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Abstract 
It is analyzed a Google Earth satellite image (8/13/2013) next village 

Iratoşu, Arad county, consisting of a triple structure of the earth ellipsoid 

with axes of about 107 and 90 m, oriented East – West, located at the 

perpendicular intersection of two anthropogenic linear structures with 

lengths of about 1000 m and widths of about 130–150 m. The authors 

believe that this is the satellite image of a human settlements (probably 

named BelsöIratos) that disappeared at the latest in the sixteenth century, 

probably after installing the Ottoman Empire rule in the region around 

1552–'56. The two perpendicular structures are white colored on satellite 

images and their median axis a darker color. Triple structure ellipsoid center 

was interpreted as the possible location: a castle fortified with earth walls 

and concentric ditches, noble or church yard (based on archeological 

evidence found at the surface from sixteenth century inside the central one). 

Perpendicular structures were interpreted as a village streets flanked by two 

rows of houses. Identifying this structure with Vizes monastery 

(Vizesmonostor) or the Vizesmonostor castelum, certified in the fifteenth 

century, remains questionable, their location being accepted by Hungarian 

historians just 3.7 km west of the studied target. 
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 Introducere 

Comuna Iratoşu se găseşte în partea de vest a judeţului Arad, la 

numai 1,2 km de graniţa ungară şi la 17 km nord–vest de municipiul Arad 

(Fig. 1). Zona face parte din Câmpia Aradului, într-un sector unde câmpia 

prezintă tendinţe de înmlăştinire (aliniamentul Sânpaul – Iratoşu). Zona 

dispune de un potenţial funciar ridicat.1 

 

 
Fig. 1. Poziția geografică obiectivului arheologic de la Iratoșu  

(Google maps modificat) 

 

Repertoriul arheologic al localităţii este următorul: o locuire 

eneolitică (cultura Bodrogkeresztúr), monede romane (sec. II–III), o locuire 

sarmatică şi de epocă hunică (sec. IV–V), tumuli (neinvestigaţi ştiinţific) 

cuprinzând oase umane şi de cai2. O locuire de epoca bronzului o semnalăm 

recent în colţul de sud–est al localităţii pe teritoriul cimitirului3. 

 

 Cercetările noastre 

Vizualizarea şi interpretarea imaginilor satelitare ale programului 

Google Earth din ultima vreme ne-au permis descoperirea şi semnalarea în 

                                                      
1 Ardelean, Mândruț, 2009, p. 32-33; Posea, 1997, p. 291-295. 
2 Rep. Arh. Ar., 1999, p. 78-79. 
3 Ceramică de epoca bronzului apărută în urma săpării unei gropi în cimitirul din sud-estul 

localității (Pădurean, Berzovan, iunie 2014). 
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literatura de specialitate a unor obiective arheologice de primă importanţă: 

fortificaţiile de pământ de la Secusigiu, Turnu, Sintea Mică4 şi Pecica5. 

Obiectivul care ne-a atras atenţia de această dată este o structură 

triplă elipsoidală din pământ cu axele de cca 107 şi respectiv 90 m, orientată 

est–vest, plasată la intersecţia perpendiculară a două structuri liniare 

antropice cu lungimi de cca 1000 m şi lăţimi de cca 130–150 m (Fig. 2). 

Ceea ce ne-a frapat în mod deosebit este forma sa neobişnuită, asocierea de 

elipsă şi cruce, dar şi dimensiunile sale relativ mari. 

 

 
Fig. 2. Obiectivul arheologic de la Iratoşu, imagine satelitară  

(Google Earth modificat) 

 

Centrul ei se găseşte la o distanţă de 1,125 km de biserica romano-

catolică din localitate în direcţia ESE şi are coordonatele: 46° 18' 57" N, 21° 

13' 10" E, cota Google Earth 101 m. 

Obiectivul apare aproape în întregime pe o imagine satelitară de pe 

Google Earth din data de 13.08.2013. 

