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Surse documentare
 
Cărţi şi articole
- 200 rokov zivota Nadlaku, coord. O. Stefanko, So-
cietatea culturală „Ivan Krasko”, Nădlac, 2003
- Atlasul culturii populare a slovacilor din Româ-
nia, Editura Societăţii culturale şi ştiinţifice „Ivan 
Krasko”, Nădlac 1998
- Bibliografia istorică a oraşelor din România, Co-
ord. V. Ciobanu, Judit Pal, Anda Lucia Spânu, Ed. 
Academiei Române (CIOR), Bucureşti, 2008
- Binder P., Lista localităţilor din Banat de la sfârşitul 
secolului al XVII-lea, „Studii de istorie a Banatului”, 
vol II, Timişoara 1970, pp. 61-68
- Borovszky Samu, A nagulaki uradalom története, 
Budapest, 1900
- De-a lungul frontierei/ Határ mentén, Arad, 2005
- Fabian G., Aradvarmegye leirasa, Buda, 1835, vol 
I
- Gheorghiu Teodor Octavian, Locuirea tradiţională 
rurală din zona Banat-Crişana (Elemente de istorie 
şi morfologie; protecţie şi integrare), Editura Euro-
bit, Timişoara, 2008
- Haán, Ludoviţ, Zajác Daniel, Dejepis starého i no-
voho Nadlaku, Uniunea Democratică a Slovacilor şi 
Cehilor din România şi S.C. „Slavia” S.A., Nădlac, 
1994
- Haţegan Ioan, Cultură şi civilizaţie medievală la 
Mureşul de Jos. Comunităţi, populaţie şi habitat în-

tr-un spaţiu de interferenţe culturale, Editura Alma-
nahul Banatului, Timişoara, 1995, pp. 101-105
- Marki S., Az aradi var története, Budapest, 1998
- Parecz I., Aradmegye es Aradvaros ismertetese, 
Arad, 1871
- Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad. 
Studiu Istoric, autor „Complexul Muzeal Arad”, co-
ordonator dr. Peter Hügel, Arad, 2008
- Plan de Amenajare a Oraşului Nădlac, autor „SC 
Obiectiv SRL” (şef proiect arh. Ioan Feier), Arad, 
1997
- Repertoriul arheologic al Mureşului inferior, Editu-
ra Orizonturi Universitare, Timişoara, 1999 
- Roz A., Geza K., Dicţionarul istoric al localităţilor 
din judeţul Arad, Editura Complexului Muzeal Arad, 
Arad, 1997
- Rusu A.A., Hurezan G. P., Biserici medievale din 
judeţul Arad, Editura Complexului Muzeal Arad, 
Arad, 2000
- Szeberényi A., Adatok Nagylak múltjához, Buda-
pest, 1892
- Ţiucra Petru, Pribeagul, Pietre rămase. Contribuţii 
la Monografia judeţului Arad, Bucureşti, 1936, re-
publicat de Editura Ramira, Arad, 2008
- Vesa Pavel, Biserile de mir arădene între tradiţie şi 
modernitate, Editura Mirador, Arad, 2000
- Vesa Pavel, Biserici de lemn de odinioară, Editura 
Gutenberg, Arad, 1997
 - „Ziridava”- colecţia completă

Hărţi şi planuri
- Arhiva Complexului Muzeal Arad
- Arhivele Statului Arad- fond clişee
- Arhivele Statului Bucureşti- fond clişee 
- Az elsö katonai felmérés. Erdély és a Temesi ban-
sag, DVD, ed. „Arcanum” , Budapest, 2005 
- Az elsö katonai felmérés. A Magyar Királyság teljes 
területe 965 nagyfelbontású szines térképwszelvén-
yen 1782-1785, ed. „Arcanum”, Budapest, 2004 
- A Masodik katonai felmérés. A Magyar kiralysag és 
a Temesi bansag Negyfelbontasu, szines térképei- 
1819-1869, DVD, ed. „Arcanum”, Budapest, 2005
- Muzeul Slovac din Nădlac
- http://nelucraciun.wordpress.com/2011/11/23/
harti-istorice-planuri-directoare-de-tragere-banat

Denumiri ale oraşului în decursul 
istoriei şi aşezările dispărute 
din zona (hotarul) oraşului şi 
localizare

Denumiri
-NĂDLAC, NADLAK, NOGLOK, NAGYLAK, NA-
GLACH, NAGHLACK
-KENÉZ, ERDEWKENEZ, REVEZKENEZ, KENÉZHÁ-
ZA (localitate dispărută, posibil de a fi localizată şi 
la sud de Mureş sau în Ungaria de astăzi)
-PALATHKA, PALATKA, KELEMENUSPALATAYA, 
PONGRACHPALATYA, PALATA, PALAURE, PA-
LATK (localitate dispărută)
-RÉTHKERT (localitate dispărută)
-DEMENG, DOMONYKA (localitate dispărută)
-TÖVISKÖZ, TÖVISKEZ (localitate dispărută, loca-
lizată cf. listei monumentelor istorice propuse- vezi 
mai jos)
-IENEU (localitate dispărută)
-MÉLYKÚTÚ - RÁRES (localitate dispărută, ulterior 
„Holumbu Gârbovăţ” („Holumbu Izvorului”), cca 1 
km est de oraş - sit arheologic, cf. listei monumen-
telor istorice propuse - vezi mai jos )

Localizare
Oraşul este aşezat în Câmpia Mureşului, pe malul 
nordic al râului, la ieşirea din România. Situl este 
orizontal şi puternic marcat de reţeaua unor ape de 
suprafaţă rezultate din modificările (sistematizarea) 
cursului Mureşului. Este punct de frontieră.

CRONOLOGIA EVENIMENTELOR 
URBANISTIC-ARHITECTURALE
Generalități
Zona oraşului Nădlac este locuită din preistoria 
timpurie până astăzi, conform unei cronologii 
care, în mare măsură, corespunde cronologiei 
generale a teritoriului corespunzător interfluviilor 
Mureş, Timiş, Tisa. Chiar dacă, pentru moment, 
conform stadiului actual al cercetării, aceste date 
lipsesc în legătură directă cu spaţiul de referinţă 
al Nădlacului, ele sunt de presupus şi aşteaptă 
să fie descoperite şi evaluate. Întreaga istorie 
a zonei este doar parţial relevată ştiinţific şi va 
suporta, oricum, corecţii importante viitoare. Mă 
refer la istoria antică (de pildă, în ce măsură este 
integrată civilizaţiei romane sau influenţată de 
aceasta) şi, mai ales, la istoria medievală, doar 
vag cunoscută documentar şi dificil de localizat 
şi cartat. În această perspectivă sunt de aşteptat 
cercetări arheologice care să facă lumină asupra 
unor aspecte esenţiale ale evoluţiei Nădlacului 
şi a elementelor sale. Semnalarea acestora este 
importantă pentru că îndeamnă la prudenţă în 
ceea ce priveşte atacarea (prin edificare sau 
amenajare) unor arii susceptibile de a adăposti 
vestigii arheologice. 

De asemenea, în istoria aşezării există numeroa-
se date privitoare la feluritele aspecte ale devenirii 
aşezării şi comunităţii (comunităţilor) sale. Dintre ele 
am selectat datele sigure (verificate prin mai multe 
surse) şi cele care au legătură cu subiectul acestei 
cercetări, cele care informează asupra evenimente-
lor urbanistice şi arhitecturale. 
Pentru ca informaţia să fie de tip deschis, posibil 
de a fi permanent completată, voi utiliza tipul de 
bancă de date organizată conform surselor (isto-
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rice, arheologice, cartografice, arhitecturale etc.), 
cronologic, dar şi faptic, marcând corespunzător, 
de pildă, acele evenimente care definesc urbanistic 
sau arhitectural oraşul şi componentele sale. 
O problemă aparte este configuraţia aşezărilor me-
dievale dispărute, care, ca şi în cazul altor oraşe 
din zonă (Pecica, Arad, de pildă), este doar parţial 
localizată în spaţiu şi deloc cercetată arheologic. 
Numeroase asemenea spaţii ar urma să fie locali-
zate şi cercetate.

Informații istorice;  
cronologie (istorie în date)171

- 102 d.Hr. - trupele romane distrug cetăţile dacice 
de pe valea Mureşului; cea mai apropiată este cea 
de la Pecica
- 102 d.Hr. - prima pătrundere iazigă la est de Tisa, 
în Câmpia Aradului
- 103-104 - Decebal recucereşte Câmpia Aradului 
de la iazigi
- 105-106 - al doilea război dacic al lui Traian; pro-
babil sunt cucerite Câmpia Aradului şi Crişana; da-
tele referitoare la stăpânirea romană asupra acestui 
teritoriu sunt puţine şi relative
- 107-108 - atac iazig în zona Mureşului inferior, 
respins de guvernatorul Pannoniei Inferior, P. Ae-
lius Hadrianus, care va fi viitorul împărat
- 118-119 - reorganizarea Daciei de către împăra-
tul Hadrian lasă zona arădeană în afara provinciei; 
limesul coboară direct spre Dunăre
- 166-180 - războaiele marcomanice; printre ata-
catorii provinciei Dacia sunt şi sarmaţii stabiliţi pe 
Mureşul inferior şi în Câmpia Aradului
- 180 - în virtutea păcii încheiate de împăratul Com-
modus cu barbarii, sarmaţilor iazigi li se permite să 
tranziteze Provincia Dacia de la vest la est folosind, 
probabil, drumul de-a lungul Mureşului
- 335 - vandalii, conduşi de regele Visimar, care 
ocupau teritoriul dintre Mureş, Tisa şi Criş, au fost 
înfrânţi, pe malul Mureşului, de goţii conduşi de re-
gele Geberich
- 358-359 - împăratul Constantius II îi înfrânge pe li-

171 Cronologia în date se referă la toate localităţile din zona Nădlac; ma-
joritatea informaţiilor sunt extrase din A. Roz, K. Géza, Dicţionarul…
pp. 173-176.

miganţi (limigantes = limitis gentes), dacii care apă-
rau graniţa Sarmației cu Gothia, marcată de un sis-
tem de valuri şi şanţuri care, străbat şi teritoriul ară-
dean (zona Nădlacului era controlată de sarmaţi)
- 420-454 - stăpânirea hună
- 448/449 - Priscus din Panion, ambasador al îm-
păratului bizantin Theodosius II la curtea lui Attila, 
trece prin zona Mureşului inferior unde întâlneşte 
aşezări stabile ale unei populaţii latinofone
- 472-568 - centrul de putere al gepizilor se află în 
interfluviul Mureş – Tisa – Criş
- 568-680 - Primul Caganat Avar; zona Nădlacului 
se găseşte în periferia estică a Caganatului
- 680-795 - Al doilea Caganat Avar; este la limita 
teritoriului respectiv
- 795 - Carol cel Mare, sprijinit de longobarzi, dis-
truge cel de-al doilea Caganat Avar 
- secolul X - zona este stăpânită de voievodul Glad
- început de secol XI - zona este stăpânită de voie-
vodul Ahtum, urmaşul lui Glad
- cca 1030 - Ahtum intră în conflict cu Cenad (Cin-
ad, Sunad), catolicizat, intrat în slujba regelui Ste-
fan; Ahtum este ucis în luptă şi teritoriile sale îi sunt 
date lui Cenad
- 1192 - prima menţiune documentară (Noglok)
- 1192 - apare documentar monasterium Kenez (ar-
hiva familiei Erdödy) ca aparţinând neamului Mo-
noszlo (care o stăpâneşte până după 1313); atunci 
împărţea trei sate cu urmaşul ctitorului; mănăstirea 
şi localitatea corespunzătoare ei pot fi amplasate 
şi la sud de Mureş (în judeţul Timiş) sau în Ungaria 
de astăzi
- 1200 - apare documentar din nou ca domeniu No-
glok- are 98 de localitaţi
- începutul secolului XIII - mănăstirea Kenez avea 
un venit din sare de 2000 de bolovani (confirmat 
de rege)
- 1230-1247 - apare documentar Kenez
- 1233 - apare documentar eccl. de Kenez
- 1241 - atacul tătar - mănăstirea Kenez se crede 
că a fost distrusă; se presupune că a fost distrus şi 
Nădlacul, care după unele surse era fortificat, cel 
puţin cu palisade şi şanţuri
- 1247 - apare documentar Palatka que nomine 
Kelemenuspalataya alio nomine Pongrachpalatya 
vocatur

- jumătatea a II-a a secolului XIII - este ridicată, pro-
babil, prima biserică, catolică, din Nădlac, de către 
familia Monoszló
- 1256 - este documentată villa Palata
- 1285 - apare documentar Palata 
- 1296 - apare documentar Palata 
- 1313-11 martie - apare documentar sub forma 
possessio Noglok (Noghlok); ea este cedată de că-
tre proprietarul ei, Egyed de Monoszló (care o moş-
tenise la rândul lui), mănăstirii Sf. Albert din Eszter-
gom, care se pare că nu o stăpâneşte, ea revenind 
Coroanei Maghiare
- 1330 - apare documentar Kenez
- 1329-1338 - apare documentar Palata
- ante 1336 - Nădlac intră în stăpânirea familiei Ian-
kfi (până la 29 mai 1427)
- 1332-1337- apar documentar preoţii din Nădlac 
(sacerdos de Noglok)
- 1334 - la Nădlac este menţionat preotul Petru- el 
plăteşte decima papală de 2 denari
- 1337 - apare documentar Palata 
- 1343 - apare în documente poss. Palauere
- 1343/1372 - este menţionată ca Palata 
- 1412 - apare documentar din nou: Noglok
- 1417 - apare documentar Kenez
- 1421 - apare documentar sub forma Naglak
- 1421 - apare în documente Palata
- 1421 - apare prima oară în documente Réthkert; 
amplasat în apropierea Nădlacului, lângă o mlaştină 
şi un lac
- 1421-1429 - apare documentar Kenez
- 1424 - Nădlac documentat din nou („Naglak”)
- 1427, 29 mai - Nădlac intră în stăpânirea familiei 
Nagymihályi (până la 25 mai 1445)
- 1427 - apare în documente Réthkert
- 1428 - apare în documente Réthkert
- 1428 - este menţionat Ianc de Naglak
- 1429 - apare din nou într-un document; Andreas 
de Naglak este student la Viena
- 1445, 25 mai (20 febr. 1451) - Nădlac intră în stă-
pânirea Hunedoreştilor (până în cca. 1464)
- 1445 - apare documentar ca villa Palata
- 1451 - este documentat din nou : Naglak
- 1454 - Demetrius Benedicti de Naglach este stu-
dent la Viena

