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Cuvânt introductiv

Oamenii de azi uită cât datorează omenirea evului mediu. În multe privinţe,
evul mediu a uimit lumea prin culmi ale creaţiei, care trebuie cunoscute. Pe de altă
parte, a fost o societate pulsândă, cu viaţă intens trăită, a fost un prezent pentru acei
oameni, devenit trecut, aşa cum şi prezentul nostru devine clipă de clipă trecut.
Oamenilor medievali le datorăm marile monumente de arhitectură,
sculptură, pictură, bisericile romanice, gotice şi bizantine, renaşterea carolingiană,
umanismul "avant la lettre"; ei au transmis cunoştinţele ştiinţifice şi marile creaţii
literare, filozofice ale antichităţii; ei au creat "Tristan şi lsolda", "Cidul", "Cântecul
lui Roland", au inventat "codex"-ul în locul "volumen"-ului, notele gamei muzicale
actuale. Ei au avut uneori o frapantă libertate de expresie, au creat manuscrise ca
monumente de artă, teatrul, cu misterele şi farsele sale.
Societatea feudală nu a fost anarhică, ci ierarhizată şi bazată pe un
echilibru între localisme şi centralizare. În evul mediu nu sunt legi, ci cutume şi
apoi privilegii, cu reguli precise. Ordinea este cea bazată pe tradiţie, iar legăturile
de la om la om duc încet la agregare, la comunităţi confesionale, provinciale şi
naţionale.

În spaţiul central-european evul mediu are anumite particularităţi.
Aici feudalismul de tip occidental coexistă cu cel de tip bizantino-slav, în
timp ce biserica Romei se află în competiţie cu biserica Răsăritului. Apărarea
valorilor creştine în cadrul cruciadei târzii se asociază cu obiectivele majore de
apărare a statalităţii. Avansarea societăţii pe scara progresului în acest spaţiu este
mai lentă, datorită confruntărilor permanente.
Transilvania medievală este tabloul perfect al acestor particularităţi, colorat
de intensitatea interferenţelor etnice datorate convieţuirii românilor, ungurilor şi
germanilor în cuprinsul acest'.1i areal.
Cercetarea istorică a ţării intracarpatice a produs în ultimele secole o
bibliografie impresionantă, beneficiind de contribuţia celor trei istoriografii
naţionale. Acest avantaj a însemnat în acelaşi timp şi o scădere, întrucât abordarea
istoriei Transilvaniei s-a făcut adesea din perspective partizane şi paralele care au
denaturat obiectivitatea cercetării. Acumulările evidente ale acestei istoriografii şi
evoluţiile politice din ultimul deceniu permit cercetarea istoriei din perspectiva
unei metodologii pur ştiinţifice, debarasată de intruziunea politicului.
Apariţia revistei Medi~val ia Trans i 1 vani ca vine să răspundă unei
necesităţi de mult timp resimţite în peisajul revuistic de specialitate, propunându-şi
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trei obiective

esenţiale,

care se

identifică şi

ca principii de

bază

ale

funcţionării

ei.

Acestea sunt: promovarea obiectivelor şi temelor de cercetare a istoriei medievale a
Transilvaniei mai puţin abordate şi cunoscute, pentru a acoperi golul informaţional
şi

interpretativ existent; demitizarea istoriei Transilvaniei medievale prin cercetarea
obiectivă, dincolo de opţiunea politică şi apartenenţa etnică a istoricilor;
promovarea colaborării între istoricii români, maghiari şi germani în domeniul
cercetării istorice, pentru a se depăşi etapa identificării istoriei Transilvaniei cu
istoria propriei etnii.
Prin Transilvania
istorice, cât
permanente

şi

înţelegem

atât

spaţiul

propriu-zis al acestei regiuni

zonele din jur, cu care ea s-a aflat într-o legătură organică şi în
de interdependenţă. Delimitarea temporală depăşeşte cadrul

relaţii

clasic al evului mediu, datorită specificităţilor Transilvaniei, de la un început
plasabil în secolele VI-VII în general, dar în secolele IX-X în particular, până în
secolul al XVII-iea. Ne propunem ca epoca voievodatului şi a principatului
autonom al Transilvaniei să fie cele care delimitează în special cadrul temporal al
revistei.
Studiile şi articolele publicate în această revistă cu apariţie semestrială vor
de temele abordate: etnie şi confesiune
(esenţială datorită interferenţelor specifice Transilvaniei), elite (în special cele
nobiliare, mai puţin studiate până acum), stat (istorie politică şi instituţii), societate
(viaţă cotidiană, alteritate, mentalităţi etc.), economie, fontes (izvoare inedite,
documentare şi narative), opinii etc. O atenţie specială va fi acordată recenziilor

fi grupate pe diverse

menite

să

semnaleze

secţiuni

şi să

în

funcţie

critice

apariţiile

editoriale în domeniu. Se

oferă

în

paginile acestei publicaţii spaţiu de discuţie al problemelor divergente în
istoriografiile paralele ale Transilvaniei, în speranţa depăşirii clişeelor înrădăcinate
în scrisul istoric. Desigur

că diferenţe

de opinii vor exista întotdeauna, fiind

specifice progresului cercetării istorice.
Comitetul de redacţie al publicaţiei, constituit din istorici români

şi

maghiari din România şi Ungaria, doreşte ca Medicevalia Transilvanica
să reunească în paginile ei pe toţi istoricii preocupaţi de istoria Transilvaniei
medievale, adresându-le

totodată invitaţia

de colaborare.

COMITETUL DE
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Bekoszonto

A ma embere hajlamos elfelejtkezni arrol, hogy mennyi mindent koszonhet
az emberiseg a kozepkomak. E szazadok tbbb tekintetben is az alkoto elme orok
emlekezetre melto csucsteljesftmenyeivel ejtettek âmulatba a vilâgot. Emellett a
kozepkor li.ikteto tarsadalma mozgalmas, szines, szelsoseges erzelmektol teljes
eletet elt, amely az akkori ember szâmâra oromot es bânatot egyarânt hordozo,
i.idvosseg es karhozat kozott ingadoz6, egyetlen elo jelen volt, mely aztan multba
fordult, ahogyan mai jeleni.ink is percrol-percre multta valik.
A kozepkor embereinek koszonhetjiik az epfteszet, a szobraszat es a
festeszet paratlan muemlekeit, a gyonyoru roman, g6tikus vagy bizanci stilusu
templomokat, ok epitettek kulturank alapjaba a karoling reneszanszot, az „avant la
lettre" humanizmust, ok kozvetitettek az 6kor tudomanyos eredmenyeit es
peldamutat6 filoz6fiai meg irodalmi alkotasait, toli.ik szarmazik a „Trisztan es
Izolda", a „Cid", a „Roland-enek", ok talaltak foi a k6dexet a konyvtekercs
helyebe, nekik koszonhetji.ik a mai zeneiras hangjegyeit. Idonkent meglepoen
szabadon nyilatkoztak meg, diszes kezirataik a kepzomuveszet val6sagos
muemlekei, miszteriumjatekaikkal es văsari komediaikkal szinhazat teremtettek.
A kozepkori tarsadalom nem siillyedt anarchiâba, hanem nagyon is
hierarchizalt volt, a helyi szervezodesek es a kozpontositas kozotti egyensulyra
alapozodott. A kozepkorban alig vannak tbrvenyek, inkâbb szokâsok, majd
kivaltsagok rendeztek keretbe az eletet a maguk pontos szabâlyaival. A rend a
hagyomanyon alapult, az emberek kozotti kapcsolatok pedig idovel egyre
szervezettebb kotodeseket hoztak letre a vallasi gyi.ilekezettol a tartomanyi, majd
nemzeti kozossegekig.
Kozepeuropai tersegiinkben a kozepkort bizonyos sajâtossâgok jellemzik.
Itt a nyugateur6pai jellegu feudalizmus a bizanci-szlav tipusuval elt egyi.itt,
mfg Roma egyhâza a Kelet egyhazaval vetelkedett. A kereszteny ertekeknek a
kesei kereszteshaboruk kereteben zajlo vedelme szorosan kapcsolodott az
allamisag vedelmenek f6 celkituzesehez. E tersegben a tarsadalom, epp e
konfrontaci6k okan, lassabban haladt folfele a haladas lepcsofokain.
A kozepkori Erdely e sajâtossâgok teljes kepet nyujtja, amelyet a românmagyar-nemet egyi.ittelesbol szarmaz6 etnikai kolcsonhatasok meg szinesebbe
tesznek. A Karpatok koszoruzta orszâg tbrtenetenek kutatâsa az utobbi ket-harom
szazadban gazdag konyvtârra vaio kiadvanyt termelt, mindhârom nemzeti
tbrtenetiras kozremukodesenek koszonhetoen. Ez az elony ugyanakkor hătranyt is
jelentett, mivel Erdely tortenetenek vizsgâlata gyakran reszrehajlo, egymâs mellett
parhuzamosan eltekinto perspektfvakb61 tbrtent, ami a kutatas objektivitasanak
rovasara ment. E tortenetiras gazdag, idotall6nak bizonyult eredmenyei valamint az
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ut6bbi evtized latvanyos politikai valtozasai egyarant lehetove teszik - a
legjobbakt61 eddig is gyakorolt - tisztan tudomanyos szempontu es m6dszerii
amely megszabadulhat vegre a politika alkalmatlan
tortenetkutatast,
bea vatkozasai t61.
Az utnak indul6 Medicevalia Transilvanica a szakfoly6iratok
teren reg6ta jelentkezo igenyt szeretne kielegiteni, harom alapveto celt tuzve maga
ele, amelyek egyuttal mukodesenek alapelveit is jelentik. Erdely kozepkori
tărtenetenek kevesbe vizsgalt es ismert reszleteit, kutatasi temait es celkitiizeseit
kivanja elsosorban foltarni es kăzkinccse tenni a koztudott tenyismereti es
interpretaci6s hianyok p6tlasa vegett. A targyszerii, a tărteneszek politikai
felfogasat61 vagy nemzeti hovatartozasat61 fiiggetlen tărtenetkutatassal a kozepkori
Erdely tortenetenek demitizalasat szeretne szolgalni. Vegiil, de nem utols6 sorban
a roman, magyar es nemet torteneszek szakmai egyiittmukodeset kivanja
elomozditani avegett, hogy Erdely tortenetenek a sajăt etnikum multjaval vaio
azonosftasan tullephessi.ink.
Itt es most Erdelyen mind a tulajdonkeppeni tărtenelmi tartomanyt, mind
pedig azokat a szomszedos nagytajakat ertji.ik, amelyekkel a kozepkor szazadaiban
szerves kapcsolatban es alland6 kolcsonos osszefiiggesben elt. ldobeli hataraink,
Erdely sajatossagainak koszonhetoen, tullepik a kozepkor klasszikus kereteit;
kezdetei altalaban a VI-VII. szazadra, de ki.ilonosen a IX-X. szazadra tehetok, mig
felso hatarunk a korai ujkort is magaba foglalja a XVII. szazad vegeig. Ugy veljiik,
hogy kronol6giai szempontb61 elsosorban az erdelyi vajdasag es a fiiggetlen
fejedelemseg korszakai hataroljak kări.il foly6iratunkat.
Felevente megjeleno foly6iratunk tanulmanyai es cikkei a kovetkezo
rovatokban kapnak helyet: nep es vallas (az Erdelyre jellemzo kălcsănhatasok
miatt igen fontos); elitek (ki.ilănoskeppen az eddig kevesbe kutatott nemesseg);
aliam (politika- es intezmenytortenet); târsadalom (a mindennapi elet, a massag,
mentalitastortenet); gazdasag; fontes (kiadatlan okleveles es elbeszelo forrasok),
velemenyek stb. Ki.ilănos figyelmet szenteli.ink a frissiben megjelent
szakkiadvanyokat szamba vevo es biral6 recenzi6knak. Foly6iratunk hasabjain
nyflt teret kfnalunk a kozepkori Erdely parhuzamos tortenetfelfogasaib61 ad6d6
ki.ilonfele kerdesek megtargyalasâra, a tortenetfrasokban melyen rogzi.ilt kăzhelyek
meghaladasanak remenyeben. Eltero velemenyek termeszetesen mindig is lesznek,
ez leven a tortenetiras fejlodesenek egyik sajatossaga.
A Romaniaban es Magyarorszagon elo roman es magyar tărteneszekbol
all6 szerkesztobizottsag a Medicevalia Transilvanica hasabjain egyiitt
szeretne latni a kozepkori Erdely tortenetevel foglalkoz6 osszes kutat6 frasait,
6ha.i" l:~y(1ttal az egyiittmukodesre sz616 szives felkeres is mindnyajuk szamara.
A SZERKESZTOBIZOTTSĂG
https://biblioteca-digitala.ro

Einfiihrungswort
Die Menschen von heute vergessen wie viei die Menschheit dem
Mittelalter zu verdanken hat. In vielen Hinsichten hat das Mittelalter die Welt
durch Gipfschopfungen erstaunt, welche gekannt werden miisssen. Andererseits
war es eine pulsierende Gesellschaft mit einem intensiven Leben, es war eine
Gegenwart jener Leute, welche in Vergangenheit iibergetreten ist, so wie auch
unsere Gegenwart mitjedem Augenblick zur Vergangenheit wird.
Den mittelalterlichen Menschen verdanken wir die groBen Denkmăler der
Baukunst, Skulptur, Malerei, die romanischen, gotischen und byzantinischen
Kirchen, die Karolinger Renaissance, den Humanismus „avant la lettre"; sie haben
uns die wissenschaftlichen Kenntnisse und die groBen literarischen,
philosophischen Schopfungen des Altertums iibertragen, sie haben „Tristan und
!solda", „El Cid", „Rolands Lied" geschaffen, sie haben den „Codex" anstelle des
„Volumen", die Noten des heutigen Tonleiters erfunden. Manchmal bewiesen sie
eine iiberraschende Ausdrucksfreiheit, denn sie hinterlieBen Handschriften und
Kunstdenkmăler. das Theater mit seinen Mysterien und Farcen.
Die feudale Gesellschaft war nicht anarchisch, sondern hierarrhisch gestuft
und auf einem Gleichgewicht zwischen Lokalelementen und Zentralisierung
begriindet. Wăhrend des Mittelalters hat es keine Gesetze, sondern bloB
Gewohnheitsrechte, dann Vorrechte mit genauen Regeln gegeben. Die Ordnung
entstand aus der Tradition, und die Beziehungen zwischen den Menschen fi.ihrten
allmăhlich zur Aggregation, zu konfessionellen, provinzialen ader nationalen
Gemeinschaften.
Im
mitteleurop~iischen
Raum
weist
das
Mittelalter
e1111ge
Eigentiimlichkeiten auf.
Hier lebten der Feudalismus von westlichem Typus und jener von
slawisch-byzantinischemTypus nebeneinander, wăhrend die Kirche Roms im
Wettkampf mit der Kirche des Ostens eiferte. Die Verteidigung der chrisllichen
Werte wăhrend der spăten Kreuzziige gesellte sich mit den Hauptzielen der
Verteidigung der Staatlichkeit. Der Fortschritt der Gesellschaft in diesem Raum
war wegen der stăndigen ZusammenstăBe langsamer.
Das mittelalterliche Siebenbiirgen ist das ideale Bild dieser
Eigentiimlichkeiten, gefărbt durch die Intensităt der etnischen lnterferenzen, durch
das Zusammenleben der Rumănen, Ungarn und Deutschen in diesem Gebiet.
Die Geschichtsforschung des innenkarpatischen Landes hat în den letzen
Jahren eine beeindruckende Bibliographie bewirkt, indem sie sich durch den
Beitrag der drei nationalen Historiographien bereicherte. Dieser Vorteil war
gleichzeitig auch ein Nachteil, da die Geschichte Siebenbiirgens Ofters aus
parteilichen und parallelen Aussichten, welche die Objektivităt der Forschung
entstellen, gefordert wurde. Die sichtbaren Gewinne dieser Historiographie und die
politischen Entwicklungen aus dem letzten Jahrzehnt erstatteten der
Geschichtsforschung die Entfaltung einer rein wissenschaftlichen Methodologie,
welchesich dem Eingriff des politischen Faktors entbehrt.
Das Erscheinen der Zeitschrift Medi~valia Transilvanica kommt
einem seit langer Zeit în der Fachliteratur empfundenen Bediirfniss entgegen. Sie
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stellt sich drei Hauptzwecke vor, welche auch zu Grundsătzen ihrer Funktionierung
werden. Diese sind: die Forderung der weniger bekannten und behandelten
Forschungsobjektive und -themen der mittelalterlichen Geschichte Siebenbiirgens,
um die gegebenen lnformations- und lnterpretationsliicken zu decken; die
Entmythisierung der mittelalterlichen Geschichte Siebenbiirgens durch objective
Forschungen, ohne Riicksicht auf die politische Option und die ethnische
Angehărigkeit der Historiker; die Forderung der Zusammenarbeit der rumănischen,
ungarischen und deutschen Historiker im Feld der geschichtlichen Forschung, um
die Phase der ldentifizierung der Geschichte Siebenbiirgens mit der Geschichte der
eigenen Vălkerschaft zu iiberfliigeln.
Durch Siebenbiirgen verstehen wir sowohl den eigentlichen Raum dieser
historischen Gegend, als auch die benachbarten Zonen, mit denen sich
in einer organischen
Verbindung
und
in
stăndigen
Siebenbiirgen
Welchselwirkungsbeziehungen befand. Die siebenbiirgischen Eigentiimlichkeiten
trugen dazu bei, daB die zeitliche Begrenzung den klassischen Rahmen des
Mittelalters iiberragt, so daB sich die Grenzen des siebenbiirgischen Mittelalters
zwischen einem im 6.-7. Jahrhundert im allgemeinen, aber im 9.-10. Jh. im
besonderen zu stellenden Beginn, und dem 17. Jahrhundert ausdehnen. Wir
nehmen uns vor, den Zeitrahmen der Zeitschrift durch die Epochen des Wojwodats
und des autonomen Fiirstentums Siebenbiirgen zu begrenzen.
Die in dieser Zeitschrift mit
halbjăhriger
Erscheinung zu
verăffentlichenden Studien und Aufsătze werden in verschiedenen Abschnitten, je
nach den behandelten Themen: Ethnie und Konfession (ein wesentliches Thema,
dank der Siebenbiirgen spezifischen Interferenzen), die Eliten (insbesonders der bis
jetzt weniger studierte Adel), der Staat (politische Geschichte und lnstitutionen),
Gesellschaft (Alltagsleben, Bild des Anderen, Denkweisen usw.), Witschaft,
Fontes (unedierte dokumentarische und erzăhlende Quellen), Meinungen u.a.,
gruppiert werden. Eine besondere Aufmerksamkeit wird den Rezensionen
geschenkt werden, welche die Fachverăffentlichungen aufzeichnen und kritisch
besprechen sollen. In den Blăttern der Zeitschrift werden auch die problematischen
Meinungsverschiedenheiten der parallelen Historiographien Siebenbiirgens Raum
finden, in der Hoffnung der Uberwindung der im geschichtlichen Schreiben
verwurzelten Klischees. Freilich wird es immer unterschiedliche Meinungen geben,
welche eigentlich nichtdestoweniger dem Fortschritt der Geschichtsforschung
dienen.
Das Redaktionskomitee der Zeitschrift, welches aus rumănischen und
ungarischen Historikem aus Rumănien und Ungaro besteht, wiinscht sich, alle
Historiker die sich mit der mittelalterlichen Geschichte Siebenbiirgens beschăftigen
in den Seiten der Medicevalia Transilvanica zusammenzubringen, und
sendet ihnen hiermit die Einladung zur Mitarbeit.
DAS REDAKTIONSKOMITEE
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În paginile care urmează ne propunem preliminarea unui tip de investigaţie
având subiectul fixat pe orizontala cronologică a secolului al XV-iea. Tratarea
noastră nu are în vedere vreun aspect dogmatic, ci doar o privire asupra felului în
care bisericile existau, ca realitate socio-istorică, în perioada aleasă spre analiză.
Este pentru noi la fel de interesant de stabilit, pe cât posibil, câte erau şi cum
arătau, la modul concret, aceste biserici construite şi folosite de către români.
După cum se observă din titlul la care am recurs, intenţia noastră este
aceea de a nu mai opera exclusiv cu termenul de biserici "ortodoxe". O astfel de
ultimă definire ar trebui să nu excludă de la început nici aprecieri făcute la
realitatea bisericilor sârbeşti, prezente fie în sudul regatului, fie construite tot mai
mult, de către emigraţia sârbească din acelaşi secol al XV-iea, la fel cum nici pe
cele rutene, la fel de prezente, spre nordul regatului Ungariei. Ambele comunităţi
au avut, prin poziţionarea lor geografică, tangenţe serioase cu populaţia
românească. Mai mult decât atât, ele au format împreună un conglomerat masiv
grupat în estul regatului. Este suficient să menţionăm că la 1456, mănăstirea
ctitorită în Perii Maramureşului, de către nobilii Bale şi Drag, urmaşii lui Dragoş,
primul "descălecător" al Moldovei, era deja un claustrum Ruthenorum 1• O astfel de
privire, general ortodoxă, asupra realităţilor medievale din regatul medieval
maghiar, a fost abandonată destul de repede în favoarea delimitărilor etnice. Nu
putem aprecia cât de corectă a fost ori mai este încă această viziune, dar,
cunoaşterea evoluţiilor din interiorul marilor comunităţi religioase, definite în
raport cu Roma ori Constantinopolul, ne îndeamnă să considerăm că, totdeauna,
Biserica a pus pe plan secund etnicitatea. Nu era, în fapt, singura instituţie,
autoritate de alt tip ori simplă conştiinţă, care vedea astfel lucrurile. Dacă folosim
însă termenul de "româneşti", atunci nu vom putea exclude nici comunităţile etnic
aparţinătoare, dar care au făcut parte din Biserica catolică. Căci, la urma urmei, ar
trebui să ne decidem ce este mai important de urmărit, realizările unor comunităţi
etnice ori cele ale unor comunităţi confesionale? Din punctul de vedere al
cercetărilor de medievistică, termenii nu sunt încă suficient de nuanţaţi, căci toţi se
redefinesc, uneori esenţial, la nivel microzona!.
Orice cercetare, având drept subiect lăcaşurile de cult, nu poate să nu ţină
seama de câteva disocieri. Bisericile au avut întotdeauna destine funcţionale clare.
În evul mediu clasic, care ne stă în atenţie, nu mai poate fi vorba despre folosinţa
1

I. Mihălyi de Apşa, Diplome maramureşene din secolul X/l'-XV. Sighel, 1900, p. 377.

Media;valia Transilvanica, tom I, nr. 1-2, 1997.
https://biblioteca-digitala.ro

12

Adrian A. Rusu

baptisteriilor. Rosturile lor, cel puţin în zona noastră de interes, s-au finalizat cel
mai târziu în secolul al XrI-lea. Şi aceasta s-a întâmplat pentru că numărul
păgânilor, care urmau să fie convertiţi, în Europa Occidentală, cel puţin. scăzuse
într-atât încât nu mai era nevoie de clădiri speciale pentru oficierea botezului
maturilor. Ieşirea din uz a construcţiilor cu asemenea destinaţii s-a reflectat şi în
arhitectura ecleziastică din Ungaria, cu toate că, dacă ne-am gândi doar la cumani.
operaţiunile de convertire masivă se mai derulau încă şi în secolul al XIII-iea.
Trebuie spus din capul locului că asemenea edificii nu existaseră în uzul
românilor, nu pentru că, axiomatic, "ei s-au născut creştini", ci pur şi simplu pentru
că tradiţia Bisericii ortodoxe renunţase la baptisterii cu mult mai devreme.
În schimb, foa1te actuale, sunt clasificările care sunt date de către destinul
mănăstiresc, parohial ori privat (nobiliar) al lăcaşurilor de cult. În ceea ce priveşte
primele, mănăstirile adică, informaţia noastră este extrem de săracă. Atestările
directe de mănăstiri româneşti lipsesc consecvent, nu numai pentru secolul al XViea, ori înaintea lui, dar şi cele care trăiesc în timpuri mai noi sunt la fel de puţin
inserate în informaţia scrisă oficială, respectiv aceea care s-a conservat, cât de cât,
în arhive. Aşa cum am demostrat, în alt loc, cu privire la Haţeg 2 , mănăstiri existau,
şi, de fiecare dată, arhitectura lor era particulară în raport cu alte biserici, cu alte
destinaţii. Dar, aceste din urmă particularităţi nu sunt prezente mereu, în aceleaşi
forme, drept pentru care ele ar fi fost puse pe seama unor mănăstiri, nlllnai dacă nu
ar fi existat şi alte elemente, posibil nearhitectonice, care să sprijine utilitatea
mănăstirească a clădirilor. Avem apoi cazuri de biserici care, din punct de vedere
planimetric, nu au nici un fel de particularităţi deosebitoare, dar pe care pisaniile
interioare le proclamă totuşi mănăstiri (Crişcior, Streisîngeorgiu\ Un caz din
Maramureş, semnalat la 1456, vorbeşte despre duorum monasteriorum seu
4
ecclesiarum între Sărăsău, Săpînţa ori Peri • Ca urmare am putea admite că
destinaţia lor era oscilantă ori confuză, atât pentru comunitatea românească, dar şi
pentru aceea a cancelariilor oficiale.
În legătură cu raportul dintre biserica parohială şi cea particulară,
cunoscută îndeobşte, cel puţin în ambianţa catolică, sub numele de capelă,
lucrurile sunt, de asemenea, complicate. Complicate pentru lumea românească
medievală, ortodoxă, căci, ca şi în cazul mănăstirilor, structurile de stat, catolice,
nu se implicau nici în stabilirea unor delimitări juridice clare, nici în încurajarea
ori stimularea lor în vreun fel oarecare. Ca urmare, din punct de vedere existenţial,
bisericile româneşti au fost mereu nişte întreprinderi particulare, neoficiale, care
nu se raportau la un statut juridic precizat şi obligatoriu. Ele se puteau naşte pe
două căi fundamentale, prin ctitoria unor feudali ortodocşi ori prin contribuţia
~Adrian A. Rusu, Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la 1700, Satu Marc, 1997, p. 94-96.
~ Discutia despre ele. vezi la ibidem, p. 94-95.
~ I. Mihălyi de Apşa. op. cil., p. 393-394.
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a unor nobili catolici, pentru folosinţa ţăranilor lor, ortodocşi. Prima
de înţeles că ar putea fi vorba despre capele, sau cum le-a denumit Radu
Popa, biserici de curtes. Rezervele noastre la aceast ultim termen, util şi uzual în
mediul catolic, dar transferat şi bisericilor româneşti, se bazau pe faptul că nicăieri
nu se constată un exclusivism de folosire al bisericilor construite de către feudalii
români, nici nu avem de-a face cu asocierea strânsă a acestor biserici cu reşedinţe
6
laice . De multe ori ele există aproape de curţi, dar nu în ele. Or, criteriul
fundamental al definirii unei "biserici (capele) de curte" mi se pare a fi tocmai
plasarea ei într-o relaţie constructivă intimă cu rezidenţa nobiliară.
Dacă privim comparativ situaţiile din Transilvania voievodală şi Ungaria,
cu acelea din Ţara Românească şi Moldova, vom constata că, cel puţin la nivelul
secolului al XV-iea, românii din interiorul arcului carpatic aveau mai multe
biserici parohiale decât semenii lor din cealaltă parte a Carpaţilor. Este foarte
limpede că acest număr sporit de biserici nu a depins de prezenţa ori absenţa unor
structuri ierarhice ecleziastice, care să le stimuleze proliferarea. ci numai de mai
harnica iniţiativă a laicilor, integrată unui anume nivel de progres social, evident
diferit pe ambele versante ale Carpaţilor. De aici decurg însă nişte observaţii
interesante. Mai întâi, suntem nevoiţi a vedea că modele instituţionale şi
constructive ale acestor lăcaşuri par a sta mai curând în legătură cu lumea catolică,
decât cu aceea ortodoxă. Deja analizele ne-au pus la dispoziţie cunoaşterea
realităţilor ecleziastice din două regiuni cu autonomii româneşti puternice:
Maramureşul şi Haţegul. În primul caz, s-a constatat că ceea ce au construit în
piatră feudalii
români (Cuhea-Bogdan-Vodă, Giuleşti, Sărăsău) seamana
planimetric cu tot ceea ce s-a construit în comitalul Maramureşului, de către
7
coloniştii catolici (Hust, Cîmpulung pe Tisa) . Unele dintre aceste biserici au avut,
de la început, sacristii. În Haţeg, după ce au existat, într-adevăr, şi tentative de
introducere a unei arhitecturi de tradiţie bizantină, mai vechi, deja din secolul al
XIV-iea, există o arhitectură simplă, în acord perfect cu toate realizările de biserici
din ambianţa goticului 8 . De aici, ar rezulta o concluzie care trebuie obligatoriu
însuşită la nivel general, anume cât de hazardată ar fi pretenţia de a desemna, cu
mare exactitate, ritul unei biserici după simplul criteriu al arhitecturii sale.
Să ne apropiem, în continuare, de acele biserici ale secolului XV. Cele de
piatră sunt concentrate îndeosebi în Maramureş, Hunedoara şi Banat. Deşi mai
puţin aglomerate, bisericile de piatră ale românilor înconjoară Munţii Apuseni. Le
întâlnim şi în Făgăraş. Dar, este o greşeală să ne imaginăm că în restul teritoriul
Transilvaniei a existat o restricţionare, cauzată, după unele păreri, de interdicţia de
situaţie dă

Lansat în Cetăţile din (ara fla/eKului. în B11leti1111I Mo11ume11telor Istorice, XLI, 1972.
r, Vezi Adrian A. Rusu, Ctitori şi biserici ... , p.142.
7
R. Popa, rara Maramureşului în veacul al Xfl '-lea. Bucureşti, 1970. p. 226.
x Adrian A.Rusu, Ctitori şi biserici„„ p.150.
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construcţie cu acest material. Se invocă uneori, hotărâri explicite, ale Bisericii
catolice din regat, luate în acest sens, către sfârşitul secolului al XIII-iea ( 1279)9.
Dar, dincolo de acel moment, nimeni nu a mai fost în măsură să urmărească,
concret, cum a fost dusă la îndeplinire acea hotărâre sinodală locală. Posibilitatea
listării bisericilor româneşti de zid indică tocmai faptul că nu a funcţionat nici o
restricţionare. Ori dacă ele au funcţionat într-adevăr, au fost ele, de fiecare dată,
eludate de către constructori ? A fost vorba, înainte de toate, despre reflexul social
al arhitecturii, în aşa fel încât acolo unde au existat elite ceva mai răsărite, au
apărut, ca o regulă generală, şi biserici de piatră.
Trebuie să facem câteva remarci asupra datărilor operate la multe biserici
de piatră ale românilor din Transilvania. O mică investigaţie ne convinge că dacă
nu este vorba despre vreo perioadă istorică mai veche (secolul al XIV-iea ori ante),
atunci, datările se grupează predilect către începutul secolului al XV-iea ori către
sfârşitul său. Este aproape paradoxal ca din aceste datări să lipsească mai ales
mijlocul secolului, unul dintre cele mai concentrate perioade de implicări
româneşti în viaţa politico-socială internă a provinciei şi regatului. Desigur, fiecare
monument are propria sa istorie, intim legată, în primul rând de istoria ctitorilor
săi. În picioare sau nu, majoritatea bisericilor pe care le avem în vedere şi-au
pierdut pisaniile, pomelnicele ori arhivele. În lipsa investigaţiilor revelatoare ori în
imposibilitatea efectuării lor în absenţa izvoarelor scrise, cronologiile sunt robite
altor elemente. Am atras atenţia, cu un alt prilej, asupra relativităţii datărilor
arheologice în condiţiile în care biserica se putea plasa pe un alt loc decât acolo
unde existase anterior cimitirul comunităţii, iar regruparea cimitirului în jurul
bisericii a fost făcută după un timp oarecare. Cazul cel mai concludent îl
descoperisem la Ribiţa, unde, în lipsa pisaniei din deceniul al doilea al secolului al
XV-iea, pe baza monedelor din mormintele înconjurătoare, biserica s-ar fi putut
0
data, în cel mai fericit caz, doar către mijlocul aceluiaşi veac' . Suntem convinşi că
ne apropiem de adevăr dacă admitem că, după proliferarea bisericilor, a trebuit să
treacă un timp oarecare ca cimitirele să se lege de ele. Fie că existau în alte locuri,
devenite deja tradiţionale, în funcţie de vechimea şi fixarea definitivă a vetrelor
satelor, fie că înmormântările se făceau restrâns, pe grupe de familii, pe pământuri
personale, absenţa acestor cimitire trebuie luată, de fiecare dată în calculul menit
să stabiliească începuturile probabile. Intră apoi în discuţie circulaţia monetară.
Există nişte principii generale după care este apreciată ieşirea din uz a unor piese
numismatice. Dar, presupunând că mediile româneşti au avut nu numai o circulaţie

M. Păcurariu. Istoria Bisericii româneşti din Transilvania, Banat. Crişana şi Maramureş până la
1918, Cluj-Napoca. 1992. p. 84. Ş. Papacostea, Românii în secolul al XIII-iea. Între cruciadă şi
Imperiul mongol. Bucureşti, 1993, p. 162-163. Hotărârea urmărea toate bisericile. dar şi interzicerea
totală a cultului ortodox. Evident, niciuna din acestea nu s-au transpus în via\ă.
10
Adrian A. Rusu, Biserica românească de la Ribiţa Oudeţul Hunedoara), în Revistu Mo11u111entelor
Istorice, LX, nr. I, 1991, p. 5-6.
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monetară mai lentă, dar şi una foarte periferizată, datorită poziţionării geografice,
încetinirii ori calităţii mai slabe a relaţiilor de schimb, în sfârşit, a stării lor
materiale generale mai precare, cum poate oare o monedă ori chiar un grup mic, să
asigure certitudinea datărilor?
Relativitatea datărilor este însă proprie şi istoricilor de artă. Cel mai tipic
exemplu l-am putea cita pentru biserica din Colţi (Suseni, corn. Rîu de Mori), unde
datarea a oscilat pe lungimea a două secole 11 • Rezultatul este posibil atât timp cât
monumentul nu este înzestrat decât cu elemente decorative foarte sărace, cu
încadrări cronologice largi, chiar şi într-o ambianţă artistico-geografică mai
generoasă, nu numai în zone unde se poate presupune că acele elemente au pătruns
şi întâmplător ori sunt imitaţii rusticizate ale unor componente deja ieşite din moda
monumentelor mai racordate la pulsul vremurilor. Aflaţi sub presiunea şi obsesia
cerinţei datărilor cât mai precise, colegii noştri îndrăznesc deci mult mai mult
decât ar fi normal să o facă. În lumina acestor observaţii, s-ar putea opera încă
corective serioase la multe datări până acum luate ca atare, moştenite de la primul
investigator, competent sau nu, ori de la vreo autoritate ştiinţifică care nu a
cunoscut o informaţie ori metodologii de studiu apărute după exprimarea punctelor
sale de vedere.
Orice datare de istoria artei ar merita, poate mult mai mult decât s-a racut
până în prezent, să beneficieze de cunoaşterea mecanismelor producerii lucrărilor
artistice, în raport cu comanda socială, cu statutul meşterilor şi cu media
realizărilor dintr-o epocă dată. Vom sublinia aici doar cât de deficitară este
încadrarea istorică a monumentelor. Pentru foarte multe dintre ele, nici nu s-a
încercat vreodată descifrarea c~ntextului istoric, prin recursul serios la documente
şi la geografia socială a ţinuturilor. Pentru cât de neaşteptate ar putea fi descifrările
acestor contexte, dăm doar cazul bisericii româneşti din Cicău Uud.Alba),
12
localitate care a aparţinut de scaunul secuiesc al Arieşului •
Vom mai menţiona un exemplu edificator pentru modalitatea de
interpretare care a funcţionat la istoricii români, până în prezent. Este vorba despre
biserica Deznei. Arheologic, s-a constatat acolo că exista o biserică de lemn,
probabil din secolul al XIV-iea, înlocuită cu una de piatră, în secolul al XV-iea.
Planimetric, este un edificiu cu altar patrat, rară nici un fel de particularităţi
speciale. Pentru că "se asemăna" cu bisericile de la Leşnic, Râu de Mori, Sînpetru
etc., pentru că, cel puţin din secolul al XVII-iea (ori chiar după), poseda un
iconostas de piatră, în sfârşit, pentru că "în întreaga Transilvanie <subl. autoarei>,
până în pragul veacului nostru, <este vorba> de absenţa oricărui exemplu de
transfer al unei biserici de altă confesiune decât cea ortodoxă, către o comunitate
11

Idem, Ctitori şi biserici... , p. 112.
Ultima abordare a bisericii Ia G. Petrov, Câteva date privind cercetările arheologice de la biserica
românească din Cicău, jud. Alba, în Acta Musei Napocensis, 3311, 1996, p. 425-431.
12
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românească ortodoxă

<sub!. autoarei> ... biserica din centrul satului Dezna a fost
în consecinţă de obştea românească ortodoxă, fapt ce explică înrudirea cu
teritoriile cneziale amintite mai sus"u. Autoarea ştia însă că Dezna a fost o
rezidenţă domenială catolică, cu o cetate regală mai întâi, apoi nobiliară (sec.XVXVI), cu o comunitate catolică aparţinătoare de episcopia Agriei, care, adăugăm
noi, era plătitoare de dijme aceleiaşi Biserici, şi cu lăcaşul de cult (obligatoriu) al
catolicilor rămas nedescoperit. În aceste condiţii, câtă certitudine poate dobândi
argumentaţia înfăţişată ? Aceasta cu atât mai mult, cu cât, aşa cum vom vedea în
aliniatele de mai jos, în nici un caz nu mai poate fi admisă ideea imposibilităţii
preluării unor biserici catolice de către ortodocşii români. Un caz mult mai grav de
interpretare istorică a unei biserici este cel de la Caransebeş. Acolo, biserica
mănăstirii franciscane a devenit o biserică românească ortodoxă, revendicată ca
14
atare pentru realităţile contemporane •
În lumina consideraţiilor noastre făcute la începutul acestor pagini. pe
viitor va trebui să avem în vedere o realitate ca aceea a transferului reciproc al
lăcaşurilor de cult de la un rit la celălalt. În conjunctura de veşnică opresiune în
care erau imaginate bisericile ortodoxe, s-a uitat iarăşi să se invoce vreo listă a
bisericilor transferate ritului catolic. Dar, cu excepţia listei de mănăstiri greceşti
din Banat, pe care papa le-a dorit preluate de către catolici, după Cruciada a IV-a 1:;,
cazuri din cele invocate sunt dezarmant de puţine. Au fost acele biserici
metamorfozate, toate câte vor fi fost, trecute sub tăcere? Au aparţinut acele cazuri
doar unor perioade istorice mai vechi? Dacă ar fi fost, în mod cert s-ar fi auzit deja
despre ele. Privind către evoluţiile petrecute mai târziu, în secolul al XVI-iea şi al
XVII-iea, vom descoperi. - încă cu destulă greutate, dar probabil ceva mai lesne în
viitor, - indicate biserici româneşti care au fost transformate în temple protestante.
Până şi realitatea, destul de frecventă, a folosirii unei singure biserici pentru mai
multe culte, nu a fost relevată din aceleaşi scrupule dogmatice ale prezentului. Dar,
la urma urmei, de când a început practicarea acestui procedeu? Unul dintre cele
mai regretabile exemple de ratare a unei cercetări serioase, care să lumineze felul
în care dominaţia politică s-a oglindit în destinul arhitectonic al unor biserici. ar fi.
după opinia noastră, Severinul. Cetatea a trecut prin mai multe cuceriri. ungureşti
şi muntene, care s-au repercutat în organizarea bisericească şi, în mod obligatoriu,
în forma bisercilor. Dar, ceea ce a însemnat acestă pendulare, nu se reflectă decât
prea nesemnificativ în exegeza dedicată bisericii din cetate. O biserică primară. cu
ridicată

13

Eugenia Greceanu, O construcţie medievală din familia ctitorii/or cne=iale româneşti (De::na, jud.

Arcul), în Ziridava, XII, 1980, p. 186-188.
1

~ Pentru acestă problematică vezi recenzia lui A.A.Rusu la cartea lui P. Bona. Biserica medievală din

Caransebeş.

în rlrheologia Medievală. I. 1996, p. 204-207. Nu vom detalia aici această problemă.
printre altele ~i pentru că este vorba despre un monument care nu este specific pentru secolul al XVlea. secol în care ne-am propus să m: menţinem.
15
Vezi referirea despre ele la Hurmuzaki, Dorn111e11te privind istoria Ro111â11ilor, I/I, p. 39-40.
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planul altarului cu închidere dreptunghiulară, - adică în forma care domină
arhitectura românească a Haţegului, de pildă, - a fost considerată ca aparţinătoare
administraţiei catolice a banilor maghiari 16 . Peste ea a fost construită o altă
biserică care a folosit tehnica de opus mixtum, tipică arhitecturii bizantine
(sec.XIII-XIV). Acestei ultime biserici i se construieşte mai apoi o nouă masă a
altarului, adosată închiderii de est, şi tot ea este înzestrată şi cu un aghiasmatar cu
fus octogonal, toate elemente foarte specifice ritului catolic 17 • Ultimele intervenţii
par să aparţină secolului al XV-iea (post 1419 ?) 18 • Dacă planimetria celei de-a
doua biserici nu ar fi fost influenţată de arhitectura bulgară, cine ar fi putut observa
vreodată procesele religioase care au existat în istoria ei? Cazul Severinului este
însă special, prin apartenenţa sa la un teritoriu periferic, revendicat politic şi de
către Ţara Românească.

Cel puţin forma externă, materială, a acelor biserici care au fost
·metamorfozate, nu trădează vreo modalitate aparte prin care ele să fi devenit mai
întâi, din ortodoxe, catolice, şi abia apoi reformate. Este adevărat că aceste
identificări de identitate, nici nu au constituit vreodată teme pentru cercetare,
tocmai pentru că, a priori, posibilitatea unor metamorfoze era exclusă. Unghiurile
de vedere noi par să sprijine şi mai mult ideea potrivit căreia incompatibilitatea
dintre aceleaşi forme materiale, ortodoxe şi catolice, chiar dacă exista în adevăr,
nu era ireductibilă. Dacă privim doar clădirile de biserici, rezultă că, în cele mai
multe cazuri, doar prezenţa picturii de o anume factură, desparte cele două rituri.
Să mai atenţionăm apoi că pictura, de frescă ori de icoane, era departe de a
constitui o prezenţă obligatorie, în cazul primeia, ori populară (de producţie şi
răspândire), în cazul celei de-a doua. Pentru a sprijini punctul nostru de vedere,
facem trimitere către situaţia din Ţara Românească şi Moldova, unde cele două
componente ale artei ortodoxe nu sunt nicidecum elemente de largă răspândire, în
bisericile parohiale ale secolului al XV-iea. De ce atunci, în regatul Ungariei, unde
ctitorii şi meşterii artişti ortodocşi aveau o conjunctură particulară, ar fi fost altfel?
În nici un caz, situaţia nu-i favoriza, faţă de cei de peste munţi ! În lipsa
episcopatului ori a unor mănăstiri puternice, bisericile româneşti erau prea mult
reduse la liberul arbitru al ctitorilor laici, care, schimbându-şi afinităţile religioase,
decideau mai apoi şi soarta bisericilor proprii, la care se închinau. Fenomenul de
transfer ne pare greu de conceput nlllnai dacă se au în vedere ornatele de astăzi ale

16

R. Theodorescu, Bizanţ. Balcani. Occident, la începuturile culturii medievale româneşti (secolele
X-XIV), Bucureşti, 1974, p. 275; Gh. I. Cantacuzino. Cetăţi medievale din Ţara Românească
(secolele XIII-XVI). Bucureşti. 1981. p. 92.
17
Pentru detalii vezi Al. Bărcăcilă. Cetatea Severinului. Început de cercetări arheologice, în
Buletinul Comisiei Monumentelor lsrorice, XXX. fasc. 94. 1937, p. 151. fig. 5; 152 şi fig. 17; fig. 18.
p. 158.
ix V. Vătăşianu. lsroria artei feudale în ţările române, I, Bucureşti, 1959, p. 135.
https://biblioteca-digitala.ro

18

Adrian A. Rusu

bisericilor. Dar, aceasta sunt, de fapt, o acumulare şi o modă pentru care nu avem
nici o certitudine absolută că pot fi, automat, plasate şi înainte de anul 1500.
Suntem în măsură să cităm cazuri în care românii au preluat biserici de la
credincioşi de alt neam, şi, evident, de alt rit. Lucrul a fost posibil în conjunctura
postflorentină, când unii dintre români au fost fie priviţi ca uniţi, fie de-a dreptul
catolici. Dar nu este singura justificare. Dacă ne vom reaminti că biserica-clădire
era un bun patrimonial, urmărit cu mare atenţie de stăpân, atunci ne putem foarte
lesne imagina schimbarea destinaţiei acestei biserici în funcţie de voinţa unui
stăpân nou ori al celui vechi cu alte concepţii religioase. Cazurile cele mai bune
provin, se pare, tocmai din înstăpânirea unor feudali români asupra unor
comunităţi odinioară libere, de altă religie, decăzute din drepturi ori, de ce nu,
depopulate. Transferul putea fi operat însă şi de stăpâni catolici care îşi pierduseră
supuşii catolici. Nu mai putem, în nici un chip, să menţinem ideea lipsei totale a
19
transferurilor demografice medievale, în favoarea românilor , care să fi avut drept
consecinţe, printre altele, şi preluarea unor biserici. Nu existau incompatibilităţi.
Cu transformări minime, translaţia era posibilă. Fenomenul a continuat mult timp
după secolul al XV-iea, chiar şi în forma unor concedări de lăcaşuri rămase fără
credincioşi catolici, către supuşi români, concedări venite dinspre unii stăpâni care
erau ei înşişi catolici ori neortodocşi. Cel mai clar exemplu este acela al bisericii
de la Sîntămărie Orlea. Biserica, înălţată după cele mai tipice canoane ale stilului
de trecere dinspre romanic către gotic, la sfârşitul secolului al XIII-iea, care, după
1447, a dobândit un auxiliar arhitectonic social, tribuna, şi numai o completare a
vechilor fresce cu inscripţii latine, cu altele, din altar şi de sub numita tribună,
20
însoţite de legende slavone . Al doilea este acela al bisericii din Zlatna. Ea are o
21
pisanie, pictată la 1744, amintind de o ctitorire din anul 1424 • De data aceasta,
punctul de plecare a fost o bazilică romanică trinavată, aparţinătoare vechii
22
comunităţi de colonişti mineri, probabil preluată în stare avansată de ruină , fapt
pentru care, noii patroni români au fost în măsură să intervină mai radical în
arhitectura ei. Un alt exemplu interesant este acela al bisericii Sfântul Gheorghe de
la Lupşa. Considerată ca aparţinătoare familiei locale Cîndea, cu o dată de ctitorire
2
transmisă la fel, în secolul al XVIII-iea, că fiind 1421 \ are şi ea câteva
particularităţi. Mai întâi planimetric, are analogii doar în arhitectura catolică; apoi,
Vom adaugă, pentru a nu deforma unilateral întelesul acestor alirmatii. că au existat şi fenomene
demografice medievale inverse.
20
Adrian A. Rusu, Citori şi biserici„., p. 311-313.
21
Eugenia Greceanu, Ioana Cristache-Panait. Contribuţii la datarea etapelor de construcţie ale
bisericii ortodoxe Adormirea Maicii Domnului din Zlatna, în Monumente Istorice. Studii de
restaurare, 2, 1967, p.163-169.
22
Gh. Fleşer, T. Goronea, Noi elemente în stabilirea etapelor de construcţie a bisericii "Adormirea
Maicii Domnului" din Zlatna ljudeţu/ Alba), în Apulum, XXVII-XXX, 1990-1993, p. 296-298.
23
M. Porumb, Pictura românească din Transilvania (sec.XIV-XVII), Cluj-Napoca, 1981, p. 30-31.
Este destul de ciudat sincronismul celor două repictări, de la Lupşa şi Zlatna.
19
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a dovedit-o cercetarea de parament şi aceea arheologică, altarul nu a avut
iconostas, spre nord acelaşi spaţiu sacral a fost înzestrat cu un fel de nişă de
şedere, iar spre sud cu o încăpere, socotită fie capelă, dar şi o posibilă sacristie.
Aceste elemente, adăugate faptului că în secolul al XV-iea, nu există înmormântări
în interior sau exterior 24 , par să indice ori o construcţie fără particularităţi
ortodoxe, ori chiar una preluată de la catolici. Cu titlu ipotetic, anul 1421, păstrat
în tradiţia secolului al XVIII-iea, poate fi socotit a fi tocmai anul în care biserica
şi-a început noul destin eclesiastic. Tot un monument preluat de către români, prin
decizia stăpânilor catolici ori reformaţi de astă dată, dar, din păcate, fără
cronologia acestui transfer, este biserica de la Gurasada Uud. Hunedoara) 25 . S-a
mai citat şi cazul, rămas destul de nebulos, al bisericii de la Mănăstirea Uud.
Cluj) 26 .
Majoritatea bisericilor utilizate de către români pare să fi fost din lemn.
Afirmaţia este formulată intenţionat cu prudenţă. Aceasta pentru că supoziţia
potrivit căreia, mai întâi, toate bisericile erau de lemn, iar apoi s-au reclădit în
piatră, nu este egală cu o lege. Această prezumţie a prins mai bine la noi. unde, o
foarte lungă perioadă de timp, de la creştinare, până după primele secole ale
mileniului doi, nu avem nici un fel de biserici cunoscute, pe o foarte mare
suprafaţă din teritoriul actual al României. Concluzia, părea să fie deci simplă:
dacă am fost mereu creştini, bisericile au fost încontinuu de lemn, adică dintr-un
material perisabil, care nu lasă urme. Nu vom insista aici asupra acestor
antecedente de arhitectură şi istorie ecleziastică, mărginindu-ne să remarcăm doar
un lucru extrem de simplu, solicitat de orice demonstraţie care se doreşte
ştiinţifică: nu avem dovezi pentru această îndelungată "protoistorie" a lăcaşurilor
de cult de lemn, româneşti 27 .
Am bănuit că în secolul al XV-iea, pentru Haţeg, că acele biserici se
desemnau, de obicei, prin termenul latin de capella 28 • Dar extinderea investigaţiei
în alte regiuni pare să ne confirme. La 1430, o capellam ligneam Valahalem, apare
24

Daniela Marcu, Biserica Sfântul Gheorghe de la Lupşa, în Arheologia Medievală, II, 1997, sub
tipar.
25
R. Popa, I. Chicideanu, Informaţii noi şi câteva consideraţii istorice privind biserica românească
din Gurasada - judeţul Hunedoara, în SC/VA, 35, nr.I, 1984, p. 54-67; R. Popa, La începuturile
evului mediu românesc. Ţara Haţegului. Bucureşti, 1988, p. 236. nota 148.
26
G. Entz, Die Baukunst Transsilvaniens im 11-13. Jahrlumdert, în Acta Historiae Artium,
Budapesta, 1968, p. 13-14, 162.
27
Una dintre ultimele abordări temeatice. aparţinătoare lui Joby Patterson (Bisericile româneşti de
lemn din Maramureşul istoric. Cluj-Napoca, Teză de doctorat, 1997), vorbeşte despre o fază de
început care se fixează la "cca I OOO". Reperul cronologic respectiv a rămas neexplicat. Am bănuit
doar că el este pus în relaţie cu creştinarea slavilor şi cu arhitectura lor ecleziastică de lemn, foarte
înrudită cu cea românească. Până în secolele XVI-XVII, nici autoarea citată nu cunoaşte decât câteva
biserici de lemn arheologice, care nu coboară sub secolul al XIV-iea, cu excepţia Streisîngeorgiului,
presupus, de către R. Popa, doar pe baza unui cimitir, existent încă din secolul al Xii-lea.
2
K Adrian A.Rusu, Ctitori şi biserici... , p.141.
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atestată la Băgaciu Uud.Cluj) • Bisericile românilor din Archid, Biuşa, Cuceu,
Giurtelecu Şimleului, Gârceiu, Preoteasa Uud. Sălaj) Maieru, Năsăud, Sîngeorz30
Băi Uud. Bistriţa-Năsăud) erau şi ele, la 1450, capella lignea .
Este foarte greu de apreciat cum arătau acele biserici de lemn, anterioare şi
contemporane secolului al XV-iea. Pe la 1441, ca preţ al răscumpărării unei
omucideri, nişte români din Berchieşu, au fost siliţi să dea 150 de oi, un cal de 20
de florini de aur şi să construiască, probabil la Petreştii de Jos, o biserică cu cele
31
ţineau de ea (unam capellam cum attinentiis) • O asemenea biserică, ca aceea de
la Petreştii de Jos (?), care era socotită drept cel mai puţin important element
compensatoriu al unei despăgubiri, numai performanţe artistice nu putea cumula,
ci era, înainte de toate, o clădire strict funcţională. S-au păstrat unele referinţe de
preţuri, care estimează, la mijloc de veac, o biserică de lemn, fără cimitir, la doar
12
trei mărci· , în timp ce la sfârşitul aceluiaşi secol, tot o asemenea biserică, dar cu
33
cimitir, putea urca până la valoarea de cinci mărci , mai puţin cu o marcă decât la
34
mijlocul aceluiaşi secol . Pentru a înţelege exact dimensiunea valorică, trebuie să
ştim că aproximativ în aceeaşi vreme, contravaloarea bisericii de lemn se putea
utiliza pentru achiziţionarea a 30-50 de holde de pământ arător, a unei cingătoare
decorate cu argintărie ori a unei tăvi de argint. Asemenea biserici erau lipsite de
picturi pe pereţi, aveau doar câteva icoane, despre care, iarăşi, nu ştim încă absolut
111m1c.
După cum istoricii arhitecturii bisericilor de lemn din Transilvania şi
părţile învecinate, o ştiu prea bine, fără să o şi scrie destul de răspicat, ceea ce ni sa conservat astăzi păstrează, cel mult elemente din secolul al XVII-iea şi aproape
nimic din altele mai vechi. Transferul automat al acestei arhitecturi, în urmă cu
încă două secole, este o operaţiune foarte riscantă. Ea ţine însă de conjunctura
metodologică în care realităţile etnografice au fost mereu trimise să suplinească tot
ce nu s-a ştiut pe calea cercetărilor de alt tip. De asemenea, acest transfer este
foarte comod şi convenabil tuturor celor care doresc să ofere o imagine
fundamental populară asupra bisericii românilor ardeleni din evul mediu. Pe
nimeni nu a pus pe gânduri faptul că arhitectura bisericească de lemn a secolelor
XVII-XVIII conţine o varietate de forme tipologice şi decorative, iarăşi zonate.
Dintre acestea, care trebuiau însă să aparţină secolelor mai vechi ? Apoi, aşa
29

Entz G., Erdely epireszere a 14-16. Szazadhan (în continuare Erdt;ly epiteszere ... ), Cluj, 1996. p.
246.
w Ibidem, p. 252.
31
Jak6 Zs., A kolozs11101wstori ko11ve11t jegyzokdnyvei (1289-1556), I, Budapest, 1990, p. 272, nr.
331.
32
Arhivele Na(ionale Maghiare. (în continuare Arh. Naş. Magh.) Dl. 48.204, cf Entz G., Erdely
epiteszete ... ' p.136.
33
Arh. Nat. Magh., Dl. 29.898. cf. Entz G„ Erdely epiteszere .... , p. 468.
3
~ Arh. Nat. Magh„ Dl. 48.204, cf Entz G., Erde/y epireszere ... , p. 136.
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precum se întâmplă cu multe alte capitole ale culturii materiale, este nevoie ca şi în
acela al arhitecturii, lucrurile să dobândească o interpretare mai rezonabilă. La
odinioară, mult vehiculata opinie a transferului ideilor goticului în arhitectura de
lemn, cel puţin prin arhitectura turnurilor-clopotniţă 3 \ pare să se fi renunţat astăzi.
Pe bună dreptate, pentru că, modelele presupusei arte gotice, cel puţin în
Transilvania, au fost extrem de puţine pentru a influenţa până într-atât arhitectura
populară. Ar trebui să ne gândim apoi, foarte serios, la uzanţa clopotului însăşi, în
evul mediu serios substituită prin aceea a toacăi, mult mai ieftină. Din punct de
vedere arheologic, nici o astfel de biserică de lemn nu a fost regăsită cu urme atât
de consistente încât să dea vreun reper. Răspândirea bisericilor de lemn este mai
mare tocmai acolo unde presupusese modele gotice au fost mai puţine (ex.
Maramureşul). lată cazul bisericii de lemn a mănăstirii Feleacului. Felul cum arăta
ea înainte de a fi demolată şi desfiinţată, în secolul al XVlll-lea, respectiv cu un
plan trilobat, nu poate fi transferat până în secolul al XVI-iea, secol în care ştim că
funcţiona deja. Oricât de multe biserici de lemn vor mai găsi arheologii medievişti,
acestea nu vor fi în măsură, de la mărturia fundaţiilor, să recompună detaliile
elevaţiilor.

Trebuie să menţionăm aici un caz extrem de interesant, pe măsură să
lumineze, măcar parţial, asupra modalităţilor prin care bisericile de lemn se
năşteau. Este vorba despre biserica de lemn de la Lazuri (jud. Bihor) a cărei uşă
are un caracter cu totul special. Feroneria dezvăluie o iconografie tipic gotică, cu
particularităţi care sunt pregnant de puternice în arta catolică din jurul anului
1400

36

.

Aşa

satele şi casele din interiorul lor, trebuie să fi arătat, în
parte cel puţin, şi bisericile. Din ceea ce ne lasă să înţelegem informaţia
documentară, sprijinită pe datul arheologic, nimic din perimetrul unui sat nu este o
performanţă constructivă. Satele sunt în general mici, iar casele se construiesc în
timpi recorzi, din materale perisabile. Nivelul de trai al sătenilor permite sau nu
Întreţinerea bisericii şi a preotului, căci, construcţia în sine nu este o dificultate.
Acolo, în acea menţinere în funcţiune, stă toată cheia problemei. Şi de la aceeaşi
problemă a asigurării vieţii bisericii vine, cu o consecvenţă remarcabilă, sprijinul
stăpânului feudal. El este cel care decide mai întâi construcţia bisericii, angajânduse apoi să o protejeze şi să o menţină. Situaţia este într-atât de limpede, pentru
toată starea nobiliară încât, chiar fiind de altă religie, stăpânul sprijină edificarea
cum

arătau

C. Petranu, Originea turnurilor bisericilor de lemn din Ardeal, în /~1chi11are lui N.lorga, Cluj.
1931, p. 336-342: idem, L'art roumaine de Transylva11ie, în La Transylvanie. Bucureşti. 1938. p.
189. Influenţa gotică în arhitectura de lemn are deja valenţe mai complicate la V. Drăguţ. Arta gotică
în România, Bucureşti. 1979. p. 356 şi urm.
36
Pentru biserică vezi C. Petranu. Monumentele istorice ale judeţului Bihor. I. Bisericile de lemn.
Sibiu. 1931. p. 15: pentru interpretarea detaliată a uşii vezi Toth S .. Egy elfelejtet biliari faajt6r61, în
Epites- es epiteszettudomany, Budapest, X. nr. 1-4, 1980, p. 439-453.
35
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bisericii satului supuşilor săi. Chiar şi bisericile româneşti au fost considerate părţi
componente ale averii stăpânite. Aşa se explică de ce, nobilii din familia Bethlen
au reclamat distrugerea de către saşi a unei biserici româneşti aflată pe pământul
lor, celor mai importante foruri notariale ale Transilvaniei 37 , sau faptul că la 1494,
Ladislau Jakcs, consemnându-şi averea, afirma că stăpânea a opta parte din
biserica din Corund, cu cimitirul, a patra parte din biserica din Moigrad, a opta
parte din biserica de lemn de la Năprad, cu cimitr, a patra parte din biseica de la
Şoimuş, cu cimitir şi a opta parte din biserica de la Someş-Odorhei, cu cimitirul 38 .
Nu a fost, nici pe departe, o situaţie specifică secolului al XV-lea 39 , ci una care a
rezistat până către epoca modernă.
Dacă nu a fost o arhitectură de meşteri specializaţi, atunci arhitectura
ecleziastică de lemn a fost una robită utilului, iar dacă a fost practicată de meşteri
anume, atunci este imposibil ca ei să se fi putut sustrage influenţelor şi "modei"
timpurilor în care au trăit. Cu alte cuvinte, în afara arhitecturii care a fost strict
utilitară, fără particularităţi artistice, rezultatele constructorilor nu au fost mereu
aceleaşi. Dacă se priveşte doar arhitectura ecleziastică de lemn a secolului al
XVIII-iea, se constată cât de uşor se regăsesc în ea, laolaltă, imitaţii de portaluri
gotice, dar şi de ancadramente renascentiste ori modernităţi baroce, uneori în
insolite combinaţii. S-a întâmplat astfel pentru că toate acele elemente, desuete ori
în vogă, erau la îndemâna celor care, neşcoliţi fiind, căutau surse vii de inspiraţie.
Or, în secolului al XV-iea, existau doar sobrele şi destul de puţinele biserici
romanice, alături de mai noile, forme ale arhitecturii şi artei goticului. În mod
normal, arhitecţii bisericilor de lemn nu puteau crea decât totdeauna mai puţin
decât creatorii bisericilor de piatră contemporani lor. De la concepţiile lui
Petreanu, care credea în existenţa unei biserici româneşti de lemn, individualizată
tipologic deja în secolul al XIV-iea, Vătăşianu a fost mai prudent, fără să
îndrăznească, totuşi nişte opinii tranşante. Ar trebui să-l înţelegem, pentru că o
astfel de cutezanţă ar fi intrat imediat în contradicţie cu prea frumoasa concepţie
"ştiinţifică" despre rolul maselor în istorie, ca să nu mai vorbim de faptul că
autorul s-ar fi expus şi la acuza că împărtăşea sau se apropia prea mult de opiniile,
din cealaltă extremă, din istoriografia maghiară, care mergeau până la negarea
40
totală a existenţei bisericilor româneşti în secolul al XIV-lea .
Tentaţia aflării numărului bisericilor româneşti medievale a fost şi ea
prezentă în istoriografie. Fără să aibă la îndemâna marile depozite arhivale ale
Transilvaniei, păstrate, după cum se ştie, la Budapesta, dar de puţine ori înzestraţi
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen, VI, Bucureşti. 1981. p. 287-288.
Arh. Naţ. Magh., Dl. 20.145. Cf. Entz G .. Erdely epiteszet .... , p. 357, 391, 415, 441, 447 .
.w Vezi despre dreptul de ctitori ai stăpânilor. Adrian A. Rusu, Ctitori şi biserici... , p. 56-57 .
.io Vezi sinteza acestei probleme la R. Popa, Ţara Maramureşului în veacul al X/l'-lea, Bucureşti,
1970. p. 223-224 şi mai ales nota 54.
37
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cu mijloacele necesare de a le înţelege, istoricii arhitecturii şi artei româneşti din
provincie s-au văzut obligaţi la restrângerea învestigaţiei lor numai la urmele
materiale care le stăteau la îndemână în teren ori în colecţii. Ca urmare directă a
acestor condiţii, nu trebuie să ne mire faptul că istoricii maghiari au oferit primele
imagini cantitative globale, subsumate din documente şi monumente, asupra
realizărilor artei româneşti. Nu interesează aici dacă asemenea calcule au avut sau
nu, drept scop, în subtrat, demonstraţii de o anume factură, care nu au nimic cu
41
cercetarea ştiinţifică . Începutul l-a făcut Entz Geza, în legătură cu bisericile de
42
lemn, numai pentru Transilvania . Investigaţia a fost depăşită apoi de către
Makkai Laszlo care a prderat să ofere sinteza informaţiei sale pe o hartă 43 .
Principiul adoptat a fost acela al împărţirii monumentelor în funcţie de materialul
de construcţie, lemn (24 ), piatră ( 14 ), material incert ( 13) şi al atestării de preoţi
(7), până la mijlocul secolului al XVI-iea. Ultima înregistrare documentară, pretins
globală, a bisericilor româneşti din Transilvania voievodală, până la acelaşi mijloc
44
al secolului al XVI-iea, aparţine tot lui Entz Geza , fapt care ne face să bănuim că
lui îi datorăm de fapt, în principal, întreaga cercetare cantitativă. Chiar dacă există
diferenţe, între cele trei evaluări, ele nu sunt foarte semnificative. Pentru a nu lăsa
impresia că ar fi vorba doar despre o viziune deliberat deformată şi, mai ales,
dezinformată, asupra realităţilor medievale româneşti, vom spune dintru-nceput că
volumul din urmă al lui Entz, are multe alte compartimente care sunt depăşite la
aceleaşi capitole, fie şi numai datorită pierderii contactului cu literatura istorică de
specialitate mai nouă şi mai ales românească. Apoi, dacă ar fi să ne oprim doar la
clasificarea în funcţie de materialul de construcţie (piatră, lemn, incert), este
suficient să notăm că bisericile de la Crişcior, Densuş, Ostrov, Ribiţa, Vad şi
altele, probabil din greşeala editorilor, au fost considerate şi marcate ca biserici de
lemn, iar din contră, unele dintre cele de lemn, au fost însemnate ca fiind de piatră.
Lipsa Feleacului este cea mai izbitoare dintre toate lipsurile imputabile, dar mai
putem adăuga, fără să întregim listele până la epuizare, Colţul, Hălmagiu,
Streisîngeorgiu, Strei, eventual, Prislop, Rîmeţi, toate bisericile din Făgăraş,
împreună cu absolut toate bisericile dispărute, scoase între timp la lumină de către
arheologie. În plus apare înseriată biserica din Fărăgău Uud. Mureş), despre care se
45
spunea la 1451 că era capella hungaricalis . Nici un istoric serios nu ar putea
accepta lista lui Entz drept una definitivă. Chiar şi dacă investigaţia documentară
ar fi fost mai profundă decât a fost cu adevărat, atestări le documentare de biserici,
41
Era probabil o reacţie a istoriografiei maghiare la insistenta cu care istoriografia românească se
ocupa de bisericile de lemn.
42
Mittelalterliche rumănische Holzkirchen in Siebenburgen, în Omagiu Oprescu. Bucureşti, 1961.
43
Histoire de la Transylvanie, Budapest, 1992, p.216-217, harta 13.
44
Erdely epiteszete ... , Cluj, 1996, anexa VII.
45
Nu ştim pe ce temei, autorul considera că trebuie să fi existat, în paralel, şi o biserică românească,
vezi Entz G., Erdely epiteszete ... , Cluj, 1996, p. 136.

https://biblioteca-digitala.ro

24

Adrian A. Rusu

latorate hazardului, sunt predominante. Este revelant să constatăm, de exemplu, că
numai într-un singur document de partaj, datat la 1450, sunt menţionate, dintr-o
dată, nouă biserici din Sălaj şi Năsăud. Cu un alt prilej, tot într-un singur act, de la
1494, apăreau alte cinci biserici româneşti. Apoi, în plus, am putea, de pildă, încă
socoti că localităţile din care, la 1461, se percepea cincizecimea oilor, - dare
exclusiv românească - unde se specifica în plus că exista un drept al preotului (iura
plebani), trebuie să fi fost biserici româneşti. Supoziţia noastră se verifică în cazul
Grebenişului de Cîmpie, unde atestarea directă a bisericii româneşti se face la
144 7 şi al Lechinţei, cu biserică atestată mai târziu, în anul 1539. Într-un singur
caz, la Şopteriu, ştim că exista o biserică de piatră, ungurească. Dintr-o dată, prin
acest ultim adaos, numărul acelor biserici calculate ar creşte cu încă 43 (Aruncuta,
Asinip, Băla, Bobohalma, Călăţele, Cetea, Ciceu, Cisteiu de Mureş, Ciugudu de
Jos, Cîmpia Turzii, Crăciunelu de Sus, Cucerdea, Deag, Dîmbu, Gabud, Gădălin,
Gheja, Gura Arieşului, Henig, Jucu, Lăscud, Lechinţa, Lodroman, Luduş, Luna,
Miceşti, Mihalţ, Milaş, Nema <disp.>, Orosfaia, Pădurea-lacobeni, Pălatca, Petea,
Petrilaca, Pâglişa, Rimetea, Românaşi, Sîmboleni, Sînmiclăuş, Şeulia de Mureş,
6
Tăuni, Tritenii de Sus, Valea Largă)4 . Să trecem însă peste aceste, destul de
supărătoare inadvertenţe şi lipsuri, şi să folosim reperele documentare care, în
bună măsură, sunt inedite ori necunoscute istoriografiei româneşti. Entz consideră
că anterior vremurilor lui Ioan de Hunedoara au existat circa 12 (29,26 %) biserici
româneşti, din 41, câte ştia el în total, în timpul său au mai apărut I I (26,82 % ),
până la mijlocul secolului al XVI-iea vor mai fi luate în calcul încă 16 (39 %).
Diferenţa până la cifra globală (sub 5 %) este dată de biserici care nu au datări
încadrabile în aceste categorii (ex.: sec.XV ori nici un fel de altă indicaţie
cronologică). Dacă luăm cifrele doar ca repere relative, aşa cum am atenţionat că
trebuie socotite, deja rezultă o concentrare destul de evidentă asupra mijlocului
secolului al XV-iea, concentrare contrapusă unor intervale de timp disproporţionat
mai mari (ante sec.XIV-1440: 1460-1550). Fie şi numai acest calcul ne întoarce la
presupusul paradox al numărului mic de monumente datate la mijlocul secolului.
Înainte de toate, vremurile secolului al XV-iea au beneficiat de o
moştenire anterioară. Cel puţin pentru arhitectura de piatră, avem unele indicii care
par să sugereze faptul că unele biserici au apărut din secolul al XII-iea. Desigur,
această chestiune nu încape a fi aici discutată decât în contextul unei moşteniri
ecleziastice care, aşa cum arătam, nu este prea aglomerată. Nu mai puţin adevărat
poate fi faptul că, după secolul al XII-iea, în contextul general al aşezării în
făgaşuri trainice, a vieţii politice şi religioase, proliferarea bisericilor trebuie să fi
fost spectaculară. Această moştenire, care ne interesează aici, are importanţa ei,
mult peste valorile cifrice relative pe care le-am deduce ori îndrăzni vreodată.

