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Introducere

Istoria părților de jos ale regatului medieval maghiar e încă un 
subiect puțin cercetat. Părțile de jos (partes regni Hungariae inferiores) 
desemnau un teritoriu destul de vast, situat în zona sudică a regatu‑
lui, un spațiu ce cuprindea comitatele Timiș, Arad, Cenad, Zarand, 
Torontal, Keve, Caraș, Severin (dar și banatul de Severin), o zonă de 
graniță ce se afla în proximitatea arealului balcanic al Imperiului oto‑
man, cu care regatul se învecina din secolul al XIV‑lea. Întregul areal 
era supus din secolul al XV‑lea unui căpitan general al părților de jos, 
sub ordinele căruia se mai aflau și alte comitate ale regatului (Csongrád, 
Békés, Bihor, Solnocul exterior), care împreună contribuiau la efortul 
de susținere a frontierelor în fața amenințărilor externe1. Denumirea 
de părțile de jos corespunde perioadei medievale, nemaifiind folosită 
în a doua jumătate a secolului al XVI‑lea, după ce otomanii au cucerit 
arealul de câmpie de la sud de Mureș. În general, istoriografia de azi, 
mai ales cea românească, acceptă faptul că, într‑o bună măsură, părțile 
de jos ale regatului medieval maghiar au fost suprapuse de teritoriul 
actual al Banatului. Denumirea de Banat o regăsim și în evul mediu, 
dar cu referire la anumite zone de graniță, cu rol defensiv la hotare. 
În cazul părților de jos, în perioada medievală funcționa Banatul de 
Severin, rol preluat după căderea în mâna otomanilor a cetății omo‑
nime de către banatul de Caransebeș‑Lugoj (după 1524). Numele de 
azi al provinciei dintre Dunăre‑Mureș și Tisa, banatul Timișoarei, deși 
apărut la finalul secolului al XVII‑lea, se va impune după ocuparea 
acestui spațiu de către Habsburgi la începutul secolului al XVIII‑lea2. 
1 Costin Feneșan, “Domeniul cetății Timișoara până la 1552,” Revista Istorică, 
nr. 7–8 (1997): 527; István Petrovics, “A temesi ispánság és a déli határvédelem a 15. 
században és a 16. század elején,” în Aktualitások a magyar középkor kutatásban, ed. M. 
Font, T. Fedeles, G. Kiss (Pécs 2010), 257–275. 
2 Pentru denumirea actuală a zonei și diversele opinii în istoriografiile română, 
maghiară și sârbească a se vedea: Sorin Forțiu, “Despre prima atestare a denumirii 
de Banatvs Timisvariensis,” Analele Banatului, S.N. Arheologie‑Istorie, XIV (2006): 