- 1455 şi 1457- noi documentări ale aşezării
- 1462 - apare documentar sub forma Naghlak
- 1463 - apare în documente Réthkert
- 1470- Bernardus de Naghlack este sudent la Vie-
na
- 1474- Nădlac intră în stăpânirea familiei Iakšič (de 
origine sârbească), prin donaţie de către Matei Cor-
vin (până în 1542)
- sec. XV ? - Mélykútú Ráres aparţine familiei Iakšič; 
satul era amplasat la nord-est de Nădlac (pusta Ra-
roş), pe marginea lacului, lângă movila numită Ho-
lumbu Gârbovăţ (Holumbu Izvorului)
- jumătatea a II-a a secolului XV - este ridicată cur-
tea nobiliară apărată cu şanţuri/ cetatea (de lemn?) 
din Nădlac a familiei Jákcs (Iakšič)
- jumătatea a II-a a secolului XV - la Nădlac se ridi-
că o biserică, bănuită a fi ridicată de familia Iakšič 
( Biserica din Dolmă, care, se pare, făcea parte din 
complexul reşedinţei respective)
- 1479, 1489 - apare documentar Kenez
- 1484 - Nădlac apare din nou în documente 
- 1488 - apare documentar sub forma Nagylak
- 1501 - Nădlac apare din nou în documente
- 1502 - Johannes Mathei de Naglak este student 
la Cracovia
- începutul secolului XVI - în centrul Nădlacului exis-
tă o biserică funcţionând alternativ pentru catolici şi 
ortodocşi; este, probabil, „Biserica din Velj”, care 
n-ar trebui confundată cu „Biserica din Dolmă” sau 
„Biserica Turcească” (a familiei Iakšič); cf. unor in-
formaţii mai vechi, ar fi avut un turn (sau două), de 
piatră, cu o boltă gotică în reţea şi o fortificaţie; era 
situată pe str. Vasile Goldiş nr. 14. (sau în locul „Pă-
duriţă”)
- 1513 - Nădlac apare documentar în Arhiva Ca-
pitlului din Buda
- 1514 - confruntări armate în preajma Nădlacului 
dintre răsculaţii lui Gh. Doja şi trupele nobiliare; răs-
culaţii alungă din castel grupul de nobili (27 mai) şi 
îl incendiază
- 1514, 1518, 1519, 1522, 1527- Nădlac apare din 
nou în documente
- 1518 - apare în documente Réthkert
- 1518 - noua cetate din Nădlac din piatră şi cără-
midă este terminată
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- 1529 - comandantul cetăţii Nădlac este Vida Lu-
caci de Başaraga 
- 1530 - apare documentar ca Naglak
- 1532 - apare documentar Kenez în Arh. Convenţi-
ei de la Cluj-Mănăştur 
- 1535-1536 - apare documentar Erdewkenez
- 1537- comandantul cetăţii Nădlac este Tulici Lu-
caci
- 1542 - Nădlac intră în stăpânirea reginei Isabella 
de Iagello şi a regelui minor Ioan Sigismund (până 
în 1550-1551), moşia fiind cedată de turci
- 1548 - apare documentar Kenéz
- 1550 - apare documentar ca Nadlacck
- 1551 (1552) - Nădlac este ocupat de turci; face 
parte din sandgeacul Cenad, din Vilaetul Timişoara; 
paşa din Buda, Kasim, plasează în cetate o garni-
zoană otomană; numeroşi locuitori fug
- secolul XVI - Ieneu este în proprietatea nobilului 
sârb Radici Radeţa; se găsea în hotarul Nădlacului
- 1552 - „Réthkert” este distrus de turci- se pusti-
eşte
- 1552 - „Tövisköz” este distrus de turci- se pustieş-
te; era amplasat la sud-est de Nădlac (zona Tişcot) 
- 1552 - Ieneu este distrus de turci - se pustieşte
- 1552 - Deméng este distrus de turci- se pustieşte
- 1553, 1559, 1561 - Réthkert apare documentat 
ca deserta
- 1555 - comandantul cetăţii Gyula încasează din 
Nădlac 11 ½ florini
- 1555 - conscripţie: în hotarul Nădlacului apare 
pusta Deméng, repopulată în 1564
- 1555, 1561, 1564 - Tövisköz apare ca pustă
- 1557/58 - defterdarul de Timişoara numără în 
Nădlac 50 de case; locuitorii sunt sârbi, unguri, ro-
mâni 
- 1558 - comandantul cetăţii Gyula încasează din 
Nădlac 28 florini
- 1559 - apare documentar Revezkenez
- 1559 - apare documentar ca Nadlag; cetăţii Gyula 
i se plătesc 31 florini şi 90 denari
- 1560 - Nădlac are doar 29 de porţi
- 1560, 1562, 1563, 1564 - Nădlac apare în diferite 
conscripţii
- jumătatea a II-a a secolului XVI - castelul din Nă-
dlac trece prin mai multe mâini, inclusiv a Porţii 

Otomane
- 1560, 1565 - Palata este amintită documentar
- 1561 - Predium Töviskes al domeniului Dóczy 
şi Episcopului Cenadului apare ca sălaş în hotarul 
oraşului
- 1561 - Mélykútú Ráres este moştenit de Serjéni 
Pavel
- 1562 şi 1563 - Nădlac are 4 contribuabili catolici 
şi 6 „săraci”
- 1563 - Nădlac are 6 gospodării catolice şi 6 să-
raci
- 1564 - pusta Deméng din hotarul Nădlacului se 
repopulează; în Conscripţia din acel an sunt con-
semnate câteva case noi
- 1564 - Mélykútú Ráres aparţine urmaşilor lui Ser-
jéni Pavel şi altora
- sfârşitul secolului XVI - Mélykútú Ráres se pustieş-
te; va ajunge în posesia Nădlacului
- 1595/96 - Nădlac este amintit documentar; este 
eliberat temporar de creştini (pentru cca 2 ani, după 
cucerirea sa de către Sigismund Báthory, voievodul 
Transilvaniei)
- 1597 - Nădlac („Nagilak”), atunci fiind stăpânit 
parţial de Lapistaki Segnyei Nicolae, este prezent 
în Arhiva familiei Károlyi 
- 1597 - atac tătar - zona Nădlacului este pustiită
- 1598 - zona Nădlacului este din nou cucerită de 
turci
- după 1616 - castelul din Nădlac este distrus la 
ordinul beglerbegului Timişoarei 
- 1645, 25 aprilie - o parte din moşia Nădlac intră în 
stăpânirea familiei Borosjenei Szent-Andrási
- 1647 şi 1648 - Nădlac apare documentar în Arhiva 
Capitlului din Esztergom
- 1647 - în pusta Tövisköz se aşază 2 familii sârbeşti 
care plătesc Episcopului de Cenad dare
- 1648 - Nădlac intră în stăpânirea Episcopiei Ca-
tolice de Cenad (până în 1700) prin cererea locui-
torilor catolici
- secolul XVII (XVI?) - ridicată Biserica Sf. Nicolae; 
ruină în 1755 (când este văzută de episcopul Sine-
sie Jivanovici); va fi dărâmată de revărsarea Mure-
şului în 1822
- 1650 - Deméng din hotarul Nădlacului este din 
nou pustă 

- mijlocul secolului XVII - Ieneu se repopulează cu 
sârbi
- 1654 - apare documentar ca Naglak şi/sau Nagy-
Lak
- 1656 -Nădlac apare documentar sub forma „Na-
gylak”; atunci o parte intră în stăpânirea surorilor 
Rácz (Elisabeta şi Ecaterina), o parte în stăpânirea 
succesorilor lui Doczi, ginerele lui Iakšic
- 1660 - Nădlac apare documentar în Arhiva Ca-
pitlului din Esztergom
- 1665 - Nădlac are 61 de locuitori
- 1665 - hotărnicie otomană: apare Kenézháza- ul-
tima oară
- 1685 - Nădlac este ocupat temporar de armata 
habsburgică 
- 1686 - Tövisköz este distrus de atacul turco-tătar- 
terenul respectiv se ataşează Nădlacului
- 1699 - cf. păcii de la Karlovitz, Nădlac este ocupat 
de habsburgi; va face parte din zona de graniţă a 
Mureşului (până în 1750)
- după 1699 - în Nădlac încep colonizări cu sârbi; ei 
îşi construiesc o biserică alături de turnul rămas din 
vechea biserică din sat („Biserica din Velj”), lângă 
pârâul Velj; după, locul pârâului este luat de strada 
omonimă (rebotezată între timp- str. M. Kogălni-
ceanu ?, str. V. Goldiş ?)
- 1700-1702 - Nădlac apare documentar în Arhiva 
Capitlului din Esztergom
- 1701 - Cf. Episcopului Benkovits din Oradea: 
„Moşia aceea (Nădlac) mulţumită Domnului, începe 
a se edifica şi a progresa frumos. În toamna trecută 
am fost la Nădlac şi am văzut cu ochii mei, câte clă-
diri frumoase s-au ridicat acolo şi cu toate că l-au 
copleşit Sârbimea aproape în întregime, am căutat 
să-l cunosc şi însoţitorul meu mi-a spus, că şi a 
vorbit cu locuitorii, şi sunt ca la 600 de gospodari 
foarte buni.”
- 1701-1702 - Nădlac este centru grăniceresc, cu 
75 de soldaţi, ulterior cu 215 soldaţi
- înc. sec. XVIII - în perioada grănicerească, Ieneu 
este amintit ca pustă, în hotarul Nădlacului
- înc. sec. XVIII - Mélykútú Ráres este în posesia 
Nădlacului
- 1702, august - Nădlac apare documentar în Arhi-
vele Statului din Viena

- 1707- Nădlac este menţionat în conscripţia Mer-
cy
- 1715- încep colonizările germane în zona părăsită 
de turci
- 1718, 1723, 1724, 1731, 1735, 1747 - Nădlac 
apare documentar
- 1742 - Kapitánysziget apare ca sălaş în hotarul 
oraşului
- 1742, 1764 - Palata apare ca pusta a oraşului
- 1746 - Kisbodzás apare ca sălaş în hotarul ora-
şului
- 1750, 2 septembrie - Nădlac încetează să mai 
facă parte din zona grănicerească; este dat Coroa-
nei Maghiare (până în 1843)
- 1751 (1741?) - în noile condiţii de după desfiinţa-
rea zonei grănicereşti, se produc emigrări ale locu-
itorilor (mai ales sârbi) în Ucraina (unde întemeiază 
o localitate cu acelaşi nume) şi Banat; în Nădlac se 
aşează numeroşi locuitori români din Ardeal şi zona 
limitrofă
- 1752 - Nădlac devine oraş; Primăria primeşte sigi-
liu (prin documente de la Maria Theresa)
- 1755 - în Nădlac exista o veche biserică româ-
nească, din piatră (ruinată)- Sf. Nicolae, este văzută 
atunci de episcopul Sinesie Jivanovici (Biserica din 
Velj?)
- după mijlocul secolului XVIII (cca 1756) - la Nădlac 
se construieşte o biserică ortodoxă românească din 
lemn; a dispărut ulterior; se găsea pe str. Vasile Lu-
caciu nr. 39, unde se menţin în grădină urme ale ei: 
movilă de pământ cu cărămizi, zid de cărămidă etc. 
- 1757 - conscripţie: în Nădlac, se practică agricul-
tura, sunt birturi, măcelării, o moară de apă şi una 
de vânt, 3 negustori greci etc.; 165 de gospodari şi 
70 săraci (gospodării)
- 1757 - conscripţie: în hotarul Nădlacului este 
amintită pusta Domonyka (eventual vechiul sat De-
méng, distrus de turci în 1552).
- 1759 - noua Biserică de lemn Ortodoxă din Nădlac 
nu era terminată
- 1762 - conscripţie: în hotarul Nădlacului este 
amintită pusta Domonyka (eventual vechiul sat De-
méng, distrus de turci în 1552)
- 1762 - cf. conscripţiei, Mélykútú Ráres este în po-
sesia deplină a Nădlacului
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- 1764 - Nagylak are statut de târg („oppidum”)
- 1764 - Insula Ianitzky apare ca sălaş în hotarul ora-
şului
- 1764 - Nagybodzás apare ca sălaş în hotarul ora-
şului
- 1764 - Nagylaky Sziget apare ca sălaş în hotarul 
oraşului
- 1764 - Predium Derekes apare ca sălaş în hotarul 
oraşului
- 1764 - Predium Kövegy apare ca sălaş în hotarul 
oraşului
- 1764 - Predium Tony apare ca sălaş în hotarul ora-
şului
- 1767 - Nădlac are 373 case gospodăreşti (cu 1710 
suflete) şi 376 case de săraci (cu 683 suflete); sunt 
3 negustori; total 2396 locuitori
- 1771 - se înfiinţează şcoala românească din Nă-
dlac
- 1771 - măsurători ale teritoriului administrativ al 
Nădlacului, cuprins apoi în „Urbariu”
- 1774 - Nădlac a plătit 5103 florini şi 13 ½ criţari
- 1774 - urmele bisericii din centrul Nădlacului 
(afectată de Mureş) existau încă
- 1774 - se păstrau urmele cetăţii/castelului din Nă-
dlac
- 1780 - împăratul Iosif al II-lea vizitează Nădlacul- 
ca urmare, se înfiinţează o şcoală de limbă germană 
(alături de Primărie), care nu rezistă mult timp
- 1786 - Nădlac are 265 familii ?
- 1787 - Nădlac are 3352 locuitori, conform recen-
sământului lui Iosif al II-lea (vezi 1786!)
- 1802-1803 - în Nădlac sunt colonizaţi slovaci; cca 
200 de familii din Tot-Comlăuş (Totkomlos, din Un-
garia), dar şi din Slovacia Centrală; li se măsoară 
pământurile pe care le cultivă în 1802; în 1803 în-
cep să-şi ridice casele în nordul aşezării existente 
(fostele străzi Mester, Bătania, Măcău, Primăriei 
etc.-actualele străzi Independenţei, 1 Decembrie, 
G. Coşbuc); prima casă ridicată de un slovac a fost 
cea din str. Primăriei (1 Decembrie) nr. 12- conform 
vechiului sistem de numerotare (familia Iancsik)
- 1812 - se împart locurile de vii în zona Nădlacului 
(este, probabil, momentul de început al constituirii 
zonei numite „Viile Vechi”, din nord-estul Nădlacu-
lui)