6

~ Date subsumate din acelaşi Entz G., Erdely epiteszete .. ., Cluj, 1996. passim.
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Orice fel de socoteli globale sunt însă complet hazardate, atât timp cât, la
nivel local (pe comitate, pe districte) nu s-au făcut estimări. Media pe care o avem
pentru Haţeg, de pildă, nu poate fi transferată în altă parte. Acolo, la un număr de
circa I 00 de localităţi, am identificat circa 23 de biserici, ceea ce indică o medie
aproximativă de o biserică la patru localităţi. Date parţiale din unele documente
maramureşene, par să indice un raport apropiat. În mod surprinzător, media pare a
fi prezentă chiar şi în satele iobăgite, unde construcţia bisericilor româneşti a avut
alte mecanisme ctitoriceşti. Media de o biserică la circa trei-patru sate, este
7
atestată în anul 144 7, la hotarul dintre actualele judeţe Cluj şi Mureş-1 . Fiecare
unitate administrativă ar trebui să-şi obţină, pe rând, listele proprii, aşa lacunare
cum ar fi să fie, după parcurgerea informaţiei documentare. Investigaţiile sunt
apreciabile la o stare acceptabilă pentru Haţeg sau Maramureş. Banatul nu va putea
fi cunoscut decât pe cale arheologică. Vom mai da încă exemplul vechiului district
al Beiuşului, cu pandantul său, la est, pe partea cealaltă a munţilor, în Transilvania,
unde există, în mod cert, elite româneşti, bine documentate în acte, dar a căror
realizări bisericeşti sunt reductibile, în actuală fază de cercetare, la ruina bisericii
din Seghişte, eventual la, ulterior reformata, biserică de la Remetea. Apoi, mai
multe astfel de unităţi, cu istorie demografică şi socială asemănătoare, ar putea să
ne dea o medie de referinţă. Dar până acolo mai este încă cale lungă, pentru că
nicăieri nu s-a făcut altceva decât spicuri ori numărări niciodată temeinice.
Dacă vom persevera, fie şi numai pentru a obţine nişte estimări maximale,
va trebui să apelăm la cifrele, bune-rele, aşa cum sunt, cu care operează Ştefan
Pascu. Admiţând deci că existau în secolul al XV-iea, un număr de aproximativ
2000 aşezări româneşti•\ numărul bisericilor, - socotind raportul de I :5, - ar putea
să fi fost în jur de 400• 9 .Dacă datele directe (documente cu atestări de biserici şi
preoţi, construcţii), ne ajută, aşa cum am văzut mai sus, să numărăm mai puţin de
jumătate din acest total calculat ideal, atunci, cu această cifră de 400, probabil că
nu suntem foarte departe de realităţile secolului al XV-iea.
Determinarea acestui număr permite oarecari consideratii asupra
numărului şi stării preoţilor, asupra religiozităţii şi formelor de practicare a
cultului etc.
Întrebarea care dorim să încheiem este firească, dar niciodată pusă atât de
tranşant: există, Într-adevăr,

o arhitectură ecleziastică specifică românilor din
regatul medieval al Ungariei ? Datele pe care le avem la îndemână nu ne permit să
dăm un răspuns afirmativ. Ea este o arhitecură de epocă, cu mari tangenţe la tot
•

7

Jak6 Zs., A ko/ozsmonostori konve11t jegyzăkănyvei ( 1289-1556). I. Budapest, 1990, p.339-340, nr.

606.
H Din totalul de "peste 4000", în proporţie de "65-70 %" locuite de popula\ie românească. Cf.
Voievodatul Transilvaniei, II, Cluj-Napoca, 1979, p. 23, 442.
9
• Pornind de la aproximativ aceleaşi date demografice. M.Păcurariu (op.cir .. p.89) estimează că în
secolul al XV-iea ar li existat "peste o mic de parohii <subl.n.>". De aici se poate observa cât de
relative pot fi asemenea aprecieri cifrice. Am li extrem de multumi\i dacă socotelile aici prezente nu
vor fi utilizate pentru tot felul de constructii istorice. ci doar ca o bază de plecare pentru analizele ce
se vor relua în clipa în care datele noi o vor permite.

4
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ceea ce exista contemporan ei, în teritoriul în care exista, şi foarte puţine alte
trimiteri către alte spaţii geopolitice ori ecleziastice. Lucrul nu este însă într-atât de
grav, pe cât ar părea la prima vedere. Căci, dacă am fi răspuns pozitiv, atunci am fi
trebuit să aliniem această arhitectură la altele asemenea, cu particularităţi etnice.
Se poate însă vorbi, cu temei serios de o arhitectură maghiară medievală? despre
una germană medievală? Corect este, întotdeauna, să le definim în legătură cu un
teritoriu, care, întâmplător sau nu, integral sau numai parţial, poate fi, în acelaşi
timp, şi etnic. De ce atunci, ar fi atât de grav dacă această identitate lipseşte ori
poate nu are o asemenea personalitate încât să distoneze major de celelalte?
Ceea ce nimeni nu poate nega este certitudinea potrivit căreia românii din
Ungaria medievală şi-au dezvoltat o viaţă religioasă, la nivel microstructura!.
Pentru secolul al XV-iea, lucrurile echivalează cu un prim nivel generalizat de
geografie ecleziastică, edificat prin evoluţie În timp, În paralel, după modele, dar
şi În complementaritate, cu geografia ecleziastică catolică, a celorlalte etnii.
Lucrul se cere cu atât mai mult subliniat, cu cât aceasta este baza pe care, din a
doua jumătate a secolului al XV-iea, începe a se pune tot mai acut problema
organizării superioare, în ierarhie, a Bisericii românilor şi, ceea ce este şi mai
important, în formule care să fie oficial admise şi protejate. Între cele două
extreme ale organizării bisericeşti trebuie să fi existat o relaţie fundamentală.

Les eglises roumaines de Transylvanie et de Hongrie au XV' siecle
(Resume)
Le sujet est traite comme une realite socio-historique, sans avoir le but de
toucher aux aspets theologiques.
On a elimine expressement la delimitation terminologique "eglises
orthodoxes" parce que d'une cote, ce terme continet des renvois aux eglises qui
appartiennent aux ruthenes ou aux serbes du royaume moyenâgeux de la Hongrie,
et d'autre cote on ne peut pas exclure l'existence des eglises catholiques qui ont
appartenu aux roumains. Meme dans ce cas, La delimitation ethnique qui reste, a
une valeur bien relative pour le Moyen Âge.
On porte une premiere discution autour du fonctionnement des eglises de
culte: eglises de monasteres, paroissiale ou a destination privee (chapelles). Ainsi
on constate que ni Ies sourses ecrites, ni Ies derails architectoniques ne
particularisent Ies eglises en fonction de leur destination. Cette situation resuite
partialement du statut ilegale ou Ies eglises orthodoxes fonctionnaient de sorte
qu'aucune reglementation generale ne soit pas applique ou poursuivie par Ies
institutions de l'erat. La plus interessante c'est La situation des eglises construites
par Les nobles roumains. Elle n 'ont pas ete construites dans Les cours nobiliaire,
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mais dans le voisinage et leur utilisation commune avec le village a ere une
permanence.
Les eglises construites par Ies roumains a l'interieur de !'arc carpathique
ont, d'habitude, des modeles empruntes a l'architecture catholiques, pas celle des
pays roumains d'outre-monts (Valachie, Moldavie).
On constate que ce n'est pas correct d'affirmer qu'on a interdit totalement
la construction des eglises en pierre pour Les orthodoxes. Leur nombre et leur
presence dans toutes Ies regions de la province contredisent ce jugement.
L'architecture ecclesiastique de mur est le reflet social de structuration de la
population roumain.
La maniere dont on a etabli Ies chronologies des eglises roumaines est
soumise a une autre analyse critique. Elles proviennent tres souvent de la
recherche archeologique ou des appreciations d'histoire de /'art. Pour chaque
categorie on discute sur Ies carences observables, en plaidant pour une prudence
accrue, appuyee sur la connaissance des contextes generaux ou locaux.
Ensuite, Ofl met en question Ies cas ou ii s'agit des passages des eglises
d'un culte a un autre. Malgre quelques affirmations insistantes de l'interieur de
l'historiographie orthodoxe roumaine, on a remarque des cas de passage de
quelques eglises catholoques a l'usage des ortodoxes. Ce phenomene a ete
possible faute de formes materielles agglomerees et tres specifiques pour un culte
ou un autre.
On a opere ces passages, d'habitude pour la decision des segneurs, ceux
qui detenaient le droit de jus patronatus sur Ies eglises. On a en vue Ies exemples
de Sîntămărie Or/ea, Zlatna, Gurasada, eventuellement Lupşa et Mănăstirea.
Les eglises en bois semblent etre designees par le terme latin capella. Ce
qui resuite de l'analyse des documents c'est qu'elle ont he extremement modestes
comme aspect. On conteste Ies idees de transfert de l'architecture populaire en
bois qui ont appartenu aux XVl-X!Xe siecles, au Moyen Âge. Celles du XV siecle
ont he construites avec des moyens ou apres des modeles specijiques pour ce
temps-la. L'eglise en bois de Lazuri (dep. Bihor) conserve encore une porte avec
une ferronerie d'inspiration catholique qui peut dater environ l'annee 1400.
Le nombre des eglises roumaines est apparu tout d'abord dans
l'historiographie hongrois (L. Makkai, G. Entz). Les ca/cules ont demerre d'une
relativement bonne connaisance des sourses archivistes, mais avec de grandes
deficiences dans la connaissance des monuments de terrain. On propose
l'utilisation des reperes de calculs obtenus des unite administratives mieux
etudiees (Haţeg, Maramureş). La moyenne qui en resuite, de 3-5 villages a une
eglise est consideree comme base de calcul general. Si on accepte lefait qu'au XV
siecle ii y avait en transylvanie et en Hongrie environ 2000 cites roumains
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(ŞI.Pascu), a/ars le chiffre maximal obtenu (au rapport de 1:5) serai/ d'environ
400 eglises.
Les analyses de l'auteur convergent pour etablir qu'on ne peut pas parter
d'une architecture ecclesiastique medieval de la Hongrie. Elle este seulement une
architecture d'epoque. Au xv siecle Ies roumains reussissent a construire Ull
niveau generalise de geographie ecclesiastique produit par accumulation d'apres
des modeles et en complementairite avec la geographie ecclesiastique catholique
des autres ethnies de la province de Transylvanie. Sur cette base, pendant la
deuxieme moitie du XV siecle 011 commence a mettre e11 questio11 la probleme de
l'organisation superieure en hierarchie, de l'Eglise des roumains, dans des
formules officielles, admise.\· et protegees.
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Les implications confessionnelles du Concile de Florence
en Hongrie
Marius Diaconescu
Le Concile de Ferrara-Florence (1438-1439) constitue un moment crucial
pour l'histoire des relations entre l'Eglise Occidentale et celle de l'Orient. Les
historiens lui ont accorde une attention particuliere, au plan de l'edition des
sources ainsi qu'au plan des etudes concretes 1• Un aspect qui a encore beaucoup de
lacunes a resoudre c'est celui des consequences du Concile dans l'espace du centre
et de l'est de !'Europe.
Les consequences du Concile de Florence dans le royaume de l'Hongrie
ont ete surprises seulement occasionnellement et quelques fois on lui a attribue
d'autres valences, parallelles. L'historiographie des consequences du Concile dans
I' espace du royaume medieval hongrois est constituee des contributions des
historiens roumains, ukrainiens et hongrois.
L'historiographie roumaine connaît deux directions principales d'approche
scientifique du probleme. D'abord une approche ancienne, traditionnelle, qui
aborde seulement !'aspect purement ecclesiastique. A son taur, a l'interieur de cette
ligne ii y a deux orientations contradictoires, dictees par l'appartenance de ces
historiens a la religion orthodoxe, traditionnellement anticatholique, ou a la religion
uniate. Les historiens orthodoxes se remarquent par une attitude "fondamentaliste",
de negation d'une influence quelconque de l'Union florentine parmi Ies roumains
de Transylvanie. Ils transforment l'eveque orthodoxe Jean de Capha en martyr et
contestent la juridiction de l'eveque uniate Makarios. En general l'historiographie
roumaine orthodoxe de ce theme est caracterisee par ignorance, intolerance et le
rappel constant des memes theories, sans apporter des contributions significatives 2 •
Une partie des historiens uniates roumains tombent dans l'autre extreme et
exagerent l'influence de l'Union florentine dans J'espace de Transylvanie3 .

1

La bibliographie generale est indiquee en Joseph Gill, Tize Cowzcil of Florence, Cambridge, 1959, p.
416-432 et D.J. Geanakoplos, Byzantine East and Latin West. Two worlds of Christendom in Middle
Ages and Renaissance. Studies in ecclesiastical and cultural history, Oxford, 1966, p. 196-198.
2
De l'historiographie orthodoxe on mentionne: Ştefan Lupşa. Catolicismul şi românii din Ardeal şi
Ungaria până la anul I 556, Cernăuţi, 1929, p. 82-101; Victor Popa. Consideraţiuni critice cu privire
la Mitropolia Transilvaniei din sec. XV şi al XVI-iea şi a rapoartelor ei cu Moldova, in Mitropolia
Bana/Ului, 1958, 8, nr. 7-8-9, p. 387-436; I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara.
1977, p. 51-75.
3
Timotei Ci pariu, Actae et fragmentae, Blaj, 1855, p. XII, XVI; Ioan Boroş, Relaţiunile ecleziastice
ale Românilor din Ungaria şi Transilvania în veacul al XV-iea, in Unirea, Blaş, 1897. passim;
Augustin Bunea, Vechile episcopii româneşti a l'adului, Geoagiului, Silivaşului şi Belgradului, Blaş,
1902, p. 6-7; idem, Autonomia bisericească. "Discursuri"., Blaş. 1903; idem. Jerarchia românilor
din Ardeal şi Ungaria (par la suite: Jerarchia românilor ... ), Blaş. 1904. passim.

Medicevalia Transilvanica, tom I, nr. 1-2, 1997.
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Seulement Zenovie Pâclişanu a une attitude moderee et realise un equilibre dans
l'historiographie du theme par quelques contributions courtes mais significatives
par Ies affirmations et Ies eclaircissements qu'il soutient4 • On signale que pendant
la periode communiste l'Eglise uniate a ete interdite, ce qui a determine la
domination du point de vue orthodoxe.
La deuxieme direction principale dans l'historiographie roumaine du sujet
est de date recente. Elle a pris contour Ies demieres annees par Ies recherches - ou
mieux dit par le tracement de cette direction - de certains historiens la"iques, qui
abordent ce theme a travers le prisme des implications sociales et !'impact de
l'Union florentine sur Ies nobles roumains de Transylvanie et Banat'.
En general l'historiographie roumaine plus ancienne a ete marquee par
l'identite realisee entre Ies termes "nation" et "confession", relevee a travers le
prisme d'un nationalisme caracteristique. D'un autre part, la nouvelle orientation a
une tendance vers d' autres exagerations, comme un contrepoids a I' ancienne
direction, etant necessaire encore des recherches systematiques pour mettre en
valeur Ies implications du Concile florentin parmi Ies nobles roumains de
Transylvanie et Banat.
L'historiographie ukrainienne du theme, cree par des historiens ukrainiens
ou d'origine ukrainienne, a eu une approche du sujet seulement pour placer la
fondation du diocese de Mukacevo apres I' episode florentin, qui est considere la
premisse essentielle. D'habitude la theorie est argumentee seulement du point de
vue theorique, !'idee est reprise d'un historien a l'autre en essayant des apports
interpretatifs 6 •
L'historiographie hongroise du theme est caracterisee soit par le
commentaire accidental des certains documents au cadre des monographies ayant
Z. Pâclişanu, Cel dintâiu vlădică românesc ortodox din Ardeal, in Cultura creştină, Blaj, 1913, p.
162-165; idem, Propaganda catolică între românii din Ardeal şi Ungaria înainte de 1500, in Cultura
creştină, Blaj, I 920, p. 3-34; idem, Ungaria şi acţiunea catolică în Orient, in Revista Istorică
Română, XIV, I 944, fasc. li, p. I 83 et passim.
5
II se remarque par I'orientation de Ia recherche: Viorel Achim, Lafeodalite rownaine du royaume
de Hongrie entre ortlwdoxie et catholicisme. Le cas du Banat, in Colloquia, Cluj-Napoca, tom I, nr.
2, I 994, p. I 7-28; idem, Catolicismul la românii din Banat în Evul Media, in Revista Istorică,
Bucureşti, serie nouveau, tom VII, 1996, nr. 1-2, p. 41-55; Adrian Andrei Rusu, Cnezi români din
Transilvania în epoca lui Iancu de Hunedoara - Cândeştii din Râu de Mori in Revista de Istorie,
Bucureşti, tom 37, nr. 6, I 984, p. 566-567; idem, Nobilimea românească şi biserica în secolul al XV/ea (exemplul haţegan), dans le volume Nobilimea românească din Transilvania (coord. Marius
Diaconescu), Satu Mare, I 997, p. I 3 I - I 45 (par la suite: Nobilimea românească şi biserica ... ); idem,
Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la 1700, Satu Marc, I 997, p. 32-43 (par la suite: Ctitori şi
4

biserici).
Hodinka Antal, A Munkacs gărăg-katolikus puspăkseg tărtenete (par la suite: A Munkacs găr.-kat.
Budapest, I 909, passim; Papp Gyorgy, A Munkacsi puspăkseg erede te, Miskolc, 1940, p. I 80183; Bobak Alexander, De jure patro11at11s supremi quoad Ecclesiam Ruthenam in Hwrgaria, Romae,
I 943, p. 51-57; Alexander Baran, Metropo/ia Kioviensis el eparchia Mukacoviensis, AOSBM, seria
li, sectio I, Roma, I 960, passim.

6

Tărt. ),
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un autre theme, soit par la tendance de le presenter a travers le prisme du
missionarisme catholique de l'Hongrie parmi Ies populations orthodoxes7 •
Une contribution essentielle, mais qui n'a pas ete connue assez par Ies
historiens qui I' ont abordee, est celle des auteurs de certaines monographies sur le
franciscan Jean de Capistrano, un des protagonistes des evenements en vue.
L'importance de ces etudes reside dans le fait que la vraie activite de Jean de
Capistrano au milieu des populations orthodoxes de Hongrie est mise en valeur.
L'historiographie des consequences du Concile de Florence dans l'Hongrie
medievale connaît des directions diverses d'approche, qui sont d'habitude
accidentales ou partielles, quelques fois n'ayant aucun lien a l'evenement en vue. II
n'y a pas encore une tentative de reunir toutes Ies informations et de Ies presenter
d'une maniere unitaire. D'habitude l'historiographie roumaine et hongroise q la
tendance de presenter Ies consequences de l'Union de Florence a la fois avec Ies
tentatives de conversion des roumains au catholicisme qui ont eu lieu avant, mais
cela mene au fait de Ies minimiser. Selon Ies remarques recentes de A. A. Rusu:

"Le probleme des consequences du Concile de Florence au royaume de l'Hongrie
est une realite qui n 'a pas trouve encore ses historiens"9 • Sans avoir la pretention
de repondre a cette assertion-la nous esperons que cette recherche va couvrir en
partie la necessite de certaines etudes dans ce domaine. On peut remarquer trois
types de consequences: une consequence politique qui consiste dans le choix du roi
Vladislav de Pologne pour le trone de l'Hongrie en 1440, une autre militaire, c'est
a dire dans Ies actions d'ampleur de Jean de Hunyad contre Ies ottomans, et la
derniere qu'on appelle "implications confessionelles". Parmi celles-ci on inclut
tous Ies evenements et Ies proces qui ont eu comme premisse fondamentale l'Union
de Florence et se sont manifeste au plan religieux, du niveau des disputes
confessionnelles a celui de la configuration des structures hierarchiques. Dans
natre etude nous avans propose une approche unitaire des implications
confessionnelles du Concile de Florence en Hongrie. Natre action est favorisee
aussi par I' inedit de certai ns documents decouverts recemment, qui permettent une
approche nouvelle des problemes mis en discussion par l'historiographie. Dans
natre demarche, nous avans essaye de faire appel, selon Ies possibilites,
directement aux sources, edites et inedites.

Pesty Frigyes, Szorenyi bansag es Szorenyi varmegye tărtenete, l, Budapest, 1878, p. 347-348 et
note I; Erduhelyi Menyhert, Magyarorszagi gărăg katholikusok a mohacsi vesz elătt, in Katholikus
Szemle, Budapest, XI 1897, p. 28-56; Juhăsz Istvan, A kăzepkori nyugati miszi6 es a Romansag, in Az
erdelyi tudomanyos intezet evkonyve, Cluj, 1942, p. 171-199.
K Bolcskey Odon, Capistran6i Szent Janos elete es kora, 1-111, Szekesfehervăr, 1923-1924; Johannes
Hofer, Johannes Kapistran - ein Leben im Kampf um die Reform der Kirche, 1-11, F. H. Kerle Yerlag
- Heidelberg, Romae, 1964-1965.
9
A. A. Rusu, Nobilimea românească şi biserica„., p. 134.

7
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Les implications confessionnelles de l'Union de Florence en Hongrie est
en rapport direct avec Ies populations de religion orthodoxe du territoire du
royaume medieval, subordonnees au Patriarcat de Constantinople. En Transylvanie
et dans Ies parties de !'est de l'Hongrie proprement-dite habitait une majorite
roumaine orthodoxe. L'eglise orthodoxe roumaine n'avait pas une hierarchie
superieure propre, etant subordonnee aux institutions superieurs du voisinage. Au
nord-est de l'Hongrie se trouvait une population ruthene (ukrainienne) ayant une
hierarchie de debut subordonnee a l'eglise russe. Dans Ies parties de sud de
l'Hongrie habitaient des serbes orthodoxes, Ies seuls qui eussent au moment du
Concile de Florence une structure ecclesiastique, qui se trouvait en partie dans Ies
territoires serbes proprement-dits.
Des le XIW siecle ii y a une serie de tentatives plus on moins reussies, de
conversion des orthodoxes au catholicisme dans diverses parties de l'Hongrie.
L'initiative venait tant de la part du Pape, que du roi hongrois. On n'y insistera pas
parce que ce sont des problemes connus par l'historiographie aussi 111 • On mentionne
seulement le fait que Ies serviteurs de l'ordre franciscain qui residaient aux
monasteres de Hongrie, avaient eu un râle primordial dans la conversion. On garde
une certaine reserve a l'egard leurs rapports ou d'autres documents emis sous leur
influence, car la dimension des resultats pourrait etre exageree.
La derniere grande action de conversion foite avant l'Union de Florence a
ete occasionnee par l'activite de l'inquisiteur Jacobus de Marchia en 1435-1439.
Demarree officiellement contre Ies hussites 11 , la mission de l'inquisiteur s'est
elargie aussi sur Ies schismatiques (orthodoxes) des diverses parties de l'Hongrie 12 ,
a l'invitation et aux insistences des grands prelats catholiques, y inclus ceux de
Cenad et TransylvanieL'.
Pendant la premiere decennie apres l'Union de Florence aucune activite de
convers ion des schismatiques orthodoxes de Hongrie n' a pas ete attestee. Les
documents des franciscains et de la papalite revelent en echange une activite
intense dans la Moldavie voisine, activite developpee surtout ayant le concours des
missionaires envoyes de Hongrie ~.
1

° Cf.

supra. Ies notes I. 3 ct 6. On mentionnc cncore: Aloisie L. Tăutu. Vechimea românilor din
Cinci documente papale. în Buna Vestire, Roma. nr. 4/1966 şi 1-2/1967: Francisc Pall.
Românii din părţile sătnuirene (ţinutul Medieş) în lumina unor documente din 1377. in Al/A, Cluj,
12, 1969, p. 7-35.
11
E. Fcrmendzin, Acta Bosnae potissi11111m ecclesiastica cum in.~ertis edi10ru111 docwnen/Orum
regestis ab amw 925 usque ad annwn 1752, Zagrabiae, 1892 (par la suite: Acta Bosnae). p. 153, 163.
12
" •.. et etia111111ultort1111 scismaticorum adfidem catlwlicam reductionem ... ",ibidem, p. 164-165.
13
Ibidem, p. 151-153.
1
~ Ibidem, p. 175-176; 179-180, 190-194.
1

Ţara Oaşului.
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Pro et contre I' Union
La premiere decennie qui a suit la signature de l'Union ecclesiastique de
Florence a ete marquee, en general, d'une detente dans Ies relations entre Ies
autorites et l'eglise orthodoxe ainsi que des efforts pour appliquer Ies decisions
prises. La politique generale etait orientee vers l'accomplissement de l'objectif
majeur: la chasse des turcs de I' Europe et la levee du siege de Constantinople. Les
campagnes antiottomanes de Jean Hunyad se rallient a cet ideal defini a Florence.
On signale la tendance, au moins Ies premieres annees, de percevoir
l'Union ecclesiastique comme un acte accompli par la signature du Patriarche et de
l'Empereur de Constantinople. Meme apres le commencement des campagnes
antiunionistes, au niveau de certaines autorites va persister cette attitude-Ja. Les
autorites catholiques ont traite l'Union comme une realite de iure et de facto,
laissant sa transposition en pratique et la resolution des problemes concrets aux
autorites locales. En Pologne et Lituanie on s'apen;oit que l'Union a ete mise en
pratique en divers lieux, a la premiere decennie 15 • La meme situation existe en
Hongrie aussi. II n'est pas impossible que le choix de Vladislav, le roi de Pologne
au trâne de l'Hongrie en 1440, soit un facteur favorable a une telle attitude 16 • Un
râle important pour la reconnaissance de l'Union par Ies autorites du royaume
hongrois a eu la demarche de Isidor, le metropolite de Kiev, un adepte acharne de
l'Union. Apres le Concile, en 1440, en route vers sa chaise metropolitaine, Isidore
a passe une periode en Hongrie. C'est interessant a reveler qu'il a agi sur deux
plans: ii a rencontre Ies autorites la"lques ainsi que celles ecclesiastiques. A Buda la
capitale de l'Hongrie, ii a eu des audiences a quelques grands dignitaires du
royaume: le palatin Laurentius Hedervary; le ban de la Dalmatie, Croatie et
Slovenie, Mattko de Tallovec; le vo·ivode de Transylvanie, Dezso de Loszoncz et le
chef du comital Timişoara, Andreas Bothos 17 •
II faut remarquer que Ies derniers trois dignitaires avaient en juridiction
directe une population de rite orthodoxe. A I' occasion de son sejour a Buda Isidor a
lance un appel aux orthodoxes de la peninsule balkanique en faveur de l'adhesion a
l'Union 18 , et a emis une encyclique destinee a ceux de sa diocese annorn;:ant
l'accomplissement de l'Union et ses consequences 19 • Isidor a visite aussi le
metropolite primat de l'Hongrie, le dirigeant de l'eglise catholique du royaume et
15

Adolf Ziegler, Die U11i011 deJ Konzi/J vo11 Flore11z in der russiche11 Kirche, Wiirzburg, 1938, p. 115.
Pour Ies demarches des representants de la papalite pour le choix de Vladislav au tronc de
l'Hongrie et Ies agilation politiqucs de ccttc periodc-la: fan Dabrowskl' Wladys/aw I Jagiellonczyk na
W~grzech ( 1440-1444), Warszawa, 1922, passim.
17
Giovanni Mercati, Scriui d'/sidoro ii cardi11ale Rute110, Roma, 1926, (Studie Tcsti, 46), p. 71-72.
18
O. Halecki, From Florence to BreJt, (Sacrum Poloniae Millenium, V) Roma, p. 56. li y a aussi la
description du voyage d'Isidor en Pologne el Russic.
19
J. Gill, op. cit., p. 359.
16
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apres ii est parti pour Krakow pour presenter ses hommages au roi Vladislav 20 • Les
historiens ukrainiens minimisent l'action de Isidor quand ils considerent que
l'unique raison de ses demarches avait ete l'obtention du soutien des autorites de
l'Hongrie et Pologne pour reorganiser l'Eglise ruthene 21 • II faut accorder a Isidor
une vision plus elargie de sa mission. II a rencontre des dignitaires qui avaient en
juridiction Ies roumains et Ies serbes orthodoxes du royaume. Isidor a milite pour
que l'Union soit reconnue par Ies autorites hongroises, sa demarche se deroulant en
faveur de tous Ies orthodoxes, consideres de facto unis a l'Eglise de Rome.
Le premier signal favorable est revele par deux documents inedits de 1442,
plus tot d'une annee que le fameux privilege accorde a l'Eglise ruthene en 1443 !
En 1442 Ies moines du monastere orthodoxe de Peri en Maramureş (region situee
au nord de la Transylvanie) sont consolides dans la possessin de leurs proprietes
foncieres qu'ils detenaient. Le premier acte est un don royal sous le titre de nova
donatio 22 , le deuxieme est un mandat, mis en possession, (littera introductoria et
statutoria) emis par le capitle de Oradea23 . C'est tout a fait revelatrice la
caracterisation des moines orthodoxes, beneficiaires des actes respectifs: „fratres
seu calugerii ... nune Deo propitio nobiscum fule uniti". Le roi Vladislav I a
accorde la donation a la demande des roumains de Maramureş: „ .. .ad nonnullorum
nostrorum fidelium wolachorum terre nostre Maromarosiensis instantiam et
supplicationem humillimam .. .".
Le monastere de Peri (Kortvelyes - nom en hongrois et Hrusevo - en
ukrainien) a ete fonde pendant la deuxieme moitie du XIVe siecle sous le patronage
d'une familie de nobles roumains de Maramureş • En 1391 le monastere a ete
eleve au rang de stavropighias (en dependance directe de la Patriarchie) et le prieur
au rang d'exarque patriarcal par un privilege accorde par le Patriarche de
Constantinople, Antonie, a la demande des fondateurs 25 • Apres 1405, quand Ies
descendants des fondateurs emigraient du Maramureş, le monastere est entre sous
la protection des communautes des nobles roumains de la region. Le seul ennemi
des moi nes, jusqu' a la fin du XVe siecle etait represente par Ies habitants
24

20

B. Bucynsky, Studii z istorii tserkovnoi unii, in 'Zapysky Naukovogo Tovarystva lme11y Sevce11ku, t.
85, Lviv, 1908, p. 26-27.
21
Al. Baran, op. cit., p. 18.
22
Les archives nationales hongroises, Budapest, Dl. 13.687.
23 Ibidem, Dl. 13.688. C'est transposee dans la lettre privilegiee emise par le Capitle de Oradea qui y
contient le recit de l'execution du mandat.
24
Pour l'historique de ce monastere: Radu Popa; Ţara Maramureşului în veacul al XIV-iea,
Bucureşti, 1970 p. 218-222 et 251-253.
_
25 Pour le contexte ou le privilege a ete obtenu : Şerban Papacostea, lntemeierea Mitropoliei
Moldovei. Implicaţii central şi est europene, in Românii în istoria universală, III, Bucureşti, 1988, p.
525-541. Cf. et Radu Popa, Zur kirchlichen Organisatio11 der Rumănen i11 Nordsiebenburge11 im
Lichte des patriarchalischen Privilegiums von 1391, in Ostkirchliche Studien, 24, 1975, nr. 4, p. 309317. Le texte grecque du document: Fontes Historiae Dacoromanae, IV, ed. M. Mihăescu, R.
Lăzărescu, N.S. Tanaşoca et T. Teotoi, Bucureşti, 1982, p. 230-233.
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catholiques du bourg voisin, Câmpulung, qui contestaient leur droit de propriete
sur le village. Le premier acte de propriete connu, qui confirme des droits plus
anciens, date de 1404. Cette annee le magistrat du comte Maramureş (le vicecomte
et Ies quatre juges des nobles) renforce le monastere dans la possession des trois
villages et d'un moulin, possessions faites don par Ies fondateurs et confirmees par
leurs descendants 26 • Apres l'emigration des descendants des fondateurs, deux
villages, Taras et Criva, reviennent aux anciens proprietaires, des nobles
autochtones de qui on avait usurpe ces proprietes aux 7-8 decennies du XIVc siecle.
Le village Peri, constitue autour du monastere, quoiqu'il ffit emplace entre Ies
lirnites du village Taras, avait ete laisse aux moines par Ies nobles qui ont recupere
seulement Ies autres proprietes. En 1438 Ies moines ont obtenu du palatin de
l'Hongrie un mandat adresse au Convent de Lelesz pour etablir Ies limites du
village du monastere. Probablement l'etablissement des limites a ete fait mais ii n'y
a aucune (peut-etre on n'a pas garde ira) relation de ce fait. L'etat du mandat - qui
est d'ailleurs le concept (le brouillon) du scribe, ayant des effairures et des
augmentations, sur lesquelles on a applique le sceau annulaire du palatin - indique
l'etat materiei des moines a ce moment-Ia. Probablement ils n'ont plus eu l'argent
necessaire pour payer le document qui devait etre emis par le Convent de Lelesz
apres l'execution du mandat d'etablissement des limites.
Une autre situation existe en 1442. Les deux documents ont ete emis a la
demande des nobles roumains de Maramureş, qui apparaissent en posture de
protecteurs du monastere et qui ont supporte probablement Ies couts. On a deroule
toute la procedure de delivrance des actes mais Ies privileges proprement-dits n'ont
pas resiste aux hostilites des annees.
Leader des nobles roumains de Maramureş â cette periode-lâ etait Mihail,
fils de Tatul de Ialova (lrholcz). Sa position de leader est revele par un document
de 1444, document par lequel le roi Vladislav accorde aux nobles roumains de
Maramureş (â l'exception de Mihail, fils de Tatul, qui occupait la premiere place,
Ies autres etaient nommes seulement du pseudonyme du village originaire) Ie droit
de juger Ies serfs de leurs domaines 27 • Cet „egregius" Mihail, fils de Tatul, etait
aussi le proprietaire des villages voisins au monastere, qui a la periode ou Ies
fondateurs Ies ont usurpe de leurs precurseurs, avaient appartenu aux moines. Dans
la relation du Capitle de Oradea sur la mise en possession des moines sur le village
Peri, en 1442, le seul voisin convoque selon l'habitude etait le meme Mihail Tatul,
qui n'est pas contre l'execution de cet acte-la.
L'activite de ce noble, Mihail Tatul, revelee par une serie de documents de
la 5-6 decennie du XVe siecle, prouve sa position de leader parmi Ies nobles
26

L'acte a ete publie, y inclus Ies photocopies par Alex Petrov, Drevnyejsija gramoty po istoriji
karpato-rusjkij cerkvy i eparchiji 1391-1498 g., Praga, 1930, photo no. I.
27
Les archives nationales hongroises, Budapest, Dl. 62 826.
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roumains de Maramureş, qui se trouvait dans Ies milieux frequentes par Ies
autorites la"iques du royaume hongrois, ainsi gue sa position de protecteur du
monastere orthodoxe de Peri. C' est interessant ii reveler que ce noble lorsqu' ii s' est
remarie, (veuf ii un moment donne) sur ses vieux jours, a adhere au catholicisme!
Les deux documents de 1442 necessitent des discussions envisageant au
moins deux perspectives: l'attitude des autorites a l'egard de l'Union et la
perception de l'Union par Ies nobles de Maramures.
C'est evident qu'au moins ii cette periode-lii Ies autorites du royaume
hongrois ont percevu le message de Florence et ont modifie l'attitude hostile qu'ils
avaient d'habitude a l'egard de l'Eglise orthodoxe. Les orthodoxes du royaume
n' etaient plus traites de schismatiques, au moi ns pour l' instant. La mention de
l'Union en foi n'est pas du tout fortuite. L'insertion de ce fragment-la ne fait plus
partie de la routine habituelle. A l'exception du privilege de 1443, Ies documents
suivants sur l'eglise orthodoxe sont apropos des proprietes de Jean Hunyad de la
region Zarand, de 1444 et 1445, quand on mentionne le droit de patronat (ius
patronatus) sur Ies eglises „tam christianorum, quam walachorum" (des chretiens
- catholiques et des roumains - orthodoxes) 28 • Cette demiere formule s'integre deja
a la typologie habituelle. Dans Ies documents de 1442 ii ne s'agit pas d'une
typologie mais de la transposition en ecrit d'une realite. On a mentionne ci-dessus
le contexte local de l'emission de ces actes. li est plus que possible que l'elite
nobiliaire eut connu et percevu tel quel I' acte de l'Union.
Pour argumenter cette presomption on peut invoquer aussi le facteur
psychologique: l'esprit de troupeau et le pouvoir du modele. Comme on l'a
mentionne, l'eglise orthodoxe de Maramureş avait une propre hierarchie dependant
directement du Patriarcal de Constantinople. Le privilege etait en possession des
moines (en 1494 ils l'ont traduit en latin et ont sollicite au roi le renforcement de
cet acte-la) et ils savaient que leur dirigeant spirituel direct etait le Patriarche. Et le
Patriarche de Constantinople etait l'un des principaux signataires de l'Union de
Florence! Les intermediaires de l'information etaient Ies memes nobles roumains
protecteurs du monastere qui circulaient dans certains milieux avises a l'egard des
grande evenements. L'esprit de troupeau invoque deja trouve son equivalent dans
des manifestation similaires au debut du XVIIr siecle, quand Ies comissaires
imperiaux qui enquetaient dans Ies villages la situation de I' adhesion des roumains
a l'Eglise uniate l'avaient souvent rencontre. On n'avait pas revele encore
cathegoriquement Ies problemes de dogme. On peut conclure que Ies deux
documents retletent un etat de fait, c'est-a-dire une adhesion d'un groupe social Ies nobles roumains de Maramureş et l'eglise locale qu'il protegeait, a l'Union
28

Georgius Fejer, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticis ac civilis, t. XI, (Supplemcntum
Huniad.), Budae, 1844, p. 74 ct Teleki J6zsef, Hunyadiak kora Magyarorszâgon, X, Pesta, 1853, p.
160.
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florentine. A cette etape-la ii est peu probable qu' on ait discute des problemes de
dogme.
L'attitude favorable des autorites du royaume envers l'Eglise orthodoxe a
ete renforcee aussi par l'intervention du metropolite Isidor en 1443. A la rentree de
son periple a Moscou, le metropolite Isidor se trouvait en mars-avril 1443 a Buda
profitant de cette occasion pour obtenir du roi Vladislav le privilege accorde a
I' eglise ruthene. Le 22 mars 1443 le roi accordait aux pretres de I' eglise ruthene de
Pologne et de l'Hongrie Ies memes droits et immunites qu'aux pretres de l'eglise
catholique des deux pays, suite de l'Union de Florence29 • Le privilege avait le râle
d'attirer le clerge orthodoxe - y compris la population - vers l'Union. D'un part
I' acte reflete la situat ion defavorable du clerge orthodoxe vis-a-vis le clerge
catholique, et d'autre part ii est un indicateur de la situation concrete en plan local.
II etaient necessaires des mesures pour attirer la population orthodoxe, son clerge
en tete (qui etait en fait I' opposant principal, surtout si on pense que Ies campagnes
antiunionistes etaient declenchees). L'acte etait la consequence directe des
observations faites par le metropolite Isidor a I' occasion des voyages de 1440 et
1443. Le document complete, en plan local, Ies decisions prises a Florence. Le legs
papal Julianus Cesarini, qui etait pour une periode plus longue aupres de la cour
hongroise, a eu surement une certaine contribution a son emission. L'acte est un
des plus importants documents pour Ies suites de l'Union de Florence 30 •
Meme si le document mentionnait seulement l'eglise ruthene ii etait
valable en fait pour toute l'eglise orthodoxe des deux royaumes. On a revele qu'en
1440 Isidor a rencontre Ies dignitaires qui avaient en juridiction population
roumaine et serbe. La mention dans le document de l'eglise ruthene seulement,
s'explique par le fait que l'importance dans Ies deux royaumes, Pologne et Hongrie
ensemble-etait constitue par l'eglise ruthene et d'autre part Isidor etait le prelat
direct de celle-ci.
L'attraction de la population orthodoxe de l'Hongrie etait un but de la
papalite aussi a la meme epoque. En 1443 le pape Eugene IV conseillait le
metropolite Gregoire de Moldavie a agir pour l'adhesion a l'Union des roumains,
bulgares et moldovlaches qui habitaient en Hongrie 31 •
La premiere decennie apres Florence, en Hongrie au moins, l'Union de
l'eglise orthodoxe a celle catholique etait formelle et non pas de fond.
L'explication de l'historien Bolcskey Odon, qui disait que le manque des pressions
contre I' eglise orthodoxe entre 1439-1455 etait due aux conflits intemes et aux
29
" ... Cum igitur Spiritus Sancti cooperante clement ia Ecclesia Orientalis ... miserante Domino
decretis Ssmi Domini Eugenii IV, et aliorum Patrum plurimorum cum ipsa S. Romana ac universali
Ecclesia reducta sit ad identitatem dudum desiderate u11io11is ... ", M. Harasievyc, Annales Ecclesiae
Ruthenae, Leopoli, 1868, p. 78-80.
111
· A. Ziegler, op. cit., p. 114.
31
Hodinka A."A Munkacs gor.-kat. tort., p. 194-195.
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guerres extemes 32 , est impropre et malfondee. Les premieres annees apres l'Union
de Florence ii y a eu une attitude favorable de Ia part des autorites du royaume
hongrois envers Ies orthodoxes grâce aux principes adoptes .au Concile. Seulement
au moment ou on s'est apen;u des realites de l'Union (c'etait une personne avisee)
on a recommence Ies pressions sur l'eglise orientale. Meme l'action de Capistrano,
dont on parlera plus tard, s'etait deroulee en pleine campagne antiottomane! La
realisation reelle, de fond, de l'Union religieuse a beneficie de I'attention des
autorites seulement apres avoir saisi Ies effets des campagnes antiunionistes de Ia
principale partie de l'hierarchie orthodoxe.
Un defendant achame de l'orthodoxie en Hongrie a ete Ie despote serbe
George Brancovici. La familie regnante de la Serbie avait reeţu deja a l'epoque de
I' empereur Sigismund de Luxemburg une serie de domaines feodaux en Hongrie
du comte Zarand jusqu'a Mukacevo, Baia Mare et Tokay3 3 • Sous Ia pression grande
des turcs, Stephan Lazarovici a prete serment de vassalite a Sigismund. Apres la
mort de ce despote, une serie de territoires serbes sont revenus a la couronne
hongroise en echange des domaines de l'Hongrie que la famille regnante detenait.
Sur le territoire de ces domaines on a fonde des colonies serbes. Apres
1439 le despote serbe George Brancovici s'est refugie souvent en Hongrie pendans
Ies campagnes turques 34 • L' analyse des informations documentaires quant au
despote serbe revele clairement son attitude anticatholique. Les oscillations
enregistrees dans Ies documents ne prouvent que de la perfidie qu'il utilisait pour
profiter de n'importe quel contexte. Les oscillations confessionnelles du despote
trouvent leur correspondant dans Ies oscillations politiques deroulees au milieu du
XVe siecle, surtout dans Ies relations avec l'Hongrie et le capitaine des campagnes
antiottomanes, Jean Hunyad. A cette epoque de guerre presque permanente le
despote n'avait pas de scrupules a respecter ses engagements afin d'obtenir des
avantages. Ayant probablement des racines dans la tradition byzantine, G.
Brancovici a considere la duplicite la premiere des vertues politiques 35 •
Son option confessionnelle est mise en evidence par la premiere condition
posee en 1451 a I' occasion du contrat de mariage de sa niece, Elisabeth, et du fils
de Jean Hunyad: que la mariee garde son rite orthodoxe et qu'elle ait la permission
d'avoir aupres d'elles des pretres orthodoxes 36 • C'est la premiere condition du
32

Bolcskey O., op. cit., II, p. 185.
Pesty Frigyes, Brancovics Gyorgy racz despota birtokviszonyai Magyarorszagon es a racz despota
czim, Budapest, 1877, passim.
34
Les Serbes de Hongrie /eur histoire /eurs privileges, leur eg/ise leur etat politique et social, Praque.
Gregr. et Dattel Libraires Editeurs, 1873, p. 35.
35
Ibidem, p. 38.
36
" ... Volumus tamen, et dum el quando volenle Domino praefata puella Elisabet neptis nostra in
domwn dicti Domini Gubernatoris traducetur, ipsa in ritu fidei Graecorum permaneat et semper cum
ea, et in eius obsequiis stent presbiteri ex Graecorum ritu ... ", G. Fejer, Codex diplomaticus
Hungariae ecclesiasticis el civi/is, tom XI (Supplementum Huniad.), p. 152.
33
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despote serbe! C'est interessant qu'en 1448 Ies nobles de Cilii, d'ou provenait le
pere d'Elisabeth, avaient conditionne ce mariage de son accomplissement en rite
catholique37 • La niece de G. Brancovici a ete baptisee premierement en rite
catholique comme son pere, mais aux pressions de sa mere et du despote, elle a ete
rebaptisee en rite orthodoxe. En 1455 son statut a determine l'indignation de
l'inquisiteur Jean de Capistrano, qui, avec l'archeveque de Esztergom, l'a
rebaptisee en rite de l'eglise romaine 3". La fille qui faisait le sujet de tant de contlits
confessionnels au niveau des familles nobiliaires, qui avaient fait son contrat de
mariage, avait seulement 13 ans en 1455!
lnteresse a recuperer ses territoires occupes par Ies turcs, le despote serbe
menait une politique duplicitaire au plan confessionnel aussi. Esperant obtenir
l'aide militaire des grandes puissances catholiques ii a essaye d'obtenir, par divers
moyens, le soutien de la papalite, se declarant un defendant achame de l'eglise
romaine. II a adhere a l'Union de Florence39 , et pendant le pontificat de Nicolas V a
obtenu une bulle du pape - d'apres Ies mots de Jean de Capistrano lui meme dans
la lettre-requisitoire envoyee au Pape Calixt III - "non ex bona informatione" 40 • Par
cette bulle ii a obtenu le droit d'elever neuf monasteres en Hongrie. li paraît que
sons le pretexte du renforcement de l'Union parmi la population orthodoxe en
Hongrie ii ait obtenu ce privilege, mais, en fait, c'etait une converture pour Ies
monasteres orthodoxes au clerge antiunioniste.
Le meme Jean de Capistrano remarquait dans son requisitoire l'orientation
reelle des preches de ces moines grecs, qui, en •fait, ne respectaient pas Ies
conditions de l'Union de Florence41 • A la fin de sa lettre Jean de Capistrano
enumerait Ies mesures prises par le clerge orthodoxe serbe contre I' eglise
catholique. A propos de <ţa on va insister une autre fois. II s'agit d'un vrai
programme antiunioniste, deroule sous la protection du despote serbe. Ce
programme s'appliquait dans Ies territoires serbes proprement dits, mais, c'est plus
que probable qu'il etait valable sur Ies domaines du despote du royaume hongrois
aussi, ou ii regnait sur une population orthodoxe ruthene, roumaine et Ies nouveaux

" .. .factam, contractam et dispositiam sub fidie nostra christiana ... ", Tha116czy Lajos, Ăldasy
Antal, Magyarorszag mellektartomtinyainak oklevelttira (A Magyarorsztig es Szerbia kăzti
ăsszekălletesek oklevelttira 1198-1526), II k„ (Monumenta Hungariae Historica, XXXIII k.),
Budapest, 1907, nr. CCXVIII, p. 149-150.
3
" Acta Bosnae, p. 224-226.
39
Au moins c'est l'opinion de l'auteur d'une biographie de Jean de Capistrano: Bolcskey O., op. cit.,
II, p. 187. Probablement I' auteur ne connaissait pas la duplici te politique du despote serbe car son
attitude lui paraît incomprehensible.
40
Acta Bosnae, p. 224.
41
Ibidem: " ... Gloriatur proinde habuisse a praefato praedecessore vestrae sanctitatis bullam
aediflcandi novem loca in regno Hungariae, ubi manutenere vuit calogeros graecos, qui omnimo
dicunt Spiritum sanctum 11011 procede re scilicet a filio; qui negant purgatorium esse ... et multa alia,
quae longum esset enarrare ... ".
37
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coions serbes. G. Brancovici apparaît ainsi comme un vrai ennemi de I'Union
reiigieuse, sous sa protection s'etait deroulee la campagne antiunioniste masquee
par sa perfidie caracteristique.
On a insiste sur le statut de G. Brancovici parce qu'on y attache quelques
aspects du sujet aborde. Ce personnage occupe une place importante dans Ies
campagnes antiunionistes derouiees parmi Ies orthodoxes de l'Hongrie. L'activite
de l'eveque orthodoxe Jean de Capha au sud de la Transylvanie doit etre en
correlation a la campagne masquee du despote serbe.
Jean de Capha etait un etranger d'apres Ies mots de son nom, un grec
originaire probablement de la colonie nord-pontique. Dans l'historiographie on a
discute si cet eveque etait un etranger ou non 42 • Au moment ou ii a ete decouvert et
demasque par Capistrano, Jean de Capha y avait deja une certaine anciennete. II
avait deja ordonne piusieurs pretres orthodoxes dans la region 4 \ et avait une
autorite reconnue par le clerge orthodoxe et ses ennemis aussi 44 • Meme si Jean de
Capistrano exagerait la position de l'eveque, par l'utilisation de ces titres on voit
pourtant l'importance de Jean de Capha dans Ia region.
Le fonctionnement de cet eveque n'etait pas canonique, de meme Ies
suivants cas de la deuxieme moitie du XVe siecle et du XVf siecle. En pleine
campagne antiunioniste de l'orthodoxie on a adopte la methode des missionaires.
C'est ainsi qu'on peut expliquer la presence de Jean de Capha.
La cause de sa residance dans cette region meme, Hunedoara (sud-ouest de
la Transyivanie) peut etre trouvee seuiement si on libere Ies speculations. Z.
Pâclişanu considerait que l'eveque s'etait etabli a Hunedoara tenant compte du fait
qu' ii y avait des nobles roumains puissants, bien organises et rapproches au
monastere orthodoxe de Prislop 45 • II s'impose une rectification: Ies nobles roumains
du comte Hunedoara etaient concentres dans le district roumain Haţeg • La ville
Hunedoara se trouvait a l'interieur de la cite Hunedoara ou regnait depuis quelques
decennies la famile de Jean Hunyad.
Une sollution a ce probleme on peut trouver y revennant au meme despote
serbe, G. Brancovici. Selon Ies ci-dits ii avait conditionne le mariage de sa niece,
Elisabeth, aux conditions necessaires pour garder le rite orthodoxe, y inclus la
46

42

A. Bunea, /erarclzia românilor ... , p. 114 et Hodinka A., A Munkacs gbr. -kal. liirt., p. 193 le
considere errant instable. Z. Pâclişanu, Cel dintâi vlădică ... , p. 163, est a une autrc opinion, grâcc a
sa fortune au moment de son arrestation et parce que Ies documcnts ne mcntionnent cette
caracteristiquc.
4
J " ... 011111es presbyteros valaclwrum per Wladicam ordinalos ... el ante lzoc presbvreri 11011 ji1enm1
... ",Lucas Waddingus, Annales Minorrmz seu lrium ordinwn a S. Francisco i11s1i1woru111 (par la suite
A1111ales Minorum), ed. III, Quaracchi, tomus XII, p. 366.
44
Meme Capi strano I' appelle: " ... princeps Sclzismalicorum el Iza eres ia re/za i111er Valaclzos i1~fideles
... "ou " ... Episcopo, lzaeresiarclza el Magislro 011111iu111 sclzis111a111111 el lzaere.mm ... ihidem, p. 367.
4
' Z. Pâclişanu. Cel dintâi vlădică ... , p. 162.
46
De la noblesse roumaine de Haţeg: A. A. Rusu. C/itori şi biserici, passim.
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possibilite d' etre accompagnee des pretres de ce rite 47 • Au moi ns en 1455-1456,
mais peut-etre plus tot aussi, la mariee promise se trouvait dans la cite Hunedoara
accompagnee bien sur de la suite convenue a son rang48 • L'etablissement de Jean de
Capha a Hunedoara doit etre corele aux relations entre Jean Hunyad et G.
Brancovici. Jean Hunyad etait premierement un militaire, qui n'etait pas interesse
par Ies disputes religieuses. li avait plus d'esprit pratique que ses contemporains
engages en contlits confessionnels. Dans ses troupes ii y avaient des nobles
roumains orthodoxes et meme son origine pas si eloignee etait liee au rite
orthodoxe. D'autre part le contrat matrimonial avec la niece du despote serbe avait
siirement des interets materiaux au dessus des convictions religieux.
L'eveque orthodoxe Jean de Capha s'etait etabli a Hunedoara dans le
contexte ou le maître du domaine, Jean Hunyad, etait en relations serrees,
matrimoniales, materielles et politiques avec le protecteur de I' orthodoxie de la
region, le despote serbe G. Brancovici. li a ete accepte et traite a ce rang par la
communaute orthodoxe la"ique ainsi que par le clerge, y inclus l' hierarchie
orthodoxe roumaine de la region (organisee au niveau des archidiaconats)49. Son
activite s'inscrit dans la campagne antiunioniste qui s'etait developpee et qui etait
protegee en Hongrie par le despote serbe.

L 'inquisition franciscaine
Un moment important de l'histoire des consequences du Concile de
Florence en Hongrie est represente par l'activite de l'inquisiteur franciscain Jean de
Capistrano50 . La dimension de l'activite d'inquisiteur de Jean de Capistrano en
Hongrie necessite un chapitre special, une digression en temps. Le premier signal a
J'egard la fausse Union des orthodoxes est venu de Pologne. En 1451, lorsqu'il
etait en campagne contre Ies heretiques de Boemie, l'inquisiteur papal Jean de
Capistrano a ete invite par le roi de la Pologne, Casimir, a mener vers l'Union Ies
ruthenes du royaume 51 • Quelques jours plus tard, le cardinal Sbigniew Olesnicki
ecrivait au Pape Nicols V de la possibilite d'approfondir l'Union, grâce au renom
de I' inquisiteur et au specifique des ruthenes 52 •
47

C[ supra, note 36.
A1111ales Minorum, ed. III, tomus XII, p. 300.
49
Apres l'arrestation de l'eveque l'opposition du clerge orthodoxe vis a vis la campagne des
franciscains a ete conduite par" ... Petrus archidyaconus presbiterorum valachorum de Hwnyad .. . ",
Pettk6 Bela, Kapisztran Janos levelezese a magyarokkal, in Tăr1i11el111i Tar, 1901, p. 195.
5
° Cf. supra, nota 8.
51
A1111ales Minorum, ed. III, tomus XII, p. 115.
52
" ... Ex1a111 enim in illis regionibus his praecipue, quas regni Poloniae compleclilur dominium el
a111pli1udo, plures viri el 11obiles el 1101abiles, qui soia fama praedicli fralris Johannis periecii
renunliare seclae veteri et Graecorum rilui el calholicae jidei u11i1a1i adhaerere promittunl, du111111odo
48
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Le cardinal a saisi la fausse Union des orthodoxes ruthenes de Pologne et
considerait que la decision de l'union des eglises de Florence n'etait pas suffisante.
II optait pour approfondir le proces pour attirer definitivement Ies eglises, y inclus
l'eloignement de l'hierarchie orthodoxe et l'integration des uniates a l'eglise
ro mame.
C'est une solution radicale qui trouve son correspondant dans l'activite de
Capistrano au sud de la Transylvanie aussi. La correspondance ulterieure du
cardinal avec Capistrano garde le meme message invitant l'inquisiteur plusieurs
fois en Pologne53 • L'inquisiteur connaissait donc la situation reelle de l'Union
religieuse ayant l'exemple polonais.
En pleine campagne de mobilisation des puissances chretiennes contre Ies
turcs, l'inquisiteur franciscain a ete invite par Ies autorites du royaume hongrois a
participer a la Diete de Gyor ou etaient preconisees des decisions importantes a
l'egard de la defense envers le perii ottoman. A l'occasion de la participation a la
Diete, Jean de Capistrano a ete mis en contact direct, pour la premiere fois, avec Ies
realites confessionnelles de I'Hongrie. Probablement grâce a la duplicite politique
de G. Brancovici, connue deja aux dignitaires hongrois, l'inquisiteur a ete informe
aussi des manreuvres au plan confessionnel. Parce que le 4 juillet 1455, de Gyor, ii
ecrivait au Pape cette lettre deja mentionnee, qui represente un vrai requisitoire du
despote serbe. Demasquer G. Brancovici fut un acte qui a permis aux moines
franciscains du vicariat de Bosnie de presenter a l'inquisiteur l'attitude de l'eglise
serbe aussi. A la fin de la lettre adressee au Pape est annexee une liste avec Ies
mesures prises par Ies pretres serbes contre l'Eglise romaine. On y cite seulement
quelques unes: Ies chretiens catholiques etaient obligatoirement baptises, ceux qui
refusaient ~a perdaient leur fortune et etaient emprisonnes, le metropolite des
serbes ne permettait pas la conversion des herethiques bogumilles (patarens) au
rite catholique et Ies obligeait a adopter le rite orthodoxe par des actions violentes
contre le clerge catholique 5 ~. Ces mesures se rapportent au clerge orthodoxe serbe
des territoires serbes mais une attitude pareille, peut-etre plus moderee existait
aussi sur Ies domaines de Hongrie du despote serbe ou ii y avait une population
orthodoxe.

suam exandirent praedicationem et doctrinam. Nec V. S. credat illa unione Florentina liabita Rutenos
aut Graecos suas superstitiones aut errores mutasse aut dimissise„. Rutenorum tamen natio facile a
Graecorum obedientia scindi poterii, quoniam gens simplex et bani cupida est, el Latinorum moribus
et conversione plurimum limitata „.", A. Ziegler, op. cit„ p. 117-118.
53
"„. te apud pium Dominum pro salute Poloniei, el reductione Ruthenici populi intercedente el
alloquende clementiam Domini „. aut in erroribus et schismatibus suis proximi sunt infemo „."
( 1452); "„. in pluribus locis, nedum harum terrarum, sed etiam Russiae, cuius etiam popu/us
doctrina et exemplaritate ritu suo abjecto, facile ad puri/alem fidei Catholicae reduci posset „."
(1454), Annales Minorum, ed. lll, tomus XII, p. 161-162, 244.
54
Acta Bosnae, p. 225-226.
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Quoiqu'il ft1t invite au mois de mai par l'eveque Matheus a venir precher
le mot du Dieu dans la diocese de Transylvanie55, en automne 1455 ii prenait Ies
premieres mesures contre Ies schismatiques du sud de I'Hongrie. L'eveque de
Cenad, Pierre, envoyait au debut du septembre son delegue pour apprendre Ia date
exacte de l'arrivee de l'inquisiteur16 • Assez vite l'echo de son activite inquisitoriale
s'est repandu dans Ies regions voisines car le magistrat d'une petite ville, Lipova,
I'appelait pour convertir Ies orthodoxes de leurs milieux 57 . Quelques jours apres le
sejour de l'inquisiteur a Timişoara, Ies jures de Lipova ont envoye leur pretre avec
l'invitation. L'acte est revelateur pour l'alterite entre Ies catholiques et Ies
orthodoxes ace moment-la!
De Timişoara ii part pour Caransebes oit on le trouve dans la cite
Hunedoara, appele pour sauver la bru de Jean Hunyad, Elisabeth, la niece du
despote serbe5\ qui se debattait entre vie et mort!
La conversion des orthodoxes a pris un essor particulier. Seul ou avec Ia
participation d'autres moines franciscains, parmi lesquels Michel "le Szekler" et
Jean de Getz, ii a elargi I'action au sud de l'Hongrie en Transylvanie, Moldavie,
Valachie et Serbie59 • Les paysans serfs des domaines des dioceses de Transylvanie
et Oradea ont ete convertis en masse 60 • Le 6 janvier 1456 Jean de Capistrano
sollicite a tous Ies nobles de Transylvanie de bn11er Ies eglises orthodoxes, qu'il
appelle "ies synagogues du Satan" et de chasser de leurs domaines Ies pretres qui
ne voulaient pas se convertir6 1• A la meme periode ii apprend de l'existence de
l'eveque Jean de Capha a Hunedoara. II est bizarre qu'il ait reussi a apprendre de
son existence en janvier 1456 a peine, et le faire arreter par l'entremise de Jean
Hunyad quoiqu'il s'y trouvât depuis quelques mois (en novembre ii etait dans la
cite Hunedoara). Pourquoi si tard? II n'est pas impossible que la relation entre Jean
Hunyad et le despote serbe ait retarde pour une periode cette demarche. Peut-etre
pas accidentellement, apres la mort de Capistrano, un autre franciscain. Jean de
Tagliacotio, ecrivait a Jacobus de Marchia que I'inquisiteur avait converti des
roumains, des serbes schismatiques et bogumilles (patarens) et a baptise leur
55

Btilcskey 6., op. cit., III, nr. 413, p. 452.
Ibidem, nr. 443, p. 459.
57 57
La lettre est datee le 18 scptembre, donc a 12 jours seulement apres l' arrivee du rcpresentant de
l'eveque de Cenad: " ... Quia his diebus certissime audivimus ut venerabilis V. P. ad oppid11m
Themesvar pergere, ... quomodo in medio nostri multi Pagani, schismatici et increduli exist unt, quos
ipsa V. P. potest adfidem convertere ... ", Annales Minorum, ed. III, tomus XII, p. 302.
sx J. Hoffer, op. cit., li, p. 358.
59
Annales Minorwn, ed. III, tomus XII, p. 365.
w Ibidem.
61
" ••• contra scismaticos I walachos et rascianos et hereticos hossitas pro cognitione veri tas Jesu
Christi domini 11ostri ... Ea de re vos 011111es et singulos tamquam Jilios Sancte Romane ecclesie
hortor, oro ac in viscerihus Jesu Christi ohstetor, Ul fervorcm Jidei vestre 111111c demmistretis, cum
potestis ... si11agogas satha11e eorw11 scis111aticoru111 comburi 111a11daru11t ... ", Pettk6 Bela, op. cit., p.
187-188.
56
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maître ayant la permission de Jean Hunyad: ,favore ipsius Dom /oannis" 62 • La
tergiversation des mesures coercitives de Jean de Hunyad ne peut etre expliquee
autrement. L'eveque a ete arrete, sa maison de Hunedoara a ete bn11ee et sa fortune
confisquee63 .
Le periple de Jean de Capha a dure quelques mois. A la fin du janvier 1456
deja, ii a ete envoye sous escorte a Buda probablement au monastere des
franciscains St. Pierre64 • II a ete sujet et acteur principal d'un debat devant Ies
prelats et Ies barons du royaume et, apres une activite de "reeducation" ii a ete
rebaptise en rite romain, ayant le consens du legs apostolique de Buda61 • En avril
Capistrano l'a envoye avec Ies lettres de recommandation a Rome pour qu'il soit
confirme comme eveque par le Pape apres s'etre abjure de toutes Ies erreurs et
avoir reconnu la soumission envers l'Eglise romaine61'.
Coformement a la tradition gardee par un jesuite apres plus d'un siecle de
ces evenements, Jean de Capha avait converti sous l'obedience de Rome JO.OOO
roumains et slaves en Valachie67 , apres etre confirme en tant qu'eveque par le Pape.
L'activite directe de conversion des roumains a ete reprise par le
franciscain Michel "le Szekler". II considerait que Ies roumains pouvaient etre
convertis mais ii etait necessaire le soutien du roi, des barons et des nobles du
pays 68 • A ses pressions, au nom de l'autorite de Capistrano, Jean Hunyad ordonne a
ses officiels des domaines de Şoimuş, Hunedoara et Deva, de chasser tous Ies
pretres qui en avaient ete ordonnes par l'eveque Jean de Capha et refusaient de se
presenter a la conversion aupres de Michel "le Szekler" 69 •
Apres avoir affronte l'opposition de l'archidiacre de Hunedoara, Pierre,
malgre l'aide des officiels des domaines feodaux ou ii avait preche en faveur de la
conversion des orthodoxes, Michel „le Szekler" a prie Capistrano de demander aux
barons et aux nobles du royaume et aux prelats, l'accord pour la conversion des
schismatiques de leurs domaines. De la meme lettre y surgit une cause pour
laquelle Ies roumaines refusaient la conversion: la crainte d'etre soumis a

62

Annales Minorum, ed. III, XII, p. 395.
Ibidem, p. 396.
64
Ibidem, p. 366. L'identification probable du lieu de detention â Buda: I. Boroş, op. cit., p. 257, note

63

2.
65

Annales Mino rum, ed. III, to mus XII, p. 396: "„. sua dispUlatione convictum publice co ram
Baronibus et Praelati „ .".Du debat public aussi un lai"que Nicolas Ujlaki, vo"ievod de la Transylvanie,
un possible temoin direct: "„. talium errorum fautorem et magistrum, sua dispUlatione convictum
„.", Stephanus Katona, Historia critica regum Hungariae, tom VII, ordine XIV, 1792, p. 420.
66
Annales Minorwn, ed. III, tomus XII, p. 367-368.
67
Ibidem, p. 368.
68
Pettk6 Bela, op. cit., p. 191.
69
Annales minorum, ed. III, tomus XII, p. 366.
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decimable. Michel „le Szekler" proposait qu'ils soient exemptes une certaine
periode de cet impât specifique a l'Eglise romaine 70 .
La dimension de I'activite de l'inquisiteur Jean de Capistrano est revelee
par des documents ulterieurs, qui se rangent a un certain genre de memoires
historiques. Celles-ci ont ete ecrites par des participants directs ou indirects a ces
evenements de la periode qui suit sa mort (1456). Jean de Tagliacotio, peu apres sa
mort, ecrivait a Jacobus de Marchia, que pendant 3 mois avait reuni sous
l'obedience de Rome I I.OOO roumains, serbes schismatiques et bogumilles
(patarens)7 1 • Le chiffre est sOrement exagere. En 1460, a l'occasion des demarches
pour etre sanctifie, Nicola:.; Ujlaki, vo·ivode de Transylvanie, affirmait qu'il avait
redonne a l'union de la croyance de nombreaux schismatiques, etc. 72 . Apres la
conversion des infideles ii mentionnait aussi la communaute du bourg Ujlak dans la
lettre envoyee au Pape ayant le meme but73 • C'est interessant que I'echo de
l'activite de conversion des orthodoxes s'est repandu aussi dans d'autres regions de
I' Hongrie. De la multitude des lettres du clerge et des la"iques pour la canonisation
de Capistrano seulement celles envoyees de I'Hongrie mentionnait cette activite
parmi ses merites 74 •
D'habitude l'activite de conversion des orthodoxes de Capistrano est
encadree par l'historiographie a câte des actions similaires, mais anterieures a
l'Union de Florence. Seuls Ies biographes de l'inquisiteur ont raccorde Ies
evenements a leur vraie dimension: l'action de Capistrano contre Ies schismatiques
avait le but de Ies faire revenir a l'Union 75 • Les mesures de Capistrano sont
radicales et depassent Ies decisions adoptees a Florence. Elles expriment d'un part,
Ies conclusions de certains prelats de l'Eglise catholique a l'egard de la realite du
proces unioniste; ii etaient necessaires des mesures qui depassent le niveau de
celles de Florence pour realiser une vraie Union.
Le cardinal Sbigniew Olesnicki de Pologne avait le meme opinion qui en
resuite des invitations faites a I' inquisiteur pour la conversion des ruthenes. Les
mesures etaient celles des moines franciscains: Ies faire rebaptiser en rite romain.
Les mesures sont Ies memes que celles d'avant l'Union de Florence, mais, elles
avaient maintenant un autre mobile. Cette fois la realisation de l'Union de Florence
etait la justification de I' action inquisitoriale.
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Pettk6 Bela, op. cit., p. 195.
Annales minorum, ed. III, tomus XII, p. 395.
72
"... Nam schismaticorum innumerosissimam multitudinem ad fidei unitatem reduxit; infinitos
errores, contra dogma catholicum militantes, penitus extirpavit ... ", S. Katona, op. cit., p. 420.
73
Ibidem, p. 425.
74
Annales Mino rum, ed. III, to mus XIII, p. 184-185, 267.
75
J. Hoffer, op. cit., II, p. 357 intitule d'une maniere significative le souschapitre ou ii traile de ce
theme: "Union der Schismatiker".
71
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C'est interessant a souligne qu'au moment le plus tensione peut-etre de sa
vie - dediee entierement a l'eglise - a I'ocassion de la bataille de Belgrad, Ie grand
inquisiteur Jean de Capistrano a change radicalement sa position envers Ies
schismatiques et Ies heretiques en general. Apres milliers de conversions dans
diverses parties de l'Europe ii a abouti au moment de la seule verile valable. Son
discours attribue a lui par le meme Tagliacotio est un vrai monument de l'art
oratoire medieval: " ... Quicunque nobiscum etiam contra Turcas assistere volunt,
amici nostri sunt, Rassiani Schismatici, Valachi, Judaei, Haeretici, et quiqumque
infideles nobiscum in hac tempestate esse volunt, eos amicitia complectamur. Nune
contra Turcas, contra Turcas pugnandum est ... " 76 • Le craint inquisiteur "a realise
la nature nondogmatique des rapports entre catholiques et orthodoxes ... contre Ies
infideles pa"iens c'etait important que le front chretien soit unitaire" 77 •
Un message retransmis par Ies franc iscai ns n' a pas ete recepte tel quel.
Quelques mois apres la mort de Capistrano, le Pape envoyait comme inquisiteur en
Hongrie Jacobus de Marchia, lui confirmant toutes Ies bulles de nomination qu'il
avait eu a l'occasion de la mission anterieure ii y avait 20 ans, y inclus celles contre
Ies heretiques et Ies schismatiques 7x. En echange I'action de Capistrano a revele a la
papalite la realite nefaste de l'Union religieuse dans Ies pays catholiques qui
avaient une population orthodoxe aussi. C' etait necessaire d' organiser une
infrastructure qui prenne des mesures pour renforcer l'Union religieuse.

