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Mentalităţi

Between the Sacred and Profane: The Trial by Hot Iron Ceremony
Based on the "Regestrum Varadinense"
Maria MAK6 LUPESCU
"O God, the just judge, we humbly pray you to deign to bless and sanctify
this fiery iron, which is used in the just examination of doubtful issues. If this
man is innocent of the charge from which he seeks to clear himself, he will
take this fiery iron in his hand and appear unharmed; if he is guilty, Jet your
power declare that truth in him ... " 1
•

With these words medieval priests initiated one common form of trial by
ordeal. The medieval ordeal is a subject of great intrinsic interest and fascination. It
is one of the most dramatically alien practices of medieval society and, such as, it
requires explanation. To offer a plausible meaning of the ordeal is not an "easy"
question because just as anthropologists seek to understand the inner rationale of
strange and apparently incomprehensible practices and beliefs among people of
other cultures, thus the medievalists are confronted with the issue of a custom
which bas no familiar counterpart in the modem West, in the modem world. For
some scholars, the ordeal is a hurdle and a challenge. 2 For others, ordeal represents
a case of the disengagement of the sacred from the profane: "For if ever there was
an area where the sacred penetrated into the chinks of the profane and vice versa, it
was in the ordeal."3 In around 1225, for instance, in the Cathedral from Oradea it
was possible, in the same saintly "house of God", both to be baptized as a Christian
and, as a litigant, to undergo the ordeal of carrying the hot iron to discover the truth
about issues in a purely secular law suit. The ritual would be converted from its
sacramental to its judicial function with the minimum of contradiction. "In all these
confusion" writes Southem "there is something barbaric.'.4 The withering of the
ordeal in the course of the twelfth-thirteenth centuries bas, therefore, been viewed
in terms of the clearing up of a "barbarie confusion." For a third group of scholars,
1

Jănos Karăcsonyi, and Samu Borovszky, eds., Regestrnm Varadinense examinum ferri candentis
ordine chronologico digestum, descripta effigie editionis A. 1550 il/ustratum. Az idorendbe szedett
varadi tiizesvaspr6ba-lajstrom az 1550-iki kiadas hii masaval egyiitt (Budapest, 1903), 146. This
book represents the best criticai edition ofthe Oradean register. ln the first part ofthe book the writers
rcpublished the facsimile of Ritus explorandae veritatis, the first edition ofthe Oradean register from
1550. The second part of the book is a very useful rescarch tool for those who wantcd to deal with
this subjcct. The authors offered an archonto/ogia of the most important dignitaries from the period
rclated by the records. ln fact it is a list ofkings, archbishops, bishops, chanccllors, voivodes, etc. for
each year when ordeals had been organized. ln this part of the book was also included thc criticai
edition of thc Oradean register. The authors had to use the printed edition from Cluj 1550, bccause at
the beginning of the 20th century the original manuscript was already lost. The criticai edition
contai ns the records from Oradea structured year by year. This was an important contribution of these
two scholars, bccause until their time the records of the Oradean register were used without dates.
Their conclusions conceming the date-problem and the methods used for the establishing the years of
the records, were included an another, bilingual (Latin-Hungarian) chapter.
2
Robert Bartlett, Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Order (Oxford, 1990), I.
3
Peter Brown, "Society and the Supernatural: A Medieval Change," Daedalus I04.2 ( 1975): 135.
4
Richard William Southem, Saint Anselm and his Biographer (Cambridge, 1963), 265.
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ordeal represents an important category of medieval mentalities. 5 Otbers, mostly
legal bistorians bave cballenged the idea of a major sbift in attitudes toward
intention by dţnying tbat tbe early medieval codes reflected the values of tbis
society. In tbeir view, "the reliance on pbysical circumstances for assessing degrees
of culpability resulted from the difficulty of weigbing the internai workings of the
mind.'.6 They also add that "ancient law could not discuss tbe question of intent
because it bad not tbe macbinery wberewitb to accomplisb tbe inquiry."7
Admittedly, tbe early Middle Ages lacked sopbisticated means of judicial proof,
but ordeals and otber "judgments of God" were eminently suitable for determining
questions of intention. A believer in ordeals could conceivably argue tbat in sucb
cases recourse to divine judgment was preferable to tbe use of buman reason, since
God could know intention and men could not. There is, moreover, little sign tbat
people tben bad serious doubts about tbe oatbs and ordeals tbey used. Some
etbnograpbers bave found tbat contemporary societies tbat use ordeals place great
confidence in tbe results, and medieval courts sometimes rejected rational proofs
tbat were available in tbe favor of ordeals. 8
Recent scbolarsbip bas seized tbe cballenge and a series of bistorians bave
attempted to examine the ordeal as a key for understanding social processes and
social cbanges in tbe medieval period. Even its disappearance is explained by a
major social cbange. 9 Clearly, tbe explanation of tbe abandonment of tbe ordeal is
as problematic, and bolds as mucb promise, as tbe cbaracterization of tbe practice
itself. Obviously, tbe two enterprises are related: no satisfactory answer can be
given of tbe demise of a practice unless it is clear wbat tbe practice is.
Throughout bistory, the ordeal bas been approacbed almost every time
from a judicial point of view. I bave to add that tbis was a totally normal method,
because the ordeal indeed served as a judicial process, as a kind of proof. While
being alien to twenty century minds, tbis proof was quite acceptable for tbose wbo
Iived during tbe twelftb-tbirteentb centuries. The ordeal bas many definitions, ' 0 and
every type of trial by ordeal bas its own definition. 11 Ordeals of fire and water bave
5
Charles M. Radding, "Evolution of Medieval Mentalities: A Cognitive-Structural Approach," The
American Historica/ Review 83( 1978): 580-81.
6
Hermann Nottarp, Gottesurteilstudien (Munich, 1956), 233.
7
M[ichael] Bateson, Borough Customs. voi. 2 (London, 1906), xi.
8
Severa( Carolingian capitularies strictly limited the use of witnesses, and Louis the Pious provided
for recourse to judicial duel if contradictory testimony were produced. Fran~ois L. Ganshof, "La·
rreuve dans le droit franc," La Preuve 17( 1965): 85-87.
Brown, "Society and the Supernatural," 143.
10
According to Bunyitay, ordeals were samples of medieval people's lives, reflecting their mentality
and character. They believed in God as in the most just judge who will not abandon the innocent.
Thus, ordeals were appeals from an eanhly fallible judge to the heavenly infallible one. Vincze
Bunyitay, A varadi piispokseg tortenete a/apitasato/ a jelenlwrig (The history of Oradean Bishopric
from its foundation to the presen! time), voi.I (Oradea, 1883), 69. For Solymosi, ordeal was the
enforcement of the heavenly decisions in those disputable cases where human knowledge could not
pass judgement. Lăszl6 Solymosi, "Guden magănoklevele măsodlagos pecsetjenek eredele" (The
origin ofthe secondary seal ofGuden private-chaner), Vcszpremi Tortenelmi Tar 1(1989): 103.
11
Bunyitay established nine types of ordeal: the trial by oath, by fire, by water, by battle, the trial of
the holy mouthful, of the casting lots, of the cross, of the holy host, and of the bier. There were aIso
different types of ordeal in the sense of different modes of trial, hot iron -and walking on hot
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been employed by people in many different parts of the world and throughout
history. They appear in the laws of Hammurabi and in the judicial practice of
modem Kenya; men have undergone the ordeal from Ice!and to Polynesia, and
from Japan to Africa. They have been "in fashion" even before Christianity in the
Jewish, Greek, and Roman world. 12 Thus, students of trial by ordeal can usefully
compare and contrast the form, function, and workings of the ordeal in different
times and places.
In the history of the ordeals of fire and water, where the ordeal by hot iron
practiced at Oradea can he included, Bartlett outlined two major phases: the period
before AD 800 called protohistorical because of the scarcity of the evidence, and
the period from 800 onwards, when there is a true "explosion of evidence." 13 The
protohistorical period lasts about three hundred years, from the time of the earliest
reference to trial by ordeal, around AD 500. During this period the only form of
unilateral ordeal mentioned in these early Frankish records and law codes is the
ordeal of the cauldron, that is, the ordeal of hot water. 14 For the sixth, seventh, and
most of the eighth century there are no references to any other kind of ordeal. 15
Another point that emerges from this evidence is that there is a strong belief that
the custom was of Frankish origin. References to the ordeal outside the Frankish
world begin in the seventh century. The earliest of these occur in Irish law, 16 but it
is very interesting that the Burgundian, Alamannic, and Bavarian laws contain no
mention of such practices. Starting from this Bartlett concluded that the trials of
fire and water were not of pan-Germanic origin. So, the~ must have originated
among either one or severa! individual Germanic peoples. 7 In this protohistorical
period there were two traditions of trial by cauldron in Christian Europe, an
isolated Irish one 18 and an influential Frankish one. 19 For the future history of the
ordeal in Europe, it was this Frankish custom that was to be of importance. Trial by
cauldron was, then, an ancient Frankish custom, appearing in the earliest legal
records as a device employed in cases of theft, false witness, and contempt of
court, used both against free men and slaves. 20 As Frankish power and influence
spread, so this form of proof was exported into neighboring regions, such as in
Hungary. 21 The protohistorical period ends in the reign of Charlemagne and
henceforth began a period where there was a real Carolingian eftlorescence of trial
by fire and water.
P:loughshares, or the trial by hot water and cold water. Bunyitay, A varadi pi1spokseg, voi. I, 70-72.
2
lbid., 70.
13
Bartlett, Trial by Fire and Water, 4.
14
The procedure involved usually a stone or a ring which had to be plucked from a bubbling
cauldron.
15
Bartlett, Trial by Fire and Water, 4.
16
William Stokes, "The Irish Ordeals," în lrische Texte, eds. William Stokes, and Edgar Windisch
(Leipzig: 1967), 183-201.
17
Bartlett, Trial by Fire and Water, 4-5. Solymosi arrived at the same conclusion adding that
Germanic people used them even before their Christianization. Solymosi, "Guden magânoklevele,"
103.
18
Stokes, "The lrish Ordeals," 202 -29.
19
Bartlett, Trial by Fire and Water, 6.
20
lbid., 9.
21
Solymosi, "Guden magânoklevele,"103.
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In the second period of the ordeals, which started in the reign of
Charlemagne, three related developments took place: there was a multiplication of
different types of ordeal, a dissemination of the practice into new areas, and a novei
govemmental emphasis on the ordeal. 22 The variety of ordeals that emerged around
the year 800 is striking. Laws, rituals, accounts in chronicles and charters,
comments of ecclesiastics mention the ordeal of the cross, 23 the ordeal of walking
on hot ploughshares,24 the ordeal of cold water, 25 or the trial by battle. 26 Trial by
hot iron, the last of the important trials of fire and water was used as evidence
during the Carolingian period also. 27 Thus, by the mid-ninth century all the ordeals
of fire and water had come into vigorous life and their credibility was backed by
royal command.
The evidence allows one to see not only the different types of ordeal in the
sense of the different modes of trial, hot water, cold water, and the rest, but also
how they were applied, against whom they were directed, and in what
circumstances men had recourse to them. Thus, there were different types of ordeal
in the sense of different situations, which generated ordeals. We have knowledge
about some politica) ordeals from the ninth century. The point of these ordeals was
that they shifted the interplay of political manoeuvres on to a new plane. The
ordeal could thus be a politica) gambit, volunteered by those on the defensive or by
the weaker party. 28 Ordeals were also important in the history of the Gregorian

22

Bartlett, Trial by Fire and Water, 9.
It was a bilateral ordeal in which the two contendents stood with their arrns outstretched in the
shape of a cross until one flagged. Kabos Kandra, A varadi regestrnm (The register of Oradea)
(Budapest, 1898), 19.
·
24
In this ordeal the accused walked on six, ni ne or seventeen pieces of hot plougshares put one after
the other. This trial had a long and continuous history as a forrn of proof, especially for suspected
marital infidelity. Gyula Vajda, A Varadi Regestrnm (The register of Oradea) (Budapcst, 1880), IO.
Bunyitay, A varadi puspokseg, vol.l, 70.
25
This type of trial was probably an innovation of Charlernagne's reign. It is ironically characteristic
of the sources for early medieval history that the earliest certain evidence for the existence of trial by
cold water should he in the forrn of an edict condemning it. ln this trial the accused's hand and feet
were bound and he/she was thrown into a lake or river. If the body had drowned, the person was
innocent, otherwise he was found guilty. This type of ordeal was used especially for suspected
witchcraft, because it was thought that witches !ost their natural weight. lbid., 70-71 cp. Kandra, A
varadi regestrnm, 9.
26
In ecclesiastical cases it was envisaged as a normal alternative to trial by battle. The trial by battle
was a practice akin to the other ordeals and, as the relationship ofkindred implies, it exhibited both a
family resemblance and unique features. As an ordeal in the most fundamental sense of the word, it
was supposed to reveal the judgment of God. On the other hand, its distinctive mode - a fight
between individuals - meant that it was in a class of its own. Frigyes Pesty, A perdonto bajvivasok
tortenete Magyarorszagon (The history of the trial by battle in Hungary) (Pest, 1867), 25-31; Kandra,
A varadi regestrnm, 15-16; Bunyitay, A varadi puspokseg, voi. I, 71.
27
lt was a fire ordeal in which the accused had to carry threc or nine paces a piece of hot iron
weighing from one to three pounds (I pound=453 grams). As the ordeal of cold water, it was
prescribed for a wide range of offences, including murder, fire-raising, witchcraft, and forgery, as
well as simple theft. Kandra, A varadi regestrum, I0-11, 26; Bunyitay, A varadi pusp(jkseg, voi. I, 70;
Solymosi, "Guden magănoklevele," I 03.
28
Kings could also find this ordeal a useful tool in the pursuit of their ends, and the subjection of
rivals to the ordeal might he simply another aspect ofthe exercise ofroyal domination.
23
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Reform. 29 We have examples of the use of the ordeal in a matter of great political
importance as well. This was strongly connected to another major·category in
which ordeals were applied, namely questions of sexual purity (accusations of
incest and sodomy). 30 Just as men of this time judged that doubts about sexual
purity could best be settled by the searing pain of the ordeal iron, so too they felt
that this was the right way to determine the orthodoxy of religious beliefs. 31
Some of these ordeals were entered ioto voluntarily, and some were not
strictly judicial, but in the twelfth century we see the rise of the regular judicial use
of the ordeal in one particular trial of heresy, where the individuals were
particularly firm in their beliefs. The ordeal was a natural proof to apply in such
cases and the increase in heresy at this time made its use more common. 32 Thus,
when the orthodoxy of belief was at stake, when charges of heresy or witchcraft
were raised, the ordeal was a favoured form of proof over many centuries.
One of the most important ways in which the ordeal spread in the eleventh,
twelfth, and thirteenth centuries was in association with the spread of
Christianity. 33 This can partly be guessed and partly demonstrated. The picture in
Eastern Europe is a little different, because in Poland the first evidence for trial by
ordeal is later (thirteenth century). In Hungary, on the other hand, the ordeals of
fire were employed by the later eleventh century for charges of theft and false
witness. 34 The continued expansion of Latin Christendom in the twelfth and
thirteenth centuries also involved the spread of the ordeal. In the twelfth century
the newly subjugated pagan Slavs experienced this change. The Crusaders brought
29