- 1814 - în Nădlac are loc primul târg săptămânal
- 1815 - în Nădlac apare breasla cizmarilor- ţesă-
torilor
-1817 - în Nădlac apare breasla rotarilor-fierarilor 
- 1820 - Nădlac devine comună urbană
- 1821-1822 - se construieşte Biserica Evanghelică 
Slovacă (de confesiune Augustină)
- 1822, 15 aprilie - în Nădlac se organizează primul 
târg de ţară (bâlci)
- 1822 - la Nădlac, Biserica din Velj este dărâmată şi 
ca urmare a revărsării Mureşului; urmează ridicarea 
Bisericii Ortodoxe Româneşti
- 1822-1829 - se construieşte Biserica Ortodoxă 
Românească din Nădlac (turnul se ridică în 1882-
vezi mai jos)
- 1823-1824 - şcoala românească din Nădlac are 
65 de elevi
- 1824 - statistică confesională în Nădlac: 1717 
români-ortodocşi, 27 români greco-catolici, 2074 
luterani, 37 romano-catolici, 22 calvini, 16 evrei- to-
tal: 3.893
- 1828 - statistică cf. conscripţiei în Nădlac: 628 fa-
milii de iobagi, 706 familii de jeleri, 108 slugi, 105 
familii de meşteşugari şi 3 negustori
- 1833 - începe construcţia digurilor de protecţie 
împotriva revărsărilor Mureşului
- 1834 - inundaţie la Nădlac: sunt distruse case, 
malul este surpat etc., mai ales în cartierul „Bugea-
cul Românesc” 
- după 1834 - la Nădlac, biserica din Dolmă este 
demolată la ordinul administratorului Domeniului 
Coroanei; rămâne doar cripta înglobată în digul 
Mureşului (Dolmă); din materialele bisericii se ridi-
că Hotelul Slovac şi un birt (ulterior, Casa parohială 
unită)
- 1836 - Nădlac devine reşedinţă de plasă (Oficiul 
Preturei Nădlac)
- 1843 (1845-1849) - domeniul Nădlac este împărţit 
între ţărani (cf. notarului din Nădlac, Likavetz Ioan, 
care are o contribuţie importantă în acest sens)
- 1845 - statistică confesională în Nădlac: 3130 or-
todocşi, 120 greco-catolici, 6700 luterani, 600 ro-
mano-catolici, 90 calvini, 60 evrei- total: 10.700
- 1846 - se fondează Biserica Romano-Catolică din 
Nădlac

- 1846 - se fondează Biserica Greco-Catolică, ro-
mânească, din Nădlac
- sec. XIX - în zona Nădlacului existau mori de vânt 
- ex: moara fraţilor Bartolomei şi Fabry
- 1851 - Nădlac are 9748 locuitori- aici este staţie 
poştală importantă
- 1852 - se repară şi reface accesul în incinta Bise-
ricii Ortodoxe Româneşti din Nădlac
- 1864 - Mitropolitul Andrei Șaguna desparte defi-
nitiv Biserica Ortodoxă Românească de Patriarhia 
de Karlovitz
- 1869 - Nădlac are 9661 locuitori
- 1872 - Sârbii din Nădlac închiriază o casă care va 
sluji de biserică
- 1875 - la Nădlac, locuitorii organizează primele 
cooperative 
- 1880 - Nădlac are 10.646 (12.800 ?) locuitori
- 1882 - este ridicat turnul noii Biserici Ortodoxe din 
Nădlac - înalt de peste 40 de metri
- 1890 - Nădlac are 13.623 locuitori
- 1893 - începe construirea Bisericii Ortodoxe Sâr-
beşti din Nădlac, în apropierea Bisericii Ortodoxe 
Româneşti; se sfinţeşte în 1909
- 1895-1896 - Biserica Ortodoxă Românească este 
restaurată- se reface iconostasul din lemn
- sfârşitul secolului XIX - urmele bisericii („din Dol-
mă”?) din centrul Nădlacului (afectată de Mureş) 
existau încă
- sf. sec. XIX - urmele cetăţii/castelului din Nădlac 
existau încă, ulterior zona fiind spălată de apele 
Mureşului şi acoperită de dig
- 1910 - Nădlac are 14.034 locuitori
- 1913 - Nagylaki Kendergyár apare ca sălaş în ho-
tarul oraşului
- 1918 - o delegaţie de români şi slovaci din Nădlac 
participă la Marea Adunare din Alba Iulia şi aderă la 
decizia de unire cu România
- 1920 - Nădlac are 13.988 locuitori (4856 români, 
577 unguri, 68 şvabi, 8362 alţii - probabil, majorita-
tea slovaci - 158 evrei)
- 1926 - se constituie Corporaţia meseriaşilor din 
Nădlac
- 1930 - se constituie Asociaţiunea Comercianţilor 
din Nădlac
- 1931, 8 martie - se constituie Căminul meseriaşi-

lor independenţi din Nădlac
- 1932 - Mureşul se revarsă din nou; sunt afectate 
toate aşezările de pe valea inferioară
- 1936 -Nădlac devine sediu de Plasă şi sediul Ofi-
ciului Preturei
- 1968 - Nădlac redevine oraş

Informații arheologice172

- sec. II-III d.Hr. - morminte aparţinând sarmaţilor 
descoperite în locul „Holumb” (cu ocazia construirii 
căii ferate Pecica-Nădlac -1947-1948)
- 119-271 d.Hr. - este descoperită o aşezare sarma-
tică la Nădlac; în proximitate, la Pecica continuă să 
funcţioneze importanta aşezare dacică (Ziridava?)
- sec. II-IV d.Hr. - monede din timpul lui Traian, Ha-
drian etc., până la Constantin cel Mare descoperite 
pe teritoriul oraşului
- 271- 420 - în intervalul respectiv fiinţează o aşeza-
re sarmatică descoperită la Nădlac
- 271- 420 - descoperiri arheologice germanice la 
Nădlac
- sec.V (420-454) - stăpânirea hună - descoperiri 
arheologice ostrogote la Nădlac
- 568-680 - Primul Caganat avar; cele mai apropia-
te descoperiri arheologice: Felnac şi Șeitin
- sec. VI-VIII - epoca avară- important mormânt avar 
descoperit la Kunágota (sat aparţinând fostului do-
meniu Nădlac), în nord-vestul oraşului, în Ungaria 
de astăzi; zona respectivă (între Sânnicolaul Mare, 
Cenad, Kunágota, Nădlac) este bogată în vestigii 
avare, dar nu de amploarea celor de la vest de ea 
(până la Balaton); 680-795- Al doilea Caganat Avar; 
cele mai apropiate descoperiri arheologice avare: 
Pecica
- sec. IX-X - cimitir maghiar la nord-vest de actua-
lul cimitir din nordul oraşului, descoperit şi cercetat 
arheologic
- 1163-1165 - o monedă de la regele Ștefan al IV-
lea este descoperită pe teritoriul oraşului

172 Majoritatea informaţiilor sunt extrase din Repertoriul arheologic al 
Mureşului inferior, (op. cit). La timpul respectiv, Complexul Muzeal 
Arad nu finalizase „Studiul arheologic”, dar o serie de date au fost 
obţinute prin bunăvoinţa Directorului Complexului, Dr. Peter Hügel 
şi Dr. arhg. Florin Mărginean, cărora le mulţumesc şi pe această 
cale. O altă categorie de informaţii (plauzibil arheologice) sunt de-
duse din cele istorice de mai sus.
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- prima jumătate a secolului XIII - de atunci există 
vestigii ale fostei aşezări Palatka (apărută documen-
tar în 1247) care a existat până la începutul secolului 
XVIII în hotarul oraşului; Pusta Palatka este figurată 
în nord-vestul oraşului (pe harta din cca 1860)
- prima jumătate a secolului XIII - de atunci se bă-
nuieşte a exista o fortificaţie a Nădlacului (lemn şi 
pământ), distrusă de tătari în 1241; informaţia nu 
este verificată documentar sau arheologic
- jumătatea a II-a a secolului XIII - vestigii ale fostei 
Biserici Catolice (utilizată şi de ortodocşi) din Nă-
dlac; exista în sec. XIX turnul ruinat cu detalii roma-
nice; lângă el se ridică prima Biserică Sârbească la 
începutul secolului XVIII (după 1699)
- prima jumătate a secolului XV - de atunci există 
vestigii ale fostei aşezări „Réthkert” (prima atestare 
-1421); situl este amplasat în apropierea Nădlacu-
lui, lângă o mlaştină şi un lac 
- secolul XV ? - de atunci există vestigii ale fostei 
aşezări „Mélykútú Ráres”, amplasată la nord-est 
de Nădlac (pusta Raroş), pe marginea lacului, lân-
gă movila numită „Holumbu Gârbovăţ” („Holumbu 
Izvorului”); locul este la est de Nădlac (marcat în 
harta din cca 1860)
- jumătatea a II-a a secolului XV - de atunci există 
vestigii ale Curţii nobiliare a familiei Jákcs (Iakšič) 
(cetate de lemn?), reconstruită din zid până în 1518 
(devine castel), demolată de turci aproximativ la 
1616, cu vestigii rezistând până în secolul XIX; se 
afla pe malul Mureşului şi vizibilă în „Ridicarea Jo-
sefină”
- jumătatea a II-a a secolului XV-vestigii ale bisericii 
ridicate de familia Iakšič („Biserica din Dolmă”, fă-
când parte din castelul aceleiaşi familii
- secolele XV-XVI - de atunci există vestigii ale fostei 
aşezări „Tövisköz”, distrusă de turci în 1552, repo-
pulată în 1647; există „Pusta Tövisköz” în sud-estul 
Nădlacului, în apropierea Mureşului
- secolele XV-XVI - de atunci există vestigii ale fos-
tei aşezări „Ieneu” ( în secolul XVI aflat în proprieta-
tea nobilului sârb Radici Radeţa), distrusă de turci 
în 1552, repopulată în secolul XVII, devenită ulterior 
din nou pustă, în hotarul Nădlacului
- secolele XV-XVI - de atunci există vestigii ale fos-
tei aşezări „Deméng” (distrusă de turci, repopulată 

în 1564, ulterior, probabil, la sfârşitul secolului XVI 
şi apărută documentar ca atare în 1650) din nou 
devenită pustă („Domonyka”?, apărută documentar 
în 1757) în hotarul Nădlacului
- secolele XVI-XVII ? - vestigii ale Bisericii româneşti 
Sf. Nicolae (Biserica din Velj?), menţinută ca ruină 
până în 1755 şi dărâmată în 1822, de apa Mureşului 
revărsat
- un fragment din cartierul Bujac („Budzsak”), figu-
rat pe harta din 1884 (latura de est a str. Crişan ) - 
după alte informaţii, în apropierea buclei Mureşului 
care trecea pe acolo

Informații cartografice
- 1528 - Nădlac este figurat în Harta lui Lazarus
- 1699 - Harta lui Visconti - Nădlac („Nagy Lak”) 
este figurat în nordul unei mari bucle a Mureşului
- 1723 - în Harta lui Mercy apare „Paltk”
- 1776, 23 octombrie - Harta râului Mureş între Sze-
ged şi Săvârşin („Fluss Karte der Marosch von Sze-
gedin bis Marosch Portu…”). Nădlac este figurat ca 
un şir de careuri urbanistice, urmărind bucla Mure-
şului, iar în apropierea malului (la sud de localitate) 
este desenată o pată roşie, care reprezintă, proba-
bil, incinta castelului încă existând la acea dată. 
- cca 1782 - „Ridicarea Josefină” reprezintă „Nagy-
lak”, având o formă generală cvasiovoidală, limitro-
fă malului Mureşului, care face o buclă accentuată 
în acel loc. Axa principală a localităţii este orienta-
tă relativ est-vest, în prelungirea drumului dinspre 
Arad. Zona centrală pare a fi definită de această 
axă şi o stradă paralelă, spre sud, între ele găsin-
du-se o biserică înconjurată de un zid de plan elip-
soidal. În sud-estul Nădlacului, pe malul apei, este 
figurat un ansamblu de ziduri, probabil fosta cetate 
care se mai vedea până spre sfârşitul secolului XIX. 
Pe malul Mureşului, spre sud-est, este figurată o 
moară de apă. Aşezarea este înconjurată de lacuri, 
mlaştini şi pâraie şi protejată de un dig spre Mureş
- cca 1860 - A doua ridicare topografică militară 
(„Ridicarea Franciscană”) reprezintă „Nagylak” cu 
un plan structurat de o reţea stradală rectangula-
ră. În această reţea poate fi detectată aria veche 
(spre Mureş), unde se conservă o parte din reţeaua 
stradală vizibilă pe „Ridicarea Josefină”, reţea stra-

dală regularizată parţial (dovadă este parcelarul din 
zonă, relativ neregulat, în raport cu structura stra-
dală perfect rectangulară) şi conţinând un centru 
marcat de bisericile românească (probabil pe locul 
celei vechi, gotice şi al următoarei, de lemn) şi sâr-
bească. În sudul aşezării este figurat noul dig de 
protecţie împotriva inundaţiilor Mureşului, început 
în 1833. 
Aşezarea este extinsă mult spre nord (mai ales prin 
aşezarea coloniştilor slovaci), structurându-se un al 
doilea centru în jurul clădirilor destinate noii popu-
laţii. Între cele două arii există o enclavă din cauza 
mlaştinii şi lacului din zonă („Kis Balatonya”). Spre 
vest este figurată „Puszta Palota”, spre est apare 
lacul „Grbovacz”, spre sud-est „Töviskes Puszta”, 
toate acestea constituind repere ale fostelor am-
plasamente de sate din jurul Nădlacului. Spre vest 
(spre „Magyar Csanád”) şi spre est, sunt figurate 
două mari arii ocupate cu sălaşe, unele fiind amin-
tite documentar în secolul XVIII.
- 1884 - „A treia hartă militară”. Planul Nădlacului 
este aproape identic cu cel din aproape 1860. Sunt, 
totuşi, câteva diferenţe: enclava dinspre vest dintre 
cele două „aripi” ale aşezării este ocupată parţial 
(prin desecarea bălţii din zonă) printr-un parcelar 
regulat; există o mică extindere a ariei aripii nor-
dice a aşezării spre vest; sunt desecate părţi din 
reţeaua apelor de suprafaţă din zonă („Kis Balaton-
ya” şi „Grbovacz”, de pildă). În sud-vest, pe malul 
Mureşului, este figurată o zonă numită „Budzak”, 
probabil fostul cartier Bugeac sau un fragment din 
el. Apare calea ferată în vestul aşezării. Aria ocupa-
tă de sălaşe este extinsă mult şi densificată. Aceste 
informaţii sunt conţinute de planşa 04 (fig. 71).
- 1953 - Plan director de tragere, aducere la zi a 
hărţii militare din cca 1884 (cf. http://nelucraciun.
wordpress.com/2011/11/23/harti-istorice-planuri-
directoare-de-tragere-banat). Planul Nădlacului 
este aproape identic cu cel de astăzi (cu excepţia 
extinderilor agro-industriale din perioada comunis-
tă), unele indicaţii cartografice fiind în maghiară.
- 1988 - Harta Nădlacului către sfârşitul perioadei 
comuniste. Este semnată de A. Lehotsky şi surpin-
de oraşul în faza finală a evoluţiei sale, cu cele câte-
va incinte de „IAS” şi „SMT” din zona peri-urbană şi 

cu câteva adaosuri de zone locuite. Este important 
ca reper pentru evoluţia sa ulterioară. Sursa: Mu-
zeul Slovac.