Le relancement de l' Union. L 'eveque uniate Makarios
Demasquer la fausse union de l'Eglise orthodoxe de I'Hongrie fut un acte
de Capistrano suivi de mesures antiorthodoxes qu'on peut saisir aux plusieurs
niveaux, niveau local ou central, religieux ou ta·ique. Selon Ies ci-dits, Ies rumeurs
des conversions faites par l'inquisiteur s'etaient repandues dans toute l'Hongrie. En
1456 deja on surprend de diverses manifestations contre Ies orthodoxes qu' on peut
considerer, ayant une certaine probabilite, des consequences de la diffusion de ces
informations. Au mois de mai, a la demande de l'archeveque d'Esztergom, le roi de
I' Hongrie, Ladislaus, ordonnait aux comtes des Szeklers de prendre Ies mesures
necessaires pour que Ies habitants des 4 villages qui avaient ete habites par des
schismatiques roumains, mais etaient revenus aux chretiens, payent le dîme du a
l'eglise catholique79 • I. Boroş, commentant le document, affirmait que Ies roumains
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Annales Minorum, ed. III, tomus XII. p. 407 şi 766.
A.A. Rusu, Nobilimea românească .... p. 136.
n Annales minorum ,ed. III, tomus XIII, p. 2-7.
79
" ... quidam Valachi schismatici inhabitassent, tamen pas/ea, pu/sis eisdem Valachis, ipsae l'illae
ad manus Christianorum devenissenl qui quidem Chrisliani decimas suas prediales parochiali
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avaient ete chasses de ces villages pendant la campagne de Capistrano â cause des
raisons religieusesM 0 • L'assertion est surement exageree. Mais le document reflette
d'une maniere indirecte, une attitude hostile contre Ies orthodoxes, probablement
au contexte de la recente campagne de Capistrano. Le contexte ou Ies roumains
avaient ete chasses deces villages reste au niveau des speculations et ce n'est pas
le theme ci aborde. On n'exclut pas la possibilite de la cohabitation d'une
population mixte â ce moment et grâce â l'echo des evenements ci-discutes on eut
pretendu ce dîme des orthodoxes aussi. Ce n'etait pas une generalite mais une
pretention de l'hierarchie catholique de l'Hongrie. En 1466, par exemple seulement
a l'intervention du proprietaire de quelques domaines du sud de l'Hongrie, faite
aupres du roi et du Primat de l'Hongrie, Ies serbes orthodoxes deces domaines sont
imposes graduellement, devant payer apres 3 ans le dîme comme Ies habitants
catholiquesM 1•
Ayant toujours un degre de probabilite on peut considerer que I' ouverture
(on n' a pas encore des donnees sur le deroulement anterieur qu' on n' exclut pas) du
confllit entre Ies moines du monastere Peri (Maramureş) et Ies habitants
catholiques du bourg voisin CâmpulungM 2 - manifeste par actions abusives, des
combats violents et I'usurpation des privileges accordes par le royaume au
monastere - eut ete favori se lui-aussi par I' echo des nouvelles relations avec Ies
orthodoxes. Malgre la dimension du conflit ii n'est pas impossible que ce soit
seulement une co'incidence!
A l'attitude hostile au niveau local envers Ies orthodoxes correspond la
tentative de la papalite de redresser et relancer l'Union. Le pape a rer;u des signaux
sur l'etat d'esprit de l'Union non seulement des franciscains mais aussi des
communautes catholiques. La communaute catholique de la viile polonaise Liov lui
signalait la meme fausse Union des ruthenes de la regionM 3 • Cette generalisation de
l'attitude hostile envers Ies orthodoxes mettait en danger meme la fragile realite
restee de !'acte signe a Florence en 1439. Les premieres mesures de rehabilitation
de l'Union sont timides, sinon illusoires. Le pape Calixt III emettait une circulaire
dans laquelle ii invitait tons Ies pretres des eglises orthodoxes a mentionner
(confonnement a la decision de Florence) pendant Ies liturgies le nom du Pape,
symbole de la croyance - Filioque - qu'il soit cite selon le rite romain et qu'il prie
ecclesie S. Michaelis . „ iure sol vere deberent ... ", S. Katona, op. cit„ tom VI, ordine XIII, pars II, p.
I 051-1052.
MO

Ml

I. Boroş, op. cit„ p. 346.
Peter Rokai, Prilog poviavanju polozaja Srba u Ugarskoj u XV veku, in Zbornik za istoriij, Novi

Sad, 6, 1972, p. 87-91.
2
M I. Mihalyi de Apşa, Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV, Sighet, 1900, p. 378, 393, 395,
403 şi 407.
MJ "„. plurimi scismatici commorantur, qui si aliqua apparenti devotione allicerentur forsam eorum
depulsis erroribus ad christianam fidem se converterenl „ . " , Athanasie Welykyi, Documenta
Pontificum Romanorum Historiam Ucrainae illustrantia, I, Romae, 1953, p. 136.
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pour le bien etre de l'eglise apostolique 84 • II sollicitait le respect des quatre points
decides a Florence et qui etaient d'ailleurs l'essence de l'Union religieuse.
Les mesures concretes visaient la creation d'une infrastructure dans Ie
territoire qui soutienne et renforce l'Union au niveau local ainsi que le contreattaque des actions de l'hierarchie superieure orthodoxe de Constantinople et
Moscou, antiunionistes et anticatholiques. Au conseil d'lsidor, metropolite de Kiev
et cardinal "des ruthenes", le Pape Calixt III reorganise la metropolie de Kiev. Le
16 janvier 1458 ii emettait la denomination de Makarios, moine au monastere St.
Ciprian de Constantinople, en tete de la diocese Hatiei, qu'il avait creee en Ia
detachant de la juridiction directe de la metropolie de Kiev "ex certis rationalibus
causis" 85 • Pour la mise en droits du nouvel eveque "electi gallicensis" le Pape
demande l'aide du roi de Pologne, Casimir86 • A la fin du meme mois Isidor renonce
a la chaise metropolitaine de Kiev, qu'il cede a un autre moine du monastere St.
Dimitros de Constantinople, Gregoirex 7 • On essayait ainsi le contre-attaque des
actions de Moscou et de certains prelats de Constantinople antiunionistes. La
denomination de Makarios paraît ainsi integree au vaste programme de
redressement de l'Union religieuse. Les obstacles etaient non seulement de la part
des antiunionistes orthodoxes, mais aussi de la part des catholiques qui n' agreaient
pas Ies decisions de Florence. Le roi Casimir de Pologne refusait d'accepter le
nouveau metropolite, malgre Ies insistances papales 8x. La denomination de
Makarios en tant qu'eveque de Hatiei a genere la reaction des prelats catholiques
de Pologne qui avaient en juridiction ces regions. Car au mois de septembre le
nouveau Pape, Pius II, ordonnait a l'archeveque de Liov et a l'eveque de Premysl
de rendre Ies biens et Ies revenus dus a l'eveque de Halici 89 • Du document resuite,
indirectement, qu'en Pologne a ce moment-la Ies eveques catholiques recevaient le
dîme d'eglise des orthodoxes ruthenes aussi. On n'a pas d'autres donnees sur
I' evolution directe du con flit.
Les speculations qui existent dans l'historiographie soutiennent I' idee qu'a
cause des obstacles de la Pologne envers Ies prelats catholiques, Makarios etait
venu en Transylvanie. II existe quant meme la possibilite que ce conflit entre le
nouvel eveque et Ies deux prelats catholiques ait comme premise seulement des
causes materielles concretes et pas necessairement une attitude antiunioniste. Les
suivantes informations documentaires sur l'eveque uniate Makarios on Ies a
4
M
85

Ibidem, p. 136-138. E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Românilor, 11/2, p. 82-84.
A. Welykyi, op. cit„ p. 138-139.
86
Ibidem, p. 140.
87
Nicolaie Iorga, O episcopie de suprimat: cea de Galaţi (Făgăraş), Revista Istorică, X. 1924, p. 179,
considere qu'il s'agit de Gregoire Ţamblac.
MH Ibidem, p. 179. A. Welykyj, op. cit„ p. 145-150. Pour Ies details: O. Halecki, op. cit„ p. 83 et
gassim.
9
A. Welykyj, op. cit„ p. 153-154.
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seulement apres quelques annees, de la Transylvanie. En 1466 I'eveque a porte
plainte au Pape car l'eveque de Transylvanie, Nicols et d'autres prelats, clerge et
la"iques de la diocese de Transylvanie, I'avaient empeche de derouler son activite
conformement au decret florentin et lui avaient pris des biens, de I'argent et
d'autres richesses qui revenaient a son rang d'eveque'!('. Le Pape a ordonne a ses
archeveques de Esztergom et Kalocsa, Ies plus grands prelats catholiques de
Hongrie, d'enqueter la plainte de l'eveque Makarios. L'evolution favorable a
l'eveque uniate est reveJee par un autre document de 1469, dans lequel Ie voi"vode
de Transylvanie, Jean Pongracz ordonnait au magistrat de Ia viile Sibiu d'aider
„Macarius episcopus Gallicensis" a encaisser Ies taxes et Ies revenus dus aux
pretres roumains du territoire soumis a leur juridiction administrative91 •
A propos de cet eveque Makarios ii y a dans l'historiographie roumaine
des theories fantaisistes. Une longue periode Ies historiens roumains consideraient
que le siege de sa diocese etait une localite de Transylvanie, Galaţi, pres de Bistriţa
ou de Făgăraş • Un des merites de N. Iorga etait sa capacite de reconnaître ses
erreurs. Apres la publication des documents de denomination a la diocese de Halici
de Makarios, par l'historien polonais A. Prochaska, N. Iorga revoit ses opinions et
admet l'existence de Ia diocese Halici 93 • En 1903-1904 deja, A. Bunea soutenait
I' existence du titre de Halici 94 • Revelatrice pour la position des historiens
orthodoxes est I'affirmation de S. Dragomir: „aujourd'hui a ce titre de Ha/ici ...
n 'y tient aucun homme serieux"(sic!)95 •
L'explication du sejour de Makarios en Transylvanie est elle aussi
diversifiee. A. Bunea le considerait „l'eveque faufile en Transylvanie" (sic!) a
cause de sa nonacceptation a Halici par Ies eveques catholiques polonais96 • Z.
Pâclişanu, qui ne connaissait toute la documentation publiee a ce moment, affirmait
que son titre etait pris a une diocese catholique disparue, qu'il etait nomme du
92

'!(I " ... Nicolaus episcopus Transylvaniensis el nonnulli alii ecclesiarum praelali el clerici ... ipsum
Macharium episcopum, quominus ponlificalia officia exercuil ac pacifica possessione huiusmodi frui
el gaudere possit, impedire cumque contra tenorem dicti decreti multipliciter vexare ac perturbare
praesumserunt hactenus et praesumunt ac etiam ipsum Macharium episcopum nonnullis bonis,
pecuniarum summis et rebus aliis, ad mensam episcopalem Gallicensem spectantibus nequiter
spoliaverint ... ", Erdujhelyi Menyhert, Magyarorszagi gorăg katolikusok a mohacsi vesz elott, in
Katholikus Szemle, 1897, p. 52, note I.
91
" ••• Quia is Reverendus Makarius Episcopus Gallicensis super presbyteros wolachales certam
taxam el proventus suos exigere habet ... ", Pesty Frigyes, Szărenyi bansag es Szăreny wirmegye
lărtenete, I, Budapest, 1878, p. 347-348, note 3.
92 I. Boroş, op. cit., p. 281-284; N. Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal, Bucureşti, 1902, p. 17 et 317-319;
I. Lupaş. Istoria bisericească a românilor ardeleni, Sibiu, 1918, p. 24.
93 N. Iorga, O episcopie de suprimat: cea de Galaţi (Făgăraş), in Revista istorică, X, 1924, p. 178179.
94
A. Buneii. lerarchia românilor ... , p. 120-121.
95
S. Dragomir, Două monografii istorice, in Revista teologică, 1-2, 1914, p. 27.
96
A. Buneii. Vechile episcopii româneşti ... , p. 16.
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debut pour Ies roumains de Transylvanie a la suite des rapports de Capistrano97 • Les
historiens ukrainiens ont eux-aussi des avis di'1ergents. Al. Bobak lui plaiyait le
siege au monastere St. Nicolas de Mukacevo 98 , hypothese combattue par Al.
Baran99 •
La diversite d'opinions des historiens impose quelques eclaircissements et
analyses des documents. L'ancienne diocese et puis metropolie de Halici - integree
en 1401 a la metropolie de Kiev, Halici et Russie par Ia restructuration determinee
par Ies puissances de la region 11 x1 - a eu jusqu'a 1391, Ia juridiction des orthodoxes
du nord de l'Hongrie et de la Transylvanie 1111 • Apres cette date cette jurisdiction est
revenue a stavropighias institue au monastere de Peri (Maramureş). Les orthodoxes
du reste de la Transylvanie se trouvaient sous juridiction, plutât formelle, du
metropolite de la Valachie qui etait aussi exarque patriarcal en Transylvanie 1112 • Le
Pape Calixt III, au conseil d'Isidor, metropolite de Kiev, mais abouti a cette
fonction d'un monastere grec donc meconnaissant de la situation juridique reelle et
complete de sa diocese, avait recree Ia diocese de Halici. La diocese de Halici etait
subordonnee a la metropolie de Kiev 1113 • On suppose que des le debut ses territoires
y comprenaient ceux habites par Ies roumains et Ies ruthenes en Hongrie et
Transylvanie grâce a la reconstitution de la juridiction de l'ancienne diocese de
Halici. Car dans le document de 1466 on mentionnait qu'a la suite de sa
denomination par le Pape, Makarios avait en possession et administration la plupart
de la diocese et des biens de I'eglise c'est-a-dire ce qui se trouvait dans Ies dioceses
de Oradea, Transylvanie et Eger (Agria) et en tant que veritable eveque de Hal ici ii
y a ete reconnu par tous, ii a preche a tous ce qui vivaient en rite grec, Ies a conduit
et leur a appris tout ce qui appartenait a l'eglise romaine, conformement au decret
du Concile ~cumenique de Florence 11 ». Grâce a son mandat pontifical ii a exerce
donc sa juridiction en Transylvanie et au nord de l'Hongrie aussi. II a exerce son
autorite sur Ies ruthenes aussi, parce que dans sa diocese catholique d' Agria etaient
Z. Pâclişanu, Propaganda .. „ p. 4-34; idem, Ungaria şi acţiunea catolică în Orient, p. 195.
Al. Bobak, op. cit„ p. 52-55.
99
Al. Baran, op. cit., p. 23-24.
iixi Ş. Papacostea, op. cit„ p. 532-540.
1111
R. Popa, op. cit„ p. 216.
1112
Ş. Papacostea, Bizanţul şi cruciata la Dunărea de Jos la sfârşitul secolului XIV, in Analele
Academiei Române. Memoriile secţiei de Ştiinţe Istorice, seria IV, tom XV, 1990, p. 152.
1113
A. Welykyj, op. cit„ p. 146.
97
98

1114
" ••• ipseque Macharius episcopus possessionem, vei quasi regimen el administrationem bono rum
dictae ecclesiae seu maioris partis ipsorum: videlicet quae in Varadiensi et Transilvaniensi ac
Agriensi diocesi consistunt, assecutus extiterit et tamquain verus episcopus Gallicensis ab omnibus
tentus et reputatus existat ac pontificalia officia et ea quae sunt ordinis et jurisdictionis, exercuerit,
omnibus illis, qui secundum ritum graecorum vivunt el suae jurisdictionis existunt, omnia
praedicaverit, dixerit ac decreverit, quae tenet, approbat et observat sancta romana ecclesia juxta
decretum concilii ycumenici florentini, dudum celebrati ... ", Erduhelyi Menyhert, op. cit„ p. 46, note
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Ies comitats Ung, Bereg et d'autres qui avaient une population ruthene. Meme le
comte Maramures etait en juridiction de la diocese Agria. II n' est pas impossible
que le premier „intrus" depassant Ies droits de stavropighias du monastere de Peri,
soit Makarios, et l'inclusion dans la traduction en latin (1494) du privilege
patriarcal de 1391 du fragment concernant Ies eveques qui aident le prieur de Peri,
fGt cause par ce precedent. On doit remarquer que Makarios n'avait pas la
juridiction des orthodoxes roumains et serbes, de la diocese Cenad et celles du sud
de l'Hongrie.
Apres I' enquete faite par Ies archeveques de Esztergom et Kalocsa ayant le
mandat du Pape, I' eveque Makarios commern;a son mandat episcopal. On suppose
qu'on ait realise un compromis entre lui et l'eveque catholique de Transylvanie,
parce qu' en 1468 Ies orthodoxes qui habitaient Ies domaines des catholiques
devaient payer le dîme a cette diocese-la 1115 • Le mandat est assez ambigu, parce que
tous Ies proprietaires, a l'exception de ceux de Haţeg et Maramureş qui etaient des
roumains orthodoxes, appartenaient a la confession catholique! lien resulterait que
Makarios aurait seulement Ies revenus des roumains du domaine royal (le
document de 1469 en fait mention) et d'autres roumains, peu, d'ailleurs. Quant
meme, dans toute l'Hongrie y inclus chez Ies serbes orthodoxesw6, on a generalise
la perception du dîme catholique ce qui a genere des mecontentements et la
necessite de reglementer la situation a l'aide de l'autorite royale Ies dernieres
decennies du xve siecle.
Beaucoup d' autres problemes concernant I' eveque Makarios restent
incertes et ne peuvent etre resolus a cause du manque d'informations
documentaires. N'importe quelles speculations risquent la fantaisie de l'historien et
Ies limites de la recherche historique.
Makarios a ete un eveque legalement investi pour Ies roumains et Ies
ruthenes de Hongrie. De bon gre au de mal gre ii avait ete finalement accepte et ii
avait exerce son autorite. Apres 1470 ii disparaissait de la scene des disputes
confessionnelles. Apres sa mort on ne sait rien de l'existence d'un autre eveque
uniate. Sa place c' est a dire la juridiction des orthodoxes en Hongrie, sera prise par
des prelats orthodoxes lances a recuperer "Ies brebis egares" a l'Union.
Le contre-attaque orthodoxe. La reconstitution de l'hierarchie orthodoxe
en Hongrie
Apres la mort de I' eveque uniate Makarios on assiste a un revirement de
l'eglise orthodoxe a l'interieur du royaume de l'Hongrie. Sur le fond du vide
d'autorite cree par sa disparition, ii s'est forme une hierarchie orthodoxe
1115

l<l<•

I. D. Suciu, op. cit, p. 62. E. Hurmuzaki, op. cit., 11/2, p. 182.
Cf. supra, note 81.
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noncanonique initiee par diverses autorites ecclesiastiques des Etats vo1sms qui
avaient assume chacun le role de defendant de l'orthodoxie.
La mort de Makarios peut etre placee entre 1469, I'annee de son demier
mention documentaire et 1479, date de Ia premiere attestation d'un autre prelat de
l'eglise orthodoxe de l'Hongrie. La demiere partie de l'intervalle est plus probable.
En 1479 le metropolite Iovanchyk de Belgrad intervenait aupres du roi de
l'Hongrie, Mathia, pour que tous Ies pretres roumains de rite grec de Maramures
fussent exempts de toute taxe 107 • Le document a suscite une serie de disputes
historiographiques a propos de l'existence d'une imaginaire diocese de l'eglise
orthodoxe roumaine en Transylvanie. Certains historiens orthodoxes trop zeles a
placer a une penode plus eloignee cett~ hierarchie ont soutenu !'idee que le scribe
s'etait trompe de localite et ii s'agissait de Alba Iulia (Alba Iuliensis) et non pas du
Belgrad serbe (Nandoralbensis). Meme apres la publication de la photocopie du
document, l'erreur d'interpretation a persiste. En plus, Mircea Păcurariu, l'auteur
d'une vaste monographie sur l'histoire de l'Eglise roumaine a lance une nouvelle
hypothese plus qu'impossible: le scribe s'est trompe, ii s'agissait de Nandorensis,
un village du comte Hunedoara 1118 (sic!!!). Tout commentaire est superflu ! Dans le
document ii s'agit du metropolite serbe ayant le siege metropolitain a Belgrad.
Apres l'occupation de la Serbie par Ies turcs, en 1459, l'hierarchie
orthodoxe serbe a ete restructuree, le patriarcat serbe aboli et l'eglise serbe,
conduite par le metropolite, est devenue subordonnee au Patriarcat de
Constantinople 1119 • Les metropolites serbes se sont refugie en Hongrie apres 1459 110 •
Certains historiens expliquent l'intervention du metropolite serbe en faveur
des pretres de Maramureş par l'existence des domaines des familles regnantes
serbes en Hongrie 111 • Cette premise est valable seulement dans la mesure ou on
admet, qu'en general, la maîtrise de certains domaines en Hongrie par Ies despotes
serbes, avait favorise l'immigration des serbes a cause du danger ottoman, y inclus
Ies chefs de l'eglise serbe. Mais entre <;a et l'existence concrete de certaines
proprietes des despotes serbes pres de Maramures a certaines periodes, s'impose
une distinction nette. Aucun despote serbe n'a eu aucune possession en
1117

" ••• ad solutionem quarumcunque taxa rum ordinariarum scilicet extraordinariarum , in medium
regnicolarum nostro rum solvi debentium . . . universos et singulos valachos presbyteros fidem
graecam tenentes, in comitalu Maramarosiensi existentes, presentes et futuros ... ". Parmi Ies edition:
I. Mihalyi, op. cit., p. 536; A. Petrov, Drevnyejsija gramoty po istoriji karpato-rusjkij cerkvy i
eparchiji I39I-I498 g., Praga, 1930, p. 160-161; photocopie, Annex no. 3. L'original est garde aux
Archives de l'Etat de la region Zakarpattia, Beregovo, Ucraina, fond 151, opis 25, no. I, f. I.
1118
M. Păcurariu, Istoria bisericii ortodoxe române, I, Bucureşti, 1980, p. 278.
im Yvan Radonitch, Histoire des Serbes de l'Hongrie, Blond et Gay Editeurs, Paris, Barcelone,
Dublin, 1919, p. 103-104.
1111
Les Serbes de Hongrie leur histoire leurs privi/eges, leur eglise leur etat politique et social,
Praque, 1873, p. 424.
111
A. Bunea, Ierarhia românilor ... , p. 155.
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Maramureş, mais dans Ies comtes voisins, Bereg et Satu Mare. Et apres la mort de
George Brancovici, en 1457, celles-ci etaient revenues a la famille des Hunyades 112 •
L'intervention du metropolite serbe s'explique dans le contexte du vide
d'autorite cree par la mort de l'eveque Makarios. Le metropolite serbe a essaye de
s'y substituer, etant aussi le seul prelat orthodoxe reconnu tel quel par Ies autorites
hongroises de ce moment-la. L'intervention et l'exemption de taxes etait une
modalite de determiner Ies pretres de Maramureş a l'accepter en tant que leur
superieur. L'eglise orthodoxe de Maramureş avait deja son hierarchie, a Peri. Au
temps de Makarios lui a ete acceptee sa juridiction. Ce compromis entre Ies pretres
de Maramureş et le metropolite serbe n'a pas dure longtemps, probablement a
cause de l'apparition dans la region des nouvelles puissances ecclesiastiques aussi.
Le metropolite n'est la meme personne que Jean, le premier eveque de Mukacevo,
comme essaient faussement quelques historiens a l'identifier 113 • Mais il n'est pas
impossible que ce soit lui celui vise par le prieur du monastere de Mukacevo, Luca,
en 1488, quand celui-ci a porte plainte au roi parce que quelqu'un etait intervenu
(impetere) dans sa juridiction 114 • Surement le metropolite serbe a essaye d'imposer
son autorite sur Ies autres eglises orthodoxes de Hongrie aussi (peut-etre qu'il a
meme reussi en partie). C'est seulement une probabilite car Ies sources ne donnent
aucune autre information sur ce metropolite (ni des suivants prelats serbes des
decennie suivantes).
Au dessus de l'eglise orthodoxe roumaine de Transylvanie s'est constitue
une propre hierarchie a cette periode-la. II n'est pas impossible que celle-ci eut
bloque finalement Ies demarches du metropolite serbe. II est sur que pendant la 9e
decennie du XVe siecle fonctionnait „une metropolie" a Feleac, pres de Cluj. Un
ecrit d'un tetraevangeliaire de l'eglise de Feleac de 1488 mentionnait l'existence de
l'archeveque „Chir Danii!", qui avait ordonne une copie de ce livre d'eglise et
avait bâti une eglise dans le village Feleac 115 •
L'archeveque ou le metropolite de Transylvanie, ayant son siege Feleac, a
ete reconnu, au moins theoretiquement, par Ies eglises orthodoxes de l'Hongrie de
nord et de Transylvanie. Car, en 1494, a l'occasion du renforcement du privilege

Pesty Frigyes, Brankovics Gyărgy râcz despoia birtokviszonyai Magyarorszâgon es a râcz despoia
czim, Budapest, 1877, p. 43-46.
113
Hodinka A., A Munktics găr. kat. tort., p. 194; Al. Cziple, Documente privitoare la episcopia din
Maramureş, in Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, seria II, 38-39, 1915-1916,
112

p. 252-254.

114
Le document a A. Petrov, op. cit., p. 162-163. Al. Baran, op. cit., p. 25, a l'opinion que !'intrus
aurait ete Makarios. L'affirmation peut etre valable pour Ies deux, Makarios et le metropolite serbe.

« ... a ete fait ce tetraevangile a l"ordre de notre tres saint archeveque Chir Danii/ aux jours du
grand roi Malia. On a ecrii le nom de Feleac, pres de la viile Cluj ou on edifie une eglise aussi ... En
6997 (1488) au mois d'octobre, 25 jours » (c'est en slavone) :Victor Popa, Consideraţii critice cu
privire la Mitropolia Transilvaniei din sec. XV şi al XVI-iea şi a raporturilor ei cu Moldova, in
Mitropolia Banatului, 1958, 8, nr. 7-8-9, p. 408.
115
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patriarcal de 1391, pour le monastere de Peri Maramures, sollicite au fond du
conflit avec la recente diocese de Mukacevo, le prieur de Maramures devait
manifester le respect du a l'eveque de Mukacevo et soumission envers son
superieur, l'archeveque de Transylvanie 116 • Cet archeveque peut etre identifie
seulement dans la personne du metropolite de Feleac 117 • L'acte est une preuve que
Ies autorites l'avaient admis et avaient reconnu ses droits. La fondation et le
fonctionnement de celte diocese est du au meme vide de puissance cree apres la
disparition de Makarios. C' etait une institution non-canonique, parce que la
Metropolie orthodoxe de la Transylvanie a ete fondee seulement en 1600 par Mihai
Viteazul. Son statut non-canonique resuite aussi du fait qu'au XVIe siecle elle etait
une simple diocese. II n'est pas impossible que sa fondation et son fonctionnement
soit favorise par Ies relations entre Etienne le Grand, le prince regnant de la
Moldavie et le roi Mathia apres 1484. Le ferrage du livre d'eglise ci-mentionne,
par le tresorier Isac en 1498 118 , indique l'existence d'une liaison avec la Moldavie.
Mais on conteste Ies affirmations conformement auxquelles le râle essentiel dans le
fonctionnement de cette diocese l'aurait eu la politique d'Etienne le Grand en
Transylvanie 119 • Le nom des deux metropolites connus des inscrits et des notes est
accompagne du nom "Chir", ce qui prouve leur provenance des monasteres grecs.
II s' agit d'une oeuvre missionnaire orthodoxe destinee a annihiler Ies effets de
l'Union de Florence et le regne de Makarios. Reconnaître sa juriduction par le roi
dans le document de 1494 doit etre vu comme une manoeuvre du prieur de Peri
pour se soustraire aux pretentions de I' eveque de Mukacevo. II preferait
l'archeveque de Transylvanie - un titre plutât symbolique--qui, probablement, ne
contestait son privilege patriarcal.
Le caractere missionaire des metropolites de Feleac resuite aussi de leur
siege. Feleac etait un village de paysans serfs roumains du voisinage de la ville
Cluj. L' explication de Victor Pop du genre "le besoin des paysans serfs d' avo ir un
archi-pasteur ou Ies interets economiques des citadins de Cluj soutenus par la
royaute" 120, est puerile. Probablement ii y a eu a Feleac quelque contexte favorable
inconnu aujourd'hui, mais toute explication reste dans le domaine des speculations.
Une preuve du fait que la fondation de l'hierachie orthodoxe en Hongrie avait ete
non-canonique et missionaire est qu'a la meme periode avait ete fondee la diocese
de Mukacevo. Cette initiative est venu d'autres fors, et Ies conflits d'autorite
generes prouvent le parallele purement accidentell des actions. L'historiographie
Le document I. Mihalyi de Apşa. op. cit., p. : Z. Pâclişanu, În jurul ierarhiei românilor ardeleni,
in sec. XV, in Revista Istorică Română, XIII, 1943, fasc. 2, p. 5-15 a mis fin la dispute
historiographique propos du probleme de toponymie.
117
M. Păcurariu, op. cit., p. 280; V. Popa, op. cit., p. 408-409.
118
V. Popa, op. cit., p. 409.
119
Ibidem, p. 418.
1211
Ibidem, p. 404.
116

https://biblioteca-digitala.ro

Les implications confessionnelles du Concile de Florence

55

ukrainienne essaie de placer le plus loin en temps la fondation de la diocese
Mukacevo.
Les premisses de sa fondation sont en correlation aux consequences du
Concile de Florence et aux demarches d'lsidor en Hongrie. Hodinka Antal soutient
la fondation de la diocese entre 1439-1455, consequence du Concile florentin 121 • Le
pretre Luca a ete consacre eveque et ayant la permission du roi a elargi sa
juridiction sur tous Ies ruthenes de l'Hongrie. II soutient que la diocese n'a pasete
fondee d'une maniere canonique 122 • Selon Papp Gyorgy entre 1440-1443 Isidor a
investi Luca en tant que grand vicaire, et non pas comme eveque 123 • A. Petrov place
la fondation de la diocese au meme temps que I' apparition documentaire du
premier eveque connu a ce titre entre 1490-1491 124 • Al. Baran soutient que le
vicariat de Luca a ete institue apres le Concile de Florence, ce qui etait impossible
avant 125 • L' U nion a donne au metropolite Isidor I' occasion de reforrner I' egliser. La
diocese a ete instituee par la Metropatie de Kiev, au temps de Iona (antiunioniste)
et puis confirmee par le roi d'Hongrie, Vladislav IJl 26 •
L'analyse des documents concemant Luca et le monastere St. Nicolas de
Mukacevo ne confirme pas l'existence d'un vicariat au milieu du XVe siecle. Le
privilege de 1458 mentionne nettement la place de Luca et du monastere dans
I' hierarchie orthodoxe de la region. Le monastere etait seulement une paroise,
elevee conformement aux habitudes du royaume, et Luca en etait le pretre qui
l'administrait depuis plusieurs annees 127 • Luca etait un "primus inter pares" dans
I' hierarchie orthodoxe locale. Le titre de pretre paroissial est impropre mais le
document a ete redige par un scribe forme dans Ies ecoles catholiques, qui
connaissait l'hierarchie de son eglise. Conformement aux canons de l'eglise
catholique la paroise etait l'eglise principale entre autres eglises, independante et
ayant droit au dîme 128 • L'application du terme Luca et au monastere St. Nicolas
s'explique par la position de leader qu'avait le prieur du monastere sur Ies eglises
et Ies pretres orthodoxes de la region Mukacevo. S'il s'etait agi d'un vicaire et du
vicariat, institutions existentes a l'interieur de l'eglise catholique aussi, on y aurait
121

Hodinka A., A Munkacs gor. kat. tort., p. 192-194.
Ibidem, p. 324-327, 367-369.
123
Papp Gy., A Munkacs p. eredele p. 4-5, 11, 20.
124
A. Petrov, op. cit., p. 146.
125
Al Baran, Metropolia Kioviensis, p. 17-18.
126
Ibidem, p. 40.
127
" .•• Luce presbiteri Rutlzeni ... ad plebaniam Ruthenicalem sancti Nicolai prope possessionem
Munkach, Monostor vocatam, ritum Ruthenorum fundatum, cum sua solita jurisdictione quam
videlicet plebaniam ipse Lucas se a pluribus retroactis annis de iure tenuisse, ... auctoritate nostra
regi qua lzuiusmodi plebania more predecessorum nostro rum regum Hungarie ... duximus eligendum
et nominandum ... ",A. Petrov, op. cit., p. 158-159.
128
"... Ecclesia plebanialis erai ecclesia ruralis principalis inter ce teras ecclesias cura/as,
independens et ius decimarum habens ... Plebani erant clerici harum ecclesiarum ... ", A. Tauber,
Manuale juris canonici continuo respectu habito ad Hungariam, Sabariae, 1904, p. 276.
122
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mentionne c;a. La paroise se rapporte premierement au monastere et son statut dans
la region. En 1493, quand un eveque y remplissait deja sa fonction, a l'occasion du
proces pour le droit de dîme sur deux villages, le pleban catholique de Mukacevo
utilisait le meme terme pour le monastere: Ies droits de sa paroise (de l'eveque
mais apropos du monastere) 129 •
L'adhesion de Luca a l'Union est discutable au contexte ou le domaine
Mukacevo, ou etait situe le monastere s'etait trouve une longue periode sous le
regne du despote serbe George Brancovici 130 , defendant de I' orthodoxie et
anticatholique convaincu. Meme le monastere en a beneficie d'un privilege, acte
qu'on connaît seulement de sa mention dans un proces de 1493 131 • Seulement apres
la mort du despote quand le domaine etait sous le regne de la famille Hunyad,
probablement sous l'influence de l'eveque Makarios aussi, existait la possibilite
d'une adhesion de Luca a l'Union.
La fondation de la diocese orthodoxe de Mukacevo apres la mort de Luca
vers 1488-1491, doit etre placee au contexte des campagnes des orthodoxes de
I' instituer en Hongrie sur Ies eglises orthodoxes, suite de Ia disparition de Ia
juridiction de l'eveque uniate Makarios. L'eveque Jean a besoin du mandat du roi
de I' Hongrie pour etre reconnu par Ies pretres ruthenes 1.n. Le prieur du monastere
Peri (Maramures), avec lequel ii entre en conflit a cause des pretentions de
juridiction, ne conteste pas sa qualite d'eveque et le roi d'Hongrie reconnaît ses
attributions episcopales. Ayant en vue le precedent ou la diocese de Hatiei, qui
avait juridiction meme dans ces regions - au temps de Makarios et etait
subordonnee la Metropolie de Kiev, on adhere a l'opinion de Al. Baran qui disait
que le metropolite Iona antiunioniste aurait envoye l'eveque Jean de Mukacevo.
On accentue que l'action s'inscrit dans Ies campagnes de couverture du vide de
juridiction episcopale cree apres la mort de l'eveque uniate Makarios.
La fondation de l'hierarchie orthodoxe de l'Hongrie a ete favorisee aussi
par I' attitude moi ns hostile des rois de I' Hongrie envers I' orthodoxie, au contexte
ou l'Union est devenue un souvenir. Le canonicite des nouvelles institutions
ecclesiastiques est controverse et contestable mais s'explique par le caractere
missionaire adopte par Ies prelats des pays voisins pour recuperer le territoire perdu
a la suite du fonctionnement de l'eveque uniate Makarios.

129

"
Ex opposito adstitit coram nobis honorabilis Dionisius, „.ecclesiae s. Martini episcopi et
confessoris in oppido Munkachfundatae plebanus, proponens, qualiter saepefatus lohanes, episcopus
Ruthenusfalsis /iueris mediantibus jura plebaniae suae diruere 1110/itus sit ... ", A. Petrov, op. cit., p.
170-1.
130
Balajthy J6zsef, Munkacs, Debreczen, 1836, p. 22-27.
131
" ••• quasdam lilleras, ... alias Despoti magni, Rascianorwn idiomate confectas ... ",A. Petrov, op.
cit.' p. 168.
132
Ibidem, p. 164-167.
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La noblesse roumaine entre orthodoxie et catholicisme

L'elite de la population roumaine de la Transylvanie proprement-dite et Ies
parties de l'est de l'Hongrie, qui avait reussi la reconnaissance officielle de l'Etat
nobiliaire au Moyen Age a constitue cette entite connue sous le nom de „noblesse
roumaine"m. On mentionne clairement dans Ies documents au sujet de cette elite le
titre des nobles roumaine: "nobiles valachi". Du point de vue social ils
appartenaient a I'etat nobiliaire du royaume qui etait un seul, concept quant a
I'appartenance ethniqueD~. Malgre certaines mesures restrictives prises par Ies
aucorites royales pour le caractere obligatoire de I'equivalence entre l'appartenance
a la cathegorie nobiliaire et la religion catholique, Ia noblesse roumaine est restee
en majorite orthodoxe. Les preuves d'adoption du catholicisme se rapportent
d'habitude a !'elite nobiliaire roumaine.
Le proces d'adoption du catholicisme par Ies feodaux roumains de Banat
s'est superpose au proces de legalisation du statut nobiliaire par l'acquisition de
diplâmes royaux qui confirmaient leur regne au dessus des villages. Conformement
a certaines recherches recentes Ies cas sure de conversion au catholicisme des
nobles de Banat sont plus nombreux apres le Concile de Florence 135 • L'Union est
traite en tant que formule de compromis. Du moment ou le rite restait tel quel on
suppose que Ies feodaux roumains n' avaient pas receptionne leur statut
confessionnel de schismatiques aux uniates, c'est-a <lire catholique de rite grec.
C' est la noblesse rourilaine et la population des villes Caransebes et Lugoj en
principal qui ont constitue Ies segments principaux de la population roumaine ayant
adopte le catholicisme. A la fin du XVe siecle I' appartenance de la noblesse
roumaine de Banat au catholicisme apparaît en tant que phenomene generalise, ce
qui explique la sanction des exceptions. L'existence d'un catholicisme de rite grec
est mise cependant sous le signe de doute, existent !'idee que meme s'il avait
existe, Capistrano aurait impose le rite romain 136 • Mais on neglije une preuve
eloquente de l'existence du catholicisme de rite grec: des 1676 au village Slatina
ou ii y avaient 30 maisons de catholiques Ies fetes etaient proclamees d'apres le rite
greclJ 7 !!! Elles pouraient etre Ies restes d'une adoption de l'Union de Florence.
Et pourtant dans la region Banat Ies preuves directes d'adoption du
catholicisme se rapportent seulement a !'elite nobiliaire. A coup sur Ies familles des
m Pour definition, abord historiographique et bibliographie: Ioan Drăgan, Studiu introductiv.
Nobilimea românească din Transilvania - o problemă controversată în istoriografia română, in
Nobilimea românească din Transilvania (coord. Marius Diaconescu), Satu Mare, 1997, p. 5-35.
4
1J A.A. Rusu, Ctitori şi biserici .... p. 24.
135
Ligia Boldea, Înnobilare şi confesiune în lumea feudală românească, in Banatica, 13/11, 1995, p.
34, 37.
6
IJ V. Achim, Catolicismul la românii din Banat Îl! Evul Mediu, in Revista Istorică, serie nouvelle,
tom VII, 1996, nr. 1-2, p. 47-50.
137
" ••• Unde tra Sebis et Carasseuo vie l'uiza vil/a detta Slatina, ove sono lre/l/a case di cattolici de/
rilo Romano, la ge/l/e bona el semplice benche le feste fanno alia Greca. Habitano per le selve el le
mo111ag11ie pascolando le peccorre el l'allri besliami.": Relaliones missionariorum de Hwzgaria el
Transilvania, ed. I. Gy. Toth, Budapest-Roma, 1994, p. 220.
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nobles de Măcicaş, Gârlişte, Bizerea, Mâtnic etc. etaient catholique. On retrouve
certains membres de ces familles dans l'hierarchie locale catholique 13 K. Peut-etre
toujours de la region Banat etaient aussi ces roumains remarques par l'humaniste
Flavius Blondi en 1453 a I' occasion des pelerinages a Ia Sainte Siege 139 •
Quand on apprecie Ies effets de I'Union religieuse sur Ies nobles roumains
de Banat on doit garder une certaine reserve. Le proces d'adoption du catholicisme
par Ies elites a commence des le XIVe siecle. On ne doit par negliger Ie fait que
dans cette region Ies missionaires franciscains etaient plus forts qu' ailleurs.
Capistrano, gui y avait ete quelques mois, a marque la fin (mais aussi l'etape
decisive) d'un proces comrnence a l'epoque de Ludovic le Grand. La dimension de
l'action de l'inquisiteur est revelee par des rapports du xvr siecle, apres plus de
100 ans, gui gardaient le souvenir de Capistrano. Des la fin de ce siecle ii y
existaient des comrnunautes catholique roumaines ou ii y avaient environ 10.000
habitants 140 • Les passages singuliers au catholicisme apres Florence, attestes par des
documents, on peut las expliquer par la conjoncture. La meme periode coincide a
I' ascension de ces nobles. L' opportunisme social et religieux surpris par A. A.
Rusu chez la noblesse roumaine de Haţeg s'applique aussi en Banat.
Haţeg presente seulement des cas singuliers de passage au catholicisme.
On connaît seulement quelques familles dont Ies membres ont adhere a la religion
catholique: Ies Cândea de Râu de Mori, Ies nobles de Ciula, Arca, Sălăşeni,
Ostroveni etc. mais pas plus de 10-15 familles nobiliaires 142 • Certains representants
ont acqueri l'hierarchie catholique. D'autres, ayant acquis diverses etapes de
l'hierarchie laîque, comme Jean Cândreş par exemple, construisent et fout des dons
pour des etablissement catholiques 143 • Au contexte favorable cree par l'acte de
Florence on peut expliquer la repeinture de l'eglise catholique de Sântămărie Orlea,
aux fresques avec legendes slaves, apres 1447, quand Ies maîtres du village
deviennent Ies nobles Cândea de Râu de Mori 144 •
A. A. Rusu, evaluent Ies succes du catholicisme parmi Ies roumains de
Haţeg, considere qu'il y resout un tableau aux engagements nombreux, a l'effet
141

13
K L.
139

Boldea, op. cit., p. 38-39.
Akxandru Marcu, Rijlessi di storia rumena in opera italiane dei secoli XIV el XV, in Ephemeris
dacoromana, l, 1923, ·p. 362-363. Certaines conversions ont eu lieu d'une maniere fastueuse au
Vatican meme. En 1433 Pierre fils de Blasiu de Orăştie a ete baptise a l'eglise St. Pierre par
l'empereur Sigismund de Luxemburg meme. Cf. Daniel Barbu, Pelerinage a Rome el croisade.
Co11tribu1io11 a l'his1oire religieuse des Roumains dans la premiere moitie du XV" siecle in Revue
Roumaine d'Histoire, 33, 1994, nr. 1-2, p. 30.
140
Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti,
Bucureşti, 1937, IX, p. 472: ". .. ad Valachos Caransebesienses ac Lugosienses, locaque
circumiacenlia (in quibus plus quam JO.OOO Christianorum animae numerabanlur, el hi a 60 ferme
annis, teste pro tune piae memoriae cardinali Visconti, sacerdotes calhollicos non habebanl, quos
olim ab errore Graecorum Beatus Ioannes Capistranus ad fidem reduxerat catholicam) ... ".
141
A.A. Rusu, Ctitori şi biserici ... , p. 27.
142
Ibidem, p. 36-42.
143
A.A.Rusu, I.A. Pop, I. Drăgan, Izvoare privind evul mediu românesc. Ţara Haţegului în secolul al
XV-iea, Cluj-Napoca, 1989, p. 173.
144
A.A. Rusu, Ctitori şi biserici ... , p. 36.
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formei, ce qui explique le manque d'une vie religieuse catholique normale. II
propose l'adoption du terme heterorthodoxe pour ce genre de catholiques. II admet
I' existence de certai nes options radicales, determinees par un opportunisme
social 145 •
Le raccordement de ces conversions aux suites de Concile de Florence doit
etre effectue ayant une certaine reserve. En Haţeg aussi cette periode co·incide a
l'affirmation etala reconnaissance du statut nobiliaire de la feodalite roumaine. Au
XVf siecle A. Verancsics gardait encore le souvenir du fait que Ies roumains de
Haţeg avaient ete anoblis, suite de leur participation aux campagnes militaires de
Jean Hunyad 146 • Les cas de passage au catholicisme doivent etre mis en correlation
a I' evolution sociale, a ce cur.sus honorum qui implique, pour Ies nobles roumains,
des compromis religieux aussi. L'evolution des elites roumaines peut etre encadree
ainsi: knez, knez reconnu au diplome, noble. Ayant acquis le titre de noble ii aspire
a s' encadrer a la structure respective, en resout le compromis et I' opportunisme
religieux et social. Le Concile de Florence, a la mesure ou ii avait ete receptionne
par Ies elites, en a ete au plus un stimulent, grâce au bouleversement produite au
sein du systeme de valeurs. Une preuve en ce sens est le Maramureş. La feodalite
roumaine y a ete elevee au rang nobiliaire des le XIVe siecle. Le relevement de la
feodalite roumaine au rang nobiliaire en diverses regions de l'est de l'Hongrie
depandait d'abord des imperatifs militaires du royaume. II n'y a aucun temoignage
qui atteste que le statut social des nobles roumains flit conditionne par
I' appartenance a la religion catholique.
Au Maramureş Ies documents attestent des passages singuliers â la religion
catholique des la fin du XIV" siecle. Certains membres de la familie Dolhay ont ete
rebaptises en religion catholique environ 1400 et ont obtenu la dependance directe
de l'eglise de leur village a Ia diocese de Esztergom 147 • Un cas interessant est offert
par la familie Bilkey, residente au comte voisin Bereg, aux frontieres du
Maramureş. Au debut du XVe siecle l'appartenance a l'orthodoxie est prouvee par
la fondation d'un monastere orthodoxe 148 • Mais un jeune homme de cette familie
est envoye a l'apprentissage, surement au milieu catholique, ce qui suppose
obligatoirement le rebapteme, parce qu'environ 1437 ii etait le Jecteur prefere de
J'empereur Sigismund de Louxemburg 149 • La familie Dragffy est un cas bienconnu
de passage de la religion orthodoxe a celle catholique, proces qui peut etre place Ies
anees suivant la disparition des chefs des familles, Bale et Drag (en 1400-1402),
protecteurs du monastere Peri. Pendant la seconde moitie du XVe siecle le plus
145

Ibidem, p. 42.
" ••• districtum Hazak incolentibus ... qui tempo re Joa1111is Hwnyady, inde ori undi, nobilitatem,
quod semper contra Turcas pug11a111i strenue affuerunt, adepti sunt." - Verancsics Antal, in
Monumenta Hungariae Historiae, Scriptores, II, (I), Buda, 1853, p. 143.
147
lvăny Bela, Aromai szent birodalmi szeki grof Teleki csalad Gyomroi leveltara, Szeged, 1937, no.
141, p. 110-111.
148
Les archives nationales hongroises, Budapest, OF 221.118 (photo). En original - Les archives
nationales slovaques, Bratislava, fond L'archive du Convent aLelesz, acta anni 1418, fasc. 38, no. 66.
149
Petrovay Gy., Lector Regius, in Tărtinelmi Tar, 1887, p. 193-194.
146
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interessant cas de conversion est celui de Mihail, fils de Tatul, un des leaders de la
noblesse roumaine de Maramureş, qui, a l'occasion du remariage, a la vieillesse,
devint catholique. Au Maramureş on voit clairement que seulement l'elite de la
noblesse roumaine a adhere a la religion catholique ayant une option libre: Ies
familles Dragffy, Dolhay, Bilkey, probablement de Domneşti (Urmezo), certains
nobles de Petrova (au debut du xvr siecle fout des contrats de mariages avec des
familles catholiques hongroises des comtes voisins) et Mihail, fils de Tatul de
Ialova (lrholcz). Ce sont des cas radicaux qui s'expliquent par l'opportunisme
social et religieux, la plupart ont eu lieu avant Florence. La plupart des cas de
Haţeg et Banat s'expliquent par l'evolution naturelle de l'elite nobiliaire: du
moment ou apparaissait la perspective d'une ascension sociale, I' opportunisme
social etait accompagne de celui religieux. Les differences de temps entre Ies cas
de Maramureş et de Haţeg et Banat sont causes par Ies differences de temps entre
l'ascension sociale des elites roumaines deces regions.
Mihail, fils de Tatul, est un cas special. II etait, tout de suite apres l'Union,
leader de la noblesse de Maramureş, probablement protecteur du monastere Peri.
Le milieu ou ii agissait lui a permis de connaître Ies evenements de Florence.
L'intervention des nobles roumains en 1442 en faveur de leur monastere est une
consequence directe de la perception des avantages de l'Union. C'etait, au moins a
cette etape-la, seulement un engagement formei des gens de Maramureş envers
l'Union. On a dit deja que l'eveque uniate Makarios n'a pas eu a surmonter des
difficultes pour exerces ses droits episcopaux en Maramureş. C'etait d'autant plus
facile qu'en Maramureş existait une structure ecclesiastique a proprement parler.
L'existence de la meme structure, courtisee tout de suite apres la mort de Makarios,
par Ies prelats orthodoxes de Hongrie, a facilite aussi le maintien de cette forme
d'Union et a empeche le passage massif au catholicisme a proprement parler. Au
Maramureş ii n'y a avaient ni des etablissements catholiques des missionaires non
plus.
On a dit tout ~a pour montrer que Ies diverses conversions, singulieres ou
en groupe, ne sont pas un indicateur reel des influences du Concile de Florence sur
la noblesse roumaine. Des conversions singulieres ont ete effectuees avant le
Concile aussi. C'est un phenomene deja usite par l'elite roumaine au moment
florentin. Seulement Ies conversions de Capistrano de Hunedoara et Banat
effectuees par la force du discours oratoire de l'inquisiteur et des mesures
coergitives a l'adresse des pretres orthodoxes, se rapportaient directement a
Florence. Seulement Ies documents de 1442 a propos du monastere Peri
(Maramureş), discutes au debut de notre etude, revele directement la conscience de
!'impact favorable de l'Union florentine sur !'elite nobiliaire roumaine.
L'intervention des roumains de Maramureş en faveur de leur monastere est un
indicateur de cette perception. On peut supposer (si on fait une parallele) que le
meme phenomene a existe aussi au milieu de l'elite roumaine de Haţeg et Banat.
Mais cela ne supose pas sa mise en pratique!

https://biblioteca-digitala.ro

Les implications confessionnelles du Concile de Florence

61

Quel que soit le nom de ceux qu'on suppose avoir adopte I'Union,
catholiques de rite grec (uniates) 150, ou heterorthodoxes 151 , leur existence est
justifiee premierement par I' opportunisme social et religieux caracteristique a
I'epoque respective. Surement on ne doit pas neglijer le fait qu'a cette epoque
meme, se deroulaient Ies grandes campagnes militaires de Jean Hunyad, qui
justifient elles-aussi, l'ascension nobiliaire des elites roumaines. L'adoption
formelle de I'Union a ete, du point de vue theorique, un pas intermediaire pour
cette partie de la noblesse qui a apte ulterieurement d'une maniere definitive Ie
catholicisme. L'Union a boulverse, pour !'instant, Ie systeme de valeurs cree par la
tradition orthodoxe au milieu roumain et a favorise l'adoption du catholicisme par
cette partie des elites interessees a l'avancement social et economique.

Considerations finales
Petit a petit l'illusion de l'Union s'est evanouie tant au niveau local qu'au
niveau de la papalite. Deja a la ge decennie du XVe siecle le langage des documents
revele l'ambigulte des succes du territoire. Un succes quant meme qui ne doit pas
etre neglije. En 1474 le Pape Sixtus IV mentionnait l'existence autour de Braşov
des roumains, armenes, bulgares et grecs qui se sont retoumes a la grâce divine et a
la foi catholique 152 • La meme annee Ie Pape esperait encore a attirer Ies orthodoxes
serbes du sud de l'Hongrie, sollicitant aux prelats de l'Hongrie de faire Ies
demarches necessaires et de ne pas Ies ennuyer a cause du culte 153 • De toute fa<;on
l'illusion de !'unite s'evanouit graduellement, retombe de l'attention de la papalite
et surtout des fors locaux.
Les causes de I'echec de l'Union resident a la tois au manque d'action
entre Ies fors catholiques ecclesiastiques (a tous Ies niveaux) et lalques, et surtout a
la mobilisation de l'hierarchie orthodoxe antiunioniste. C'est significative la
position de clerge orthodoxe de l'Hongrie envers le catholicisme et Ies adherants a
I'Union, revelee par l'auteur (un moine orthodoxe, probablement serbe) des contes
slaves sur Vlad Ţepeş (connu sous le nom de Dracula): " [Vlad Ţepeş] a re{:U la
duperie latine ... [et] ... afini dans son heresie" 154 !
Malgre une possibk adhesion formelle massive a l'Union, Ies premieres
annees apres Florence, seulement quelques communautes d'uniates sont restees et
meme celles-ci aussi isolees. La question a aborder reste seulement I' existence
d'une certain type de catholicisme, celui uniate, au milieu de ces communautes.

1511

V. Achim, Lafeodalite roumaine du royaume de Hongrie entre orthodoxie et catholicisme. Le cas
de Banat, in Colloquia, tom I, nr. 2, 1994, p. 24.
151
A. A. Rusu, Ctitori şi biserici ... , p. 42.
152
I. Boroş, op. cit, p. 34 7.
153
Ibidem, p. 115.
154
Ion Stăvăruş, Povestiri medievale despre Vlad Ţepes-Dracula, studiu critic şi antologie, ed.
Univers, Bucureşti, 1978, p. 161-162.
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Les roumains de Banat n' avaient plus de pretres catholiques 155 , probablement
roumains, des la moitie du XVf siecle deja. Au XVIf siecle encore, un missionaire
catholique mentionnait que dans un village ayant une communaute catholique Ies
fetes etaient a l'esprit grec 156 • II n'est sans interet non plus qu'en 1584 Ies chefs de
2 villages entre Mureş et Criş ecrivaient au Pape que depuis longtemps ils
n' avaient pas des pretres pour officier en leur langue „slave" 157 • Quoiqu' on ait peu
de preuves, on a la tendance de soutenir l'existence d'un catholicisme de facture
uniate resemblant a celui de Florence. II se retrouve seulement au niveau des
communautes isolees, qui ont resenti vite le manque de pretres qui puissent officier
en ce rite. Quelques-unes de ces communautes vont adheres aux XVI-XVIf siecles
a la Reforme, soit grâce a un opportunisme social, soit grâce a certaines demarches
coergitives de l'administration calvine de la Transylvanie. Ces traces sont revelees
soit dans ce contexte, soit par Ies missionaires catholiques qui vont decouvrir avec
surprise ces îles de "catholicisme".

*
On y a presente la plupart de ce qu'on considere implications
confessionnelles du Concile de Florence en Hongrie. Quelques-unes sont des
consequences immediates, d'autre la piu part d' ailleurs, ont effets a long terme,
indirects mais ont leur origine dans ce controverse Concile. La dimension imposee
par le specifique editorial d'une revue de specialite a limite au minimum nos
commentaires pour ne pas surencherir I' espace. On a cite seulement la
bibliographie et Ies sources necessaires a l'abord des aspects suivis, sans details.
L'acces a la bibliographie generale du Concile de Florence nous a ete limite a
quelques volumes et ouvrages de synthese, sans avoir acces aux grandes collections
de documents edites et a la multitude d'etudes de specialite publies dans la
litterature occidentale, a cause de leur inexistence dans Ies bibliotheques de
Roumanie et Hongrie. On ne pretend pas avoir realise un abord quasi exhaustif du
sujet. On a propose une serie d' interpretations qui puissent etre amendees dans Ies
recherches prochaines. II n'est pas impossible que des documents, qui gisent
encore inconnus dans Ies archives, confirment, infirment ou completent Ies
affirmations ci-dessus. Les consequences du Concile de Florence doivent etre
traitees d'une maniere moderee, sans exagerations, mais aussi sans Ies ignorer.
Elles sont une realite incontestable du paysage confessionnel de l'Hongrie du XVe
siecle.
Traduit par Lucia

Lazăr

Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, IX,
1937, p. 272.
156
Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania ed. I. Gy. Toth, Budapest-Roma 1994, p.
220.
157
Acta Bosnae, p. 336
155
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Titlul de

vlădică şi semnificaţiile sale
românească medievală

în lumea
Ana Dumitran

Titlul de vlădică a cunoscut în lumea românească o lungă şi interesantă
Derivat din slavo-bulgarul vladika = stăpân, termenul a circulat
multă vreme într-un înţeles larg, cuprinzând atât domeniul laic cât şi pe cel
spiritual, sfârşind prin a se restrânge la acesta din urmă şi a-i desemna doar pe
înalţii ierarhi şi devenind un puternic generator de confuzie atunci când s-a pus
problema descifrării sensului său ca titlu ecleziastic. Folosirea lui în sfera Bisericii
pare să fi fost determinată de traducerea în limba slavă a termenilor despota şi
kyrios din limba greacă, sinonimi ca semnificaţie cu vladika. În Biserica
occidentală un posibil corespondent al acestora este titlul de dominus. La nordul
Dunării însă această formulă de adresare, reverenţioasă dar neutră, a deviat
transformându-se într-o titulatură cu pretenţia de a le înlocui pe cele consacrate de
practica creştină cvasimilenară în momentul introducerii slavonei ca limbă de cult.
Mai precis, vlădică a devenit sinonim cu arhiereu, episcop, arhiepiscop-mitropolit,
înţelesul său variind în funcţie de timp şi spaţiu şi de evoluţia specifică a
Bisericilor din cele trei provincii româneşti, pentru ca în final în fiecare dintre
acestea semnificaţia sa să fie diferită.
Este foarte probabil că la origine termenul vladika a acoperit numai
domeniul laic. Dovezi în acest sens pot fi numele proprii Vladimir, Vladislav,
precum şi îndelungata utilizare la nordul Dunării a unor derivate ale sale cu
conotaţie politică şi psihologică. Astfel, până târziu în secolul XVI vlădică avea şi
înţelesul de stăpânitor, oblăduitor, voievod, căpetenie, guvernator, şi împreună cu
alte derivate ca a vlădilvlădui (a stăpâni, a oblădui, a avea supremaţia), vlădicie
(stăpânire, oblăduire), vlăduitor (stăpânitor, oblăduitor), vlădicesc (care exercită o
putere suverană), acest sens laic şi politic s-a bucurat de o largă circulaţie, el
răzbătând adeseori din manuscrise şi tipărituri 1• Dintre aceşti termeni, lui vlădicesc
îi corespunde şi o conotaţie psihologică: în varianta şcheiană psalmistul imploră:
"cu duhul vlădicescu învârtoaşe-mă", iar în Codicele Lazăr acelaşi verset din
Psalmul 51 este tradus "Şi [cu] Duhul vlădicesc întăreaşte-mă" •
În lumea slavă apelativul vlădică adresat ierarhilor Bisericii pare să fi avut
cu preponderenţă un caracter popular1. Aflate sub o profundă înrâurire bizantină,
Bisericile din sudul Dunării şi-au putut însuşi de timpuriu titulatura de sorginte
întrebuinţare.

2

Lucrări de referinţă pentru acest aspect sunt Istoria limbii române, vql. II, Bucureşti, 1961 a lui
Ovid Densuşianu şi Contribuţii la istoria limbii române vechi, Bucureşti, 1973 a Floricăi Dimitrescu.
Concluziile au fost trase pe baza cercetării lexicului din Psaltirea Şcheiană, Psaltirea Voroneţeană,
Tetraevangheliarul coresian din 1560, Evangheliarul de la Londra (1574), Psaltirea coresiană din
1577 şi Pravila ritorului Lucaci.
2
O. Densuşianu, op. cit., p. 206 şi llarion Puşcariu, Documente pentru limbă şi istorie, voi. I, Sibiu,
1889, p.17.
3
Cf. afirmaţiei lui Petru Maior din Istoria Besericei Românilor, Buda, 1813, p. 157: " ... măcar că la
bulgari fieştecarele episcop în vorba cea de obşte (s.n.) se numeşte de alţii vlădica, totuşi ei, episcopii
bulgarilor şi ai sârbilor, nici unul nu se iscăleşte vlădică, fără numai episcop".
1

Medi~valia

Transilvanica, tom I, nr. 1-2, 1997.
https://biblioteca-digitala.ro

Ana Dumitran

64
grecească consacrată
vlădică 4 •

canonic. Dar pentru masa credincioşilor arhiereul a rămas, în

general,

Dintr-o formulă de adresare <;iestul de obişnuită, termenul vlădică
evoluează deci spre calitatea de titlu ecleziastic. Această evoluţie a putut avea loc
concomitent la sud şi la nord de Dunăre, precum şi în spaţiul central şi est-

european locuit de populaţii de origine slavă şi romanică, dar la români această
a cunoscut o traiectorie particulară, ale cărei caracteristici devin vizibile
cel mai târziu la începutul secolului XVI.
De acum, chiar dacă titlul vlădicesc continuă să fie acordat tuturor
ierarhilor, documentele emise în Ţara Românească încep să facă distincţie între
titlul de vlădică-mitropolit şi cel de episcop, cel puţin atunci când apar înşiruiri de
ranguri 5 • Spre sfârşitul secolului XVII însă titulatura de vlădică tinde să devină un
apelativ ce i se cuvine numai mitropolitului. Faptul că nu s-au publicat încă toate
documentele emise în secolul XVII obligă la păstrarea unor rezerve, atenuate însă
de afirmaţia cronicarului Radu Greceanu care, vorbind despre succesorul
mitropolitului Teodosie, ne spune că Antim Ivireanul, "ca să poată fi arhiereu
vlădică ... i s-au făcut matathesis de la episcopia Râmnecului la vlădiciia ţării ...
[şi] în stepena şi cinstea vlădicii l-au adus" (s.n.)fi.
Această sinonimie între titlul de vlădică şi cel de mitropolit este semnalată
şi de călătorii străini. Franco Sivori vizitând Ţara Românească în a doua jumătate a
secolului XVI, ca şi Bartolomeo Locadello care urmează acelaşi traseu la 1641,
constată că la Târgovişte "îşi are reşedinţa arhiepiscopul lor pe care îl numesc în
limba română vlădică ... [şi] După el vin doi episcopi"7 •
Este semnificativă încăpăţânarea cu care este utilizat acest titlu în Ţara
Românească. Nelipsit din titulatura întâistătătorilor Bisericii Ungrovlahiei, în
ciuda utilizării terminologiei consacrate, ca şi a prezenţei la curtea domnească a
numeroşi ierarhi străini, titlul vlădicesc este adeseori însoţit de corespondentul său
grecesc - chir -, fără ca acesta să se constituie într-un posibil concurent deşi avea,
la origine, aceeaşi semnificaţieM. Mai mult, sub influenţa românească ierarhii greci
înşişi îşi asumă titulatura vlădicească. Un exemplu elocvent este mitropolitul
evoluţie

Cel puţin sub acest titlu apare episcopul valahilor din Croaţia în corespondenţa episcopului de
Zagreb, Fr. Martin Borkovicz (cf. Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului,
Moldovei şi Ţării Româneşti, voi. XI (1661-1690), Bucureşti, 1939, p. 126), şi la fel era intitulat
Petru Partenie de către păstoriţii săi ruteni, sârbi şi români de pe domeniile Sofiei Băthory şi ale fiului
ei Francisc Râkoczi (Ibidem, p. 45-48). Nu ştiu însă care era situaţia ierarhilor de neam slav suddunăreni. Imposibilitatea de a verifica pe documente, cel puţin deocamdată, cum se intitulau şi cum
erau intitulaţi aceşti arhierei mă obligă să-mi pun afirmaţia sub.semnul unei foarte largi probabilităţi.
5
Vezi Documenta Romaniae Historica, B, Ţara Românească, passim (în continuare DRH).
6
Cf. Cronicari munteni. 3. Radu Greceanu, Cronica, ediţie îngrijită de Mihail Gregorian, Bucureşti,
1984, p.152.
7
Călători străini despre ţările române, voi. III, p. 13 şi voi. V, p. 35.
M Pentru diferitele sale accepţiuni vezi A Greek English Lexicon Compiled by Henry George Liddell
and Robert Scott, ediţia a IX-a, 1985, p. I O13, sub voce kyrios.
4
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Matei al Mirelor9, iar cronicarii munteni atribuie consecvent mitropoliţilor străini
titlul de vlădicărn.
Un aspect propriu numai Ţării Româneşti şi care mai face puţină lumină în
încercarea de a elucida semnificatia acestui titlu este asocierea lui cu numele lui
Iisus Hristos. În textele slavone ~cest fapt este obişnuit. Dar el capătă o nouă
valenţă odată cu biruinţa scrisului în limba română. Asocierea "vlădica Hristos"
apare în documentele româneşti în blestemul final care însoţeşte dania pentru a o
proteja, fiind adeseori parte componentă a formulei care îi implică şi pe cei 318
sfinţi părinţi ai sinodului de la Niceea 11 • Nu rareori expresia ia forma: "să fie
proclet şi afurisit de vlădica Hristos şi de vlădicia mea" (adică de mitropolitul Ţării
Româneşti). În foarte rarele cazuri când e tradus, "vlădica Hristos" devine
12
"stăpânul Hristos" , iar într-un document din 1664 avem chiar o combinare a
expresiei preluate cu cea tradusă: cine se va ispiti să schimbe forma de conducere a
mănăstirii Tismana stabilită de patriarhul Constantinopolului "să fie anathema,
blestemat şi afurisit de Vlădica Iisus Hristos ... aşijderea şi de Smereniia Noastră,
după cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos ... (s.n.)" 13 •
Dacă nu am avea aceste traduceri, am putea crede că titlul de vlădică
asociat numelui Mântuitorului se referă la calitatea sa de cap al Bisericii
universale, prin analogie cu vlădicii-capi ai Bisericilor locale. Traducerea
dovedeşte însă că evoluţia termenului vlădică ar fi putut fi alta, că ea s-ar fi putut
cantona la nivelul unei formule de adresare politicoase, fără a deveni un titlu
ecleziastic propriu-zis, cu pretenţia de a înlocui titulatura consacrată canonic. Cum
s-a ajuns la această situaţie? Credem că răspunsul va putea fi dat numai în măsura
în care se va putea elucida evoluţia ierarhiei ecleziastice nord-dunărene înainte de
1359, respectiv 1386, când patriarhia constantinopolitană recunoaşte funcţionarea
mitropoliilor din Ţara Românească şi Moldova.
Dacă spre sfârşitul secolului XV în Ţara Românească traiectoria
importanţei titlului de vlădică devenea ascendentă, în Moldova nu pare să se
întâmple nimic semnificativ în acest sens. În tratatul încheiat de Ştefan cel Mare cu
Ioan Albert, regele Poloniei, este consemnată, alături de "credinţa" fiului Bogdan,
14
şi cea a "omnibus metropolites, wladicis, boiaris et subditis nostris" • La 1588 un
memoriu adresat nunţiului papal din Polonia vorbeşte de "Metropolita et Episcopi,
seu Wladicae lingua illorum nuncupati" 15 • Odată cu introducerea limbii române în
cancelaria voievodală, "arhiereii" din documentele redactate în slavonă devin "noi
... rugătorii şi vlădicii ţării". Când Petru Baksic vizitează, în 1641, catedrala din
Roman, el afirmă că această biserică "este a episcopului sau vlădicăi, cum :..pun
ei", adică moldovenii. Câţiva ani mai târziu Marco Bandini povestea că în ajunul
Documente privind istoria României, 8, Tara Românească, voi. IV, p. 258 (în continuare DIR).
Radu Popescu, în Cronicari munteni, 2, edifie îngrijită de Mihail Gregorian. Bucureşti. 1984. p. 23
şi 102, Radu Greceanu, edifia citată, p. 52, Stolnicul Constantin Cantacuzino, în Cronicari munteni,

9

111

J, p. 197.
11
DIR, B, voi. lll-lV, passim, DRH, B, voi. XXI, XXlll-XXV, passim.
12
DIR, 8, voi. IV, p. 474, Niculae Şerbănescu. Noi mărturii despre episcopia Strehaiei şi episcopul
ei, Danii/, în Mitropolia Olteniei, an XIII, 1961, nr. 1-4, p. 79.
u Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Românilor, voi XIV /p. I, p. 20 I.
14
Hurmuzaki, voi. II/p. 2, p. 437 şi 439.
15
Ibidem, voi. III, p. 120.
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Bobotezei era obiceiul să se facă slujbă în faţa domnului de către "toţi vlădicii sau
episcopii ortodocşi ai acestei ţări (care sînt în număr de patru împreună cu
mitropolitu/)" 16 •
În Moldova, deci, vlădică are înţelesul de arhiereu în general, iar atunci
când se urmăreşte o asimilare mai precisă cu una din treptele ierarhice consacrate,
vlădică devine sinonim cu episcop. Această calitate integratoare a titlului
vlădicesc, capabilă să-l cuprindă atât pe mitropolit cât şi pe sufraganii săi, a fost
uneori generatoare de confuzie: la 1562 Ioan Belsius raporta că "sînt trei
mitropoliţi pe care îi numesc vlădici" 7, poate şi în urma obiceiului, consemnat de
documente până în primele decenii ale secolului XVII, de a acorda şi sediilor de Ia
Rădăuţi şi Roman titlul de mitropolii 1R.
Nu întâmplător am lăsat la urmă Transilvania. Aici, datorită faptului că
prozelitismul catolic, iar din secolul XVI cel protestant, au avut posibilitate de
acţiune nelimitată, istoria Bisericii româneşti a rămas prea puţin consemnată în
documente. De aceea numărul ierarhilor cunoscuţi este foarte mic iar statutul şi
competenţa lor jurisdicţională este imposibil de reconstituit. Din a doua jumătate a
secolului XVI se adaugă confuzia generată de utilizarea abuzivă a terminologiei
consacrate, simplii protopopi preluând titlul episcopal sau chiar arhiepiscopal,
datorită _!>ulversării valorilor produsă de prezenţa Reformei.
In acest context un fapt se impune de subliniat: tenacitatea cu care românii
de rând au acordat arhiereilor intitulaţia de vlădică, indiferent care a fost rangul lor
real şi indiferent cum s-au intitulat ei înşişi sau au fost intitulaţi de celelalte
categorii sociale şi etnice cu care au avut legături. Din acest motiv vlădică a
devenit sinonim cu toate celelalte titluri consacrate. Documentele atestă această
sinonimie prin formulele: "Metropolitam seu Vladicam", "Episcopum vei
Vladicam", "superintendens vulgo vladica", la exemplele în limba latină putânduse adăuga şi traducerile aferente în maghiară şi germană. Această confuzie este
semnificativă pentru modul în care a fost apreciat statutul Bisericii ardelene la
sfârşitul secolului XVII. În funcţie de instituţiile care se raportau la ea sau de
propria sa raportare faţă de ceilalţi, Biserica românească din Transilvania a fost
privită simultan ca episcopie, arhiepiscopie-mitropolie şi vicariat al Bisericii
reformate maghiare.
Desigur, fiecare din aceste calităţi are o argumentare istorică ce poate
îmbrăca diverse aspecte 19 • Ne vom limita aici doar Ia precizarea celor care au
legături cu titulatura vlădicească. Convingerea că Biserica românilor ardeleni are
numai statut de episcopie se va înstăpâni la sfârşitul secolului XVII atât în rândul
celorlalte comunităţi etnice din Transilvania, cât şi printre conaţionalii lor din Ţara
Românească. Dar dacă pentru aceştia din urmă explicaţia stă în devierea Bisericii
ardelene de la ortodoxie şi unirea sa cu Biserica romano-catolică, pentru maghiarii
şi saşii din Transilvania o găsim, nu în ultimul rând, în faptul că titlul de vlădică
1

16

Călători străini... , voi. V, p. 243 şi 335.
Ibidem, voi. II, p. 132.
18
Vezi D/R, A, Moldova, passim.
17

19

Pentru acestea a se vedea un studiu special în volumul celui de-al treilea colocviu internaţional
şi confesiune în centrul şi sud-estul Europei", Cluj-Napoca, 1997, sub tipar.
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purtat de arhiereii români are în maghiară şi germană numai corespondentele lui
episcop: piispăk, respectiv bischof
Convingerea că Biserica românească este numai un vicariat al celei
reformate maghiare este o consecinţă a politicii de subordonare promovate
consecvent în secolul XVII de superintendenţii maghiari care, cu ajutorul
principilor, au reuşit să impună arhiereilor români un program de calvinizare a
Bisericii româneşti. Existenţa în acest program a unei prevederi care stabilea
supunerea în toate acţiunile sale a ierarhului român faţă de superintendentul
maghiar ne scuteşte de comentarii 20 •
Mult mai complicată este însă poziţia pe care o au românii faţă de Biserica
lor şi poziţia ierarhilor înşişi, relativ la utilizarea titlului vlădicesc. Deşi nu se face
niciodată raportarea la un act canonic, de pe la mijlocul secolului XVII între
românii ardeleni începe să se răspândească convingerea că au la Bălgrad o
arhiepiscopie-mitropolie. Un rol important în răspândirea ei au avut ierarhii înşişi,
tot mai conştienşi de faptul că în mâinile lor se află soarta populaţiei româneşti din
Transilvania, lipsită la sfârşitul secolului al XVII-iea de orice altă instituţie
reprezentativă în afară de cea ecleziastică. Dar, recomandându-se păstoriţilor lor
cu titluri arhiepiscopale şi mitropolitane, arhiereii bălgrădeni şi-au semnat actele
cu circulaţie în rândurile masei de credincioşi aproape exclusiv cu titlul de vlădică.
E posibil ca, datorită strânselor relaţii cu Biserica din Ţara Românească, să se fi
încetăţenit şi în Transilvania asimilarea lui vlădică cu arhiepiscop şi mitropolit. Un
fapt care a contribuit destul de mult la consolidarea acestei sinonimii a fost situaţia
specială a arhiereului de la Bălgrad: deşi nu a fost mereu singurul ierarh în funcţie,
cel puţin de la mijlocul sedcolului XVII el va fi socotit ca cel m~i important, fără
ca între el şi ceilalţi prelaţi să fi existat o relaţie de subordonare. Intinsa jurisdicţie
şi constituirea sinodului eparhial (soborul mare) numai din protopopi sunt şi ele
argumente în favoarea răspindirii convingerii că vlădică este un titlu ce se cuvine
acordat unei trepte ecleziastice superioare episcopatului.
Există o singură defecţiune de la această convingere: declaraţia de unire
cu Biserica romano-catolică făcută de Atanasie Anghel în 7 aprilie 1701.
Renunţând la legăturile pe care Biserica ardeleană le avusese până atunci cu
instituţia similară din Ţara Românească, arhiereul bălgrădean subliniază: " ... pre
bucureştean mai mult al mieu arhiepiscop şi mitropolit a fi nu-l voi cunoaşte; dară
eu într-una cu tot săborul mieu arhiepiscopului de Estergom mă smeresc, pre acela
a fi mitropolitul meu îl cunosc; de acesta, În toate În care se cade v/ădicului ca de
al lui mai mare arhiepiscop a-l asculta asculta-voi ... " (s.n.) 21 •
Dar contextul în care a fost făcută această declaraţie şi faptul că până la
moarte Atanasie Anghel a continuat să-şi însuşească titlul arhiepiscopal şi
mitropolitan anulează descalificarea lui vlădică la rang de episcop sugerată de
textul citat.