The reformers used the ordeal against simoniacs, and ordeals were employed by both sides in the
lnvestiture Conflict to justify their position.
30
It was not only women who went to the ordeal on sexual charges. Men, too, might find themselves
faced with the hot iron when accused of crimes of this type. Ordeals "resolved" not only cases of
adultery, but also, very frequently, the related issue of disputed patemity. lt was not only royal
inheritance whose fate was determined by the ordeal.
31
For example, Gregory of Tours describes a trial that was intended to decide between Arian and
catholic doctrine. Gregory of Tours, The History of the Franks, trans. Lewis Thorpe (London, 1974),
302-303.
32
For example, a certain man, Robert, who was convicted ofthe heresy ofthe Cathars, was bumed at
Arras in 1172 after being convicted by the ordeal of hot iron. ln 1167 certain heretics who were called
Deonarii or Publicans, were arrested at Vezelay. Two of them were conducted to the judgment by
ordeal of water. One of them was acquitted by the water, the other was declared guilty and was
sentenced by alt to the fire. ln 1183 in the town of Ypres, twelve men considered heretics (some
calted them Manichaens, others Catafrigians, others Arians or Patarines) were submitted to the ordeal
of the hot iron, but alt were delivered safely. Walter L. Wakefield, and Austin P. Evans, Heresies of
the High Middle Ages (New York, 1991), 39, 248-49, 257.
33
Bartlett, Trial by Fire and Water, 42-45.
34
The eleventh century Hungarian decrees and counciliar decisions prescribed the utilization ofthose
types of ordeal which required the seal-usage. From alt of them in Hungari an judicial practice the trial
by hot iron was the one which benefited of an widespread utilization. lmre Hajnik, A magyar birosagi
szervezet es perjog az Ârpiid- es a vegyeshazi kiralyok alatt (The Hungarian judicial organization and
rules of procedure during the Middle Ages) (Budapest, 1899), 257; Ferencz Eckhart, "Hiteles
helyeink eredete es jelentosege" (The origin and importance of the Hungarian loca credibilia),
Szazadok 47(1913): 649; Bernât Kumorovitz, A magyar pecsethasznalat tortenete a kozepkorban
(The history of the Hungarian seal-usage in the Middle Ages) (Budapest, 1993), 295; Bunyitay, A
varadi piispokseg, vol.1,72 cp. Solymosi, "Guden magânoklevele," 103.
https://biblioteca-digitala.ro
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the practice with them to the eastem Mediterranean. At the end of the crusading
period, the crusading orders carried the trial by ordeal ioto the lands of the eastem
Baltic. 35 Thus, trial by ordeal spread ioto Scandinavia, Eastem Europe, and the
Islamic world as part of the process of conversion and crusade, which so featly
enlarged Latin Christendom between the eleventh century and the thirteenth. 6
Although the fact that ordeal was a favoured form of proof over many
centuries, it did not always benefit from the support of the Church. By 1215, the
Lateran Council forbade clerics to pronounce the liturgica) blessing on which the
whole structure of the ordeal was held to depend. The ordeal, they said, was an
ancient custom, vulgar, lower class, tolerated in earlier times merely as a
concession by the church to the "hard hearts" of the Germanic "barbarians". 37 In
spite of this, in Hungary, similarly to other countries, ordeals were practiced in
later periods too. The )atest mentioned ordeal (a trial by hot iron) in Hungary was
held in 1234 in Oradea Cathedral. 38
"Ordeals had de.pended on an easy passage between the sacred and the
profane," writes Brown. 3 This sentence bas a lot of truth in it, if we are thinking of
the process of the ordeal itself. A case begun among laymen in a trial in a lawcourt
might find itself transferred to the solemn mise en scene of a great church. The
upshot of dramatic and often desperately cruel action - the effect of a hot iron on
the hand that could bold it for three or nine paces - if this was surrounded by
solemn prayers of blessing by the priest, it would he held as the final decision of
God on the rights and wrongs of the case. The ordeal in this way, was a "contro lied
miracle" brought to bear on the day-to-day needs of the community: 40 small issues
such as debts, money, and the ownership of cattle jostled side by side with
accusations of witchcraft, poisoning, murder, and assault in the register of ordeals
performed in the early thirteenth century in the town of Oradea. 41 This study,
however, concentrates upon the reconstruction of trial by hot iron practiced in
medieval Oradea based on the evidence provided by the Oradean register.
The register of Oradea, similar in nature to the medieval charters, is one of
the most outstanding sources for the Hungarian language-, 42 cultural-,43 and judicial
35

Bartlett, Trial by Fire and Water, 45-46.
lbid., 47.
37
Petrus Browe, De ordaliis, voi. 2: Ordo el rnbricae. Acta el facla. Sententiae theologorum el
canonistarum (Rome, 1933), no. 99, p. 77; no. 104, pp. 79-80.
38
See, for this, the two women's case, namely Mizla and Vtalou, accused of hiding away Paul's
maid: " ... Brictius, episcopus Vaciensis, ... Mizlam et Paridem misit Varadinum ad examen ferri
candentis, ubi illa [scilicet Mizla], portato ferro pro se et pro domina Vtalou, combusta est."
Karacsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, no. 381, p. 304. I want to notice that the rute,
which I shall use for the quotation of the records, will be the following: no. for the number of the
regesta, p. for the number of the page, both referring to Karacsonyi and Borovszky's criticai edition
of the register of Oradea. lf only a number follows the litie, I will be referring to the page number.
39
Brown, "Society and the Supernatural," 134.
40
lbid., 135-36.
41
According to Bunyitay, rrom 389 cases reported, 119 are robberies and offences of personal
property, I 05 are defalcation, theft, and rraud, 34 are connected to the personal rreedom and social
status, 32 are murders and mutilations, I I are poisonings and witchcraft, 5 are abductions of young
f:irls, and I !s adultery. Bunyitay, A varadi piispiikseg, voi. I, 78.
2
lt has to be admitted that linguists are the scholars who have most exploited this incomparable
36
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history. 44 Taking ioto consideration the content of the register, those 389 cases
recorded over the period 1208 to 1235, one can establish three important sections
of it. The first is a record containing the judicial cases (trades, testamentary
dispositions, changes, acknowledgments, etc.) made in front of the Oradean chapter
as a focus credibilis. 45 The second and major part of the register is the record of the
ordeals administered there. 46 The third one is the appendix of the register, which
source of the Hungarian written literature. Many linguistic studies have demonstrated with a careful
analysis the Hungarian origin of many words from the register, and some grammatical traits of the
early Hungarian language. The major part of the cases referred to the environs of Oradea, but
sometimes cases from distant places were noted in the record. See some linguistic works dealing with
the Oradean register: Ilona Fabian, A Varadi Regestrnm helynevei (The place-names of the Oradean
register) (Szeged, 1997); Lajos Marjalaki Kiss, "A Vâradi Regestrum nehâny ketes helynevenek
megfejtese" (The explanation of a few dubious place-names from the Oradean register}, Magyar
Nyelv 21( 1925): 47-49; Janos Melich, "Ritus explorandae veritatis," Magyar Nyelvor 33( 1904): 13233, 315-17, 322-26; Sândor Mikesy, "Vâradi Regestrom-beli helyek meghatilrozâsai" (The
identification ofplaces from the Oradean register}, Magyar Nyelv 44(1948): 64-65.
43
Besides the linguists, the register of Oradea has been considered an interesting source for the
cultural historians as well. Their work was concentrated upon resolving a controversial problem: the
G. H. monogram which appeared at the end of the first publication of the register from 1550. The
deciphering of these initials concerning the name of the typographer initiated a lengthy debate among
scholars. After a dispute lasting between seven and eight decades, there now seems to be a solution
for this problem: grammatical, linguistic, and typographical arguments have proved that the
typographer of the Ritus explorandae veritatis was George Hoffgreff, and not Gâspâr Heltai. Păi
Gulyâs, A konyvnyomtatas Magyarorszagon a XV. es XVI. szazadban (The printing of books in
Hungary during the fifteenth and sixteenth centuries) (Budapest, 1931 ); Janos Herepei, "Hozzâsz61âs
a Heltai-Hoflgreff-nyomda tulajdonosainak kerdesehez" (Contribution conceming the owners of the
Heltai-Hoffgreff typography), Magyar Konyvszemle 79( 1963): 268; Zsigmond Jak6, "Ujabb adatok a
kolozsvâri Heltai-nyomda kezdeteihez" (New information conceming the beginning of the Heltaitypography from Cluj), Magyar Konyvszemle 77(1961): 60-65; Idem, "Ujabb adatok Hoffgreff
Gyorgy kolozsvâri nyomdăsz eletehez" (New information conceming the life of George Hoffgreff,
typographer in Cluj) Magyar Konyvszemle 81( 1965): 159-63.
44
The legal historians' contributions were also significant. lmre Hajnik and Ferenc Eckhardt threw
light on the joining ofthe ecclesiastical and lay court, and the institution of the so-called pristaldus in
the early medieval Hungarian judicial trial. Tivadar Botka succeeded in doing a very good analysis
based on the Oradean records on the development of Hungarian counties. Hajnik, A magyar birosagi
szervezet, 249-58; Eckhart, "Hiteles helyeink eredete," 640-55; Tivadar Botka, "A vârmegyek elso
alakulăsâr61 es oskori szervezeterol" (About the emergence and ancient organization of the counties),
Szazadok 6( 1872): 75-80.
45
I counted 35 such cases. For instance, in 1229 a testamentary disposition was inscribed in the
register: "Cum ignoraret homo finem dierum suorum, Mauritius sacerdos se et omnia sua,
Waradiensis ecclesiae protectioni, dum adhuc viveret, commisit.„" Karâcsonyi, and Borovszky,
Regestrnm Varadinense, no. 360, p. 292.
46
We have to notice that in Oradea Cathedral two types of ordeal were practiced: the trial by hot iron
and by oath. I counted 345 cases related to the trial by hot iron and 19 cases to the trial by oath. The
first case of trial by hot iron was registered in 1212 and the !atest in 1234. lbid„ no. 3, pp. 156-66; no.
381, p. 304. The trial by oath implied that an oath took on a saint's relics, tomb or altar, and denoted
that God punished a false juror. Bunyitay, A varadi puspjjkseg, voi.I, 70; Sândor Bâlint, Unnepi
kalendarium. A Maria-unnepek es jelesebb napok a hazai es kozep-europai hagyomanyvilagb61
(Festive calendar. Marian-feasts and the more noted days from home and Central European tradition),
voi. 2 (Szeged, 1998), 518-19. The first case of trial by oath was registered in 1213 and the !atest in
1235. Karâcsonyi, and Borovszky, Regestrnm Varadinense, no. 19, pp. 161-62; no. 387, p. 306.
Usually, the trial by oath had taken place in Oradea Cathedral at saint Ladislas' tomb: "Martinus igitur
'
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preserved the text of the ordeal-cerernony. 47 In those 345 cases related to the trial
hy hot iron, 353 are the nurnher of individuals who hore the iron. 48 This higher
nurnher of the individuals hearing the iron then those of the cases related to this
type of ordeal, can he explained by the fact that sornetirnes severa! individuals hore
the iron on the sarne charge,49 sornetirnes other persons hore the iron, not the
accused, 50 sornetirnes a person bore the iron in his and/or the narne of a
cornrnunity, 51 and sometirnes the ordeal was ordered hut did not take place. 52 The

