenye.
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ascensiune socială. Situaţia este valabilă mai ales 
în ceea ce privește familia Ivul, un reprezentant 
al ei, iezuitul și umanistul Gabriel Ivul, urmând 
o carieră academică și devenind doctor al uni-
versităţii catolice din Casovia24. Cazul respectiv 
nu este unul ieșit din comun căci, cel puţin alţi 
doi membri ai elitei caransebeșene, și-au desăvâr-
șit educaţia în mediile catolice de la Roma25. Cel 
mai probabil acești funcţionari s-au pregătit în 
mediul local din oraș unde procesul de școlarizare 
este vizibil încă din secolul anterior ori cel mult 
la una din școlile din Principat. În mod sigur tre-
buiau să cunoască limbile latină și maghiară care 
erau promovate în sistemul educaţional al vremii 
și folosite în cancelaria principatului, în corespon-
denţa o= cială sau privată. În secolul al XVII-lea 
uzul limbii maghiare se răspândise tot mai mult 
astfel că, fără excepţie, toate actele emise de auto-
rităţile din Caransebeș, scrise sau semnate de către 
notarii orășenești, au fost redactate în maghiară. 
Limba latină a rămas rezervată unor documente 
emise de autorităţile comitatense în special legat 
de probleme de proprietate sau în corespondenţa 
cu o= cialităţile centrale ale Principatului. 

Legat de atribuţiile lor acestea sunt practic iden-
tice cu cele din arealul Principatului Transilvaniei 
ceea ce presupune cunoașterea fundamentelor ars 
notariae, respectiv cum să redacteze documentele, 
să le păstreze și să alcătuiască protocoalele. Acestea 
din urmă nu s-au păstrat însă în mod cert au existat 
= ind scrise și păstrate de către cei care îndeplineau 
funcţia notarială. Despre importanţa protocoalelor 
stă mărturie documentul din 1613 care redă con-
d ictul între autorităţile urbane din Caransebeș și 
fostul jude al orașului Ștefan Micșa. În esenţă actul 
respectiv consemna faptul că anterior, în vremea 
cât parâtul Ștefan Micșa era jude al orașului, a strîns 
de la locuitori 1000 de d orini care urmau să = e 
plătiţi ca datorie pentru un împrumut contractat 
de urbe. Disputa era legată de faptul că cel în cauză 
nu a returnat suma respectivă împrumutătorului. 
Ambele părţi aduc ca mărturie în favoarea lor pro-
tocoalele orășenești și registrele, care în = nal au dat 
dreptate pârâților. Pentru de= nitivarea sentinţei 
este solicitat jurământul notarului urbei împreună 
cu a altor juraţi care depun mărturie în faţa sca-
nului de judecată al banului de Lugoj-Caransebeș 

24 Pentru familia Ivul și evoluţia ei în Caransebeș: Dragoș 
Lucian Ţigău, O familie de orășeni nobili : Ivul de Caransebeș 
(secolele XVI–XVII) în Studii și cercetări.Banatul trecut istoric 
și cultural, Zrenjanin-Novi Sad (2011), 1–16.
25 Este vorba de iezuiţii George Buitul și Ioan Sebesi ambii 
originari din Caransebeș – A. Magina, In Karansebes patres 
societatis Jesu evangelizant. Misionarii, în Studii Bănăţene, 
ed. V. Leu, C. Albert, D. Ţeicu, 158–160.

în privinţa chestiunilor cuprinse în protocoale și 
invocate de ambele părţi26.