Programul în 15 puncte a fost impus pentru prima dată lui Simion Ştefan în 1643. Ulterior el a fost
completat cu încă 4 articole. Vezi Textul I.a Vasile Mangra, Mitropolitul Sava ll Brancovici ( 16561680), Arad, 1906, p. 9-12.
21
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ediţia a doua, voi. li, Bucureşti, 1994. p.
304.
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Pentru a încerca o concluzie, constatăm ca m Transilvania, privită în
ansamblu, problema semnificaţiei titlului de vlădică nu-şi găseşte rezolvarea până
la sfârştul secolului XVII. Dimpotrivă, ea va deveni o grea moştenire pentru anii
următori, an}llată numai la 1854 prin ridicarea episcopiei greco-catolice la rang de
mitropolie. In acest timp vârfurile elitei româneşti se vor strădui să dovedească
eroarea care s-a strecurat în momentul semnării actului unirii religioase, când
reprezentanţii Bisericii romano-catolice nu au înţeles sensul titlului vlădicesc, pe
care l-au tradus greşit prin episcop, degradând astfel Biserica ardeleană •
Sperăm că încercarea noastră de a atrage atenţia asupra diverselor
semnificaţii ale acestui termen a reuşit să dovedească importanţa implicaţiilor sale
în Biserica neamului, implicaţii care, în anumite condiţii, au căpătat chiar o turnură
dramatică, cum o dovedeşte cazul Transilvaniei. Dacă izvoarele istorice ne-ar oferi
totul despre întemeierea ierarhiei e<;:leziastice în spaţiul românesc şi despre
evoluţia sa, îndeosebi în Transilvania, acest demers nu şi-ar mai fi găsit rostul.
Dar, în condiţiile în care ştim atât de puţin pentru perioada anterioară centralizării
statale şi în condiţiile evoluţiei speciale pe care a avut-o Biserica ortodoxă în
Transilvania ca biserică tolerată, titlul vlădicesc este unul dintre puţinele elemente
care ne oferă posibilitatea de a ne interoga asupra unor aspecte fundamentale ale
istoriei creştine nord-dunărene cum sunt cele legate de funcţionarea canonică a
instituţiilor ecleziastice şi de calitatea lor administrativ-jurisdicţională.
22

Le terme

vlădică

et ses significations dans le monde
roumaine medievale
(Resume)

Vlădică, terme d'origine slave designant au debut Le maître politique, et
puis aussi Le maître spirituel, a circule au nord du Danube comme titre
ecclesiastique avec trois significations: prelat, eveque et archeveque-metropolite.
En general, Le sens eu en vue L'acception englobante de prelat, qui a
evolue et s'est stabilise acelle d'eveque en Moldavie et archeveque-metropolite en
Valachie.
En Transylvanie, sous l'influence des Liaisons avec La Valachie et d'une
evolution speciale de l'Eglise orthodoxe, toleree conformement au Lois de L'Etat,
mais qui arrive a comprendre jusqu 'a La fin du XVlile siecle, Le Principaute entier,
/'intitulation de vlădică aurra deux acception: celle d'eveque pour "Les trois
nations privilegiees et Les quatre religions receptes ", et celle d' archevequemetropolite pour Les roumains, cette acception s 'est imposee definitivement surtou
apres 1700, a cause de La Lutte menee par Les roumains pour obtenir le titre
archiepiscopal pour l'Eglise unie avec Rome.

Vezi semnificativul efort depus de reprezentanţii Şcolii Ardelene pentru dovedirea rangului
mitropolitan al arhiereului de la Bălgrad (cf. Samuil Micu, Istoria Românilor, ediţie de Ioan Chindriş,
voi. II, Bucureşti, 1995, p. 201-211, Petru Maior, op. cit.).
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Un privilegiu regal solemn de la 1366 şi implicaţiile sale
Ioan-Aurel Pop

I. Forma documentului
La 28 iunie 1366 1, Ludovic I de Anjou, regele Ungariei, emitea un document
deosebit de important şi, într-o oarecare măsură, neobişnuit. Era scris pe pergament,
cu litere extrem de îngrijite şi, sub aspect diplomatic, purta toate caracteristicile unui
privilegiu regal solemn:
- o dispoziţie (dispoziţii) cu caracter perpetuu (fapt ce se va releva şi comenta mai
jos);
- titlul regal complet ("Ludovic, din mila lui Dumnezeu, regele Ungariei, Dalmaţiei,
Croaţiei, Ramei, Serbiei, Bulgariei, Galiţiei, Lodomeriei şi Cumaniei, principe de
Salerno şi domn al ţinutului Muntelui Sant Angelo");
- datarea după era creştină, calendarul roman şi anul domniei ("dat... în anul de la
întruparea Domnului o mie trei sute şaizeci şi şase, în a patra zi înainte de calendele
lui iulie, iar în anul domniei noastre al douăzeci şi cincilea");
- întărirea cu pecete atârnată ("am dat scrisoarea noastră privilegială de faţă, întărită
cu puterea peceţii noastre duble");
- menţionarea nominală a cancelarului ("dat de mâna venerabilului întru Hristos
părinte, domnul Nicolae, arhiepiscopul bisericii de Strigoniu şi comite perpetuu al
aceluiaşi loc, marele cancelar al curţii noastre, iubit şi credincios al nostru");
- lista completă a înalţilor demnitari de stat, ecleziastici şi laici (patru arhiepiscopi de Strigoniu, Calocea, Zara şi Spalato, douăzeci de episcopi - de Gyor, Pecs, Zagreb,
Oradea, Agria, Transilvania, Cenad, Veszprem, Sinniu, Bosnia, Vac, Nitra, Knin,
Krbava, Trau, Sabenico, Nona, Scardona, Faro, Curzola, alături de doisprezece
membri cu dregătorii, nominalizaţi, ai consiliului regal - palatinul şi jude al
cumanilor, judele curţii regeşti, voievodul Transilvaniei, banul Dalmaţiei şi Croaţiei,
banul de Macva, marele vistier al regelui, marele vistier al reginei, marele comis,
marele paharnic, marele stolnic, marele uşier, comitele de Bratislava, pe atunci
Pozsony, plus alţi comiţi şi dregători nenominalizaţi).
Aceste caracteristici sunt, de fapt, criterii stabilite de specialişti în vederea
încadrării documentelor în rândul privilegiilor regale solemne sau "mari privilegii"
2

Arhivele Naţionale Maghiare, Dl. 31 104. Fotocopie la Institutul de Istorie din Cluj/1366. Republicat
recent în Documenta Romaniae Historica, C. Transilvania, voi. XIII (1366-1370), Bucureşti, [1994), p.
159-165, nr. 92 (text latin şi român). În continuare, titlul colecţiei se va prescurta sub forma DRH.
2
Francisc Pall, Diplomatica latină cu referire la Transilvania (sec. XI-XV), în "Documente privind
istoria României", Introducere, voi. II, Bucureşti, 1956, p. 254-255.
1

Medi~va/ia

Transilvanica, tom I, nr. 1-2, 1997.
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(privilegium maius). Documentul din 28 iunie I 366 răspunde pe deplin, cum s-a
văzut, tuturor acestor criterii şi, prin unnare, el reprezintă, fără nici un dubiu, cea mai
înaltă formă de diplomă regală ce se putea emite în Ungaria acelei vremi, de către cel
mai important personaj din regat. De aceea, şi dispoziţiile cuprinse în acest înscris. se
bucurau de cel mai mare prestigiu şi suprema autoritate, ele trebuind aduse la
îndeplinire, cel puţin la modul teoretic, în chip indiscutabil. Documentul aflat în
atenţie cuprinde o decizie sau o hotărâre regală, ceea ce îl plasează în rândul acelor
decreta, curente în Ungaria medievală, numai că nu este o hotărâre generală, la
nivelul întregii ţări, ci una zonală, cu referire exclusivă la Transilvania. Sub aspect
formal însă, în ciuda ariei mai restrânse de acţiune, documentul este identic acelor
"decrete" menţionate mai sus, care în evul mediu ţineau, într-un anumit fel, locul
legilor apărute în epoca modernă.

2.

Conţinutul

documentului

Mult mai important decât fonna este însă conţinutul acestui privilegiu din
I 366. În ciuda formulelor generale şi a exprimării perifrastice, se vede clar că
documentul a fost emis la cererea "tuturor nobililor ţării noastre Transilvania"
(universi nobiles terre nostre Transilvane), care s-au plâns suveranului "ţării" lor că
suferă "zi de zi nenumărate neajunsuri din partea semeţei viclenii a tot felul de
făcători de rele, mai ales români, aflători în acea ţară a noastră, şi din cauza felului
lor [al românilor] de a fi şi de a se purta fără astâmpăr". Ca urmare, regele dă
"acestor nobili credincioşi ai noştri şi ai ţării noastre Transilvania" dreptul la o
procedură specială "pentru a stârpi şi a nimici din pomenita ţară [Transilvania] pe
făcătorii de rele de orice naţiune, mai precis pe români". În continuare, se detaliază
procedura juridică acordată de rege nobilimii transilvănene în vederea "stârpirii"
făcătorilor de rele, în speţă români. Însă, aparent, documentul se referă la aspecte
generale:
I. Procedura de judecată
li. Modul de aplicare a pedepselor celor judecaţi şi condamnaţi
III.Competenţele forurilor de judecată din Transilvania în cauze nobiliare
IV. Scutirea nobililor şi a moşiilor lor de venitul cămării
V. Taxe pentru oamenii de mărturie capitulari şi conventuali şi pentru documentele
emise de locurile de adeverire
VI. Garantarea perpetuă de către rege a vechii libertăţi a nobililor.
După ce subliniază nemulţumirea nobililor faţă de făcătorii de rele, mai ales
români şi după ce relevă soluţia de stârpire a lor, documentul detaliază astfel:
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- orice om învinovăţit în chip învederat de furt sau tâlhărie sau altă faptă nelegiuită,
neprins asupra faptului, să poată fi dat morţii de partea potrivnică cu mărturia a 50 de
nobili, dacă învinovăţitul este nobil;
- în acelaşi fel, dacă învinovăţitul este om de rând, să poată fi condamnat prin
mărturia a 50 de oameni de rând;
- dacă va fi prins asupra faptului, nobilul să fie omorât prin mărturia a 7 nobili;
- dacă va fi prins asupra faptului, omul de rând să fie omorât prin mărturia a 7 egali ai
săi.

Unneaz.ă acum cazurile particulare şi modalitatea de echivalare a mărturiilor:
- dacă un român de rând este învinovăţit sau prins pe faţă, să se poată face dovadă
contra lui cu orice oameni de rând;
- un român de rând să-şi poată dovedi pâra sa împotriva unui om de rând de altă
naţiune prin mărturia unor români de rând sau a altor oameni de rând;
- dacă un român de rând învinovăţeşte un nobil (neprins asupra faptului) de vreo
nelegiuire şi nu dispune de întregul număr de nobili ceruţi ca martori, atunci poate să
facă dovada şi "prin nobili sau cnezi ori prin oameni de rând sau români", până la
numărul de 50 de nobili, când un cnez întărit în cnezatul său cu scrisoare (diplomă,
document) regală este socotit ca un adevărat nobil, iar un cnez comun este socotit ca
un jude sătesc (cu mărturia de un fertun); românii de rând să aibă mărturia estimată
la jumătate de fertun;
- să se procedeze similar şi atunci când un român de rând pârăşte un nobil prins
asupra faptului (pentru condamnarea căruia trebuie doar şapte nobili sau echivalenţi);
- nobilii transilvani şi iobagii lor să nu fie popriţi în oraşele sau satele libere pentru
hoţie, tâlhărie sau altă faptă nelegiuită, dacă nu au fost prinşi pe faţă; nobilii să nu fie
puşi în afara legii în acele oraşe sau sate;
- nimeni care a suferit vreo silnicie sau samavolnicie să nu se răzbune prin săvârşirea
vreunui fapt similar, ci să apeleze la calea legală; în caz contrar, trebuia să plătească
adversarului său îndoitul amenzii şi se făcea vinovat de silnicie faţă de voievodul
Transilvaniei;
- iobagii transilvani să nu fie opriţi, zălogiţi (ei ori averea lor) sau judecaţi decât de
stăpânii lor sau de slujitorii acestora; dacă aceştia nu vor face dreptate pârâşilor,
atunci să poată fi chemaţi de pârâşi înaintea voievodului sau locţiitorilor lui;
- castelanii şi slujbaşii (regeşti, voievodali sau ai altora cu moşii în Transilvania),
dacă au săvârşit pagube şi samavolnicii, să fie judecaţi de voievod sau vicevoievod.
Partea următoare din act se referă la cei proscrişi şi începe ex abrupto:
- "oamenii de rând sau românii", odată "daţi în vileag şi puşi în afara legii" în
adunările sau scaunele de judecată voievodale (vicevoievodale) şi comitatense, să fie
oriunde prinşi, închişi şi pedepsiţi (omorâţi), fără vreo altă cercetare, dacă nu
dobândiseră între timp iertarea regească;
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însă, odată dovediţi şi scoşi în afara legii (ei puteau ajunge într-o astfel de
numai în adunările sau scaunele de judecată ale voievodului Transilvaniei),
trebuie să fie prinşi, dar nu omorâţi, ci daţi pe mâna voievodului spre a fi pedepsiţi;
- cei care ar putea să-i prindă pe vinovaţi şi n-o fac sau îi susţin pe cei scoşi în afara
legii să fie şi ei scoşi în afara legii.
Partea următoare din act tratează chestiunea competenţelor forului voievodal
(vicevoievodal) transilvan, în procese civile, referitoare la posesiuni şi în alte pricini

- nobilii
situaţie

mărunte:

- dacă un pârâş ce nu are act de donaţie regală asupra unei moşii porneşte proces
contra cuiva care are asemenea "scrisoare regală", cauza se va strămuta şi judeca la
curtea regelui;
- celelalte pricini ale nobililor transilvani se vor judeca de către voievod
(vicevoievod), după obiceiul vechi;
- prelaţii şi baronii cu moşii în Transilvania vor fi obligaţi şi ei să-şi judece astfel de
pricini nu la curtea regală, ci tot înaintea voievodului (vicevoievodului).
Mai departe, fără o menţiune explicită, este eludată o decizie din decretul
aceluiaşi rege din 11 decembrie 13513, prin care se introdusese obligativitatea
venitului cămării (lucrum camere) şi pentru nobilime: suveranul îi scuteşte pe nobilii
transilvani şi moşiile lor de plata venitului cămării, de a da bucate şi a face slujbă la
oaste fără voia lor; în schimbul acestui favor, nobilii respectivi erau îndatoraţi a-l
ajuta pe rege sau pe cei ce acţionau în numele său, adică pe voievodul/vicevoievodul
Transilvaniei pentru a strivi şi nimici pe "infidelii din acele părţi, nesupuşi şi
răzvrătiţi împotriva noastră şi a sfintei noastre coroane".
Spre final se reglementează unele venituri din taxele percepute de locurile de
adeverire:
- omul capitlului sau conventului poate primi de la împricinatul (de obicei, nobil),
pentru care se deplasează într-un loc anume, între jumătate de fertun şi un fertun pe
zi (şi nu mai mult);
- pentru o scrisoare închisă (littere clause) să se perceapă nu mai mult de I O dinari,
iar pentru una deschisă (littere patentes) nu mai mult de 20 de dinari, umblători
atunci.
În final, ca şi în decretul din 1351, se garantează iarăşi vechile libertăţi
perpetue ale nobilimii: "Pentru ca, deci, sus-zisa libertate [a nobilimii din
Transilvania], îngăduită de către noi, să poată dăinui în veac să să nu poată fi
zădărnicită de cineva în viitor, am dat scrisoarea noastră privilegială de faţă, întărită
cu puterea peceţii noastre duble".

3

DRH, C, voi. X, p. 89-99.
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istoriografice

Acest document a suferit varii interpretări de la prima sa publicare, din
4
secolul al XVill-lea , până în anii din urmă. Astfel, pe la 1846, în focul unei
polemici, contele Kemeny J6zsef aducea în discuţie diploma din 1366 doar pentru a
arăta care era, după opinia sa, statutul social al cnezilor români în secolul XIV, cum
fuseseră ei aserviţi de cuceritorii maghiari şi apoi ridicaţi în parte de generozitatea
unor regi ca Ludovic P. În 1866, istoricul Szilagyi Sandor scria: "Decretul [din 1366]
era orientat de-a dreptul împotriva românilor şi în multe părţi este redactat cu o
rigoare drastică. Nu erau însă numai tâlhari şi hoţi acei români pe care Ludovic îi
caracterizează răufăcători care zilnic conturbă liniştea supuşilor. Aceasta n-ar motiva
încă destul prezenţa mai îndelungată a regelui [în Transilvania], nici severitatea
deciziilor. Ştim şi din alte surse că, uniţi cu popoarele vecine ale celor două
voievodate româneşti, cnezii români purtau război contra nobililor. Şi apoi, felul în
care Ludovic îi trecea la catolicism pe credincioşii bisericii ortodoxe, de asemenea, a
putut să sporească nemulţumirea românilor" 6 • Pe la 1872, textul este republicat în
revista "Transilvania", cu un comentariu de George Bariţiu, care sublinia şi el
anumite clauze antiromâneşti ale actului, fără să poată evita unele confuzii şi fără să
încerce o analiză globală a sa7 • Într-o perioadă de excesiv naţionalism maghiar, pe la
începutul anilor '40 ai secolului XX, s-a spus că diploma era dată într-adevăr
împotriva răufăcătorilor de orice naţiune şi că referirile mai dese la români se
datorează faptului că aceştia, de curând imigraţi din Balcani, erau nomazi, mult mai
8
înapoiaţi şi înclinaţi spre fărădelegi decât ungurii şi saşii, sedentari şi civilizaţi . Mai
târziu, când interpretarea trecutului a fost deformată de marxism (în speţă de teoria
luptei de clasă), s-a susţinut că măsurile de la 1366 s-ar datora unei răscoale generale
a Transilvaniei, cu aspect preponderent social 9 •
Cele mai pertinente analize ale actului din 28 iunie 1366 s-au datorat, relativ
recent, Mariei Holban şi lui Şerban Papacostea 10 , care au comparat actul cu alte

4

Stephanus Katona, Historia critica regum Hungariae, voi. X, Buda, 1790, p. 374.
Kemeny J6zsef, Vber die ehemaligen Knesen und Kenesaten der Walachen in Siebenburgen, în "Kurz
Magazin", li, 1946, passim; vezi şi Maria Holban, Din cronica relaţiilor româno-ungare în secolele
XIII-XIV, Bucureşti, 1981, p. 213-231.
6
Szilăgyi Săndor, Erdelyorszâg tărtenete tekimeuel mivelădesere, voi. I, Pesta, 1866, p. I 04.
7
"Transilvania'·, 1872, p. 31. Vezi şi Maria Holban, op. cit., p. 246-247.
H Lukinich E., Găldi L., Makkai L., Documenta historiam Valachorum in Hu11garia illustrantia usque ad
annum 1400 p. Christ., Budapesta, 1941, p. 200 ş.a.
9
Vezi Ştefan Pascu, Răscoale ţărăneşti în Transilvania, I, Epoca voievodatului, Cluj, 1947 şi în alte
lucrări, până prin anii '60.
w Maria Holban, op. cit., p. 245-254; Şerban Papacostea, Geneza statului în evul mediu românesc. Studii
critice, Cluj-Napoca, 1988, p. 85-89. Pentru o pertinentă trecere în revistă a istoriografiei referitoare la
nobilimea românească medievală din Transilvania (inclusiv la măsurile din 1366), vezi Ioan Drăgan.
Studiu introductiv: Nobilimea românească din Transilvania - o problemă controversată în istoriografia
5
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măsuri similare, l-au încadrat în contextul istoric general din Ungaria, din
Transilvania şi din vecinătatea acesteia. Cu toate acestea, datorită unor clişee
perpetuate încă şi unor lacune de interpretare a textului integral şi a contextului,
persistă deocamdată în istoriografia română opinii foarte diferite şi chiar
contradictorii în legătură cu tema enunţată.

4. Analiza textului
Întâi de toate, pe baza rezumatului de mai sus şi a analizei paleograficodiplomatice a actului din 28 iunie 1366, se pot trage câteva concluzii certe. Formal,
diploma este un privilegiu regal solemn, adică un înscris de cea mai înaltă autoritate
şi valoare în Regatul Ungariei. El s-a născut ca urmare a unei plângeri şi cereri
adresate regelui Ludovic de Anjou, nu de către un individ sau grup de indivizi
particulari, nici de către vreo instituţie laică sau ecleziastică, ci de către o stare
politică sau comunitate (grupare) privilegiată, anume nobilimea (universitas
nobilium). Este drept că nu e vorba despre întreaga nobilime a regatului, ci despre
nobilii Transilvaniei, adică elita unei "ţări" care alcătuia regatul (universi nobiles
terre nostre Transilvane). În acest document, Transilvania este numită în mod
constant "ţară", adesea "ţara noastră'', semn al individualităţii de care se bucura
voievodatul. Cu aceeaşi termeni (terra nostra Transalpina şi terra nostra
Moldavana) erau numite în epocă şi Ţările Române din afara arcului Carpaţilor,
chiar şi atunci când raporturile lor cu Ungaria erau proaste sau rupte.
Obiectul plângerii nobilimii derivă din neajunsurile zilnice pricinuite ei de
către "răufăcători". Dar de câte ori vine vorba despre aceşti "făcători de rele" se
menţionează imediat în act numele românilor: prima expresie, când nobilimea
reclamă, este malefactores, specialiter Olachi, iar a doua, când regele dă nobilimii
dreptul de a-i nimici pe răufăcători este malefactores quarumlibet nationum,
signanter Olachoruin. Traducerea în română a acestor expresii, în speţă a adverbelor
specialiter şi signanter, s-a făcut în chip diferit, de la autor la autor. Unii le-au socotit
sinonime, perfecte şi le-au tradus cu "mai ales" 11 , alţii l-au tradus pe primul
(specialiter) prin "îndeosebi", iar pe al doilea (signanter) prin "anume" 12. Sub aspect
filologic, traducerea poate urma căi variate. Specialiter înseamnă "în mod special",
"în particular", "mai ales", "îndeosebi", dar în evul mediu putea să însemne şi

română,

în voi. "Nobilimea românească din Transilvania - Az erdelyi roman nemesseg", coord. Marius
Diaconescu, Satu Mare, 1997, p. 5-35.
11
Maria Holban, op. cit., p. 245; DRH, C, voi. XIII, p. 162.
12
Şerban Papacostea, op. cit., p. 87.
https://biblioteca-digitala.ro

Un privilegiu regal solemn de la I 366 şi

implicaţiile

sale

75

"anume"D. Ca adjectiv, cuvântul specialis, -e, înseamnă cel mai adesea "anume".
Signanter are sensul de "mai precis", ''în mod clar'', ''în chip distinct", "anume".
Cum se vede, sinonimia dintre cei doi termeni este aproximativă, dar este evidentă, în
ciuda unor nuanţe. Totuşi, preferăm pentru specialiter "mai ales", iar pentru
signanter "mai precis" sau "anume'', deoarece sensul ultimului termen este de a-i
numi pe "răufăcători" cu apelativul lor etnic. Evident, traducerea, în sens literal,
poate urma oricare din căile indicate, fiindcă toate se potrivesc, dar din punct de
vedere al conţinutului istoric al textului este clar că "făcătorii de rele" avuţi în vedere
în document şi reclamaţi de nobilime regelui erau românii diete terre, adică românii
din Transilvania. Cu alte cuvinte, nobilimea transilvăneană ca stare (grup politic
privilegiat) se află faţă în faţă cu românii, care au avut şi ei tendinţa să se manifeste
ca asemenea grup, ca entitate distinctă, după modelul corporatist din epocă. Totuşi,
toate clauzele actului din 28 iunie 1366 sunt în favoarea nobilimii, în ciuda încercării
palide de a păstra unele aparenţe. Pentru îndeplinirea doleanţelor nobilimii, se
introduce o procedură sumară contra răufăcătorilor, "mai precis români". Dovedirea
lor se făcea printr-un număr fix de oameni de un rang cu ei - 7 dacă erau prinşi
asupra faptului şi 50 dacă nu - după care erau ucişi în chip legal; este un fel de
scoatere din lege a acestor "răufăcători„. mai precis români" 14 • Aparent, o anumită
echitate se păstrează, fiindcă şi nobilii sunt posibili inculpaţi şi fiindcă dovada se
poate face şi cu martori români. Însă echivalarea mărturiilor este tendenţioasă.
Conform acestui document şi multor altor surse, în epocă, în Transilvania, se aflau în
oarecare concurenţă neloială şi interferenţă două structuri sociale distincte: una adusă
de statul ungar dinspre vest şi formată din nobili şi şerbi (iobagi) şi alta locală
românească, de influenţă bizantino-slavă, formată din cnezi şi români de rând.
Natural, românii de rând, deveniţi treptat iobagi, au fost asimilaţi acestora în faţa
legii, pe când cnezii, adică elita feudală a românilor, nu mai erau asimilaţi nobilimii,
decât dacă îndeplineau anumite condiţii. Condiţia pusă la 28 iunie 1366 era ca cnezul
să fie "întărit cu scrisoarea noastră regală în cnezatul său", adică să fi obţinut de la
suveran o scrisoare de danie pentru ceea ce el şi înaintaşii săi stăpâneau din vechime.
Obţinerea unei astfel de "scrisori regale" era pentru foarte mulţi cnezi aproape
imposibilă. De aceea, echivalarea la judecată a cnezului posesor de diplomă cu
nobilul nu este un favor regesc pentru cnezi, ci o severă restricţie. Faptul introduce în
mod clar o discriminare între cnezi şi între cnezi şi nobili, deoarece din punctul de
vedere intern al societăţii româneşti toţi cnezii aveau acelaşi statut de stăpâni. Prin
această prevedere, elita românească oficial recunoscută în faţa instanţelor de judecată
era drastic redusă numeric, pe de o parte şi, în această formă redusă, era pe cale de a
fi topită în corpul nobilimii, pe de altă parte.
Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României, [Cluj], f.a., p.
178.
14
Maria Holban, op. cit., p. 249.
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Documentul aduce trei cazuri particulare, anume procedura de urmat când
un român de rând este învinovăţit sau prins pe faţă, când un român de rând depune
pâră contra unui om de rând de altă naţiune şi când un român de rând învinovăţeşte
un nobil. Nu se spune nimic, despre situaţia - care trebuie să fi fost destul de
frecventă - când un cnez român este acuzat, ceea ce, evident, lasă loc abuzurilor şi
permite încadrarea cnezilor între oamenii de rând 15 • Cu alte cuvinte, în rândul
"nobililor adevăraţi" nu este loc pentru masa de cnezi. Tot despre cnezii români este
vorba, în mare măsură, când se invocă situaţia celui fără scrisoare de danie regală
pentru o moşie anume, care deschide proces (recurgând la dovada cu martori) contra
unuia cu diplomă pentru acea moşie; în astfel de cazuri, pricinile nu se mai judecau
în Transilvania, ci se strămutau la curtea regală, unde şansele celui fără diplomă (de
obicei, un cnez) erau minime, căci nu avea cum să strângă şi să ducă la curte 50 de
martori.
Nobilii mai obţin următoarele avantaje: de a nu fi popriţi (ei şi iobagii lor,
fără de care pământurile lor nu aveau valoare) în oraşele şi satele libere nici pentru
delicte majore, dacă nu au fost prinşi pe faţă; de a-şi judeca numai ei iobagii proprii
în delicte obişnuite şi pricini civile; de a aduce pe castelani şi slujbaşi (mai ales
regeşti) - în veşnic conflict cu domeniul nobiliar - la judecata voievodului; de a-i
prinde şi ucide pe proscrişii români fără nici o altă cercetare; de a-i pedepsi pe
proscrişii nobili numai prin mijlocirea voievodului; de nu mai da venitul cămării,
bucate şi de a nu mai face slujbă la oaste fără voie; de a-şi rezolva mai toate pricinile
în cadrul Transilvaniei; de a plăti cât mai puţin pentru serviciile făcute lor de către
locurile de adeverire şi, în fine, de se bucura în veci de vechea lor libertate. Prin
urmare, regele a admis să recunoască şi să acorde numai avantaje nobililor, adaptând
pentru Transilvania decretul din 1351, care confirma în fapt Bula de Aur a nobilimii
din 1222, adevărată chartă a libertăţilor nobiliare din Regatul Ungariei. În schimbul
acestor avantaje, în primul rând al sprijinului dat de rege pentru stârpirea şi nimicirea
făcătorilor de rele, "mai precis români" şi al scutirii de venitul cămării, nobilimii din
Transilvania nu i se cere decât să stea în ajutor regelui (sau locţiitorilor lui din
voievodat) pentru a~i nimici pe infidelii "din acele părţi'', răzvrătiţi şi nesupuşi faţă
de suveran şi sfânta coroană. Evident, s-a pus de mult timp întrebarea lagată de
identitatea acestor infideles, contumaces et rebeles şi s-a opinat adesea că este vorba
tot despre românii din Transilvania. Numai Maria Holban, remarcând distincţia
tenninologică între "răufăcători" şi "infideli" şi comentând localizarea de către
document a "răufăcătorilor" in ipsa terra nostra, adică în Transilvania, iar a
"infidelilor" în illas partes, a susţinut că "infidelii" erau românii extracarpatici 16 •
Demonstraţia nu a părut totuşi unora suficient de convingătoare. Există însă şi alte
argumente în favoarea opiniei Mariei Holban. Unul din acestea este de natură logică:
15
16

Ibidem, p. 249.
Ibidem, p. 250-253.
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dacă nobilimea cere regelui ajutorul pentru nimicirea răufăcătorilor romani din
Transilvania, cum s-a văzut, nu se putea ca suveranul să ceară nobilimii sprijin în
acelaşi scop; este clar că regele are nevoie de sprijinul nobilimii ardelene pentru
nimicirea altor inamici "nesupuşi şi rebeli"; de altminteri, cei vizaţi în Transilvania
nu erau "infidelii" regelui, ci autori de fapte reprobabile faţă de nobilime. Prin
urmare, "rebelii" vizaţi aici de rege nu puteau fi românii din Transilvania. Atunci
despre ce fel de "rebeli" poate fi vorba? Documentul nu spune, deşi s-a văzut în
formula "acele părţi" o trimitere directă la Ţara Românească şi Moldova.
Însă împrejurările istorice ale emiterii actului pot spune mai multe: la 28
iunie 1366, regele Ludovic se afla în Transilvania (venise din aprilie, acelaşi an) şi
urma să mai stea acolo până în octombrie 1366; în cele şase luni de şedere în
Transilvania, suveranul a răspuns apelului nobilimii, conferindu-i acesteia
instrumentul juridic de stârpire a răufăcătorilor, "mai precis români" şi a făcut un
considerabil efort de readucere a ascultare a ţărilor române extracarpatice. În 13651366, cele două principate româneşti s-au aflat concomitent în conflict cu Regatul
Ungariei, care a ridicat oşti şi a organizat din Transilvania campanii pentru
pedepsirea "rebelilor" 17 . În aceste circumstanţe, este firesc să presupunem că regele
voia ajutorul nobilimii pentru nimicirea "infidelilor" din Moldova şi Ţara
Românească şi nu din altă parte. De altfel, documentul mai oferă un indiciu în acelaşi
sens: "pomeniţii nobili" transilvani sunt îndatoraţi să stea în ajutor, pe lângă rege,
numai acelor locţiitori ai săi rezidenţi în Transilvania (voievodul şi vicevoievodul);
or Regatul Ungariei nu avea dinspre Transilvania hotare decât cu Ţările Române,
care tocmai atunci erau "răzvrătite" sau "rebele". Astfel, regele ajuta juridic
nobilimea la "nimicirea" răufăcătorilor români din Transilvania, iar nobilimea îl
sprijinea militar pe rege pentru "nimicirea" infidelilor români din afara Carpaţilor.
Oficialităţile regale şi cele transilvănene vedeau o legătură, o corelaţie între românii
cuprinşi în Ungaria şi cei care trăiau în statele lor libere, fiind priviţi, şi unii şi alţii,
cu ostilitate. Să vedem cum s-a ajuns la această situaţie.

5. Contextul intern şi extern al emiterii documentului. Politica regelui
Ludovic I faţă de stările transilvănene şi faţă de români
Şederea

timp de şase luni a regelui Ludovic I în Transilvania şi măsurile
luate cu acest prilej au reprezentat un moment de turnură pentru evoluţia
voievodatului. În interior, regele a voit câştigarea de partea puterii centrale a
grupurilor privilegiate, a oraşelor şi a bisericii, precum şi uniformizarea structurilor

17

Şerban Papacostea, op. cit., p. 53-55, 85.
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atât de diferite din această parte de est a regatului 1H. Astfel, la 20 iunie 1366,
suveranul întărea saşilor din !;ele şapte scaune diploma privilegială a regelui Carol
Robert din 25 mai 1317, care, la rândul ei, confirma Bula de Aur a saşilor din 1224 19 •
În acealşi an, între lunile mai şi august, Ludovic I acordă şi confirmă privilegii unor
oraşe importante, locuite în mare măsură tot de germani, dar situate în afara
"Pământului Crăiesc": Dej, Ocna Dejului, Cluj, Bistriţa20 • În luna iulie, tot în 1366,
regele încuviinţează şi încurajează orice danie de moşie pe seama bisericii episcopiei
Transilvaniei (episcopia romano-catolică de Alba Iulia) şi întăreşte capitlului albens
"districtul ţării Abrud" (districtus terre Obrugh), împreună cu Zlatna şi satele aflate
acolo 21 • În plus faţă de toate acestea şi mai important decât toate, regele dădea, la 28
iunie 1366, amintita diplomă în favoarea nobilimii, act care întărea drepturi vechi,
identice cu ale nobilimii regatului, dar şi particulariza la nivelul Transilvaniei statutul
acestei nobilimi provinciale care trăia între români. Dintre toţi factorii de decizie ai
Transilvaniei, nobilimea era cel mai de seamă, de aceea s-a şi insistat asupra lui.
Privilegierea nobilimii s-a făcut însă în detrimentul românilor. Cum s-a observat,
acest act regal aduce prima discriminare legală, după criteriul etnic, referitoare la
români, cunoscută în istoria Transilvaniei 22 •
De ce erau românii supuşi unei represiuni legalizate, care păstra cu stângăcie
aparenţa justiţiei? De ce clasa lor superioară era, în mare măsură, egalizată cu
oamenii comuni? De ce românii, în bloc, erau numiţi "făcători de rele" sau "rebeli"?
"Rebeli" erau, desigur, cei din principatele extracarpatice, în care, încă din prima
parte a secolului XIII, unii suverani ungari au încercat să-şi impună dominaţia şi leau numit avant la lettre "ţări ale noastre"; dar, mai ales după 1300, aceste "ţări" s-au
emancipat de sub dominaţia ungară prin răzvrătiri armate succesive. Astfel, românii
din afara arcului Carpaţilor au ajuns să fie consideraţi de timpuriu ca inamici ai
coroanei ungare. În plus, la aceste acte de rebeliune contra Ungariei, organizate la
sud şi la est de Carpaţi, şi-au adus contribuţia în mod neîndoios şi românii cuprinşi în
Regatul Ungariei, mai ales cei din Făgăraş (Ţara Oltului), prin gruparea lui Negru
Vodă sau Radu Negru şi cei din Maramureş, prin voievodul Bogdan de Cuhea şi
oamenii săi. Aceşti români, care aveau state incipiente proprii (ducate-voievodate,
cnezate-judecii) în Transilvania şi Maramureş la venirea ungurilor, au păstrat
amintirea unei vieţi statale proprii şi s-au răzvrătit adesea pe plan local pentru
reînvierea unei astfel de vieţi. Cel mai cunoscut şi documentat sub aspectul
izvoarelor este cazul lui Bogdan din Maramureş, "infidel notoriu" al regelui vreme
de cca, 20 de ani ( 1342-1363), "infidel" care şi-a mutat apoi răzvrătirea în Moldova.
IH Faptul este relevat corect de Francisc Pall (în Istoria României (tratat), voi. II, Bucureşti, [ 1962], p.
274) şi nu vine în contradicţie, cum s-a sugerat, cu interpretarea Mariei Holban.
19
DRH, C, voi. XIII, p. 148-151.
20
Ibidem, p. 133-134, 137-139, 142-144, 231-233.
21
Ibidem, p. 177-178, 179-181.
22
Şerban Papacostea, op. cit., p. 88.
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Însă aceste rebeliuni armate erau rare şi greu de organizat. Ele nu au izbutit niciodată
în Transilvania, ci numai la sud şi est de munţi, unde aparatul represiv al Ungariei era
ca şi inexistent şi unde sprijinul întregii populaţii locale era asigurat.
Totuşi, acestea nu erau motive pentru ca românii transilvăneni să fie numiţi
"hoţi", "tâlhari'', iar explicaţia pomenită a unora că românii furau fiindcă erau
înapoiaţi şi veneau tocmai atunci din necivilizaţii Balcani este fantezistă şi nu are nici
un suport documentar. Tot izvoarele veacurilor XIII şi XIV lămuresc problema.
Primele astfel de izvoare referitoare la români amintesc un popor supus prin cucerire
noilor stăpâni şi apăsat de obligaţii, amintesc indivizi şi grupuri cărora li se răpesc în
chip constant drepturi şi bur.uri, mai ales pământuri 23 • Reacţia celor astfel păgubiţi nu
a întârziat să apară şi a fost una firească pentru acele vremuri: recuperarea pe orice
cale a bunurilor răpite şi redobândirea drepturilor anulate. Spre deosebire de toate
stările Transilvaniei - de nobilime, de saşi şi secui - care-şi datorau statutul, averea,
pământutul etc. daniilor generoase ale regilor Ungariei, faţă de care aveau de ce să
arate recunoştinţă, românii nu numai că nu datorau nimic acelor suverani, dar erau şi
se simţeau frustraţi tocmai de politica regală dusă în detrimentul lor. Sub Angevini,
procesul de uniformizare juridică a regatului, a structurilor sale atât de eterogene,
tendinţa nobilimii de a ieşi din indiviziunea clanurilor şi de a stăpâni prin lege
individual pământurile, rigoarea obligaţiilor feudale ale şerbilor, campania de
extindere forţată a credinţei catolice şi altele au avut un impact negativ asupra
românilor, asupra societăţii lor tradiţionale, determinându-i pe mulţi dintre ei să
reziste în faţa asalturilor schimbării. Astfel, românii numiţi generic "făcători de rele"
erau în mare măsură, din punctul lor de vedere, justiţiari, recuperatori ai bunurilor
răpite, erau aceia care aplicau dreptatea refuzată lor. Cu alte cuvinte, actul din 28
iunie 1366 consemnează indirect o "rezistenţă surdă" la schimbările pe care voiau să
le impună nobilii faţă de regimul anterior al românilor24 .
Privilegiul din 28 iunie 1366 a fost pus în legătură cu alte două acte
contemporane, al căror conţinut poate fi raportat la români. Primul s-a transmis
printr-un document emis de Sigismund de Luxemburg la 2 decembrie 1428, care
confirmă o mai veche măsură, luată probabil în 1366, la cererea franciscanilor, de
către Ludovic I. Acolo se stipulează că "în toată provincia sau în tot districtul Sebeş
[Caransebeş], nimeni altul să nu poată deţine sau păstra posesiuni, în nume nobiliar
sau în nume cnezial, decât numai adevăratul catolic şi care urmează întocmai
credinţa pe care o ţine şi o mărturiseşte biserica romană" • Cu alte cuvinte, într-un
mare district românesc din Banat, regele Ludovic I a condiţionat stăpânirea
pământului de către nobili şi cnezi de apartenenţa acestora la catolicism. Un alt act
25

Ioan-Aurel Pop, Elita românească din Transilvania în secolele XIII-X/V (origine. statut, evoluţie), în
voi. "Nobilimea românească din Transilvania ...", p. 38-42.
24
Maria Holban, op. cit., p. 253.
25
DRH, C, voi. XIII, p. 2.
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pus în legătură cu cele două a fost emis la Lipova, tot de regele Ludovic I, la 20 iulie
1366. Prin el, suveranul porunceşte nobililor, altor oameni cu moşie şi oraşelor şi
satelor libere regeşti din comitatele Cuvin şi Caraş, ca să fie strânşi toţi preoţii "slavi
sau schismatici" din zonă şi să fie înfăţişaţi, cu copiii, soţiile şi bunurile lor, "fără
vreo pagubă, vătămare sau batjocură", comitelui Benedict Himfy sau fratelui său, la
data şi locul fixate de acest comite, care urma să le aplice ordinele venite între timp
de la rege 26 • S-a apreciat că acest ordin regal "a deschis prigoana sistematică şi
legalizată împotriva clerului ortodox, prigoană care avea să continue până la sfârşitul
domniei lui Ludovic" 27 . Deocamdată, trebuie să notăm că, spre deosebire de
privilegiul regal solemn din 28 iunie 1366, celelalte două acte invocate sunt de
interes local (se referă la regiuni din Banat), nu au legătură cu Transilvania
voievodală şi nu există nici o mărturie directă că ele ar fi avut vreo extensiune
generală (de pildă, că s-ar fi referit la toţi proprietarii de pământ ortodocşi sau la toţi
preoţii ortodocşi din Ungaria). Nu există însă nici o mărturie care să pună sub semnul
îndoielii autenticitatea actului prin care Ludovic I lega stăpânirea legală asupra
pământului de calitatea de catolic a proprietarului în districtul Sebeş, cum s-a
sugerat 28 • Ţinând seama de rolul important deţinut de franciscani în politica de
prozelitism catolic a celui de-al doilea Angevin în Ungaria şi în vecinătate 29 , actul
pomenit este perfect plauzibil, iar nemenţionarea sa în colecţia de decrete a regatului
nu are nici o legătură cu autenticitatea şi cu valoarea informaţiei transmise prin el.
Nici actul din 28 iunie 1366 nu este inclus în colecţia decretelor regeşti, deşi el se
referă la întreaga Transilvanie şi la statutul deosebit al stării nobiliare din voievodat.
În ceea ce priveşte actul din 20 iulie 1366, privitor la preoţime, lucrurile sunt mai
complicate. Se poate ca aici să fie într-adevăr vorba de preoţii slavi refugiaţi din
sudul Dunării, ca unnare a evenimentelor de acolo 30 . Punerea în legătură a acestui
ordin regal de la 20 iulie cu planul de realizare a unirii religioase, acceptată în
principiu în 1365-1366 de către împăratul Ioan V Paleologu!, cu prilejul călătoriei
sale Ia Buda31 , este hazardată din mai multe motive: întâi, acea iluzorie unire s-a
perfectat abia în 1369 Ia Roma; în al doilea rând, preoţii trebuiau strânşi cu familiile
şi averile lor, ceea ce nu presupune că li s-ar fi cerut acceptarea unirii; în fine, dacă
erau preoţi slavi refugiaţi din sud, cum înclinăm să credem, atunci autorităţile din
Banat erau chemate nu să-i atragă sau să-i oblige la unire, ci să-i trimită înapoi.

26

Ibidem, p. 226-227.
Şerban Papacostea, op. cit., p. 87.
28 Viorel Achim, lafeodalite roumaine du Royaume de Hongrie entre orthodoxie et catholicisme. Le cas
de Banat, în "Colloquia", I, 1994, nr. 2, p. 21.
29
Şerban Papacostea, op. cit., p. 90-96, 209-221.
30
Viorel Achim, op. cit., p. 21.
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. .
. În ciuda lipsei de corelaţie directă între cele trei acte din 1366 menţionate
a1c1, există unele constante clare ale politicii lui Ludovic I privitoare la ortodocşi şi la
români, constante în care acele documente se încadrează:
- promovarea uneia dintre cele mai violente şi îndârjite acţiuni din evul mediu de
aducere la unitatea catolică a unor întregi popoare de confesiuni şi chiar religii
diferite 12 ;
- marginalizarea românilor ca "schismatici", deţinători ilegali de pământuri şi
"răufăcători";

- tendinţa de îndepărtare a elitei românilor din viaţa politică a Transilvaniei, prin
dislocarea statutului unitar al cnezimii, prin condiţionarea calităţii de stăpân legal;
- corelarea politicii duse faţă de românii transilvăneni cu cea dusă faţă de principatele
române extracarpatice.
O scriere a franciscanului Bartolomeu de Alvema - colaborator apropiat al
regelui Ludovic I în politica sa prozelită - elaborată prin 1379-1382, arată motivaţiile
adânci, percepute de factorii responsabili din epocă, ale catolicizării. Textul justifică
nevoia convertirii şi botezării în formă catolică, inclusiv prin cele mai violente
mijloace, a românilor şi slavilor din Regatul Ungariei. Motivaţiile nu sunt atât
religioase sau teologice, cât politico-militare: convertirea ar asigura "mai marea
putere a regatului la aceste hotare şi mai marea fidelitate a acestor neamuri faţă de
rege şi faţă de domnii lor, căci nicicând nu vor putea fi fideli domnilor lor cei care,
printr-o credinţă străină, sunt infideli faţă de Dumnezeu"; de asemenea, convertirea
ar face să înceteze "multe rele, anume tâlhării şi ucideri ascunse, pe care ei [slavii şi
românii] le comit acum fără conştiinţa [păcatului], împreună cu cei din afară, de o
limbă şi sectă cu ei, împotriva creştinilor'm. Prin urmare, fidelitatea feudală (faţă de
rege şi "domnii" de pământ) nu este posibilă fără fidelitatea faţă de Domnul, iar
"faptele rele" comise de românii din Ungaria nu pot înceta decât prin frângerea
coeziunii confesionale care-i leagă pe aceştia de ceilalţi români, cei cu state proprii la
hotarele Transilvaniei. Cum se vede, Bartolomeu de Alvema nici nu concepe ca
"domnii", stăpânii să nu fie catolici, ceea ce face foarte plauzibilă măsura luată de
Ludovic I, tocmai la cererea franciscanilor, de condiţionare a calităţii de nobil sau
cnez de apartenenţa la credinţa catolică. Din textul minoritului se desprinde o
atitudine dură faţă de biserica şi credinţa slavilor şi românilor: preoţii lor sunt "falşi
şi înşelători", "îndărătnici"; credinţa lor este "străină" (aliena) şi "sectă" (secta), iar
creştini (Christianos) sunt numai cei catolici. Această atitudine de dispreţ, corelată
cu strădania de convertire forţată, prin "braţul temporal" armat - regele Ludovic I şi

Şerban Papacostea op. cit., p. 89; Ioan-Aurel Pop, Observaţii privitoare la structura etnică şi
confesională a Ungariei şi Transilvaniei medievale (secolele L'<-XIV), în voi. "Istoria României. Pagini
transilvane", coord. Dan Berindei, Cluj-Napoca, 1994, p. 31-43.
31
· Şerban Papacostea, op. cit., p. 94-95.
32

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan-Aurel Pop

82
autorităţile

laice ale Regatului Ungariei - şi fără instruire prealabilă şi persuasiune 34 ,
au determinat, la nivelul duratei lungi, eşecul întregii intreprinderi de încadrare a
românilor în credinţa occidentală. Evident, în aceste condiţii, şi percepţia celor vizaţi
era corectă: convertirea nu se făcea de dragul credinţei, ci al unei supuneri mai
eficiente, al strângerii mai multor dări, al gloriei lumeşti şi, mai ales, al prosperităţii
şi extinderii Regatului Ungariei 35 • Românii de pe ambele versante ale Carpaţilor, în a
doua jumătate a secolului XIV, nu s-au opus catolicismului ca atare, ci dominaţiei
Regatului Ungar, care îmbrăca dublu aspect: politico-militar şi confesional.
Revenind la măsurile regale din 1366, constatăm că acestea se încadrează
într-o atmosferă generală din epocă, că ele nu sunt singulare sau izolate. Pe de altă
parte, ele nu se pot corela strict, în sensul că degradarea cnezilor neposesori de acte
scrise la condiţia oamenilor comuni (sau asimilarea în justiţie cu nobilii a celor cu
diplome regale) se referă la voievodatul Transilvaniei, pe când condiţionarea
nobilităţii de apartenenţa la catolicism şi strângerea preoţilor cu familiile şi averile
lor sunt măsuri locale, fără legătură directă cu Transilvania şi, probabil, în cazul celei
din urmă, fără legătură cu preoţii români. Este astăzi tot mai evident că aceste acte,
indiferent de aria lor de cuprindere şi de intenţiile iniţiatorilor lor, nu s-au putut
aplica în momentul emiterii lor decât parţial sau în mică măsură. În finalul domniei
celui de-al doilea Angevin, statul ungar (şi mai ales Transilvania) - în ciuda uriaşului
efort de catolicizare şi uniformizare - a continuat să rămână un mozaic de etnii şi de
religii şi confesiuni, în care catolicismul era îmbrăţişat abia de circa o treime din
populaţie. Românii se numărau mai departe în rândul celor aproape două treimi de
nemaghiari şi necatolici. De aceea, şi după domnia lui Ludovic I au mai rămas cnezi
proprietari de cnezate, fără acte de donaţie regală sau cnezi întăriţi cu drept cnezial şi
care se considerau drept nobili; au mai rămas posesori români de pământ necatolic!
(în fapt, majoritatea nobililor români rriărunţi au rămas ortodocşi); de asemenea,
biserica ortodoxă a românilor din Ungaria, în ciuda privaţiunilor şi presiunilor, şi-a
continuat existenţa. Cu timpul, chiar o parte din elita românilor s-a adaptat noilor
împrejurări, s-a pus în slujba regalităţii şi a statului, a apărat cu armele regatul, s-a
catolicizat spre a urca treptele onorurilor şi dregătoriilor sau spre a-şi conserva
statutul superior.

6. Concluzii
Totuşi, măsurile
rămân

luate sau

intenţionate

simptomatice. Ele marchează o

direcţie

de Ludovic I în Regatul Ungariei
de pragmatism politic şi confesional în

34

Ibidem, p. 92.
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Transilvania, anume sprijinul nelimitat pe starea nobiliară şi pe aliaţii săi (saşii şi
secuii) şi introducerea principiului religiei oficial recunoscute, ce va deveni politică
de stat ulterior. Această direcţie a fost însă urmată în detrimentul românilor, iniţial
nenobili şi ortodocşi, a căror elită a fost treptat dizolvată în alte structuri sau
neutralizată. Fără elită recunscută în nume etnic şi global, fără alte atribute absolut
necesare, de care au fost privaţi şi fără calitatea de catolici, românii nu au ajuns să se
afirme drept stare, adică drept grup privilegiat în secolul XIV, fiind treptat eliminaţi
din viaţa politică. Cei care s-au afirmat totuşi au fost indivizi izolaţi sau grupuri
locale, care au respectat regulile elaborate în 1366: au obţinut acte de donaţie pentru
posesiunile lor şi au trecut treptat la catolicism. Nobilimea mică şi mijlocie a rămas
însă ortodoxă - poate, în unele cazuri, biconfesională, o vreme - şi românească şi a
fost numită ca atare (nobiles Valachi), continuându-şi existenţa de elită locală a unui
popor marginalizat. Timp de un secol după emiterea diplomei regale din 28 iunie
1366, cnezii români întăriţi cu acte în cnezatele lor au continuat să existe în
Maramureş, Haţeg şi, mai ales, în Banat, deşi numărul lor s-a redus mereu. Din a
doua jumătate a secolului XV, posesorii români de sate (părţi de sate) se vor numi
doar nobili, iar cnezi vor rămâne numai fruntaşii românilor ajunşi în diferite grade de
dependenţă feudală (pe domeniile cetăţilor regale, pe domeniile private sau pe
"Pământul Crăiesc")3 • Astfel, politica regelui Ludovic I (şi a urmaşilor săi) a obligat
elita românilor să urmeze o anumită traiectorie, spre a putea supravieţui ca elită, spre
a nu se dizolva complet în masa supuşilor. Supravieţuirea era condiţionată de actul
de donaţie, care se putea obţine în urma "fidelelor servicii". Cu alte cuvinte, regele
primea, după tipicul feudal, "auxilium et consilium" şi de la cnezii români, iar aceştia
primeau de la rege documente (diplome) pentru cnezatele pe care oricum le
stăpâneau ab antiquo, spre a le putea deţine în continuare. Cnezii care au putut urma
o asemenea traiectorie au fost favorizaţi ai soartei, din regiunile mai ferite, unde
stăpânirea străină a pătruns mai târziu şi formal. Ceilalţi nu au avut nici o alternativă,
fiindcă s-au trezit de timpuriu supuşi, în forme variate, persoanelor, grupurilor şi
instituţiilor aduse de noua putere de stat. Prin urmare, este problematic de a vorbi
despre "adevărate principii contractualiste"37 în relaţiile dintre puterea centrală şi
cnezimea română, deoarece un "contract" presupune poziţii egale între părţi. Or, în
cazul nostru, se poate vorbi în cel mai bun caz de "contract oneros", în care puterea
centrală dictează condiţii, pe care unii dintre cnezi încearcă să le urmeze spre a
supravieţui. În secolul XV, lucrurile se vor schimba pentru aceia dintre cnezii-nobili
care vor urmări promovarea socială majoră, ridicarea în rândul nobilimii mari, al
aristocraţiei, prin funcţii şi danii numeroase. Ei vor alcătui însă o minoritate, mânată
6

Ioan Drăgan, Cnezi şi nobili români în vremea Corvineştilor, în voi. "Nobilimea românească din
Transilvania ... ", p. 114.
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Adrian Andrei Rusu, Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la 1700, Satu Mare, 1997, p. 23.
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de "oportunism politic, social şi religios"·1K, minoritate care în totalitate se
va desprinde din rândul românilor ortodocşi şi va deveni maghiară şi catolică. În rest,
este vorba despre adaptări pentru supravieţuire, de existenţă şi de rezistenţă, de
compromis sau de anumite interferenţe inevitabile, de la sfinţii catolici pictaţi în
biserici ortodoxe până la adoptarea numelor de botez duble, unul tradiţional
românesc şi altul din calendarul apusean.
Este evident că măsura regală din 28 iunie 1366 are o importanţă deosebită
pentru înţelegerea statutului românilor din Transilvania şi Ungaria în evul mediu.
Documentul pune în lumină prima discriminare globală şi legală cunoscută la adresa
românilor din Transilvania şi a grupurilor lor sociale. Prin acest act, principalul
factor colectiv de putere din ţară - nqbilimea - cere şi obţine de la suveran, sub
pretextul nimicirii "răufăcătorilor", instituirea unei proceduri judiciare sumare
îndreptate contra românilor. Deşi nu s-a putut aplica întocmai şi peste tot, măsura
este simptomatică pentru statutul periferic, subordonat al românilor din Transilvania,
pentru situaţia lor de supuşi într-un regim de stări care-şi va accentua după secolul
XV exclusivismul. În comitatele Transilvaniei - Solnocul Interior, Dăbâca, Cluj,
Turda, Alba, Tâmave şi Hunedoara - la care măsura se referă în mod concret, lumea
rurală era formată din feudali şi ţărani, de etnie română şi maghiară şi de confesiune
ortodoxă şi catolică. În acord cu unele surse, catolicii, adică maghiarii (şi puţinii
germani) erau circa o treime, iar ortodocşii, în principal românii, trebuie să fi format
restul de aproape două treimi. În aceste condiţii, este firesc să fi apărut o stare de
tensiune între catolici şi ortodocşi, între nobili şi cnezi, între oamenii de rând
maghiari şi cei români, între nobilime - ca elită oficială a regatului - şi români.
Puterea o aveau cei puţini, numiţi nobili şi "creştini" (=catolici). Cei deposedaţi de
avere şi de putere erau mai ales ortodocşi şi români. De aici dihotomia "nobiliromâni", "creştini-români" sau "creştini-schismatici" pe care o fac documentele din
1366 şi care se va atenua în anumite situaţii, dar va crea o falie adâncă în societate şi
în mentalitate. Finalul privilegiului regal solemn din 28 iunie 1366 este semnificativ
în acest sens: regele garantează încă odată nobilimii Transilvaniei vechea datină şi
libertate, în vreme. ce, "răufăcătorilor" şi "infidelilor", mai precis români, le
"garantase" legal nimicirea. Din fericire, aceste "garanţii" nu s-au aplicat decât în
mică măsură, dar ele au devenit premisele medievale ale discriminării naţionale din
societatea modernă transilvană şi au produs - în chip paradoxal - chiar şi reacţia de
emancipare a românilor.

3
"

Ibidem, p. 27.
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Un privilege royal solennel de 1366 et ses implications
(Resume)
le document royal de 28 juin 1366, issu au nom de Louis 1-er (1342-1382),
souverain de la Hongrie, document concernent la Transylvanie, est analyse ici du
point de vue diplomatique et historique. 1l s'agit d'un privilege solennel, delivre a la
demande de l'erat (ordre) nobiliaire de Transylvanie, pour creer le cadre juridique
de l'anentissement de "tous Ies malfaiteurs, plus precisement des Roumains". le roi
accepte de creer ce cadre et d'accorder beaucoup de "libertes" a la noblesse, mais,
en echange, ii obtient le support de cet hat pour detruire Les "infidels" du royaume
situes a la frontiere de la Transylvanie, c'est a dire en Valachie et en Moldavie.
Dans cette charte, Les Roumains, soumis et deposedes de leur pouvoir politique en
Transylvanie et ceux devenus libres dans Les deux pays independants de Valachie et
de Moldavie, sont consideres des ennemis de la noblesse et de l'Etat Hongrois. Par
consequent, contre toutes Les categories des Roumains de Transylvanie on introduit
une justice sommaire pour accomplir la volante et le droit de la noblesse de Les
exterminer. le coup de grâce est donne a I' elite feodale roumaine, aux cnezes sans
chartes royales de donation pour leur terres et villages, qui ne sont plus assimiles a
la noblesse transylvaine devant la justice, mais sont consideres Ies egaux des villici
(maires des villages asservis) ou des gens du commun. A l'epoque, seulement une
tres petite partie de /'elite feodale roumaine de Transylvanie avait reussi a obtenir
des chartes royales pour ses proprietes terriennes, detenues par eux et leurs aieuls
en vertue du droit coutumier roumain (ius Valachicum). Ainsi, la grande majorite de
cnezes (ceux sans chartes) etaient exposes aux expropriations en faveur de la
noblesse et cet acte erait considere (a partir de 28 juin 1366) parfaitement legal.
Durant la meme annee ( 1366), le roi Louis 1-er est reste six mois en
Transylvanie, pour regler la question roumaine, -sous son double aspect interieur et
exterieur: ii avait organise sans succes deux expeditions militaires contre Les princes
roumains de la Valachie et de la Moldavie (qui refusaient l'acceptation de sa
suzerainete) et avait pris d'autres mesures contre Les Roumains situes dans son
royaume. Par exemple, aux insistences des franciscains, le souverain a decide que
seulement Les catholiques peuvent devenir et etre consideres nobles dans la region
de Banat. Les cnezes roumains, qui eraient orthodoxes, haient ainsi elimines de
/'elite oficielle du royaume. En meme temps, Les pretres "slaves ou schismatiques"
de Banat, avec leurs familles, etient persecutes par un ordre donne le 20 juillet 1366,
toujours par le roi Louis 1-er. le meme roi a dirige la plus grande campagne de
proselytisme catholique de la Hongrie medievale, a la suite de la quelle - selon le
temoignage d'Antonio Bon.fini - plus qu'un tiers de la population du royaume
appartenait ala fois romaine (catholique ).
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Malgre la grande proportion des Roumains de la Transylvanie, Les rois de la
Hongrie - en commenrant par Louis 1-er (d'Anjou) - a la suite de lafondation de
ces deux Etats independentes roumaines extracarpathiques et pour contrecarrer la
formation d'un troisieme, ont pris une serie de mesures contre Les notables des
Roumains de Transylvanie. Ceux-ci ont ete empeches d'avoir une elite feodale au
nom roumain et orthodoxe. En d'autres termes, Les Roumains ne devaient plus avoir
un etat a eux (elite reconnue par privileges), similaire aux etats des Nobles, des
Sawns et des Sicules qui dirigeaient la Transylvanie. Les buts de la royaute ne se
sont realises que dans une petite mesure, dans le sens que Les Roumains on continue
a avo ir une elite locale, mais pas une natio (un etat ou un ordre) au niveau central.
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Unul dintre cele mai interesante fenomene sociale ale secolului al XV-iea
din regatul ungar l-a constituit dezvoltarea şi afirmarea nobilimii româneşti. Ea
este continuatoarea directă a clasei feudale a poporului român, cnezimea, mai
exact, a unei părţi restrânse, care la jumătatea secolului anterior se afla pe
domeniile regale. Timp de peste un secol, până la începutul domniei lui Matia
Corvin, cnezii şi voievozii români au reuşit să obţină confirmarea oficială, prin
acte, a posesiunilor lor şi statutul de nobil1. În această competiţie, foarte dificilă şi
cu multe condiţionări şi particularităţi, nu au intrat din start cnezii de pe moşiile
particulare şi ale bisericii, de pe cele care au ajuns pe mâini particulare în acel
interval, inclusiv cei care au ajuns în dependenţa cnezilor deveniţi nobili şi cei care
au rămas pe domeniile regale în stare de dependenţă. Aşa încât nobilimea la care
ne referim reprezintă doar o parte minoră a elitei poporului român, anume aceea
care a reuşit, adesea cu importante compromisuri, să-şi salveze libertatea, în primul
rând moşiile şi statutul social, prin acte de danie şi privilegii individuale sau de
grup. Este vorba de cei din comitatul Maramureş, banatul Severinului (cu
districtele privilegiate care ţinuseră de comitatul Caraş, destrămat), unde nobilimea
în totalitate era românească la mijlocul secolului al XV-iea, comitatul Hunedoara,
unde era majoritară, mai ales datorită celei din districtul Haţeg, precum şi zonelor
colinare şi submontane din comitatele Timiş, Arad, Zarand, Bihor, Cluj, Bereg ş.a.
Alăturăm aici şi Ţara Făgăraşului, a cărei boierime se găsea în intervalul cercetat
abia la începutul contactului său cu instituţiile regatului ungar. Deşi puternic
minoritar numeric, atât în cuprinsul Transilvaniei, cât şi al Ungariei propriu-zise,
de care ţineau administrativ Maramureşul, Crişana şi Banatul, format covârşitor
din elemente sărace, grupul nobilimii române s-a impus printr-o fizionomie
particulară (stăpânirea pamântului după jus keneziatus, justiţie după jus
valachicum, instituţii proprii, parţial de religie ortodoxă etc., toate acestea cu
contaminările inevitabile din partea instituţiilor oficiale), printr-un rol major în
apărarea regatului contra turcilor, încât ei au fost în epocă, spre deosebire de nobili
de alte origini asimilaţi nobilimii ungare, desemnaţi multă vreme cu calificativul
etnic: nobiles valachi2. Cu deosebire în vremea Corvineştilor, ridicaţi ei înşişi din

Pentru acest proces, vezi sinteza recentă a lui I-A. Pop, Elita românească din Transilvania În
secolele XIII-X/V (origine, statut, evoluţie), în voi. Nobilimea românească din Transilvania, Satu
Mare, Edit. Muzeului Sătmărean, 1997, p. 36-55 şi studiul nostru Cnezi şi nobili români În vremea
Corvineştilor, ibidem, p. 110-128.
2
A.A. Rusu, Un formular al cancelariei regale din epoca lui Iancu de Hunedoara pentru nobilii
români din Transilvania, în ActaMN, 20, 1983, p.155-170; I. Drăgan, Aspecte ale relaţiilor dintre
1

Medi~valia

Transi/vanica, tom I, nr. 1-2, I 997.
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rândurile acestui grup social, nobilii români şi-au consolidat poziţiile, numărul,
statutul, averea, ridicându-se pe scara socială, pe baza meritelor militare şi a unei
politici favorabile a puterii centrale. Se ajunge astfel ca nobilimea românească să
cunoască, mutatis mutandis, aceeaşi stratificare ca şi nobilimea regatului, adică:
nobilime de rând, fruntaşi (potiores), aleşi (proceres, egregii) şi chiar câteva
familii de baroni şi magnaţi, la care mai putem adăuga câteva contingente
importante de nobilime condiţionară, de pe domeniile coroanei, ale bisericii şi
particulare.
În cele ce urmează vom încerca să identificăm doar familiile de aleşi
români din intervalul cercetat, atâtea câte am putut identifica cu certitudine, sub
forma de scurte fişe monografice cu date extrase din bibliografia care ne-a fost
accesibilă.