Structura triplă elipsoidală prezintă în centru o pată alburie de cca 25 

× 11 m (cca 275 m²) orienată aproximativ est-vest şi cuprinsă de o primă 

centură elipsoidală, cu axele de de cca 56 m şi respectiv 41 m, cu o lăţime 

de cca 6 m, aflată la o distanţă de cca 7 m de pata centrală. La cca 10 m 

distanţă de prima centură elipsoidală se află o a doua, abia vizibilă în 

imagine, cu o grosime de cca 2 m şi care o cuprinde pe prima având axele 

                                                      
4 Pădurean, 2014. 
5 Dorogostaisky, Ardelean, 2014. 
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de cca 80 m şi 65 m. Cea de a treia centură eliptică are o lăţime de cca 3 m 

şi se află la o distanţă de cca 8 m de cea de a doua centură. 

În funcţie de calitatea imaginilor, de momentul în care au fost luate, 

de spectrul luminii înregistrate sunt reliefate mai bine sau mai rău posibilele 

elemente constructive. În cazul acestei momentan unice imagini satelitare 

cvasicomplete a obiectivului nostru şi a modului în care arată suntem tentaţi 

să credem că ceea ce vedem în imagine sunt probe indirecte ale unei 

construcţii, adică observăm diferenţe de culoare6, care de fapt reprezintă 

diferenţe ale procentului de umiditate a solului provenite din mici diferenţe 

de cotă sau expunere la soare şi, foarte probabil, în cazul celei de a doua 

centuri ceea ce vedem este o formă de vegetaţie cu perioada de înflorire în 

mijlocul lui august, poate hidrofilă. Sunt rare cazurile în care construcţiile 

sunt bine conservate şi aruncă urme vizibile pe imaginile satelitare. 

Structurile antropice liniare sunt orientate la un azimut 107° şi 

respectiv 197°. 

Dacă privim imaginea de ansamblu a obiectivului pierdem detaliile 

semnificative şi tindem să apreciem doar simetria aparent perfectă a 

construcţiei. 

De fapt, cele să le spunem patru braţe ale structurii cruciforme sunt 

destul de diferite. Să le analizăm pe rând: cel orientat în direcţia VNV, şi pe 

care îl putem urmări până în dreptul comunei pe o distanţă de cca 330 m, are 

o zonă albicioasă nordică de cca 50 m, o bandă întunecată mediană de cca 

20 m şi o zonă albicioasă sudică de 45 m . Continuând analiza noastră în 

sens orar vom trece la braţul orientat NNE care are în aceiaşi succesiune ca 

şi precedentul, benzi cu lăţimea de cca 35; 35 şi respectiv 45 m şi o lungime 

vizibilă de cca 430 m. Trecând la braţul cu orientare ESE constatăm o 

îngroşare a braţului până aproape la 180 m şi cu o bandă întunecată de cca 

55 m. În fine, ajungând la cel de al patrulea braţ, cel orientat SSV, 

constatăm că benzile sale au lăţimi de cca 45, 30, şi respectiv 60 m. 

De regulă, analizăm doar obiective care apar în mai multe imagini 

satelitare capturate la date diferite şi în ortofotograme7 ale zonei respective 

pentru a evita iluzii datorate unor activităţi contemporane şi tranzitorii cu 

rezultate aparent mult mai vechi, de interes istoric sau chiar preistoric. În 

acest caz analizând succesiv imaginile zonei am putut vedea doar fragmente 

din imaginea globală a obiectivului ceea ce ne-a încurajat să ne extindem 

                                                      
6 întunecat = umed, absoarbe lumina; deschis = uscat, reflectă lumina. 
7 Sursele imaginilor studiate au fost cele publice și gratuite: Google Earth, 

http://www.bing.com/maps, http://mapire.eu/en, http://www.gisportal.ro/romania, http://geo 

portal.ancpi.ro. 

http://www.gisportal.ro/
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cercetările cu o periegheză la Iratoşu şi să ne documentăm cât mai bine 

asupra istoricului localităţii. 