comes, frater Seud, praecepto regis eos discutiens, posuit super iuramentum Lule, qui super
sepulchrum sancti Regis Ladislai coram pristaldo regis, nomine Toma, filio Tup, de villa Mata, et
coram capitulo Varadiensi iurans, iustificatus est." lhid., no. 229, p. 239 cp. Zsigmond Jak6, ed.,
Codex diplomaticus Transsylvaniae. Diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res
Transsylvanas illustrantia 1023-1300. Erdelyi okmanytar. Oklevelek, levelek es mas irasos em/ekek
Erdely tărtenetehez, voi.I (Budapest, 1997), no. I04, p. 150. Other times, it took place în front of
saint Ladislas' altar: "lntelleximus igitur, ut sacramento duorum cognatorum eius dictum Beniamin
defenderit, iuraverunt, inquam, Chuma et Azarias super altare sancti Ladislai Waradini et Beniamin
liheratus est". Karăcsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, no. 362, p. 293.
47
lhid., pp.146-52.
48
The more common denomination for this act was "portato ferro, iustificatus est" ifthe accused was
innocent, and "portato ferro, combustus esf' if he/she was guilty. Keeping în mind the resuit of the
handaged hand, the number of individuals who hore the iron can he distrihuted in the following way:
222 persons were declared innocent, 101 were found guilty, at 7 persons the seals on the handaged
hands were damaged, în 4 cases the litigants came to agreement after the carrying of hot iron, 7 cases
are related to the refusal to come out to the church, 8 cases are related to the refuges în the church, în
3 cases the individulas disappeared after having carried the hot iron, and in I case the resuit was not
communicated.
49
I counted 45 cases in which more then one person was involved în carrying the hot iron. See, for
instance the case of some tenants from 1219: "Praedicti latrones [iouhagiones Martini, scilicet:
Nemek, Miklous, Eguch, Bihies, Ruhuzo et Tekam de villa Sarang], portato ferro, mundati sunt."
Karăcsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, no. 185, p. 220; or the case of some castle-men
from 1221: "Varadini Paul, Zalduha, Sune, Stephanus, Buchuk, Tomas, Rasum, Banlus et Merk,
fiortato ferro, iustificati sunt; Michael vero, Buda et Milus comhusti sunt." lhid., no. 292, p. 263.
0
I counted 32 such cases. See, for example Scegen's case from 1219, who hore the iron instead of
his daugther: " ... uhi praenominatus Scegen, portato ferro pro filia sua, comhustus est." lhid., no. 197,
p. 225. Scorcomer, in 1221, hore the iron for his patron: " ... ad examen ferri candentis Waradinum,
uhi homo praedicti Scorcomer, portato ferro pro domino suo, comhustus est." lhid., no. 322, p. 275.
Fileka's case from 1219 is interesting hecause the state ofhis helth did not allow him togo Oradea to
trial, so, his hrother carried the hot iron for him: "Cum Fileka propter infirmitatem în locum [Oradea]
venire non posset, Simon frater eius pro illo, portato ferrn, mundatus est." lhid., no. 205, p. 228. Le
Goff supposed that this possihility to carry the hot iron for another person was meant to compensate
the weaknesses of these individuals, mostly women or sick persons. Jacques Le Goff, Civilizaţia
occidentului medieval (The Civilisation of Medieval Occident), trans. Maria Holhan (Bucharest,
1970), 428.
51
I counted 21 such cases. See, for instance the buctiniferis case from 1219: "Quos magister
Dionysius praecepto regis discutiens, misit ad examen ferri candentis, per pristaldum nomine Beke de
provincia Puchia Varadinum, uhi unus pro omnihus huctiniferis, portato ferro, comhustus est."
Karăcsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, no. 198, pp. 225-26. ln 1219, Egud and
Benedict hore the iron for themselves and the other accuseds: "Pro his omnihus Egud et Benedictus
pro se ipsis et aliis [iouhagiones Martini comitis de villa Yamus, scilicet: Botyka, Zohotha, Karasun,
Torka, Zekus, loacyn, Tukay, lroslou, lacohum, et item iouhagiones monasterii de Taplucia,
pertinentis ad genus Miscoucy, de eadem villa, quorum nomina sunt haec, Nunige, Zohozl6, Borathe,
Henuc, Lusutha, Zamacziomut, Buchi, Tomas], portato ferro, iustificati sunt. .. " lhid., no. 209, p. 229.
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reasons why the trial was not held were different: sometimes litigants reached an
agreement in front of the Oradean chapter, 53 sometimes the litigants did not arrive
at Oradea,54 sometimes the accused made judicial confession, 55 andin one case the
trial was postponed. 56 Although the register extends from 1208 to 1235, it bas
information only for fourteen of the years in that period -and is not complete even
for those years. If we make a calculation: 345 ordeals over 14 years average
roughly 24 a year. These judicial cases involved 30 counties, 600 localities,57 and
2500 person-names. 58 From this point of view the famous register of Oradea is a
regular quarry of information for linguists.
A possible reconstruction of the trial-ceremony

The register of Oradea became famous as the only Hungarian source which
kept the text of the ordeal-ceremony as an appendix of Ritus explorandae veritatis,
published by the Oradean bishop George Martinuzzi, called Frater George in
Kolozsvăr (now Cluj, Romania) in 1550. 59 In the reconstruction process of the
52
See, for example the case from 1219: " ... ad iudicium ferri candentis, Waradinum essent in septima
Domine in tua misericordia per pristaldum, nomine Chepanum de villa Ladan, directi, non venerunt
et praenominatus iudex rescripsit de eis, quod scriberentur pro condemnatis." lbid., no. 217, pp. 23334.
53
1 counted 61 such cases. ln many cases they agreed in the form of a payment not only to the winner,
but also that one of the parties would pay the judge and the bailiff. For instance, Thomas and Mavog
in 1219 agreed: "Ubi [Oradea] praedicti Tomas et Mavog convenerunt dare adversariis suis
~uresdino, et fratri eius Bede unam marcam et iidem pristaldo satisfacere. ludicis vero partem Eureus
et Beda dare convenerunt." lbid., no. 231, p. 240. Another significant case is that of the Aradean
provost (prepositus), called Gotfiid: "Qui venientes Varadinum taliter convenerunt, qoud villani de
Berente darent praedicto praeposito quattuor marcas et pristaldo dimidiam, iudici vero praepositus
satisfaceret". lbid., no. 290, p. 262.
54
1 counted 29 such cases. For instance, in 1220 only one of the involved parties arrived at Oradea:
"Quos Olodarus, curialis comes de Zemlun, discutiens per pristaldum, nomine Cosmam de villa
Velchea, ad iudicium ferri candentis transmisit Varadinum, ubi praenominatus Chepanus cum
praefato pristaldo et homine suo, ferrum portaturo, in septimana, qua festum sancti Galii est
celebratum, fuit Varadini. Aduersarii autem eius, scilicet lpsa et Petrus et convillani eorum non
comparuerunt." lbid., no. 276, pp. 256-57.
55
I counted 26 such cases. See, for instance Gecsa's case from 1220: " ... ad examen ferri candentis
misit Varadinum, ubi cum praefatus Saden ferrum esset portare paratus, praenominatus Zauida
renunciauit causae suae, dicens, quod falsa opinione ductus bouem illum pro suo boue cepisse." lbid.,
no. 238, pp. 242-43 cp. Jak6, Codex diplomaticus, no. 108, p. 152. Other such cascs are related under
the following numbers: Karăcsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, no. 233, pp. 240-41; no.
285,p. 260;no.287,p.261.
56
ln a theft case from 1215, the date of the trial by hot iron was postponed: "loubagiones Petri, filii
Pou ... cum missi essent pro latrocinio a Heym, iudice eorum, Varadinum ad iudicium ferri candentis
per pristaldum, nomine Catonem, dato termino in septimana: Dominus fortitudo nori venerunt; sed
Petrus, dominus illorum, tulit literas ex parte Heym iudicis eorum, in quibus iubebatur pristaldo, quod
differet causam illam ad festum Sancti Regis, ad regem." lbid., no. 133, p. 200.
57
lt is interesting to notice that litigants came to Oradea for the ordeal of hot iron even from places
which also had this right ofkeeping ordeal, for example: Arad, Eger, and Bratislava. lbid., no. 358, p.
291; no. 357, p. 290; no. 327, p. 276-77 cp. Bunyitay, A varadi piispokseg, voi. I, 74.
58
Vajda, A Varadi Regestrum, 24-26.
59
The register of Oradea in the mid-sixteenth century was already in a bad condition, the binding had
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ordeal of hot iron as it was practiced at Oradea three phases can he delimited: the
first one which I named the part before the "cathedral-scene'', the second one
named the "cathedral-scene", and the third one, the part after the "cathedral-scene".
The appendix of the register bas only preserved the "cathedral-scene". Thus, the
reconstruction process of the other two parts was hased on the records of the
Oradean register.
I. Before the "cathedral-scene"
The first part of the ordeal-process includes all steps made hy the litigants
until they came to the Oradean chapter to carry the hot iron. Although the register
preserved many judicial cases, the Hungarian legal system of that time was
estahlished in such ways that people were not encouraged to litigate. For instance,
at a time when ready cash was a rarity, a small fortune was estahlished through law
costs: for the trial hy hot water they had to pay to the church one penza and for the
trial hy hot iron two penza. 60 In this way, the litigants were encouraged to make a
deal or to confess. Another opportunity to traverse the trial was offered hy the work
of so called "arhitrators" (probi viri). Their duty was to mediate hetween the
litigants in such a way that a judicial process should he avoided. 61 One supposes
that the high numher of reconciliations preserved in the Oradean register could he
owned to them. 62 When reconciliation hetween the litigant parties was not possihle,
a judicial process was started.
1. Based on a report made hy the accuser, the designated or chosen judge
ordered the litigants to appear in front of him. In the major part of the cases, the
two parties involved in the process served the summons on the charge. Thus, in the
presence of the litigants' parties the judicial process hegan. Sometimes, the accused
did not appear in front of the judge. If the accused did not appear to the procesfl
after seven summons, the judge could order that bis name should he shouted out in
the market-places of the county in order to come either in front of the judge or at

disintegrated, and the pages were out of order. Frater George, bishop of Oradea, recognizing the
importance of the manuscript, published it in that "bad" order. The original manuscript has been !ost
and, at the present time, the published work itself can be considered a rarity, because only seven
examples have survived. Georgius Martinuzzi, ed., Ritus Explorandae Veritatis, Quo Hungarica
Natio in dirimendis controversiis ante annos trecentos et quadraginta usa est, et eius testimonia
plurima in Sacrario summi templi Varadien. reperla (Cluj, 1550).
60
Saint Ladislas first code of law stated that "presbiter de ferro duas pensas et de aqua unam pensam
accipiat." Levente Zăvodszky, A Szent Istvan, Szent Laszlo es Kalman korabeli torvenyek es zsinati
hatarozatok forrasai (The sources of the laws and counciliar decrees from the age of saint Stephen,
saint Ladislas, and Coloman) (Budapest, 1904), 162 cp. Bunyitay, A varadi puspăkseg, voi. I, 73. The
penza was a counting money. At the beginning thirty, then fourty denars were counted on one penza.
Gyula Krist6, Păi Engel, and Ferenc Makk, eds., Korai magyar torteneti lexikon (9-14. szazad)
(Lexicon for early Hungarian history, 9-14 1h centuries) (Budapest, 1994), 541-42.
61
Botka, "A vărmegyek elso alakulăsăr61," 74, 80.
62
Bunyitay, A varadi puspokseg, voi. 1, 73-74. ln a case of trial by oath from 1222 the reconciliation
was made by "friends": "Qui omnes, cum ad sepulchrum sancti Ladislai regis iuraturi accessissent,
saepeiamdicti actores non ausi sunt eos adiurare, scilicet: adversarios suos pro iustis dimittendo
pacem eorum interventu amicorum impetrarunt. .. " Karăcsonyi, and Borovszky, Regestrum
Varadinense, no. 340, p. 282.
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the Oradean chapter for the trial by hot iron. 63 If he failed to appear, the judge
could order him to he convicted on the charge of which he was accused. 64
2. After their summons, the litigants appeared in front of the legal
representative, who was either a local or a r~al one. A wide range of lay judges
interrogated the litigants: bans, 65 voivodes, vice-voivodes, 67 palatines,6 vice69
. dge, 70 v1ce-roya
.
l JU
. dge, 71 bz·1oehus, 72 curza
. 1·
.
pa1atmes,
roya l JU
zs comes
14
15
13
reginae, curialis comes regis, curialis comes regiae aulae, curialis comes

63

See, for instance Varou's case from 1216: "„. Varou, filius Korochi de villa lraz, citatus a
convillano suo nomine Hyued et item a lacobo, Alberto, Teodoro, Forcost, Pentek, Guntu, Kemedu,
Uruz, Chicouquod de villa Sari pro furto septies, ante praefatos iudices et ante praedecessores loannis
comitis non venisset; proclamatus etiam per fora et provinciam, ut veniret ad judicium." lbid., no.
159, pp. 209-10.
64
ln John and Mischa's case from 1215 the judge reported the absence of the accused to the palatine
who gave the order for their proclamation in the market-places: "loannes et Mischa, filii Buchiku, et
Tupa filius Pauli citauerunt filios Hylary, scilicet: Isou, et nepotem eius, scilicet Isaac, ante Simonem,
bilotum de Bikes, pro furto. Qui, cum ad septem terminos non venissent, praedictus iudex [Simonem,
bilotum de Bikes] nunciauit Palatino comiti. llle autem iussit eos proclamari per fora comprouincialia
sub ea interminatione, quod si non venirent, vei ad iudicium biloti, vei ad iudicium ferri candentis
Varadinum, pro furibus publicis et conuictis haberentur." lbid., no. 116, p. 195.
65
I counted 5 such cases. For instance: "Abbas de S. Henrico et patronus ecclesiae impetiit filios
Stephani, scilicet: Michud, Aladarum et Bazlou pro centum marcis violenter ablatis, iudice Benedicto
Bano„." lbid., no. 241, p. 244.
66
I counted 3 such cases. For example: " ... Neuca Vajuoda direxisset ad iudicium ferri candentis
Laurentium de villa Belud contra Capitulum Albensis ecclesiae Transilvaniae„." lbid„ no. 207, p.
229 cp. Jak6, Codex diplomaticus, no. 98, pp. 148-49.
67
I counted I such case: "Becea de Foktheuu impetiisset quendam nomine Heymu de dampno
quadraginta et duarum marcarum, facto per violentiam, Bocha, vicarius Pauli woyvodae discutiens
eos. „" Karăcsonyi, and Borovszky, Regestrnm Varadinense, no. 31 I, p. 270.
68
I counted 30 such cases. For example: "Quos Nicolaus comes Palatinus discutiens, per pristaldum
regis, Temam de villa sui nominis et per pristaldum suum, Moulam nomine, misit ad iudicium ferri
candentis Varadinum.„" lbid„ no. 213, p. 231-32.
69
I counted 8 such cases. For instance: "Bot, filius Laurentii de villa Horvath, impetiit quendam de
villa Usa, nomine Sirund, pro verberatione matris suae ad mortem, quod scilicet misisset verberantes,
et de damno suarum rerum iuxta aestimationem quinquaginta marcarum, iudice Petus, vicario Nicolai
Palatini comitis ... " lbid„ no. 249, p. 247.
70
I counted I such case: " ... quos [Paulus de villa Numchuny] Laurentius, iudex curiae et comes
Nittriensis discutiens, misit per pristaldum, nomine Petrum de villa Ker ad examen ferri candentis
Waradinum ... " lbid., no. 339, pp. 281-82.
71
I counted 3 such cases. For example: "Quibus idem constanter asserentibus, Gyvla comes, frater
Ratolt, vicarius iudex regis iudicavit, quod homo duorum adductorum ferrum portaret Varadini„."
lbid„ no. 194, p. 224.
72
I counted 25 such cases. For instance: "Hertueg de villa Hertueg impetiit Gregorium de eadem
villa, dicens, quod fratrem suum interfecisset, iudice Joachin, biloto ... " lbid„ no. 147, p. 205.
73
I counted 2 such cases. For example: ".„ Gyula, curialis comes reginae, discutiens, per pristaldum
Servusdei de villa Tesa ad examen ferri candentis direxit Waradinum ... " lbid„ no. 312, p. 270.
74
I counted I such case: "Adamus de villa Nata impetiit Begedum et fratrem eius Scemedum,
ioubagiones Benedicti de villa Modin de occisione sui generi per latrocinium, iudice Gyula, curiali
comite regis ... " lbid., no. 200, p. 226.
75
I counted I such case: "Michal de villa Sunad, impetiit homines ecclesiae Vaciensis, scilicet:
Fiachiam, Bolosit de villa Pispuki pro furto, iudice Gyula, curiali comite regiae aulae ... " lbid„ no.
192, p. 223.
https://biblioteca-digitala.ro