Să

ne oprim succint asupra termenilor şi caracteristicilor acestei categorii.
Prin acumulări succesive de avere, în urma unor danii regale şi datorită relaţiilor
de familie, unii nobili români depăşiseră încă înainte de 1440 starea de nobili de
rând, stăpâni peste un sat sau o parte de sat, moştenite din familie. Ca familiari în
serviciul direct al regelui său al unor mari dregători, ei au ocupat treptat diferite
funcţii civile sau militare, şi-au sporit veniturile băneşti şi domeniile, ridicându-se
pe o treaptă superioară în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din care
proveneau. Un izvor contemporan menţionează pe "fruntaşii nobililor, pe care îi
numim îndeobşte aleşi şi din care într-un comitat sunt abia doi sau trei" 3 •
Observăm că termenul folosit pentru desemnarea acestei categorii este acela de
"fruntaşi" (proceres), pentru care termenul de adresare este "ales" (egregius),
similar cu "mărit" (magnificus), calificativul pentru baroni şi magnaţi. Pentru a
evita confuzia cu categoria fruntaşilor (potiores), care desernneaza pe nobilii
înstăriţi de la nivelul comitatului, am preferat utilizarea termenului românesc de
"ales", care traduce pe egregius. Aleşii sunt în fapt "fruntaşii fruntaşilor", adică
acei nobili din comitat care, pe lângă avere de oarecare mărime, îndeplineau şi o
funcţie de stat de o anume importanţă (cel puţin o pârcălăbie importantă). Din
rândul lor făceau parte marii proprietari, comiţii, castelanii şi alţi dregători, cu alte
cuvinte, fruntaşi comitatenşi şi dregători teritoriali sau funcţionari de un anumit
rang la Curte. În a doua jumătate a secolului al XV-iea s-a manifestat o tendinţă de
extindere a acestei categorii, prin includerea în ea a castelanilor, de pildă, şi a altor
4

români şi puterea centrală în timpul domniei lui Matia Corvin (1458-1490), în Revista Istorică, serie
nouă, tom 3, 1992, nr. 905-916.
3
" ..• sine proceribus nobilium, quales egregios vulgo vocamus, quales etiam in uno comilalu vix drw
vei tres sunt ... " (Apud Kubinyi, în Somogy mcgye multjdb6l, Kaposvâr, 1973, p.35, nota 18.)
4
Termenul vechi românesc este, de fapt, măre sau mări, din care a derivat în mediul maghiarofon
More, devenit nume de familie pentru numeroşi nobili români (Vezi articolul nostru cu acest subiect
în "Arhiva genealogică'', 1996 - în curs de apariţie). Din aceeaşi familie, cu acelaşi sens este măria-sa
(măria-ta).
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de rang inferior5 • Din rândurile lor congregaţia nobiliară a comitatului îşi
alegea delegaţii care s-o reprezinte la dietă; unii dintre ei erau desemnaţi ca asesori
la tribunalul voievodal sau la cel regal şi erau chemaţi ca membri extraordinari în
consiliul regal. Ei sunt reprezentanţii păturii mijlocii a nobilimii (magh.
kăznemeseg), care cauta să restrângă în favoarea sa o parte din puterile marii
nobilimi 6 • Cu atributul de egregius erau desemnaţi şi foştii baroni, adică cei ce nu
mai exercitau funcţia şi fiii lor7•
Majoritatea "aleşilor" români sunt în mod indubitabil creaţia Corvineştilor
şi distincţia lor este legată în primul rând - uneori chiar exclusiv - de o funcţie, fără
a fi susţinută de un domeniu pe măsură. Sub Iancu de Hunedoara, familiarii săi:
căpitani, dregători, consilieri, au fost cei dintâi care au primit danii în afara satului
de origine, începând să-şi constituie un domeniu propriu-zis. Daniile se făceau cel
mai frecvent în zonele apropiate reşedinţei sau garnizoanei în care servea cel în
cauză, în unele cazuri, în apropierea capitalei sau pur şi simplu acolo unde existau
posesiuni revenite dreptului de danie al suveranului.
Se cuvine observat aici faptul că promovarea în această categorie este
rezultatul nu numai al meritului celor în cauză, ci şi al efortului de identificare a
acestor familii cu nobilimea regatului. Nu avem nici un dubiu că absolut toţi cei
recenzaţi mai jos erau catolici sau cel puţin pe linia unirii florentine şi mulţi au
contractat căsătorii din afara mediului românesc, de obicei în familii de acelaşi
rang. Prin funcţii, căsătorii şi achiziţii patrimoniale, unele familii şi-au schimbat
reşedinţa în alte regiuni, suferind un proces de asimilare rapidă. Chiar cele rămase
pe loc s-au îndepărtat mult de nobilimea de rând, de regulă modestă ca avere şi
puternic legată de tradiţiile sale româneşti.
Un fapt demn de remarcat îl constituie provenienţa unei părţi considerabile
a "aleşilor" din elita cnezială şi voievodală românească. În Haţeg, de pildă,
familiile nobililor din Râu de Mori, Densuş, Peşteana, Ciula aveau repre1"entanţi în
conducerea districtului haţegan în calitate de cnezi juraţi încă de la jumătatea
secolului al XIV-iea şi acelaşi lucru se poate verifica pentru familii de egregii din
Banat şi Maramureş. În mod obişnuit, statutul de "ales" era împărtăşit de întreaga
familie, cuprinzând fraţii şi urmaşii. Înregistrăm însă şi câteva cazuri individuale,
de obicei legate de funcţii episodice, fără urmări notabile în ce priveşte statutul
familiei respective, sau pe care nu le cunoaştem datorită carenţei materialului
documentar.

5

E. Fiigedi (A I 5. szazadi magyar arisztokracia mobilitasa, Budapest 1970, p. I O) constata pentru
castelanii din prima jumătate a secolului XV apelativul nobilis vir, câtă vreme sub Corvineşti, treptat
şi în legatură şi cu mărimea averii, sunt tot mai mult calificaţi ca egregii.
6
Despre rolul său după 1490, A. Kubinyi, A kiralyi tanacs koznemesi ulnăkei a Jagello-korban,
Budapest, 1984 (separatum ).
7
Pentru caracteristicile acestei categorii, a se vedea E. Fiigedi, op.cit., p. 8 şi urm.
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Din lista noastră lăsăm la o parte acele familii sau ramuri care au intrat în
rândul baronilor regatului ungar. Afară de Corvineşti şi Dragfieşti, în aceasta
categorie au pătruns doar reprezentanţi ai familiilor din Ciula (More, Ficior) şi
Ungur de Nădăştia în timpul lui Matia Corvin şi Dej de Timişel (de Iclod) sub
Vladislav II. Trebuie observat, de asemenea, că indiciile documentare principale
ale apartenenţei la păturile superioare ale nobilimii, calificativele egregius pentru
fruntaşi şi magnificus pentru baroni şi magnaţi nu pot fi nicidecum un indiciu
exclusiv, întrucât în actele vremii sunt utilizate cu destulă relativitate. Ele se cer
confirmate cu alte elemente, cum sunt funcţiile de un anumit nivel, mărimea averii,
statutul celor cu care se afla în raporturi de familie şi familiaritate.
Prezentăm în continuare familiile "aleşilor" grupate pe regiunile de
origine: Haţeg+ Hunedoara (9+ 1 familii), Banat (11 ), Maramureş-Bereg (3 ), altele
(3), la care adăugăm o listă de prezumtivi, din rândul unor dregători de rang
similar, dar care nu apar cu calificativul de egregius al acestei categorii.
l. Fărcădin (de Farkadyn). La anul 1431, Ana Cândea anunţa decesul
soţului ei, "alesul" Ioan de Fărcădin, cerând scaunului comitatens amânarea
proceselor saJeR. El era fiul lui Oancea de Fărcădin, al cărui fiu Sclavoi (Sclavoy,
Zlawsh - poate chiar o poreclă a acestui Ioan sau a fraţilor săi Vladul său Litovoi) a
fost jurat în scaunul districtual în anii 1411-14189 . Căsătoria lui Ioan cu o femeie
din familia Cândeştilor de Râu de Mori indica de asemenea apartenenţa sa la elita
locală. Fiul său Ştefan s-a remarcat în campanii lui Iancu de Hunedoara, îndeosebi
în cea din Bulgaria şi Serbia (1443-4), în luptele de la Zlatiţa şi Cunobiţa, fiind
dăruit de guvernator cu jumătate din vama Haţeguluirn. Mai târziu el apare cu
numele de Ştefan Pârcalab de Fărcădin, însă nu avem ştire unde a îndeplinit
aceasta funcţie •
2. Peşteana (de Pesthyen, Pesthyeny) 12 • Andrei de Peşteana descinde şi el
dintr-o familie de cnezi juraţi ai Ţării Haţegului, tatăl său Mihai fiind menţionat la
1418, în ultimul act cunoscut emis de adunarea cnezială, iar strămoşul său, preotul
Baku, în primul act cunoscut al acestei instituţii, din anul 1360 13 • Andrei de
Peşteana este amintit întâi în anul 1430 ca om regesc, numit de către voievodul
Transilvaniei cu ocazia unei danii pentru Cândeşti 14 • În octombrie 1436 se găsea la
11

R Izvoare privind evul mediu românesc. Ţara Haţegului în secolul al XV-iea, voi.I 1402-14 73 ( ediţie
A.A.Rusu, I.A. Pop, I.Drăgan), Cluj-Napoca, 1989 (în continuare: Izvoare Haţeg/), 66.
9
I-A. Pop, Instituţii medievale româneşti. Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) din Transilvania
în secolele XIV-XVI, Cluj-Napoca, 1991, p. 61-62.
IO Izvoare Haţeg, I, 107, actul de danie din I mai 1446, Timişoara.
11
Despre familie, v. A.A.Rusu, Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la 1700, Satu Mare,
Editura Muzeului Sătmărean, 1977, p.203-206.
12
A se vedea articolul nostru Un român ardelean în solie la Ştefan cel Mare la 1475, în AIIAI, 24/2,
1987, p.357-362.
13
A Hunyadmegyei torteneti es regeszetitarsulatevkonyve, 1884, II, p. 32, respectiv 1881, I, p.60.
14
Izvoare Haţeg, I, 63.
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Praga în suita regelui Sigismund, de la care solicita confirmarea drepturilor sale de
proprietate în Peşteana şi satele învecinate: Răchite, Dumbrăviţa, Breazova,
15
Brădet, Grădişte, Ostrov şi Poieni • Intra apoi în serviciul lui Iancu de Hunedoara,
voievodul Transilvaniei, unde îl întâlnim într-un act din 13 ianuarie 1444 ca
egregius, familiar al acestuia (egregii Andree de Pestien familiarii fidelis nostri
dilecti magnifici Johannis de Hwnyad), obţinând danii pentru alte trei posesiuni
din comitatul Hunedoara 16 • Ultima oară apare în anul 1447, ceea ce ar sugera
pieirea sa în expediţia nefericită încheiato pe Câmpia Mierlei din anul următor.
Din aceeaşi familie, probabil văr cu Andrei, s-a ridicat Mihai de Peşteana
fiul lui Ladislau, menţionat întâi în anul 1447 în calitate de curtean al lui Iancu
(virtuosis gestis nobilis Michaelis de Pestenye nostri aulici) 11 , ceea ce sugerează
un anumit stagiu în slujbă. Datele care există despre el indică o anumită
specializare în probleme economice: strângător de dări, comite al Maramureşului
între anii 1451-1462, ceea ce implica şi funcţia de cămăraş al salinelor de acolo
(camerarius salium Maramorosiensium). Retras la Curte după expediţia regală din
anul 1462 spre Muntenia, probabil în administraţia cămării regale - postum este
amintit ca Mihai "Cămăraşul" - îl mai întâlnim în misiuni diplomatice cu
dominantă comercială la Radu cel Frumos în anul 1470 şi probabil la Ştefan cel
Mare în 1475. Nu cunoaştem biografia fiilor săi Nicolae şi Grigore, care se
judecau după moartea tatălui cu rudele din Peşteana, pentru averea de acolo. Mihai
de Peşteana avea şi el proprietăţi în satele din jur: Răchitova, Peşteniţa,
Dumbrăviţa, Răchite şi Ohaba 1M. Funcţia din Maramureş îi va fi adus cu siguranţă
venituri însemnate, pe care însă nu le cunoaştem deocamdată.
3. Muşina de Densuş (Mwsyna de Demsews). Familia Muşina de Densuş
provine de asemenea dintre cnezii fruntaşi ai Ţării Haţegului. "Alesul" Alexandru
Muşina este fiul lui Ioan fiul lui Stoian, cnezjurat la 1411, iar Nicolae şi preotul
Dalcu, din familii înrudite, erau în componenţa aceleiaşi instituţii la 1360. Fraţii
Ştefan şi Alexandru Muşina, împreună cu nobilii bănăţeni din Cerna şi Bizere au
intrat în anul 1438 în slujba lui Iancu de Hunedoara, ajuns ban de Severin,
contribuind cu 5000 de florini din veniturile proprii la întreţinerea cetăţilor
Severin, Gureni, Orşova, Peciu, Ziniţa, Caransebeş şi Mehadia 19 • Ştefan a pierit
prin 1443-1444, probabil în război, însă Alexandru a trăit până pe la 1500, slujind
pe Iancu de Hunedoara şi, la începutul domniei sale, pe Matia Corvin. Exceptând
familiaritatea în raport cu casa Corvineştilor, nu avem date care să ateste
exercitarea unei anumite funcţii. "Alesul" Alexandru Muşina poseda însă şi o
15

Ibidem, 74.
Ibidem, nr. 96: dania pentru Sântămăria de Piatră şi 2 prcdii Călan. Vezi şi nr 97, actul din 26
ianuarie, Belgrad, confirmarea posesiunii Sâncrai, de lângă Deva, obţinută, se pare, anterior.
17
Ibidem, 129.
IM Ibidem, 129, 210.
19
Pesty, Szăreny, III, 55.
16
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avere, în parte moştenită, care îl situa printre fruntaşii Haţegului. Domeniul
familiei cuprindea: Densuşul, Răchitova, Mesteacăn, Cernişoara, Cerna, Ableu,
Laculya, Stei, Criva, Poieni, Păucineşti, Grădişte (Sarmizegetusa), Hăţăgel,
Toteşti, Hăşdău, Bunila, Ohaba, Peştişel şi Petros, în total 19 posesiuni haţegane,
la care se mai adăugau câteva bănăţene, între care Recaşul şi Zegehaza. A fost
căsătorit cu Ecaterina de Gârlişte. Sora sa Neacşa, căsătorită cu un Arca din
Oltenia, va avea şi ea urmaşi din categoria "aleşilor", care vor disputa cu
Muşineştii întâietatea la Densuş. Aceştia au dispus de timpuriu de o putere
economică, ce le-a permis să ctitorească cu siguranţă biserica de la Răchitova şi să
o zugrăvească pe aceasta şi pe cea de la Densuş. În secolul XV Muşineştii îşi
stabilesc reşedinţa principală la Răchitova, în vecinătatea Densuşului, unde ridicau
şi o fortificaţie de tip donjon. Fiii lui Alexandru, Gheorghe şi Andrei, vor prelua
chiar numele nobiliar după această reşedinţă, acela de "Muşina de Răchitova"
(Morsyna de Rekethye, Morsinai).
4. Cândea de Râu de Mori (Kende, Kendeffy de Malomwyz) 211 • Familia
Cândea de Râu de Mori, având în rândurile sale un decapitat în evenimentele din
anii I 359-1360, a revenit în elita haţegană chiar la începutul secolului al XV-iea,
prin Ioan fiul lui Cândea, cnez jurat al scaunului haţegan. Membrii săi au urmat
calea colaborării reciproc profitabile în raporturile cu regalitatea maghiară,
inaugurată de Sigismund de Luxemburg, obţinând mai multe confirmări, scutiri şi
danii de moşii, precum şi a vămii de la Poarta de Fier, prin 1430. De pe acum
Cândeştii dispuneau de venituri, care le permiteau să ia moşii ca zălog, ceea ce va
fi una din căile urmate în deceniile viitoare pentru sporirea patrimoniului familial.
Ridicarea familiei în rândul "aleşilor" s-a realizat însă în urma antrenării fraţilor
Cândea şi Ioan Cândea şi a fiilor acestuia Mihai, Ladislau (Laţcu), Ioan Cândreş şi
Nicolae alături de Iancu de Hunedoara, încă de la începutul voievodatului său. Întro danie danie din 16 aprilie 1443, Cândeştii, mai puţin Mihai, mort între timp, apar
ca familiari ai voievodului, iar la sfârşitul anului 1445 ca egregii, în urma numirii
lui Ioan Cândreş în funcţia de comite al Maramureşului şi castelan de Hust şi a lui
Cândea de comite al Beregului şi castelan de Muncaciu. Cam în aceeaşi perioadă
Ioan Cândea şi, la moartea sa în anul 1448, fiul său Ladislau (Laţcu) au fost numiţi
castelani ai cetăţii Haţeg, ceea ce consacra întâietatea familiei asupra "Ţării" de
origine. Cu Ladislau şi Ioan Cândreş familia se divide: primul rămâne în Haţeg,
punând bazele familiei Kendefi (sau Kendeffy =al lui Cândea, Cândescu), celălalt
se stabileşte în comitatul Satu Mare, apoi la Curtea de la Buda, urmaşii săi
numindu-se Kenderessy (=al lui Cândreş). Cei doi fraţi şi urmaşii lor moştenesc în
Haţeg în comun, din averea părintească, I 9 posesiuni, din care, 9 întregi, 7 pe
2
° Cele mai recente contribuţii la istoria familiei, cu toată bibliografia inclusă, la A:A.Rusu, Cnezi
români din Transilvania în epoca lui Iancu de Hunedoara - Cândeştii din Râu de Mori, în Revista
Istorică, 37. 1984, nr.6, p.556-568 şi idem, Ctitori şi biserici, p.275-281.
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jumătate şi părţi

în alte trei 21 • Cândeştii sunt primii nobili români din Haţeg care au
reuşit, încă în vremea lui Iancu, prin privilegii repetate, să-şi degreveze posesiunile
de toate obligaţiile de sorginte cnezială (cens cnezial, cincizecime etc.) şi să le
transforme în proprietăţi nobiliare depline. La 1462 au obţinut şi imunitatea
juridică, cu alte cuvinte "dreptul paloşului". La moşiile părintesti amintite mai
trebuie să adăugăm posesiunile dobândite de fiecare în parte, mai ales de Mihai
fiul lui Ladislau şi de fiul său Ladislau Kendefi, deosebit de activi pe acest teren,
pomenita vamă de la Poarta de Fier, târgul de Sântămăria Orlea şi vama târgului
Haţeg, posesiunile din depresiunea Jiurilor, veniturile din zlătărit ş.a. Dintr-un
inventar din secolul trecut rezultă că în arhiva familiei se păstrau 83 de acte
dinainte de anul 150022 , ceea ce reprezintă iarăşi un record absolut în rândul
familiilor nobile româneşti. Puterea familiei este subliniată şi prin construirea
cetăţii de la Colţ pe moşia Râu de Mori - Suseni, la care se adăuga cetatea
Haţegului (azi la Subcetate), pe care şi-o însuşesc ca pe un simplu "turn", înşelând
practic pe regele Matia. Ei au fost şi ctitori remarcabili: o biserica de zid chiar în
Râu de Mori şi o mănăstire câţiva kilometri în amonte pe valea Râuşorului sub
cetatea Colţ. Au rectitorit vechea biserica de la Sântămăria Orlea, iar Ioan Cândreş
este fondatorul unei capele catolice la Hust, unde rezida în calitate de comite de
Maramureş şi castelan. La Râu de Mori Mihai Kendefi (Michael Kendeffy de
Malomwyz) participa între fruntaşi (proceres) la Dieta ungară din primăvara anului
1492 şi este pomenit ca asesor jurat la tribunalul voievodal în anul 1499, ceea ce
reflecta poziţia preeminentă a Cândeştilor în rândul nobilimii din comitatul
Hunedoara şi chiar din Transilvania.
5. Cândreş de Râu de Mori (Kenderes, Kenderessy de Malomwyz).
Serviciul îndelungat al lui Ioan Cândreş în părţile nord-vestice ale Transilvaniei:
comite al Maramureşului (1445-1449), al Beregului şi Ugocei (1449-1455) şi
căsătoria cu sătmăreanca Elena de Cehăluţ l-au legat definitiv de acele părţi. El îşi
stabilea reşedinţa în localitatea Varsan din comitatul Satu Mare şi îşi constituia,
mai ales prin cumpărări şi zălogiri, un domeniu destul de întins, în cuprinsul
comitatelor Satu Mare, Sabolciu, Ugocea, Bereg şi Zemplin. Concomitent şi-a
păstrat şi partea din posesiunile haţegane, pe care le administra printr-un provizor
nobil aflat la curtea sa din Râu de Mori. În această funcţie se găsea în preajma
anului 1500 nobilul Ioan More de Zeicani (Pâclişa). Ioan Cândreş a făcut parte
dintre veteranii lui Iancu de Hunedoara, alăturându-se fără rezerve domniei fiului
său ajuns pe tron, în calitate de comandant militar şi de consilier. Cât de mult a
Dl. 30490; Hurmuzaki-Densuşianu, Il/2, 334, p. 378-379, mandatul regelui Vladislav II din I iulie
1496, Buda, de punere a aleşilor Mihai Kendefi şi Petru Kenderesy în stăpânirea posesiunilor Râu de
Mori, Suseni, Gureni, Ostrovel, Nucşoara, Ohaba-Sibişel, Valea Dâljii, şi Federi, a jumătăţii
posesiunilor Ponor, Baru, Cârneşti, Pâclişa, Unciuc, Sânpetru şi Reea şi în părţile lor din Poieni,
Galaţi şi Fizeşti, pentru faptele lor de credinţă.
22
Rusu, Cândeştii, p.557.
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fost preţuit de către rege ne-o arată termenii extrem de elogioşi ai diplomei din 18
decembrie 1462, adevărată cronică eroică a întregii familii Cândea. Ea elogia
"credinţa strălucită, înaltele virtuţi şi nenumăratele merite ale credinciosului nostru
iubit", faptul că, "lăsându-se condus de solicitudine neobosită, s-a facut extrem de
plăcut" lui Iancu şi regelui Matia, faptele sale de vitejie din cunoscutele campanii
antiotomane, "dar şi în alte însărcinări şi treburi de război, în care pomenitul Ioan
Cândreş, cu toată credinţa şi sporindu-şi continuu eforturile, de la tinereţe şi până
în această vreme, s-a arătat folositor şi neobosit pentru sfânta coroană a ţării
noastre şi a îndeplinit slujba, când ca sfătuitor înţelept, când ca soldat
preaviteaz" 23 . Dintre fiii săi, documentele îi reţin îndeosebi pe Petru Cândreş şi pe
Andrei Cândreş, ultimul, curtean în perioada 1495-1507, mort la Sighişoara, în
timpul unei misiuni pentru stârpirea răufăcătorilor din Transilvania.
6. Ciulanii (de Chwla, Chwlay) 24 . Dintre numeroşii fii ai nobilului Vladul
de Ciula, doi au intrat în rândul baronilor: Ladislau Ficior şi Gheorghe More, alţi
doi au fost clerici: Filip More şi Ioan More, iar unul, Matia, a dispărut prematur.
Rămân alţi trei: Oancea, Nicolae şi Mihai, care se încadrează categoriei aleşilor,
datorită funcţiilor în primul rând, întrucât domeniul familiei a rămas cu totul
modest în pofida poziţiilor publice dobândite.
Ioan, menţionat în documente în forma hipocoristică Oancea (Wancha) sau
combinat Ioan Oancea, este singurul a cărui carieră de maturitate s-a desfăşurat în
Transilvania. Prima sa menţiune, în funcţia de castelan de Unguraş, pomenit între
anii 1479-1489, confirma participarea sa la lupta de pe Câmpul Pâinii alături de
voievodul Ştefan Bathori. În anii '80 a reprezentat familia la procesele numeroase
cu nobilii din Fărcădin. Căsătorit cu Elena de Haranglab, şi-a constituit un
domeniu propriu în comitatul Târnava, cu reşedinţa la Găneşti (Galfalva). Urmaşii
săi: Sebastian, Emeric, Petru şi Gheorghe, purtând numele nobiliar Vancea de
Găneşti sau de Ciula (Vancha de Galfalva, - de Chwla) apar după moartea sa,
întâmplată prin 1494, în legătură cu unele moşteniri comune cu ceilalţi membri ai
familiei din Ciula.
Nicolae de Ciula poreclit Cândea fost ban la Şabaţ în intervalul 1494 1508, pe când fratele său Gheorghe More comanda Belgradul. Un alt frate, din a
doua căsătorie, Mihai More, a fost căpitan al Belgradului şi a negociat capitularea
din 1521, după o rezistenţă eroică disperată.
23
Hurmuzaki-Densuşianu, 11/2, p. 138-140: "„.consideravimus preclaram fidem i11cli1as virlules
mullimodaque obsequiorum genera fidelis 11os1ri dilecti egregii „. indefessa sollicitudine fidelis
obsequii se reddidi1 sumpme gralum„. Sed el in aliis cunclis negotiis gerendis el rebus bellicis,
a111ela1us Joha1111es Kenderes, ceple dudum fideli1a1is opera, co11ti11uo creme1110 augens a primordio
sue elalis usque ad hec tempora pro sacra corona regni 11os1ri co111i11uus alque utilis /uit, et 11u11c
prudentis consiliarii, 11u11c vero slrenuissimi 111ili1is egil officium."
24
I. Drăgan, Un model de ascensiune socială în Transilvania voievodală: Ciulanii, în Arhiva
genealogică, l(VI), 1994, nr. 1-2, p.35-47.
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7. loan de Breazova (Johannes de Brazowa). "Alesul" Ioan de Breazova,
fiul lui Mihai - împreună cu fratele Petru şi Petru de Cârneşti, probabil o ruda apare o singură dată, în 7 octombrie 1464, într-un act de danie emis de rege în
timpul campaniei împotriva turcilor, prin care i se dăruiau cinci posesiuni
haţegane 25 • El îndeplinea funcţia de castelan al cetăţii regale Timişoara, care a
funcţionat şi ca reşedinţă temporară a Corvineştilor şi centru de comandă al
sistemului defensiv din Banat.
8. Pogan de Bretea Română (Petrus Pagan de Olah Berekthe). Familia s-a
ridicat în timpul Corvineştilor, Gheorghe (Gerke) de Bretea fiind confirmat
împreună cu fraţii săi în stăpânirea moşiilor familiale din Bretea, Covragiu,
Vâlcele Bune, Vâlcele Rele şi Băţălar, la circa o lună după urcarea lui Matia pe
tron, pentru merite ostăşeşti etalate şi sub Iancu, încă din tinereţe • Ulterior,
familia împrumuta cu bani pe Betleneştii din vecinătate, folosind, ca zălog moşii
ale acestora. Petru Pogan a intrat în slujba episcopului catolic de la Alba Iulia,
fiind menţionat în funcţia de castelan al cetăţii Gilău între anii 1495-1497.
9. Arca de Densuş (Arca de Demsews) 21 • Familia descinde dintr-un oltean
cu acest nume, probabil de viţă boierească, care s-a căsătorit către 1450 cu Neacşa
din familia Muşineştilor din Densuş. Fiul lor, Ladislau Arca (cca. 1450-1502) a
luat-o în căsătorie pe Ana Ungur de Nădăştia, sora "măritului" Ioan Ungur. Pe
baza acestor înrudiri, Arceştii s-au instalat rapid în rândul elitei nobiliare haţegane
şi şi-au constituit un domeniu întins, provenit în parte din moştenirea Neacşăi din
averea Muşineştilor. Ladislau Arca a fost împuternicitul familiei Ungur pentru
moşiile sale din Hunedoara, iar pe fiii săi Ştefan (+cca.1482) şi Ioan Arca (+1511)
i-a dat în serviciul episcopiei de Alba Iulia, primul ca preot, al doilea ca familiar al
episcopului Ladislau Gereb. Pe baza acestei relaţii, Ioan Arca a obţinut posesiunile
numeroase ale desherentului Dionisie de Streisângeorgiu de la familia Gereb,
căreia i le donase regele, dar care nu putuse să se puna în stăpânire, datorită
opoziţiei obştii haţegane. Dania episcopală era condiţionată de existenţa familiei
pe linie masculină şi, probabil, de relaţia de familiaritate. La rândul lor, Arceştii
aveau familiari, precum acel Ivaşcu de Băieşti, ucis într-o încăierare cu nobilii din
Clopotiva. Ioan Arca şi-a pierdut moşiile în anul 1504, în urma mutilării unor robi
ţigani, în favoarea banului de Severin Barnaba Belai, însă opoziţia rudelor din elita
hunedoreană şi haţegană, a amânat parţial dezastrul până la moartea sa, când
dispare linia masculina a familiei.
10. Petru de Bârsău (magister Petrus de Berekzow). Magistrul Petru fiul
răposatului Iacob de Bârsău obţinea la l O februarie 1448 din partea lui Iancu de
26

25

Izvoare Haţeg, I, 258.
Ibidem, 196, actul din 10 martie 1458, Buda.
27
A.A.Rusu, I-A. Pop, Familia nobiliară românească Arca din Ţara Haţegului (sfârşitul sec. XV încep. sec. XVI), în AMN, XXI, 1984, p.211-225.
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Hunedoara prima diplomă de blazon cunoscută în Transilvania 28, în cuprinsul
căreia sunt narate faptele de arme din campaniile de la Vama şi din Austria.
Reprezentarea, de buna calitate, pare să fie reproducerea grafică a faptelor de
vitejie prezentate în preambul, cuprinzând în esenţă un bust de soldat pedestraş
bine echipat, rănit de o săgeată la gât, iar în creştet un bust de turc. Bârsăul se afla
pe domeniul cetăţii Deva, la 1448 sub autoritatea voievodului Iancu, mai târziu
chiar în proprietatea sa. Este posibil ca diacul Petru de Bârsău, angajat ca avocat
chiar de conventul din Cluj Mănăştur, zece ani mai târziu, într-o companie
29
intelectuală aleasă , să fie una şi aceeaşi persoană. Alte informaţii despre el nu
avem, însă calitatea de avocat, care indică un om instruit, probabil cleric, şi
recompensa excepţională obţinută, ne trimit către un personaj important din
anturajul lui Iancu, capelan, secretar al cancelariei etc. Despre familia lui Petru de
Bârsău nu cunoaştem alte detalii, deşi în act sunt menţionaţi şi fraţii săi, nenumiţi;
el însuşi, de formaţie preot, n-a avut urmaşi direcţi.
11. Dej de Timişel şi Jclod (Dees de Themesel, Desy de lklod). Familia
este originară din elita cnezială a districtului Mehadia, cel mai vechi înaintaş
cunoscut fiind Petru fiul lui Dej menţionat la anul 1387. Familia s-a ridicat în
ierarhia socială odată cu Iancu de Hunedoara, în "familia" căruia au intrat membrii
săi. Un alt Petru Dej apare ca egregius încă la 15 septembrie 1444, când voievodul
găzduia chiar în casa sa din Timişel şi îi oferea un act de protecţie la încartiruire şi
la jaful armatelor aflate în trecere prin zonă 30 • Trei ani mai târziu "aleşii" Mihai
Dej şi Ladislau, fiii raposatului Petru, erau confirmaţi în părţile lor din moşiile
Timişel şi alte şaisprezece din districtele Mehadia şi Lugoj3 1, pentru merite în
luptele cu turcii. Unele dintre acestea (Luncaviţa, Toplichaan, Barteşti, Gedefalva
şi Cuieşti) sunt stăpânite în devălmăşie cu nobili locali, probabil încă din faza
cnezială, iar faptul trimite către ideea unei "familiarităţi" între fruntaşii din Timişel
şi mărunţii nobili de sat din aria domeniului lor. Mihai Dej din Timişel a făcut
parte din delegaţia nobilimii bănăţene, aflată la Viena în august 1457, unde a
obţinut de la rege cunoscutele acte privilegiale pentru districtele româneşti din
Banat. El se afla, prin urmare, în tabăra regelui, pe când alţi membri ai familiei se
găseau în tabăra Corvineştilor şi nu excludem chiar o opţiune deliberată şi
coordonată în această privinţă, pentru ca familia să fie în mod sigur în tabăra
învingătorilor. Un văr, după cât se pare, al celor de mai sus, Petru Dej (Desy), aflat
la curtea regală 32 , primea de la Matia în mai 1464, împreună cu un alt "ales"
Nicolae de Balota, posesiunea Fârdea, din comitatul Timiş, cu pertinenţele sale, în
Publicată de Adrian A. Rusu, în Sargetia, XV, 1981, p.92-99.
Zs. Jak6, A kolozsmonostori konvent jegyzokonyvei, Budapest, 1990 (în continuare: lak6), I, 1320.
30
Hazai okmanytar., VII, 412.
31
Pesty, A szorenyi varmegyei hajdani O/ah keruletek, Budapest, 1876, p. 70-72, actul de danie cu
titlu de nouă donaţie din 26 martie 1447, Buda.
32
Hurmuzaki-Densuşianu. 11,/2, 200.
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fapt, districtul omonim, pe care îl stăpâneau de un timp neprecizat3 3 • Împreună cu
fratele său Ioan, amândoi menţionaţi şi cu porecla "olahus", au dobândit pe la 1470
posesiunea Iclod şi altele din comitatele Dabâca şi Cluj, foste ale infidelului
Martin de lclod 34 . O însemnare genealogică în limba maghiară de pe Ia 1540 îi
aminteşte pe Ioan ca fost comite al cămării de Ia Turda (erdely kamor ispan), iar
pe Petru ca fost cubicular regal (Mathia kyralnak komornykar 5 , funcţii încă
neatestate din alte surse, dar în consonanţă cu evoluţia celor doi. La fel ca şi Ioan
Cândreş în Sătmar, fraţii Dej s-au instalat rapid în rândul elitei nobiliare din
comitatul Dăbâca, înrudindu-se prin căsătorii cu familiile Farkas de Herina, din
Jucu (Suki), din Alunişu (Kecheti) şi Erdely de Şintereag (Somkerek) 36 • Prin danii,
cumpărături şi zălogiri, familia Dej de Timişel a strâns un domeniu destul de
întins, răspândit în comitatele Timiş, Dăbâca, Cluj, Turda, Borsod şi Abauj, pe
care au încercat să-l concentreze prin schimburi cu posesiunile depărtate de
reşedinţa din Iclod. Petru Dej a avut trei fiii, dintre care Emeric a făcut carieră la
Curte, devenind baron al regatului, mare stolnic (magister dapiferorum 15041508) şi trei fiice. Dispărut prin 151 O, Ia o vârstă înaintată, el este destul de
frecvent pomenit în documente ca participant Ia dietă, avocat şi jude comun, în
virtutea poziţiei eminente în rândul nobilimii din zonă. Fratele său Ioan, amintit ca
strângător de dări în Bistriţa la 1474, a murit în 1493, lăsând ca urmaşi un fiu,
Francisc, preot, şi două fiice.
12. Mâtniceanu (de Mothnok, Muthnoki). Familia cnezilor din Mâtnic a
înţeles devreme sensul transformărilor sociale impuse de regalitatea ungară la
mijlocul secolului al XIV-iea. Încă la 1352 Iuga şi Bogdan, fiii lui Ştefan de
Mâtnic, primii membri cunoscuţi ai familiei, obţineau danie pentru Ohaba
Mâtnicului cu drept cnezial. La 1387, acelaşi Bogdan Olahus, căpăta posesiunea
Mărul de pe valea Bistrei, iar un fiu al său, Nicolae făcea parte din capitlul de Ia
Alba Iulia37 • Încă din anul 1375 Mâtnicenii apar desemnaţi în acte ca nobili,
situaţie întâlnită destul de rar la români în acea vreme. Făceau parte încă de la
început din elita districtului ( caran-)sebeşan, unde îi întâlnim chiar mai mulţi
deodată, ca membri ai scaunului de judecată, personaje influente, care aplanau
conflicte sau întăreau cu propriul sigiliu actele emise de instanţa de judecată a
nobililor şi cnezilor români. Ei s-au găsit, după împrejurări, în raporturi de
concurenţă sau matrimoniale cu ceilalţi "aleşi" bănăţeni: Măcicăşenii, Bizerenii şi
33

Pesty, Krass6, III, 317.

34

Hurmuzaki-Densuşianu, 11/2, 184

35

Karacsonyi Janos, Az Ikl6di Desy csalâdr61, în Turul, XI, 1893, p.99-100.
Petru Dej s-a căsătorit cu fiica (Barbara?) lui Nicolae Farkas de Herina, fratele sau Ioan cu
Caterina de Alunişu, ulterior cu Anghelita de Jucu, iar Ioan fiul lui Petru cu Clara Erdely de
Şintereag (Jak6 , I-II, passim )
37
A se vedea, pe larg, T. Popa, Familia Mutnic, în Revista Institutului Social Banat-Crişana, 13,
1944, p. 526-538.
36
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Dejeştii,

iar cu orăşenii "oaspeţi" din Caran în conflicte de mai multe decenii.
Afirmarea familiei s-a datorat, ca şi în alte cazuri, Corvineştilor, în slujba cărora sau pus numeroşii descendenţi ai lui Bogdan Românul. La 17 februarie 1458, la
puţine zile după sosirea sa la Buda, Matia Corvin îl trimitea pe "alesul" Ştefan (fiul
lui Dionisie poreclit Zaicu) de Mâtnic (jidelem nostrum egregium Stephanum de
Muthnok) să ducă orăşenilor din Bardejov (ung. Bartfa) vestea eliberării sale 3K. În
acelaşi an, probabil, Ştefan şi fratele său Mihai de Mâtnic au fost numiţi bani ai
Severinului, unde îi întâlnim în anul următor. Ştefan se afla în funcţie şi în anul
1467 - fratele sau murise în acest interval - iar în anul 1471 obţinea un act de
danie, în care erau elogiate faptele sale de credinţă şi de arme, încă din timpul lui
Iancu de Hunedoara "punându-şi persoana şi avutul sub loviturile neprevăzute ale
sorţii" • Dintre urmaşii lor, am identificat deocamdată pe Petru More de Mâtnic
(More de Muthnok), unul din cei trei "emisari, familiari şi avocaţi" ai ducelui Ioan
Corvin, care au susţinut plângerile sale la 5 iunie 1495 înaintea tribunalului regal 40 •
Credem ca tot el este acel Petru More pomenit ca tezaurar regal şi curtean şi care a
mijlocit la 1494-1495 un tratat de pace cu turcii, făcând el însuşi o călătorie la
Constantinopol 41 • În acelaşi timp, la cancelaria regală se afla un văr al său, notarul
Mihai de Mâtnic, fiul Anei Mâtniceana şi al lui Nicolae Orsag de Rudinţ şi nepot
al lui Ioan Bogdan de Mâtnic. Ioan Tatar de Bizere, căsătorit cu o mâtniceană, a
fost tatăl lui Iacob de Mâtnic, curtean (aule familiaris) recompensat de rege la
1472, pentru "mai multe solii ale noastre şi expediţii armate, făcute nu fără
curgerea sângelui său şi cheltuieli" cu două moşii hunedorene 42 • La începutul
secolului următor, o rudă a sa, Petru de Mâtnic (Mutnoki), s-a căsătorit în aceleaşi
părţi hunedorene cu văduva lui Petru Pogan de Bretea. Am mai reţinut dintre
membrii acestei familii numeroase şi influente pe Dionisie de Mâtnic, castelan la
Sefdin în comitatul Arad 43 , dintr-o ramura aşezată, se pare, în acea zonă, şi pe
Vasile de Mâtnic (Blasius Mothnoky), orăşean în Caransebeş, ruda cu familia Dej
de Timişel. Domeniul familial al mâtnicenilor este dificil de conturat, întrucât
diferitele ramuri ale familiei au ieşit pe rând din indiviziune, sporind partea
39

JK Kaprinai, Hungariae diplomatica tempori Mathiae de Hunyad regis Hungariae, Wien, 17671, p.
492. Actule semnat de regele însuşi "Matyas m.p.".
39
Actul de confirmare pentru pădurea Lozna din 12 februarie 1471, pentru Ştefan şi fraţii săi de tată
(Ladislau) Zaicu şi Alexandru, la Pesty, Krass6, III, 324: "persone et rebus suis fortune casibus
submittendo".
40
Hazai olan., VII, Gyor, 1867, 311.
41
Bonfinius, Lipsiae, 1771, p.741. În registrul socotelilor regale, sub data de 13 februarie 1494 este
consemnat: "Petro More misso in legationibus ad imperatorem Turcorum pro expensis 300 fi." (J.
Chr. Engel, Geschichten des ugrischen Reiches und seinen Nebenlănder, voi. I, Halle, 1797, p.86).
Este interesant de consemnat şi faptul că solii turci aflaţi în Ungaria în martie-aprilie 1495 au fost
însoţiţi de Petru Vistier (Tarnok) de Măcicaşu, numit ban de Severin la finele anului precedent
(Ibidem, p. I 06, 111)
42
Csanki, V, p.211.
43
Mărki, Arad varmegye es Arad sz. Kir. Varos tărtenete, Arad, 1892, I, p.323.
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cu posesiuni dobândite pe diverse căi. De pildă, banul Ştefan cu fraţii săi
deţinea nouă posesiuni în districtul Caransebeş în frunte cu Mâtnicul, pe care le
punea într-o înfrăţire de moşie cu Ladu de Armeniş • Cu acest prilej este
menţionat turnul de piatra (turris lapideus) din satul Mărul, care subliniază poziţia
socială preeminentă a familiei. Despre confesiunea ei nu există dubii: mâtnicenii
sunt catolici, unii chiar fervenţi susţinători ai mănăstirii minorite din Caransebeş,
precum banul Mihai şi un Ioan de Mâtnic, ale caror familii au fost primite, pe acest
considerent în confraternitatea ordinului.
13. Măcicaş (de Machkas, Machkassy). Deşi comparabilă prin vechime,
preeminenţă în districtul ( caran-)sebeşan, bogăţie, merite militare, aderenţă (măcar
în parte) la catolicism cu cea din Mâtnic, componenţii familiei nobililor din
Măcicaşu au ajuns mai târziu la poziţii oficiale, care să-i califice ca egregii. Din
cele şapte ramuri cunoscute la mijlocul secolului al XV-iea, doar cea a lui Ladislau
de Măcicaşu s-a distins prin doi dintre membrii săi. Petru Vistier (Tarnok,
tavernicus) este menţionat între anii 1478-1484 în calităţile de curtean şi vistier45 •
În 1487 a fost numit în fruntea cetăţilor Segnia (Senj, Zengg), cea mai importanta
poziţie a regatului ungar pe litoralul adriatic, pe unde se derulau relaţiile sale cu
republica veneţiană, şi Krupa (Egregius Petrus Tharnok Segniensis et dicti castri
Kruppa capitaneus) 46 • În această funcţie importantă l-au prins evenimentele anului
1490, în care, cel puţin la început, pare să fi rămas fidel ducelui Ioan Corvin, care
pierduse lupta pentru tron şi se vedea părăsit de numeroşi familiari, trecuţi în
tabăra adversă. Într-o scrisoare impresionantă, prin care îi solicita înţelegere pentru
amânarea unei datorii de 1500 florini, tânărul Corvin i se adresa cu "preaiubite
Petre", socotindu-l singurul dintre toţi familiarii, care a manifestat recunoştinţă
faţă de binefacerile regelui Matia, stând alături de fiul său, ajuns în dificultate, cu
credinţă desăvârşită47 • Bunele raporturi n-au durat însă prea mult, deşi Ioan Corvin
căpătase comanda peste Croaţia şi Dalmaţia. La 30 noiembrie 1494 Petru Vistier
era numit, împreună cu Iacob Gârlişteanu, ca ban al Severinului, iar câţiva ani mai
târziu se găsea între cei câţiva acuzaţi de către duce că şi-au însuşit ilegal bunuri
din pătrimoniul familiei hunedorene. Pe lângă posesiunile moştenite în districtul
Caransebeş, care nu puteau fi prea întinse la o familie aşa de numeroasă - nu e
excius chiar să fi renunţat la ele în favoarea fraţilor săi rămaşi acolo, întrucât nu
44

44

Pesty, Szoreny, III,81
Csanki, V, p.12, 222.
46
Blagay ok/., p.424.
47
Tha116czy L., Jajcza (bansagvar es varo~) tărtenete. Budapest, 1917, p. 80-81: "Recolite igitur
carissime Petre solus inter ceteros familiares nostros de beneficiis paterne maiestatis, nam pauci
sunt, qui beneficia paterne maiestatis reminiscerent, compatiminique de tantis et et maximis
oppressionibus nostris, quibus post mortem genitoris nostri affiicti sumus. nune quoque affiigimur, et
ostendatis vos f ore talem fidelissimum, qui inter a lios nostros solus de beneficiis diete paterne
maiestatis memor fuistis et nobis ad extremum usque bonum servivistis„."
45
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apar documentar în posesia sa - , Petru Vistier şi-a creat un domeniu în comitatul
Hunedoara, prin danii, moşteniri şi diferite tranzacţii, facilitate şi de căsătoria cu
Elena de Rapolt, din nobilimea hunedoreană 4 x. În comitatul Timiş poseda o
jumătate din cetatea şi târgul Cziko-wasarhel (sau Patcovăţ - disp.) 49 • A murit
probabil în anul 1501, când este menţionat Bamaba Belai ca ban de Severin, cel
care i-a preluat atât funcţia, cât şi văduva, împărţind averea banului Petru cu fiul
său Ioan Vistier şi nepotul Gaşpar de Măcicaşu, fiul fratelui său Ioan.
Fratele sau Iacob de Măcicaşu, probabil mai vârstnic, a avut grija
moştenirii părintesti, rămânând în Banat. În perioada 14 70-14 78 este menţionat în
funcţia de castelan de Jdioara 50 , cetate de lângă Lugoj, aflată în posesia familiei
Pongraţ, rudele Corvineştilor. El a fost ·beneficiar al mai multor danii regale, singur
sau împreună cu fraţi şi rude, care contureaza domeniul bănăţean al familiei lui
Ladislau de Măcicaşu, în cadrul căruia am putut număra 28 de sate şi părţi de
sate 51 •
Mai notăm catolicismul indiscutabil al familiei, ilustrat de numeroşii Iacob
şi Doroteea, chiar şi Emeric, sprijinul acordat călugărilor minoriţi, în
confraternitatea cărora era primit un Iacob de Măcicaşu cu soţia Ana chiar de către
Ioan de Capistrano, în anul 1455, în timpul campaniei sale prozelite din zona
Banatului şi Hunedoarei 52 •
14. Bizere (de Byzere, Bizerey). Familia nobililor din Bizere s-a afirmat cu
putere la începutul secolului al XV-iea, prin La~islau fiul lui Petea şi fiii săi Ladu,
Ladislau Lehaciu, Ioan şi Petru "Viteazul", toţi patru remarcându-se în luptele din
primele decenii sub conducerea regelui Sigismund şi a comitelui de Timiş Pippo
de Ozora contra anarhiei feudale şi a primejdiei otomane. Primul "ales" al familiei
a fost Nicolae de Bizere, din generaţia lui Iancu de Hunedoara, tovarăş şi
colaborator al său încă din anii '30. La 29 noiembrie 1433 este menţionat pentru
prima oară în calitate de cavaler al curţii regale 53 • Odată cu numirea lui Iancu în
Posesiuni în valea Mureşului şi a Streiului: Pişchinţi ( Urkundenbuch, VII, 4649), Rapolt, Totia,
Bulbuc, Băcăinţi şi Sărăcsău (Csanki, V, p.222; Dl. 30936), Orăştioara de Jos, - de Sus, Bucium,
Ludeşti, Putinei, Costeşti, Cigmău, Tewrek (Csanki, V, p.239). De la Nicolae Bethlen a deţinut, prin
schimb cu posesiuni din Dabâca şi Solnocu Interior şi ca zălog Bretea, Măceu şi Plopi (Csanki, V,
p.163-164)
49
Csanki, li, p.12.
50
Pesty, Krass6, III, 425; Pesty,Szoreny, III, 94
51
Măcicaşul de Jos (Jupa), Thews de Jos, Tincova (de la care familia se va numi mai târziu
Măcicăşan - Mătskăsi de Tincova), Perlo, Dobrogesthe de Jos, Valea, Secaş, Alkotesth (Feneşan,
Documente bănăţene, 1440-1653, Timişoara, 1981, 8), Sidimirpataka, Dragoteneşti, Tinko (Pesty,
Olah ker„ p.79-80), împreună cu nobilii Fiat de Armeniş posesiunile Goleţ, Padurencz, Miraia,
Petroşniţa, Bocoştiţa, Vălişoara, şi Cemeti (Pesty, Szoreny, III, 82). El mai stăpânea la Chynte, Ciuta,
Săseşti, Ruginos, Topliţa, Leurdis, Alb„.(Pesty, Krass6, III, 320), lgazo, Crivina şi Mărculeşti
(Ibidem, 321)
52
Hurmuzaki-Densuşianu, 11/2, 46
53
Ibidem, 1/2, 582.
48
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funcţia de ban de Severin, a intrat în serviciul acestuia, în calitate neoficială de
viceban, alături de nobilii din Cerna şi Densuş 54 • Ca familiar credincios al lui Iancu
de Hunedoara, l-a însoţit pe acesta în marile sale campanii şi a îndeplinit funcţiile
de vicecomite de Timiş între anii 1443-1445, castelan de Bran în ( 1448) şi de
55
Stremţ (1457) • Din familie s-au mai remarcat fiul său Nicolae (1448+1491),
fratele Ladislau zis Gaman (1448-14 78), aflat în serviciul regelui Matia Ia
începutul domniei, şi fiul său Gheorghe Gaman ( 14 75-1505), care a devenit liderul
fami"liei în ultima parte a veacului XV, Ioan de Bizere. (1490-1515), fiul lui
Ladislau al lui Ioan, familiar al ducelui Ioan Corvin. Cu toţii sunt urmaşii lui
Ladislau Lehaciu şi Ioan, care s-au despărţit de timpuriu de ceilalţi doi fraţi Ladu
şi Petru Viteazul, cele două ramuri ducând o lupta acerbă pentru moştenirea averii
strămoşesti. "Alesul" Nicolae a recurs chiar la mărturie mincinoasă pentru a
uzurpa moşiile vărului său Ladislau fiul lui Ladu, acuzându-l în faţa regelui de
infidelitate. A fost nevoie de mărturia adunării nobililor şi cnezilor din districtul
Caransebeş pentru a se restabili adevărul şi a guvernatorului însuşi pentru
împăcarea celor două tabere 56 . El a mai dobândit pentru meritele sale în serviciul
lui Iancu de Hunedoara, posesiunile Recaş şi Zegehaza în comitatul Timiş, o
pătrime din cetatea Drencova de pe Dunăre cu domeniul aparţinător, s-a înfrăţit cu
Iacob de Racoviţa, ale cărui moşii le vor folosi Bizerenii circa două decenii, pe
durata prizonieratului la turci a fiului acestuia Ladislau Pribeagul (Pribek). În
Caransebeş familia mai poseda un loc de casă şi o moară încă din 1428 şi cu
siguranţă şi-au construit o reşedinţă şi acolo, la fel cu ceilalţi fruntaşi din zonă.
Către sfârşitul secolului, Gheorghe Gaman se înstăpânea treptat şi asupra părţilor
vărului său primar Nicolae, fiul lui Nicolae, care n-a avut urmaşi masculini. Cu
ocazia unui partaj şi înfrăţiri cu Ioan, fiul lui Ladislau, văr de al doilea, erau
înregistrate numai din moştenirea comună a bunicilor lor, Ladislau Lehaciu şi Ioan
un număr de 25 de posesiuni în districtele Caransebeş şi Bârzava57 • La fel cu alte
familii nobiliare româneşti, Bizerenii şi-au avut reprezentanţi în clerul catolic, prin
Matia, fiul acestui Ioan, custode, apoi lector la capitlul din Arad 58 • Bizerenii au fost
Împreună sunt recompensati cu posesiunile Recaş şi Zegehaza din Timiş pentru cheltuieli în
valoare de 5000 de florini, făcute din averea proprie, pentru întretinerea cetătilor din Banatul de
Severin (Pesty, Szăreny, III, 55; Hurmuzaki-Densuşianu, 1/2, pag. 685, 687).
55
Engel P„ Magyarorszag vilagi archontol6giaja 1301-1457, II, Budapest, p. 37. Pentru Bran, vezi
şi Gernot Nussbăcher, Din cronici şi hrisoave, Bucureşti, Edit. Kriterion, 1987, p.33-34.
56
Pesty, Szăreny, III, 62: "de compositione multorum proborum virorum nobilium et specialiter
magnifici et potentis domini Johannis de Hwnyad regni Hungarie gubemator". În litigiu s-au aflat
posesiunile: Ohaba (Zabathfalva), Rawna, Vârciorova, Bizere, Calova, Piese, Meel, Nowakfalwa,
Wolya, Alsofalwa, Lachkan, Apadia, Ohabita, Izvorul Poganiciului, Slatina şi altă Ohabiţa.
57
Pamântul strămoşesc (ah avo et protavo) din districtele Caransebeş şi Bârzava : Bizere, Calova,
Piese, Vârciorova de Jos, - de Mijloc, - de Sus, Ravna, Glârnboca, Meel, Slatina, Ohabita, Mihalent
de Jos, - de Sus, Hânsarova, Bolvaşnita, Apadia, Laczkan, Săcel, Târnova, Bratova, Smykolcz,
Prysyen de Jos, - de Sus, Bezne şi „ „ (Pesty, Szăreny, III, 114)
58
La 1491 - custode (Mârki, Arad, I, 374-375) şi 1500- Iector (Pesty, Szăreny, III, 119).
54
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înrudiţi şi

cu Dejeştii de Timişel, un Nicolae de Bizere, pe care nu l-am putu încă
identifica, fiind menţionat ca frate de tată al lui Petru Dej.
15. Cerna (de Chorna, Charnay). Cemenii s-au ridicat din districtul
Mehadiei în primajumătate a secolului al XV-iea, dintr-o familie anonimă, despre
care nu avem date mai devreme de 1402. Fraţii Mihai şi Vasile (Blasius), fiii lui
Stoian de Cerna, s-au distins în serviciul banului de Severin, Iancu de Hunedoara,
fiind răsplătiţi, alături de fraţii Muşina de Densuş şi Nicolae de Bizere, cu moşiile
Recaş şi Zegehaza, ale desherentului Stanislav de Recaş. Între anii 1447-1454 cei
doi fraţi îndeplineau funcţia efectivă de bani ai Severinului, în slujba lui Iancu. Ei
apar în acte ca bani, în realitate sunt însă vicebani 5 ~, familiari ai guvernatorului,
fiind calificaţi doar ca egregii şi nu ca magnifici şi socotiţi între baroni, cum
fuseseră, de pildă, fraţii Hunedoreni în aceasta funcţie. Ei au stăpânit de asemenea
trei pătrimi din cetatea Drencova, cu domeniul său, în temeiul unei danii a regelui
Albert 60 • După afirmarea de la mijlocul secolului familia a recăzut într-un relativ
anonimat, neputând să se ridice la puterea celor menţionate mai sus. Urmaşii lui
Vasile de Cerna - un Mihai Charnay - sunt înregistraţi la Recaş în Timiş şi Ilia în
comitalul Hunedoara la finele secolului.
16. Danciu Caransebeş (Danch de Sebeş). Petru Danciu de Caransebeş,
(vice)ban în perioada anilor 1452-1454, alături de Mihai de Cerna, după dispariţia
fratelui său Vasile, pare să fie originar chiar din orae. Nu-i cunoaştem înaintaşii; în
schimb, un Ioan Danciu, fiu sau rudă, apare în anul 1474 ca jurat în scaunul
orăşenesc 61 •

17.Gârlişteanu

de Gârlişte (de Gerlesthe, Gerlesthe(n)y). Apariţia lui
Iacob Gârlişteanu, viceban la laiţa între anii 141-1487, o vreme colaborator al lui
Ladislau Ficior, apoi ca glorios ban al Severinului vreme de 15 ani (1494-1508)
părea până acum mai degrabă meteorică, având în vedere faptul co reconstituirea
genealogică a familiei ridica mari dificultăţi. Căutând identitatea unui curtean din
62
anul 1433 Ştefan Olahus fiul lui Stanciu( de Radeteşti , am găsit că aşezarea
respectivă figurează între posesiunile Gârliştenilor din a doua jumătate a secolului,
iar acest Ştefan credem ca este identic cu Ştefan fiul lui Sebastian (!? - inexistent
în onomastica română la acea dată; recte: Stanciu), menţionat la anul 1410. În felul
acesta, evoluţiile acestei familii din districtul Almăj devin mai coerente. Domeniul
familiei nu pare să fi fost prea întins. La 25 februarie 1484 regele îl întărea pe
"alesul" Iacob Gârlişteanu în stăpânirea celor opt posesiuni familiale, în frunte cu

59

Cf. Engel, op.cit., I, p.34, II, p.54.
Pesty, Szoreny, III, 65, 67. Pierzându-şi actele, banul Mihai a fost obligat să recurgă la mărturia
obştii nobililor din cele şapte "scaune" româneşti întruniti la Caransebeş, pentru a-şi reconstitui
dreptul de proprietate.
61
Pesty, Szoreny, III, 86.
62
Engel, op. cit., I, p. 508, II, p. 500.

60
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(azi Rudăria) 63 • Mai stăpânea Rapolt, Plessiva şi Vălişoara din danie
regală , pomenita Radoteşti şi probabil şi altele dobândite în virtutea funcţiei de
ban. La Caransebeş deţinea o casă, pentru care a obţinut imunitatea juridică în
raport cu autorităţile orăşeneşti • Un fiu al său, Gheorghe, căsătorit cu Eufrosina,
fiica fostului său coleg Petru Vistier de Măcicaşu, a devenit ban de Severin în
perioada 1520-1521 66 .
18. Danfi de Duboz (Danfi de Duboz). Familia Danfi de Duboz este cea
mai proeminentă din rândurile nobilimii româneşti din comitatul Timiş. Multă
vreme s-a afirmat opinia singulară, conform căreia ea reprezintă una din
numeroasele ramuri dezvoltate din munteanul Carapciu, emigrantul politic de la
mijlocul veacului XIV. Recent, Viorel Achim, negăsind temei suficient acestei
opinii, crede că familia ar descinde "mai degrabă din unul dintre cnezii locali, ale
căror posesiuni au fost confirmate de puterea regală" 67 • În ultimul sfert al secolului
al XV-iea s-a afirmat Andrei Danfi, ca ban al Dalmaţiei şi Croaţiei (1475-1476) 68
şi ban de Severin, pentru scurtă vreme, alături de Ladislau Ficior (1491) 69 . Ambele
dregătorii nu mai erau socotite baronate la această dată, astfel încât Andrei Danfi
este doar un egregius. Beneficiar al graţiei regale sub Matia, a trecut, ca mulţi alţii,
la 1490 în tabăra adversă, ocupând chiar posesiuni ale ducelui Ioan Corvin 70 şi
beneficiind de donaţia unor posesiuni în comitatele Bichiş, Ciongrad şi Arad 71 •
Cam în aceeaşi perioadă, văduva unui Ştefan de Duboz, era primită în
Confraternitatea Sf. Spirit72 •
19. Fiat de Armeniş (Fyath de Armenys, Ermenyes). Familia Fiat de
Armeniş este înrudită cu Măcicaşenii şi Mâtnicenii. Dacă identificarea vărului lor
Ioan de Măcicaşu, menţionat la 148073 , este corectă, atunci egregii Ladislau
(1467-1508) şi Ludovic Fiat (1468-1501) de Armeniş erau veri şi cu "alesul" Petru
Vistier de Măcicaşu.
Fraţii Fiat s-au pus în serviciul regelui Matia Corvin, fiind destinaţi apoi
curţii reginei Beatrice. Ei au fost beneficiari a numeroase danii, din care unele
transmit în mod vădit favoarea de care se bucurau cei donaţi. Astfel, Ladislau Fiat
Gârlişte
64

65

63
64

Feneşan, Documente bănăţene, 9.
Hurmuzaki-Densuşianu, 11/2, 245.

65

Pesty, Szoreny, III, 95.
Ibidem, I, p.292, III, 138.
67
V.Achim, Les Roumains du royaume medieval hongrois et Les dîmes envers l'eglise. En marge d'un
document d'Acta Romanorum Pontificum, în RRH, XXXIII, 1994, nr.1-2, p.6.
68
Ftigedi, op.cit. p.113
69
Mărki, op.cit., p.141.
70
Hazai okm., IV, 311.
71
Pesty, Szoreny, I, p.287.
72
Monumenta Vaticana Hungariae, I/V, p.96.
73
Pesty, Szoreny, III, 89.
66
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este unul dintre puţinii posesori ai unui act având semnătura autografă a regelui 74 ,
altul este dat "cu încuviinţarea şi buna plăcere" a reginei (de consensu et
beneplacita voluntate illustrissime Beatricis regine consortis nostre carissime) 75 •
Chiar şi de la Vladislav II Ladislau Fiat obţinea în anul 150 I partea de avere a
fratelui său, vinovat de crimă, care conform legii, se confisca pe seama coroanei 76 •
Cu acest prilej aflăm că fraţii Fiat deţineau în comun 26 de posesiuni în "districtul
Caransebeş, comitatul Severin şi Mehadia Mare" 77 • La acestea s-au mai adăugat în
perioada următoare încă cinci în aceeaşi zonă şi târgul Geoagiu, ca posesiune
legată de funcţie (honor)n. La 1493 Ladislau Fiat cumpăra un loc de casă în
Caransebeş, oraş ce devenea din ce în ce mai mult "o reşedinţă de nobili", cum va
apărea vizitatorilor săi din secolul următor.
'
20. Vucaşin de Caraşova (Wakasyn de Krassofew). Familia Vucaşin sau
Arbănaş (Orbonaz - Albanezul) făcea parte din emigraţia sârbă (albaneză) generată
de înaintarea otomană şi s-a naturalizat în mediul nobiliar din Banat. Gheorghe
Arbănaş şi fratele său Vucaşin
au intrat prin 143 7 în stăpânirea cetăţii şi
79
domeniului cetăţii Caraşova • În anii 1441-1442 Gheorghe Arbănaş îndeplinea
chiar funcţia de comite de Timiş şi apărea într-un act chiar cu calificativul
magnificusR0 • În aceasta perioadă a stăpânit şi cetăţile Şoimuş şi Bârzava" 1• Vucaşin
a fost căsătorit cu Cerna Cândea de Râu de Mori, sora lui Ioan Cândreş, în virtutea
carui fapt, fiul său "alesul" Petru Vucaşin cu fratele său Gheorghe cerea după 1490
pătrimea din averea bunicului său Cândea, ceea ce a generat un proces de
amploare 82 . În aceeaşi perioadă Ladislau Fiat de Armeniş apare ca protector
bonorum al familiei Vucaşin, ceea ce sugerează situaţii şi raporturi pe care nu le
cunoaştem din alte surse 83 .
21. Nicolae de Balota (Nicolaus de Balotha) apare o singura dată ca
"ales", în anul 1464 împreună cu Petru Dej de Timişel" 4 • Este şi ultima sa menţiune
şi nu cunoaştem nici la ce anume se referă adjectivul egregius. Presupunem că la
Actul din 3 septembrie 1480, la Pesty, Szăreny, III, 89: "Mathyas Rex manu propria".
Pesty, Szoreny, III, 97.
76
Ibidem, 125 şi 124.
77 Ibidem: Bukin, Poiana, Poieniţa, Petroşniţa, Vălişoara, Gelacz (=Golecz), Slatina, Valea Seaca,
Secaş, Valea Mare (Valemareh), Nireş, Sadova de Sus, - de Jos, Armenişu de Sus, - de Jos, Gyura,
Feneşu de Sus, - de Jos, Gino, Criva, Bolvaşniţa de Sus, - de Jos, Huszarczky, Porecha de Sus, - de
Jos, şi Simonovaţ.
7R Timişelu de Sus, Gradiştea, Strâmba de Sus, - de Jos şi Chemernika, în Pesty, Szăreny, III, 132.
Respectiv, Csanki, V, p. 54.
79
Engel, op.cit., I, p. 353.
Ro Ibidem, p.205, la 7 martie 1442 fratele sau
"Vaccasen Orbanaz, frater et germanus magnifici
comitis Themesiensis".
81
Ibidem, p.286, 413.
82
Jak6, II, 2885.
RJ Pesty, Szăreny, III, I JO.
4
R Pesty, Krass6, III, 317.
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calitatea de curtean sau la o slujbă la curte, la fel ca în cazul lui Petru Dej. Un
Mihai Balota trăia la 1511 în comitatul TimişK 5 •
22. Do/ha (de Do/ha, Dolhay)" 6 • Nobilii de Dolha descind din Stanislav,
voievodul românilor din Ung, ai cărui urmaşi s-au aşezat la Dolha (=Câmpulung)
în comitatul Bereg, pe valea superioara a Bârjavei, afluent al Tisei. Erau înrudiţi,
conform tradiţiei şi însemnelor heraldice, cu cei din Bereg: Iloşva, Comloş, Bilca
şi Lipceni şi cu maramureşenii din familiile din Sarasău, Rozavlea, Şieu, Petrova
ş.a. Un nepot cu acelaşi nume, Stanislav (menţionat între anii 1395-1435) fiul lui
Ioan, căsătorit cu fiica voievodului Ioan (de Janosvaydafalva) al Maramureşului, a
fost la rândul său, vicecomite al Maramureşului ( 1414-1416) şi, în acelaşi deceniu,
castelan la Hust şi Muncaciu, în slujba lui Teodor Coriatovici, împreună cu fratele
său Gheorghe "Pârcălab"(1398-1430). Un văr al lor, Mihai Voievod (1404-1463)
era fiul lui Ştefan, voievodul românilor din Bereg, unde Dolhenii posedau
reşedinţe nobiliare la Şarcad şi Dolha. Aşadar, avem de-a face cu o familie cu
ascendenţă voievodala multiplă, care îşi pune amprenta şi asupra generaţiilor din
intervalul studiat.
Dintre dolhenii acestei perioade s-a remarcat Ambrozie (1424+ 1473),
participant la campaniile lui Iancu de Hunedoara, precum şi la cele ale lui Matia
Corvin, inclusiv cea din Moldova. Un act regal din 26 februarie 1463 îi
recompensa "slujbele credincioase şi alesele fapte de arme din diferite locuri şi
timpuri ale credinciosului nostru alesul Ambrozie de Dolha", "faptele demne de
amintire", isprăvile glorioase, rănile primite, atât în luptele cu turcii, cât şi în cele
cu alţi duşmani" 7 . În anul 1442 a fost vicecomite al Maramureşului, în mai multe
rânduri, jude nobiliar şi om regesc la împlinirea poruncilor, a fost însărcinat să
oprească importul ilegal de sare din Polonia. Ca semn de înaltă favoare regală,
Matia Corvin i-a îngăduit să construiască la Dolha o "casă de piatră", în realitate, o
fortificaţie, pe care dieta
din anul 14 71, la intervenţia regelui speriat de
comploturile aristocraţiei, va dispune să fie demolată, împreună cu alte construcţii
similare. Trecerea de care se bucura la Curte i-a adus "protecţia şi tutela speciala"
a regelui, pentru persoana, moşiile şi bunurile sale. După ce i s-au confiscat
posesiunile, în urma uciderii unui nobil din Sarasău, a reuşit s-o împiedice pe cale
juridica chiar pe Elisabeta, mama regelui, să intre în folosinţa lor, şi în cele din
urmă să obţină graţia regală. Documentele păstrate consemnează nenumărate
conflicte: procese de moştenire, încălcări cu mână armată, jafuri, omucideri,
ofense la adresa autorităţii săvârşite de un personaj proeminent, pentru care lupta
5

Ibidem, 367.
Pentru familie rămâne fundamental studiul lui G. Petrovay, A Dolhay csalad eredele, leszarmazasa
es tărtenete 1366-1708, în Turul, XI, 1893, p.71-82, 122-132, 161-176
7
" I. Mihalyi de Apşa, Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV, Sighet, 1900 (în continuare:
Mihalyi), 263.
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pe orice front şi cu orice arme pare raţiunea sa de existenţă. Dolhenii au stăpânit în
Bereg posesiunile Şarcad, Macaria şi Romanpatak, mai depărtate de reşedinţa de la
Dolha şi expuse vexaţiunilor castelanilor din Muncaciu, pe care Ambrozie reuşea
să le schimbe cu două posesiuni din vecinătate Cuşniţa şi Rotunda. Pe acestea,
împreună cu Dolha, Zadnia, Bronca şi Polonia, situate toate pe valea superioara a
Bârjavei, reuşea să le treacă, cu acordul regelui Ladislau V, de la comitatul Bereg
la Maramureş. Aici a mai stăpânit cu titlu ereditar la Rozavlea, Lunca, Strâmtura şi
Poienile Şieului, sau ca danie, la Cuhea, Moisei ş.a. A cumpărat în Bereg Boureni
(Ekermezew), Călăceni, Ripinea şi Între Ape (Vizkewz). Ambrozie de Dolha avea
familiari nobili, precum Simion de Bocicoi şi, caz unic în rândurile nobilimii
române, dispunea de un preot de curte pe nume Bricciu. Catolicismul familiei,
puţin răspândit în Maramureş, nu cobora în timp însă mai departe de tatăl său,
primul care a exercitat funcţii oficiale. În ce priveşte căsătoriile, Dolhenii s-au
orientat înspre familii de nivel similar, din afara Maramureşului, din Satu Mare
îndeosebi (Dorolţu, Carei) şi neromâneşti. Fiul său Petru de Dolha (Dolhay) a
intrat de tânăr la curtea regală, fiind menţionat între 1490-150 I în calitate de
curtean, vicecomis între 1503-151 O şi cămăraş între 1513-1518. Poziţia şi meritele
i-au adus mai multe danii regale, iar banii i-au sporit de asemenea domeniul.
23. Mihai Tatul de /a/ova (Michaelis filius Thathwl de lrholcz) apare doar
în doua documente ca egregius. Primul, din 3 iunie 1448, emis de Iancu de
Hunedoara, prin care primea ca donaţie, împreună cu fratele său Bogdan, pentru
meritele lor ostăşeşti, posesiunile Crăciuneşti, Bocicoiu şi LuncaHH. Al doilea, din
17 februarie 1457, de la Ladislau V, prin care i se donau posesiunile Iapa şi
SarasăuH 9 • El apare ca fruntaş al nobilimii maramureşene încă din anul 1444, când
regele Vladislav I acordă nobililor din 19 localităţi din Maramureş jurisdicţie
911
deplină asupra supuşilor lor neposesionaţi din tot cuprinsul regatului •
Mihai Tatul s-a pus în slujba regelui Matia, de la care a obţinut
confirmarea posesiunilor sale chiar în mai 1458, printr-un privilegiu 91 • După 1473
îl găsim cu reşedinţa la Criva (Thatul de Kirva, - de Taraskewz) şi Crăciuneşti,
opunându-se cu alţi maramureşeni pretenţiilor familiei Dragffy de a reocupa
moşiile strămoşeşti 92 •

Calificativul de egregius este legat probabil de o funcţie militară sau
din timpul lui Iancu de Hunedoara sau, poate, de statutul de familiar
al acestuia, despre care însă nu avem menţiuni documentare.
administrativă

Mihalyi, 196.
Ibidem, 232.
Este singurul numit personal în privilegiul din 30 martie 1444, Buda (Dl. 62826, pe care ni l-a
împărtăşit cu bunăvoinţă colegul M. Diaconescu).
91
Ibidem, 239,240.
92
lbidem, 300, 319.