La capătul prezentării acestei stranii imagini se naşte întrebarea: ce 

reprezintă ea? Răspunsul nu este unul uşor. Pe teren detaliile de planimetrie 

nu ne oferă prea multe date. Suprafaţa în discuţie face parte dintr-o câmpie 

cu înalt potenţial funciar fiind arată intens şi îndelungat în decursul vremii. 

Ca urmare, fără imaginile satelitare nu ar fi fost posibil de precizat detaliile 

legate de structura triplă şi nici de structurile liniare presupuse. În zona 

centrală, pe locul structurii triple se poate sesiza o proeminenţă slabă iar din 

arătură apar fragmente ceramice, cărămidă cu mortar şi piatră de construcţie 

atestând o locuire în secolul XVI (?).  

Încercând să interpretăm şi să încadrăm cronologic această 

descoperire – intervenţie antropică ne vedem nevoiţi să intrăm în sfera unor 

necesare ipoteze şi supoziţii. 

Structura triplă reprezintă fără îndoială o incintă centrală, posibil 

chiar o fortificaţie cu val de pământ şi cu şanţ exterior, înconjurată de încă 

două valuri cu şanţ. Se pare că adăpostea o construcţie (sau construcţii) din 

piatră şi cărămidă. 

Atunci când analizăm imagini satelitare facem comparaţii cu imagini 

similare ale unor structuri deja verificate şi înregistrate în RAN. Structurile 

eliptice şi circulare au fost folosite încă din neolitic şi până în secolul XVI 

în zona de vest a României în construcţia fortificaţiilor. Ţinînd cont de 

materialul arheologic ne-am limitat analiza comparativă cu două site-uri 

fortificate din judeţul Timiş şi anume cele de la Maşloc8 şi cel de la 

Satchinez9. În Fig. 3 se pot vedea similitudinile şi diferenţele dintre 

structurile eliptice ale celor 3 situri. 

Fortificaţiile de la Maşloc şi cea de la Satchinez şi-au păstrat, în mod 

vizibil, chiar şi pe imaginile satelitare, şanţurile şi valurile. Este posibil să fi 

rămas în areale de păşunat, pe islazul satului şi să nu fi fost supuse 

distrugerii prin lucrări agricole.  

Dacă imaginile supuse comparării par convingătoare, şi ar pleda în 

favoarea unei fortificaţii, să ne punem întrebarea cât era spaţiul de gardă în 

jurul acesteia? Bătaia arbaletei ar putea fi un răspuns, adică, 90–100 m. 

Distanţa până la benzile albicioase ale structurii cruciforme este între 15 şi 

25 de m.  

                                                      
8 Măruia et alii, 2011, p. 287-293. 
9 Ibidem, p. 443-454. 
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Dar, de fapt, ce ar putea fi aceste benzi în cruce? Ar putea fi urmele 

unei aşezări distruse şi ceea ce vedem închis la culoare ar putea fi străzile iar 

zonele albicioase rămăşiţele caselor ruinate peste care au trecut plugurile de 

sute de ori?  

În acest caz distanţa de gardă ar fi prea mică şi rolul de apărare ar fi 

mult limitat. 

Dar avem şi un alt caz, în judeţul Timiş, chiar la graniţa cu judeţul 

Arad, cel al fortificaţiei de la Seceani10, tot cu val de pământ şi şanţ, care a 

rămas "captivă" în interiorul localităţii moderne. 

 

 
Fig. 3. Imagini satelitare a structurilor eliptice de la Iratoşu, Maşloc 

şi Satchinez ( Google Earth modificat) 

 

Putem recurge la același procedeu al comparării cu alte imagini satelitare 

ale unor vechi sate medievale (Fig. 4). 

 

                                                      
10 Ibidem, p. 482-490. 
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Fig. 4. Imagine satelitară a sitului medieval de la Fibiş N11  

(Google Earth modificat) 

 

După cum se observă, la Fibiș avem de a face cu aceleaşi benzi mai 

deschise sau mai închise la culoare ca şi în cazul de la Iratoșu şi nu e 

singurul exemplu pe care l-am putea da. 