16

Maria Mak6 lupescu

preconum regi.s, 76 curialis comes tavarnicorum,77 curialis comes (as function), 78
80
curialis comes (a~ title) ~ comes (as fu~ctio~~, co~es (as . title~t ~om_es
8
venatorum bubalmorum,
rnaster (as t1tle), · hospzte regmae,
d1stnct
rnagistrates, 85 and just simple judges, without their function or title. 86 Sornetirnes
in the position of the judge a wornan can be found 87 or the patron of a rnonastery. 88
Sornetirnes, the litigants appeared in front of ecclesiastical judges: bishops, 89
archdeacons, 90 vice-archdeacons,91 abbots,92 aeconomus, 93 and provosts. 94 The
76

I counted
such case: "Tumpaica curialis comes preconum regis
misit illos [Medeum,
Forcasium et Ludugerum, de villa Boctu] ... ad iudicium ferri candentis Waradinum ... " lbid., no. 2, p.
156.
77
I counted I such case: "Forcos de villa Tavamuc impetiit convillanum suum, Suka, pro furto, iudice
lseph tavamicorum curiali comite ... " lbid., no. 130, p. 200.
78
I counted 71 such cases. For instance: "Quos Forcasius, curialis comes de Bichor discutiens, per
pristaldum suum, Hegud de villa Bichor, misit ad examen ferri candentis Varadinum ... " lbid., no. 265,
p. 252.
79
I counted 20 such cases. For example: "Ambrosius, curialis comes ecclesiae Vaciensis, impetiit
Sunadum de villa Sunad ... , iudice Gyula, curiali comite ... " lbid., no. 190, p. 222.
80
I counted 66 such cases. For instance: "Uxor Scilac, nomine Cincea, impetiit Paulum, servientem
Uhudu, curialis Micae comitis, de occisione mariti sui, iudice Mica comite de Bichor. .. " lbid., no.
278, p. 257.
81
I counted 54 such cases. For example: "Rychya de villa Fehekton impetiit dominum Forkos de villa
Kemesa pro furto, iudice Bank comite ... " lbid., no. 334, p. 280.
82
I counted 2 such cases. For instance: "Opoy de villa Gourou, viso quodam gladio apud Andream,
venatorem bubali de villa sancti Martini, impetiit eum de furto, iudice Paulo, comite venatorum
bubalinorum ... " lbid., no. 44, p. 170.
83
I counted 3 such cases. For instance: "Petrus de villa Gyon impetiit convillanum suum, dominum
Segym, de occisione cognati sui per violentiam, iudicibus Barraba comite, magistro Fila ... " lbid., no.
152, p. 207.
84
I counted I such case: "Reynold de villa Sucta impeciit loannem et Achyamanum, Vilalmum et
Omoltum de villa Buneii, de occisione sui filii, iudicibus Martino, curiali comite de Novo Castro et
Gipolto, Teutonico hospite reginae ... " lbid., no. 218, p. 234.
85
I counted 3 such cases. For instance: "Ereus de villa Kamaras impetiit convillanos suos ... de una
marca et fertone, iudice Chepa villico eorum ... " lbid., no. 65, p. 177.
86
I counted 65 such cases. For instance: "Nogud, ioubagio monasterii Debrev, portato ferro, pro facto
contra ioubagiones Agrienses, scilicet Ved et Vacy, ludice Bank ... " lbid., no. 208, p. 229.
87
Eufemia domina appears as judge twice in the register. See, for instance: "Roda de praedio Beken
impetiit convillanum suum, Vrcund de una marca et dimidia, iudice domina Eufemia ... " lbid., no. 75,
1s 1.
8
I counted I such case: "Villani de Ponkata impetiere convillanos eorum, ... dicentes, quod·eorum
peccatis exigentibus duarum marcarum dampna pertulissent, iudice abbate de eadem villa, et Andrea
~atrono eiusdem ... " lbid., no. 211, p. 230.
9
I counted 11 such cases. For instance: "Pangratius, filus Petae, de villa Cupa traxit in causam
quosdam convillanos suos ... coram Alexandro, Waradiensi episcopo, discretissimo et vero iudice ... "
lbid., no. 359, pp. 291-92.
90
I counted 8 such cases. For example: "Stephanus de villa Terepes impetiit convillanam suam,
nomine Deduham, et filiam, scilicet: Penam et filium suum, Pousam de maleficio, iudicibus Abel,
archidiacono de Herdeud, et Job comite assessore ... " lbid., no. 124, p. 198.
91
I counted 7 such cases. For instance: "Vetea impetiit Solomonem, Kekam, Potur et Isoum de
occisione filii sui Eccy, iudice Albeo, vicearchidiacono ... " lbid., no. 67, p. 178.
92
I counted 6 such cases. For example: "Butha de Beruchyon impetiit dominum Cochi de villa
Degust pro decern marcis, iudice Teku, abbate de Beruchyo ... " lbid., no. 43, p. 170.
93
I counted 3 such cases. For instance: "Egyud et Smaragdus comites miserunt contubemarium suum,

E·

https://biblioteca-digitala.ro

The Trial by Hot /ron Ceremony

17

Oradean register kert a great nurnber of cases when not only one, but also two, 95
three,96 four, 97 five, 9 or even eight judges exarnined the cases. 99
3. In front of the judge the litigants present their point of view conceming
the case. Usually, the accuser presented the charge, narnely the content of the
accusation, followed by the accused's answer. In rnost of the cases, the accused did
not consider hirnself guiltr. 100 To prove the truth of their statement the litigants
could produce witnesses. 10 Sornetirnes the interrogation of the litigants and of the
witnesses was conducted in the presence of an ecclesiastical person. 102 Sornetirnes,

Andream a Zomlun, impetierunt Laurentium de villa Latinorum Waradinensium pro occ1smne
servorum eorum, iudice Joachin, Aeconomo ... " lbid., no. 137, p. 202.
94
I counted 1 such case: "Bandu de vi Ila Gyan, portato Varadini ferro ... iustificatus est contra Guta,
Boyciud et dominum Kekeu, iudice Ragnaldo, praeposito Varadiensi ... " lbid., no. 142, p. 204.
95
I counted 41 such cases. For instance: "Honod impetiit servum Karoli, nomine Petrum, de villa Hot
ero furto, iudice Nuethlen curiali comite de Bichor et Marco bi loto ... " lbid., no. 16, p. 160.
6
I counted 7 such cases. For instance: " Domina Macya ... impetiit Petrum et fratrem eius
Shyrinchym, ioubagiones Miske comitis de villa Gnezted, et ioubagiones Transyluani episcopi
Vilelmi ... de occisione seruientis sui et pro rebus suis quadraginta marcas valentibus violenter ablatis,
iudicibus Shekedz, curiali comite Myske et Herbort, curiali comite iam dicti episcopi, et Simone
socero supradictis comitis... " lbid., no. 184, p. 220 cp. Jak6, Codex dip/omaticus, no. 95, p. 148.
97
I counted 4 such cases. For instance: "Hanc causam [terram castri nomine Scilos cum prato et
virgulto cum medietate paludis, nomine Fas, viollenter ocupasset] Tiburtius, Gyula, Alexander et
Helias comites vice regia discutientes ... " Karăcsonyi, and Borovszky, Regestrnm Varadinense, no.
3 I O, pp. 269-70.
98
I· counted 2 such cases. For example: "Somzou, Sama, Chegur de villa Gyagya impetierunt
quosdam de villa Orobag, . . . pro damno decern marcarum, arbitris Georgio, Jano, Ambrosio,
Guthmar, Joachin ... " lbid., no. 105, p. 191.
99
I counted 1 such case: "Perman de vi Ila Ip impetiit Stephanum et Egidium, ... arbitris abbate de
Libinii et Ders filio Derseo et Pogu villico et Dezuan et Buncu, et Luzen de villa Nog, Bolu et
Joachim, villico de lpu et aliis multis ... " lbid., no. 60, p. 176 cp. Jak6, Codex d.plomaticus, no. 60,
fiP· 139-40.
00
See, for instance Margaret's abduction case from 1213: "Georgius de villa Buht, coadiuvante eum
Simone sacerdote de villa Sancti Martini impetiit Micoum de villa Catar de violento raptu filiae suae
Margarethae, et hoc ipsum illa astruxit; Micou vero dixit illam uxorem suam legitime ductam esse, et
habere nuntium mediatorem, nomine Desc." Karăcsonyi, and Borovszky, Regestrnm Varadinense, no.
23, p. 163.
IOI ln 1220, Olduruh, the accused presented to the judge his witnesses. lt is interesting to notice that
one of the witnesses proclamed himself as Oduruh's relative and hore the iron for him: "Eel filius
Scema de vi Ila Eel, ... impetiit quendam de vi Ila Custa nomine Olduruh, dicens ipsum servum suum
esse. Ilie autem dixit, se non esse suum servum, sed tavomicorum regis et duxit convillanos suos, cum
ioubagionibus tavemicorum, Viviano, Gregorio et Ombud, qui eum dixerunt suum esse contribulern.
Quorum unus, nomine Daba, specialius dixit eundem Olduruh suum esse cognatum et, portato pro illo
ferro Varadini iustificatus est. .. " lbid., no. 271, p. 254; Paul's case from 1234 is interesting because
his witness is the same person who denounced him conceming the criminal case: "Quod, cum iliac
[Mizla et Vtalou] negassent, memoratus Paulus induxit quendam, nomine Paridem, qui ei de facto
illarum suggesserat." lbid., no. 381, p. 304.
102
See, a girl-abduction case from 1219: "Andreas autem respondit, quod non violenter, sed legitime
filiam illius nepoti suo in uxorem adduxisset, et similiter hoc perhibuit testimonium ei Lucas sacerdos
de villa maioris Geken. Ambrosius itaque, curialis comes magistri Ladislai, praesente archidiacono
Paulo, discutiens, misit utramque partem ... Varadinum ... " lbid., no. 197, p. 225.
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the records of the register stated that the interrogation of the litigants was rnade on
the king' s order, 103 on the Oradean bishop's order, 104 or on the judge's rnaster. 105
4. In sorne cases, after the interrogation of the parties and the witnesses, the
judge or the litigants could assess the darnage. 106
5. When the judge could not established the accused's guilt or innocence
following the "normal" legal procedure, either the accused or both litigant parties
were sent to Oradea to get justice by the trial of hot iron. 107 Unfortunately, the short
records of the Oradean register did not preserve inforrnation conceming the reason
for which they were sent to Oradea. Only in a few cases the rnotives for which the
litigants were sent by the judge to Oradea were explicitly rnentioned. In one of the
cases the judge was not satisfied with the witnesses' testirnonies, 108 andin one the
litigants had to go to Oradea because they could not present enough proof to the
local judge. 109
6. The parties to the case were sent to Oradea at a fixed date for the trial by
hot iron escorted by one or more bailiffs (pristaldus). 110 lt seerns that arnong the
duties of the bailiff were not only the escortation, but also establishing the trialdate.111 As an official the bailiff was at the sarne tirne a delegate of the authorities
103