Privitor la celelalte tipuri de documente emise 
de autorităţile urbane, scrise ori corectate și contra-
semnate de către notari, ele privesc diverse cauze: 
vânzări-cumpărări, schimburi de moșii, înţelegeri 
între diverse persoane private. Erau redactate după 
un formular speci= c epocii, = ind cel mai probabil 
trecute și în protocolul orașului pentru veri= carea 
celor înscrise în original. Există anumite cazuri 
când apar inadvertenţe și nereguli în documen-
tele emise de către autorităţi și alcătuite cu con-
cursul notarilor. Așa sunt o serie de acte emise în 
perioada cât jude al orașului a fost Ștefan Kun iar 
ca notar activa Ioan Bobic, la mijlocul secolului 
al XVII-lea. Respectivele înscrisuri priveau pro-
bleme ale familiei Kun și câteva dintre ele au fost 
antedatate în deceniul al doilea al secolului într-o 
perioadă în care urbea avea o altă conducere iar 
notar era Nicolae Bobic. Fără îndoială Ștefan Kun 
a pro= tat de poziţia sa în fruntea orașului pentru 
a-și soluţiona problemele personale cu concursul 
notarului care a redactat și contrasemnat respecti-
vele documente27. În intervalul 1600–1658 de la 
consiliul urban din Caransebeş au emanat 75 de 
documente, 60 dintre acestea = ind contrasemnate 
de către notari, ceea ce reprezintă 80% din total28. 
În ceea ce priveşte actele comitatense notarii apar 
menţionaţi sau ca semnatari în mai puţin de 
30% din totalul documentelor29. Este de la sine 
înţeles că cei care scriu actele sunt notarii chiar 
dacă însemnările despre cel care redactează efectiv 
documentul sunt foarte rare30. Tot cei care aveau în 
grijă cancelaria oraşului ori comitatului erau datori 
cu deschiderea şi prezentarea corespondenţei la 
autorităţile competente31.
26 Feneșan, Documente, 135–137 (text maghiar), 138–141 
(traducere).
27 Exemple de acest tip de acte antedatate la Feneșan, 
Documente, 144–145 și în MTAK Kézirattár, Pesty Frigyes 
gyűjtemenye. Un alt argument în favoarea faptului că 
scrisorile amintite erau falsuri redactate de către judele Ștefan 
Kun este dată de vârsta acestuia care în anul 1655 era de 40 
de ani ceea ce însemnă că era născut în jur de 1615 exact în 
perioada în care erau plasate documentele menţionate. Vârsta 
judelui este menţionată cu ocazia unei ascultări de martori – 
MOL, P 291 Gámán család, 1 tétel, f. 80.
28 Dintre cele 75 de acte din secolul al XVII-lea 19 sunt 
publicate de către Feneșan, Documente restul = ind inedite în 
diverse fonduri arhivistice din Ungaria: MOL, P 291 Gámán 
család, MOL P 1916 Sombory család, MTAK Kézirattár, 
Pesty Frigyes gyűjtemenye.
29 Pentru evaluarea respectivă am folosit documentele publicate 
de către Feneșan, Documente, passim și Krassó, passim.
30 Un astfel de caz în 1613 unde apare formula scriptae per 
Nicolaum Ivul, notarius – Feneşan, Documente, 136–141.
31 Pe verso unor documente apare uneori formula apertae per 
me (deschisă de către mine). În toate cazurile întîlnite până 
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Mult mai puţine sunt actele emise direct de 
către notari. Ele privesc același tip de problematici 
legate de bunuri patrimoniale sau înţelegeri între 
diverse persoane particulare. Astfel în anul 1637 
Sigismund Fiat și Grigore Tivadar Ivuul Miklos 
notarius eleot se contrazic și au dispute în privinţa 
părţii de posesiune Paligrad din localitatea Brebu 
stăpînită în comun de către cei doi32. În 1642 se 
prezentau, tot în faţa notarului Nicoale Ivul, mai 
multe persoane nobile care au încheiat o înţelegere 
în privinţa sumelor pe care trebuiau să le plătească 
= ecare în procesul purtat contra = scului pentru 
posesiunile Maciova Peștera și Obreja33. În 1653 
notarul Ioan Bobic certi= ca o înţelegere în pri-
vinţa unui schimb de moșii între membrii fami-
liei Gârliște și Iacob Fiat34. La câteva luni după 
ce era emis acest act, în aprilie 1653, Sigismund 
Fiat obţinea de la principe recunoșterea și întări-
rea celor prevăzute acolo, principele făcând cunos-
cut tuturor autorităţilor din comitatul Severin și 
orașul Caransebeș să respecte înţelegerea înche-
iată35. Cazurile de faţă oferă un indiciu asupra 
competenţelor notariale pentru că înţelegerile 
între diverse persoane deveneau legale numai în 
momentul certi= cării în faţa unei persoane auto-
rizate respectiv juzi urbani, juraţi iar în acest caz 
notarii locului. Prin urmare competenţele notaru-
lui sunt similare cu cele ale consiliului orășenesc 
el putând emite, semna și certi= ca documente ce 
erau recunoscute cu valoare legală de către forurile 
judiciare ale Principatului. Este de bănuit că toţi 
notarii Caransebeșului și-au desfășurat activitatea 
în clădirea primăriei menţionată într-un docu-
ment de la sfîrșitul secolului al XVII-lea36. Fără 
îndoială erau cazuri când respectivii funcţionari se 
deplasau la reședinţa celor interesaţi ori întruneau 
diverse persoane și redactau acte în propria casă37. 
În = ne un ultim aspect ce trebuie menţionat este 
legat de plata serviciilor notariale. Cu toate că 
există anumite prevederi legale nu avem nici un 
indiciu despre sumele cu care comitatul Severin 
sau orașul Caransebeș își plătea funcţionarii. Plata 