Din nou similitudini dar şi diferenţe, în cazul nostru ar fi vorba de 

lărgimea străzilor care aparent în cazul de la Iratoşu e de 20, 30, 35 şi 55 de 

metri. Foarte largi în ultimele trei cazuri şi cu totul neobişnuite chiar pentru 

satele sistematizate de habsburgi am putea spune comparând imaginea 

străzilor din satul actual. 

Coroborând datele oferite de imaginile satelitare cu realitatea din 

teren (detalii de planimetrie şi material arheologic), informaţii documentare, 

putem crede a afirma că imaginea de la Iratoşu reprezintă conturul unui sat 

dispărut, într-un anumit moment istoric, probabil în sec. XVI, după 

instalarea stăpânirii imperiului Otoman în regiune (cca 1552–'56). 

Prima posibilă menţiune documentară a Iratoşu-lui este cea din anul 

1418 sub forma Belsevyratos (i.e. Belsöiratos), ca fiind pe domeniul 

Maróthy12. Nu cunoaştem locul vetrei localităţii în perioada menţionată. 

                                                      
11 Micle, 2006-2007. 
12 Roz , Kovách, 1997, p. 136. De menționat că toponimul Iratoșu apare în prezentarea 

cartografică a regiunii în Josephinische / Erste Landesaufnahme sub formele: Puszta 

Nagy Iratos, Szall zu Nagy Iratos, Puszta Kis Iratos, Szall zu Kis Iratos, la o distanță de sub 

5 km de subiectul discuției cât și sub forma Domigratos  la o distanță de cca. 13.5 km în 

vecinătatea localității moderne Dombiratos Szállás de pe teritoriul Ungariei. Cele patru 
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Satul a aparținut de domeniile lui Maróthy (1418), Herczegh (1437), Ioan de 

Hunedoara (1454), Jaksics (1484, 1485). 

Între anii 1418 şi 1913 este atestat de 22 de ori13. Este interesant de 

remarcat şi forma sub care apare documentată pentru prima dată: 

Belsevyratos, în traducere Iratos-ul Interior14. Alte forme târzii sub care 

apare sunt Almassy Iratos şi Forray Iratos. Demnă de remarcat este şi 

etimologia cuvântului Iratos, în limba maghiară veche desemnând sat cu 

act, document, înscris15. O altă interpretare ar fi că ar desemna o clădire – 

biserică frumos colorată16  

Este foarte probabil ca imaginea satelitară în discuţie să reprezinte o 

etapă intermediară de poziţionare a satului Iratoşu între perioada de la 

atestarea din 1418 şi actuala lui vatră. 

Pe prima ridicare topografică militară (1763–'68)17 satul Iratoşu apare 

credem simbolic prin reprezentarea câtorva sălaşe (Fig. 5).  

 

Fig. 5. Iratoșu pe Josephinische / Erste Landesaufnahme 
 

                                                                                                                            
menționări de pe teritoriul României ne fac să credem că vatra localității cu acest nume 

purta în acea epocă(1418) numele de Belsevyratos. 
13 Ibidem. 
14 Kelemen, 1961, p. 60. 
15 Kelemen, 1961, p. 309. 
16 Az iratos szónak a régi magyar nyelvben 'festett, díszített tarka, kicifrázott' jelentése volt, 

s ennélfogva vagy valamely díszes épületről vagy szép templomáról nevezhették el így a 

falut. (http://epa.oszk.hu/01500/01577/00020/pdf/bmmk_1999_271-301.pdf, Hévvízi, 

1999, p.27). 
17 http://mapire.eu/en/map/collection/firstsurvey/?zoom=13&lat=46.28832&lon=21.20132 

(accesat 5.11.2014). 

http://epa.oszk.hu/01500/01577/00020/pdf/bmmk_1999_271-301.pdf
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În schimb pe a doua reprezentare cartografică militară habsburgică 

(1806–'69) satul apare cu un plan rectangular18 (Fig. 6). 