I counted 27 such cases. It is quite interesting to see how royal persons had been involved in the
trial by hot iron. I give as example only the case from 1220 connected to a disputable piece of land:
"Quos Demetrius Magister, praecepto regis discutiens, per pristaldum suum, Martinum de villa
Edelen, direxit ad examen ferri candentis Varadinum ... " lbid., no. 268, p. 253.
104
I counted 1 such case: " ... Joachin iudex ex praecepto Simonis, Waradiensis episcopi posuit eos
[Domina Paulia, uxor Petrus et fratre suo, Custodia sacerdote] ad iudicium ferri candentis." lbid., no.
30, p. 165.
105
There were 5 such cases. For instance: "Quos Petur, curialis comes Dionysii, regiae Maiestatis
camerarii, ex praecepto domini sui discutiens, misit Varadinum ad iudicium ferri candentis... " lbid.,
no. 167, p. 214.
106
"Quorum causam [reginae hospites de provincia Noui Castri ... impetierunt vili icos suos, ... de
falsa villicatione] Ocyus Banus, ex praecepto et auctoritate regis discutiens, computando centum et
decern marcas argenti in damno, et misit eos Varadinum ad examen ferri candentis ... " lbid., no. 259,
fiP· 249-50.
07
Balint, Onnepi kalendarium, voi. 2, 519 cp. Kandra, A varadi regestrum, 25.
108
"Sed Mica, comes Bichoriensis, testibus productis non contentus, misit utramque partem
Varadinum, ad examen ferri candentis ... " Karacsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, no.
234, p. 241.
109
"Sed cum neutra pars sufficiens testimonium posset adducere, nominali iudices per pristaldum,
nomine Albertum, ad examen ferri candentis miserunt Waradinum ... " Ibid., no. 343, p. 284.
11
For the fixed time when the litigants had to be presen! at Oradea, see: "Noverunt universi, quod
Antonius de villa Zupur, cum esset citatus Waradinum ad candentis ferri iudicium, dato terrnino in
septimana Dominus fortitudo, ... Antonius non venit, Heme vero, et Gyoma, adversarii eius, et
pristaldus venerunt." lbid., no. 135, pp. 201-202 cp. Jak6, Codex diplomaticus, no. 75, pp. 143-44. ln
the majority ofthe cases it was stated that the parties were escorted to the trial by one or more bailiffs:
"Qui [Vosos de villa Torsa] cum negarei, Vosos impetiit alium convillanum suum, Sumptam nomine,
de fideiussione, qui cum et ipse negarei, Vingizlou comes de Zothmar, per Pristaldum nomine
Chentu, misit Waradinum ... " Karacsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, no. 91, p. 185.
For this unique Hungarian "judicial-man'', see Eckhart, "Hiteles helyeink eredele," 640-55.
111
Kandra supposed that the Oradean chapter was previously announced by the bailiff's letter about
the forthcoming case. Kandra, A varadi regestrnm, 25 cp. "Andreas itaque venit Varadinum in octavis
omnium Sanctorum, in terrnino scilicet, quem pristaldus dixit. .. " Karacsonyi, and Borovszky,
Regestrum Varadinense, no. 44, p. 170.
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and public witness. In the majority of the cases, bailiffs were charged with one
case, but sometimes they appeared in the register either as the judges' permanent
employees or as those of the litigants. 112 lt could happen that the accused did not
recognize the judge-seat's right to deliver justice. The invoked reason was that the
judge and the bailiff "was not of them". 113
In some cases, these steps of the legal procedure were not explicitly stated.
The more common denomination for them was "sit injudgment". 114
7. The parties ofthe case had to come to Oradea because the ordeals of hot
iron and water were supposed to take place only in the episcopal sees of the
kingdom, in bi~ger provostships and at Bratislava and Nitra. 11 Oradea chapter was
one of them. 11 Furthermore, the Oradean chapter was the burial place of saint
Ladislas and became an important centre of pilgrimage.
The medieval legends and chronicles about Ladislas highlighted the
protective characteristics of the king: Saint Ladislas helped the innocents and the
pursued. Thus, he should not permit the conviction of an innocent who hore the
iron either. 117
It happened that only one of the parties arrived at Oradea. lt seems that
there was a waiting period for the presentation for the trial. If the missing party did
not come during this time, it was declared guilty. 118
112
For the judge's "own" bailiff, see: "Matthias comes impetiit Benedictum de villa Chehy pro furtivo
equo ... Quos Forcasius, curial îs comes de Bichor discutiens, per pristaldum suum, Hegud de villa
Bichor, misit ad examen ferri candentis Varadinum ... " lbid., no. 265, p. 252; for the accuser's "own"
bailiff, see: " .. .lpolitus quidem cum praenominato pristaldo suo, Gugus, Varadini fuit, paratus
candens ferrum portare." lbid., no. 221, p. 235; for the accuseds' "own" bailiff, see: "Ex quibus tres
homines Shak, scilicet: Voda, Queren, et Andreas de villa Scerep fuerunt Varadini cum pristaldo
eorum, nomine Toma." lbid., no. 226, p. 238.
113
" ••• qui [Somu de villa Gyou et servi sui] veniens în sex ta feria eiusdem septimane, dixit, non stare
se iudicio praefati iudicis in causa ista, eo quod alius esset iudex et pristaldus corum." lbid., no. 136,
p. 202 cp. Jak6, Codex diplomaticus, no. 76, p. 144.
114
See, for instance the thieves' case from 1220: "Conprouinciales de Bichor vociferati sunt contra
fures coram Mica comite Bichoriensi, iudice a rege Andrea delegato, qui, misso pristaldo suo, nomine
Zacheo de vi Ila Nadudor, ... el citatis furibus, facto iudicio, misit eos Varadinum ... " Karâcsonyi, and
Borovszky, Regestrnm Varadinense, no. 235, pp. 241-42.
115
A decree of the Hungarian king Coloman Beauclerc from around I I00 explicitely stated in which
places ordeals of water and fire can be held: "Judicium ferri et aque in aliqua ecclesia fieri
interdicimus, nisi in sede episcopali et maioribus preposituris, necnon Posonii et Nitrie." Zăvodszky,
A Szent Istvan, Szent Laszlo, 186. Bunyitay presumed that these places were chosen as trial-places
because their satus as loca credibilia allowed them to keep records. Probably, in all enumerated
places were written registers, but unfortunately, only the Oradean was preserved. The connection
between the ordeal-registers and the records of loca credibilia was highlighted also by Karăcsonyi,
and Borovszky, Regestrnm Varadinense, 135.
116
The importance of the Oradean register can be seen in the faci that it is the only source which
informs us about other ecclesiastical institutions from Hungary, which had the right to hold this kind
of ordeal. I only enumerate these places: the cathedral-chapters from Esztergom, Vărad, Kalocsa,
Eger, and the three "monastic-chapters" from Szekesfehervăr, Obuda, Arad. lbid., no. 357, p. 290; no.
358, p. 291 cp. Rudolp Rauscher, "O Regestru Varadinskem" (About the Oradean register), Casopis
Ucene Spoletnosti Safafikovy 3( 1929): 307-26.
117
Bunyitay, A varadi puspokseg, voi. I, 74.
118
According to Kandra, an eight days waiting period was established. Kandra, A varadi regestrnm,
25; "Praefatus itaque episcopus [Jacobi Vaciensis], ipso videlicet Gugus pristaldo constituto, misisset
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8. Before the pronounced ecclesiastical ceremony, the accused had to
undergo a solemn three-day fast as the custom asked. 119 According to Bunyitay,
during this time the accused's right hand was bandaged and sealed to prevent the
use of magica) drugs in order to prepare the hand for the trial. 120 After these three
days, the ordeal of trial by hot iron that was supposed to make j ustice for one of the
litigants started.
II. "The cathedral-scene"
Starting from this point, the proposed reconstruction of the trial by hot iron
practiced at Oradea will follow the steps of the ecclesiastical ceremony described
in the above mentioned appendix of the Oradean register. According to this
appendix, the ecclesiastical ceremony of the ordeal took place in Oradea Cathedral
and was overseen by the bishop.
1.The ecclesiastical ceremony began with two prayers during which the
bishop blessed the new piece of iron, which served for the ordeal. The names of
God, Jesus and Holy Spirit were invoked, but specially the justice-power of God to
make justice with this blessed iron. 121
2. The bishop aspersed the iron with holy water. Again the Holy Trinity is
invoked in order to bring on this piece of iron the judgrnent of God's justice. 122
3. The bishop blessed in the name of God the fireplace asking that this
place s~o~ld ?e t~e one where the. ri~N judgrnent should he manifest. God should
transmit h1s nght Judgment by Chnst. ·
124
4. The bishop blessed the fire. The Holy Trinity is invoked.

utramque partem Varadinum ad examen ferri candentis, dato tennino in octava S. regis Stephani, et
lpolitus quidem cum praenominato pristaldo suo, Gugus, Varadini fuit, paratus candens ferrum
portare. Adversarii autem eius in eadem septirnana non comparuerunt." Karăcsonyi, and Borovszky,
Regestrum Varadinense, no. 221, p. 235 cp. "... Martinus in septimana, Respice Domine non
comparuit et praedicti iudices, habuere eum pro condemnato." lbid., no. 293, p. 264.
119
"Qui [Scentus] cum, transacto triduano jejunio, sicut mos est, ad portandum candens ferrum
accessisset..." lbid., no. 275, p. 256.
120
Bunyitay, A varadi puspokseg, voi. I, 76. This act was also suggested by two records of the
Oradean register: "Qui fures [homines ecclesiae Vaciensis, scilicet: Fiachiam, Bolosit de villa
Pispuki] Varadini cum levato ferro ad solutionem cogerentur... " Karăcsonyi, and Borovszky,
Regestn1m Varadinense, no. 192, p. 223; "Anno Dominicae lncamationis Millesimo ducentesimo
decimo septimo, in septimana Factus est ioubagio Beli venit Varadinum, ... et sigillata manu
exspectavit usque dicm Veneris adversarios suos ... " lbid., no. 169, p. 215 cp. Bălint, Onnepi
kalendarium, voi. 2, 519; Kandra, A varadi regestnim, 25-26. Although the records of the Oradean
register did not explicitely state which one of the hands should be used for the trial, it scems that the
rifht one served as a tool of proof. Sec, the picture on the titlc-pagc of Bartlett's book.
12
"Benedic domine Pater, omnipotens eterne Dcus, per inuocationcm sanctissimi nominis tui et per
adventum Unigeniti filii tui, Domini nostri lesu Christi atque per donum Spiritus sancti, ad
manifestandum verum iudicium tuum, hoc genus metalli, vt si sanctificatum et consecratum, vt omni
demonum falsitate procul remota, fidelibus tuis veritas veri iudicii tui manifesta fiat..." Karăcsonyi,
and Borovszky, Regestrum Varadinense, 146.
122
"Benedictio Oei Patris, ct Filii, et Spiritus sancti, descendat super hoc ferrum ad discemendum
iudicium dci." lbid., 147.
123
"Benedic Domine per inuocationem sancti nominis tui, hunc locum, ad manifestandum verum
iudicium, vt omni demonum falsitate procul remota , fidelibus tuis, veritas iudicii tui manifesta fiat,
per Christum dominum nostrum." lbid., 147.
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5. After this, a special mass called the mass of the trial hy hot iron (Missa
iudicii candentis ferri) hegan. This mass had the following parts: Introitus, Oratio,
Lectio Esaie Prophete, Graduale, Evangelium secundum Marcum, Offertorium,
and Secreta. The question, which inevitahly can be raised, is why these parts from
the Bihle appear? The passage from Isaiah and the Gospel according to Mark give
the answer. In the first passage the prophet predicts that his people will he liberated
from the Assyrian captivity and will come home. This situation can he compare
with that of the accused. He/she also had to he liherated from some charges, and
this liberation - asin the prophet's story- could hagpen only in a miraculous way,
in the case of the accused hy the trial of hot iron. In the second passage Mark
presents Jesus as a miracle-worker: Jesus, as the Son of God could cure incurahle
people, and forget people's sin. The parallelism here is much more evident: he/she
also needs a miraculous cure for his/her hand.
6. An important part of the mass was the Holy Communion, at which hoth
126
parties involved in the judicial case had to participate. The real meaning of this
communion was the helief that a guilty person could not receive the Holy Body of
Christ without hringing down God's wrath on himself. We can say that, in some
way, this was another opportunity for the guilty person to confess his guilt. The
Holy Communion was followed hy a "post Communionem"-prayer. An interesting
story of a record linked to the communion tells us that the accused had taken out
from his mouth the host, thus profaning the communion. Of course, he was found
guilty, hut at least his hand remained unhurt. 127
During the mass, the iron was put on the fire to warm up.
7. After this special mass the hishop, with other memhers of the clergy,
hringing a cross and holy water, went to the place where the trial was to take place,
which was the exo-narthex of the cathedral or the churchyard. 128 Ali this time the
priests and the flock had sung the seven penitents Psalms and had said the Ali
Saints litany. 129 The choosing of seven penitential Psalms had a very clearly
definite goal: they were cut out for arousing people desire for penance guilt. Thus,
the accused was also encouraged to make penance. The Ali Saints litany in fact is a
series of prayers addressed to the most important saints. Choosing prayers from
this litany, the participants at the trial in fact asked a saint's help for a good resuit
of the ordeal.
8. At the trial-place the bishop blessed the hot iron and asked God's help
for the ordeal hy three prayers. no
124

"Domine sancte Pater, omnipotens aeteme Deus, benedic hunc ignem, quem in nomini filii tui,
domini nostri Jesu Christi, et Spiritus sancti benedicimus et sanctificamus." lbid., 147.
125
Solymosi, "Guden magânoklevele," 104-105.
126
"Tune communicet sacerdos criminatum seu accusatum his verbis: Corpus domini nostri Jesu
Christi sit tibi hodie ad comprobationem veri iudicii." Karâcsonyi, and Borovszky, Regestrum
Varadinense, 148. cp. Bâlint, Unnepi ka/endarium, voi. 2, 519; Kandra, A varadi"regestrum, 28.
127
"Buhus autem cum ferrum portare deberet, posuit Corpus Domini de ore in manum, et reus est ob
hoc iudicatus." Karâcsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, no. 3, pp. 156-57.
128
Bunyitay, A varadi piispăkseg, voi. I, 76.
129
Karâcsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, 149 cp. Kandra, A varadi regestrum, 29;
Bâlint, Onnepi kalendarium, voi. 2, 519.
130
Their meaning was the same, only their length was different. lbid„ 520; Karâcsonyi, and
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9. The bishop aspersed the hot iron with holy water invoking the name of
the Holy Trinity in order to show its justice. 131
1O. A prayer followed the aspersion in which God was invoked to declare
his judgment through the healed or not healed hand. 132
11. The prayer-moment was followed by a verbal act when a priest had
interrogated the accused about his/her guilt. 133 During this question-answer dialog
between the ecclesiastical representative and the accused, the latter had to swear
again that he was innocent.
12. Finally, the accused picked up the hot iron, walked three or nine paces,
and put the iron down. When he picked up the hot iron the accused had to swear
that he did not "prepare' in any kind his hand for the trial. 134 His hand was
bandaged and sealed. A three-day waiting period before the hand was unbound
followed this act. It seems that the judge indicated the person who had to bear the
iron when the number of the accused was more then one. 135
13. The solutio manus act represents in fact the inspection of the accused' s
hand made in the hali of the church. 136 If at the inspection made by the canons of
the Oradean chapter 137, the hand was clean - that is, healing without suppuration or
discoloration - he was innocent or vindicated; if the wound was unclean, he was
guilty. The moment of the sealing of the bandaged hand was very important
because - as in the cases of the charters - a broken seal could annul the results of
the ordeal. The register of Oradea numbered only four such cases: when the canons
inspected the accuseds' hands (solutio manus) they stated the seals had been
unsealed earlier, and had been replaced with a false one to cover their
intervention. 138 In al! these cases the accused was found guilty.
Borovszky, Regestrnm Varadinense, 149-50.
131
"Benedictio Dei, Patris, et Filii, et Spiritus sancti, descendat super hoc ferrum ad manifestandum
verum iudicium„." lbid., 150 cp. Kandra, A varadi regestrnm, 29-30; Bălint, Onnepi ka/endari11m,
voi. 2, 520.
132
Two prayers, a short one and a long one, were enumareted for this act. Karăcsonyi, and
Borovszky, Regestrnm Varadinense, 150-51.
133
lt is important to notice that this was the moment when the bishop allowed the priest to take over
the ceremony. lbid., 151.
134
This is the last moment described in the appendix. So, in the following I continue the
reconstruction procedure of the judicial process of the trial by hot iron based on the evidence provided
by the records ofthe Oradean register cp. Bălint, Onnepi kalendarium, voi. 2, 520; Kandra, A vtiradi
regestrnm, 30.
135
"Quibus [Turn, Pousam, Forkos, Manciam, Forcos et Moynolt de villa Tord, item, Sixtus et Hunda
de villa Tauomuk] a comite Gyula per pristaldum, nomine Cristophorum, ad iudicium ferri candentis
Varadinum destinatis, praenominatus Moynolth, secundum sententiam iudicis portato ferro,
combustus est." Karăcsonyi, and Borovszky, Regestrnm Varadinense, no. 272, pp. 254-55.
136
Solymosi, "Guden magănoklevele," 103, 105.
137
"Hegun itaque cum, portato Varadini ferro, solvi deberet, canonici manum eius non inspexerunt,
quia sigillum non sanum invenerunt." Karăcsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, no. 50, p.
172.
138
ln three cases the seal was damaged, in one case the seal was a false one. See, for instance, John's
case from 1214: "Joannes, portato ferro, incombustam habuit manum, sed sigillum fractum." lbid„
no. 85, p. 183. Finally, see those three men's cases from 1221, who replaced the chapter seal with a
false one: "Praedicti fures [homines Athile, scilicet: Georgium, Visam, Vyrsint et Milum], cum in die
Dominico, portato ferro, solvi deberent, unus eorum nomine Georgius combustus est, manus vero
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Connected with this moment of the unbinding of the hand was an
interesting case of two persons who did not allow the canons to unbind their
hands. 139 Other cases related either to the refuges in the church 140 or the refusal to
come out to the church 141 not allowing in this way that their hand be inspected.
Sometimes it is stated that the reason why they sought refuge in the church was
that their hand was unhealed. It could also happen that after carrying the hot iron
the person either did not wait for the unbinding-moment and ran away 142 or the
accuser renounced the charges. 143
The above-)11entioned act, solutio manus, was the final act of the trial by
hot iron. The canons inspected the accuseds' hands and made public the judgment.
III. After the "cathedral scene"
The resuit of the hand-inspection made by the canons of Oradea chapter
was communicated to a lay judge who pronounced the sentence.
1. If the accused was found innocent by the trial, the ordeal-ceremony was
closed with a thanksgiving, as the rules of the trial prescribed: laus Deo referatur,
or Deo watuletur. 144 It was also possible that the accuser was condemned for false
charges:-1 45