acum la documentele bănăţene este vorba de către notari. 
Exemple de acest tip în MTAK Kézirattár, Pesty Frigyes 
gyűjtemenye.
32 MTAK Kézirattár, Pesty Frigyes gyűjtemenye.
33 MOL, P 291 Gámán család, 1 tétel, f. 70–70v; Anexa I.
34 MTAK Kézirattár, Pesty Frigyes gyűjtemenye; Anexa II.
35 MTAK Kézirattár, Pesty Frigyes gyűjtemenye.
36 Domus civitatis.
37 Este cazul în 1634 când în casa notarului Nicolae Bobic 
au fost depuse mai multe mărturii legate de o problemă de 
proprietate din Obreja – MTAK Kézirattár, Pesty Frigyes 
gyűjtemenye, ori în 1635, în casa aceluiași, în privinţa 
unor lotri care acţionau în zona Caransebeșului – Feneșan, 
Documente, 166–168.

către notar, din partea unei persoane particu-
lare, este probată de un caz din 1643 atunci când 
pentru serviciile notariale făcute Nicolae Ivul este 
răsplătit de către văduva lui Mihai Iorga și = icele 
sale cu un fânaţ în zona Racoviţa învecinat spre 
sud cu un alt fânaţ deţinut de notar38. Probabil în 
acest caz lipsa banilor din partea urmașelor fami-
liei Iorga și vecinătatea celor două pământuri să =  
contribuit la acest mod de plată a serviciilor efec-
tuate de către notar.

După cum se poate observa activitatea notarilor 
din Caransebeș, pe parcursul secolului al XVII-lea, 
a fost una deosebit de prodigioasă. Notarii au 
fost implicaţi în mai toate activităţile care au avut 
legătură cu emiterea, corectarea și păstrarea docu-
mentelor emise de către urbe sau particulari dove-
dindu-se esenţiali pentru buna funcţionare a sis-
temului juridico-administrativ. Prezenţa notarială 
poate =  urmărită în orașul de pe valea Timișului 
până în ajunul cedării în favoarea otomanilor 
(1658) moment în care întregul ansamblu tradiţio-
nal va =  destructurat în favoarea unor noi principii 
de guvernare impuse de Înalta Poartă.

ANEXE

I

1642, 15 martie, Caransebeș
MOL, P 291 Gámán család, 1 tétel, f. 70–70v, 
original, hârtie, sub text aplicate trei peceţi cu 
hârtie de protecţie.

Nicolae Ivul, notarul comitatului Severin și al 
orașului Caransebeș, adeverește că mai mulţi locuitori 
și persoane nobile din Caransebeș au venit în faţa sa 
și s-au înţeles de comun acord să împartă cheltuielile 
de la procesul purtat contra 4 scului, 4 ecare urmând 
să plătească potrivit averii deţinute în satele Maciova, 
Peștera și Obreja.