Informații arhitectural-stilistice
- începutul secolului XIV - biserica din Nădlac exista 
în centrul aşezării, biserică funcţionând în secolul XVI 
alternativ pentru catolici şi ortodocşi; este, probabil, 
cea care astăzi se numeşte „Biserica din Dolmă” sau 
„Biserica Turcească”; cf. unor informaţii mai vechi, 
ar fi avut un turn (sau două), de piatră, cu o boltă 
gotică în reţea şi o fortificaţie în jur; dispărută
- jumătatea a II-a a secolului XV - ridicată din lemn 
curtea fortificată (asimilată unui castel) a familiei 
Jákcs din Nădlac; este protejată printr-un şanţ de 
apărare; dispărută
- 1518 - urmând incendierii castelului vechi, este 
terminat noul castel din Nădlac, construit din piatră 
şi cărămidă; dispărut
- după mijlocul secolului XVIII - Biserica Ortodoxă 
Românească din Nădlac se construieşte din lemn; 
dispărută
- 1821-1822 - se construieşte Biserica Evanghelică 
(de confesiune Augustină), stil baroc, cu turn înalt 
de 54 metri
- 1822-1829 - se construieşte Biserica Ortodoxă 
Română, de stil baroc/rococo; este pictată de pic-
torul bănăţean Ioan Zaicu (1868-1914)
- prima jumătate a secolului XIX - se construiesc 
numeroase clădiri particulare (locuinţe) din mate-
riale locale (pământ bătut, lemn, acoperiş din stuf 
etc.), conform unui stil care poate fi definit ca „lo-
cal, al Câmpiei de Vest”; fără decoraţii de faţadă
- 1846 - se fondează Biserica Romano-Catolică din 
Nădlac- elemente de stil Neogotic
- 1846 - se fondează Biserica Greco-Catolică, ro-
mânească, din Nădlac- elemente de stil baroc pro-
vincial
- jumătatea a doua a secolului XIX - se edifică nu-
meroase clădiri publice (Primăria, actualul liceu, 
actualul Grup Şcolar Tajovski, Şcoala Generală Ro-
mânească –fosta Casă Culturală, actuale grădiniţe, 
dispensare, case parohiale etc.) pentru care se ad-
optă stiluri oscilând între baroc, neoclasic, frecvent 
compozite (eclectice)
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- jumătatea a doua a secolului XIX - se edifică (ree-
edifică) numeroase clădiri particulare (locuinţe, ate-
liere şi comerţ), cu decoraţie de faţadă compozită 
(eclectică); cele mai bogat decorate se concentrea-
ză în zona centrală a oraşului
- 1882 - este ridicat (reedificat?) turnul Bisericii Or-
todoxe Româneşti din Nădlac-stil baroc
- 1893 - începe construirea Bisericii Ortodoxe Sâr-
beşti din Nădlac- elemente de stil 
baroc provincial
- cca 1900-1915 - se edifică locuinţe cu decoraţie 
de tip art-nouveau şi eclectică

Elemente de structură urbanistică 
(analiză planimetrică, morfo-structurală 
şi parcelară)
Acum oraşul Nădlac are o structură generală de-
pendentă prea puţin de vecinătatea Mureşului (care 
limitează vatra aşezării către sud), ce a impus doar 
un contur relativ curb, urmând traseul actual al 
malului. În rest, structura stradală (în reţea rectan-
gulară) reprezintă aplicarea unui model urbanistic 
frecvent întâlnit în zona Câmpiei Aradului (cursul 
inferior al Mureşului), în intervalul sfârşitul seco-
lului XVIII- începutul secolului XIX. Efectul acestei 
sistematizări habsburgice este cu atât mai evident 
dacă se compară planul actual cu cel din anii ’80 
ai secolului XVIII  („Ridicarea Josefină”), în care 
apare structura nesistematizată (neregularizată). E 
de presupus că, în cazul particular al Nădlacului, 
această sistematizare să fi ţinut cont parţial de ve-
chea structură care, conform „Ridicării Josefine”, 
este relativ ordonată: o axă majoră est-vest (vechiul 
drum de tranzit) şi 5 străzi perpendiculare pe ea. 
Forma generală a intravilanului este neregulată şi 
generată de evoluţia ariei aşezării în ultimele două 
secole.
Reţeaua stradală a ariei principale, urbane, este de 
tip „cartezian”, rectangular, cu străzi orientate est-
vest şi nord-sud. Ea nu este uniformă, unele carouri 
(grupări parcelare) fiind mai mari (zonele de sud-
vest şi nord-est), altele fiind mai mici, cu o densi-
tate mai mare (zonele de vest şi nord-vest, zona 
centrală). Parcelarul este adaptat acestei geometrii 

şi situaţii, parcelele fiind majoritar dreptunghiulare 
şi oscilând între 500-700 mp şi 1500-2000 mp. Zo-
nele cele mai dense sunt în centrul Slovac (aria din 
jurul Bisericii Evanghelice Slovace) extins spre est 
şi vest.
Regularitatea respectivă nu se menţine şi în su-
dul intravilanului (mai ales în sud-vest), unde unele 
străzi sunt relativ curbe, generând parcele defor-
mate. Situaţia este comună întregii zone vecine cu 
braţul Mureşului şi în sud-est.
Un element important, asociat morfo-structurii Nă-
dlacului, este reprezentat de alinimentele stradale 
de arbori (în general 3 rânduri) care creează o at-
mosferă aparte, protejează clădirile de locuit (fă-
când umbră în timpul caniculei de vară şi absorbind 
praful caracteristic Câmpiei Mureşului şi diferitele 
noxe) şi generează o imagine stradală complexă şi 
dinamică (în funcţie de anotimpuri).
În nord-estul vetrei urbane propriu-zise există o arie 
locuită de o factură deosebită (Viile vechi ), având 
drept axă drumul spre Peregu Mare. Iniţial era o 
parcelare cu plantaţii viticole şi o locuire sezonieră, 
transformată treptat în locuire permanentă. Este o 
parte din ampla arie ocupată de sălaşele care în-
conjurau Nădlacul înspre nord, de la nord-vest până 
spre nord-est. În perioada de maximă expansiune a 
fenomenului (secolul XIX - prima jumătate a secolu-
lui XX), erau cca 700-800 şi sunt vizibile pe planu-
rile din 1864 şi 1884. Documentar, sunt amintite, în 
număr mare, în sec. XVIII. Revenind la „Viile vechi”, 
această arie are un parcelar foarte dispersat, orga-
nizat prin alei relativ paralele şi orientate est-vest. 
Axa principală, în care debuşează respectivele alei, 
se desfăşoară de-a lungul drumului către Peregu 
Mare, unde parcelele au tendinţa de desfăşurare 
continuă pe ambele fronturi. Și această arie este 
integrată intravilanului.
Nădlac are două centre, corespunzătoare celor 
două mari comunităţi: română şi slovacă. Sunt cen-
tre care tind să se unească, inclusiv ca urmare a 
existenţei a două variante de traseu de tranzit care 
le traversează, generând activarea zonelor respec-
tive.
Centrul ariei româneşti (româno-sârb) este ampla-
sat în sud, spre Mureş, suprapunând aproape per-

fect vechiul centru medieval al Nădlacului. El are 
o organizare în formă de „ L ”, cu cele două laturi 
direcţionate est-vest (str. I. Slavici) şi nord-sud 
(str. 1 Decembrie). Este centrat pe Biserica Orto-
doxă Românească şi alte clădiri de cult (Biserica 
Greco-Catolică şi Biserica Ortodoxă Sârbă) sau de 
interes comunitar (Primăria, Casa de Cultură-ac-
tuală şcoală, alte şcoli, grădiniţe, dispensare etc.). 
Această arie suprapune vechiul centru medieval al 
Nădlacului, acumulând, în decursul timpului, vechi-
le arhitecturi, acum dispărute. Este un context care 
explică existenţa unor situri arheologice incluse sau 
articulate acestei arii. 
Centrul ariei slovace aparţine extinderii urbanisti-
ce din secolul XIX, din nordul vechii aşezări şi este 
concentrat în jurul Bisericii Reformate Slovace şi al-
tor clădiri publice (Liceul Slovac, Biserica Romano-
Catolică, comerţ, servicii, instituţii diverse). Are o 
organizare compactă în jurul unui parc, care joacă 
rol de spaţiu public major, şi al actualei pieţe din 
vestul Bisericii Reformate Slovace. 
Este important de repetat faptul că există tendinţa 
de racordare a celor două centre, prin prelungirea 
Centrului Slovac spre vest şi sud şi a Centrului Ro-
mânesc spre nord. Rezultă în felul acesta o amplă 
arie urbană cu un ţesut dens şi cu o arhitectură 
tradiţională de foarte bună calitate, în care au fost 
inserate dotări de interes local.
Ţesutul (morfologia) aşezării depinde de geometria 
generală a reţelei stradale, de schemele parcelare 
amintite mai sus şi de tipul de ocupare a parcelelor, 
generând maniere relativ uniforme de constituire a 
fronturilor stradale şi cu densităţi uniforme. Dina-
mismul imaginii stradale este dat de caracteristicile 
arhitecturale diferite (adaptate unor stiluri anume) şi 
aliniamentele stradale despre care am amintit ante-
rior. În ceea ce priveşte densitatea, cele câteva arii 
din zonele centrale, pe care le-am amintit deja, au 
densităţi mai mari. 
Modul de mobilare al parcelelor este tipic pen-
tru zona de câmpie Banat-Crişana. În majoritatea 
parcelelor se respectă organizarea iniţială, în care 
clădirea de locuit este perpendiculară pe stradă, 
anexele fiind amplasate în prelungirea ei. În zonele 
centrale există tendinţa de a se ocupa în întregime 

frontul stradal (clădirea având formă de „ L”), rezul-
tând aliniamente continue de clădiri de locuit, între 
care încep să apară mici unităţi comerciale. Acelaşi 
fenomen se constată şi în zonele de legătură dintre 
cele două centre (între străzile Victoriei şi 1 Decem-
brie) şi racordurilor dintre ele (străzile I. Slavici şi N. 
Bălcescu).
Gospodăria conţine o clădire de locuit, spre stradă 
şi anexe spre grădină. Frecvent, clădirea principa-
lă respectă, deasemenea, tradiţia, fiind conforma-
tă pe baza unui plan dreptunghiular-prelung, cu o 
prispă („târnaţ”) însoţind casa spre curte. Planime-
tric, evoluţia ei s-a petrecut în sensul descris mai 
sus, definindu-se gospodării de tip închis spre stra-
dă. Stilistic, se constată existenţa mai multor tipuri, 
urmând, în mare, evoluţia stilurilor, dar având un 
caracter provincial, rural. Toate sunt parter.
Cel mai vechi tip de locuinţă (prima jumătate a se-
colului XIX) menţinut (conform informaţiilor actu-
ale), este întâlnit în special în zona slovacă. Casa 
este relativ joasă, acoperită în două pante (iniţial cu 
stuf), cu fronton triunghiular spre stradă şi prispă 
cu stâlpi şi balustradă din lemn. Asemenea clădiri, 
edificate din materiale tradiţionale, cu caracteristici 
fizice de foarte bună calitate, există încă, în număr 
mare; unele sunt renovate. Un exemplu este Muze-
ul Slovac, de pe str. I.G.Tajovski.
Un al doilea, este de stil compozit (eclectic), din ju-
mătatea a doua a secolului XIX, în care casa, fie 
simplă (perpendiculară spre stradă), fie în formă de 
„L” (o aripă ocupând frontul stradal în întregime sau 
parţial), are o decoraţie tipică, aglomerată în zona 
accesului, ferestrelor şi cornişei.
Al treilea tip nu conţine elemente de plan sau volum 
deosebite faţă de primele două, dar are o decoraţie 
parietală de tip „Art Nouveau”, iarăşi simplificată, 
conform posibilităţilor modeste ale comanditarilor.
Un al patrulea tip este reprezentat de clădirile de lo-
cuit fără o stilistică anume, fără decoraţie de faţadă 
sau alte elemente caracteristice. Unele dintre ele au 
rezultat prin intervenţii de ultimă oră, care au presu-
pus distrugerea decoraţiilor de faţadă şi aplicarea 
unor noi tencuieli strident colorate. Ele se înscriu, 
însă, în tipul de front fragmentat sau continuu, pre-
cum şi în volumetria tradiţională. Marea majoritate 
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respectă aliniamentele stradale corespunzătoare 
zonelor respective. 
Clădirile de locuit multietajate (blocurile de locuin-
ţe colective, P+2-P+4, unele cu comerţ la parter), 
edificate în perioada comunistă (anii’80) formează 
fragmente de fronturi în zona centrală slovacă (str. 
Victoriei, N. Bălcescu-Piaţa, G. Coşbuc) şi înlocu-
iesc vechile fronturi de case (vizibile în fotografiile 
din anii ’70). Gabaritul depăşindu-l cu mult pe cel 
tradiţional, arhitectura modestă şi calitatea slabă a 
execuţiei (tipice pentru anii ’80) le individualizează 
într-o manieră negativă în peisajul urbanistic şi ar-
hitectural al Nădlacului. 
Clădirile contemporane se caracterizează, în marea 
majoritate a cazurilor, prin lipsa de respect pentru 
regulile existente, dominante. Dacă regimul de înăl-
ţime (frecvent P+1) ar putea fi scuzat din motive 
funcţionale, există alte caracteristici care le exclud 
din ansamblul contextual: retragerea faţă de fron-
tul stradal (rezultând ştirbiri ale frontului), izolarea 
în cadrul lotului, planimetrie întâmplătoare, sisteme 
de acoperire complicate, ciudate, culori stridente. 
Edificarea lor este asociată, în marea majoritate a 
cazurilor, defrişării aliniamentelor stradale aminti-
te, fapt ce creează o altă disfuncţionalitate majoră 
a contextului respectiv. Noile clădiri şi aşa urâte, 
disproporţionate, devin mult mai prezente în frontul 
stradal respectiv. Ele funcţionează foarte bine ca 
exemple „a contrario”, de tipul: „nu faceţi aşa”. Din 
păcate, ele au tendinţa de a se înmulţi şi au drept 
efect deteriorarea imaginii arhitecturale a oraşului. 