trium, scilicet, Visam, Virsint et Mii, fracto sigillo Capituli, falso sigillo fuerant sigillatae. Qui pro
iniustis habiti sunt." lbid., no. 280, p. 258 cp. Solymosi, "Guden magănoklevele", 103.
139
See, for instance the Szolnok castle-men case rrom 1213: "Georgius itaque pro se et cognatis suis
praenominatis, portato ferro Waradini, cum solvi deberet, non est permissus absolvi a Bulsu et
Bucicud, quorum uterque vice et in persona adversariorum suorum se stare dicentes, resignaverunt,
praedictos Felicianum, Thomam et Georgium esse omnino liberos, ut illi de se asserebant."
Karăcsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, no. 52, p. 173 cp. Jak6, Codex dip/omaticus, no.
58, p. 139.
140
See, for example Vitalis' case rrom 1220: " ... Vitalis, portato ferro, confugit ad ecclesiam, dicens
se esse combustum." Karăcsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, no. 257, p. 249; Michael's
case rrom 1220 is very similar: "Praedicti fures [ioubagiones Sebastiani de Pou, scilicet, Michaelem
et Kepam, filios Nicolai], portato ferro, combusti sunt. Sed Michael confugit ad ecclesiam." lbid., no.
269, pp. 253-54.
141
"Baghia vero de villa Gurbey, ioubagio Germani, combustus est et de ecclesia non exiuit ad
solutionem." lbid„ no. 286, p. 260; Manta and John's case from 1221 is the same: "Ex illis Manta et
Joannes, portato ferro, ad solutionem non exiverunt de ecclesia ... " lbid., no. 296, p. 265.
142
See, for instance Budev's case rrom 1220: "Praedictus Budev, portato ferro, antequam solveretur,
aufugit." lbid„ no. 270, p. 254; Mocyod's case rrom 1221 îs very similar: "Praedictus Jacob în dato
termino non venit în locum. Mocyod vero, portato ferro, ante solutionem manus fugit." lbid., no. 298,
266.
43
See, for instance Peter and Unoka 's case rrom 1219: "V nuca de vili a Zamtou impetiit conuillanum
suum, scilicet Paulum, de furto ... Paulus, portato ferro, dum die Dominica (Da pacem) manum suam
soluendam porrigeret, supradictus V nuca renunciauit iudicio ferri candentis, dicens, se falsa opinione
inductum supra nominatum Paulum de furto impetiisse." lbid., no. 233, pp. 240-41.
144
Solymosi, "Guden magănoklevele," I 03-104.
145
See, for instance Hagya and Henguch's case rrom 1235: " ... Hagya, civis Culusiensis, impetiisset
nomine Henguch de villa Hem, pro furto, et Henguch iudico ferri fuisset iustificatus, praenominatus
Hagya remansit in iudicio sex marcarum, et eo non habente, unde sex marcas persolveret, iudex huius
causae, nomine Nuetlen, curialis comes, per manum pristaldi sui nomine Luca de villa Lomb, posuit
eum et uxorem eius et unicum filium eiusdem, nomine Abbeus, pro sex marcis apud avum suum,
nomine Valderum, hospitem de Bichor." Karăcsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, no.
388, pp. 306-307 cp. Jak6, Codex dip/omaticus, no. 182, p. 182.
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2. If the accused was found guilty by the trial, the bailiff led him to the lay
judge who rnade the judgrnent according to this resuit. 146 The register preserved a
few cases when the sentence was described: hanging, 147 rnutilation 148 or selling of
the guilty parties and/or his relatives as well as confiscation of his property. 149
3. The execution of the sentence usually was made at the original place
where the process was started in the presence of the bailiff, the sarne person who
escorted the litigants to Oradea for trial. 150
4. At the end of the process a record was drawn up usually for the accusers
in which the events were noted. 151
_
146
It is important to notice that only the ordeal-ceremony was conducted by ecclesiastical persons.
The sentence was pronounced by a Iay judge. Thus, the way in which the ecclesiastical persons were
involved in the ordeal ceremony was very similar in nature with that of the inquisition. There aIso the
representatives of the church took part at the judicial process, but the accussed was condemned by a
Iar judge.
14
See, for instance the case of those six persons accused of stealing from 1219: "Jordan de villa
Keze et Keiguez de villa Shol, impetierunt Ugudut, Obudut, Scecam, et Scemhegit, seruos Thomae et
Andreae, et Dudorc et Bencium, libertinos eorundem, de furto, iudicibus Elia comite de Bekes et
biloto Zeuen, pristaldo de Machya de villa Meh. Praenominatorum furum quator, scilicet: Ugud,
Buneii, Obud et Sceca, portato ferro, combusti sunt et suspensi. Dodor veniens prae nimia infirmitate
ferrum portare nonpotuit. Scemhegi in eadem septimana scilicet Exurge Domine non comparuit."
Karăcsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, no. 182, p. 219.
148
See, for instance Szego's case who was implicated in the abduction of Farkas's daughter: "'Anno
Domini Millesimo Ducentesimo decimo sexto, in septimana Omnis Terra Farcasius, filius Gyama,
veniens ... ad iudicium feni candentis contra Martinum de villa Zobolsu, raptorem scilicet filiae suae,
et contra coadiutores illius stetit per totam septimanam illam, sed nullus de adversariis suis comparuit
praeter quendam, nomine Scegium, qui se nobis et postea iudici coadiutorem praefati Martini fuisse
confessus, exoculatus est." lbid., no. 162, p. 211-12.
149
See, for instance the already mentioned case of Vitalis who had refugeed in the church after he
bore the iron: "Praedictus itaque Urman vendidit Vitalem, cum uxore sua et filiabus suis et cum
ancilla et filio ancillae suae et cum omni possessione sua Laurentio, filio Martini." lbid., no. 257, p.
249. lt is interesting that the bailiff, called Urman was the person who transacted the sale of the
mentioned people. In Posa's case from 1219 beside him, his relatives also were condemned because
they took Posa's part in the conflict: "Cuius rei exitu ita consummato, pristaldus idem dixit, quod
fratres furis combusti, qui fratris eorum partem tenuerant, a venditione tam ipsi, quam omnis eorum
~ssessio per sententiam iudicis in ipso casu fratris sui jam excepissent." lbid., no. 193, p. 223.
50
In Masa's case from 1213 the execution of the sentence, a sealing transaction, was held in the
presence of the bailiff and another witness: "Cum Masa de villa Sorou iudicio candentis feni
convictus esset Varadini de furto et in Bichor, ut Pristaldus asseruit, confugisset ad ecclesiam,
adversarii eius, Kaled et Beta, et pristaldus ipsius Honos, praesente Cesario centurione, vendiderunt
praefatum Masam et uxorem eius Foelicitatem et filios ipsius, Thomam, Tanals et Gyonon, et filias
scilicet: Magnet et llega, pro decern marcis Absoloni, filio Hurt, qui persolvit illas decern marcas
praesentibus nobis canonicis Varadiensibus, scilicet: Valeriano cantore, Michaele custode, Gerardo
decano, Petro, Sidrac et aliis, et idem scientibus Cesaario centurione et aliis ioubagionibus castri
Bichoriensis." lbid., no. 54, p. 174.
151
In those few cases in which this moment was described the ordeal did not take place although it
was ordered. See, for instance the theft case from 1219: " ... Voda, Queren, et Andreas de villa Scerep
fuerunt Varadini ... Quorum Voda combustlls est. Queren mundatus est. Andree vero infirmitate
praepeditus ferrum portare illa vice non posuit, sed, recepta sanitate, ab eodem iudice per eundem
pristaldum ad portandum candens ferrum destinatus, Varadinum non venit et adversarii eius, dato
suffragio, recesserunt." lbid., no. 226, p. 238; The case of property damaging from 1221 is similar:
"Alii autem quatuor de adversariis non comparuerunt. Quos nominatus iudex, ut pristaldus dixit,
condemnavit et pro condempnatis scribi praecepit." lbid., no. 291, p. 262-63.
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5. After the execution of the sentence, the judge took the obligation to
inform the Oradea chapter about it. In the majority of the cases, the bailiff had
made a vive vocis notice in front of the Oradea chapter. 152 There were a few cases
when the judge had sent a written announcement concerning the process to the
Oradean chapter who had the obligation to take the cases down on record. 153 In this
way the Oradean register was bom.
The complexity of the evidence for this ardeai does not permit any simple
explanation. Yet it is, I think, legitimate to look more closely into the ceremony
itself in order to decide, modestly, what continued to satisfy those people about this
ardeai and what needs led them to maintain the ceremony as a satisfactory solution
to some difficulties.
What kind of conclusions can be reached after the presentation of the trial
by hot iron practiced at Oradea? First, there was an incredible faith in the
"supernatural": people really thought that God chose this way to make justice. And
they strongly believed that the heavenly - until that time - unattainable power
would come down to this earthly community to decide people's destiny. These
were moments of wild hope. The register of Oradea records three hundred and fifty
cases between 1208 and 1235 with a lapidary faith conceming the literal truth of
the ceremony: "portato ferro, combusti sunt; portato ferro pro terra ista iustificatus
est." 154 With Brown's words: "We may know what everybodi wants and has
always wanted - the crowning mercy of truth in human affairs." 1 5 In this way the
trial by hot iron was understood by people as a mediator between heaven and earth,
making the first more "tangible" with the trial.
The trial by hot iron was also mercifully slow. To call it a controlled
miracle and to dismiss it as a temptation of God was to import into the ceremony,
into the judicial process, a brisk expectation of the miracle. For God is revealing
the truth, not any specific fact. He was judging the status of a persan or of a group,
whether their claims were "pure" and "just." 156 He was not deciding whether a
piece of land belonged to a certain claimant, but the status in the community of the
groups that had been brought into conflict.
The most marked feature of this ardeai is the slow and solemn processes
by which human conflict is taken out of its immediate context. The representative
of this conflict - the man who undertakes the trial by hot iron, who can be either
accuser or accused - is publicly shom of all contact with the normal world. 157 Once
he was shaved, dressed in a shirt, and subjected hirriself to fasting for three days,
bis whole rhythm of life became that of a priest, not of a layman. He is solemnly
152

Vajda, A Varadi Regestrum, 22.
See, for instance, the already mentioned abduction case from 1216: "ludex igitur condemnavit illos
[Martinum de villa Zobolsu et coadiutores illius], nam per eundem pristaldum suum [Gyula] et
Farcasium tales nobis [capitulo Varadinensis] remisit literas." Karacsonyi, and Borovszky, Regestrum
Varadinense, no. 162, pp. 211-12 cp. Vajda, A Varadi Regestrum, 23.
154
Karacsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, no. 62, p. 176; no. 182, p. 219.
155
Brown, "Society and the Supernatural," 136.
156
See, Karacsonyi, and Borovszky, Regestrum Varadinense, 151, when the priest put the final
question to the participant of the ordeal: "Frater, es iustus ab hoc crimine de quo accusaris? lustus
sum. Mundus? Mundus sum."
157
Brown, "Society and the Supernatural," 138.
153
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blessed with holy water and transfonned by long prayers of benediction ioto
somebody more than a "natural human being"; he is no longer part of a human
lawsuit. He entered - through the trial by hot iron - in "God's sphere", where the
ordeal itself got another explanation. It is nota judgment by God; it is the judgment
o/God.
Seen from the outside, the trial by hot iron was a spectaculum to which
everyone flocked. 158 The ritual itself, but also the trial-ceremony was reassuring
and peace-creating. It also had the role of a demonstrative ceremony. lt attempted
by dramatic gestures to make a lasting impression on the public memory of the
community who witnessed the trial. The trial by hot iron may also be seen from
outside as a single united whole, but each piece of this whole is so joined as to
allow free movement. If we are thinkinş of the participants at Oradea, one hundred
and twenty had time to climb down. 15 Others withdrew at different stages along
the ritual. Those three days between the moment of holding the hot iron and the
opening of the sealed bandage were too much for twelve subjects of the Oradean
register: sentiens se comb~tum confugit ad ecclesiam.
As I mentioned above, the sealing-moment was one of the most important
steps of the ceremony of the trial by hot iron. The hand that bas to bold the hot iron
was solemnly sealed and would be reopened again before witness's three days later.
If the wound heals "nonnally", the resuit is clear: God bas spoken in the most
elemental way, "by an assertion of the integrity of a man's rights symbolized by
the surviving integrity of his physical body in contact with extreme heat." 160 In
other words, the efficacy of the ordeal remains a function of the strength of feeling
in the group.
Certain conclusions might follow from this examination of the trial by hot
iron and its ceremony. We have found in this particular fonn of the "mixing" of
sacred and profane an elegant solution to some problems of the community who
"created" it and used it. When the type of community survives intact, the ordeal
survives with it. The growth of rationalism and clerical condemnation of the ordeal
is irrelevant to this process. In Oradea, ordeals continue long after 1215.
In this way the role of the supernatural in the "Oradean community" could
be seen as part of a style of life. A representati ve of such a style of life could argue
also that recourse to divine judgment was preferable to the use of human reason,
since God could know intention and men could not. In other way the "judgment of
God" became dependent on belief and on the notion of this "supernatural"
authority. From this point of view the trial by hot iron could even be seen as a way
in which God was perceived.