Mi Jvul Miklos Zeorin varmegienek 
notariussa, Tivadar Andras ugian Zeorin 
varmegieben Karansebes varosban lako nemes 
zemeli es Ztroila Ignat Karansebes varosban lako 
nemes zemeli es eskeot biro, adgiuk emlekezetre 
mindeneknek az kiknek illik ez ielen valo 
leveleonknek rendiben mostaniaknak s mind 
jeovendoben leveoknek, hogi in anno 1642 die 
15 Martii jeovenek mi eleonkben ugian Zeorin 
varmegieben Karansebes varosaban lako nemes 
38 MTAK Kézirattár, Pesty Frigyes gyűjtemenye.
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zemelliek ugj mint Maczkassi Miklos uram, Josika 
Farkas uram, Simon Istvan uram az eoregbik, 
Zeczeli Anna az nehai Gaman Miklosne, az 
maga es az ura, Miklostul marat arvak kepeben, 
Bukur Miklos uram, Giurma Georgj az maga es 
az felesege Gaman Margith azon kepeben, Rada 
Janos, Tivadar Mihali, Fiat Jenczi az megh holt 
Fiat Sigmond = a, Gaman Kinczia aszoni az nehai 
Olasz Jakabne, Greul So= a aszoni az nehai Bobik 
Miklosne, Georgh Rukzanda Toma Georgjne az 
kik mi eleoteonk zemelliek zerint alvan, es hiteket 
kezunkben beadvan eleo eleven zauokal zabad 
akaratiok zerint teonnek ollian valast vegezest 
es magok keozt valo keotest, hogj immar nekik 
tuttokra volna hogj az mi kegjelmes urunk eo 
[Nagjsaga Partiumbeli]1 Directora publicaltata 
volna Machova2, Pestere3, Also es Felseo Obresia4 
neu5 (!) egez possessiokat falukat ez Zeorenj 
varmegieben az melliek vadnak; az publicalaskor 
noha ket zemeli contradicalt ugj mint Maczkasi 
Miklos uram es Gaman Georgi kepeben az kiknel 
Also Obresiarul es Felseo Obresiarul privilegialis 
oklevelek vadnak; mind azon altal eok egienleo 
akaratbul keozensegessen megh edgieztenek 
es consentialtak azokal az ket contradicalo 
zemelliekel hogi az = scus ellen valo perben edgiet 
erczenek keolczeget adgianak kiki maga rezere 
sigillatim jozagh zerint, ki az menni jozagot bir, 
ugi adgion az keolczegkhez (demptis az privatim 
magok keozet valo pereken kiveol) mert azokat 
zabad akarmi udeoben resuscitalni s teorveni 
zerint prosignalni ez keotes ellene nem alvan. Ezt 
is hoza teven, hogj ha valamelik az feliul megh irt 
zemelliek keozul az = scussal convenialvan, az teob 
portionatus zemelliek ellen titkon avagi nilvan 
ellenek praktikalna, contendalna, az ollian zemeli 
comperta rei veritate abbeli rez joszagot elvezesse, 
et in facto maioris potentiae convincaltassek, 
melli mi eleteonk teott keoteseket nagiob 
igasagnak bizonsagara, mwis attunk ez pechietes 
leveleonket = de nostra mediante. Datum in 
Caransebes die 15 Martii anno suprascripto 
millesimo sexcentesimo quadragesimo secundo.

Idem qui supra

1. Suprapus de tăieturile pentru hârtia de 
protecție a peceţilor de pe verso.

2. Maciova, jud. Caraş-Severin.
3. Peştere, jud. Caraş-Severin.
4. Obreja, jud. Caraş-Severin.
5. Astfel în text. Corect nevű.

II

1653, ianuarie 10, Caransebeş
Originalul pe hârtie cu pecete inelară sub text 
se păstra în 1874 în arhiva familiei Ivul de la 
Hunedoara, fasc. II, nr.  6. Copie simplă din 
secolul XIX-lea în MTAK, Kézirattár, Pesty Frigyes 
gyűjtemenye. 