HR
9
H
90

https://biblioteca-digitala.ro

Aleşii

nobilimii române din perioada I 440-15 I 4

107

La 1495 Vladislav II poruncea conventului din Leles să pună o parte dintre
dolheni în stapânirea posesiunilor răposatului Mihai Tatul: Taras, Criva, Târnava
(Kokenyes), Nereşniţa, Ganea, Crăciuneşti, Bocicoiu si Lunca şi a părţilor din
Ialova, adică asupra părţii din moştenirea sa la care aveau un anumit drept 93 , ceea
ce presupune că nu murise cu mult înainte.
24. llosva (de llosva, llosvay)94 • Familia nobililor din llosva, înrudită cu
cele din Bilca, Dolha, Comloş şi Lipceni, descinde dintr-un Tatomir Olachus,
trăind în prima jumătate a secolului al XIV-iea. Unii dintre componenţii săi s-a
aşezat în localitatea geamănă Iloşva Mică (Kisfalu - Satu Mic), fiind cunoscuţi sub
numele de Kisfalu. La jumătatea secolului al XV-iea Iloşvanii stăpâneau
posesiunile Iloşva Mare, Maxineşti sau Maxineni (Makzenfalva), Iloşva Mică
(Kisfalu), Ilonţa, Vad (Rew - Brad), Certezul Românesc (Olah Chertez), Câmpia
Ilosvei (llosvamezew - Karaszlo) şi Patru Izvoare (Neghforras - Polyanka) de pe
valea râului Iloşva. La 1470 ei mai aveau încă obligaţii de tip cnezial faţă de
cetatea Muncaciu 95 • Ladislau Crăciun (1451+14 76) a reuşit să-şi sporească
posesiunile pe seama unor danii şi mai ales a socrului său Alexandru de Bilca,
deţinând la 1471 nu mai puţin de 19 posesiuni în Bereg şi Maramureş, fiind astfel
cel mai bogat nobil din comitat după cetatea regală a Muncaciului 96 • Desprinderea
de cetatea regală, la fel ca în alte cazuri similare, a provocat numeroase dispute cu
dregătorii cetăţii şi cu locuitorii de pe domeniul acesteia, pentru care au suferit
vexaţiuni, jafuri şi au fost obligaţi să suporte procese dificile cu stăpânii cetăţii,
care nu erau alţii decât Corvineştii. Acesta poate fi un motiv important, datorită
căruia Iloşvanii nu au beneficiat de o dregătorie, deşi ei s-au distins prin avere şi
prestanţă. Un fiu al lui Crăciun, Nicolae, era ştiutor de carte - s-a păstrat un act al
său manuscris -, un nepot s-a căsătorit cu o dolheanca, membrii familiei Crăciun
apăreau frecvent ca oameni regeşti ori ca arbitri. Toate acestea indică o familie de
"aleşi", fruntaşi ai nobilimii din comitat, deşi, deocamdată n-am întâlnit un act în
intervalul studiat, care să-i califice ca atare, probabil, cum arătam, deoarece n-au
îndeplinit o funcţie publică corespunzătoare. Petrovay presupunea că în această
perioadă au căpătat şi dreptul paloşului, pe care îl vor exercita în prima jumătate a
secolului al XVI-iea.
25. Moga de Hălmagiu (Moka wayuoda de Halmagh). Voievodul Moga de
Halmagiu este primul, şi deocamdată singurul, voievod român nobil, exercitând
efectiv şi funcţia voievodală, intrat în categoria "aleşilor". Iancu de Hunedoara
93

Mihalvi, 353, actul din 19 martie 1495.
A se ~edea G. Petrovay, Az llosvay csalad leszarmazasa, în Turul, 14, 1896. p.19-27, 66-75, 97110, 157-178.
95
Ibidem, p.24.
96
Trei pătrimi din llosva şi părţi din Dolha, Zadnia. Bronca, Silea, Dubroca. Lucova. Pusta Cornar.
Mistita, Racolta, Lipceni, Herincea, Poiana Uliului(Keselewmezew), Boureni (0kormezew),
Călăceni, Ripinea, Între Ape (Vizkewz), Berezna şi Calocea (Ibidem, p.25)
94
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confirma cu titlu veşnic în anul 1451 credinciosului său Moga de Hălmagiu şi
fiilor săi Mihai şi Alexandru voievodatul (wayuodatum de) Capâlnei, Hălmagiului
şi Băiţei din comitatul Zarand, pe care îl stăpâneau din vechime 97 • Moga este
urmaşul voievodului hălmagean Biborţ, pomenit la 1359. Familia a fost confirmată
mai devreme ca nobilă, era foarte înstărită, dispunea, la rândul său de familiari.
Voievodatul său este vechea instituţie românească, oficializată, pe domeniul cetăţii
Şiria, care fusese confiscat de către Iancu după 1448 de la Gheorghe Brancovici.
Afirmarea familiei Moga sub Iancu de Hunedoara se explică şi prin legăturile lor
de rudenie9R.
26. More de Lupşa (More de Lupsa). Alexe More este primul din
cunoscuta familie de pe valea Arieşului menţionat ca "ales", în calitatea sa de
castelan de Diosgyăr, între anii 1505-150899 • Familia sa, după ce a pierdut în
justiţie, la 1487, cele două Lupşa, în favoarea "oaspeţilor" din Baia de Arieş, s-a
relansat prin cumpărarea altor moşii în comitatele Turda şi Cluj, cu bani acumulaţi
probabil din exploatări aurifere, prin căsătorii şi prin slujbe în garnizoanele sudice
şi ca familiari ai unor mari demnitari. Andrei More de Lupşa vindea în aprilie 1516
în faţa conventului din Cluj-Mănăştur mai multe posesiuni din Croaţia unui
croatm 1•
27. Ştefan Olahus de Sibiu (Stephanus Olahus de Cibinio). Tatăl
umanistului Nicolae Olahus, rudă a Corvineştilor, refugiat politic din Ţara
Românească, a locuit o perioadă în Sibiu, unde i s-au născut şi cei patru copii.
Naturalizat ca nobil, a obţinut mai multe moşii în comitatele Târnava şi Alba. În
anul 150 l îl întâlnim în funcţia de cămăraş al cămării de sare de la Turda,
aducătoare de venituri importante, iar în intervalul 1504-1520 a fost jude regesc al
Orăştiei (egregius Stephanus Olah judex regius civitatis Zazwaras), într-un oraş
101
"săsesc" şi un scaun, în care românii erau dintotdeauna majoritari •
Exista o categorie de fruntaşi ai nobilimii, în care intrau dregători de rang
secund, locţiitori, care, deşi nu sunt menţionaţi de obicei ca egregii, se aflau în
imediata apropiere a acestui nivel. Ei erau, de regulă, familiari ai dregătorilor, din
rândul familiilor fruntaşe ale comitatelor. Uneori, între aceştia şi unii dintre cei
citaţi mai sus, nu exista nici o deosebire de funcţie sau de avere şi avem
convingerea ca în multe cazuri lipsa menţiunii exprese a calificativului în cauză
este doar un accident al selecţiei întâmplătoare a documentelor istorice care ne-au
parvenit. Din rândul aulici-lor evidenţiem pe Cândreş de Sălaşu, familiar al lui
97

Marki, op.cit., p.50 I; Pascu, Voievodatul Transilvaniei, III, p.523-524.
Limpezite recent de către A.A. Rusu, Un proces de moştenire din anul 1426 pentru stăpâniri la
Grădişte (Sarmizegetusa) şi implicaţiile lui în Hunedoara şi Zarand, în Ziridava, XVIII, p.91-99.
99
Csanki, I, p.758.
)(Kl Jako, li, 3604.
wi Csanki, V, p.763; Hurmuzaki-Densuşianu, 11/2, p.520; - I.S. Firu, C. Albu, Umanistul Nicolaus
Olahus (Nicolaie Românul) ( 1493-1568), Texte alese, Bucuresti, Edit. Ştiinţifică, 1968, p.49-51.
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Iancu de Hunedoara 102 şi pe Ladislau fiul lui Costea de Râu Barbat, curtean în
timpul lui Matia Corvin 1113, ambii provenind din familii de frunte ale Ţării
Haţegului.

În Maramureş, funcţiile de comite şi vicecomite, ultima asociată cu cea de
castelan de Hust sau Ronişoara, au fost îndeplinite adesea de către localnici din
familii fruntaşe, pe care documentele păstrate nu i-au reţinut ca "aleşi", deşi în
cazul. comiţilor Simion Bizo de Cuhea şi Ladislau Mare de Săpânţau 14 , acest lucru
este de la sine înţeles. Dintre vicecomiţi reţinem pe Ioan de Domneşti (Urmezew)
la 1468 105, din familia căruia mai înregistrăm un paj la Curte la 1410, acelaşi
Ladislau Mare şi Mihai Mare de Săpânţa, castelani de Hust la 1474-1475 106 , Giula
Fiţă de Giuleşti (1487-1488) 1117 , Andrei de Criciova (1490) 111 R, Ioan Bogdan de
Petrova (1508, 1519)u19 , Mihai de Comloş (1512) 110.
Într-o situatie similară se aflau vicebanii Severinului, care erau în acelaşi
timp şi castelani de Caransebeş, rezidau aci, unde îi întâlnim frecvent prezidând
scaunul de judecată. Ei erau familiari ai banilor, aleşi, fără excepţie, din rândul
nobilimii de frunte din zonă: Iacob de Marga şi Alexandru Şişman de Buziaş
(1459-1467) sub banii din Mâtnic 111 , Rayn de Caransebeş, voievod (1478) 112 , Mihai
Lazăr de Caransebeş şi Dragul (de ... ?) la 1484 113 , Vasile de Plugoviţa (14891494)114. Un "ales" este şi Ştefan Stoica, judele Caransebeşului, care îndeplinea şi
funcţia de voievod sau comandant al garnizoanei staţionate în oraş ( 1498- 1505) 115 .
Un asemenea voievod pare să fi fost şi cel de mai sus, Rayn.
În aceeaşi categorie intrau şi pârcălabii unor cetăţi importante, care adesea
erau şi vicebani, vicecomiţi, în general, locţiitori al unor importanţi dregători.
Acesta este, de pildă, cazul lui Nicolae de Haţeg, vicecastelan de Timişoara
(1446) 11 6, Iacob de Măcicaşu şi colegii săi, Ioan More şi Vasa de Gamza, castelani
la Jdioara, lângă Lugoj, în slujba puternicei familii Pongracz în intervalul 1470102 Hurmuzaki-Densuşianu, 1/2, 709, actul din 13 aprilie 1444.
103 Csanki, V, p.156-157.
1114

Mihalyi, p. 465, 471, sub anul 1465.

105 Ibidem, p.483.
106 Ibidem, p.522, 527, având coleg pe un Pavel Mare, a

cărui origine n-o cunoaştem, castelan la

Ronişoara.
107

Ibidem, p.587, 593.
Ibidem, p.599.
G. Petrovay, A dolhai es petrovai Petrovayak tortenete 1450-tol napjainkig, în Turul, XV, 1897,
p. 59.
1111
G. Petrovay, A Koml6si Koml6sy csaldd tortenete 1344-evtol, în Turul, XIII, 1895, p. 35.
111 Pesty, Olah ker„ p. 81.
112
Ibidem, p.82.
113 Pesty, Szoreny, 93.
114 Ibidem, 96, 11 O.
115 Ibidem, 113, 137.
116 Engel, op.cit, I, p.442.
IOR
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1485 117 , Vincenţiu de Timişoara, castelan şi vicecomite la Hunedoara între anii
1479-1483 11 H, şi tot acolo Petru More de Gepiş (1505-1509) 119 şi Ioan Bichiş de
Faget, în continuare, între anii 1509-1523 1211 , Vasile Olah (Blasius Olah), castelan
de Belgrad între anii 1514-1521 121 • Pentru unii, precum pomenitul Ioan de
Breazova, castelanul de Timişoara, egregius Stoica, pârcălabul lui Iancu de
Hunedoara la Chilia 122 sau Petru, pârcălabul lui Ştefan cel Mare la Ciceu (egregius
Petrus Porkolab de Chicho) 12 3, documentele păstrate sunt elocvente.

The leaders ofthe romanian nobility between 1440-1514
(Abstract)
The Romanians living between Tisa River and the Carpathians had greatly
fallen under the rufe of either the Hungarian feudals or under that of the Saxon or
Szekler colonists, as it is well known.
They could resist in liberty for more centuries only in some subCarpathian or border regions and when they were related to the free Romanians
who lived beyond the Carpathians: Maramureş-Berg in the North, Haţeg
Hunedoara, Banat of Severin an Făgăraş County in the South and locally in the
basins of the Western Carpathians. ln these places a Romanian nobility could
appear: the cnezes or the boyards and their leaders: the voivodes.
The Hungarian Kings of the Anjou dinasty hadfrequently used the military
force of these Romanians against the externai danger of the Tartars and the Turks
and, consequently, they gradually recognised through individual and group
privileges the equality of these Romanian elite with the nobility of the kingdom. At
mid the l 5th century the process of! juridica[ assimilation was practically finished
and within the nobility of the kingdom a group of Romanian nobles had been
constituted: nobiles Valachi. They were not very numerous, but they had strong
individuality, due to their origin, the way of owning the land, due to their language
and partially due to their orthodox religion and specially due to their experience
in the battles with the Turks at the Southernfrontiers of the kingdom.

Pesty, Krass6, lll, p.425; Idem, Szăreny, lll, 94.
V, 246-247.
119
Pesty, Krass6, III, 512.
1211
Pataki, Domeniul Hunedoara, p. XXXVlll, 139)
121
Magyarorszag hadtortenete, Budapest, 1986, p. 147.
122
Urkundenbuch, V, 2910.
123
Fontes Rerum Transylvanicarum. IV, p. 50-51; Banffy okl.„ II, 361; Jak6, II, 3126.
117
11
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A famous personality appeared /rom this group, Iancu de Hunedoara
(John Hunyadi), voivode of Transylvania and governor of Hungarian Kingdom,
the well-known fighter and defender of the Christianity against the Ottoman
Empire. Especially, durig the time of reign of his family ( 1440-1490), the
Romanian nobles consolidates their positions, their number, their status and their
wealth, raising their social position, based on their military merits and on
favourable policy of the central power.
The Romanian nobility could thus now mutatis mutandis the same social
strata as the Hungarian nobility, that is: ordinary nobility, local gentry (potiores),
higher nobility (proceres) and some families of barons and magnates (barones
regni, magnati), to whom we may add some important number of conditionary
nobility on the domains of the Crown, of the Church and private ones. From
among these categories we presents only the families whose members were
promoted to important state jobs: consellors, County Lord Lieutenants, Wardens
of Southern banats (border military zane), castle commanders, higher judges,
which permitted entering the category o higher nobility (proceres), who were
called as egregii. Some of them belong to leading families of leading Romanian
districts, who had been able to preserve their position even after their assimilation
with the Hungarian nobility.
From the point of view of wealth, the elite of the Romanian nobility
distinguished themselves within a period when the process of feudalisation and of
disintegration of the royal property were ending. Thus, only three families: Corvin
de Hunedoara (Corvinus de Hunyad), Dragfi de Beltiug (Dragfi de Belthewk) and
Ungur de Nădăştia (Ungur de Nadasd) succeeded in obtaining properties larger
then I 00 villages, corresponding to their rank, although, besides these, some
members of families Fychor and More de Ciula ( de Chwla) and Dej de Timisel
and Jclod (Desy de Themesel, - de lklod) had a/so become barons. The other
families could not overpass as wealth the conditions of local landlords, with
properties varrying /rom some villages to no more than about 30.
The paper identifies and presents short monographic files on the families
and persons who belong to the second category of high nobility, so-called
proceres. The 27 families registered with one or more members in this category
are geographically divided as it follows: JO .from Haţeg-Hunedoara region, 11
.from Banat of Severin and Timiş couny, 3 .from Maramureş-Bereg and 3 others
/rom ?.arand, Turda and Sibiu. This repartition especially demonstrate the
contribution of these regions to the war with the Turks and the vasality
(familiaritas) relationships with the Corvin ruling family. To all these we may add
other about 25 families, who during this period gave at least one representative
for important jobs, equivalent to the above mentioned ones, but generally their
vasals (familiares) and deputies.
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We mention hier only the representatives of some remarkable families.
From Peşteana (Haţeg) raised egregius Andrei de Pesthyen, vasal of Iancu de
Hunedoara and Mihai ( 1447-1479), member of the royal Court, county governor
and ambassador in Valachia and Moldavia. The members of Cândea and Cândreş
related families (Kende, Kenderes), a/so from Haţeg district, became famous as
military commanders and vasals of Corvin family. At the end of l 5th century
Mihai Kendefi participated as leader of nobility at Hungarian Parliament and
member of the Court of Transylvania. Ioan Cândreş, who put the bt1ses of the
branch of Kenderesi family, was a member of royal Council under king Mathias
and a famous military leader. His sons also activated in the structures of the royal
Court.
From the large family of Vlad de Ciula, besides the barons Ladislau
Fychor ( 1479-1492), Master of the Horse and Warden (banus) of laice (Bosnia)
and Severin (Romanian Banat) and Gheorghe More ( 1489-1507), also Master of
Horse and Warden of Severin and Belgrad, others three members became famous
in military jobs: Nicolae Kende, Warden of Sabacz in Serbia (1494-1508), Mihai
More vice-Warden in Belgrad (?-1521) and Ioan Wancha (1479-1489), chiefcommander of Unguraş castle in Transylvania. Dej de Timişel (Dees de Themesel)
family, from the Mehadia district belonged to the Banat elite and distinguished
themselves as Iancu de Hunedoara's vasals. Petru Olahus (=the Romanian) was
member of the royal Court as cubicularius and distinguished himself on the
occasion of the suppresion of the secessionist rebellion in Transylvania in 1467
and received the properties of a noblemanfrom lclod ( today in Cluj county), who
had been executed and took the name Desy de lclod. His son Emeric Desy became
a baron at the beginning of 161h century.
The nobles of Mâtnic (Muthnok) from Caransebeş district, in the same
Banat area, seemingly raised. Ştefan and Mihai de Mâtnic were in the service of
young king Mathias, who made them Wardens of Severin (1458-1467). Iacob de
Mâtnic was also member of the royal Court and a well known ambassador
(around 1472), other Mihai was a royal notary and Petru More de Mâtnic was
vasal al the Court of duke Ioan Corvin, the son of King Mathias. From the leading
families in the Banat area we may also mention egregii Nicolae de Bizere
(Byzere), knight of the royal Court (1433) and then intimate vasal of Iancu de
Hunedoara, Mihai and Vasile de Cerna (Chama), Wardens of Severin ( 14471454), Petru Vistier de Măcicaşu (fhamok de Machkas), chief commander of
Segnia fortress in Dalmatia (1487-1494) and Warden of Severin (1494-1501),
Iacob Gârlişteanu (de Gerlesthe), Warden of Severin (1494-1508) and Andrei
Danfi de Duboz (Danfy de Duboz) Warden of Croatia ( 1475-1476) and of Severin
(1491).
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A felso-magyarorszâgi fOkapitânysâg es Erdely
Bathory Istvan uralkodasa idejen (1571--1586)

I

(A Bâthory-kutatâs egy feldolgozatlan kerdeskorerol )
Palffy Geza

1563 aprilisanak vegen Szapolyai Janos Zsigmond erdelyi vajda egyik
leghiisegesebb katonâjât, somly6i Bâthory Istvânt inditotta utnak Becsbe az I.
Ferdinand magyar kirâllyal torteno ujabb târgyalâsok lefolytatâsâra. Az ifju
Bathory kiildetese nem sok sikert hozott, a Magyarorszagot kormanyz6 Habsburg
uralkod6 ugyanis makacsul elutasftotta az erdelyi vajda terveit kiralysagaval
2
kapcsolatban . A marcius vegen megkot6tt fegyversziinet ennek ellenere ervenyben
l
maradt, sot azt egy ev mulva 1564 tavaszân ismet meghosszabbitottâk.- A csupan
fel esztendore sz616 ut6bbi bekesseg viszont mar nem tartott sokâig. Miutân julius
25-en a csâszâr es magyar kirâly 6r6kre tâvozott az elok sorâb61, Janos Zsigmond
nem mulasztotta el a kinâlkoz6 lehetoseget erdelyi tertileteinek biztositâsâra es
gyarapitâsâra: Bâthory Istvan vâradi fOkapitâny ( 1564--1571) katonasâga a
Habsburg uralkod6 hivetol, Balassa Menyherttol elfoglalta az Erdely vedelme
szempontjab61 kulcsfontossagtl Szatmar vârât, majd Nagybanyat; Janos Zsigmond
4
pedig megegyezett Ecsed es Kisvârda vârainak vedoivel azok feladâsâr61.
Az uj magyar kiraly, I. Miksa (1564--1576) a 16. szazad kozepenek egyik
legkival6bb hadvezeret es hadtudomanyi teoretikusat, Lazarus von Schwendit
kiildte elvesztett felso-magyarorszâgi vârai visszafoglalâsâra, aki azutân az
elkovetkezo nehâny esztendoben messzemenokig bevâltotta uralkod6ja beie tâplâlt
5
remenyeit. Schwendi 1565-ben ostrommal bevette Tokajt, majd visszafoglalta a

Kutatasaimat az OTKA (T 19 789 nyilv. sz.) tamogatasaval folytattam, amelyert ezuton mondok
koszonetet.
2

VERESS ENDRE: Bathory Istvan erdelyi fejedelem es lengyel kiraly levelezese. I.
Kolozsvar, 1944. 9--33.: No. 6--20. (Monumenta Transsilvanica)

kăt.

1556--1575.

3

Gooss, RODERICH.: Osterreichische Staatsvertrăge. Fi.irstentum Siebenbi.irgen (1526--1690). Wien,
1911. 167--176.: No. 28--29. (Veroffentlichungen der Kommission fi.ir Neuere Geschichte
Osterreichs 9.) (a tovabbiakban: Gooss, 1911.)
4

'

Magyarorszag tărtenete 1526--1686. Szerk.: R. V ARKONYI AGNES. 2. kiad. I. kot. Bp., 1987. 273. (A
fejezetet Sinkovics Istvan irta.) (a tovabbiakban: V ARKONYI, 1987 .)

5

Lazarus von Schwendi magyarorszâgi tevekenysegenek eddigi legjobb, ugyanakkor mar
meglehetosen regi feldolgozâ.sa: JANKO, WILHELM: Lazarus Freiherr von Schwendi oberster
Feldhauptmann und Rath Kaiser Maximilian's li. Wien, 1871. Vă. meg EIERMANN, ADOLF: Lazarus
von Schwendi, Freiherr von Hohenlandsberg, ein deutscher Feldoberst und Staatsmann des XVI.
Jahrhunderts. Freiburg, 1904. 12--15. es KbNIG, JOHANN: Lazarus von Schwendi Rom. Kaiseri.
Majestăt Rat und Feldoberst 1522-1583. Beitrag zur Geschichte der Gegenreforrnation. Schwendi,
1934. 58--74. A Schwendi szemelyere es tevekenysegere vonatkoz6 kutatasokr61 ujabban j6
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tiszantuli tertiletek kulcsat, a varadi fokapitany altal tiresen hagyott Szatmar vărat.
6
Az uralkod6i hadjaratot a marciusban megkotott szatmâri megegyezes zarta,
melynek ratifikâci6s okmanyait ugyancsak Bâthory Istvan vitte a csaszârvârosba.
A becsi kovetjaras azonban Bathory szamara tulsagosan hosszura sikeriilt. Miutan
a tărok biztatasara Janos Zsigmond sajat reszerol ervenytelenftette a szatmari
megâllapodast es oszman segftseggel elfoglalta a Zarand megyei Pankota vârât, az
7
erdelyi kovetre ket es fel eves becsi fogsag vârt.
Bathory csaszârvarosi rabsaganak idoszaka ktilonos valtozasokat hozott a
tărok birodalom es a vele vazallusi ftiggesben a116 Erdely ellen kialakul6ban leva
felso-magyarorszagi vegvideki fokapitanysag torteneteben.K Lazarus von Schwendi
rovid felso-magyarorszagi tart6zkodasa ( 1565--1568) idejen ugyanis az orszagresz
kiralyi jovedelmeinek igazgatasara es mindenekelott a vegvarak ellatasanak
biztosftasara letrejott a kassai szekhelyu Szepesi Kamara (Camera Scepusiensis,
9
Zipserische Kammer); a vegvarak hadianyaggal vaio ellatasanak iranyftasara
a
felso-magyarorszagi
fohadszertarnok-helyettes
( Oberstfelallftottak
Zeugmeisterleutnant in Oberungarn) tisztseget;w a katonasag fegyelmenek
biztosftasâra pedig kiilon magyar hadiszabalyzatot (Artikelbrief) adtak ki, melynek
betartasan a varak kapitanyai es az ujonnan kinevezett felso-magyarorszagi hadbfr6
11
Uudex bellicus, Kriegsrichter), Wekey · Ferenc orkodott. Emellett rohamos
osszefoglalâst nyujtott: SCHNUR, ROMAN: Lazarus von Schwendi (1522--1583 ). Ein unerledigtes
Thema der historischen Forschung. In: Zeitschrift fiir historische Forschung 14. (1987) 27--46.
6

GOoss, 1911. 176--181.: No. 30.

7

V ĂRKONYI, 1987. 273--274. Bâthory fogsâgâra lâsd: ibid. 629. es Erdely tărtenete. I. kot. A
kezdetekt61 1606-ig. Szerk.: MAKKAI LAszL6--M6csY ANDRĂS. 3. kiad. Bp„ 1988. 447. (Az idezett
fejezetet Barta Gâbor lrta.) (a tovâbbiakban: ERDELY TORTENETE, 1988.)

R

Egy vegvidek (Grenze, Grenzgebiet, confinia) alatt egy nagyobb vărat, ugynevezett f6vărat
(Hauptfestung) es a hozzâ tartoz6, illetve vele egyseges vedelmi ovezetbe szervezett kisebb vârak es
6rhelyek rendszeret ertjiik. A fels6-magyarorszâgi vegvidek veglegesen debretei Thelekessy lmre
f6kapităny kinevezesevel 1559-ben, Kassa kozponttal jott letre. PALFFY GEZA: A ttirok elleni vedelmi
rendszer szervezetenek tărtenete a kezdetekt61 a 18. szăzad elejeig. (Văzlat egy kesziil6 nagyobb
osszefoglalâshoz) In: Tortenelmi Szernle 38/2--3. (1996) 163--217.

9

EMBER Gv6z6: Az ujkori magyar kozigazgatăs ttirtenete Mohăcst61 a tărok kiiizeseig. Bp„ 1946.
147--159. (Magyar Orszâgos Leveltâr kiadvânyai III. Hat6sâg- es hivataltortenet I.) Vo. meg AcsAov
IGNĂC: A pozsonyi es szepesi kamarăk.1565--1604. Bp„ 1894.
10

1567

tavaszăn

Schwendi javaslatăra az Udvari

Haditanăcs

Adam von Wiezniket nevezte ki az els6
Osterreichisches
Staatsarchiv,
Wien (a
tovâbbiakban: OStA), Finanz- und Hofkammerarchiv, Hofkammerarchiv, Niederosterreichische
Herrschaftsakten W-61/C/90/B. RN 300/2. foi. 735--736. es OStA Kriegsarchiv (a tovâbbiakban:
KA), Sonderreihe des Hofkriegsrates, Bestallungen No. 231. A tisztseg kialakulâsânak tărtenetere
reszletesen lâsd: PALFFY GEZA: A f6kapitănyi hadiipari miihely kiepiilese Kassăn es nyersanyagellăt6
forrâsai. ln: Vegvâr es komyezet. Szerk.: PETERCSĂK TIVADAR es PET6 ERN6. Eger, 1995. 183--221.
(Studia Agriensia 15.)
fels6-magyarorszăgi

f6hadszertămok-helyettesse.

li

A hadiszabălyzat eddig el6keriilt legkorăbbi peldănya az 1577-ben Becsben tartott nagy vegvări
haditanâcskozâs (Hauptgrenzberatung) jegyz6konyveben maradt fenn. OStA KA Alte Feldakten (a
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leptekben megindult a fokapitanysag vegvârainak megerodftese a becsi Udvari
12
Haditanacs (Wiener Hofkriegsrat) alta! felfogadott italiai epfteszek segftsegevet.
Mire Bathory Istvan becsi fogsagab61 kiszabadult, Szatmar varanak elen
mar Erasm Mager kirâlyi fokapitany (I 565--1568) âllt, aki egyuttal a tiszantuli
tertiletek fokapitanyi tisztet is betăltotte, midon latinul „Zatthmariensis ac partium
Cistibiscanarum supremus capitaneus"-nak, nemetul pedig „Obrister Zu Sackhmar
13
sambt den Zuegethonen Ortfleckhen Herenhalb der Teissa" -nak cfmezte magat. A
Magyarorszâg hadtigyet Becsb61 irânyft6 kozponti Habsburg katonai vezetes
14
ugyanis elsosorban Schwendi szorgalmazasâra egy Erdely feloli esetleges ujabb
tamadas ellensulyozasara es a kirâlyi tertiletek vedelmenek biztosftâsara a fels6magyarorszagi vegyideki generalatus teriileten belii! Szatmar kozponttal kiilon
vedelmi ovezetet hozott letre a fent emlftett tiszântuli f6kapitanysag elnevezes
alatt. A vedelmi rendszer egyseges es hatekonyan mukod6 hal6zattă tărten6
szervezese mellett azutan a fels6-magyarorszagi orszâgresz vegvârai koztil
leggyorsabb iitemben --- korantsem veletleniil --- eppen a szatmari var atepftese
folytat6dott. A Szamos bal partjan 1568-tol a neves italiai varepfteszek, a
Baldigara testverek (Giulio, Cesare es Ottavio) vezetesevel feltetelezhetoen a
torin6i vâr mintajâra egy modern otszog alaprajzu eroditmeny epftese indult meg.
1571-tol az epftkezeseket a vegvidek kesobbi foepitesze, Paolo Cattaneo
irânyitotta, melyek pâratlan gyorsasaggal 1573-ra mar jelentosen elorehaladtak,
15
mfg ugyanekkor a hfres egri vegvar erodftesei meg felkesz âllapotban sem voltak.
tovăbbiakban:

AFA) 1577/13/2. foi. 21--25. es Magyar Orszagos Leveltăr, Budapest (a tovăbbiakban:
MOL). P 108, Csaladi leveltărak, Esterhazy csalăd hercegi ăganak leveltara Rep. 77. Fasc. N. foi. 51-55. Wekey Ferenc (meghalt: 1578) hadbfr6săgăra: PALFFY GEZA: Katonai igazsăgszolgăltatăs a kirălyi
Magyarorszăgon a XVI--XVII. szazadban. Gyor, 1995. passim.
12

PATAKI VmoR: A XVI. szazadi vărepftes Magyarorszăgon. In: A Becsi Magyar Ttirteneti lntezet
Evktinyve I. (193 I) 111--119. (a tovăbbiakban: PATAKI, 1931.) es MAROSI ENDRE: Ităliai
hadiepfteszek reszvetele a magyar vegvărrendszer kiepfteseben 1541-1592 ktiztitt. In: Hadttirtenelmi
Ktizlemenyek 21. (1974) 36--39. es passim. (a tovabbiakban: MAROSI, 1974.)
13

MOLE 137, Magyar Kamara Archfvuma, Relationes commissariorum regiorum Fasc. 3. No. I. foi.
8. es foi. 26--27.: 1566. apr. 8. es mă.re. 31. Vti. meg 1632. mă.jus 27-en hallerk6i Haller Gytirgy
„arcis et praesidii Szatthmariensis, nec non locorum et partium ultra Tibiscum istuc pertinentium,
oppidorum et locorum confiniorum suppremus capitaneus". MOL P 707 Csalădi leveltărak, Zichy
csalăd leveltăra Fasc. 286. (459. cs.) foi. 303.
14

Termeszetesen nem Schwendi volt az els6, aki Szatmă.r jelent6seget felismerte, hiszen Seredy
a fels6 reszek kapitănya măr 1540-ben ugy nyilatkozott, hogy „licet muro careat, attamen
natura satis munitum est, nam fluio [sic!] Zamos circumluitur undique'', iii. „a finibus Transilvaniae
oppidum hoc „. non plus, quam quattuor miliaribus distet, unde hinc camer-ae Vestrae Sacratissimae
Maiestatis non modicum utilitatis tam in exolvendis subsidiis, quam aliis rebus fieri poterit." OStA
Haus-, Hof- und Staatsarchiv (a tovăbbia.kban: HHStA) Ungarische Akten (Hungarica), Allgemeine
Akten Fasc. 43. Konv. A. 1540. Aug. foi. 34. es foi. 41. Schwendinek azonban kell6 tekintelye es
befolyăsa volt a becsi udvarban ahhoz, hogy Szatmărral kapcsolatos terveit megval6sfthassa.
15
k . , ,
Szatmă.r vă.ră.nak er6diteseire: FoooR FERENC: Szatmărvăr. (Egy ttirtik- es kuruc on vegvar
eletrajza) In: Hadttirtenelmi Kozlemenyek 3/3--4. (1956) 64--67. es SZABO JANOS Gv6z6: Fels6Gă.spă.r
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Az eroditesi munkak felgyorsitasat az Erdelyben lezajlott politikai
valtozasok indokoltak. J611ehet az 1570-ben megkotott speyeri egyezmeny eloszor
rajzolta meg Erdely es a kiralyi Magyarorszag hatarat, Janos Zsigmond varatlan
halala teljesen uj helyzetet teremtett. 1571. majus 25-en ugyanis az erdelyi
orszaggyules nem a Miksa csaszar es magyar kiraly altal tamogatott Bekes
Gaspart, hanem a varadi f6kapitanyt, a Habsburg uralkod6 egykori foglyat,
Bathory Istvant valasztotta fejedelemme. J611ehet Bathory a speyeri megallapodas
ertelmeben titokban meg husegeskilt tett Miksa kiralynak, tr6nra lepesevel azonban
az egyezmeny leglenyegesebb pontja hiusult meg, melynek kovetkezteben Becs
vegleg lemondani kenyszerillt az erdelyi terilletek feletti befolyasr61, sot immaron
16
egy onall6 allamisaggal rendelkezo orszaggal kellett szembeneznie.
Bathory megvalasztasa nem pusztan Erdely torteneteben hozott lenyeges
fordulatot. Hatalomra kerillese a felso-magyarorszagi vegvidek terilleten elo
magyar nemesseg szamara is uj altematfvakat kfnalt. Joi tudjuk ugyanis, hogy
maga Băthory es tanacsurainak tobbsege elsosorban nem az erdelyi, hanem a
17
partiumi es felso-magyarorszagi nemesseg soraib61 verbuval6dott. Mindez pedig
kedvezo lehetoseget teremthetett az 1560-as evek hadjarataiban elvesztett felsomagyarorszagi teriiletek (tobbek kozott a korabbi Bathory-birtokok: Szatmar es
Nemeti) visszaszerzesere es egy esetleges olyan Keleti Magyar Kiralysag
megszervezesere, mely Szapolyai Janos, majd fia Janos Zsigmond uralkodasa
idejen az 1550-es evek elejeig a Tiszat61 keletre fekvo orszagreszben es Erdelyben
letezett. A magyarorszagi nemesseg egy resze ugyanis fogekonynak mutatkozott a
Bathoryval vaio. titkos vagy akar nyilt egyilttmukodesre egyarant. Ennek
lehetoseget es az ebbol Becs szamara jelent~ezo păratlan veszelyt azonban Miksa
csaszar uj felso-magyarorszagi f6kapitanya ( 1568--1584), Schwendi ut6dja, az
als6-ausztriai szarmazasu, de az 1572. evi pozsonyi orszaggyulesen honfiusitott
1
Hans Rueber von Piichsendorf is felismerte. M

Magyarorszăg

eltunt vegvărai. ln: Az Egri Văr Hirad6ja 18. (1983) 26--29. (a tovăbbiakban: SZAB6,
1983.) Egerre: SUGAR ISTVAN: Az egri vâr hist6riâja. Bp., 1991. 96--101. Vă. meg MAROSI, 1974.
41., 46--48. es 59--60. (Ujabban mindket văr eroditestbrtenetere es a Baldigara hadiepitesz-csalăd
tagjaira a budapesti Hadtărteneti Intezet munkatârsa, Domokos Gyorgy folytat kutatâsokat.)
16

8ARTA GAooR: Az erdelyi fejedelemseg szliletese. 2. kiad. Bp., 1984. 183--186. (Magyar Hist6ria
sorozat) (a tovâbbiakban: BARTA, 1984.)
17

lbid. 192--193.
IM

Rueberre az eddigi irodalomb61 lâsd SCHIMKA, ELISABETH GISELA: Die Zusammensetzung des
niederosterreichischen Herrenstandes von 1520--1620. Wien, 1967. 202. (Phil. Diss.) es Slovensky
biograficky slovnik (od roku 833 o roku 1990). V. Zvăzok R--S. Martin, 1992. 140. Rueber 1572.
âprilis 14-i honfiusftâsâra: NEMETH !STV ĂN: A kassai kovetek jelentese az 1572. evi februăr--ăprilisi
orszăggyillesrol. IL resz. In: Fons (Forrăskutatăs es TOrteneti Segedtudomănyok) 1/1--2. (1994) 171.
es Magyar torvenytâr. (Corpus Juris Hungarici) 1526--1608. evi torvenyczikkek. Magyarâz.6
jegyzetekkel kfsen MARKUS DEzsO. Bp., 1899. 622--623.: I O. tbrvenycikk.
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A magyarorszagi nemessegnek es katonasagnak az erdelyi fejedelemhez
val6 atpartolasa egyebkent az 1560-as evekben nem szamitott kuri6zurnnak. 1569ben peldaul ghymesi Forgach Ferenc varadi piispok (kesobb 1571--1575 kozott
Bathory Istvan kancellarja) es rât6thi Gyulaffy Laszlo a hfres vegvari vitez (ut6bb
erdelyi fOkapitany es ilyen minosegeben Băthory hadvezere az 1575. evi
19
kereloszentpăli csataban) fordltott hătat a kirălyi Magyarorszagnak. Az 1570-es
20
evek elejen azonban Hans Rueber Becsbe kiildott jelentesei szerint az atall6k
szăma jelentosen fokoz6dott es immăron olyan mereteket oltott, ami a felsomagyarorszagi vegvidek uralkod6i kezben val6 megmaradasat veszelyeztette. A
Bathoryt titokban tamogat6 es vele gyakran igen szoros rokonsagi kapcsolatban
ăll6 fOnemesseg (eleg pusztan az ecsedi Bathoryakra, a Homonnai Drugethekre, a
Perenyiekre vagy a ruszkai Dob6kra gondolnunk) mellett jelentos szămu kis- es
kozepnemes --- egyuttal az elobb emlitett fOnemesek familiărisai ---, valamint
magyar vegvari tiszt es kozkatona szokott Erdelybe vagy szegodott a fejedelem
zsoldjaba toborz6inak felhivasăra. 1575 tavaszăn Rueber fOkapitany mar arr61
panaszkodott Becsben, hogy a kall6i magyar huszarok t6bbsegenek szilard
21
elhatărozasa a fejedelem jovobeli szolgălata.
Bathory fejedelernnek val6ban igen nagy sziiksege volt katonâkra. 1575
tavaszan rivalisanak, a csaszar altal tamogatott Bekes Gaspamak ugyanis a
szekelyeket es a szaszokat sikeriilt sajat părtjăra allitania. Bekes kereloszentpăli
veresege 1575 juliusaban azonban ujabb fordulatot hozott Felso-Magyarorszăg es
22
Erdely kapcsolataban. Ezt kovetoen az Erdely feletti Habsburg fennhat6sag
remenye a tizenoteves hăboruig (1591--1606) elveszett, sot immăron maguk a
felso-magyarorszagi kirălyi teriiletek keriiltek veszelybe. Rueber fOkapitany
helyzetet tovabb sulyosbftotta Bathory Istvan lengyel kirallya tortent valasztasa,
melyben nem kis szerepet jatszott a Habsburgok alta) tamogatott Bekes

19

„intelligimus non tam insolutionem stipendiorum în causa esse, cur milites interdum loca nostra
deserant atque alienatis animis în alias diversas regiones se conferant ... " (1574) OStA KA
Sonderreihe des Wiener Hofkriegsrates, Hofkriegsrătliches Kanzleiarchiv IX. c. 1. Forgâch Ferenc
eletere: BARTFAI SZAB6 LAszL6: Ghymesi Forgâch Ferencz 1535--1577. Bp., 1904. es Gyulaffy
Lâsz16 katonai pâlyâjâra: TAKĂTS SANDOR: Regi magyar kapitânyok es generălisok. 2. b6v. kiad. Bp.,
[ 1928.] 259--292. V o. meg: 1581-ben Geszthy Ferenc korăbbi veszpremi f6kapităny tăvozott
Erdelybe, majd lett ott ut6bb a fejedelem mezei hadainak f6kapitănya. VERESS ENDRE: Geszthy
Ferenc vărkapităny. (Deva XVI. szâzadi iskolăjânak alapft6ja.) Deva, 1898. 6.
20

Rueber ezen jelentesei a becsi HHStA Ungarische Akten (Hungarica), Allgemeine Akten
elnevezesii kronol6gikus rendben rendezett leveltâri egysegeben nagy szâmban maradtak fenn.

21

SzADECZKY LAJos: Bâthory Istvan es egy magyarorszăgi osszeeskiives. Băthory Istvan halâla 300adik evfordul6ja alkalmâval. ln: Szâ.zadok 20. ( 1886) 853. (a tovăbbiakban: SZĂDECZKY, 1886.)
22

BARTA, 1984. 186--187., ERDELY TORTENETE, 1988. 443--444. es SzADECZKY LAJOS:
Bekes Gâspâr. Bp., 1887. 53--59.
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vallalkozasanak teljes kudarca. Mindezek kăvetkezteben aligha ketseges, hogy az
orszag felso reszeiben es a tiszantuli teriileteken 1576 kăriil sokakban
felmeriilhetett Bâthory kelet-magyarorszagi kirâlysâgânak lehetosege. Nem
veletleniil figyelmeztette a csaszart Rueber fokapitany meg a lengyel
kirâlyvalasztas elott: ha Bathory megszerzi a lengyel koronat, akkor FelsoMagyarorszag răvid ido alatt egy kardcsapas nelkiil a fejedelem birtokâba
24
keriilhet.
A felso-magyarorszagi nemesseg Bathory magyar kirâlysagat elosegiteni
kesziilo kezdodo szervezkedese azonban hamarosan napvilagra keriilt, Hans
Rueber pedig megtette a sziikseges lepeseket. 1576 majus vegen kelt egyik
leveleben uralkod6janak peldâul arra tett javaslatot, hogy az erdelyi hatâr fete eso
teriiletek --- meg a Tisza innenso, jobb partjan fekvo --- kulcsaba, Sarospatak
25
varaba 300 nemet gyalogost vezenyeljenek. J611ehet ez teljesseggel nem val6sult
meg, a tărăk birodalom es az Erdely ellen kiepiilt vegvarrendszer 1576. evi nagy
26
ăsszefrasa szerint 55 gyalogost megis Patakra rendeltek. Mivel pedig Bathory
lengyel kirallya valasztasa miatt immaron egy Szepesseg elleni tamadas sem volt
elkepzelhetetlen, ezert a felso-magyarorszagi generalis Hans von Redern
lovaskapitany Kesmarkra kiildeset szorgalmazta, hogy ott egy nagyobb
helyorseggel âllhasson ellen egy esetleges eszakr61 tărteno lengyel--magyar
betăresnek. Redern Kesmarkra vezenylese hamarosan meg is tărtent, sot 1576
kăzepere nemet zsoldosain kiviil meg 225 magyar gyalogost es 495 kănnyulovast
is felfogadtak es âllomâsoztattak Felso-Magyarorszagon egy Lengyelorszâg vagy
2
Erdely felol erkezo becsapas elhâritasara. K Hamarosan azonban mind Rueber
fokapitany, mind az altala oly akkuratusan informâlt becsi hadvezetes szamara
nyilvanva16va valt, hogy az idopont tulsâgosan korai volt, azaz nem kedvezett a
magyar nemesseg szervezkedesenek, hiszen Bâthory fejedelmet ekkor az ujonnan
23

27

23

SzADECZKY LAJOS: Bâthory Istvan lengyel kirâllyâ vâlasztâsa, 1574--1576. Bp., 1887. Lâsd meg
Idem: L'election d'Etienne Bâthory au trone de Pologne. In: Etienne Bâthory, roi de Pologne, prince
de Transylvanie. Cracovie, 1935. 82--104. es V ĂRKONYI, 1987. 633--637.

2~

"lch sag kurzumb und wirdt eigentlich ervolgen: lassen Ewer Majestăt dem Waida die Cron [ti. a
lengyel koronât --- P. G.], so ist das iibrigtail Hungem on alles schwertziehen in weniger zeit auch
sein." Hans Rueber II. Miksa csâszârhoz. 1575. december 26. SZADECZKY, 1886. 855.: 2. jegyzet.
25
26

Ibid. 859.
..

OStA HHStA Reichstagsakten der Reichskanzlei Fasc. 53. foi. 365. Kiadâsa: PALFFY GEZA: A
magyarorszăgi es delvideki vegvărrendszer 1576. es 1582. evi jegyzekei. In: Hadtărtenelmi
Kozlemenyek 108/1. (1995) 154. (a tovăbbiakban: PALFFY, 1995.)

27

SzADECZKY, 1886. 861.
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PALFFY, 1995. 156.
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megszerzett lengyel korona problemâi (tobbek kozott az uralmât megtagad6
29
Danzig (Gdansk) megtăresere indftott hâboru ) kătăttek Ie.
Bâthory Istvan magyar kirâlysâgânak kerdese megsem keriilt Ie azonnal es
vegleg a napirendrol. Mindezt -- elsosorban Rueber âlland6 figyelmezteteseire -- a
becsi katonai vezetes is tăkeletesen felismerte, es ezert az Erdely fele fekvo
teriiletek vedelmet Bathory halâlâig kiilănăs fontossaggal kezelte. Az Udvari
Haditanâcs es Hans Rueber ezzel kapcsolatos hatârvedelmi koncepci6jat talan
legszemleletesebben abb61 a nagy javaslatb61 ismerhetjiik meg, amelyet a felsomagyarorszagi f6kapitany 1576 novembereben vegvideke - vedelmenek minei
hatekonyabba tărteno ujjaszervezese erdekeben tovabbitott a csaszârvârosba.
Rueber generalis ugyanis ekkor a kăvetkezo szavakkal hivta fel a Haditanâcs
figyelmet a Felso-Magyarorszagra leselkedo veszelyre az ott tartand6 katonasag
Ietszamar61 elmelkedve:
„Was dann anlangt das Volckh, were bei diser gelegenheit, da Ober
Hungem auf einer seit Von den Tiirggen, Vnd Sibenbiirgem, die bij3heer nichts
weniger alj3 die Tii.rggen feindselig Zuhandeln angefangen [kiemeles tolem --- P.
G.]; Auf der andem Von Poln, gleich wie Im triangl, Vmb vnd Vmb Vmbgeben,
Vnd sonst Im Lanndt selbst sich auch allerlei schwirigkeiten erczaigen, wol
Vonnotten, das man dessen, Zu verhiiettung aller Ortteinfalle, eine guete anczal
Vnderhielte. Dieweil aber auch auf andere Ortt der Vncosten gros, So mueB disfals
die gelegenheit angesehen, Vnd die anczal nach dem Vermăgen erstreckt
30
werden."
A felso-magyarorszagi vegvidek vedelmenek altalanos problemai mellett
Rueber f6kapitany javaslataban kiilon sz61t a Lazarus von Schwendi alta! 1565-ben
eletre hivott tiszântuli f6kapitanysag es Szatmar vegvaranak helyzeterol es
szereperol is:
„ob wol dise Vestung Vnd derselben Gegent, weil Vicalo [Ujkal16, azaz
Kall6 ujonnan epiilt vâra], Kleinwardein [Kisvârda] Vnd Etschet [Ecsed] Vorligen,
der Tiirggen halben kheine nott leidet, So grăniczt es <loch gar mit Sibenbiirgen
Vnd khan aufn fall daselbst heer dringender nott, Viler Vngelegenheiten halben
nicht bald entsaczung haben. Drumb kan auch alda keine geringerung
31
furgenomben werden."
Kassan es Becsben tehât va16ban komolyan szamoltak egy esetleges
Erdelybol erkezo tamadâssal, ami azutan a felso-magyarorszagi vegvidek tiszantuli

29

LEPSZY, CASIMIR: Gdansk et la Pologne a l'epoque de Etienne Bâthory. In: Etienne Bâthory, roi de
Pologne, prince de Transylvanie. Cracovie, 1935. 212---241.
30

"Herm Ruebers Gutbedunkhen vber der oberhungarischen granicz bestellung." (1576. november
18., Becs.) OStA KA AFA 1576111/4. foi. 2.

31

lbid. foi. 4.
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varaiban allomasoz6 katonasag letszamaban es osszeteteleben, valamint a
szamukra eloirt zsoldosszegek nagysagaban is megmutatkozott. Az emlitett 1576.
esztendoben peldaul Szatmar văraban 555 nemet es magyar gyalogos, valamint
132 lovas szolgalt. Ugyanebben az esztendoben a szinten tiszantuli es 1570--1574
32
kozott teljesen ujonnan epiilt Ka116 varaban 150 gyalogos es 100 lovas, Ecseden
pedig 50 gyalogos es 100 lovas kapott uralkod6i zsoldot. J611ehet a torok elleni
legjelentosebb felso-magyarorszagi vegvarban, Egerben j6val nagyobb szamu
magyar lovassagot es gyalogsagot tartottak (elsosorban az igen jelentos h6doltsagi
33
teriiletek magyar ad6ztatasara ), a nemet gyalogsag szama jelentosen elmaradt a
34
Szatmar varaban szolga16ket61. De hat esztendovel kesobb, 1582-ben is igen
tekintelyes orseget talalunk a tiszantuli eroditmenyekben. Szatmar varaban ekkor
mar ket zasz16aljnyi nemet gyalogos szolgalt, akiknek 70--80 szazalekat a korszak
35
legkiva16bb gyalogosai: a puskas IOveszek (Hakenschiitzen) alkottak.
Ugyanebben az idopontban csak a Becs elovedjenek tekintheto gyori erodvărosban
es a Stăjerorszagot vedelmezo kanizsai eroditmenyben fizetett ket zăszl6aljnyi
nemet gyalogsagot a becsi katonai vezetes. A vărorseg nemzetisegi megoszlasa is
onmagaert beszel: Szatmaron ugyanis a nemet katonasag Ietszama negyszerese volt
a magyar orsegenek, s ennel kedvezobb aranyt az Adriai tengertol Erdelyig huz6d6
vegvarvonalon sehol sem talalunk. Ezen Ietszamadatok mellett meg ket igen
megfontoland6 szempontra szeretnenk felhfvni a figyelmet. Szatmar varaban 1582ben 34 fonyi ti.izersegi stab szolgalt, mely messze meghaladta az Egerben
36
alkalmazott 18 vagy akar a gyori 2.1 fot. Emellett Szatmar fokapitanyai a 16.
32

Kâll6 vârât 1570 es 1574 kozott -- a tOrokok âlland6 es heves tiltakozâsa ellenere -- teljesen
ujonnan epitettek fel. uj vegvărra azert volt feltetlen szukseg, mert a felso-magyarorszăgi vegvictek
tiszântuli teruleten, Tokaj es Ecsed vârai kozott mintegy I 00 kilometernyi teruleten -- Kisvârdât
leszămitva -- nem volt olyan er6sseg, amely ellenăllhatott volna a tOrokok egyre gyakoribb
betOreseinek vagy egy esetleges Erdely fel61 ez irânyban erkez6 tâmadăsnak. SZAB6, 1983. 33--36. es
KOROKNAY GYULA: Kâll6 egykori vâra. ln: A nagykâll6i jârâs multja es jelene. Nagykâll6, 1970. 59-62.
33

34

SzAKALY FERENC: Magyar ad6ztatâs a torok h6doltsâgban. Bp„ 1981. 74--80.
PALFFY, 1995. 154--155.

35

A puskâs loveszekre: KELENIK J6zsEF: A kezi 16fegyverek jelent6sege a hadugyi forradalom
kibontakozâsâban. A csâszâri hadsereg fegyverzetenek jellege Magyarorszâgon a tizenoteves hâboru
eveiben. ln: Hadtortenelmi Kozlemenyek I 04/3. (1991) 118--120.
36

PĂLFFY, 1995. 161. es 166. Vo. meg ezzel kapcsolatban a fels6-magyarorszăgi vegvărakban
szolgâl6 t(izerek 1585. evi letszâmkimutatâsât (IVĂNYI BELA: A tuzerseg tortenete Magyarorszâgon
kezdetet61 1711-ig. In: Hadtortenelmi Kozlemenyek 29. ( 1928) 21. es 24.):

vegvâr
Kassa
Szatmâr
Szendr6
Eger

1585
45
34
19
18
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szazadi Habsburg fennhat6sag idejen kizar6lag nemet, pontosabban als6-ausztriai
szarmazasuak voltak. Hasonl6 gyakorlat az egesz tărăkellenes vegvarrendszernek
pusztan ket erodjeben alakult ki: a kăzvetlentil a becsi csaszarvarost oltalmaz6
Gyorătt es az oda vezeto dunai hadfelvonulasi es utanp6tlasi utvonalat biztosit6
komaromi eroditmenyben.
A szatmari vegvar a Habsburg katonai vezetes vedelmi koncepci6jaban a
16. szazad hetvenes es nyolcvanas esztendeiben tehat sok tekintetben fontosabb
helyet foglalt el, mint a "Felvidek kapujanak" nevezett Eger vara, s a gyori es
komaromi eroditmenyekhez hasonl6 szerepet tăltătt be. De maga a felsomagyarorszagi vegvidek is ebben az idoszakban birt a legnagyobb jelentoseggel a
becsi Haditanacs szamara. 1576-ban ugyanis az itt talalhat6 13 vegvarban szolgal6
katonasag zsoldjanak ăsszege mintegy 75 OOO rajnai forinttal meghaladta a Becset
es az als6-ausztriai tertileteket vedelmezo gyori es kanizsai vegvidek 22 varaban
tartott katonasag zsoldsztiksegleteit. Hat esztendo mulva ugyan a Dunăt61 a
Dravaig terjedo ket fOkapitanysag kăltsegei mar kăzel azonosak voltak a felsomagyarorszagi generalatus zsoldăsszegevel, az aranyok azonban meg mindig az
37
Erdely feloli vegvidek ktilănăs jelentosegere utaltak.
Mindennek hattereben a Bathory Istvan fejedelemsege alatt veglegesen
ăna116sul6 es I 576-t61 a lengyel korona tamogatasat is maga măgătt tud6 Erdely
megnăvekedett politikai es katonai szerepet kell felismemtink, amit tehat fenti
adatok ismereteben Becsben is igen helyesen erzekeltek. J61lehet Bathory katonai
potencialjanak jelentos reszet 1579--1581 kăzătt a Rettegett Ivan elleni hadjaratok
3
kătăttek le, M Rueber kassai fOkapitany es helyettese, Paul von Sara tovabbra is
alland6an kiildăzgette kemeit mind Lengyelorszagba, mind az erdelyi
39
orszaggyulesekre egy lehetseges katonai akci6 kipuhatolasara. A HabsburgBathory viszaly rendezesere ugyanis alig volt remeny, hiszen Becsben es Pragaban
tovabbra is gărcsăsen ragaszkodtak az idejetmult speyeri egyezseg teljes

I

Tokaj
Kâll6

37

1576: PALFFY, 1995. 154--156. es 149--151. 1582: ibid. 159--162. es 166--172.

3M

LASKOWSKI, Orro: Les campagnes de Batory contre la Moscovie. ln: Etienne Bâthory, roi de
Pologne, prince de Transylvanie. Cracovie, 1935. 375--403.

w

-

Lăsd

peldâul Paul von Sara egyik 1578. evi Jevelet Em6 f6herceghez: OStA KA AFA 1578/13/1.
No. 121. levei. Vo. meg Forgâch Mikl6s fels6-magyarorszâgi f6kapitâny .J632. evi utasităsăval a
szatmări fă- es vicekapităny szămăra: '"A kett Varosbelj Keresked6 Rendek, miuel sok Orszagokat
jarnak kereskedeseknek okaert, senkj kozi.ilok Capitan hire nelki.il Erdelybe es a Torok kozze
kereskedesnek okaertis, se ki.ilemben, el ne merijen mennj. Visza Ji.iuet pedig mindgiart elsobbenis
tartozzanak a Capitannal szembe Jennj es hitek szerent a mit oda halottak, lattak es ertettek meg
Jelentenj, sub gravi poena." MOL P 71, Csalâdi leveltârak, Csâky csalâd Jeveltâra, Kozponti Jeveltâr
Fasc. 172. No. 3.
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vegrehajtasâhoz, mfg Bathory a Schwendi-fele hadjaratokban elvesztett csaladi
birtokait, Szatmart es Nemetit kf vanta visszakapni. Hosszu huzavona utan -tăbbek kozott a pâpai megbfzott, Antonio Possevino kozvetftesevel -- vegiil csak
1585-ben sziilethetett megegyezes a tiszantuli teriiletek iigyeben. Bâthory Szatmâr
vârânak es uradalmânak a magyar uralkod6 fennhat6saga alatt maradasaert
karp6tlasul visszakapta Nagybanyat es tartozekait, valamint a lerombolt szinyeri
40
var nehany falujat.
Szatmar es vele a Bihar megyeig huz6d6 tiszantuli teriiletek tehat tovabbra
is a kiralyi Magyarorszag reszet kepeztek. S Bâthory fejedelem hiaba latta
onmagaban a beteges Rudolf csaszar es kiraly magyarorszagi ut6djat, a magyar
kiralysaggal vaio egyesiileshez avagy a Keleti Magyar Kiralysag ujjaelesztesehez
nelkiilozhetetlen lett volna a tiszantuli es fels6-magyarorszagi teriiletek
megszerzese, s6t aligha ketseges, hogy a fejedelemseg kiilpolitikajaba mindvegig
belesz61ast kovetel6 tărok Porta j6vahagyasa is. A lengyel kiraly magyarorszagi
tervei azonban a torok kiuzesenek gondolataval egyiitt hirtelen halalaval 1586 utan
meghiusultak. Ut6da, a gyenge kepessegu es befolyasolhat6 Bathory Zsigmond
Erdelye pedig mar nem jelentett olyan komoly veszelyt a fels6-magyarorszagi
teri.iletekre, mint Bathory Lengyelorszaga es id6kozben gazdasagilag is igen
meger6sod6 Kiralyhag6n tuli fejedelemsege. Szatmar varanak 6rseget ezert mar
1588-ra is csokkentette, majd a kovetkez6 esztendoben egy zaszl6aljnyi nemet
41
gyalogost ki is vont onnan a becsi katonai vezetes. A Szapolyai Janos uralkodasa
alatt kialakult es Bathory Istvan politikajanak koszonhet6en tovabbra is elenken
tovabbel6 Keleti Magyar Kiralysag eszmeje azonban a 17. szazadban vegig
meghatarozta a Erdely legkiva16bb fejedelmeinek politikajat. Bethlen Gabor es I.
Rak6czi Gyorgy Bathory Istvannal szemben viszont mar sokkal e16nyosebb
helyzetben foghattak hozza magyarorszagi celjaik megva16sftasahoz. A 17. szazad
els6 feleben ugyanis a Habsburgok es a becsi katonai vezetes figyelmet mar az
eur6pai nagyhatalrni politikai viszonyok formal6dasa es az ezek jegyeben zaj16
harminceves habaru. kotottek le, ekkent abban az id6szakban a fels6-magyarorszagi
vegvidek jelent6sege messze volt att61 a szerepet61, melyet az erdelyi fejedelem es
lengyel kiraly koraban, a 16. szazad masodik feleben tăltătt be.

40

Gooss, 1911. 204--218.: No. 33.; ERDELY TORTENETE, 1988. 452. es

41

VĂRKONYI,

1987. 646.