158
159
160

Bartlett, Trial by Fire and water, 21-22.
Kandra, A varadi regestrom, 46-48.
Brown, "Society and the Supernatural," 139.
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Înnobilarea românilor în epoca principatului autonom
al Transilvaniei şi semnificaţiile sale religioase
Ana DUMITRAN
Botond GUDOR

Prezenta analiză a pornit de la constatarea că, în cea mai mare parte a ei,
istoriografia românească a fost tentată să asocieze statutul nobiliar dobândit în
perioada cuprinsă între mijlocul secolului al XVI-iea şi anii instaurării stăpânirii
habsburgice cu oportunismul şi concesia duse până la totala convertire spirituală a
celor înnobilaţi, mai concret cu o supunere în faţa politicii prozelitiste practicate de
autorităţile maghiare calvine, supunere echivalentă în ochii multor istorici cu gestul
de trădare a neamului şi "legii strămoşeşti'', trădare materializată ulterior în
maghiarizare - generatoare, la rândul său, a unor grave consecinţe de ordin
spiritual şi politic în evoluţia istorică a neamului românesc din Ardeal.
Nu dispunem, din păcate, de o statistică exactă a familiilor nobile române
din Ardeal care să cuprindă atât numărul acestor familii, cât şi datele înnobilării,
respectiv reconfinnării acesteia, precum şi de o descriere exactă a însemnelor
heraldice conferite, împreună cu motivaţia actului de înnobilare propriu-zis., O
încercare în acest sens a întreprins până acum doar Ioan Cavaler de Puşcariu , dar
datele pe care le-a putut aduna sunt incomplete şi răspund doar parţial
problematicii precizate de noi. Cu toate acestea, fără demersurile sale, propriile
noastre demersuri n-ar mai fi fost posibile. Cu riscul de a fi acuzaţi de lipsă de
exactitate pentru metoda de lucru pe care am folosit-o, am socotit că această
statistică a familiilor nobile române poate fi considerată un eşantion suficient
pentru tragerea unor concluzii, fără a extinde cercetarea şi asupra altor colecţii de
diplome de înnobilare păstrate în arhivele, muzeele şi bibliotecile din ţară şi
străinătate, cele mai multe dintre ele inaccesibile din motive uşor de bănuit.
Oricum, chiar dacă acest deziderat s-ar fi putut împlini, tet nu am fi fost în posesia
întregii infonnaţii, în condiţiile în care o parte considerabilă a actelor de acest gen
au dispărut sau nu au fost semnalate până acum cercetătorilor interesaţi de către cei
care le deţin. În aceste condiţii, cifrele pe care le vom prezenta sunt, desigur,
incomplete, dar concluziile trase pe baza lor pot fi acceptate ca exacte în măsura în
care va fi acceptată corectitudinea principiului logic pe baza căruia au fost stabilite.
Astfel, materialul documentar oferit de volumele semnate de Ioan Cavaler
de Puşcariu a fost tratat după cum unneaz.ă: au fost extrase din totalul înnobilărilor
doar cele datate între 1560 (de când avem consemnate primele înnobilări conferite
în noua formulă de organizare a teritoriului transilvan, cea a principatului autonom)
şi 1690 (anul morţii principelui Mihail Apafi I). Actele de creare a unei noi familii
nobile cât şi cele de reînnoire a nobilităţii au fost tratate global, deoarece în
statistica publicată de Puşcariu nu s-a făcut în mod consecvent o împărţire a lor
după acest criteriu, neputându-se deci stabili categoric dacă între menţiunile de
1

Ioan Cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare /afamiliele nobile române, Sibiu, voi. I, 1892 şi
voi. li, 1895.
1
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înnobilare fără o precizare specială nu se strecoară şi titluri de tipul nova donatio,
precum şi pentru că am considerat că motivaţiile ideologice ale actului de
înnobilare propriu-zis sunt similare cu cele ale reconfirmării. Am făcut, de
aseme,nea, o selecţie a numelor de familie înregistrate în funcţie de apartenenţa
administrativă din momentul culegerii informaţiilor, pentru a evita, pe cât ne-a fost
posibil, înregistrarea de mai multe ori a unui singur act de înnobilare, multiplicat
însă în timp prin ramificarea familiei căreia i s-a acordat iniţial titlul. Pentru
familiile care au beneficiat de mai multe ori de recunoaşterea calităţii nobiliare am
acordat fiecăruia dintre actele respective semnificaţia înnobilării propriu-zise,
considerând atât actul iniţial cât şi recunoaşterile sale ulterioare gesturi cu aceeaşi
valoare simbolică din partea autorităţilor, probându-le astfel interesul pe care îl
arătau faţă de supuşii români şi de problemele lor. În cazul diplomelor conferite
mai multor persoane pentru care nu sunt specificate relaţii de rudenie de gradul I
(tată-fiu, respectiv mai mulţi fraţi), am însumat actul respectiv cu numărul
beneficiarilor săi. În ceea ce priveşte motivaţia înnobilării, acolo unde ea nu a fost
menţionată explicit am încercat s-o deducem din stema conferită. Apartenenţa la
or~inul laic, respectiv eclesiastic am făcut-o cu ajutorul onomasticii, pentru
cazurile în care nu era precizată de textul însuşi al documentului în cauză.
Într-o primă statistică am luat în calcul totalitatea actelor de înnobilare şi a
reconfirmărilor acordate ardelenilor în perioada stabilită, indiferent cine a fost
emitentul: principii sau soţiile lor, alţi membrii ai familiei princiare sau autorităţi
locale, autorităţi din afara Transilvaniei.
Anul

Totalul Înnobilărilor

Preoţi Înnobilaţi

1560

5

1563

1

1568

1

1570

2

1572
1575
1576

3
9
5

1

1578
1579
1580

15
5
3

1

1582

3

1

1584

4
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1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601

1
2
1
2
6
12
5
4
4
2
7
2
10
5
3
1

1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622

14
14
31
25
3
4
1
8
15
4
6
6
4
2
6

1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632

7
8
1
6
18
2
21
18
7

11
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3
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1
2
1
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30
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643

4
6
9
4
1
4
1
7
2
1
2

1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676 -

3
3
6
16
19

1
1
1
3
1
1
1
1
2

10

20
4

1

10

5
38
9
49
32
4
3
32
60
36
27
31
18
35
22
20
14
8
9
23
10

22
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1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689

6
3
9
3
2
4
10
29

Total

1141

31

I
2
2
2
3
I
1

8
6
40
12

5

5

I
2
9
136 = 11, 9 %

Conform acestei statistici alcătuite pe criteriul cronologic se poate sesiza o
marcare a principalelor evenimente politico-militare din istoria
Transilvaniei în perioada menţionată, anilor de efervescenţă corespunzându-le fie o
lipsă aproape totală a înnobilărilor, fie o creştere semnificativă a numărului lor. Se
poate însă remarca şi faptul că nu toate evenimentele majore din acest fragment de
timp sunt marcate, pentru mediul românesc, de transformări sociale pe măsură, fie
datorită faptului că informaţia de care dispunem este fragmentară, fie datorită altor
explicaţii, al căror conţinut ne scapă însă. Nu putem trece cu vederea faptul că
momentul de apogeu al politicii prozelitiste (care poate fi suprapus, după
cronologia istoriei ecleziastice, cu păstorirea primului episcop român reformat,
Gheorghe de Sângeorz, şi cu primii ani din cea a urmaşului său, Pavel Tordaşi deci aproximativ 1564-1571, iar după cronologia politică cu cea a domniei
principelui Ioan Sigismund Zapolya - care se încheie şi ea în anul 1571) nu pare a
fi cu nimic reflectat în planul ierarhiei sociale, nici al celei laice, unde numărul
înnobilărilor este cantonat la nivelul minim, nici al celei eclesiastice, pentru care nu
avem consemnată în această perioadă nici o înnobilare. Desigur, aceasta nu exclude
statutul de nobleţe al episcopilor români reformaţi şi a unei părţi a enoriaşilor lor,
dar dovedeşte că la baza convertirii nu a stat, cel puţin în această perioadă a
începuturilor noii forme de prozelitism, o motivaţie de ordin social-economic pe
care să o putem numi, cu un cuvânt mai dur, oportunism - pentru cei înnobilaţi,
respectiv ademenire şi/sau condiţionare - pentru promotorii prozelitismului.
Lucrurile nu par să stea altfel nici în cea de-a doua perioadă de apogeu a
presiunii Reformei asupra românilor şi anume cea a domniei principilor din familia
Rak6czi ( 1630 - 1660), moment pentru care sugestivă în acest sens este atât
statistica înnobilărilor destinate mediului ecleziastic (numărul preoţilor înnobilaţi
fiind minim), cât şi cea a ierarhiei româneşti laice (impresionantele cifre ale
înnobilărilor din aceşti ani fiind de fapt în directă legătură cu evenimentele politice,
în special cu cel al instaurării domniei lui Gheorghe Rak6czi I şi cu pregătirile
anumită
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pentru invadarea Poloniei de către Gheorghe Râk6czi li - eveniment care s-a
reflectat şi în politica de înnobilare din anii următori, când prezenţa otomană în
spaţiul Transilvaniei a generat multe acte de eroism din partea românilor, la acestea
adăugându-se "credincioasele slujbe" depuse în serviciul principilor rivali ce-şi
disputau stăpânirea ardeleană în acele tragice vremuri).
O statistică a înnobilărilor stabilită în funcţie de deţinătorul titlului princiar,
în ultimă instanţă promotorul politicii prozelitiste, care nu ar fi putut fi pusă în
practică rară acordul şefului statului, ne prezintă următoarea situaţie:
Numele şi perioada domniei
Ioan Sigismund Zâpolya (15 sept. 1556 - 14 mart.
1571)
Ştefan Bâthory (25 mai 1571 - 1575)
Cristofor Bâthory (1576- 27 mai 1581)
Sigismund Bâthory (mai 1581 - 1597; 20 aug.
1598 - mart. 1599; 3 febr. 160 I - 1602)
Maria Cristierna (18 apr. - 20 aug. 1598)
Andrei Bâthori (30 mart. - 31 oct. 1599)
Mihai Viteazul (1 nov. 1599- sept. 1600; 1601)
Ştefan Bocskai (21 febr. 1605 - 29 dec. 1606)
Sigismund Râk6czi (8 febr. 1607 - 3 mart. 1608)
Gabriel Bâthory (5 mart. 1608 - 27 oct. 1613)
Gabriel Bethlen (27 oct. 1613 - 15 nov. 1629)
Catherina de Brandenburg (16 nov. 1629 - 28
sept. 1630)
Ştefan Bethlen ( 1630)
Gheorghe Râk6czi I (1 dec. 1630- 11 oct. 1648)
Suzana Lorântfi
Gheorghe Râk6czi II (11 oct. 1648 - 7 iun. 1660)
Francisc Redely (1657-1658)
Acaţiu Barcsai (23 aug. 1658 - 3 I dec. 1660)
Ioan Kemenv (1 ian. 1661 - 22 ian. 1662)
Mihail Apafi (14 sept. 1661 - 15 apr. 1690)
Ana Bornemisza
Total

Total
4

Preoţi

13
29
42

I
3
2

15
4
3
2
17
78
102
15

I

3
75
38
141
3
27
I
447
53
1112

1
8
8

11
I
7
I

67
10
12i
= 10. 7 %

Numele care se evidenţiază în mod deosebit aparţin principilor care au avut
domnii de mai lungă durată sau au desfăşurat o activitate politico-militară intensă.
Trei dintre acestea ar trebui să reţină în mod deosebit atenţia şi anume Gabriel
Bethlen, Gheorghe Râk6czi I şi Mihail Apafi, cunoscuţi în egală măsură şi ca
promotori ai prozelitismului religios. Ne putem întreba, dar statistica lui Puşcariu
nu ne permite să descifrăm decât un posibil răspuns, cum s-a reflectat social
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politica prozelitistă a acestor principi: au recompensat ei fiecare convertire în parte,
sau au acordat doar unora statutul nobiliar pentru a-i cointeresa în procesul de
convertire a celorlalti membri ai comunitătilor din care proveneau? Privind
lucrurile din perspectivă economică, aplicarea primei variante nu ar fi fost deloc
profitabilă, deoarece ar fi putut genera convertiri în 'masă. Desigur, spiritul
conservator al mentalitătii acelor vremuri ar fi constituit o stavilă serioasă în calea
unei astfel de transformări, dar documentele pe care le cunoaştem ne lasă să
întrezărim, din perspectiva autorităţilor, o cu totul altă motivatie pentru convertire
decât bunăstarea materială, şi anume lărgirea orizontului cultural (prin cartea
tipărită în limba română) care avea să atragă ulterior, din convingere, o migrare a
credincioşilor ortodocşi spre Biserica reformată2 •
Un semn de întrebare îl ridică domnia lui Mihail Apafi, care s-a bucurat de
multi ani de linişte, dar în care constatăm o adevărată efervescentă a înnobilărilor.
Procentual vorbind, numărul actelor de nobilitate acordate de principe şi de soţia sa
însumează 43,8 % din totalul înnobilărilor conferite în epoca Principatului autonom
şi 56,6 % din cele acordate preotilor. Cu siguranţă o mare parte din acestea sunt
reconfirmări, dar nu s-a pus oare nici o conditie pentru acordarea lor ? Vechea
istoriografie românească, foarte conştientă de importanţa elitei sociale în evoluţia
unui popor, a emis opinia că statutul nobiliar ar fi fost condiţionat de apartenenta la
calvinism3• Această afirmaţie ar trebui să ne convingă de faptul că, în bună măsură,
reconfirmările actelor de înnobilare din a doua jumătate a secolului al XVII-iea, în
special cele care nu au fost acordate în momente de criză politică, ar fi fost
conditionate de o mărturisire a credinţei calvine, a cărei realitate se pare că nu a
fost însă consemnată în diplomele conferite, cel puţin nu în cele pe care le-am
consultat noi. Nu am găsit însă vreo menţiune de acest gen nici în alte studii de
specialitate. Cum nici vechea istoriografie nu şi-a argumentat documentar
afirmaţiile, deşi avea mai multe şanse să o poată face, considerăm că ar fi o
exagerare să atribuim înnobilărilor respective în primul rând o astfel de motivaţie.