Imaginea în discuţie pare să reprezinte un tip de sat transilvan. Era 

tipul de sat de câmpie dezvoltat pe osatura a două axe rectangulare, în curs 

de sistematizare a reţelei stradale ("urbanistică" rurală), care se intersectează 

formând centrul cu piaţa şi unde găsim biserica, castelul deseori transformat 

în curte nobiliară (curia nobilitaris), aparţinând stăpânului de pământ19. 

 

 
Fig. 6. Iratoșu pe Franziszeische / Zweite Landesaufnahme 

 

În cazul nostru structura triplă, delimitată de valuri şi şanţuri, putea 

fi incinta centrală, locaţia unui castel, curte nobiliară, conac sau biserică. 

Unele conace au fost iniţial un fel de "castele" transformate în "curţi"20. În 

cazul în care construcţia din piatră aparţinea unei curţi nobiliare era vorba de 

un mic nobil21.  

Asemenea "curţi nobiliare" sunt atestate documentar în Transilvania 

în numeroase localităţi. 

Un alt fapt care atrage atenţia este că imaginea satelitară în discuţie 

seamănă izbitor cu planul şi structura unor sate vecine, Variaşu Mare de 

                                                      
18 

http://mapire.eu/en/map/collection/secondsurvey/?zoom=15&lat=46.31815&lon=21.20323 

(accesat 5.11.2014). 
19 Pascu, 1997, p. 98. 
20 Ibidem, p. 116. 
21 Ibidem. 
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exemplu. Ba mai mult, la intersecţia celor două axe ale străzilor se găseşte 

biserica satului (Fig.7).  

Să nu uităm însă că discutăm despre un sat construit cu două sute de 

ani mai târziu, într-o epocă a luminilor deja foarte îndepărtată de cea de 

sfârşit de ev mediu din toate punctele de vedere. 

Un plan urbanistic cu străzi dreptunghiulare atât de largi şi lungi este 

ieşit din comun pentru timpul şi zona în care a fost construit. Cu atât mai 

interesant ar fi de ştiut cine a fost nobilul vizionar care a construit acest sat 

într-o perioadă de tulburări sociale şi ameninţări externe, cu raiduri turceşti 

şi tătăreşti la ordinea zilei. 

Procesul de sistematizare şi aplicare a unei urbanistici rurale s-a 

impus în Transilvania într-o măsură mai mare spre sfârşitul sec. al XVIII-

lea, ca o decizie luată de Curtea de la Viena22. 

 

 
Fig. 7. Imagine satelitară a centrului localității Variașu Mare, județul 

Arad (Google Earth modificat) 

 

Identificarea structurii triple cu mănăstirea Wyzes (Vizesmonostor), 

atestată documentar la 143723, sau cu castelum-ul Vizesmonostor24, atestat în 

secolul al XVI-lea, rămâne discutabilă, locaţia lor acceptată de istoricii 

                                                      
22 Pascu, 1997, p. 101. 
23 Wyzes în anii 1437, 1446, 1455, Wyzesmonostor în 1483 și Wyzes în 1485, 1487, 1498, 

1508 și 1529 (SZATMÁRI Imre, Békés megye középkori tempfomai, Békés Megyei 

Múzeumok, Békéscsaba, 2005, 214 pg. + o hartă, ISBN 963 7219 58 7; p. 153). 
24 Pataki, 1973, p. 135.  
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maghiari fiind la doar 3,7 km la vest de obiectivul studiat, pe teritoriul 

Ungariei.  

 

 Concluzii 

Interpretarea datelor, limitate e drept, de care dispunem în prezent 

legate de imaginea satelitară de la Iratoşu, judeţul Arad, ne permit să 

concluzionăm că ne găsim în situaţia fericită de a surprinde o etapă de 

dezvoltare a unui sat de câmpie, la sfârşitul Evului Mediu, locaţia 

descoperită de noi fiind o "haltă" în drumul de la locul de atestare până la 

vatra actuală. 
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