Concluzii
În concluzie, caracterul specific al oraşului este dat 
de vecinătatea Mureşului (de care este separat prin 
dig la care se adaugă parcul „Păduriţă”), de reţeaua 
stradală uniformă, organizată geometric, de alinia-
mentele stradale de arbori, de tipul de parcelar şi 
de ţesut urban, precum şi de modul de mobilare al 
parcelelor, de constituire a fronturilor stradale, toa-
te corelate cu tipul de casă tradiţională. Se adaugă 
maniera de conformare a centrelor, în care arhitec-
turile majore, de interes comunitar, reprezintă valori 
istorice şi artistice notabile, la care se articulează 
parcul (fosta Piaţa Unirii) şi aliniamentele strada-

le de arbori. Merită relevat şi caracterul particular 
al ariei din nord-est („Viile Vechi”). Toate acestea 
se constituie într-un ansamblu care merită să fie 
protejat în maniere diverse, dar concurând către 
menţinerea caracterului specific şi coerenţei de an-
samblu şi de detaliu. El trebuie să fie un puternic 
atu, în perspectiva unei dezvoltări viitoare durabile, 
autosusţinute.

SCHIŢĂ ASUPRA EVOLUŢIEI 
AŞEZĂRII – SECOLELE XIII-XX
GENERALITĂŢI 
Evoluţia urbanistică şi arhitecturală a Nădlacului 
este dependentă, în mod egal, de evoluţia între-
gii zone geografice şi de cea particulară, generată 
de evenimentele locale. Importantă, pentru scopul 
propus de studiu, este evoluţia începând cu Evul 
Mediu care a determinat anumite funcţiuni şi con-
formaţii ce au produs arhitecturi majore şi anumite 
morfologii (actualmente dispărute dar existând în 
subteran) şi continuată până spre jumătatea seco-
lului XX. Caracterul specific şi valorile oraşului sunt 
conturate în acest mare interval de timp. După ge-
neză (plauzibil secolul XII), există câteva praguri im-
portante care ar defini etapele principale în evoluţia 
urbanistică şi arhitecturală a Nădlacului: 
- secolul XV- (apariţia câtorva nuclee locuite (aşe-
zări, sate) gravitând în jurul Nădlacului;
- 1551/1552 - cucerirea otomană şi începutul ocu-
paţiei turceşti;
 - sfârşitul secolului XVI - evenimente militare care 
influenţează viaţa Nădlacului;
- 1699 - Pacea de la Karlovitz, prin care Nădlacul 
este integrat Imperiului Habsburgic ; începe etapa 
regenerării aşezării şi se pun bazele dezvoltării sale 
moderne ; apar numeroase sălaşe în afara locali-
tăţii;
- Jumătatea a doua a secolului XVIII (sfârşitul se-
colului XVIII) – ultima fază a evoluţiei premoderne, 
surprinsă de „Ridicarea Josefină” (cca 1770) ; ur-
mează sistematizarea urbanistică ;
- 1802-1803 - colonizarea slovacă şi generarea 
unei noi arii locuite în nordul celei existente în acel 
moment;

- deceniul III al secolului XIX - începutul edificărilor 
arhitecturilor majore şi al organizării centrelor Nă-
dlacului; 
- sfârşitul secolului XIX - finalul procesului urbanis-
tic de amplificare a intravilanului şi de organizare a 
centrelor (surprins de Ridicarea topografică militară 
din 1884); dispariţia ultimelor urme ale arhitecturilor 
medievale din sudul oraşului;
- 1944- începutul epocii comuniste.
Ele vor fi detaliate în cele ce urmează.
 
EPOCA MEDIEVALĂ I (SECOLUL XII – 
MIJLOCUL SECOLULUI XVI)
Debutul documentar al Nădlacului este în anul 1192 
( sub forma  Noglok),
an în care apare şi o altă componentă a aşezării - 
monasterium Kenez, care va genera o aşezare dis-
tinctă, cu o localizare imprecisă. Conform altor nu-
meroase situaţii, prima menţiune documentară nu 
reprezintă momentul de început al aşezării, acesta 
putând să preceadă cu câteva decenii documen-
tul respectiv. Prin urmare, se poate considera că 
Nădlac apare în secolul XII, probabil în jumătatea a 
doua, undeva în nordul Mureşului, un reper fiind lo-
cul în care vor fi edificate biserica/bisericile şi cas-
telul, precum şi planul conţinut de „Ridicarea Jo-
sefină”. Atunci aparţinea neamului Monoszlo, care 
stăpânea şi mănăstirea, domeniul Nădlacului fiind 
foarte mare şi bine dotat (98 de sate).
Elementele importante ale evoluţiei din primul in-
terval de timp al acestei perioade sunt: eventuala 
fortificare a aşezării (ineficientă în timpul atacului 
tătar din 1241, când sunt distruse şi Nădlacul şi 
mănăstirea Kenez) şi refacerea aşezării şi a mă-
năstirii. Anterior anului 1247 (când este menţionată 
documentar) este înfiinţată „villa Palatka” (un sat în 
apropierea Nădlacului), iar semnele reconstrucţiei 
se văd prin edificarea spre sfârşitul secolului XIII 
a primei biserici, menţionată documentar în 1332-
1337 (prin preoţii din Nădlac).
În 1421 este menţionat documentar alt sat aflat în 
preajma Nădlacului - „Réthkert”, urmat de un altul 
- Mélykútú Ráres care apare documentar în jum. a 
doua a secolului. Ambele au dispărut între timp. În-

cepând cu 1474, domeniul şi aşezările sale aparţin 
familiei Iakšič şi este momentul în care se edifică 
prima reşedinţă a ei (probabil fortificată şi edificată 
din lemn), pe locul căreia se va ridica castelul. Lân-
gă el, aceeaşi familie ridică o nouă biserică (Biserica 
din Dolmă), care este probabil cea care va funcţiona 
temporar şi pentru catolici şi pentru ortodocşi. Cas-
telul este afectat de trupele lui Gheorghe Doja în 
1514 şi va fi reconstruit până în 1518. În 1529 este 
menţionat comandantul cetăţii Nădlac, Vida Lucaci 
de Başaraga. Cu excepţia faptului că domeniul este 
cedat în 1542 reginei Isabella de Iagello şi regelui 
minor Ioan Sigismund (până în 1550-1551), până la 
cucerirea otomană nu sunt consemnate alte eveni-
mente urbanistice şi arhitecturale importante.
Aşadar, la mijlocul secolului XVI, Nădlac era o aşe-
zare cu un rol semnificativ în zonă. Centru unui im-
portant domeniu nobiliar, cu un castel, cel puţin o 
biserică (este de presupus că exista şi biserica de 
secol XIII, o altă ipoteză fiind înlocuirea ei prin re-
construcţie, de către familia Iakšič în secolul XV), 
la care se adaugă o mănăstire şi un număr de 3-4 
sate care gravitau în jurul lui.
 
EPOCA MEDIEVALĂ II (1551/1552 - 1699)
Este perioada în care zona Nădlacului (nordul Mu-
reşului, până în Crişana) este înglobat direct Porţii 
Otomane. Situaţia nu este stabilă, cât timp, tempo-
rar, aşezarea şi componentele ei ajung să fie recâş-
tigate de creştini. 
O parte dintre aşezările din  „hotarul Nădlacului” 
sunt distruse în timpul confruntărilor din 1551-1552  
(Réthkert, Tövisköz, Ieneu) apărând după un timp 
ca „puste”. Deméng este în aceeaşi situaţie (apare 
în 1555 ca pustă), dar va fi repopulată în 1564. Mă-
năstirea continuă să existe. 
Reapar arii locuite exterioare aşezării, câteva pe lo-
cul unora mai vechi (în 1561- este documentat din 
nou Mélykútú Ráres, iar Predium Töviskes apare ca 
sălaş în hotarul oraşului). Câteva dintre ele vor avea 
de suferit în timpul evenimentelor din anii ’90 ai 
secolului XVI, când zona este cucerită de creştini, 
atacată de tătari şi recucerită de otomani. În acest 
interval, marii proprietari ai zonei o părăsesc defini-
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tiv, refugiindu-se în Transilvania. Castelul durează 
până în 1616, când este distrus la ordinul begler-
begului Timişoarei, dar va continua să rămână ca 
ruină până spre sfârşitul secolului XIX. 
La mijlocul secolului XVI se constată noi reconfi-
gurări ale aşezărilor. În 1647 în pusta Tövisköz se 
aşază 2 familii sârbeşti, Ieneu repopulându-se tot 
cu sârbi, în timp ce în 1650 Deméng devine din nou 
pustă. Kenézháza (aşezarea mănăstirii Kenez) apa-
re ultima oară în 1665 într-o hotărnicie otomană. În 
1686 se produc noi pustiiri în timpul atacului turco-
tătar; Tövisköz este distrus, ulterior menţinându-se 
ca „Pusta Tövisköz”, în sud-estul oraşului. 
Cele două biserici continuă să funcţioneze: cea Or-
todoxă (Sf. Nicolae, devenită ulterior, probabil, „Bi-
serica dinVelj”) şi „Biserica din Dolmă” (cea ridicată 
de familia Iakšič). Nu se cunosc moschei ridicate 
aici în timpul Etapei Otomane.
Etapa ia sfârşit prin includerea zonei în Imperiul 
Habsburgic, prin pacea de la Karlovitz din 1699.
Concluzionând, în etapa otomană Nădlacul are o 
evoluţie fluctuantă, perioadele de acalmie alternând 
cu cele de conflict şi distrugeri. Dacă aşezarea pro-
priu-zisă rezistă, aproape toate ariile exterioare ei 
(inclusiv mănăstirea Kenez) dispar definitiv, rămâ-
nând doar ca „puste” („selişti”), actualmente situri 
arheologice. Aceeaşi soartă o are şi castelul. 
 
EPOCA DE TRANZIŢIE (MODERNĂ I) 
(1699- 1802/1803)
Prima perioadă a etapei habsburgice începe prin 
reconstrucţia aşezării şi reorganizarea zonei ca gra-
niţă militară (până în momentul în care Banatul va fi 
cucerit de habsburgi), presupunând existenţa unui 
centru grăniceresc (amintit în 1701-1702) cu o tru-
pă militară dominată de sârbi. După 1699 în Nădlac 
încep colonizările cu sârbi (în 1701 Episcopul Ben-
kovits din Oradea, numără cca. „600 de gospodari 
foarte buni”, dintre care mulţi sunt sârbi). În acelaşi 
timp, Nădlacul se află în plină reconstrucţie; sârbii 
îşi construiesc o biserică alături de vechea biserică 
din sat -„Biserica din Velj”). Ieneu, în schimb, este 
amintit ca pustă, la fel şi Palata, în anii ’40 ai seco-
lului XVIII.

Începând cu 1742, apar documentar numeroase 
sălaşe în jurul Nădlacului (Kapitánysziget şi Kis-
bodzás în prima fază), urmate în 1764 de multe al-
tele (Insula Ianitzky, Nagybodzás, Nagylaky Sziget, 
Predium Derekes, Predium Kövegy, Predium Tony). 
Este un fenomen care nu este cartografiat de „Ridi-
carea Josefină” (cca 1782), dar extrem de prezent 
în ridicarea topografică din 1864.
Un moment semnificativ este anul 1750, când gra-
niţa militară de pe Mureş este desfiinţată şi zona 
este cedată Coroanei Maghiare, până în 1843. În 
aceste condiţii, numeroase familii de sârbi migrea-
ză în Ucraina, Banat sau Serbia, în locul lor venind 
români. În 1752 Nădlac devine oraş, Primăria pri-
mind sigiliu.
Biserica Românească de zid (foarte probabil ve-
chea biserică -„din Velj”, la rândul ei probabila 
succesoare a celei catolice) fiind ruinată la mijlocul 
secolului XVIII, în 1756 se începe edificarea unei noi 
biserici de lemn, care, distrugându-se ulterior, i-ar fi 
rămas urmele până târziu undeva pe str. V. Lucaciu 
(nr. 39?). 
Dacă în 1757 se numărau 3 negustori greci, 165 de 
gospodari şi 70 săraci (cca 8-900 de locuitori), în 
1767 Nădlac are 373 case gospodăreşti (cu 1710 
suflete) şi 376 case de săraci (cu 683 suflete); sunt 
3 negustori. În total, 2396 locuitori. Este o creştere 
semnificativă, neînsoţită de evenimente construc-
tive importante, cu excepţia amintitei biserici de 
lemn şi a edificării în 1771 a unei şcoli româneşti. 
Această realitate este surprinsă de „Ridicarea Jo-
sefină” din jurul anului 1782, care este prima hartă 
cu un mare grad de exactitate de care se dispune. 
Ea informează asupra locului ocupat şi întinderii 
Nădlacului, asupra reţelei de străzi. De asemenea, 
în sudul aşezării, este figurată o mare biserică în-
conjurată de zid (foarte probabil „Biserica dinVelj”) 
şi, aproape de Mureş, o incintă, posibil de a fi ruina 
castelului (în 1774 sunt menţionate ambele ruine). 
Este, fără nici o îndoială, planul Nădlacului dinainte 
de sistematizare (regularizare), dar conţinând, după 
cum spuneam, elemente de regularitate.
După începutul anilor 1780, urmează sistematizarea 
(în legătură cu care un reper ar fi însăşi „Ridicarea 
Josefină” şi informaţia privind măsurătorile cadas-

trale din 1771), apoi numeroase sate din zonă vor fi 
regularizate planimetric, mai mult sau mai puţin ra-
dical. În ceea ce priveşte Nădlacul, arătam anterior 
că este aproape sigur că i se menţin traseele ma-
jore (oricum, destul de geometrice), impunându-se 
doar alinieri parţiale. Hărţile ulterioare fac posibilă 
detectarea acestora cu destul de mare precizie.
La sfârşitul acestei etape (anii 1801-1802), Nădlac, 
probabil regularizat parţial, are centrul grupat în 
jurul Bisericii Ortodoxe Româneşti (din Velj, repre-
zentată în „Ridicarea Josefină” cu o incintă fortifi-
cată), dublată temporar printr-o biserică de lemn, 
la care se adaugă Biserica Sârbească. Existau sub 
formă de ruină castelul şi Biserica din Dolmă. Aria 
acoperită este cea desenată în „Ridicarea Josefi-
nă”, probabil uşor extinsă în ultimele 3 decenii. 
 