1588: Archiv Germanisches Nationalmuseums, Niimberg. Weltliche Fiirsten, Siebenbiirgen ZR
7657. foi. 20--24.; 1589: "Nachdem biBheero dits Ortts Zwaij vnderschidliche Teiitsche fandl
gehaltten worden, Solie das Ain teiitsche fandl Knecht daselbst hinfiiran abgethon." OStA KA AFA
1589/9/ad I. "Saggmarischer KriegsStatt, wie der von Neuem aufgericht werden soli."
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Die oberungarische Grenzoberhauptmannschaft und Siebenbiirgen
zur Zeit der Regierung von Stephan Bathory (1571-1586)
(Ein unerledigter Aspekt in der Bathory-Forschung)
(Zusammenfassung)
Zur Zeit der oberungarischen Oberhauptmannschaft des beriihmten
Kriegsherren und Kriegswissenschaftlers wzarus Freiherr von Schwendi ( 15651568) organisierte der Wiener Hofkriegsrat (gegriindet 1556) innerhalb der
Grenzoberhauptmannschaft des Feldobersten in Oberungarn gegen einen
Angriff
von
Siebenbiirgen
die
sogenannte
moglichen,
neueren
Oberhauptmannschaft jenseits der Theij3 mit Zentrum Szatmar (heute Satu Mare,
Rumanien).
Neben
der
Organisierung
des
gegensiebenbiirgischen
Grenzverteidigungssystems setzte sich von den Grenzburgen in Oberungarn die
Befestigung und der Umbau der Festung Szatmar am schnellsten fort. 1568 am
linken Ufer des Flusses Szamos begann der Aujbau einer modernen, fiinfeckigen
Festung nach dem Muster der Burg zu Torino unter der Leitung der beriihmten
italienischen Kriegsbaumeister, Briider Baldigara (Giulio, Cesare und Ottavio)
und von 1571 unter Paulo Cattaneo.
ln der Mitte der 1570er Jahre bedeutete die Frage der Wahl des
siebenbiirgischen Fiirsten (1571-1586) und polnischen Konigs (1576-1586)
Stephan Bathory zum ungarischen Konig fur die oberungarische Gebiete eine sehr
grafie Gefahr. Die Wiener Militarleitung erkannte diese Măglichkeit und
deswegen war die Verteidigung der Territorien an der siebenbiirgerischen Grenze
in dieser Zeit von groj3er Wichtigkeit. Man kann diese Verteidigungskonzeption
des Wiener Hofkriegsrates und des oberungarischen Feldobersten Hans Rueber
(1568-1584) im Gutachten des erwahnten Feldobersten iiber die Neugestaltung
des oberungarischen Grenzgebietes vom November 1576 ausgezeichnet veifolgen.
ln diesem Vorschlag machte Rueber den Hofkriegsrat auf die Oberungarn
drohende Gefahr mit den folgenden Wortern aufmerksam: „ Was dann anlangt das
[ Kriegs]Volckh, were bei diser gelegenheit, da Ober Hungern auf einer seit Von
den Tiirggen, Vnd Sibenbiirgern, die bij3heer nichts weniger alj3 die Tiirggen
feindselig Zuhandeln angefangen; Auf der andern Von Poln, gleich wie Im triangl,
Vmb vnd Vmb Vmbgeben, Vnd sonst Im wnndt selbst sich auch allerlei
schwirigkeiten erczaigen, wol Vonnotten, das man dessen, Zu verhiiettung aller
Ortteinfalle, eine guete anczal [ Kriegsvolk] Vnderhielte." [ Osterreichisches
Staatsarchiv, Wien. Kriegsarchiv, Alte Feldakten 157611114. foi. 2.] Daneben
behandelte der Feldoberst die Defension der Grenzfestung Szatmar und dazu
gehoriger Territorien: „ob wol dise Vestung Vnd derselben Gegent, weil Vicalo,
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Kleinwardein Vnd Etschet Vorligen, der Turggen halben kheine nott leidet, So
es doch gar mit Sibenburgen Vnd khan aufn fall daselbst heer dringender
nott, Viler Vngelegenheiten halben nicht bald entsaczung haben. Drumb kan auch
alda keine geringerungfurgenomben werden." [ebendafol. 4.]
ln Wien rechnete man tatsăchlich mit einem eventuellen Angriff aus
Siebenburgen und das spiegelte sich in der Zusammensetzung der in den
oberungarischen Grenzfestungen dienenden Soldaten, sowie in den fur sie
vorgeschriebenen Soldsummen wider. 1576 wurden in der Festung Szatmar 555
deutsche und ungarische Fuj3knechte, bzw. 132 Reiter stationiert. ln demselben
Jahr bekammen 150 Fuj3knechte und /00 Reiter der zwischen 1570-1574
aufgebauten Festung Kall6 und 50 Fuj3knechte und 100 ungarische Reiter der
Grenzburg Ecsed den Sold vom Kaiser. Obwohl in der gegen Turken wichtigsten
Festung in Oberungarn, in Erlau (Eger) eine viei groj3ere ungarische Infanterie
und Kavallerie gehalten wurde (in erster Linie zur Sicherung der ungarischen
Besteuerung in den von den Tiirken gehuldigten Territorien), war die 'Zahl der
deutschen Fuj3knechte in Erlau viei niedriger, als in der Festung Szatmar. Sechs
Jahre spăter 1582 war die Besatzung der jenseits der Theij3 liegenden Burgen
auch noch sehr ansehnlich. ln dieser Zeit diente in Szatmar schon zwei Făhnlein
deutscher Fuj3knechte, 70-80 Prozent von denen gehort zu den vorzuglichsten
Fuj3knechten der Zeit: zu den Hakenschutzen. Zur selben Zeit bezahlte die Wiener
Militărleitung nur fur die Vorbrucke von Wien, fur die Festungstadt Raab (Gyor)
undfur die Steiermark verteidigende Festung Kanischa (Kanizsa) zwei Făhnlein
deutscher Fuj3knechte. Die Nationalitătenverhăltnisse der Grenzsoldaten in
Szatmar ist ebenfalls sehr interessant und beachtenswert: in Szatmar war die 'Zahl
der deutschen Soldaten viermahl so hoch als die der ungarischen. Gunstigeres
Verhăltnis kann man in den gegenturkischen Grenzfestungen vom Adriatischen
Meer bis Siebenburgen nirgends finden. Daneben in der Festung Szatmar dienten
im Jahre 1582 34 Artillerie-Personen und diese 'Zahl uberstieg die der in Erlau
dienenden 18 oder der zu Raab dienenden 21 Personen weit. Ferner stammten die
Grenzobersten in Szatmar unter der habsburgischen Herrschaft im 16.
Jahrhundert ausschliej3lich aus Osterreich oder aus dem Reich. Ăhnliche Praxis
bildete sich nur in den zwei Grenzburgen des ganzen gegen die Osmanen
errichteten Grenzfestungsystems heraus: in der direkt die Hauptstadt Wien
verteidigenden Festungstadt Raab und in der Grenzburg Komorn ( Komarom,
heute Komarno, Slowakei), die die nach Wien fuhrende Kriegs- und
grăniczt

Nachschubstraj3e auf der Donau beaufsichtigte.
Die Festung Szatmar spielte in der Verteidigungskonzeption des Wiener
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Hojkriegsrates in den siebzigen und achtzigen Jahren des 16. Jahrhunderts
wichtigere Rolle, als „das Tor von Oberungarn" genannte Festung Erlau und
nahm in der Defension der koniglichen Territorien gegen Siebenbiirgen ebenso
Platz, wie die Grenz;festungen Raab und Komorn in der Verteidigung Wiens gegen
die Osmanen. Aber selbst das oberungarische Grenzgebiet hatte fur die
habsburgische Militărleitung in Wien in diesem Zeitraum die grofite Bedeutung.
Die Soldsumme iiberstieg vom Jahr 1576 der in 13 koniglichen Grenz;festungen in
Oberungarn dienenden Soldaten mit etwa 75.000 Reinischen Gulden die
Soldnotduift der Soldaten in 22 Festungen in den Grenzgebieten von Raab und
Kanischa, die die osterreichischen Territorien und Wien verteidigten. Obgleich die
Kosten dieser zweien Grenzbezirke von Drau bis Donau sechs Jahre spăter mit der
Soldsumme des oberungarischen Grenzgeneralats schon nahezu gleich waren,
spiegeln die Verhăltnisse noch immer die besondere Bedeutung des Grenzgebietes
gegen Siebenbiirgen.
Im Hintergrund dieser Defensionskonzeption des Wiener Hojkriegsrates
muj3 man die erhOhte politische und militărische Rolle des endgiiltig selbstăndig
gewordenen und ab 1576 auch die Unterstiitzung des polnischen Konigs Stephan
Bathory geniej3endes Fiirstentum Siebenbiirgen erkennen. Obwohl Bathory
zwischen 1579 und 1581 mit den Feldziigen gegen Ivan den Schrecklichen
beschăftigt war, schickten der Feldoberst in Kaschau (Kassa, heute Kosice,
Slowakei), Hans Rueber und sein Vertreter, Paul von Sara stăndig Agenten nach
Polen und in die siebenbiirgischen Diăten um einen moglichen Angriff zu
ermitteln. Zur Bewăltigung des Konfliktes zwischen dem Kaiser und Bathory gab
es kaum Hoffnung, weil Rudolf li. auf die vollkommene Ausfiihrung des veralteten
Vertrages von Speyer 1570 auch ferner krampfhaft bestand. Hingegen wollte
Bathory seine zur Zeit der Feldziigen gegen Schwendi verlorenen Familiengiiter:
Szatmar und Nemeti zuriickerhalten. Nach langem Hin und Her kam durch die
Vermittlung des păpstlichen Beauftragten Antonio Possevino endlich 1585 ein
Abkommen iiber die Territorienjenseits der Theij3 zustande.
Die Grenz;festung Szatmar und damit das Gebiet jenseits der Theij3 bis
Komitat Bihar (heute Bihor, Rumănien) blieb auch ferner im Besitz des Kaisers.
Der Fiirst Bathory wollte in sich den Nachfolger des krănklichen Kaisers Rudolf
li. sehen, aber zur Vereinigung mit dem Konigreich Ungarn ware unentbehrlich
gewesen, das Gebiet jenseits der Theij3 und die oberungarischen Territorien zu
erwerben. Mit seinem plOtzlichen Tod scheiterten die Plăne des polnischen Konigs
das Konigstum Ungarn und die Austreibung der Tiirken betreffend. Zur Zeit seines
Nachfolgers, des beeinfluj3baren Siegmund Bathory drohte Siebenbiirgen mit
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einem Angriff das oberungarische Grenzgebiet nicht mehr. Deswegen duifte der
Hofkriegsrat schon 1589 die Besatzung der Festung Szatmar mit einem Făhnlein
deutscher Fuj3knechte verringern. Aber bestimmte die idee Stephan Bathorys sich
zum ungarischen Konig wahlen zu lassen im 17. Jahrhundert die ganze Politik der
ausgezeichneten Fiirsten von Siebenbiirgen. Gabriel Bethlen und Georg Rak6czi
duiften im Gegensatz zum Fiirsten Bathory in einer viei vorteilhafteren Position
die Verwirklichung ihrer Ziele in Ungarn anfangen, weil die Aufmerksamkeit der
habsburgischen Militarleitung in der ersten Hălfte des 17. Jahrhunderts schon auf
die Machtverhăltnisse in Europa und auf den Dreij3igjăhrigen Krieg gelenkt
wurde,
und die oberungarische Grenzaberhauptmannschaft in der
Verteidigungskonzeption des Hofkriegsrates schon weit nicht dieselbe Rolle
spielte, als zur Zeit der Regierung von Stephan Bathory.
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Societate
Asztali kultura es reprezentâcio a 17. szazadi Erdelyi
nemesi haztartâsokban
Szocs Peter Levente
Egy tarsadalmi csoport eletm6djan a sajatos eletfeltetelek altal
meghatarozott viselkedes formak, magatartas modellek es gondolkodasi semak
egyi.itteset ertji.ik 1• Ezek megismeresehez bepillantast kell nyerni.ink a csoporthoz
tartoz6k eletenek mindennapjaiba es pontosan fel kell terkepezni.ink az ezt
meghatâroz6 kereteket, illetve meg kell adnunk az erre jellemz6 sajâtos vonâsokat,
az anyagi kultura, a szellemi muveltseg es a târsas forrnâk teren 2 •
Dolgozatunknak az a celja, hogy ennek a kerdeskornek egy reszletet
tisztazza. Azt szeretnenk kiderfteni, hogy melyek voltak a 17. szazadi Erdely
nemesi hâztartâsaiban az asztali kultura f6 6sszetev6i, milyen szerepet jâtszottak e
releg eletm6djaban, mennyire ti.ikrozik az igenyek finomodasat es mennyire
illeszkedtek be ezek az etkezesi szokâsok a korszakra jellemz6, Eur6pâban
alltalanosan elterjedt, nemesi reprezentaci6ba.
Az âltalunk vizsgâlt csoport az erdelyi f6rangu reteg, els6sorban azert,
mert az frott fomisokon keresztiil ez a reteg foghat6 meg leginkabb. Itt a
legelterjedtebb az frashasznalat, amely az ilyen tipusu vizsgal6dashoz
nelkiilOzhetetlen feljegyzeseket termeli. Tisztaban vagyunk a fent emlftett csoport
elki.ilonftesenek nehezsegeivel, valamint azzal a tennyel is, hogy nem beszelhetiink
olyan ertelemben arisztokraciar61, mint peldaul a kiralyi Magyarorszagon, vagy
Lengyelorszagban. Megis a 17. szazad folyaman Erdelyben is egyre elesebben
megfoghat6 a nemessegen beliil egy elit, amely csak nehany csaladb61 all, de
kezeben tartja a fejedelemseg politikajanak es gazdasaganak nagyreszet3.
Az asztali kulturâra vonatkoz6 legfontosabb forrâsok a gazdasâgi jellegu
iratok: szâmadâs konyvek, hâztartâsi nap16k, urbâriumok. A lakâsbels6
megismeresehez pedig elengedhetetlenek a leltarak, a vegrendeletek es a hozomany
jegyzekek. Nem hagyhattuk figyelmen kfvi.il a harmincadjegyzekeket valamint a
varosi szamadaskonyveket sem, mivel rajtuk kereszti.il nyerheti.ink adatokat peldaul
az asztaliedenyek szârmazâsi helyer61 es ami a legfontosabb, ezeknek az ârâr61.
Az inventariumok alapjan kepet rajzolhatunk az arisztokracia alta! hasznalt
lak6helyeknek, a kastelyoknak a belsejer61. A four es csalâdjânak lak6helyisegei
altalaban az emeleten helyezkedtek el, amelyekhez gyakran egy szeles, dfszes
1

Ltidtke, Alf: The history of everyday life. Reconstructing historical experiences and ways of life.
Pinceton, 1995, 344.
2
A muveltseg e hărom teriiletet Jak6 Zsigmond hatărozta meg uttăr6 munkăjăban, I. Jak6 Zsigmond:
Az otthon es miiveszete a XVI-XVII. szti.zadi Kolozsvaron. in: Emlekkonyv Kelemen Lajos sziiletesenek
nyolcvanadik evfordul6jara. Kolozsvăr, 1957, 365.
3
Peter Katalin: Afejede/emseg viragkora (1606-1660). in: Erdely Tortenete. II. Budapest, 1986, 734.
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kialakitâsu lepcso vezetett fel. Mindentitt szerepel egy nagypalota, amely
reprezentativ kialakftasaval es berendezesevel a dfszterem funkci6jat tblti be: itt
fogadjak a vendegeket, itt zajlanak a nagyobb szabasu etkezesek, lakomak es
mulatsagok. Esetenkent az etkezesek celjara kiilăn helyseg van berendezve, amely
az ebedlopalota neven jelenik meg, berendezese pedig, hasonl6an igenyes, mint a
nagypalotae. A belso szobak koziil meg kiemelhetjtik az urhâzât az asszonyhâzât,
amelyek hal6szobakent, illetve az asszonyoknak esetenkent, nappalikent szolgalt4 .
Miutan fut6lag attekintettiik a nemesi Jet anyagi kereteit, vizsgaljuk meg,
hogyan el benne az ember, a rendelkezesiinkre âll6 keves adat alapjân. Fa
tamaszaink a korszakban kesztilt ăneletrajzok es emlekiratok, de ezek segftsegevel
is igen keves dolgot sikeriilt ăsszegyujteni a mindennapokr61.
A forrâsok alapjân egyfajta csalâdi munkamegosztâs tlinik elenk a
haztartasban. Bethlen Mikl6s napi foglalkozasait beszelven el megemlfti, hogy a
felesege a napi hciztartasi gondok mellett mezzel, sorrel es viasszal kereskedik,
amelynekjovedelme ot illeti meg 5 . A napi hâztartâsi gondokat a fozes irânyitâsa, a
cseledek feliigyelete, a szâmtalan apr6-csepro, hâzkoriil ad6d6 iigy megoldâsa
jelenti6 . Ezen kfvtil meg a haz asszonyanak vallain nyugszik a kisebb gyermekek
nevelese es gondozâsa. A nagyobb lânyokat is ok tanitjâk meg a hâzvezetes
fortelyaira es a kezimunka alapfogasaira. Meg Bornemissza Anna udvaraban is
talalunk tfz, tizenket lanyt, a rokon es szomszedos nemes csaladokb61, akik a
fejedelemasszony szarnyai alatt kesziilnek fel a csaladi eletre, egyben udvari
nevelest îs kapva 7 • Gyakran a ferfiak tavolleteben az asszonyoknak kellett a birtok
tigyeit îs intezniiik.
A ferfiak fo foglalatossâga a politikâban es hâborukban vaio aktiv
reszvetelen kf viii, a birtok igazgatasa es az ehhez kapcsol6d6 tevekenysegek.
Bethlen Mikl6s is azt vallja magâr61, hogy ami6ta kinott a gyermekkorb61 a
birtokai igazgatasaval es kereskedessel foglalkozott. Ez ut6bbit nemcsak hasznot
hajt6 tevekenysegkent, de kedvteleskent is ajanlja ut6dainak. A kereskedesen es a
birtok gondjain kiviil meg sok idot elvett az epitkezes. Ez âlland6, kedves
tevekenysege volt Bethlen Mikl6snak is, maganak es csaladjanak uj udvarhazat
epftve fel. Beszamol6ib61 kideri.il, hogy a ferfiak eletenek elengedhetetlen tartozeka
8
volt a vadâszat. Meg o is, bar nem szeretett vadâszni, de reszt vett j6 nehânyon .

4

B. Nagy Margit: Varak, kastelyok, udvarhtizak, ahogy a regiek lattak. Bukarest, 1973, 40. es
Erzsebet: Lakas es butorzat. in: Radvănszky Bela: Magyar csalddelet es htiztartas a XVI es
XVII szazadban. I. reprint. Budapest, 1986, 296-308.
5
Bethlen Mikl6s: Oneletirasa. szerk. V. Windisch Eva. Budapest, 1980, 504.
6
Radvănszky Bela: im. I. 163.
7
uo. I. 164. es I. meg az udvar konvenci6s listăit: Prodan, David : Urbariile Ţării Făgăraşului. II.
Bucureşti, 1976, 479-84.
K Bethlen Mikl6s: im. 502-5.
Vadăszi
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Apar Peter beszamol6ja szerint az oreg fejedelernnek, I. Apafi Mihalynak, 1gen
kedves idotoltese volt az orak igazitasa, ezenkiviil a vadaszat es az olvasas9 •
Asztali rendtartas
Az etkezesek es vendegsegek lefolyasa nagyjab6l minden haztartasban
egyforma. Igen erdekesek Apar Peter leirasai a fejedelmi ebedekrol. A masik
ertekes forras az asztali szokasokr6l Bornemissza Anna szakacskonyve 10• E ket
forras alapjan megpr6baljuk felidezni az etkezesek lefolyasat, mivel ezek az
ebedek es vacsorak az erdelyi nemesi haztartasok asztali szokasainak modelljeiil
szolgaltak.
A korabeli emlekirok tanusaga szerint egy nap ket fO etkezes volt. Apar
Peter szerint az egyik delelott I O orakor, a masik este 6 orakor volt 11 . Bethlen
Miklos ugyanezeket delelott 11 orara es este 7 orara teszi 12 • Ezek az idopontok arra
utalnak, hogy a nap hajnalban kezdodott es ekkor volt meg egy reggeli etkezes is,
amelyhez eloszeretettel fogyasztottakfahejas vizet, egettbort vagy aqua vitae-t1 3 .
A fontosabb etkezes az esti vacsora volt, amelyrol Bornemissza Anna
Szakacskonyveben, azt frjak, hogy nagyobb szabasu mint a deli ebed es szervezese
is tobb faradsaggal jar 14 • Az ebedlo celjara a kastely egy reprezentativ termet
szemeltek ki 15 . Itt egy hosszu, altalaban a fal mellett all6 asztalt 16 az etkezes
kezdete elott az asztalnokok es a poharnokok megteritenek. Elsokent egy szep
szonyeget boritanak ra, majd erre a kivarrt abroszokat 17 • Az asztalteritoket ugy
helyeztek egymasra, hogy azok ne fedjek el egymas diszeit. Az elsonek szelen
szeles csipke van es ugy teszik az asztalra, hogy alola meg kilatsszon a szonyeg, a
masodik peremet tenyernyi szeles hfmzes dfszfti es ennek kozepere keriil egy
kisebb, ovalis vagy kerek, asztalkozep diszkent szolgalo terito 18 • Ezutan tettek fel a
terftekeket: mindenkinek kiilOn tanyert, kanalat es poharat vagy serleget, valamint
egy-egy talban, himzett kendovel letakarva cipot es kozepre sotart6t,
gyertyatart6t 19 • A kannak es a kors6k a poharszeken alltak, a poharnokok feladata

9

Apor Peter: Metamorphosis Transylvaniae. in: Magyar emlekir6k a 16-18. szazadban. szerk.
Bitskey Istvan. Budapest, 1982, 604.
w Apor Peter: im. 601-4. es Bornemissza Anna Szak<icskonyve: szerk. Lak6 Elemer. Bukarest, 1983,
43.
11
Apor Peter: im. 593.
12
Bethlen Mik16s: im. 516.
13
Apor Peter: im. 591.
14
Bornemissza Anna Szak<icskonyve: 43.
15
Bornemissza Anna Szak<icskonyve: 44.:
vendegseget akarsz kesziteni, ugy egy szep, tagas
palotat valassz„. „
16
Apor Peter: im. 592.
17
Bornemissza Anna Szak<icskonyve: 44.
18
Radvănszky Bela: im. I. 143.
19
Bornemissza Anna Szak<icskonyve: 44. es Apor Peter: im. 592.
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leven az, hogy mindig korbe hordozzak ezeket es senkinek se hagyjak iiresen a
poharat20 .
Az etelek elkeszftese utan a konyhamester jelt adott, amire az asztalnok
vezetesevel az etekfog6k es poharnokok levonultak a konyhara. Itt kitalaltak a
fogăsokat, majd a tălakat egy-egy kendovel boritva diszes menetben vittek fel az
21
ebedlo hăzba • Bornemissza Anna Szakacskonyve szerint egy uri vendegsegben a
gyiimolcson es az edessegeken kfviil meg legalabb haram fogas kell legyen,
minden fogasban nyolc fete etel es ezek rendre haram talban kell legyenek
22
kitalalva • Îgy osszesen huszonnegy tăi etelbol ăll a lakoma. Radvănszky egy
1570-bol, a kirălyi Magyararszăgr61, szărmaz6 szakăcskonyvet kozol, amely
szerint egy urnak egy ebedre ket fogast adnak a gyiimolcsokon es edessegeken
23
kfviil • Eloszor egy oreg (= nagy) talban hideg eteleket szolgalnak fel, majd
kozepes meretu tălakon ot-hat fete meleg etelt. Ez a măsodik fogăs az un. derek
fogas, amelyben nagyobb siilteket is felszolgalnak, ezt egy etekfog6 egy kiilon
asztalon felszeleteli es kisebb talakra helyezi 24 . Ehhez a fogashoz, majd ezt
kovetoen minden fogăshoz ki.ilon, adnak bort is 25 •
Miutăn az elso fogăst behoztăk az ebedlopalotăba, az udvarmester jelenti,
hogy az ebed vagy vacsora talalva van. Erre azur es csaladja, valamint a vendegek
megindulnak az ebedlo fete, elol a ferfiak, utănuk az asszonyok. Az
ebedlopalotăban a pohărnokok sorra megmossăk mindenki kezet. A sorrendet
szigoru szabalyok szerint allapftjak meg. Nagy kivaltsag az ha valakinek,
6
kitiinteteskeppen egyszerre mossak meg a kezet a fejedelemmet2 . Az asztalhoz
27
vaio leiilest is tarsadalmi rangok es presztfzs szerint szabalyozzak • Az asztali
ăldăs elhangzăsa utăn elkezdodhet az eves.
Az etkezes soran az asztalnok es az etekfog6k segf tettek a talalasban, az
etkezok kiszolgălăsăban. A f0etekfog6nak elo kellett k6stolnia az osszes fogăst, a
poharnoknak pedig az osszes beadott bort. A komornyikok es inasok kozben rendre
28
valtottak es tisztftottâk a talakat es mas edenyeket •
Bethlen Mikl6s szerint egy atlagos ebed, amit csak csaladja koreben koltott
el, koriilbeliil masfel 6rat tartott. Ha vendegei voltak, akkor az etkezes eltarthatott

Radvănszky Bela: im. I. 196.
Apor Peter: im. 601.
22
Bornemissza Anna Szakflcskonyve: 44.
23
Radvănszky Bela: im. III. 44.
24
Bornemissza Anna Szakflcskonyve: 45. es Radvănszky Bela: im. III. 44.
25
Apor Peter: im. 601.
26
uo. 602.
27
a fal mellett, belii! az asszonyok iilnek, kiviil a ferfiak, a fO helyen a hăzigazda, vagy a diszvendeg.
A tovăbbi helyek elfoglalăsănak sorrendje, kivălt a fejedelem asztalănăl ădăz vităkat tăplălt, I. uo.
594. es 603.
2
" Bornemissza Anna Szakflcskonyve: 45. es Apor Peter: im. 603.
20

21
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ket 6răt is, sot ha inni kezdtek, akkor tăbbet is 29 • Ez a nagy idotartam is mutatja,
hogy az etkezesnek, mint a tarsas erintkezes egy formajanak, milyen nagy
fontossagot tulajdonftottak a 17. szazadban. Az ebed, de inkabb a vacsora gyakran
fordult reggelig tarto mulatozasba, amelyet elosegitettek a gyiimălcshăz es az
edessegekhez beadott borok 30 . A zene elmaradhatatlan tartozeka volt meg az
egyszeriibb vendegeskedesnek is. Apor Peter irja, hogy mindig keznel volt a sip es
a furulya 31 • Bornemissza Anna Szakăcskănyve eloirja az udvarmesternek, hogy
mar a fogasok feltalalasa kăzben gondoskodjon zenerol 32 .
Ezeknel a mindennapos, kisebb meretii vendegsegeknel j6val
pompasabbak es latvanyosabbak a lakodalmak, keresztelok 33 . Nagy vendegjaras
34
volt minden evben farsangkor, husvetkor es mindszentek napjan . De egy
egyszerii utazas is elegendo volt a vendegeskedesre, a făradt utast ismeretleniil is
szivesen lăttăk az utba eso udvarhăzakban 35 .
A nevezetes lakodalmak bekeriiltek az emlekiratokba, hogy napjainkig
fennmaradjon hiriik es fenyiik. Kemeny Janos Bethlen Gabor kassai mennyegzojet
frja le 36 , Apor Peter pedig II. Apafi Mihaly balazsfalvi lakodalmat es Banffy Anna
gyalui eskiivojet Szekely Ădammal 37 • Ezek az esemenyek maig a reprezentaci6
legfontosabb szinterei. A fenyes kiilsosegek kulisszatitkair61 a leltarak es a
fennmaradt rendelkezesek, vasarlasi listak tajekoztatnak. Oprakercis6ran, a Teleki
udvarhaz inventariuma soran a lakodalom padlasra hordott kellekei kăzătt 71 o
fatalat emlftenek es egy ladaban pedig a lakodalmi pastetomok viasz dfszeit
leltaroztak fel 38 • Ezek az adatok tajekoztatnak mind a meretekrol, mind a kifejtett
pompar61. Ezeket a fenyes kiilsosegeket a reprezentaci6 igenye alakitja ki, amely,
egyre inkabb a nemesi eletm6d elengedhetetlen tartozeka.

Reprezentdci6 az asztali kulturdban
A 17. szazad eur6pai gazdasaganak ărăksege az ugrăsszerii" demografiai
năvekedes es az ujvilăgi nemesfem nagymennyisegii beăramlasa. E ket jelenseg a
16. szazad derekan egy arrobbanâs kibontakozasahoz vezet, amelynek lenyege az
„Mikor felesegemme/, gyer111ekeimme/, vagy vendegekkel e/lem neha ket 6rat is eltăltătlem
asztalomnal, vagy ha illak tăbbet is, de rendesen mas/el 6rat csak vagy kevesebbet is, az idâhăz es
alkalmatossag/wz kepest." Bethlen Mik16s: im. 516.
30
„„. hosszu szaju iivegekben, 111elyeket kortyog6s iivegeknek hiuak, es Porumbakon Fogaras fă/din
csinaltak, a 111eggyes bor rendre ugy a/lot az jeges cseberben, mindenkinek az asztalhoz egyet- egyet
beadtanak, azutan meg tobbet, azi olyanj6iziin, kortyogdog6/ag itlak. "A por Peter: im. 595.
31
uo. 599.
32
Bomemissza Anna Szakacskănyve: 46.
33
Apor Peter: im. 621-2.
34
Radvănszky Bela: im. I. 159.
35
A por Peter: im. 619.
36
Kemeny Janos: ăneletirasa. szerk. V. Windisch Eva. Budapest, 1980, 62-5.
37
Apor Peter: i111. 605-7. es 651-6.
3
x B. Nagy Margit: im. 157.
29

https://biblioteca-digitala.ro

132

Szocs Peter

ertek struktura gyors megvaltozasa39 . Ez az arforradalom, bar a demografiai
vonatkozâsok nelkiil, feltart6zhatatlanul begyiiriizik az Erdelyi Fejedelemsegbe, itt
is erezhetove teve ennek hatăsait.
Az ertekek egymashoz viszonyitott atalakulasa a Iegfontosabb sajatsaga
ennek az arrobbanasnak. Nem minden termek ara emelkedik egyforman, igy az
alapveto sziiksegletek biztosităsăhoz sziikseges cikkek ara j6val nagyobb aranyban
no, mint a kevesbe letfontossagu termekeke. A gabona peldaul, j6val nagyobb
mertekben dragul mint az allati termekek, es ez ut6bbi măgătt is j6val elmaradnak
az ipari cikkek ar năvekedesei 40 . Ez tiinik szămunkra tarsadalmi szempontb61 az
arforradalom legfontosabb kăvetkezmenyenek.
Az egyenlotlen ămovekedes. nem egyenlo mertekben nehezedik a
tărsadalmi retegekre. Az alapveto cikkek drăgulăsa j6val nehezebbe tette a
mindennapi let fenntartăsăt a szegenyebbek szâmăra, igy az 6 eletszinvonaluk
41
jelentosen csokkent • Az arrobbanas masik oldala, hogy az eddig luxus cikknek
szămit6 termekek j6val konnyebben elerhetoek szelesebb retegek szămăra is. A
gazdagabbak tulajdonkeppen csak hasznot hajtottak az ărrobbanăsb61, oket nem
erinti olyan erzekenyen az alapveto elelmiszer cikkek drăgulăsa, mint a
"letminimumon" eloket, ugyanakkor csokkent az a vagyoni szint, amelynel mar
elerhetove vălik a fenyiizes es a Iuxus42 .
Ez a tarsadalmi presztfzs szempontjab61 egy igen fon tos kăvetkezmeny,
mivel elindit6jăvă vălik egy felfele torekvo mozgăsnak, amely soran a tehetos
kozepretegek a felettiik âll6 retegek eletm6djat utanozva, igyekeznek felzârk6zni a
tarsadalmi rangletra csucsan all6khoz. Ez a jelenseg azonnal megsziili a maga
ellenhatasât, abban, hogy a nemesseg es ezen belii! az arisztokracia, azaz a
legnagyobb presztizzsel rendelkezo reteg, megpr6băl elhatarol6dni az alulr61 jovo
43
nyomâst61, ujabb es ujabb kriteriumok alapjan meghatarozni onmagat .
Mivel a Iuxuscikkek kănnyebben hozzâferhetoek, ătalakul a nemesi asztali
kultura is. A gazdag, egzotikus fiiszerekkel izesitett, inyencsegekkel rakott asztalok
măr nem egyediil a tărsadalom csucsăn elok kivăltsaga, hanem hozzăferheto
minden tehetosebb. ember szamara44 • Az elitnek uj kriteriumok alapjan kell
meghataroznia onmagat az asztali szokâsok teriileten is. Uj divat alakul ki,

Zimănyi Vera: Gazdasagi es tarsadalmifejlodes Mohdcst61a16. szdzad vegeig. in: Szazadok. 114.
(1980) es Zimânyi Vera: Nehdny szempont az eletsz[nvonal vizsgalatahoz a 17. szazadi
Magyarorszagon. in: Ora, szablya, nyoszolya. Eletm6d es anyagi kultura Magyarorszagon a 17-18.
szazadban. Tarsadalom es miivelodestărteneti tanulmanyok. 9. Budapest, 1994, 7.
40
Az Erdelyi Fejedelemseg vonatkozâsâban I. Prodan, David: Iobăgia în Transilvania în secolul al
XVJ/-lea. 1-11. Bucureşti, 1968 valamint Zimănyi Vera, Szazadok, 114, (1980)
41
Zimănyi Vera: Nehdny szempont az eletsz[nvonal vizsgalatahoz .... 12.
42
uo. 13.
43
uo. 14.
44
Montanari, Massimo: Ehseg es bOseg. A taplalkozas eur6pai kulturtortenete. Budapest, 1996, I 00.
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amelyeknek az egyetlen feladata, hogy elhatârolja megteremtoit a târsadalom tabbi
reszetol 45 .
Ennek kovetkezmenyekent a kozepkori asztali kulturahoz viszonyftva a
hangsuly a mennyisegrol a minosegre es ezentul is inkâbb a kiilsosegekre, a
lâtvânyra tevodik ât. Ez fOleg az asztal koriili tevekenyseg megszervezeseben, az
etkezok szokâsainak, viselkedesenek pontos rogziteseben es a diszletek, mint
peldaul a terftekek es a talalas m6djanak mesteri megtervezeseben nyilvanul meg.
Egy etel elokelosegenek meghatâroz6ja most mar nem az ize, hanem a szine es a
46
ki.illeme . Mar nem az a fontos, hogy mit esznek, hanem, hogy hogyan teszik ezt.
A latvanyos fogasokat Bomemissza Anna Szakacskonyveben is megtalalhatjuk,
fgy peldaul a teljes tollazataban talalt darumadar es pava inkabb csak dfsz lehetett,
mint etvagycsillapft6 etel, ugyanakkor ezzel magyarazhatjuk a reszletesen
szabalyozott asztali szertartasrendet is, melyet mar fentebb emlftetti.ink 47 .
Az asztali rendtartas soran emlftettiik, hogy mindenkinek kiilăn teritek jar,
a maga evoeszkozeivel. A hozomânyjegyzekek elmaradhatatlan teteleit kepezik a
kanalak, villâk es kesek, măr a szâzad elejetol 48 . Ez ellentmond Apor Peter azon
âllitâsânak, hogy az evoeszkozok szemelyes hasznâlata az uj idok egy divatja. Az
onâll6 teritek, a kozepkorban szokâsos kozos tal es evoeszkoz hasznâlattal
szemben, a novekvo higieniai igenyeket tiikrozi valamint a megjeleno, egyre
erosodo individualizmust49 .
Fontos most maraz asztaltarsasag kivalasztasa is, mivel meg kell teremteni
azt a kornyezetet, amely ertekeli a nagy erofeszitessel megtervezett lâtvânyt es
maga is emeli jelenletevel a kifejtett pompat50 • A kozepkori gyakorlattal ellentetben
az asztal koriil iilok târsasâga mar nem a nemesi familia kohezi6jânak jelkepe,
51
hanem eppen ellenkezoleg, a megkiilonboztetes, az elszigetelodes egyik eszkoze •
Az udvari rendtartasokban pontosan szabalyozzak a talalas es iiltetes rendjet. Egy
haztartason beliil tabb asztalt terftenek es a tarsadalmi rang szerint iiltetik az
etkezoket. Az ur asztalân kiviil teritenek meg a gyermekek szâmâra, egy kiilon
asztalt az „uraimeknak", azaz a birtok nemesi stâtusu fOtisztviseloinek, egy
harmadik asztalt a belso szolgâknak, mint az inasok, asztalnokok, pohâmokok, es

45

„ a divat nagyreszt a privilegizaltaknak abb61 a vagyab61 szarmazik, hogy b<irmi m6don is
magukat az oket kovetok csoportjat6I" I. Zimănyi Vera: im. 12.
46
Montanari, Massimo: im. 110-3.
47
Bornemissza Anna Szak<icskonyve: 140.
48
Radvănszky Bela: im. II. 137. es 149.
49
Flandrin, Jean Louis: Diferenţierea prin gust. în: Istoria vieţii private. V. szerk. Philippe Aries es
Georges Duby. Bucureşti, 1995, 327.
50
Montanari, Massimo: im. 114.
51
Flandrin, Jean Louis: im. 331
megkulănboztessek
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fgy tovabb lefele az uradalom alkalmazottainak rangletrajan 52 . Az asztaltarsasag
megvalogatasanak szamtalan peldaja van Europa szerte. Îgy peldaul az angol
făranguak a 17. szazadt61 kezdve mar nem hivjak meg szegenyebb szomszedaikat a
nagyobb iinnepek alkalmab61 rendezett lakomakra53 . De fennmaradt Thurz6 Imre
lakodalmanak i.iltetesrendje, amelybol kideri.il, hogy csak a fănemesseg i.ilhetett a
54
belso palotakban es Apor Peter is lejegyzi, hogy a lakodalmak soran kiilăn asztalt
teritettek a făranguaknak 55 .
A korszak szakacskănyvei szigoru ki.ilănbseget tesznek a ki.ilănbăzo
tarsadalmi osztalyoknak javasolt etelek tekinteteben. Peldaul szakacskănyvek
tucatja targyalja azt, hogy milyen etel dukal a parasztoknak es milyen a nemes
embernek. Az indokok valtozatosak, kăztiik a legelterjedtebb az, hogy a p6rnak a
fdldben, illetve annak kăzeleben termo năvenyekbol nyert ennival6t kell ennie,
mivel 6 maga is fdldmuves. Ezzel szemben a fennkăltebb nemessegnek az eg
kăzeleben termo gyi.imălcsăk es a madarhusjar56 .
Apor Peter muveben tăbbszăr kikel a megszaporodott ujdonsi.ilt elokeloseg
ellen. Ennek kapcsan elsorolja mindazokat az elemeket, amelyek elokelove tesznek
valakit. Ez kituno alkalom arra, hogy megtudjuk, milyen targyakat tart 6 a
gazdagsag es a hatalom fokmerojenek es mi a 17. szazadi erdelyi nemesseg
szamara az elokeloseg kifejezoje. A legtăbb ilyen elem a ruhazkodashoz kătheto,
de az eziist edenyek szama es sulya es a kristaly iiveg is ezek kăzătt van 57 . Ezek
szerint e ket ut6bbi tenyezo volt az asztali reprezentaci6 ket fă komponense.
Mindketto draga, szepen diszitheto, igy kănnyen valhatott nemcsak anyagi, hanem
esztetikai ertekke is.
Emlftettiik mar, hogy a nagy vendegsegeken es lakomakon bontakozik ki
teljessegeben az asztali reprezentaci6. A nepes vendegsereg szamara hevenyeszett
58
szfnt epftenek, -amelyet hosszaban felallftott poharszekekkel dfszftenek . Apor
Peter ki.ilăn teret szentel ezekrol a lakodalmakr61 sz616 beszamo16iban a
poharszekek es az ide kiallftott dragasagok lefrasanak 59 . A kirakott serlegek, kupak
lehettek olyan hiresek is mint peldaul a Palffy fete gyozelmi serleg, amelynek

S6s Andrea: A Batthyany csalad făldesuri familiajanak ja1 1adalmazasa a 17. szazadban. in: Ora,
szablya, nyoszolya. Eletm6d es anyagi kultura Magyarorszago11 a 17-18. szazadban. Târsadalom es
miivelodesttirteneti tanulmănyok. 9. Budapest, 1994, I 00. es Radvănszky Bela: im. I. 185.
53
Flandrin, Jean Louis: im. 331.
54
Radvânszky Bela: im. III. 11.
55
Apor Peter: im. 652.
56
Montanari, Massimo: im. 102.
57
az ezi.ist edenyek ertekeleset ket fzben fzben is megfigyelhetji.ik: Apor Istvan gazdagsâgânak
ecsetelesenel, Apor Peter: im. 590. es akkor, amikor az i.iveggel szembeni elonyerol sz61, uo. 598.
SH UO. 643.
59
„Hosszan a szinben vegig tiz rendbeli poharszek volt, az legelsăn. .. kupak. ... nemelyek tiszta
ara11yb6/, nemelyek rubintokkal, smaragdokkal, gyemantokkal megrakva .. " uo., 655.
52
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kiilănăs tărtenete napjainkig fennmaradt 60 . Ezzel pedig elerkeztiink az asztali

edenyek egy uj funkci6jahoz, a „sz6rakoztatashoz", mivel ezek a kiallftott edenyek
nem csak a hazigazda m6dossagat jeleztek, hanem a mulatsag sziineteiben szamos
beszedtemat szolgaltattak. Mindig akadtak, akik nem ismertek egyik-masik kupa
tărtenetet, illetve mindig meg lehetett csodalni egy szebb edeny dfszftmenyeit.
Az asztali reprezentaci6 beilleszkedik a 17. szazadi nemesseg tudatos
politikai es tarsadalmi eszkăzze vaio reprezentaci6s tărekveseibe. Ez valik a
târsadalmi presztfzsen tul a politikai hatalom legfontosabb kifejezăjeve 61 • Az eltiint
budai udvar âltal teremtett iir meghatvânyozza a kiralyi Magyarorszag
arisztokraciâjanak, az erdelyi fejedelmi udvarnak es a fărangu retegnek
reprezentaci6s tărekveseit. Ezen udvar p6tlasara iranyul6 tărekves magyarazza
Bethlen Gabor hatalmas meretu luxuskiadasait is62 .

Manners and protocol in the gastronomic culture of the Transylvanian
noble households in the 17th century
(Abstract)
The manners re/ating to the gastronomic cu/ture are important parts of
everyday life. We propose to define the main components of this field in order to
study its relationship with the european trends.
The most important sources, used in this work, are the economica/ notes:
household diaries, inventory lists, thrift books. lt's also very important for the
reconstruction of the everyday life of the transylvanian noble households the
memories of Apor Peter: Metemorphosis Transilvaniae, wrote at the beginning of
the 18-th century, and the cuisine book of Bornemissza Anna, the princess of
Transsylvania.
The main moment concerning the eating manners was dinner, wich can be
reconstructed with the help of the sources. There we could find interesting aspects
of the protocol: the order of entering in the dining room, the order of washing the
hands and the position at the table. The number and the manner of preparation of
the food was also an important modality to express social differences and politica[
or economica[ power.
Another possibility to express such things was the number and the artistic
value of the vessels. The most appreciated were the silver or gold cups and cristal
glasses. Some of them had its own story, which could be used as a possibility of
entertainment, buton the other side they shown the wealth of the owner.
N>
61

62

Radvănszky Bela: im. I. 132.

S. Lauter Eva: N<idori reprezentaci6 a XVII. szazadban. in: Aetas, ( 1992)/3, 6.
Peter Katalin: im. 685.
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lnvestigating the cause of this protocol we found as a possible explanation
the desire of aristocratic households to take the place of the medieval Hungarian
royal court from Buda, which has disappeared in 1540. Another cause of that
change of the protocol could be the general pressure of the lower social groups,
which wanted to imitate the noble households.
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Fontes
Egy Bod Peternek tulajdonitott torteneti munkâr61
Nemely Erdelyben tOrtent dolgoknak ... fel jegyzetese 1672-1718
Sipos Gabor

Bod Peter egyik keziratos egyhăztărteneti muvenek, a Consistorialianak
fiiggelekekenl maradl fenn a Nemely Erdelyben tărtent dolgoknak 1676
esztendotol fogva va/6 fel jegyzetese cimu, 22 oldalra terjed6, mindeddig kiadatlan
munkăcska, amely fokent helytărteneli es egyhăztărteneti informăci6i miatt
erdemes a kăzlesre I.
Bevezetonkben eloszăr a szerzoseg kerdeset kell tisztăznunk. A
Feljegyzetest az eddigi szakirodalom Mik6 Imre nyomăn Bod muvekent tartotta
szămon. A tud6s grof szerint a mu ketsegteleniil Bod Peter kezirata, 1676-1718
kăzătti esemenyeket răgzfl, de a magyarigeni historikus a forrasal nem tiinlette fel.
Mivel a Feljegyzetes lapjai kăze egy 1686 ulani kalendarium ket kitepett lapja van
2
bekălve , a keziral vegen olvashal6 negy vers ulan pedig ez a megjegyzes al!:
„ 1698 eszlendei kalendariumban", Mik6 azl feltetelezle, „hogy valamennyi jegyzes
regi kalendăriumokb61 val6." Velemenye szerint „erdekes adalekok az illet6 evek
tărlenelmehez"~. Bod eletmuvenek kesobbi kutat6i, Samuel Aladăr es Jancs6
Elemer nem foglalkozlak erdemben e munkacskaval; Samuel a Consistorialia c.
keziralol sem talalla meg, Jancs6 pedig Mik6 adalail ismetelle meg, es a negy
4
ve~sel is B~dn~~ lula4donflotta • Gyenis Vilmos szinten Bod muvenek tartotta a
szoban forgo szoveger .
A Feljegyzetesl alaposabban megvizsgalva a fenlieknek ellenlmond6
kăvetkeztetesekre jutottunk. Val6ban Bod Peter kezet61 szărmazik a szăveg, leirăsa
a Consistorialia ăsszeăllităsăval egyidoben lărtent, erre utal az azonos minosegu
papfr, a marg6 ugyanolyan jelzese behajlassal. A foljegyzett tărteneli adatokat
azonban nem a tud6s magyarigeni lelkipăsztor gyujtăgette egybe regi
kalendăriumokb61, hanem egy korăbbi keziratot măsolt le, amelynek szerzojel nem
tiintette fel, vagy măr az eredetin sem szerepelt a nev. Băr mufaja szerint szăraz
1

Bod Peter: Co11sistorialia seu co11stitutio11es ac determi11atio11es co11sistoriales in ge11eralihus
synodis provincialibus inde ab w1110 1599 ad praesens usque tempus pro re 1w1a fac/ae, quas e
protocol/o rnperattendentiali i11 hunc fasciculum co/legii Petrus Bod de F. Tsernaton V. D. minister
in ecclesia M. lgeniensi. Anno 1763. Kezirat a Kolozsvari Egyetemi Konyvtarban (Biblioteca
11
Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj) Ms 859. 4 foi. 1-78. A foi. 79-84 Ures, a foi. 85-97'-n
talalhat6 a Fe/jegyzetes sztivege. a foi 97v_n pedig ncgy magyar nyelvu versike olvashat6 a telr61. a
tavaszr61 es a nyarr61. A foi. 98 Ures.
2
Foi. 90-91 ': ltten a kegyes olvas6nak leirattatik ama nagy poe11ite11tia tar/as, mellyet az tiirbk
nemzet 1686 es::tendoben rende// es /ar/oii; foi. 91 v: Rovid leirasa a csillag vezer megfojtasanak. A
poenitentia-tartast irodalmi formaba ontve Gardonyi Geza Egri csi//agok c. regenyeben lathatjuk
viszont.
3
Mik6 lmre: Bod ?eter elete es 1111111kcii. Pest, 1862. 49-50. A kczirat 6rzesi helyet nem tUnteti fel.
4
Samuel Aladar: Fe/socsernatoni Bod ?eter elele es miivei. Budapest, 1899. 217. Jancs6 Elemer:
Fels0cserna1011i Bod Peter ănelelirasa Cluj-Kolozsvar, 1940. 59, 68.
5
Gyenis Vilmos: Ada/ekok Bod Peter munkainak bibliogrâfiajalwz. in: lroda/0111tiirth1eti
Koz/emenyek 1961. 471.
Medi~valia

Transi/vanica, nr. 1-2, tom I, 1997.
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kronologikus folsorolas, a Feljegyzetes megit. annyi szemelyes vonatkozasu
informaci6t tartalmaz meg olyan szuk helyi erdeku esemenyeket rogzit, hogy
mindezek kizarjak egyreszt Bod Peter szerzoseget, măsreszt pedig lehetove teszik a
nevtelensegben rekedt fr6 szemelyenek es eletkoriilmenyeinek megkozelfteset.
Megallapftasunk az, hogy a Nemely erdelyi dolgok ... feljegyzeteset egy Hunyad
varmegyeben a 17. szazad vegen es a 18. szazad elejen elt, nev szerint nem ismert
reformatus lelkesz frta, keziratat pedig erdekes egyhaztorteneti adalekai miatt
tartotta Bod Peter erdemesnek arra, hogy a Consistorialia vegere teljes egeszeben
bemasolja.
Az alabb kozlendo tărteneti foljegyzesek tulnyom6 resze olyan adat,
amelyet barmelyik erdeJyi frastud6 rogzfthetett volna a 17-18. szâzad fordul6jân.
1689. junius 18-i datummal azonban Csernatoni Ferenc csaladjanak a hatszegi
malomnal tărtent baleseterol olvashatunk, ez pedig minden szomorusaga ellenere
oly jelentektelen esemeny, hogy Bod nem tartotta volna megorokftesre melt6nak,
ha feltetelezett forrasaiban, a regi kalendariumokban szerepelt volna is keziratos
bejegyzeskent. Nevtelen szerzonk viszont teljes termeszetesseggel rogzitette mint
helyi szenzâci6t. Ugyanilyen jellegu az apjat nem becsiilo, kocsmaban verekedo
legeny, Dravai Andras esete (1713); ez a fiatalember azonos lehet azzal a Drâva
Andrassal, akit 1704 augusztusaban a Hunyad varmegyei kurucok kozott
lustraltak6 .
Helyi erdekeltsegu feljegyzeseket kutatva 1679 januarjanal a Hunyad
varmegyenek kiildott fejedelmi commissi6t talaljuk, amelyben Apafi az
„allhatatossagra intette" a megye kozonseget. 1688 juniusaban Piccolomini
csaszâri generalis Kisbarcsa es Nagybarcsa kozott taborozott hadseregevel,
szerzonk reszletesen ecseteli a katonak pusztităsait. Szinten Hunyad videkere utal
az a pletykaizu, kiilănben roman egyhaztorteneti vonatkozasban is igen erdekes
foljegyzes, amely azt meseJi el, mikent szerezte meg 1697-ben Csoka Gyorgy a
hâtszegi ortodox esperesi tisztseget 7 . Csoka ellenfele, Popa Farkas Josef ketszer is
szerepel a feljegyzesekben, dicseroleg emliti rola a nevtelen szerzo, hogy roman
reformatus pap volt.
Nevtelen szerzonk lelkipasztori tisztsegere utal az a teny, hogy 1682-tol
fogva megszaporodnak a Feljegyzetesben a reformâtus egyhâzra vonatkoz6 hfrek.
Rogzitette a legfontosabb zsinati hatarozatokat, az alakul6ban levo Reformatus
Fokonziszt6rium donteseit ( 1682), Horti Istvan piispokke valasztăsat foljegyezve
nehany sz6ban jellemezte is az uj superintendenst (1684 ). Sokatmond6 e
tekintetben az 1714-es kiikiillovari zsinat egyik vegzesenek megfogalmazasa: „a
nagybanyai uj templom, parochia, oskola epiilesere collectat szedjiink." Oly
gondossaggal jegyezte fel a reformatus papok 1690 utani helyzetere vonatkoz6
remhfreket, hogy ez csak a kartarsi szolidaritassal magyarazhat6.
Erdekes eletrajzi adalekra utal az 1680. szeptember 27-i foljegyzes,
amelynek tanusaga szerint a szerzo ekkor valamilyen beosztăsban Apafi Mihaly

Magyari Andrăs: //. Rak6czi Ferenc erdelyi hadserege. [Kolozsvăr], 1994. 547.
Gheorghe Cioca alias Sztati esperesrol I. legujabban Adrian Andrei Rusu: Ctitori şi biserici din
Ţara Haţegului până la 1700. Satu Mare, 1997. 71 .
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kisereteben tartozkodott, s igy volt alkalma a hidegvizi tiizvesz elol menektilo
fejedelmet mentejevel 6vni. Apafi napl6jaban ez az eset nem szerepeJ 8 .
A Feljegyzetes bemutatasara terve meg kell jegyezntink, hogy cfme szerint
is 1676-al kezdi az erdelyi esemenyek rogziteset es eloszor Bethlen Miklos es
Beldi Pal 1676. marcius 31-i szabadulasar61 olvashatunk, az evek vegen azonban
csillaggal jegyezve korabbi esemenyekrol is hirt ad. Bocskai Istvan halalat (1672),
Banffi Denes tragediajat ( 1674) emlfthetjiik peldakent. Mindezeket a
bejegyzeseket a maguk helyes idorendjeben adjuk az alabbiakban, megtartva
azonban a szerzo * jegyzeset.
A kronikas jegyzetek szavahihetoseget mas forrasok is megerositik. Az alZrinyi erdelyi kalandjait szerzonk reszletesen el mese li ( 1678), Bethlen Miklos
oneletfrasaban mint akkoriban kozismert esetre hivatkozik ni egy felmondatban, az
erdelyiek hiszekenyseget illusztraland6 9 . A kolozsvari 6vari reformatus templom
âtadasa a katolikusoknak ( 1692) szinten reszletesen ismert, Bethlen kancellar es
Kezdivasarhelyi Matk6 Istvan predikator sz6valtasat azonban mas forras nem
orokftette meg. A Feljegyzetest termeszetesen nem torteneti forraserteke teszi
elsosorban erdemesse a kozlesre, hanem az, hogy a kor kozhangulatara
kovetkeztethettink belole: a vatos esemenyekrol milyen informaciok jutottak el egy
Hunyad varmegyei par6kiara, s az alhfrek, pletykak, szenzaci6k milyen sajâtos
kevereket alkottak egy a 17-18. szazad fordul6jan elt reformatus pap
j egyzokonyvecskej eben.
Kozlestinkben Bod Peter helyesfrasat a maihoz igazftottuk, a
kovetkezetesen hasznalt lly es tz helyett ly-t, illetoleg cz-t adtunk, a hianyz6
ekezeteket ertelemszeriien kitetttik, a nagybetiiket csak a szemely- es
intezmenyneveknel tartottuk mef. A nyelvjarasi sajatossagokat es a regies
1
kifejezeseket szintten megorizttik •

Nemely Erdelyben
jegyzetese

tărtent

dolgoknak 1676 esztend6t61 fogva val6 fel

[1672]
* A tekintetes melt6sâgos Bocskai Istvân nemzete s vallâsa lelki s
testi szabadsagâert val6 bujdosasaban boldogul ki mulik e
vilâgb61 Kolosvârt 24 decembris 1672 esztend6ben.
* Ki akartăk Erdelyb61 kiildeni a gărăgăket, meg is parancsoltăk volt
nekiek az elmenetelt. Akartak pedig be ereszteni hârom
keresked6ket, a kik kereskedtek harmincszor val6 szăzezer
tallerral - 1672 esztend6ben.

Erno (kiad.): /. es li. Apafi Mihcily nap/6ja. in: Erdetyi Muzeum 1900. 220.
Bethlen Mik16s: Elete leirasa magatâ/. in: Kemeny Janos es Behlen Mik/6s mzîvei. Kiadja V.
Windisch Eva. Budapest, 1980. 744.
10
A szovegosszeolvasăsban Dane Yeronka volt segitsegemre, kozremilkodeset ezuton is koszonom.

K T6th
9
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* 1672. B6jt volt Erdelyben augustusban. Akkor ment a t6r6k
Kozăk orszâg rontâsăra. Az Erdelyk:k is kiildottek volt ket szâz
tar szekeret elessel rakva, melynek szâzât vissza adtăk, mely a
szâszoke volt. Nalâczi Istvan volt velek kovet.
* Teleki Mihâly 1672 esztend6ben septemberben Szathmăr alatt
meg veretett a nemetekt61, a gyalogjait oda vesztette,
vezetekjeit oda hagyta, a fel csizmâjât is a sărban, kicsinybe
hogy maga is ott nem veszett.
* A Magyar orszâgiak 1672 esztend6ben novemberben mâsfel szâz
nemet rabokat kiildottek Erdelybe, nagysâgos magyar urakat
is. Kâll6 keriteset lerontjăk.
* Macskâsi Boldisărt 1672 esztend6ben decemberben kuld6ttek a
nemet csâszărhoz,
hogy a Teleki Mihâly dolgâban
complacalnâ.
* 1672 Macskâsi Boldisăr, Budai Peter az orszâg engedelmeb61
kezdettek volt uj tizenket penzest veretni MVâsărhelyt,
Enyeden. Brass6ban, Szâszvărost a formât meg vesztegettek a
czigânyok.

[1674)
*A szekelyek felverik Banti Dienest 2 novembris 1674 esztend6ben.
* 1674 15 septembris. Vitez Ferencz keresztel6be hivatta volt Bânfi.
Dienest erdelyi melt6sâgos urat, ki az orszâg gyU.lesere
Fejervârra akart menni. Azonban (talâm) az orszâg akaratjâb61
Kornis Gâspăr, Matskâsi Boldisăr, Betlen Mikl6s, Nemes
Janos Maros szekkel szinten akkor jottenek Koppândhoz,
mikor măr az asszonyok mosdani akarnânak. A tordai
hadnagy egy szekelyt elfogvân, att61 meg ertette a dolgot,
B[ânffi) Dienesnek hîrt adott, ki lovon szaladott Kolosvârra. A
feleseget Vitez Gâborneval s leânyival egyiitt elfogtăk, jovaikat
elpredâltăk, meg a Vitez Ferenczet s Vitez Gâbornejet is,
kertet, szenâjât, istâll6jât, konyhâjât el egettek.
* 14 decembris ejjel vettek fejet Banffi Dienesnek, Beldi Pâl, Nemes
Janos, Betlen Mikl6s fogva vittek volt Kolosvârr61. Macskâsi
iziben exequaltatta a sententiat, melyet az orszâg rea
pronuntialt volt. Holta utân mindjărt erte a gratia, de kes6
volt.
1676
31 martii: Bocsâtottăk el Beldi Pâlt es Betlen Mikl6st Fagaras
vărâb61 a fogsâgb61.
11 octobris. Sziiletett a Fejedelem asszonynak fia Apaffi Mihâly.
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1677
5 circiter januarii. Kiildott a fejedelem commissiot Hunyad
vârmegyebe, melybe az ăllhatatossâgra intette 6ket.
Beldi Păl es Bethlen Mikl6s a szekelyseggel nem akarriak menni az
orszâg gylilesere.
Erdelyben sok gytijtogatâs esett, melyert az oroszokat ki uztek
Erdelyb61.
4 aprtlis. Fagarasban leven a fejedelem Beldi Pălt es Betlen Mikl6st
elbocsâtotta, Betlen Jânosnak is elebbeni gratiâja helyben
maradt.
Franczia kovetek is voltak a fejedelemmel, kikkel el ment Matskăsi
Boldisâr Lengyel orszagba.
* Gelei piispok idejeben valami academicusok a presbyteriummal
zenebonăztak.
Barcsai Akos fejedelem idejeben annak
exercitiuma meg engedtetett. Apaffi Mihăly fejedelem idejeben
1677 6sszel Kapi Gyorgy, Beldi Păl, Teleki Mihăly annak ellene
mondottak es megtiltottăk.
1678
5 junii. Az orszăg gylilesen sententiăztatott meg Kapi Gyorgy.
30 octobris. Jott vissza Teleki Mihăly K6vârba Magyar orszâgr61, a
nemet egette K6vâr videkit es a Szilăgysăgot.
* Bajomnăl a t6 kenkoves leven a nădat meg gyujtottăk, a viznek
fels6 resze is egett.
24 octobris. Megfogatta a fejedelem Fejervăron Haller Jânost, Lazăr
lstvânt, Daniel Istvânt, Kălman Kristofot szebeni polgărt,
Keresztesi Samuelt. Rosnyai Dă.vid tOrok deăkot.
Novemberben a Fejervâri gylilesben sententiaztak meg egy nehâ.ny
Beldi Păl hiveit, kiknek leveleket a Beldi lâ.dâ.jăban egy brassai
academicus hază.ban egy B[eldi) Păl irâ.ssa indiciumâ.b61
talăltăk meg. Kălmân Kristof szebeni szăsz tiz ezer talleron
sanczolt meg, Keresztesi Păl [helyesen Samuel] 3 ezer
tallerban. Daniel Istvânt Devăra vittek, Haller Jânos
nagysagos urat Fagarasba.
* Uzoni Beldi Păl es keresztszegi groff Csăki Lăszl6 1678
esztend6ben
sok
id6kt61
fogvân
alattomban
forralt
practikajokat ki fokasztvâ.n es az orszăg vitezl6 rendeinek egy
reszet magok melle veven, a melt6sagos erdelyi fejedelem
Apaffi Mihăly ellen pârtot iitenek, kik ellen a fejedelemt61
hadak bocsăttatvân nem harczolnak, hanem el oszolnak,
magok hamis vădokkal a Portăra mennek, kik ellen a
Fejedelemt61 es Erdely orszâgât61 expedialtattak kovetek,
ugymint Betlen Farkas fejedelem tanâcsa, Fejer vărmegye f6
ispânnya es az orszâ.g cancellariussa, Mikes Kelemen
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fejedelem tanâ.csa es az orszâ.g îtel6 mestere, Szilvâ.si Bâ.lint,
Enyedi Pâ.l szâsz medjesi notartus. Beldi Pâ.l fejedelemseget
s~llicital, de az irânt maga târsait61 meg jâtszâdtatik. Melyre
nezve mind egyi.itt Zâlyomi Mikl6snak fejedelemseget
keresnek, de Isten meg szegyeniti 6ket es a koveteknek
huseges forgol6dâsokat meg â.ldja. Mert a Csâ.szârt61 orokos
rabsâgra sententiâztavân fogsâgra vettetnek hatod magokkal,
ugymint Beldi Pâ.l, Csăki Lâszl6, Damokos Tamas, Pasko
Kristâf, Belenyesi Sigmond es Kalnoki Bâlint. A kovetek pedig
j6 vâ.lasszal vissza terven a Csâszârt61 es vezert61 orok
emlekezetre melt6 leveleket hoznak a fejedelemnek es az
orszâgnak.
E tâjban egy velenczei impostor csalârd, Zrinyi Âdâm szemelye alatt
jârt Erdelyben, derek â.llapotja volt a beste kurva fiânak egy
ideig az uri asszonyoknâ.l, Kapi Gyorgyne paripât s meg Betlen
Gâ.bor szâ.mâ.ra csinâ.ltatott draga mestersegli gyemântos
koves forg6t adott neki, a fejedelemhez keriilven a partpât
vissza kiildotte. Szebeni Stenczelne j6 asszonya magât is oda
adta volt, melynek a szebeni kirâ.ly bir6 j61 megvette az ârrât.
Igen j6 civilis olasz expeditor macchiavellista volt.
Ez 1678 esztend6ben megtiltotta volt a r6mai csâszâ.r, hogy se
Magyar orszâgban, se Erdelyben ne adjâk ki a kalendârtomot a
rebellioert. Az erdelyi typographus 50 fortnton vett egyet,
melyb61 tâbbet nyomtatott.
1679 Rettenetes nagy dog halâ.l volt Als6 es Fels6 Magyar
orszâgban, ugy annyira, hogy sok faluk emberekt61 majd
pusztân maradtak, nemely helyeket pusztân is hagytak,
elfutottak kietlen hegyekbe es erd6kbe, berkekbe es
szigetekbe, de ott is az halâ.l 6ket megtalâ.lta. Sok helyeken
mind ajt6kat es ablakokat az halâ.l e16tt be zâ.rtanak. Sokan
kik talâm a pestis miatt meg maradtak volna is, ehseg miatt
kellett meg halni, mivel sem magok kimenni, sem mâst a ki
etelt vitt volna nekik be ereszteni nem mereszlettenek. Nemely
helyeken nagy vermeket âsvân az uczâkon, rendre hâzankent
jâ.rtanak, a pestisben meg holt, s6t csak a meg betegedett
embereket is saroglyân kopors6 nelkiil beleje hordottâk, kik
kâzziil nemelyek ejjel a veremb61 ki mâszvân, meg mostan is
elnek.
1680
Martiusban a katonâk helyett, kik le vâgtâk volt a vâradi torokoket,
satisfactiot kerven a târâk, vittenek ki Âbrahâ.m nevu faluhoz
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kapucsi basa eleibe mintegy 20 rabokat, kiket egyunen s
n_ia~unnan" egybe gylljtottek volt. Ott a văradi basa is jelen

l~~en _kettot Istenert elbocsâtott, egyet Barcsai Mihâlynak
aJandekozott, a tobbinek fejet vettek. Kapucsi basât bekisertek
a vărmegyek Fagarasba, onnan a szekelyek ăltal a veres
toronyi passuson.
27 septembris. A szâszsâgon jărvăn a fejedelemmel, etszaka
Hidegvizen gyuladâs esven en koltottem fel urunkat, Apaffi
M[ihăly] fejedelmet, egy ingbe lâbra val6ban âllott kiin, en a
mentemet adom vala reâ, mikor el hozăk egy mentejet. Elege
az egesz falu, a fejedelemnek is minden portekâja.

[kiilon beragasztott cedulăn, 17. szăzadi kezîrâssal:) 1681 die 15
junii Thordăn celebraltatot Generalisban concludaltatott, hogy
ket testver atya fiu ferfiak mas ket testver atyafiu leănyokkal
oszve ne hăzasodhassanak.
1682
3 julii. Holt meg az melt6sâgos erdelyi fejedelem Apaffi Mihăly fia
ejjel.
5 augusti. Indult a fejedelem Magyar orszâgra, Tokolyi Imre es
Teleki Mihăly măr Fiileket vitattăk, meg is vettek. Tokolyit
fejedelemme tettek.
28 novemberben volt papok Generalis gyti.lese, Teleki Mihăly,
Betlen Mik16s, Matskâsi Boldisăr, a collegium curatori ott
voltak, a collegium Fejervărra viteler61 discuraltak. A pataki
oskolâba ket deăkot, Ilyefalvit es Sallait kiildottek, hogy
tanîtsanak, predikăljanak.
* 1682. Groff Tokolyi Imre a Râk6czi Ferencz Fejedelem ozvegyevel
Zrinyi llonâval Munkâcsban menyegz6t tart.
* 1682. A melt6sâgos fejedelem urunk 6 nagysâga az
M[agyarorszâgi)
Evangyelicusoknak
a
tollok
el
vett
templomokat resignaltatja, az isteni szolgălatot helybe
ăllîtotta, a szabad kirălyi vărosokba a magistratus electiojât
helybe hozta.
1683
20 januarii.