Ioan Bobic, notarul comitatului Severin şi al 
oraşului Caransebeş, certi4 că faptul că Ştefan Margay, 
împreună cu soția sa Margareta Gârlişte şi 4 ul Ştefan 
Margay junior, au dat lui Jacob Fiat părţile lor de 
moşie din satele Poiana şi Buchin, primind în schimb 
părţile de posesiune deţinute de acesta în satul Marga, 
tranzacţia 4 ind de4 nitivă sub pedeapsa de 100 de 
_ orini aur pentru cel care o încalcă. 

En Bobik Janos Zöröny varmegyeben 
Karansebes varosaban lako nemes szemeli az 
ez megh nevezet varmegienek es varosnak 
hűtös notariussa, per presentes adom tuttara 
mindeneknek kiknek illik mostaniaknak s 
mind jovendoben levőknek mivel hogi az 
elmult esztendokben joven en ellemben az felűl 
megh nevezet varmegieben es varosban lako 
nemzetes szemeliek, eöregbik Margay Istvan ur 
az eö kegjelme felesege nemes Gerlestey Margith 
aszony és az = a vitezleo jj  abik Margay Istvan 
kepeben egi feleöl, masfeleöl pedigh Fiatt Jakab 
uram, mind az ket fel spontanea voluntate 
referalvan illien megh maradando czeret: advan 
eörögbik Margay Istvan ur az eö kegjelme felesege 
akaratjabol az felül megh nevezet varmegjeben 
Poyana1 es Bukin2 nevü falukban levő portioi 
meljeket birt megh nevezet Fiat Jakab uramnak3 
(!) mind azokhoz de jure et ab antiquo tartazzo 
minden pertinenciakkal, irrevocabiliter et 
perenaliter birni. Kiert Fiat Jakab uram is, 
az megh nevezet varmegjeben Marga4 nevü 
faluban levő portio resz joszagat jobagyostul 
s Boszormenyen5 levő zalogos portiojat Janos 
Buldzul nevü jobagyal, s mind ezekhez tartazzo 
pertinentiakkal adot Margay Istvan uramnak 
birni perenaliter. Mely concambiumnak megh 
tartasara illien vinculumot vetenek (az mint 
emlekezem rea) szaz tallert avagi szaz forintot 
magok közöt, udgi hogi az megh alo fél az megh 
nem alo félén exceptis omnibus juridicis remediis 
az vinculumot megh vehesse; de mivel hogi az 
vinculum felöl jol nem emlekezem rea, most 
ujobban jövenek en eleomben es referalanak 
hogi nagyob vinculumot vetettek vala magok 
közöt, akarvan mostis hogy szaz arany legyen de 
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III

Semnăturile notarilor din Caransebeşul 
secolului al XVII-lea

Semnătura notarului Nicolae Bobic 
(Nicolaus Bobik notarius m.p.)

Semnătura notarului Nicolae Ivul 
(Nicolaus Jvul notarius m.p.)

Semnătura notarului Ioan Bobic 
(Joannes Bobik juratus notarius civitatis Caransebes m.p.)

predictis portionibus concambiatis az vinculum; 
mely hogi az melj fél, mind az altal fogva, az felül 
megh irt concambium ellen impingalt, mind 
eddigh az impigalo félén az szaz aranyal, az megh 
alo fel megh vehesse, de remedio juris modo ut 
supra. Melj dolognak jövendő bizonsagara attan 
enis ez peczetes relatoriamat = de mea mediante 
modo ut supra, es az ujonan valo vegezessek 
felöl. Datum in Karansebes 1653 die 10 Januarii.

Joannes Bobik
notarius

1. Poiana, jud. Caraș-Severin.
2. Buchin, jud. Caraș-Severin.
3. Astfel în text.
4. Marga, jud. Caraș-Severin.
5. Localitate dispărută, contopită cu Marga.