EPOCA MODERNĂ II (1802/1803 - 
SFÂRŞITUL SECOLULUI XIX)
Un moment semnificativ în istoria aşezării este co-
lonizarea masivă cu slovaci (1802-1803), care im-
pune extinderea vetrei Nădlacului, spre nord. Con-
form altor repere existente în legătură cu situaţii 
similare, este plauzibil ca noua comunitate să fi fost 
localizată în zona din jurul pieţei corespunzătoare 
Bisericii Reformate, la oarecare distanţă spre nord, 
de vechea aşezare. Conform unor date concrete 
care trebuie verificate suplimentar, primii colonişti 
s-ar fi aşezat în zona străzilor Mester, Bătania, Mă-
cău, Primăriei (actualul careu format de străzile 1 
Decembrie, Independenţei şi G. Coşbuc). Ulterior 
această nouă arie se va articula celei vechi româ-
neşti, probabil odată cu rezolvarea propriului cen-
tru. Un indiciu referitor la conformarea noului centru 
este momentul ridicării Bisericii Slovace (1821) şi a 
altor construcţii în zona ei (1834), moment în care, în 
mod sigur, trama stradală era definitivată. În cadrul 
procesului urbanistic de extindere, este plauzibil ca 
traseele străzilor sistematizate către sfârşitul seco-
lului XVIII din vechea arie (cea locuită de români şi 
sârbi), să se fi continuat spre nord, printr-un proiect 
urbanistic unitar. Acest fapt este probat de actuala 
reţea stradală. 
Evenimentele urbanistice şi arhitecturale se deru-

lează rapid şi la o scară deosebită. În 1812 - se 
împart locurile de vii în zona Nădlacului şi astfel ia 
naştere zona „Viile Vechi”, din nord-estul oraşului. 
Între 1814 şi 1822 se organizează primele târguri şi 
în acelaşi interval de timp meşteşugarii se organi-
zează în bresle. Nădlacul trece prin momente dificile 
în 1822 şi 1834, când, Mureşul revărsat distruge arii 
locuite importante din sudul său (mai ales cartierul 
Bugeacul Românesc). Cele două vechi biserici (din 
Velj şi din Dolmă) sunt demolate şi începe ridicarea 
unor noi diguri care vor îngloba sau distruge vesti-
giile rămase din castel şi din Biserica din Dolmă.
Începe şi se continuă ridicarea unor biserici care 
există şi astăzi: Biserica Evanghelică Slovacă (1821-
1822), Biserica Ortodoxă Românească (1822-1829, 
iar turnul se ridică în 1882), Biserica Romano-Ca-
tolică (fondată în 1846), Biserica Greco-Catolică 
Românească (fondată în 1846), Biserica Ortodoxă 
Sârbă (începe construirea în1893). În acelaşi inter-
val de timp se ridică câteva şcoli (actualul Liceu, 
Primăria, actualul Grup Şcolar Industrial „J.G. Ta-
jovsky”), alte clădiri publice (parohiile Reformată şi 
Ortodoxă Românească, actuale grădiniţe şi dispen-
sare). Către sfârşitul secolului XIX, Centrul Slovac 
conţine mult comerţ, în clădiri pe parter construite 
cu acest scop sau la parterul unor clădiri P+1, par-
ţial menţinute, parţial demolate în anii ’80, pentru 
edificarea blocurilor de locuinţe. Imagini ale fostelor 
fronturi ale pieţei sunt vizibile în fotografii de epocă 
din anii ’70 ai secolului XX.
În jumătatea a doua a secolului XIX, după ce, în-
cepând cu 1843 locuitorii sunt împroprietăriţi, se 
amplifică funcţiile economice (înfiinţări de coope-
rative, mici industrii, mori de apă şi vânt etc.). De 
asemenea, se constată o remarcabilă dinamică 
demografică: 9748 locuitori (în 1851), 10.646 sau 
12.800 locuitori (în 1880) şi 13.623 (în 1890).
Efectul colonizării masive a slovacilor şi al siste-
matizării oraşului, precum şi creşterea naturală 
demografică sunt reflectate, topografic, în planuri-
le din 1864 şi 1884. Ambele înfăţişează Nădlacul 
amplificat pe toate direcţiile până spre limitele atin-
se astăzi, dar ocolind spre vest o mlaştină care nu 
era desecată. Este o „scobitură” în intravilan (zona 
careului format din zonele mediane ale străzilor 
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actuale Decebal, Vladimirescu, Mărăşeşti, Avram 
Iancu, intersectate cu tronsoanele vestice ale stră-
zilor Independenţei, Bălcescu, Coşbuc, Eminescu, 
Enescu) care, în planul din 1884 tinde să fie ocu-
pată. 
În aceleaşi planuri se observă Piaţa slovacă şi cele 
4 biserici ridicate până atunci. De asemenea, este 
vizibilă tendinţa de rezolvare a problemelor inunda-
ţiilor, prin digurile ridicate până în acel moment. În 
ceea ce priveşte evoluţia unora dintre detaliile pla-
nimetrice, se observă că actuala str. Kogălniceanu 
nu era definită urbanistic, probabil din cauza unui 
vechi braţ al Mureşului. Marile lacuri şi bălţi din jurul 
Nădlacului continuă să existe. 
Din punct de vedere arhitectural, se poate consi-
dera că este etapa definitorie pentru stilistica Nă-
dlacului, atât în ceea ce priveşte arhitectura majoră 
(clădiri religioase sau civile) cât şi cea minoră (rezi-
denţă, comerţ, ateliere etc.). 
Acestea sunt elementele caracteristice Nădlacului 
la sfârşitul acestei etape, mai târziu, noutăţile urba-
nistice şi arhitecturale nu vor fi mari. 

EPOCA MODERNĂ III (SFÂRŞITUL 
SECOLULUI XIX–MIJLOCUL SECOLULUI 
XX)
Secolul XX debutează prin cea mai mare valoare 
demografică din istoria Nădlacului: 14.034 locui-
tori în 1910. Ea se menţine şi după Primul Război 
Mondial, când, în 1920, are 13.988 locuitori. În afa-
ra faptului că sunt consemnate câteva organizări 
moderne ale orăşenilor: Corporaţia meseriaşilor, 
Asociaţiunea Comercianţilor şi Căminul meseriaşi-
lor independenţi din Nădlac, semn al progresului 
economic înregistrat până în acel moment, nu sunt 
consemnate elemente notabile urbanistice. Este 
perioada în care se atinge, practic, conturul actu-
al al intravilanului, eliminându-se enclava din vest. 
Vârsta arborilor din parcul central şi a aliniamentelor 
stradale dovedeşte că această jumătate de secol 
reprezintă perioada de început a plantărilor, extrem 
de necesare pentru microclimatul urban (protecţie 
împotriva soarelui, prafului agricol, noxelor care în-
cepeau să apară etc.) şi pentru imaginea oraşului.

Din punct de vedere arhitectural, se constată conti-
nuarea edificărilor şi reedificărilor (cu materiale noi, 
între care cărămida arsă), adoptându-se stiluri con-
temporane: compozite (prelungiri ale celor de secol 
XIX) şi caracteristice momentului 1900. Singura ar-
hitectură majoră ridicată este Biserica Sârbească, 
terminată în 1909.
Considerăm începutul celui de-al Doilea Război 
Mondial ca sfârşit al etapelor de evoluţie ale Nă-
dlacului concludente pentru subiectul nostru, dar 
am inserat şi planurile din 1953 şi din 1988, pentru 
a asigura un punct de pornire şi a fi un reper pentru 
evoluţiile din perioada comunistă şi cele actuale.

EVOLUŢIA ARHITECTURII DIN 
NĂDLAC
ETAPA MEDIEVALĂ (INCLUSIV ETAPA 
OTOMANĂ)
Această etapă nu a lăsat urme supraterane în ora-
şul actual, dar există, în mod cert, numeroase ves-
tigii subterane. Acestea ar trebui să conţină date 
despre principalele arhitecturi edificate atunci (mă-
năstirea Kenez, prima Biserica Catolică, Castelul/
cetate, Biserica din Dolmă, Biserica Românească 
veche etc.) cu stiluri având elemente romano-goti-
ce sau eventual bizantine.
Arhitectura minoră (locuirea şi elemente auxiliare ei) 
este dificil de definit. Este plauzibil să fie modes-
tă, joasă, edificată din resurse locale, aidoma celei 
care se menţine astăzi din secolul XVIII-XIX. 

ETAPA DE TRANZIŢIE (SECOLUL XVIII)
Odată cu intrarea Nădlacului în componenţa sta-
tului habsburgic şi relansarea sa de după confic-
tele din secolul XVII, arhitectura rezidenţială con-
tinuă tradiţia locului, transmisă până spre secolul 
XX. Dintre vechile arhitecturi majore continuă să 
funcţioneze Bisericile din Dolmă şi Velj, la care se 
adaugă temporar o Biserică Ortodoxă Românească 
construită din lemn. De asemenea, este edificată 
prima Biserică Ortodoxă Sârbească. Nici această 
etapă nu a lăsat urme supraterane, unele elemente 
fiind demolate ulterior, altele reconstruite. În ceea 

ce priveşte arhitectura civilă rezidenţială este posi-
bil ca anumite clădiri din sudul oraşului să conţină 
părţi din această perioadă, înglobate în arhitectura 
actuală. Ele pot fi detectate fie arheologic, fie prin 
decopertare, fie prin alte studii preliminare unor in-
tervenţii asupra lor.
 
ETAPA MODERNĂ (SECOLUL XIX - 
SECOLUL XX)
Această etapă este cea mai lesne de definit. Se 
poate considera că ea a definit stilistic Nădlacul. 
Arhitectura majoră de cult (Bisericile Reformată 
Slovacă, Ortodoxă Românească şi Sârbească, Gre-
co-Catolică Românească şi Romano-Catolică) şi 
civilă (primăria, şcoli, grădiniţe, sedii ale unor orga-
nisme urbane diverse etc.) este prezentă în Nădla-
cul actual şi domină peisajul urban, dându-i un ca-
racter particular. Această arhitectură intră în relaţie 
şi participă la compoziţia spaţiilor publice majore 
(Piață Centrală în primul rând sau străzile formând 
reţeaua majoră), aşa cum au rezultat în urma siste-
matizării de la sfârşitul secolului XVIII.
Arhitectura rezidenţială obişnuită parcurge şi ea 
o evoluţie descrisă mai sus, putându-se defini cel 
puţin 3 etape (tradiţională, eclectică, Art-Nouveau), 
la care se adaugă un mare număr de clădiri particu-
lare nedefinite stilistic, dar corect inserate în frontu-
rile respective şi ridicate în întreaga perioadă. 
În ultima parte a secolului XX şi primul deceniu al 
secolului XXI, puţine arhitecturi majore sau minore 
au fost adaptate caracterului specific al Nădlacului. 
Ne referim atât la blocurile comuniste din centru, 
cât şi la intervenţiile particulare din ultimele decenii. 
Ele distorsionează (deocamdată nu foarte grav) ele-
mentele istorice şi tradiţionale valoroase, generând 
un început de haos urbanistic care trebuie diminuat 
în etapele următoare. 

CONCLUZII
Caracterul specific al oraşului are o sumă de com-
ponente: relaţia cu mediul natural valoros, un anu-
mit tip de geneză şi evoluţie în etapele medievală 
şi premodernă, un tip de urbanism evoluat („car-
tezian”), apărut către sfârşitul secolului XVIII, mo-

dul specific de constituire a centrelor, o morfologie 
parcelară dependentă de urbanistică şi de modul 
de edificare şi caracteristicile arhitecturale ale cădi-
rilor publice majore şi ale celor minore, individuale. 
Relaţia cu mediul natural este definită de amplasa-
rea în plină câmpie şi de vecinătatea Mureşului (de 
care este separat prin dig), la care se adaugă parcul 
„Păduriţa”. În ciuda faptului că este înălţat cu cca 
2-3 metri peste nivelul terenului, digul permite re-
laţia vizuală directă între componenta artificială şi 
cea naturală. 
Istoria multiseculară a Nădlacului, anterioară seco-
lului XVIII, a lăsat în urmă situri arheologice extrem 
de interesante şi valoroase, din păcate nelocalizate 
şi neexplorate încă (cu excepţia cimitirului de secol 
IX-X din nord-vest). Este necesar ca ele să fie de-
tectate prin studii specifice şi protejate într-o mani-
eră care să le integreze programelor de dezvoltare 
zonală. Faza finală a acestei istorii este consemna-
tă în „Ridicarea Josefină”, de pe la 1782. 
Urbanistica Nădlacului este definită de reţeaua 
stradală uniformă, organizată geometric probabil în 
ultimele două decenii ale secolului XVIII. Este pla-
uzibil (comparând planurile din cca 1782 şi 1864) 
ca elemente ale reţelei stradale a vechii aşezări să 
fi fost menţinute în cadrul sistematizării din ultima 
parte a secolului XVIII. Dacă este aşa, valoarea ur-
banistică se împleteşte cu cea istorică, rezultând 
un complex de importanţă majoră. Trama stradală 
geometrică este articulată manierei de conformare 
a centrelor, în care arhitecturile majore, de interes 
comunitar, reprezintă valori istorice şi artistice no-
tabile. Ele sunt legate printr-un ţesut intermediar 
valoros şi având tendinţe de densificare. Merită 
relevat şi caracterul perticular al ariei din nord-est 
(„Viile Vechi”).
Morfologia specifică oraşului Nădlac conţine un 
anume tip de parcelar şi de ţesut urban, precum şi 
un mod specific de mobilare a parcelelor, de con-
stituire a fronturilor stradale, toate corelate cu arhi-
tecturile publice (acoperind ca stilistică secolul XIX 
şi începutul secolului XX) şi cu tipul de casă tradiţi-
onală, parcurgând şi ea o evoluţie evaluată anteri-
or. Nu trebuie uitată contribuţia extrem de pozitivă 
a verdelui urban, concentrat în parcul central (în 
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sudul liceului) şi structurat stradal prin aliniamente 
profunde de arbori, aliniamente care participă di-
rect la valoarea arhitecturii fronturilor.
Toate acestea se constituie într-un ansamblu care 
merită să fie protejat în maniere diverse, dar con-
curând către menţienerea caracterului specific şi 
coerenţei de ansamblu şi de detaliu. El trebuie să 
fie integrat oricărei variante de dezvoltare viitoare 
durabilă, autosusţinută, care, în afara consecinţelor 
favorabile pe care le va avea pentru mediul local, ar 
fi şi caracteristică apartenenţei la spaţiul european.