Fogatta meg a fejedelem Barcsai Mihăly urat
vasba verve kiildottek Fogarasba.
24 may. A tatăr kăm mâsfel szăz ezer emberrel (amint a hîr volt)
erkezett Erdelybe. Nemes Jănosnak salagvardiâert men6
szolgâjât meg oltek, nehol falut, hăzakat el egettek.
Ebesfalvăn,
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1684
28 februarti. Vittek el az erdelyi ad6t a Portăra, volt 100 OOO taller,
32 magos viragos kupa, 12 răr6, volt velek Josika Istvan devai
v[ice) kapităny, a kapithia, Szekely M6zes.
Adtak botot, zaszl6t, tollas sabkăt [!). partpat az Ildik Apaffi
Mihălynak (ki az el6tt fejedelemsegre vălasztatott volt az
orszagtul, de 60 ezer taller igeres utăn is nem confirmaltatott
a Torok Portăt61). Csak ajăndekon ki.ildotte osztăn a Csaszar.
Brass6b61 izente meg urunknak a kapucsi bassa, hogy hozza,
leven a radn6ti gyU.lesben. A fejervări mezon Văradja fel61 lett
a confirmatio az orszag el6tt. Ilyen casus esett:
1. A praesentatiokor a csenges bongasba megijedt a torok
paripa, er6ssen meg tapodta a tărăk lovâszt, ki meg is hoit
ott.
2. Egy văsărhelyi soldost, szab6 legenyt s egy pattanty(Ist az
agyu por elszaggatott, nem tisztitottăk volt meg az agyutt.
3. A kis fejedelemnek jobb fel61 kătătte a tărăk a kardot, Teleki
Mihăly intett, hogy maskeppen kosse.
Aprilisban hoit meg szekelyhidi Tofeus Mihăly, ki volt 60 esztendos
ember, 20 eszt[endendeig) udvari pap (esztendei fizetese 50
arany, egesz kontOs etc.), 15 eszt[endendeigJ igen kemeny
puspok, temettek Fejervăron 29 octobiis.
9 decembiis tettek puspoknek Erdelyben Horti Istvănt, fagarasi, ez
el6tt nagybănyai predikâtort, maga Bisterfeldistăk fete jeles
ember volt, Coccejusr61 nem igen tisztessegesen ertett.
Ugyan az akkori fejervări gyU.lesben az tărăk csâszăr 80 OOO taller
ad6ert 80 OOO kobol buzat kert, de nem adtak, mert
computalvăn 200 harminc ezer tallert tett volna, akkor a
buzănak vekaja erven egy folintot.
1685
Aprilisban foglaltăk el groff Tokolyi Imrenek minden j6szagăt az ifju
Apaffi Mihăly fejedelem szamăra.
1686
Juniusban Tăkolyi Imre Magyar orszagi fejedelem Vajda Hunyadon
leven Kalnoki Samuel a szekelyseggel, somlyai katonăkkal s
Hunyad vărmegyevel rea ment s holmiet el nyerte.
1687
26 Novembiis. Kedvetlen novella erkezett a fagarasi orszăg
gyU.leseb61, hogy a r6mai csăszăr hadai szămăra adjon egy
kapu szam - tiz akăr nemes akărmi ember 1. husz folintot; 2.
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tîz kobol buzât lisztiil; 3. tizenot szeker szenât; 4. negy vâg6
marhât; 5. nyolcvan veder bort.
Octoberben foglalta el a Lotharingus Erdelyt per deditione. Isten
6rizzen Basta idejet61, mikor volt 25 aranyon kobli a buzânak.
1688
Januariusban hoit meg Fejervâri lstvân M[edicinae) Doctor, igen
nevezetes, Teleki Mihâly alumnussa, ki lakadalma mâsod
napjân meg halt, leven csak egy napja felesegevel. Igen
szerencsetlen nagy szomorusâg volt.
28 marty. Erkezett Karaffa nemet generâlis Devâra. Szebenb61 sok
âgyilkat szâllîtottak alâ.
Juniusban Piccolomini generalis a ket Barcsa kozott mulatott mint
egy hat ezer neppel: sok rut dolgot vittek veghe a katonâk,
er6szakott vettek, sokakot meg fosztottak, anyasziilt
mezitelenen hagytak, az asszonyokr61 is mindent le vontak a
mit kaphattak. El vesztek Bulgariâban.
Juliusban vettek meg Lippât, S6lyomk6t, Lugast, Kârânsebest, irtâk
Veteraninak, hogy egy het mulva meg veszik Nândor Fejervârt
is.
1. Augusti. Tettek kopors6ba Bornemissza Annât a fejedelem
asszonyt Ebesfalvân.
15 Novembris. Tokolyi Imre reformatus papt61 communicalt.
1689
Brass6 egesszen el eg, egy nehâny helyen gyUjtattâk fel s meg a
mint mondjâk a felleg vârb61 is segîltettek bombâval a tiizet: a
vârosban is talâltak ket el âsott bombât, a mely meg nem
gyillhatott volt.
18 junii. Csernatoni Ferencz a v[ice] ispânt61 j6ven haza
felesegest61, a hâtszegi malomnâl az okrăk alâ kaptak, a
szeker el fordult, kis leânykâjât annya ăleb61 a vîz ki kapta, a
melyet soha meg nem talâltak, aranyas pohârât, mentejet,
fegyveret etc. a feleseget is alig tudta ki kapni. 11
Septemberben adatott ki parancsolat, hogy a radn6ti III. articulus
szerint az elfogyott magyarok helyekre beferkezett olâsâg, mely
a nemes funduson lakik. a papnak adja ki a bert. ugy mint a
nemes, a ki ott lakott.
1690. 21 Augusti. Volt a harcz a Torcs vâri passusnâl, az holott
Teleki Mihâlyt el 16ttek, Heislert elfogtâk.
Egy Csern{ttoni Mărton nevu szolgabir6t a kuruc hadosszeirăs jegyzetl fel 1704-ben 1-lunyad
varmegye marosmelleki jărâsâban. Magyari: i. m. 553.
11
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1691. 26 Aprilis hânytak a nemetek es râczok kardra egy nehâny
falut Karansebes tâjân.
1692. Juniusban volt orszâg gylllese, a melyben lott nyilvănossâ,
hogy a fiscale dominiumokb61 el akarjâk venni a reformatus
papok jovedelmeket, akarvân applicalni 6 felsege szâmâra, de
osztân el mult.
1692. Hallatat oly hir, hogy a mint regen a magyarorszâgi papokat
czitaltâk volt Posonba, ugy akarnânak az erdelyiekkel is tenni.
Ismet. A reformatus piispoknek jâr6 900 forintokat el tartâk,
remenseg sincs hozzâ.
lsmet. A kalvinistâk Kolosvârat az 6vârban val6 templomokat el
vegeztek az mi uraink, hogy adjâk a pâpistâknak. Ezt hallvân
a koz nep egybe gylllt oda, zenebonâzott es azt mondotta, hogy
elete vesztesevel is oltalmazza. Matk6 Vâsârhelyi a nephez ki
ment, leven oda val6 pap, melyen az urak meg indultak.
Bethlen Mikl6s orszâg cancellariussa ki ment hozzâ s azt
kerdette. hogy mert ki menni? Felelt: Mint pâsztor a juhokhoz,
kiket a farkasok majd meg szaggatnak. Mondott a
cancellarius: ki ugratâ Barcsai Âkos a katedrâb61 egyszer
kegyelmedet, de - ismet be ugrottam, azt felelte, de 6tet a
vilâgb61 is ki ugrattâk.
Onnan feljiil most parancsolat jott a papista rendekhez, hogy
semmit el ne vegyenek a papokt61, ha adnâk is, a
reformatusokt61.
1693. A tatâr el rabolta az Er mellyeket. 12 ezer raboknâl tobbet
mondnak hogy vitt el.
1694 Novemberben Bânfi Gyorgy gubernator, Betlen Mikl6s
cancellarius„ Sarosi Jânos koszonteni akarvân Veterani
generalist nem bocsâtotta maga eleibe egy nehâny nap.
1695. 15 junii. Volt az ifju fejedelemnek lakadalma Betlen Gergely
kisebb leânyâval, Katâval.
15 septembris. Vâgta le a torok Veteranit a hadaival Lugasnâl,
keves szaladt el bennek.
1697. Csoka Gyorgy a kinek regi donatioja volt az hatszegi,
karansebesi, ilyei esperestsegre meg Hunyadi Jânos vajdât61,
Torok Bâlintt61, Barcsai Âkost61, addig jârt a mig a mostani
Josef esperestet ki csinâlta bel6le, az pedig reformatus volt
szinte, s megis a reformatus piispok Veszpremi Istvân 100
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fortntot fel vett ellene, Nalăczi Istvan 30 aranyat, korul be
koltott az esperestsegert 200 aranyat, s mondotta, hogy meg
kolt annyit. csak el nyerhesse. ha harmad napig birja is.
Fizetett Bănffi Gyorgy gubematomak is j61.
13 aprilis. A kolosvâri orszăg gy11leser61 parancsoltăk, hogy b6jt
legyen minden etel es ital nelkiil az harmadik cultusig,
excommunicaltatik, a ki meg nem ăllja vagy elmulatja a b6jtot
s templombeli konyorgest minden hoban egyszer az els6
napon, kezdeni kell lma May. Meg kell koszonni, hogy az Isten
eddig minden remenyseg felett meg tartott s tovăbb is kell
kerni azert 6 Felseget, egyarănt a negy recepta religioban. A
pi.ispokoket. seniorokat le teszik, haj61 el nemjărnak benne.
15 july. A Nagy Bănyai ekklesia kovetjei supplicaltak, hogy mâr 6k
nem tarthatjăk az papjaikat, hanem segiljek a k6z6segesb61,
az urak azt feleltek, a k6z6nsegesb61 nem lehet, hanem a
magokeb61 ki ki a mivel lehet segilje.
Augustusban. Volt oly hir. hogy a nemet az erdelyieket fegyverre
akamă hănyni, nem vărja. hogy rebellăljanak, mint Tokajban
etc.. meg az asszonyokat, csecsszop6kat is mind fegyverre
hănytăk. Or Isten tarts meg!
1698. november. Az olă esperestek a portio nehez volta miatt
papismusra subsciibaltak Erdelyben.
1699. octoberben. Meg izentek a reformatus pi.ispoknek, hogy nem
sokâra a Bathoii Krtstof templomat es a collegiumot elveszik,
ezert onnan măsuvă koltoztessek a buzat.
Az olă papok nem akamak a 4 recepta religia kozzi.il egyikre is
ăllani,
ha a nemessek al61 a jobbăgysăgb61 fel nem
szabadittatnak.
7. septembris. A Mez6segen egy nehăny helyeken oly rettenetes jeg
ess6 leszen, hogy meg harmad heten is b6ven talăltatott
benne. a mely a barmokat is meg alte s mindenekett el rontatt.
1701. 25 junii. A generalis synodusb61 parancsoltatott: 1. hogy
legyenek konyorgesek a melt6săgokert, nevezetesen a
kinilyert; 2. minthogy a nep tudatlan, a delyesti tanităs legyen
a kis kathechismusnak rendi szelint s a gyermekek is
tanittassanak; 3. kivălt magyar olvasăsra szoktattassanak.
* 1701. Alvinczi Peter ur, protonotalius 29 janualii meg holt
eletenek 58. esztendejeben.
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1702. Januarius tajban meg fogatott a csâszăr parancsolatjâb61
Sărosi Jânos consiliarius es protonotarius es f6 commissarius
Fejervăratt a Gubemium autoritasâb61.
. 22 octobris. Parancsolat jott a kirălyt61 es a mi pusp6kunkt61, hogy
a gy6zedelemert Lindra alatt hălât adjunk. Apaffi Mihăly
fejedelem, măr herczeg szerzett utat 40 magyarral a victoriăra,
a mint a hîre volt.

circiter 12 decembris. Vettek fejet skărlet sz6nyegen
Czabaniusnak, a szebeni kirăly bir6nak a Gubemium es a
szaszok
sententiajokb61.
Boszorkânsag,
gyilkossag,
paraznasag es incestussâert, mert a maga hugaval val6
fertelmesseggel is vadoltatott, a csaszăr gratiajaval nem
gondoltak. Az atyja, szebeni els6 pap meg el.
Getzi a Barcsai Mihăly fia a kuruczokhoz szokott az apja lovân.
1703

1 705. 28 februarii. Igen nagy mennydorgesek voltak sok helyeken.
[ 1706] 23 martii. Ad ta fel Deva vârât a tuznek es viznek nem lete
miatt az utols6 kurucz kapitany, Csăki Andras baro Tige-nek
colonellusnak. 260 vesztek el a vărban egy s mas ălta1.12

* 1711 esztend6ben aprilisban publicaltatott az Regia Deputatio es
az generalis commendans parancsolatja, hogy senki ez
nyomorusâgos id6ben az ad6ssagbeli capitalis summat fel ne
vegye, hanem annak esztendei interesset decern per centum,
szăz forint utan tizet. A ki kiilonben cselekszik, nem csak a
penzit veszti el, hanem azon feljiil is az engedetlensegert meg
biintettetik.
Publicălta Onodi Janos szolga bîr6, a ki nem csak gyilkos volt,
hanem az mostoha annyat61 is fattya volt, de az Nalaczi
Gyorgynek val6 szolgălatjaert nyert szolga bîr6sagot.
1713. 14. septembris. Igenben vălasztatott piispokke Kolosvări
Istvan, a fejervări oskolaban rector, eloquens, ekessen szol16
ember, Beldi Kelemen pedagogussa.
Kaposi
Samuel
fejer[vări)
professor
mindeneknek
nagy
szomorusagokkal meg holt harmadnapi betegsegben, minden
bizonnyal a jesuităkt61 meg etetven, 30 july temettek.
26 januarii. Consistorium volt Devan, es az olăhok dolga az
melt6sagos Reformatum Consistorium commissiojab61 jobb
A sikeres labanc ostrom idopontjăra I. Cserei Mihăly: Erdely hist6riaja. Sajt6 ala rendezte Bankuti
Imre. Budapest, 1983. 365.
12
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contractusba vetetett sub poena formalis et justa liga 200
aranyig. Esztend6nkent minden ala tartozik fizetni 72 penzt a
templom, harang es toka szabadsâgaert, meg ha vallâsokat
vâltoztatnâk is, a devai refomata eklesia szâmâra.
Minek utânna az Erdelyi Gubernium egy szemelyen kîviil mind el
halt volna, a felseges r6mai csâszâr Carol VI. mint Erdelynek
is fejedelme a Regia Deputatio helyett a Guberniumot fel
âllitja,
1 julii 1 713 gr.
Kornis Sigmondot, udvart
cancellariussât general Stephanus Steinville âltal instellâltatja
etc.
A pelda nelkiil val6 pillangok miatt igen sok herny6k tâmadnak, a
kik minden zoldseget meg emesztnek.
* Drâvai Peter fia Andrâs egy poltrât a korcsomân meg nem fizetven
kâromkodott, veszekedesre ment a dolog, pallossal meg vâgtâk
a fejet, terdit, a terde be forrvân hamar, a genetseg ben
szorult, el rothadt, nagy kînokkal halt meg. Apjât nem
becsull6 legeny volt, egy szegeny barâtot is meg fosztott volt.
1714. 2. Trinitatis Liimius 10] A kukullovâri generalis gyti.lesben
vegeztetett s tractusonkent ki hirdettetett: 1. hogy a nagy
bânyai U.j templom, parochia, oskola epi.ilesere collectat
szedji.ink. 2. hogy a regi dicsereteket hetenkent az
alkalmatossâghoz kepest, a meg nevezett invocatiokkal,
Kănyărăgjilnk az, - Jăvel Szent Lelek Isten enekelni kell. 3. A
ferfi es leâny gyermekeket minden naponkent egy egy 6rân egy
egy enek n6tâjâra tanîtani kell, hogy fel nevekedven tudjanak
enekelni. 4. Az ministerek mertekletes eletet eljenek, hogy
mâsoknak is j6 peldâk legyenek, rovid habitust s iistOkot ne
viseljenek. 5. A dohânyozâst el tâvoztassâk hârom forint
biintetes alatt. 6. Sok âlnok koldusok tâmadtak, a kiket nem
lehet publicalni, ha a seniorokt61 nem leszen testimonialisok.
7. Tiszteletes pi.ispok uramhoz senki senior informatioja
nelkiil ne mennyen valami causâban, mert meg sem
hallgatjâk, ha pedig casu quo a senior bosszilsâgot uzne,
akkor a partialis tartozik testimoniumot adni.
A papok generalis gyti.lesek impedialtatott, s hogy a syntaxisnâl
feljebb ne tanîtsanak Magyarorszâgban ugy parancsoltatott
juliusban.
1715

4. novembris. Fejervâr eros băstyâkkal epi.ilven, nagy
solemnitâssal U.j nevezetet veszen, numisma is arra veretven.
Magyarul igy van az irăs: Szent Kâroly nap Fejer vâr v6n oly
eredetet, Bâstyâja nyert ily îrott fundamentum kovet. JULIA
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voltam KÂROLY hogy
meltân Kâroly vâr lett.

meger6sîtett,

Fejer-vâr

nevezetem

1 716. Persequaltak az pataki fejervâli collegiumot. a templom
elvetele es megcsapatăsa utân Krakkoba ment, a piispok pedig
Kolosvâli Istvan Baros Bocsârdra a piispoki j6szăgba. Pap,
piispok szăllott oda.
Farkas Josefet 3 nemet elvitte fogva Fejervârra, hogy ne szolgăljon,
ez refonnătus ală pap volt.
12 julii. Solemnitassal, predikatioval es konyorgessel kell
orvend[en)i a Carolus Vlus fiânak, Ildik Leopoldnak
szUletesen.
1718. Meg tiltatott, hogy az mâr
meghăzasodtak,
szokăst

szolgălatban

Academiăkra

lev6 pap es a kik
ne mennyenek. Azt a rossz

le kell tenni.

Ein Peter Bod zugeschriebenes historisches Werk
Nemely Erdelyben tortent dolgoknak ... feljegyzetese 1672-1718
(Zusammenfassung)
Das historische Werk Feljegyzetes (Aufzeichnung) wurde bisher von der
Fachliteratur Peter Bod zugeschrieben. auf extkritischem Grund kann jedoch
festgestellt werden, daj3 diese kleine Chronik wurde von einem reformierten
Pfarrer im Komitat Hunyad/Hunedoara, um die Wende der 17.118. Jahrhunderte
geschrieben. Peter Bod hat die „Aufzeichnung" wegen der wichtigen
kirchengeschichtlichen Daten abgeschrieben.
Das Werk hat siebenburgische ortsgeschichtliche und kirchengeschichtliche
lnformationen zwischen 1672-1718 aujbewahren.
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Jak6 Zsigmond

Volumul cuprinde regestele a 603 documente din perioada arpadiană referitoare
strict la Transilvania istorică, căreia istoricul îi circumscrie distinct componentele: "acea
unitate de dezvoltare de odinioară care în cadrul Regatului Ungar se afla sub jurisdicţia
voievodului Transilvaniei. Deci: cele şapte comitale din centrul Transilvaniei, Secuimea şi
Ţara Saşilor" (p. 58). Sunt incluse şi comitalele Solnocul de Mijloc şi Crasna din Partium,
deoarece până în secolul al XV-iea se aflau sub dubla jurisdicţie "deocamdată neelucidată"
a palatinului Ungariei şi a voievodului Transilvaniei şi care mai târziu au alcătuit o unitate
comună cu Transilvania centrală. Este exclus comitatul Zărand, deoarece soarta lui "era
legată de Câmpia Maghiară" (p. 58-59).
Importanţa volumului pentru cercetarea istoriei medievale a Transilvaniei nu
rezidă numai din cele 29 de texte inedite publicate pentru prima oară aici, cât mai ales prin
reunirea tuturor actelor din perioada respectivă care au fost publicate în diverse ediţii
anterior, în regest, sau integral, în volume dintre care unele sunt chiar rarissime astăzi prin
biblioteci. Multe dintre cele publicate anterior n-au intrat în atenţia colectivelor care au
pregătit colecţia DIR şi DRH, seria C, Transilvania.
Fiecare regest a fost elaborat după aceleaşi criterii, pentru a cuprinde toate
informaţiile oferite de document, indiferent dacă el a fost publicat sau era inedit. Toate
informaţiile ce pot fi fructificate istoric - nume de localităţi şi de persoane, date
cronologice, topografice sau factice - , uneori cu citarea fragmentului latinesc, au fost
cuprinse în regest. Hotărnicirile, indiferent dacă au mai fost publicate sau nu, au fost
transcrise integral în limba latină, după colaţionarea lor cu originalele. Aparatul critic al
regestelor conţine informaţii despre critica izvoarelor, datele tehnice (cote de arhivă) şi
ediţiile anterioare, integral, traducere şi/sau regeste.
Indicele de nume, locuri şi probleme de la finalul volumului este un instrument
primordial care uşurează mult munca cercetătorului. Toponimele sunt redate în varianta
maghiară, transcripţiile latine din documentele respective, precum şi denumirile româneşti
şi germane. Pentru uzul cercetătorilor este redat la final câte un tablou al documentelor
cuprinse în volum ale căror originale se păstrează la Arhivele Naţionale Maghiare din
Budapesta, în cadrul colecţiei de documente ante-Mohacsiana (Diplomataria; Dl.), precum
şi cele din alte fonduri arhivistice, dar a căror fotocopie poate fi consultată în colecţia de
fotocopii (DF) a arhivei budapestane. Este anexată şi o hartă a Transilvaniei cu localităţile
menţionate în documentele regestate în volum, un instrument inedit în publicarea
documentelor transilvănene.
Studiul introductiv de la începutul volumului, redactat în limbile maghiară,
română şi germană, începe cu un excurs în istoria scrisului şi practicii diplomaticii din
Transilvania.
Istoricul editării documentelor transilvănene este structurat după criteriile
cronologic şi etnic. După colecţiile manuscrise ale iezuiţilor din secolele XVII-XVIII, sunt
prezentate colecţiile realizate de saşi. Se insistă asupra cercetării izvoarelor istorice la
maghiarii din Transilvania, ale căror începuturi s-au orientat mai ales spre documentele
principatului. Este reliefată activitatea lui Daniel Comides, a cărui activitate s-a axat în
primul rând spre diplomele medievale. După prezentarea încercărilor pentru
instituţionalizarea cercetării izvoarelor istorice, o atenţie specială este acordată lui Kemeny
J6zsef şi fondării Muzeului Naţional Ardelean. Kemeny J6zsef este considerat ca fiind cel
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mai rodnic colecţionar de izvoare din perioada colecţiilor manuscrise din întreaga ştiintă
istorică maghiară (p. 47).
·
Autorul a acordat atenţie şi cercetării româneşti a izvoarelor istorice în perioada
colecţiilor manuscrise, pe care o consideră "un eveniment important" (p. 47), fiind
prezentate cu obiectivitate premisele. Este notabil că include activitatea lui Gheorghe Şincai
alături de cea a marilor colecţionari de documente din Transilvania.
Publicaţiile de diplomatare până la 1918 sunt prezentate după aceeaşi structură:
cronologică şi etnică. Se subliniază că cele trei popoare din Transilvania au pornit separat la
editarea izvoarelor, fiecare identificând istoria cu propriul trecut. Amestecarea criteriilor
ştiinţifice cu punctul de vedere al politicului, precum şi lipsa reconcilierii pot fi învinuite
pentru disproporţiile care se observă în editarea bazei documentare a istoriei Transilvaniei
în ultimul secol şi jumătate - "stare dăinuind şi astăzi"' (p. 49).
Critic şi pertinent, sunt prezentate contribuţiile româneşti de după 1918. Lipsa
oricărei publicaţii serioase de documente în perioada interbelică dovedeşte că istoriografia
română a arătat un interes mai redus ca înainte faţă de fructificarea ştiinţifică a materialul
arhivistic transilvan. Colecţia începută în 1951 - DIR, apoi DRH (din 1977), seria C, care
conţine documente transilvănene a preluat în majoritate din materialul publicaţiilor
anterioare. Procedeul de editare a primelor 6 volume, care cuprind doar traducerile
româneşti, cu unele excepţii (cele inedite şi cele care au fost considerate importante pentru
istoria românilor au fost editate şi în latineşte) reprezintă ceva neobişnuit şi un regres faţă
de practica românească anterioară. Autorul are perfectă dreptate, însă uită să menţioneze că
acest procedeu a fost impus de autorităţile comuniste (deşi domnia sa cunoştea bine
chestiunea fiind direct implicat în editarea volumelor respective).
Reală este aprecierea autorului faţă de adunarea incompletă a documentelor inedite
în colecţia respectivă. Totodată, subscriem (cum dealtfel o fac, cel puţin verbal, cea mai
mare parte a medieviştilor transilvăneni) la evaluarea volumelor din DRH: "Este însă
regretabil că apariţia volumelor acestui instrument de lucru util şi indispensabil este
tărăgănată, cu intervale mari, iar jumătate din spaţiul lor grafic este consumat de
traducerea integrală a textelor. Având în vedere numărul mare al diplomelor transilvane
inedite, cu acest mod de editare se prelu11geşte imprevizibil de mult docume11tarea
cuvenită a cercetării evului mediu transilvan" (p. 55).
Prezentarea publicaţiilor maghiare de documente de după 1918 conţine şi unele
afirmaţii care se cer comentate. Se susţine că începând cu acel an documentele
transilvănene ce se păstrează în România au devenit inaccesibile pentru cercetătorii
maghiari. Deşi contribuţiile lor modeste la medievistica transilvăneană "demonstrează însă
şi în aceste împrejurări că ei doresc să participe la cercetarea Transilvaniei, întrucât altfel
nu pot promova istoria ţării lor"(p. 56)! Sunt aduse ca dovezi volumul VIII din Szekely
okleveltar publicat de Barabas Samu în 1934 la Budapesta şi ediţia întocmită de Fekete
Nagy Antal şi Makkai Laszlo din diplomele despre românii din Ungaria dinainte de 1400
(Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia, Budapest, 1941 ). Ultimul
argument nu este viabil dacă ţinem cont de mobilul politic care a generat apariţia volumului
respectiv!!!
Studiul introductiv este încheiat cu un titlu sugestiv:"Ca/ea viitorului". Pe baza
experienţei acumulate, incontestabilă dealtfel, autorul propune un adevărat plan de editare a
documentelor Transilvaniei până la 1542. Doar "corelarea conştientă a publicării în
regeste cu tehnica modernă de reproducere" este calea ideală de editare a diplomelor (p.
58). După această concepţie se intenţionează realizarea seriei începute de prezentul volum.
https://biblioteca-digitala.ro

Recenzii

153

Clarificările conceptuale referitoare la delimitarea în spaţiu şi timp, la tipologia actelor ce
trebuie incluse şi la modul de prezentare completează imaginea acestui proiect ambiţios.
Desigur că proiectul cercetătorului transilvănean este remarcabil. Este un proiect
mai mult decât necesar pentru istoriografia Transilvaniei. Nici o istorie a Transilvaniei
voievodale nu se poate impune până ce nu sunt cunoscute toate izvoarele. Până atunci orice
sinteză de istorie a voievodatului Transilvaniei nu poate depăşi nivelul compilaţiei şi riscă
să fie denaturată.
Chiar dacă autorul deplânge faptul că istoricii celor trei etnii transilvănene au tratat
istoria Transilvaniei ca pe istoria lor proprie, domnia sa urmează aceeaşi cale: "Iată că ...
după o întrerupere de aproape I 00 de ani, a reÎnviat publicarea magii iară transilvană a
izvoarelor istorice medievale. Menirea şi răspunderea acesteia în cercetarea istorică din
România, după epuizarea contribuţilor săseşti, a crescut în mod deosebit. Jar viitorul ei va
depinde, pe lângă posibilităţile, nivelul şi organizarea cercetării ştiinţifice din România, de
reuşita reînnoirii efectivului ei personal, dacă va rămâne şi pe mai departe în ştiinţa
istorică a ţării sale reprezentant al metodelor moderne de cercetare şi de străduinţele
editoriale demne de materialul diplomatic latinesc" (p. 57). Se pare că autorul exclude un
posibil aport românesc. Deşi aceeaşi criză care există în medievistica românească se
manifestă şi în cea maghiară, indiferent de patria ei!
Cercetătorul maghiar face o evaluare cantitativă a diplomelor care s-ar mai putea
păstra în prezent din perioada de până la 1542, referitoare la Transilvania istorică: circa 30
OOO - 35 OOO de texte. Este relevant tonul cu care se afirmă posibilitatea editării acestor
documente: "Nu este de o asemenea dimensiune încât să nu putem face faţă la publicarea
lui, dar e destul de bogat ca explorarea sa să poată da un avânt medievisticii maghiare în
ansamblu" (p. 38). Suntem perfect de acord cu afirmaţia domniei sale şi ne bucură
optimismul, care desigur se bazează pe vasta experienţă pe care o deţine. Dar partea a doua
a aserţiunii ne obligă să-l întrebăm de ce mai deplânge în istoricul editării documentelor
transilvănene, pe care îl realizează remarcabil, faptul că cercetătorii maghiari, români şi
germani au identificat fiecare istoria Transilvaniei cu propriul trecut (p. 49) dacă se
circumscrie aceleiaşi orientări? Pentru că impozantul proiect pe care îl iniţiază este
important pentru toţi cercetătorii interesaţi de istoria Transilvaniei, indiferent de apartenenţa
etnică şi opţiunea politică!
Iniţiativa şi

realizarea d-lui Jak6 este deosebit de

importantă şi

pentru istoriografia

română. În primul rând retrospectiva contribuţiei româneşti la editarea diplomelor

Transilvaniei medievale relevă anostitatea ei. Chiar şi acea scânteie care a apărut la sfârşitul
epocii ceauşiste prin publicarea documentelor haţegane se pare că a pălit.
Din altă perspectivă, probleme rămân în continuare pentru istoricii români, care
vor trebui să înveţe limba maghiară pentru a înţelege regestele seriei d-lui Jak6. Căci din
partea română iniţiativele în domeniu se mai lasă aşteptate.
Oricum, proiectul reputatului cercetător maghiar este mai mult decât necesar
pentru cercetarea istoriei Transilvaniei. Este impozant, dar cu şanse de reuşită. Experienţa
pe care o deţine autorul ar fi cea mai bună şcoală pentru orice medievist înclinat spre
cercetarea medievisticii transilvănene. Proiectul ar da un avânt deosebit nu numai
medievisticii maghiare, ci şi celei româneşti, la fel de interesată în editarea izvoarelor
Transilvaniei.
Marius Diaconescu
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Korai Magyar Torteneti Lexikon. (9-14. szazad)[Lexicon de istoria timpurie maghiară.
(secolele IX-XIV)],Akademiai Kiad6, Budapest, 1994. 753 p. Editor şef Krist6 Gyula,
editori Engel Pal, Makk Ferenc.

Volumul de faţă este o realizare importantă a medievisticii maghiare. Redactarea a
fost coordonată de şcoala din Szeged, reprezentată de editorii Krist6 Gyula şi Makk Ferenc.
Bineînţeles că volumul de faţă este rodul colaborării specialiştilor din toate ramurile de
cercetare şi din toate centrele medievisticii din Ungaria.
Într-un interviu despre lucrările de editare a dicţionarului, acordat cu doi ani
înaintea apariţiei, Krist6 Gyula a dezvăluit originile ideii redactării acestui volum (Aetas,
1990, nr. 3, pp. 157-61 ). Iniţial, proiectul era elaborat în comun de Academiile ţărilor foste
socialiste, la începutul anilor '80 şi viza elaborarea unei enciclopedii de istorie medievală
timpurie a ţărilor şi popoarelor din Estul şi Sud-Estul Europei. Astfel, a apărut un asemenea
volum în Polonia şi, mai târziu, lucrarea de faţă. Modificarea esenţială a acestui proiect este
doar renunţarea de la stilul de enciclopedie (din motive economice), rămânând doar un
dicţionar. Totuşi, editorii au lăsat în structura volumului anumite caracteristici care tind
spre o enciclopedie. Articolele sunt ierarhizate, fiind prezente câteva abordări sintetice, cum
ar fi Istoria Ungariei, care este detaliată prin articole cu teme specifice, cum ar fi trimiterea
la cuvântul nobil. La rândul lor, şi aceste articole sunt detaliate, ca în cazul amintit al
nobilimii: Serviens regis; Praedialis; Barones.
Dicţionarul rezultat conţine în jur de două mii de articole, scris de 170 de autori
din Ungaria, dar şi din ţările vecine. Alegerea articolelor este foarte bine concepută: sunt
tratate independent fiecare suveran maghiar din epocă, fiecare comitat, episcopat,
arhidiaconat, oraşele, familiile nobiliare, persoanele mai importante. Aceste titluri sunt
completate cu noţiunile economice, sociale, culturale şi instituţiile politico-administrative,
precum şi cele bisericeşti din aceea vreme. Pentru a oferi o imagine cât mai complexă
asupra epocii sunt alcătuite liste despre deţinătorii celor mai importante dregătorii,
episcopate, tabele genealogice ale dinastiilor maghiare şi vecine, precum şi lista papilor şi
patriarhilor din Constantinopol şi suveranilor celor mai importante ţări europene. Sunt
foarte valoroase articolele care tratează legăturile Ungariei cu principalele state şi foruri ale
lumii medievale europene, ca de exemplu: Legături între papalitate şi Ungaria; Legături
anglo-maghiare; Legături germano-maghiare etc. Nivelul informativ al articolelor (în
special al celor care se ocupă de oraşe) este ridicat de includerea a 50 de hărţi şi planuri.
Ideea de bază a selectării acestor articole era aceea de a oferi cunoştinţe cuprinzătoare
despre epocă, vizând în primul rând pe specialişti, oferind o posibilitate de a identifica
stadiul actual al cercetărilor în diferitele domenii ale medievisticii. Astfel, editorii au
cuprins toate temele şi obiectivele referitoare Ia teritoriul Ungariei medievale, afirmând că
practicarea cercetărilor medievistice trebuie să ţină cont totdeauna de realităţile vremii.
Articolele reflectă în majoritatea cazurilor poziţia istoriografiei l_l1aghiare, în cazul
divergenţelor prezentând toate opiniile ştiinţifice importante. Astfel, şi în problemele
disputate între istoriografia maghiară şi cea a ţărilor vecine sunt prezentate argumentele
părţii contrare. Continuitatea daco-romană este tratată într-un articol independent, destul de
consistent, fiind prezentat într-o viziune istorică evoluţia problemei. Sunt tratate lucrările
lui A. Philippide, M. Friedwagner, D. Protase, C. Daicoviciu, A. Ambruster, C. C.
Giurescu, I. I. Russu, precum şi ale cercetătorilor din Ungaria şi alte ţări, începând cu W.
Tomaschek, R. Roesler până K. Horedt (Siebenbiirgen im Friihmittelalter. Stidosteuropa
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Jahrbuch, 17, 1986) şi G. Vekony. Articolul Transilvania este scris de Benk6 Elek,
prezentând succint istoria şi problematica cercetării acestui teritoriu din secolele IX-XIV.
Pe lângă articolele care tratează aşezările transilvane mai importante, sunt demne de
menţionat acelea care se ocupă cu secuii, saşii sau cu anumite zone din Transilvania cum ar
fi Ţara Bârsei. Pentru cercetătorii români pot fi interesante articolele: Ţara Românească;
Moldova; Legături româno-maghiare şi Românii.
Autorii articolelor sunt cei mai buni cunoscători ai temei respective, fiind clară
intenţia editorilor de a atinge un nivel ştiinţific cât mai ridicat. Temele mai intens cercetate
au fost împărţite în mai multe articole, iar cele care au fost neglijate sau astăzi nu mai au
referent sunt alcătuite pe baza bibliografiei. Desigur, diferenţa nivelelor de cercetare a
anumitor teme, precum şi colaborarea unui mare număr de autori face ca imaginea obţinută
să fie eterogenă. Însă este atins scopul principal al lexiconului: prezentarea cât mai fidelă a
nivelului actual al cercetării, oferind un punct de plecare pentru investigaţii ulterioare.
Acest fapt este înlesnit de prezentarea unei bibliografii minime la sfârşitul articolelor.
Desigur, un dicţionar de asemenea proporţii nu poate satisface toate pretenţiile dar
cu siguranţă el se constituie într-un foarte util instrument de lucru, recomandat celor
interesaţi în istoria medievală a Transilvaniei.
Szocs Peter Levente

Adrian Andrei Rusu, Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la 1700, Satu Mare,
Editura Muzeului Sătmărean, 1997, 386 p. + 16 pi.
Reputatul istoric medievist Adrian Andrei Rusu a dat la iveală recent o lucrare
indirect de câţiva ani, graţie seriei bogate de studii parţiale dedicate
ternei. Ţara Haţegului a intrat în atenţia cercetării sistematice - după unele timide strădanii
de secol XIX şi interbelice - abia prin eforturile întreprinse de Radu Popa şi de elevii săi,
începând cu anii '70 ai secolului nostru. În urma acestor cercetări a rezultat o monografie
de excepţie - ca şi cea dedicată Maramureşului - şi care tratează global chestiunile zonei în
secolele XIII-XIV, cu uşoare reverberaţii până spre 1450. Însă cercetările complexe
întreprinse în ultimele 2 decenii au dovedit că abordarea globală, în monografii vaste, a
regiunii după veacul XV devine anevoioasă, chiar imposibilă, pe măsura înmulţirii surselor.
Istoricul A. A. Rusu a înţeles între primii că este nevoie, încă o lungă perioadă de timp, de
abordări parţiale, de rezolvarea unor chestiuni speciale pentru a lămuri trecutul uneia dintre
cele mai reprezentative nuclee de viaţă românească din Evul Mediu. În această viziune se
înscrie tratarea exhaustivă - în limitele cunoştinţelor de acum - a vieţii religioase şi
bisericeşti din această regiune bine delimitată, până la 1700.
Lucrarea, în afara părţilor introductive şi de încheiere şi a bogatelor anexe,
cuprinde două secţiuni importante, anume Ctitorii şi Bisericile. Secţiunea dedicată ctitorilor
tratează în primul rând problema elitei româneşti haţegane, îi relevă vechile origini
cneziale, subliniază procesul transformării cnezimii în nobilime, statutul acestei nobilimi şi
integrarea sa în structurile oficiale ale regatului. Multe pagini sunt dedicate aici istorici
religioase a acestei elite, integral ortodoxe la început, influenţa şi presiunea catolicismului,
înfiinţarea comunităţilor catolice de "oaspeţi" spre finalul secolului XIII, politica regelui
Ludovic I, impactul avansării şi al atacurilor otomane, rolul conciliului de la FerraraFlorenţa, franciscanii, onomastica şi confesiunea, Reforma şi penetraţia sa în variantă
aşteptată şi anunţată
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calvină până la debutul regimului austriac în Transilvania. Autorul este preocupat şi de
dreptul de ctitorire, de funcţionarea practică a sa pri.1 ridicarea şi înnoirea sau dăruirea
bisericilor, de raportul dintre confesiunea ctitorului şi a enoriaşilor, de tablouri votive şi
pisanii, de ierarhia bisericii locale, de la preoţi şi protopopi până la episcopi şi de sinteza
culturală realizată în regiune. Secţiunea a II-a este mai concretă, deoarece trece în revistă
bisericile, adică sihăstriile, mănăstirile şi bisericile de mir, în total peste 60 de monumente.
Ele au fost cercetate în mod complex, de la documentul de arhivă şi de la istoriografie, până
la arhitectură, pictură, istoria artei şi mai ales, arheologie. Repertoriul bisericilor vechi se dă
pe sate, după un tipic anume: aşezarea satului, aşezarea bisericii (bisericilor), descrierea
planimetrică şi ca dimensiuni, ctitorul, fondarea, preoţii, genealogia familiei sau familiilor
nobiliare din zonă etc. De câte ori este posibil, micromonografiile sunt însoţite de desene,
planuri, hărţi, facsimile după documente, tabele genealogice, texte din pisanii, fotografii de
monumente, fresce, portaluri.
În final, autorul s-a îngrijit de publicarea în anexe a unei liste a tabelelor
genealogice cuprinse în lucrare, a listei ilustraţiilor, a bibliografiei, a indicelui de nume şi a
unui rezumat german, extrem de util pentru receptarea mai largă a lucrării.
Materialul faptic pe care l-a prelucrat autorul se bazează în măsură covârşitoare pe
cercetări proprii de paleografie şi diplomatică latină medievală, începute încă de la sfârşitul
anilor '70. Din aceste cercetări efectuate împreună cu doi colegi a rezultat un important
corpus de documente haţegane de secol XV, din care primul volum a fost publicat în 1989.
În paralel cu această muncă de documentare pe temeiul izvoarelor scrise, dl. Rusu a
desfăşurat un intens efort de cercetare arheologică la cetatea Haţegului şi în satele şi
locurile din jur, la Galaţi, Colţi, Baru, Prislop, Răchitova, Cerna, Vad, Nălaţi, Sălaşu de
Sus, Mălăieşti etc. Îmbinarea rezultatelor obţinute pe calea izvoarelor documentare şi în
parte narative cu cele reieşite din arheologia medievală l-au condus pe autor la încheieri
deosebite, originale, la concluzii adesea surprinzătoare. Natural, tratarea ctitorilor şi a
bisericilor din Ţara Haţegului reprezintă aspecte concrete, la prima vedere pozitiviste,
palpabile, cum se mai făcuseră şi în relaţie cu alte regiuni, "ţări" ale spaţiului românesc.
Însă în lucrarea de faţă nu este vorba doar de un repertoriu de biserici şi mănăstiri şi de o
listă de familii sau tabele genealogice. Se află aici un tablou al spiritualităţii româneşti
medievale dintr-o zonă bine delimitată a Transilvaniei, zonă care şi-a trăit specificul său
etnic prin câteva componente de bază, aflate mereu în corelaţie sau în interferenţă cu alte
spiri.tualităţi. Autorul vorbeşte despre un "model haţegan" de evoluţie etno-confesională a
elitelor româneşti şi .consideră că cele mai rezistente mărturii ale acestui "model" sunt
bisericile. Ele cumulează aproape întreaga cultură medievală şi evident cele mai vechi
dintre cele româneşti s-au păstrat cel mai bine în acest colţ sud-vestic al Transilvaniei,
despre care Haşdeu credea că este un nucleu de conservare a daco-romanităţii şi apoi al
românităţii şi unde s-au aflat capitala lui Decebal şi apoi a Daciei romane. Această
statornicie nu poate să fie pur întâmplătoare. Şi, de fapt, izvoarele istorice mărturisesc
legătura strânsă dintre antichitate şi lumea medievală în Haţeg.
Autorul a sesizat aceste rădăcini şi corelaţii din interiorul societăţii româneşti în
lucrarea de faţă şi în multe din studiile sale parţiale, dar nu s-a ferit să studieze influenţele şi
interferenţele. Grupurile etnice, populaţiile, popoarele, naţiunile, ca şi indivizii, nu trăiesc şi
nu pot trăi în izolare. Iar Transilvania este prin excelenţă exemplul unor interferenţe etnice
şi confesionale. Autorul le-a studiat aici prin prisma "modelului haţegan", care s-a mişcat
mereu între identitate şi influenţă, între tradiţia internă şi înnoirea venită din afară, fără să-şi
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piardă vreodată esenţa sa românească. Lucrarea dovedeşte că această trăire a identităţii prin

alteritate a fost până la urmă benefică, fortificând cocietatea locală. Ortodoxia s-a
confruntat cu catolicismul şi cu calvinismul. Stilul arhitectonic local de sorginte bizantină sa calchiat şi pe modele occidentale, cnezii s-au înnobilat în mare măsură şi au purtat nume
cu dublă rezonanţă, preoţii au scris în slavonă, dar şi în latină, sau maghiară şi română.
Despre toate acestea vorbeşte cu multă ştiinţă autorul şi atrage atenţia, uneori direct, cu
înverşunare, alteori printre rânduri că "istoria unică şi unitară", predicată de unii altă dată,
era de domeniul mitului şi al "comenzii sociale". Este evident că regimul comunist
impusese, mai ales în anumite perioade o viziune artificială asupra trecutului, inclusiv a
celui medieval şi exagerase idea unităţii cu orice preţ. Fireşte, aceste exagerări erau vizibile
şi sunau a slogan, având pentru unii rezultat invers decât cel dorit de iniţiatori. Dl. Rusu
demonstrează prin această cercetare pertinentă că analiza corectă a tuturor aspectelor, de la
adaptarea cnezimii române la modelul adus de statul ungar până la primirea calvinismului
de către unii haţegani, de la repudierea unor clişee, până la lansarea unor îndrăzneţe ipoteze,
nu face decât să sublinieze perenitatea civilaţiei româneşti în Haţeg, din finalul etnogenezei
până la 1700, când domnia sa îşi încheie investigaţiile. Lecţia lucrării este că identitatea şi
perenitatea românilor nu au nevoie de exagerări pentru a fi evidenţiate, că ele ies la iveală
de la sine, prin cercetări profesionale şi oneste. Natural, între ipotezele şi interpretările
autorului - cum singur mărturiseşte - rămân unele care pretind confirmare, cercetări în
plus, discuţii cu alţi specialişti, ceea ce este benefic pentru continuarea investigaţiei. Ne
gândim la aspecte ca: raportul dintre arhitectura de lemn şi cea de piatră sau zid, momentul
reluării construcţiilor religioase de piatră în evul mediu, caracterul diplomelor regale din
1366 - dintre care una este în mod cert privilegiu "mare" sau solemn şi se referă la întreaga
Transilvanie, raportul dintre confesiune, calitatea de nobil şi cea de demnitar sau slujbaş în
statul ungar, calitatea de "regnicolari" a românilor medievali, conceptul de "oportunism"
politic, social sau religios cu trimitere la elita haţegană şi nu numai etc. Oricât de complex
am trata lucrurile şi oricât de mult ne-am feri de clişeele din trecut, studiul realităţii "aşa
cum a fost" - cât este el omeneşte posibil - conduce la o concluzie susţinută deplin de
lucrarea de faţă: "modelul haţegan" din perspectiva globalităţii este comparabil cu cel
bănăţean şi maramureşean şi se încadrează în modelul românesc transilvănean, care, la
rândul său, dincolo de statutul elitelor, este parte a modelului medieval românesc în
ansamblu.
Numai prin astfel de cercetări monografice regionale se poate însă reconstitui
corect întregul şi, pentru reuşita unei astfel de tentative, studiile parţiale, pe zone istorice şi
perioade distincte trebuie continuate şi încurajate în primul rând. Dl Rusu convinge în acest
sens, printr-o lucrare alertă, scrisă atractiv, chiar şi pentru nespecialist, o lucrare în care
datul sec al izvorului capătă viaţă şi în care ies deplin la lumină virtuţile arheologiei
medievale pentru reconstituirea unor epoci. Nume consacrat de-acum cu mare succes în
istoriografia românească, A.A. Rusu a beneficiat şi de concursul generos al Editurii
Muzeului Sătmărean, căreia i se cuvin mulţumiri şi urări de a continua mecenatul început
atât de promiţător pentru medievistică în 1997.
Ioan-Aurel Pop
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Paul Niedermaier, Der mittelalterliche Stădtebau in Siebenburgen, im Banat und
im Kreischgebiet. Teii I. Die Entwicklung vom Anbeginn bis 1241, Gundelsheim,
Arbeitskreis fiir Siebenbi.irgische Landeskund Heidelberg, 1996, 324 p.
Ceea ce Paul Niedermaier ne prezintă, în prelungirea preocupărilor domniei sale
de urbanism medieval, este, trebuie să o recunoaştem dintru-nceput, o lucrare cel puţin
ciudată. Prima surpriză o constituie însăşi titlul: oraşe construite până la invazia tătară din
1241, pe teritoriul transilvan ! Oricât am fi de îngăduitori cu ipoteza existenţei lor, ori cu
premise urbane, mai mult ori mai puţin consistente, am rămâne totuşi stupefiaţi să
constatăm că acest lucru a ajuns să se transforme într-o construcţie istorică de o asemenea
dimensiune. Chiar dacă, cu acest prilej, autorul nu mai poate face abstracţie de arheologia
medievală - aşa cum a procedat consecvent până acum, în toate lucrările publicate - o face
într-un fel surprinzător. neconform cu orice practică ştiinţifică. Anume, arheologia
medievală rămâne, pentru Paul Niedermaier, doar atunci valabilă când pare a-i conveni.
legată fiind de teoria dezvoltării urbane pe baza loturilor de case şi monumente identificate
în hărţile secolului al XVIII-iea. Cu alte cuvinte, toate începuturile viitoarelor oraşe din
Transilvania şi vecinătăţi ei, din preajma începutului de mileniu II, sunt deduse din hărţile
de care vorbeam, fără ca ele să aibă vreo cronologie fină, verificată din alte surse istorice.
Dar, în lipsa acută a documentelor scrise, tipică pentru perioada istorică abordată, şansa
ţinea doar de documentele arheologice. Ceea ce rezultă din metodologia unilaterală arătată
este aproape de necrezut: reconstituirile grafice ale oraşelor Timişoara ( 1240) (p.91 ), Cluj
(1241) (p.139), Oradea (1240) (p.154), Alba Iulia (1240) (p.160), Cenad (p.165), Sibiu
(1200 şi 1240) (p.206 şi p.259), Sebeş ( 1240) (p.222), Rîşnov (în jurul lui 1215) (p.244),
Cisnădie (în jurul lui 1225 şi 1240) (p.251 şi p.253), Codlea ( 1240) (p.255). Acelaşi cititor
înmărmurit, poate vedea pe aceste reconstituiri ziduri de fortificaţii, biserici, mănăstiri,
străzi, turnuri-locuiţă, case şi grădini, şi alte amenajări.
Să vedem doar câteva exemple. Primul, Clujul, este considerat întemeiat ca oraş pe
locul unui castru roman (inexistent !, corect oraş), deja la sfârşitul secolului al Xii-lea.
Singurul şi probabil cel mai puternic argument al autorului, în favoarea acestei opinii este
instalarea benedictinilor la Cluj-Mănăştur, prima cetate medievală, eveniment echivalând
cu dezafectarea cetăţii respective. Autorul cunoaşte câteva eclave de locuire anterioare
anului 1240, care, din punct de vedere arheologic, nu sunt confirmate. În schimb, nu i s-a
părut ciudată plasarea bisericii parohiale în afara zidurilor presupusei fortificaţii de la
începutul secolului al XIII-iea, împreună cu apariţia, sincronă, a unui cimitir, în interiorul
incintei. Oradea pare a fi reconstituită primordial după stampe de la sfârşitul secolului al
XVI-iea şi altele din secolul al XVII-iea. Cine este familiarizat cu istoria oraşului, constată
însă că se foloseşte reconstituirea, foarte fantezistă, a lui Gyalokay J „ de la începutul
secolului nostru. După sinteza menţionatelor izvoare, cetatea episcopală are două incinte de
piatră, cu două turnuri, o capelă pe lângă biserica catedrală şi clădiri răzleţe. Fortificaţiile
care apar în jurul oraşului, desenate la sfârşitul secolului al XVI-iea, sunt transferate, fără
nici cel mai mic temei, Olosigului de după 1241. Imaginea corectă, încă foarte parţială, a
Oradiei, a început să fie redată după şapte ani de cercetări arheologice sistematice. Trebuie
să o scriem că, din păcate, nimic din ipotezele arhitectonice ale domnului Niedermaier nu
se confirmă prin ele. Cenadul, cu două planuri cunoscute de la sfârşitul secolului al XVIllea, are, în acest volum, toate clădirile aflate atunci în ruină moştenite din perioada
anterioară tătarilor ! La Timişoara se vorbeşte, din nou, despre un castru roman preluat în
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evul mediu, lucru pe care nici cel din urmă specialist al epocii romane nu ar cuteza să-l
susţină fără riscul de a fi considerat cel puţin total dezinformat.
Datele şi, mai cu seamă, interpretările istorice sunt tributare într-o proporţie
însemnată paginilor scrise de către Ştefan Pascu (Voievodatul Transilvaniei). Cum o
serioasă critică a celor patru volume, apărute cu titlul menţionat, nu s-a făcut la timpul
potrivit, autorul volumului de care ne ocupăm, cu scuza parţială a unui arhitect-istoric, preia
numeroase greşeli prezente acolo. Dincolo de ele, nu vedem totuşi cum de a fost posibil să
supraliciteze folosinţa terminologiei latine, care, aşa cum este bine ştiut, nu era în măsură să
delimiteze prin urbs şi civitas, adevăratele centre urbane, de fortificaţii. Aceeaşi
bibliografie utilizată, de astă dată mai veche, îl fac pe autor să vorbească despre Dej ca
despre unul dintre cele mai importante aşezări administrative şi fortificate din secolele XlXlll, să folosească cronologii depăşite (a cetăţii de la Porumbenii Mici, de pildă), să se
refere la cetăţi imaginate, dar necunoscute (Reghin, de exemplu) etc.
O încredere atât de absolută în evoluţia urbană, extrasă din hărţi şi planuri de secol
XVIII, fără ca ea să fie sprijinită solid pe cercetarea arheologică, însoţită de o critică severă
a documentelor scrise şi a istoriografiei, transpusă apoi într-un şir de reconstituiri grafice, ni
se pare a se numi mai curând un exerciţiu de fantezie, decât o întreprindre ştiinţifică
veritabilă. A încerca aici să corectăm tot ceea ce nu poate fi socotit ca anterior mijlocului
secolului al XIII-iea, ar însemna să scriem o nouă carte. Şirul de termeni ca: probabil,
ipotetic, nesigur, îndoielnic, nedemonstrabil şi altele asemenea, ar deveni constante ale
analizei de detaliu. Cititorul străin, căruia i se adresează în primul rând volumul, ar rămâne
cu o imagine cu totul falsă asupra progreselor înregistrate de cercetarea istoriei oraşelor din
Transilvania şi vecinătăţile ei, care fac astăzi parte din România. Pentru cercetarea internă,
o astfel de lucrare va produce întotdeauna confuzie, atunci când, prin progresul cercetărilor,
vor fi dezvăluite componentele reale ale oraşelor, componente defalcate pe segmente
cronologice foarte precise.
Metodologia de arhitect a domnului Niedermaier nu ne convinge în nici un fel
pentru perioada pe care şi-a propus să o trateze şi ni se pare, doar într-un oarecare procent,
de utilizat prudent pentru perioade istorice mai noi. Cercetarea evoluţiei arhitectonice a
oraşelor este departe de a fi fost definitivată, aşa încât direcţii de lucru, mai fertile decât
acelea ale planimetriei şi lotizărilor, sunt încă de împlinit. Oricum, prea puţin se modifică
din certitudinea că oraşele Transilvaniei au apărut, de fapt, doar în secolul al XIV-iea.
Adrian Andrei Rusu

Engel Pal, Magyarorszag vilagi archontol6giaja. 1301-1457, 1-11, Hist6ria. MTA
Tortenettudomânyi Intezete, Budapest, 1996, 565 +266 p.
Autorul acestui volum este, la acestă oră, unul dintre cei mai reputaţi medievişti
din Ungaria. Din laboratorul său, a ieşit la iveală unul dintre cele mai interesante şi
perform.ante volume care s-au văzut în ultima vreme. După o informaţie adunată cu trudă,
din câteva zeci de mii de documente care acoperă intervalul dintre instalarea Angevinilor şi
urcarea pe tron a lui Matia I Corvinul, sprijinit copios de facilităţile computerului, Engel
Păi nu ne scrie o nouă istorie a Regatului Ungariei, ci ne oferă toate "stafurile"
administraţiei civile, de la curtea regală şi până la provincie. Ca să fim mai precişi, sunt
înfăţişaţi în liste, baronii (palatinul, judele ţării, voievodul Transilvaniei, banul Slavoniei,
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banul Dalmaţiei şi Croaţiei, banul de Macsva, banul de Severin, banul Bulgariei, voievodul
Rusiei, vistiernic, comis, stolnic, paharnic, conetabil, uşier, toţi marii slujbaşi ai reginei),
prelaţii (între care episcopii de Cenad, Transilvania, Oradea), cancelarii (mari şi mici,
secreţi, comitele capelei), apoi comiţii tuturor comitatelor (cei transilvani separat între
p.246-252), castelanii şi stăpânii cetăţilor, membrii curţii regale, listele ierahiei marilor
demnitari din fiecare domnie. Volumul al doilea nu este decât un consistent indice care
conţine familiile nobiliare care au avut purtători de demnităţi.
Fie şi numai din înşirarea cuprinsului, medievistul care se ocupă de Transilvania şi
vecinătăţile ei, poate înţelege cu uşurinţă că este şi va fi un instrument de lucru
indispensabil pentru tot ceea ce se va mai scrie referitor la perioada 1301-1457. Parcurgerea
atentă a paginilor ne dovedeşte că investigaţia autorului informează doar asupra unor
personaje ori realităţi care sunt încă ascunse în documente inedite ori cvasinecunoscute
istoriografiei româneşti, invitându-ne să facem pasul următor, acela de a scrie noi pagini de
interpretare. La volumul de lucru învestit, observaţia nu trebuie luată, nicidecum drept o
critică, ci, dimpotrivă drept o extraordinară facilitate pentru viitor. Autorul se dovedeşte a fi
fost extrem de atent la istoriografia românească pe care o utilizează sistematic şi, în
majoritatea cazurilor, cu selecţia critică cea mai corectă, mai ales atunci când are de trimis
către cetăţi din teritoriul de astăzi al României. Mai mult decât atât, găsim adesea puncte de
vedere destul de ferme legate de localizarea unor fortificaţii. Vom cita exemplele de la
Caransebeş-Turnu Ruieni, Jdioara-Lugoj, Gureni-Grădeţ etc. Comiţii şi castelanii sunt,
totdeauna când este posibil, indicaţi ca aparţinători de familia unui demnitar anume. Se
aplică aici principiul slujbelor acordate pro honore, principiu medieval descoperit şi
demonstrat tot de către Engel Pal, într-un volum mai vechi. Faţă de arhondologia lui
Wertner Mor ( 1906-1907), care i-a servit ca model şi inspiraţie la titlu, Engel Pal stabilieşte
şi biografiile politice ale personajelor sale. Singurul lucru care mai rămâne în afară, pentru
Transilvania cel puţin, este administraţia scaunelor şi a oraşelor săşeşti, la nivelul juzilor
regali, nu la acela al organelor alese. Apar mereu corecţii la lucruri ştiute (ex. originea
poloneză a episcopului Matei de Alba Iulia, în loc de italiană), ipostaze şi funcţii
necunoscute pentru personaje originare din Transilv,ania (ex. Ioan Cînde de Rîu de Mori
este, la 1450, guvernator al prioratului ioanit de la Vrana), surprize legate de ingerinţele
regatului ungar peste Carpaţi (ex. castelan de Argeş la 1427) şi multe altele. Notele de
subsol sunt dedicate unor precizări diplomatice, stabilirea unor falsuri, justificărilor şi
corecţiilor cronologice.
Lucrarea este, probabil, la limita superioară a informării documentre, cu o
sintetizare pe măsură. Metodologic, este sigur vorba despre o culme a istoriografiei
pozitiviste. Orice mărunt fapt istoric, orice context istorico-geografic, dobândeşte o
dimensiune politico-administrativă foarte solidă, mereu controlabilă ori încadrabilă. Deşi
este necesară, suntem convinşi că o continuare cronologică (până la prăbuşirea Regatului
Ungariei), nu se va naşte curând, iar realizarea ei, tot de către un singur autor, ni se pare de
neegalat.
Adrian Andrei Rusu
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torokkori telepiilesei ( 1554-1579),

Szeged, 1996, 187 p + I h. (Del-Alfiildi evszazadok 8).
Volumul este destinat celor care doresc să cunoască mai bine şi să folosească
topografia Banatului de la începuturile epocii premoderne. El se bazează pe izvoare turceşti
de impozitare (deftere), care, în a doua jumătate a secolului al XVI-iea, au oglindit situaţia
aşezărilor din Banatul turcesc. În el lipsesc deci sangeacul Lipovei şi sudul Mureşului, până
la Haţeg, districtele Lugojului, Caransebeşului şi Severinului, cu valea Nerei şi Orşova.
În scurta introducere de la început, autorul defineşte teritoriul de care se ocupă,
apoi face câteva consideraţii privitoare la evoluţiile demografice (foarte perturbate deja din
secolul al XV-iea, datorită turcilor), despre uriaşul gol documentar-scris care acoperă
Banatul secolelor XV-XVIII. Se trec în revistă defterele cunoscute până în prezent şi modul
în care au fost valorificate. Printre altele, se fac trimiteri bibliografice către Archivum
Ottomanicum, revistă care conţine studii importante despre românii bănăţeni sub dominaţia
turcă.

În contiuare sunt împărtăşite problemele cauzate de transcrierea arabă, operaţiune
care trebuie să fie întregită cu vocale. Lucrul este demn de notat, căci de aici rezultă un
anume relativism al formei toponimelor. Identificările, la fel de dificile, se bazează mai ales
pe lucrări cartografice din secolul al XVI II-iea, puse la punct de către militari.
Economia lucrării mai conţine un îndreptar în folosirea repertoriului, apoi
repertoriul localităţilor, în ordine alfabetică, prescurtările bibliografice (unde se vede că, din
păcate, istoriografia română nu l-a servit deloc pe autor, cu toate că, trebuie să o scriem
răspicat, el este unul dintre cei mai informaţi şi serioşi medievişti), apoi lista localităţilor
aşa cum apar în deftere şi, la sfârşit, o hartă extrem de utilă pentru localizarea aşezărilor.
Printre altele, atragem atenţia asupra menţionării unor mănăstiri ortodoxe, care par
a fi, în majoritate, sîrbeşti, mănăstiri care trebuie obligatoriu confruntate cu listele
cunoscute până în prezent.
Adrian Andrei Rusu

Ioan Aurel Pop, Instituţii medievale româneşti. Adunările cneziale şi nobiliare
(boiereşti) din Transilvania În secolele XIV-XVI, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991
(255p. + Resume + ilustraţii)
Lucrarea a apărut la abia doi ani după ce Ştefan Pascu publica ultimul volum, al
IV-iea, din Voievodatul Transilvaniei şi a marcat intrarea cercetării istoriei medievale a
acestei provincii într-o etapă nouă, eliberată de constrângeri ideologice şi autorităţi. Deşi
evită pe cât posibil polemica explicită, ea cuprinde în sine jaloanele unei noi înţelegeri a
istoriei Transilvaniei, sintetizând şi dezvoltând principiile şi acumulările unei părţi a
istoricilor români, dornice de a pune pe alte baze teoretice discursul istoric, viciat vreme
îndelungată de felurite partizanate şi dogme. Este şi motivul principal pentru care am
socotit potrivit ca prezentarea ei să nu lipsească din sumarul primei reviste de medievistică
ardeleană. Alegerea subiectului reprezintă, apoi, în sine, un act de temeritate, căci adunările
obşteşti ale cnezilor, nobililor şi boierilor exprimă formele şi măsura supravieţuirii şi
afirmării, în cele din urmă politice, a poporului român din regatul medieval maghiar.
După o introducere scurtă, cu trimiteri expeditive la bibliografia de bază a temei,
primul capitol se referă la Romanii din Transilvania şi adunările de stări. Pe baza analizei
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documentelor din perioada secolul XIII-prima jumătate a secolului al XIV-iea, autorul
conchide fără echivoc: la nivel central transilvănean "rnmânii aveau încă rol politic, erau
cunoscuţi ca factor "constituţional" (p.15), aducând ca argument şi prezenţa lor cu un corp
distinct în armata voievodatului. Reprezentanţii lor în congregaţii erau cnezii şi voievozii,
clasă feudală, asimilată de facto cu nobilimea acelei vremi. Excluderea din congregaţii a
fost rezultatul unor revolte şi infidelităţi repetate, care au pus în primejdie stăpânirea
regatului ungar în "părţile trasilvane", al consacrării libertăţilor româneşti de la sud şi
răsărit de Carpaţi la 1359, însoţită de o stare de revoltă generală în lumea românească. Prin
măsurile regelui Ludovic de la 1366 s-a condiţionat stăpânirea pământului de recunoaşterea
regală prin act scris şi de apartenenţa la catolicism, ceea ce a frânt cnezimea românească în
două, a determinat pe cnezii recunoscuţi să se alăture individual nobilimii, împiedicând
constituirea unei stări nobiliare româneşti de sine stătătoare. Ca o compensaţie la
excluderea din congregaţii, adunările centrale ale privilegiaţilor, asistăm, subliniază autorul,
la o înflorire a adunărilor locale, pe ţări, comitate şi districte, care devin astfel cadrul cel
mai înalt de manifestare a a feudalităţii româneşti, adaptate şi influenţate şi ele de
instituţiile oficiale similare. Deşi mai cu seamă întăreşte concluzii formulate şi mai înainte,
I.A .Pop le sporeşte argumentaţia şi le conferă o nouă vigoare într-unul din cele mai
sintetice şi convingătoare capitole scrise pe această temă.
Al doilea capitol, cu rol introductiv la subiect, enumeră pe scurt instituţiile proprii,
autonomiile teritoriale (Haţeg, Făgăraş, Banat etc.) şi celelalte elemente subsumate
caracterului românesc al ţării transilvane.
Statutul social-economic şi juridic al cnezilor din ţările române în secolele XIVXVI constituie conţinutul celui de-al treilea capitol, prilej pentru autor de a-şi exprima
opiniile într-una dintre cele mai dezbătute probleme ale medievisticii româneşti. Se susţine
poziţia care afirmă originea cnezimii din comunităţile săteşti, caracterul său unitar în spaţiul
românesc în etapa "prestatală", adică până către mijlocul secolului al XIV-iea în care clasa
a intrat într-un proces de disoluţie, după care e analizată situaţia specifică din cele trei ţări
române. Împotriva unor istorici tradiţionali, istoricul afirmă cu tărie faptul că cnezul "este
un feudal în formare, care stăpâneşte sate sau părţi de sate şi pentru care muncesc supuşii
săi". Şi, în continuitate, privitor la aşa-numita "înnobilare", în care unii au văzut o
schimbare decisivă şi instantanee de statut juridic: "Recunoaşterea cnezului ca stăpân în
cnezatul său nu reprezintă la început o schimbare de fond, ci transformarea unui feudal
tradiţional, fără document scris într-unul semioficializat... (p.49). Este subliniată judicios şi
dubla natură a cnezatului, aceea de funcţie administrativ-judecătorească (lwnor) şi stăpânire
a pământului (dominium), cea de a doua fiind anihilată în cazul suprapunerii prin danie
regală a altui stăpân feudal, cnezul decăzând astfel în categoria oamenilor dependenţi. În
opinia autorului, în secolele XIV-XV cnezimea este încă, în cea mai mare parte "o clasă
feudală", aflată pe calea unor transformări, care se vor accentua în secolele următoare. Noi
am ajuns totuşi, recent, la concluzia, că existenţa cnezimii ca şi clasă feudală, adică
proprietară liberă, stăpânind fără acte, în Transilvania şi Ungaria încetează în deceniul al
şaselea al secolului XV, când se generalizează în acte termenul de nobil. O vreme pământul
nobiliar mai este denumit cnezat, datorită specificului stăpânirii şi în vitutea uzanţei, dar
cnezi de aci încolo vor fi desemnaţi numai cei aflaţi în dependenţă.
Al patrulea capitol se ocupă de Structura şi organizarea adunărilor cneziale şi
nobiliare româneşti, inventariind toate adunările cneziale, nobiliare şi boiereşti cunoscute
în secolele XIV-XVI din trei "exemple" zonale semnificative: Ţara Haţegului, Banat şi
Făgăraş (Ţara Oltului), cu locul, data, numele şi calitatea tuturor participanţilor şi alte
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elemente specifice. Între altele, se subliniază statutul esenţialmente feudal al acestor
adunări, combătându-se imaginea idilică, democratic-egalitară promovată de istoriografia
mai vel:he.
Ultimul capitol, cel mai amplu (p.84-21 O) extinde cuprinderea la întregul spaţiu
dintre Carpaţi şi Tisa, adăugând la cele trei zona Hunedoara-Deva, zona Crişurilor,
Maramureşul şi regiunile româneşti vecine şi analizează detaliat Competenţele, atribuţiile şi
activitatea adunărilor cneziale şi nobiliare româneşti. Din examinarea în detaliu a fiecărei
adunări, autorul a reuşit să extragă o serie de argumente, care i-au permis să formuleze,
pentru prima oară în istoriografia română, constatări şi judecăţi de mare pătrundere şi
soliditate. A reieşit, astfel că originea acestor adunări este mult mai veche decât primele
atestări şi că atribuţiile lor au fost constant reduse sau suprimate, majoritatea ajungând
aproape exclusiv scaune de judecată. După scopul întrunirii lor, pe lângă cele de judecată,
s-au constatat adunări de alegere a unor instanţe şi solii, adunări de protest, de formulare a
unor petiţii şi plângeri, de consemnare în scris şi confirmare a vechilor libertăţi, adunări de
adeverire, de hotărnicire, de punere în stăpânire ş.a. Se întrunesc, fie din iniţiativă internă,
românească, de obicei periodic, fie la iniţiativa unei oficialităţi. În pofida unor adaptări
după instituţiile oficiale, ele rămân instituţii româneşti în exclusivitate, în componenţa,
funcţionalitatea şi rosturile lor. Ele au evoluat, urmând transformările clasei feudale, de la
adunări de cnezi, la adunări de cnezi şi nobili, apoi exclusiv de nobili români (boieri în
Făgăraş). Menirea lor profundă a fost aceea de a apăra oazele de libertate românească,
prezente pe tot cuprinsul Transilvaniei şi al regiunilor româneşti adiacente, de a recâştiga
drepturile pierdute. Istoricul constată cu faptul de mare interes că "cererile acestor adunări
se îndreaptă mereu spre trecut, poartă în le amintirea unei îndepărtate epoci de libertate,
care trebuie reînviată" (p.119), iar privilegiile obţinute de către unele comunităţi româneşti
nu reprezintă decât recunoaşterea unor vechi drepturi şi libertăţi încălcate. "Ei au avut totul
şi li s-a răpit foarte mult" afirmă istoricul, în continuarea unei constante seculare a
istoriografiei româneşti.
I.A.Pop susţine ferm că în perioada cercetată nobilii proveniţi din cnezi "au
continuat să rămână români, în toate zonele unde ei s-au conservat, au fost apărători ai
rânduielilor româneşti, ai vechilor libertăţi, pe care, după cum cerea noua regulă, s-au
străduit să le transforme în privilegii" (p.215). Mai subliniem aici observaţia autorului
privitoare la dreptul utilizat la judecăţile din Banat numit în documente ius Volachie,
"dreptul Ţării Româneşti", pe care crede că ar putea fi ţara românească în sens generic,
întinsă peste tot acolo unde trăiau românii, care reprezintă o sugestie pentru reluarea unei
intuiţii extraordinare a lui Iorga, cu privire la noţiunea de "ţară românească". Pentru autor,
adunările obşteşti, ca şi clasa feudală: cnezii, nobilii, boierii, ca şi proprietatea lor: cnezatul,
boieronatul, ca şi "ţările" sau districtele sunt realităţi străvechi sau mai noi, recunoscute de
autorităţi, fiindcă n-au putut fi eludate sau destrămate. Ele argumentează faptul de
necontestat că, cel puţin până la sfârşitul secolului al XVI-iea, românii din Transilvania nau fost lipsiţi de clasa lor conducătoare, participând prin ea în forme specifice la istoria
majoră.

Cartea istoricului clujean s-a validat deja, în anii care au trecut de la apariţia ei ca
de drum în efortul de înnoire pe care istoriografia românească îl
desfăşoară în cercetarea uneia dintre cele mai generoase epoci ale istoriei naţionale.
Lucrarea este prevăzută cu o bibliografie esenţială, indice onomastic şi toponimic,
ilustraţii alb-negu şi un scurt rezumat în limba franceză.
referinţă şi deschizătoare

Ioan
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Konrad G. Giindisch, Das Patriziat siebenbiirgischer Stădte im Mittelalter,

Băhlau Verlag Kăln Weimar Wien, 1993 (Studia Transylvanica; Bd. 18), 465 p.

Konrad Giindisch, afirmat deja prin studiile asupra păturii conducătoare a saşilor
din Transilvania şi colaborarea la marile ediţii de izvoare Documenta Romaniae Historica.
seria C. Transilvania şi Urkundenbuch wr Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen, ne
oferă prin lucrarea de faţă, susţinută ca teză de doctorat la Universitatea din Tiibingen în
anul 1989, proba deplinei sale maturităţi şi consacrări ca istoric al evului mediu ardelean.
În partea introductivă autorul face o prezentare sintetică a stadiului cercetării în
domeniul istoriei oraşelor săseşti şi al izvoarelor documentare şi îşi conturează obiectul
cercetării. Noţiunea de bază, aceea de patriciat, este definită ca pătura socială superioară a
oraşelor medievale, pătura conducătoare de negustori, comercianţi şi rentieri, care, fără a fi
cu totul impermeabilă altor elemente, avea pretenţii exclusive la locurile din consiliu.
Utilizată în istoriografie încă din secolul trecut, noţiunea este o creaţie a umanismului
Renaşterii şi se regăseşte chiar într-un document din Cluj de la anul 1587. Lucrarea
reprezintă în primul rând o cercetare aprofundată a patriciatului oraşelor Cluj şi Bistriţa în
epoca medievală (sec. X - 1526), cu extindere, pe această bază, asupra dezvoltării şi
structurii patriciatului oraşelor săseşti din întreaga Transilvanie.
Autorul i-a dat o constituţie tripartită: "Premise", "Patriciatul grebional" (Das
Grafenpatriziat) şi "Patriciatul întreprinzător" (Das Unternehmerpatriziat), ultimele două
constituind, desigur, capitolele fundamentale.
"Premisele" tratează mai întâi problema apariţiei oraşelor transilvănene, care
posedă în parte şi o moştenirea antică, dar în discontinuitate, încercând o tipologizare a lor:
cazul specific al oraşului "episcopal" Alba Iulia, Clujul născut în jurul vechii fortificaţii
romane, oraşele miniere: Dej, Rodna, Baia de Arieş, Bistriţa născută din dezvoltarea unei
aşezări rurale, în fine, oraşe datorate funcţiei lor administrative şi comerciale: Sibiu,
Braşov, Sebeş. În cea de-a doua parte este abordată autonomia comunală cu instituţiile şi
dregătorii ei, subliniindu-se rolul consiliului orăşenesc ca instrument de putere.
A doua parte debutează cu o comparaţie între greavi şi ministerialii din Europa
apuseană, o categorie socială cu rol proeminent în dezvoltarea socială şi de stat. Alcătuită
din slujitori ai regelui şi marilor feudali, aflată în ascensiune socială şi având tendinţa de a
se constitui ca stare, ministerialii au devenit apţi pentru colonizarea germană în est,
formând, cel puţin în parte, categoria locatorilor, adică a organizatorilor şi conducătorilor
colonizării. În Ungaria categoria socială, similară până la identitate, este cea a "slujitorilor
regelui" (servientes regis). Desemnată cu termenul de comes, în germană graf, această
categorie de greavi-ministeriali a reprezentat în oraşele din Transilvania pătura
conducătoare până către mijlocul secolului al XV-iea, alături de negustori şi meşteşugari.
În concret, sunt prezentate apoi familiile de grcavi Brendel din Rodna, Hermanns,
Găbel şi Henning din Bistriţa, Stark şi Szekely din Cluj, Simon din Braşov ş.a., specificul
activităţii lor, rolul lor în viaţa oraşelor, evoluţia familiilor, relaţiile cu nobilimea din jur,
autonomia comunală, evoluţia comunităţilor săseşti, fiind atinse într-un fel sau altul toate
probleme majore ale istoriei saşilor de la colonizare până în prima jumătate a secolului al
XV-iea. Elemente deosebit de dinamice, greavii s-au afirmat s-au impus nu numai în
oraşele şi târgurile de provenienţă, ci au dobândit funcţii de stat şi proprietăţi funciare în
comitate, s-au înrudit prin căsătorie cu familii nobiliare maghiare, topindu-se în sânul
nobilimii ardelene începând cu a doua jumătate a secolului al XIV-iea. În această privinţă
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lor se aseamănă cu cea a elitei cnezimii româneşti înnobilate, care a urmat, cu o
întârziere cronologică, acelaşi drum.
Partea a treia şi ultima este dedicată patriciatului ridicat din rândul
întreprinzătorilor din comerţ, finanţe şi minerit, format din acele familii, puţine Ia număr,
care au ajuns, pe baza bogăţiei acumulate, să monopolizeze şi puterea - funcţiile principale
şi locurile în Consiliu - , bucurându-se evident de cel mai mare prestigiu social. Printr-o
analiză din unghiuri multiple şi în detaliu a unor cazuri concrete, istoricul reuşeşte să
demonstreze existenţa şi să contureze cu evidenţă notele specifice ale acestui nou patriciat,
ale cărui începuturi sunt detectabile în împrejurările anarhiei feudale din primii ani ai
secolului al XV-iea, când elemente din pătura conducătoare a saşilor au luat partea regelui,
pe când greavii, identificaţi în parte cu nobilimea, au sprijinit tabăra adversă. O cercetare
aplicată de mare interes şi originalitate este cea asupra structurii sociale, realizată pe baza
analizei socotelilor orăşeneşti ale principalelor oraşe ardelene. Cea mai importantă realizare
în plan politic a acestui patriciat, victorios la jumătatea veacului XV este, încadrarea
oraşelor în sistemul de stări al voievodatului, prin constituirea Universităţii săseşti, care
funcţiona, în opinia autorului, asemenea unei "ligi a oraşelor"(Stădtebund). Sunt abordate
momente şi fenomene majore ale epocii Corvineştilor: constituirea "unio trium nationum",
a universităţii săseşti, raporturile cu Matia Corvin ş.a.
Lucrarea este prevăzută cu mai multe anexe, de mare utilitate: liste cronologice ale
pesonalităţilor conducătoare din Cluj, Bistriţa şi Braşov, tabele genealogice ale unor familii
patriciene cu trimiteri bibliografice, indice de locuri şi persoane, lista izvoarelor de arhivă, a
ediţiilor de documente şi a literaturii de specialitate. Toate la un loc dau imaginea reală a
unei solide şi complete, extrem de bine documentate, având multe elemente de noutate, care
recompune o imagine convingătoare a unui fragment de istorie socială a Transilvaniei
medievale, ce va rezista cu siguranţă multă vreme eroziunii timpului
anumită

Ioan
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