ZONIFICAREA INTRAVILANULUI 
ŞI PROPUNERI DE ACTUALIZARE 
A LISTEI MONUMENTELOR 
ISTORICE
ZONIFICAREA INTRAVILANULUI 
zona 1: „Centrul Slovac” (definit de str. Victoriei, 
Independenţei-Tajovski, Independenţei-Boor, G. 
Coşbuc), „Centrul Românesc” (definit de str. V. Lu-
caciu, 1 Decembrie, Victoriei, I Slavici, M. Viteazul), 
cu ariile adiacente, cf. hărţile 05a şi 05b 
zona 2: Zona de legătură între cele două centre (de-
finită pe direcţia E-V de str.1 Decembrie şi Indepen-
denţei), cf. hărţile 05a şi 05b
zona 3: Zona de sud a oraşului, prelungită dincolo 
de dig şi articulată parcului „Păduriţă”; ea cores-
punde în mare ariei desenate în „Ridicarea Jose-
fină” şi conţine un mare număr de situri arheolo-
gice, menţionate mai sus, urmând de a fi definite 
cu exactitate prin metode diverse, cf. hărţile 05a şi 
05b
zona 4: complexul cimitirelor din nord, cf. hărţile 
05a şi 05b 
zona 5: Viile Vechi, cf. hărţile 05a şi 05b
zona 6: situri arheologice exterioare intravilanului 
(cimitirul de secol X-XI de lângă cimitirul din nord, 
tumulul din N-V –la cca 2,5 km, zona „Gârbovac” 
din est şi „Predium Töviskes” din S-E, desenate în 
hărţile din 1864 şi 1884), cf. hărţile 05a şi 05b
zona 7: restul intravilanului, cf. hărţile 05a şi 05b
zona 8: incinte agro-industriale şi cu alte destinaţii 
apărute în perioada comunistă 

LISTA ACTUALĂ A MONUMENTELOR 
ISTORICE
Conform Listei Monumentelor Istorice actualizată 
în 2010, în Nădlac sunt protejate ca monumente 
istorice următoarele (vezi şi harta 06):
337 AR –II-m-B-00633 Ansamblu urban Nădlac – 
oraş, cu următoarele componente şi contur: zona 
din jurul Bisericii Evanghelice Slovace, inclusiv 
fronturile adiacente şi anume- la sud: Școala Slova-
că; la vest: Școala Generală; la nord: de la Biserica 
Romano-Catolică până la clădirea Liceului; la est: 
construcţiile situate la intersecţie
338 AR –II-a- B-00634 Ansamblu bisericii „Sf. ie-
rarh Nicolae” Nădlac –str. Ion Slavici nr. 68
339 AR –II-m B-00634.01 Biserica „Sf. ierarh Nico-
lae” Nădlac – str. Ion Slavici nr. 68
340 AR –II-m B-00634.02 incintă cu gard fier forjat 
Nădlac – str. Vasile Lucaciu nr. 12
341 AR –II-m B-00635 Biserica slovacă evangheli-
că Nădlac – str. Piaţa Unirii nr. 1

PROPUNERI CONŢINUTE DE 
DOCUMENTAŢIILE ANTERIOARE
Există câteva propuneri ale unor documentaţii an-
terioare care merită a fi menţionate mai jos.
PUG-ul oraşului Nădlac (autor, firma SC. Obiectiv 
SRL, arh. Ion Feier), Arad, 1997 (aşadar, anterior 
apariţiei şi publicării primei Liste a Monumente-
lor Istorice, anexă a Legii 422), propune, în afara 
ansamblului urban din jurul Bisericii Slovace, alte 
arhitecturi considerate valoroase din punct de ve-
dere istoric şi arhitectural: Biserica Ortodoxă Ro-
mânească, Primăria, alte clădiri din fronturile Str. 1 
Decembrie. 
Prin Studiul Istoric al PATJ Arad (autor „Complexul 
Muzeal Arad”, coordonator dr. Peter Hügel, Arad, 
2008) se propune clasarea unui nou monument, un 
tumul (probabil din Epoca Fierului), amplasat la cca 
2,5 km nord-vest de oraş (cf. Fişei de mai jos), re-
marcându-se şi alte valori arhitecturale susceptibile 
de a deveni protejate ca monumente istorice, fără a 
fi numite ca atare. 

1. 1. Nădlac, „2, 5 km nord-vest de oraş”, oraş Nădlac, 
judeţul Arad

2. Tumul
3. N46°12.194’, E20°47.031’

4.
Tumul de mari dimensiuni, de pe suprafaţa căruia 
a fost cules un fragment ceramic, ce aparţine 
primei epoci a fierului

5. Prima epocă a fierului?
6. Inedit

COMENTARIU ASUPRA LISTEI 
MONUMENTELOR ISTORICE ÎN RAPORT 
CU ACTUALUL STUDIU ISTORIC
Lista actuală cuprinde două tipuri de monumente is-
torice: un ansamblu urban şi 2 piese de arhitectură. 
Primul (ansamblul urban) este strâns concentrat în 
jurul uneia dintre cele două monumente (Biserica 
Evanghelică Slovacă) şi cuprinde câteva clădiri pu-
blice importante din noul centru al oraşului (apărut 
în secolul XIX) şi nu se extinde suficient pentru a 
cuprinde şi o zonă rezidenţială care să corespundă 
modelului tradiţional de locuire. De asemenea, se 
constată că ansamblul urban se suprapune aproa-
pe perfect peste zona de protecţia a Bisericii Evan-
ghelice, această coincidenţă creind confuzii în ad-
ministrarea zonei.
Al doilea obiect de arhitectură - Biserica Ortodoxă 
Românească - este izolat în sudul oraşului, iar zona 
sa de protecţie cuprinde alte două edificii de cult.
O primă problemă este lipsa completă a siturilor 
arheologice din actuala Listă a Monumentelor Is-
torice (există doar propunerea din PATJ Arad de 
introducere a unui tumul preistoric pe această listă, 
propunere nefinalizată printr-o documentaţie spe-
cifică), cu toate că istoria Nădlacului consemnează 
existenţa a numeroase elemente de acest gen. Ast-
fel, se constată, că, în ciuda existenţei (documen-
tate în mod sigur) unui mare număr de ansambluri 
sau arhitecturi istorice dispărute (arii locuite- sate, 
biserici, cetatea- castel etc.), constituind situri ar-
heologice de valoare, Lista Monumentelor Istorice 
actuală nu protejează nici un asemenea sit. Ne re-
ferim la cele care au putut să fie localizate cu exac-
titate. Restul urmează să fie detectate, evaluate şi 
delimitate prin studii viitoare. 

Un caz aparte îl constituie succesiunea bisericilor 
medievale şi premoderne, reflectată în „istoria în 
date” şi „Evoluţia aşezării”. În acest sens, remar-
căm existența unei relative confuzii în ceea ce pri-
veşte bisericile medievale din Nădlac: 1- Catolică 
veche (secolul XIII), 2 -„Biserica din Dolmă” (ridicată 
probabil de familia Iakšič în secolul XV şi existen-
tă-ruinată- până în 1834, când este demolată, ră-
mânănd doar cripta până la sfârşitul secolului XIX), 
3- Catolică şi Ortodoxă (funcţionând ca atare la înc. 
sec. XVI), 4-„Biserica din Velj” (eventual cea veche 
Catolico-Ortodoxă, devenită doar Ortodoxă prin 
plecarea masivă a populaţiei catolice în Transilva-
nia în perioada otomană; este văzută în 1755 şi de-
molată în 1822, ca urmare a revărsării Mureşului), 
5- Biserica Românească Sf. Nicolae (menţinută ca 
ruină până în 1755 şi văzută de Episcopul Sinesie 
Jivanovici), 6- prima Biserică Sârbă (ridicată la înce-
putul secolului XVIII lângă turnul celei vechi - Biseri-
ca din Velj). Este plauzibil să se considere următoa-
rea continuitate pe acelaşi loc: Biserica Catolică- 
Biserica Catolică/Ortodoxă- Biserica Românească 
Sf. Nicolae-Biserica („din Velj”). Există şi varianta 
ca Biserica Catolică/Ortodoxă (consemnată aici la 
începutul secolului XVI) să fie cea ridicată de familia 
Iakšič şi care va deveni „Biserica din Dolmă”. Noile 
biserici ortodoxe (românească şi sârbească) s-au 
edificat în zona Bisericii din Velj, care este locali-
zată de unii istorici, pe str. V. Goldiş nr. 14 (număr 
vechi sau nou?). Această succesiune şi detectarea 
corectă a locurilor ocupate de ele în intravilanul ac-
tual este extrem de importantă prin precizările care 
pot să apară, referitoare la siturile arheologice exis-
tente în sudul actual al intravilanului Nădlacului. 
O a doua problemă constatată la faţa locului şi le-
gată de sistemul existent de protecţie este cea re-
feritoare la arhitecturile majore neincluse pe actuala 
listă (cu excepţia celor care fac parte din ansamblul 
urban protejat din jurul Bisericii Reformate Slova-
ce): Primăria, celelalte două biserici (Greco-Cato-
lică Românească şi Ortodoxă Sârbească), şcoli, 
grădiniţe, sedii ale unor instituţii şi foruri diverse. 
Din cauza necunoaşterii unor elemente de fizica 
construcţiilor, a componentelor care dau valoare 
arhitecturală şi a evaluării incorecte a raportului 
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protecţie-modernizare, se constată o serie de in-
tervenţii care nu fac bine nici funcţiunii, nici clădirii, 
nici ideii de valoare istorico-arhitecturală. Între ele 
menţionăm: schimbarea tâmplăriei vechi din lemn 
(făcând parte intrinsecă din arhitectura clădirii) prin 
tâmplării banale din plastic cu geam „termopan”, 
tencuieli cu procente importante de ciment, culori 
stridente etc. Deprecierea arhitecturală este aproa-
pe tot timpul asociată distrugerii porţiunii respec-
tive din aliniamentele stradale de arbori, rezultatul 
fiind necorespunzător.
O a treia problemă se referă la arhitectura rezidenţi-
ală particulară şi la anexele ei, unde doar un număr 
mic de intervenţii de întreţinere sunt de bună cali-
tate şi respectă arhitectura tradiţională sau istorică. 
În rest, nici una dintre intervenţiile de moderniza-
re/conversie nu este conformă cu caracteristicile 
acestei arhitecturi şi cu parametrii existenţi în ceea 
ce priveşte arhitectura istorică/tradiţională. Se con-
stată numeroase distrugeri de decoraţii de faţadă, 
termoizolare, finisaje cu materiale neconforme, 
vopsiri în culori stridente, la care se adaugă extin-
deri şi plombări de foarte proastă calitate în sine şi 
în raport cu calitatea arhitecturii existente. Practic, 
nu cunoaştem nici un exemplu pozitiv în acest ultim 
caz de intervenţie. Mai mult, se constată demolarea 
unor clădiri de mare valoare arhitecturală (vechime, 
formă, decoraţii, materiale etc.), fenomenul acce-
lerându-se în ultimul timp. Un exemplu recent este 
demolarea clădirii din str. I.G.Tajovski nr. 13 (vecină 
cu Muzeul Slovac), petrecută între două deplasări 
ale nostre la Nadlac (martie-aprilie 2011). Conform 
reperelor existente pe aceeaşi stradă, ea va fi în-
locuită printr-o nouă construcţie ignorând tradiţia, 
istoria, contextul urbanistic care dau valoare Nă-
dlacului.
Toate aceste cazuri şi altele despre care încă nu 
se ştie nimic, dar sunt previzibile, necesită luarea 
unor măsuri ferme şi rapide de protecţie intregrată 
a tuturor elementelor şi vor fi ilustrate în planşele 
anexate.

PROPUNERI DE ACTUALIZARE A LISTEI MO-
NUMENTELOR ISTORICE
Urmând acelaşi model ca la Pecica (cf. Studiul is-
toric al PATJ Arad), Fişa fiecărei propuneri conţine 
6 câmpuri: 1. Localizarea administrativă; 2. Tipul 
monumentului; 3. Coordonate geografice (adresă); 
4. Descrierea monumentului; 5. Datare; 6. Biblio-
grafie
 
Propuneri; generalităţi
Propunerile noastre includ actualele poziţii din Lis-
ta Monumentelor Istorice, ca atare sau modificate. 
De asemenea, reluăm propunerile din documenta-
ţiile urbanistice amintite mai sus şi propunem noi 
obiective. 
Noua listă va conţine situri arheologice, ansambluri 
de arhitectură (urbane), unul dintre ele fiind articu-
lat sitului arheologic al Nădlacului medieval şi zonei 
„Păduriţă” şi câteva piese de arhitectură conside-
rate definitorii pentru istoria arhitecturii din Nădlac. 
De asemenea, propunem spre protecţie o amplă 
arie urbană de legătură între cele două ansambluri 
protejate, arie care să fie protejată ca „ansamblu 
rezidenţial tradiţional valoros”, cu un regulament 
specific, mai permisiv decât cel al celor două an-
sambluri centrale, dar prin care să se menţină ca-
racteristicile generale ale ţesutului, tipul de front, 
elementele stilistice existente şi să se stabilească 
limitele noilor intervenţii.

Situri arheologice
În cele ce urmează sunt propuse siturile arheologi-
ce localizate:

1. 1. Nădlac, „2, 5 km nord-vest de oraş”, oraş Nădlac, 
judeţul Arad

2. Tumul
3. N46°12.194’, E20°47.031’

4.
Tumul de mari dimensiuni, de pe suprafaţa căruia 
a fost cules un fragment ceramic, ce aparţine 
primei epoci a fierului

5. Prima epocă a fierului?
6. Inedit

2. 1. Nădlac, „Tövisköz Pusta”, oraş Nădlac, judeţul 
Arad

2. Sit arheologic; vechea aşezare Tövisköz, 
cunoscută ca „Predium Tövisköz” (1561) şi 
devenită „Pusta Tövisköz”

3. N46°09’12’’,E20°45’57’’ şi cf. harta 07a
4. Fostă aşezare medievală, din secolele XV-XVI, 

distrusă de turci în 1552, repopulată în 1647, 
părăsită ulterior

5. Evul Mediu şi perioada premodernă
6. Cf. A. Roz, K. Géza, Dicţionarul istoric al 

localităţilor din judeţul Arad, Arad, 1997, p.176; 
localizată prin hărţile din 1864 şi 1884 

3. 1.
Nădlac, „ Holumbu Gârbovăţ” („Holumbu Iz-
vorului”), cca 1 km est de oraş Nădlac, judeţul 
Arad

2.

Sit arheologic; vechea aşezare Mélykútú Ráres, 
din secolul XV (ante 1474, când moşia Nădlac, 
inclusiv satul respectiv intră în posesia fam. 
Iakšič) 

3. N46°09’58’’,E20°46’24’’ şi cf. harta 07a

4.

Fostă aşezare medievală, din secolul XV, 
amintită documentar în 1561, 1564 (posesie a 
familiei Serjény) şi în secolul XVIII (pustă), deci 
părăsită între timp

5. Evul Mediu şi perioada premodernă

6.
Ţiucra Petru, Pribeagul, Pietre rămase…(Op. 
cit.), Bucureşti, 1936, p. 348; localizată prin 
hărţile din 1864 şi 1884

4. 1. Nădlac, „Necropolă la nord- vest de cimitirul 
nordic”, oraş Nădlac, judeţul Arad.

2. Necropolă

3. N-V de cimitirul nordic al Nădlacului 
(N46°10’35’’,E20°43’56’’)şi cf. harta 07a

4.
Necropolă cu morminte de călăreţi, parţial 
cercetată, parţial distrusă de diverse lucrări 
din zonă

5. Sec. IX-X d. Hr.

6. Informaţii Peter Hügel, cercetări Florin 
Mărginean, Complexul Muzeal Arad

Restul siturilor (castelul, bisericile medievale şi pre-
moderne, amintite anterior), sunt propuse de a fi 
protejate în cadrul Ansamblului urban-arheologic-
natural Nădlac sud sau, nefiind localizate (foste 
sate din hotarul Nădlacului), nu pot fi decât aminti-
te: Palatka, Réthkert, Ieneu, Deméng, Bujac. 

Ansambluri urbane
Propunem menţinerea poziţiei Ansamblu urban 
Nădlac (din jurul Bisericii Evanghelice Slovace), 
337 AR –II-m-B-00633, cu o titulatură modificată 
(Ansamblu urban Nădlac nord) şi extins, în aşa fel 
încât să cuprindă şi arii urbane rezidenţiale valoroa-
se din imediata proximitate. Câteva dintre clădirile 
de pe str. I.G.Tajovski, I. Boor şi din nord-vest şi 
vest îşi menţin caracteristicile tradiţionale aproape 
neschimbate. Ocrotirea acestei locuiri centrale va 
conduce la o protecţie mai eficientă a ariei respecti-
ve şi la menţinerea unei anumite valori a contextului 
principalelor arhitecturi protejate şi/sau majore din 
zonă (Biserica Reformată Slovacă, Liceul, Grupul 
Școlar, Biserica Catolică. Câteva demolări recente 
sau preconizate de clădiri istorice valoroase din şi 
de la limita acestei arii demonstrează necesitatea 
protecţiei sale sub această formă.
De asemenea, propunem un al doilea ansamblu 
urban în sud (Ansamblul urban-arheologic-natural 
Nădlac sud), din jurul Bisericii Ortodoxe Româneşti, 
cu componente mixte (arhitecturi istorice- publice 
şi particulare, situri arheologice şi sit natural valo-
ros), la care se adaugă ariile locuite din proximitate, 
cu aceleaşi motivaţii ca şi în cazul primului ansam-
blu protejat. Aici sunt localizate şi cele mai vechi 
etape de evoluţie medievală a Nădlacului, conţi-
nând siturile arhitecturilor medievale şi premoderne 
dispărute: castelul, bisericile anterioare celor actu-
ale, eventual fortificaţia Nădlacului timpuriu, locuire 
medievală timpurie etc.

1. 1. Nădlac, „Ansamblul urban Nădlac nord”, oraş 
Nădlac, judeţul Arad

2. Ansamblu urban

3.
Cf. hărţi 07a si 07b: (str. Independenţei-I. Boor-
I.G.Tajovski, G. Coşbuc), ansamblu centrat pe 
Biserica Reformată Slovacă şi piaţa din faţa ei

4.

Ansamblu urban cu un caracter mixt (urbanistică, 
arhitectură, mediu natural amenajat-parcul), 
care conţine un monument clasat (Biserica 
Reformată Slovacă), câteva clădiri publice de 
valoare (Biserica Catolică, Liceul, Grupul Școlar, 
Parohia Reformată etc.), piaţa şi parcul, precum 
şi arhitectură rezidenţială de valoare 

5. secolele XIX-XX

6. Cf. bibliografiei anexate şi hărţilor din 1864,1884
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2. 1. Nădlac, „Ansamblul urban-arheologic-natural 
Nădlac sud”, oraş Nădlac, judeţul Arad.

2. Ansamblu urban

3.

Cf. hărţi 07a si 07b: străzile I. Slavici, M. Viteazul, 
V. Goldiş (de pe direcţia N-S), intersectate cu V. 
Lucaciu, 1 Decembrie, Victoriei şi Independenţei 
(de pe direcţia E-V), inclusiv zona „Păduriţă” de 
la sud de dig

4.

Ansamblu urban cu un caracter mixt (urbanistică, 
arhitectură, arheologie, mediu natural), care 
conţine un monument clasat (Biserica Ortodoxă 
Românească), o serie de situri arheologice (caste-
lul, Bisericile din Dolmă şi Velj, Biserica Ortodoxă 
Românească din lemn, prima Biserică Ortodoxă 
Sârbă şi locuire de secol XII-XVIII, corespunzătoare 
Nădlacului medieval), o arie naturală de valoare 
(Păduriţă), arhitecturi majore valoroase (Biserica 
Greco-Catolică, Biserica Ortodoxă Sârbă, Școală 
(fosta Casă de Cultură Românească) şi arhitectură 
rezidenţială de valoare 

5. Evul Mediu-secol XIX

6. Cf. bibliografiei anexate şi hărţilor din cca 1770, 
1864,1884

Arhitecturi majore
Dat fiind că vechiul PUG propune o serie de arhi-
tecturi majore pentru a fi protejate ca monumente 
istorice (mai ales de pe str. 1 Decembrie) şi conform 
propriilor noastre studii, propunem ca lista monu-
mentelor să fie îmbogăţită cu următoarele monu-
mente: Primăria (str. 1 Decembrie nr. 26), Grădiniţă 
(str. 1 Decembrie nr.32), Biserica Greco-Catolică 
(str. 1 Decembrie nr.6), Biserica Ortodoxă Sârbă 
(str. V. Lucaci nr. 11).

1. 1. Nădlac, Primăria, oraş Nădlac, judeţul Arad
2. Arhitectură majoră
3. str. 1 Decembrie nr. 26
4. Clădire publică, parter, aflată în frontul stradal al 

str. 1 Decembrie, stil cu elemente neoclasice şi 
compozite (eclectice)

5. Sfârşitul secolului XIX - începutul secolului XX
6. Cf. bibliografie anexată şi studiu de parament

2. 1. Nădlac, grădiniţă, oraş Nădlac, judeţul Arad
2. Arhitectură majoră
3. str. 1 Decembrie nr. 32
4. Clădire publică, parter, aflată la intersecţia str. 

1 Decembrie cu G. Coşbuc, stil cu elemente 
neoclasice şi compozite (eclectice)

5. Sfârşitul secolului XIX
6. Cf. bibliografie anexată, studiu istoric şi studiu 

de parament

3. 1. Nădlac, Biserica Greco-Catolică, oraş Nădlac, 
judeţul Arad

2. Arhitectură majoră
3. str. 1 Decembrie nr.6
4. Edificiu religios, aflat la intersecţia str. 1 

Decembrie cu I. Slavici, stil cu elemente baroce 
provinciale

5. Fondată în 1846
6. Cf. bibliografie anexată, studiu istoric şi studiu 

de parament

4. 1. Nădlac, Biserica Ortodoxă Sârbă, oraş Nădlac, 
judeţul Arad.

2. Arhitectură majoră
3. str. V. Lucaci nr. 11
4. Edificiu religios, aflat la intersecţia str. V. Lucaci 

cu I. Slavici, stil cu elemente baroce provinciale
5. Fondată în 1893; se sfinţeşte în 1909
6. Cf. bibliografie anexată, studiu istoric şi studiu 

de parament

Arhitecturi minore (locuinţe)
Este o realitate că în Nădlac există, încă, un număr 
de locuinţe tradiţionale din secolul XIX, care sunt 
întreţinute ca atare şi pot funcţiona ca reper în pro-
tecţia elementelor de tradiţie şi edificarea noilor ar-
hitecturi. Ele sunt caracterizate prin volume simple 
(casa dreptunghiulară perpendiculară pe stradă şi 
acoperită în două ape, pridvor de-a lungul casei, 
spre curte), materiale tradiţionale (ziduri din pământ 
bătut, structură a plaşeelor şi şarpantă din lemn şi 
învelitoare din stuf/paie). Casele au anexe diverse, 
între care o bucătărie de vară, magazie şi atelier 
etc. Gardurile spre stradă sunt din lemn. O aseme-
nea gospodărie se găseşte pe str. I. G. Tajovski, la 
nr. 11 (din păcate cea de la nr. 13, mai frumoasă 
decât prima, a fost demolată acum puţin timp), ea 
fiind cumpărată de comunitatea slovacă şi trasfor-

mată în Muzeu al Civilizaţiei Slovace. Acest fapt nu 
este întâmplător, atât timp cât în Nădlac este cea 
mai numeroasă comunitate slovacă din România, 
dar este curios că această comunitate nu este in-
teresată să protejeze aspectul general al oraşului, 
aspect descris mai sus (fronturi stradale coerente, 
verdele stradal masiv, dominante majore etc.)

1. 1. Nădlac, Muzeul Slovac- locuinţă tradiţională, 
oraş Nădlac, judeţul Arad

2. Locuinţă
3. Str. I.G. Tajovski nr. 11
4. Gospodărie tradiţională, formată din casa de 

locuit, bucătărie de vară, atelier, magazie, coteţe 
etc.; formă arhitecturală, materiale şi tehnici 
tradiţionale

5. Prima jumătate a secolului XIX
6. Cf. custode muzeu (Dl. Andrei Lehoczski) 

bibliografie anexată şi studiu de parament

Alte sisteme de protecţie
Dat fiind faptul că oraşul Nădlac îşi menţine un mare 
număr de arhitecturi minore tradiţionale valoroase 
şi că, în acelaşi timp, se manifestă tendinţe de de-
teriorare a acestui patrimoniu, propunem instituirea 
unui sistem de protecţie pentru o arie urbană care 
leagă cele două ansambluri (Ansamblul urban Nă-
dlac nord şi Ansamblul urban-arheologic-natural 
Nădlac sud). Ea este caracterizată prin existenţa 
unei locuiri tradiţionale de secol XVIII-XIX, prelun-
gită cronologic până la începutul secolului XX, care 
acoperă toată stilistica amintită anterior şi toate 
modalităţile de organizare urbanistică. Această arie 
include şi câteva monumente de arhitectură propu-
se spre clasare. Caracteristica cea mai importantă 

a acestei arii este omogenitatea morfo-structurilor 
ei, coerenţa de ansamblu şi detaliu.
Regulamentul acestei arii este propus a fi mult mai 
permisiv decât pentru zonele protejate propriu-zise 
(cu excepţia unor elemente care este obligatoriu să 
fie menţinute şi protejate, între care fundamental 
trebuie să fie verdele stradal şi corenţa arhitectura-
lă a fronturilor), fiind asemănător cu cel pentru zo-
nele de protecţie ale monumentelor istorice. El are 
drept scop protejarea elementelor bazice ale aces-
tei locuiri (inclusiv spre beneficiul actualilor ocu-
panţi sau proprietari), aspectul stradal, materialele 
şi tehnicile tradiţionale. Clădirile noi sau extinderile 
celor existente se vor supune aceloraşi reguli, care 
vor fi detaliate în cadrul Regulamentului Local de 
Urbanism. 
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Cursul Mureşului în 1776, 
în zona Nadlacului

Planul Nadlacului din „Ridicarea Josefină” 
(cca 1782)

Zona Nadlacului în „Ridicarea Franciscană” (cca 1850)

Zona de nord a Centrului Slovac, cu Liceul în 
extremitatea dreaptă (anii `50)

Imagine aeriană din zona Centrului Slovac (anii `50, anterioară 
edificării de locuinţe colective) cu Biserica Catolică în prim-plan

Edificarea unei case slovace din pământ bătut 
(anii `50-60)

Fotografii de case tipice pentru comunitatea 
slovacă din Nădlac (anii `30-40)

Zona Nadlacului în „A treia hartă militară” (1884)

Planul Nădlacului în Planul director de trageri din 1953 Planul Nădlacului din 1988



Monumente existente (Biserica slovacă 
şi zona Biserica ortodoxă românească)

Monumente propuse (Biserica catolică, Biserica 
sârbă, Primăria, Liceul Slovac, zona celor două 
centre, situl arheologic din „Dolmă”)



Locuire tradiţională şi istorică  
în zonele slovacă şi românească

Aliniamente stradale complete, 
neafectate de intervenţii recente

Cimitirul evreiesc şi case din zona de 
nord a oraşului abandonate şi aflate în 
pericol de dispariţie 



Evoluţia Nădlacului la începutul Etapei Habsburgice (până în secolul XVII) Nădlac în perioada comunistă (până în 1988)

Evoluţia Nădlacului între secolele XII şi XX (suprapunerea etapelor principale, până în 1988)Evoluţia Nădlacului în secolele XVIII-XIX (după sistematizarea habsburgică)



Zonificarea teritoriului intravilan extins al Nădlacului (cf. istoric, tip de ţesut, funcţiune, valori 
arhitecturale, arheologie etc.)

Cartarea monumentelor existente şi propuse din aria Nădlacului (intravilan extins şi extravilan)

Cartarea monumentelor existente şi propuse din intravilanul Nădlacului (detaliu intravilan restrâns)Zonificarea teritoriului intravilan extins al Nădlacului (detaliu intravilan restrâns)