2
Vezi în acest sens corepondenţa dintre superintendentul Geleji Katona Istvan şi Gheorghe Răk6czi I
din toamna anului 1640 (la Ioan Lupaş, Documente istorice transilvane, voi. I, Cluj, 1940, p. 204212). Intenţiile superintendentului şi-au găsit materializarea în sprijinul financiar acordat de principe
la tipărirea cel puţin a unora dintre căf\ile româneşti publicate la mijlocul secolului (cela trei
Catehisme calvine, Noul Testament şi Psaltirea).
3
„Făcutu-s-au şi din români, unii, calvini, mai ales dintră neameşi, că amintrilea cu totul era urgisiţi,
că atâta să putemicisă şi să sălbătăcisă calvinii, cât nici pe ungurii cei de un neam cu sine, carii era
catholici papistaşi, necum într-altă cinste, ci nici în ţară bucuros nu-i suferea, de nu vor lăpăda
catholiciia şi să se facă calvini, şi nimic să nu poată moşteni'' (Samuil Micu, Istoriia besericească a
Episcopiei româneşti din Ardeal, în Idem, Istoria românilor, ediţie princeps după manuscris de Ioan
Chindriş, voi. II, Bucureşti, 1995, p. 216). ·'Drept prinţipii Ardealului cei de credinţă calvinească cu
deadins era ca pre toţi românii Ardealului să-i poată răzvrăti căiră calvinie, totuşi osebit s-au nevoit a
abate pre nemeşii români căiră zisul eres. Pentru aceea afară de alte tehne (s.n.). mai toate ţinuturile,
unde sini mai deşi nemeşii români, cum se vede în hrisovul din IO octombrie 1643. le-au tras de supt
ascultarea arhiereului celui românesc şi le-au supus superintendentului celui calvinesc, măcar că şi
aceia ţinea legea cea grecească „. De unde nu e mirare că nemeşii cei mai mari ai românilor. toţi. din
celălalt număr ai nemeşilor româneşti încă foarte multi s-au alunecat la calvinie." (Petru Maior,
Istoria Besericei românilor, Buda, 1813, p. 78-79).
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Daci ipole2ll noastră este corectă, abmci a fost aplicată cu deosebire cea
de-a doua modalitate de recompensare a convertirii şi, in mod firesc, aceasta ar fi
trebuit să fie destinată cu deosebire preoţilor, in special celor detinători ai unui grad
de cultură mai ridicat care, prin învăţătura răspândită de la amvon, erau în-măsură
să lumineze sufletele şi să le atragă spre adevărurile profesate de Reformă.
Constadm imă că mnnăru1 preoţilor înnobilaţi de cei trei principi zeloşi susţinători
ai prozelitismului este foarte mic in comparatie cu cel al laicilor, iar clacă disecăm
şi mai mult lucrurile, in măsura în care statistica lui Puşcariu o permite, încercând
să aflăm motivaţiile pentru care au fost înnobilaţi acei preoţi, vom constata că
predomină de departe eroismul lor militar şi nu preocupările confesionale, aşa cum
o demonstrea7A următorul tabel:
Totalul înnobilări lor
principii Transilvaniei

şi

reconfirmărilor

~umărul preoţilor înnobilaţi

acordate

preoţilor

de

121

de principii Bethlen, Rak.Oczi I, Apafi

97

şi

de soliile lor
Merit cultural
Merit cultural şi militar
Merit militar
Meritul nu a outut fi __ .

7
IO
43
37

Calitatea de "merit militar" a fost stabilită pe ba2ll descrierii blaz.oanelor şi
a menţionării explicite a eroismului celor care au obţinut armaliile, iar cea de
"merit cultura.I şi militar" o justificăm prin prez.enta pe steme a unei combinaţii de
simboluri care atestă atât calitatea sacerdotală cât şi pe cea militară a deţinătorilor.
'"Meritul cultural" se referă la acele '"servicii" intelectuale excepţionale pentru acele
timpuri, cum ar fi traducerea sau editarea cărţilor de cult, o activitate pastorală de
excepţie, calităţi cărturăreşti deosebite însuşite prin frecventarea unei şcoli
importante şi, nu în ultimul rând, convertirea la calvinism. Desigur, în acest caz
denumirea de "merit cultural" devine improprie dacă titlul nobiliar este acordat
exclusiv pentru schimbarea conresiW.ii, fără a mai fi probate şi alte calităţi
profesionale ale candidatului, ceea ce este puţin probabil, în condiţiile în care
acesta, fiind preot, urma să se înregimenteze în politica prozelitistă şi să depună,
dacă nu depusese deja înainte de înnobilare, destul de mult z.el pentru răspândirea
învăfăturilor calvine între enoriaşii săi. Din păcate însă stereotipia textului
armaliilor pe care le cunoaştem, la care nu este exclus să se adauge şi stereotipia
însemnelor heraldice, nu lasă să se întrevadă motivaţiile reale pentru care au fost
conferite. Ceea ce este sigur este doar faptul că beneficiarii lor nu s-au distins în
mod obligatoriu pe câmpul de luptă. Din acest punct de vedere, este regretabil
faptul că nu cunoaştem conţinutul diplomei de înnobilare a preotului Ioan din
Alămor, conferită de Gheorghe Rak6czi I la 16 martie 16434 , cu doar şapte luni
înainte de confirmarea în scaunul vlădicesc a lui Simion Ştefan, act prin care
4

Ioan Cavaler de Puşcariu, op. ciL, voi. I, p. 55.
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principele scotea de sub jurisdictia acestuia o serie de comunităti între care şi
Alămorul 5 • Probabil că Samuil Micu a fost în posesia diplomei Alămorenilor din
moment ce a putut să afirme că "Unii din români, carii cu deadinsul au stătut de
români ca să se calvi~ şi nemeşug au căpătat pentru această nevoinţă a lor,
cum intră alţii sunt neameşii de la Alămor"6. Afirmaţia este deosebit de importantă.
Pe de o parte, ea dovedeşte sinceritatea convertirii preotului din Alămor şi
contribuţiile sale la răspândirea învăţăturilor reformate, pe de altă parte,
singularitatea cazului său în contextul reprezentat de baza documentară a cercetării
de faţă, ca de altfel şi de cea a celor anterioare, dovedeşte că înnobilările de acest
gen au fost foarte rare şi că, deci, ele nu au stabilit traiectoria pe care în mod
obligatoriu au trebuit să o urmeze toţi cei care au beneficiat de acordarea titlului
nobiliar.
De asemenea, tăni să fie o regulă, alcătuitorii statisticilor publicate de
Puşcariu au menţionat cazurile mai speciale, de genul blazoanelor pe care le-am
integrat la rubrica meritelor culturale, ceea ce ne-ar permite să încadrăm la rubrica
meritelor militare şi cele 37 de înnobilări cărora nu le-a fost consemnată motivaţia.
Am obţine astfel un total de 80 înnobilări pentru eroism în război, adică o proporţie
de peste 80 % din totalul familiilor nobile de preoţi. Situaţia nu trebuie să ne mire.
Consemnările vremii amintesc cazuri în care clerici români au dat dovadă de o
7
mare vitejie. Celebri în acest sens sunt preotul Gheorghe din Ciurila , vlădica
8
rămas anonim care a murit sub zidurile Sătmarului asediat de Basta şi cel mai
celebru mitropolit al secolului XVII, Sava Brancovici, aclll8t de turci că era "ziua
popă, iar noartea duşman înarmat şi stricător de pace'', în vremea protopopiatului
său la Lipova .
Din cele 1O consemnări de la rubrica meritelor culturale şi militare
cumulate, 4 sunt sigur reconfirmări acordate urmaşilor războinici ai unor preoţi
10
cărturari. Blazoanele familiilor Pop de Alămor , deja amintită, şi Siman alias Papp
11
(cu urmaşi răspândiţi în mai multe sate maramureşene) sunt deosebit de sugestive
în acest sens: bătrânul preot, primul deţinător al titlului nobiliar, este reprezentat cu
o carte într-o mână şi în cealaltă cu cheia bisericii, avându-l înainte pe fiul său, cel
5

Vezi textul la Samuil Micu, op. dl., p. 220-228.

6

Ibidem, p. 216.

Despre el în cronica lui Sz.alănli, apud Ştefan Meteş, Istoria bisericii româneşti din Transilvania,
voi. I. (Până la 1698), ediţia a II-a, Sibiu, 1935, p. 474.
8
Episod narat de cronicarul Sz.arnosk6zy, apud Ştefan Meteş, op. cit, p. 184. Aceeaşi infonnaţie întrun alt manuscris al aceluiaşi cronicar: Magyar nyelvii korltirsi feljegyzesek Erdely mulljabOI.
Szamoskozy Istvan 1ortene1ir6 kezira1a, ed. ErzsCbet E. Abaffy - Sândor Kozocsa, Budapcst, 1991, p.
133-134: „ 1605. 16. lanuarii. :l.akmar ostromlasa s megh adasa. ... Egy Olah pispekis volt az varban,
kinek vitezsigin mindniaian chiudalkoztak. Ez egy nagy, ket kezn: vaio nemet pallossal forgodo.t, es
valamely fete chiapot, szamoson hullottak ke2C utan, giakran az hova el chiapot, hiaba nern chiapol
Vegre keozep arant talaltak altal lwni, es megh hoit Ez pispek itt Colosvarattis volt Bastanal, egy
nagy baiu kisded ernber, ezwstăs paczat visei vaia.".
9
Apud Silviu Dragomir, Fragmente din cronica lui Gheorghe Brancovici, în Anuarul lnslilulului de
Istorie Naţională din Cluj, voi. 11, 1923, p. 54.
10
Ioan Cavaler de Puşcariu, op. cil., voi. I, p. 53 şi 55 (diplomele de înnobilare sunt datate 16 martie
1643 şi 24-aprilie 1667).
11
Ibidem, voi. I, p. 3 şi 5 (diplomele sunt emise în 1593 şi 1646).
7
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recompensat cu reconfirmarea, reprezentat ca militar călare. Trebuie să
presupunem oare că "serviciile credincioase" aduse de tată (în cazul preotului din
Alămor acelea de răspândire a calvinismului între români) au fost considerate
insuficient de meritorii pentru a asigura statutul nobiliar şi descendenţilor, cum se
întâmplă în toate celelalte cazuri, următoarea generaţie fiind nevoită să-şi probeze
din nou virtuţile, de această dată pe calea clasică, pentru a se menţine în ierarhie?
Sau este vorba de un eşec al misiunii prozelitiste, care a adus după sine, pe lângă
reintegrarea comunităţii respective sub jurisdicţia mitropolitului belgrădean - fapt
probat documentar, şi pierderea titlului nobiliar condiţionat de o reală
evanghelizare în spiritul învăţăturilor calvine? Ori poate avem de-a face cu o
simplă reconfirmare, acordată însă în spiritul remodelat al politicii prozelitiste din
timpul domniei principele Mihail Apafi, care a îndreptat-o pe un făgaş mai tolerant,
în care se permitea convieţuirea sub unica jurisdicţie bălgrădeană a comunităţilor
tradiţionaliste cu cele care se adaptau la noul mesaj?
Un alt gen de evoluţie îl constituie desprinderea din descendenţii unui
preot înnobilat pentru merit militar a unei ramuri al cărei întemeietor s-a remarcat
prin merite culturale. Este cazul familiilor Pop de Domnin (Domânya) 12 şi Pop de
Bădăcin (Badacson) 13, pe al căror blazon este reprezentat un bărbat ţinând cartea în
mână.

Alte 4 cazuri par a fi înnobilări propriu-zise, acordate unor persoane care sau remarcat cu deosebire în ambele direcţii, atât ca preoţi cât şi ca soldaţi.
Blazoanele lor au reprezentări diverse, toate însă foarte sugestive: pe cele ale
familiilor Papp de Vima Mică (Drâgavilma) 14 şi Pap-Flora de Pogăceaua
(Pogâcsfalva) 15 se vede un bărbat ţinând într-o mână sabia şi în cealaltă o carte, pe
cel al familiei Popa alias Pap sau Damian de Măgoaja (Hollomezo) 16 un preot
îngenunchiat înaintea unei săbii, iar scutul familiei Popa alias Pap de Margina 17
este împărţit în două câmpuri: pe unul este reprezentată o masă de altar cu un pocal
de cuminecătură, pe celălalt un leu ţinând lancea. Reprezentările heraldice amintite
sugerează existenţa unei posibile clasificări a blazoanelor determinată de
similitudinea motivaţiilor pentru care erau acordate.
Pentru celelalte două înnobilări rămase avem o situaţie deosebit de
delicată, şi anume, dacă nu ar fi fost explicit menţionate meritele militare,
descrierea blazoanelor ne-ar fi îndemnat să le trecem la rubrica meritelor culturale
exclusive, fapt care pune încă o dată în lumină adevărul procentajului stabilit în
favoarea înnobilărilor pentru bravura pe câmpul de luptă a preoţilor români,
dovedind că aceasta era cea mai sigură cale pentru a accede la rangul nobiliar în
societatea românească a acelor vremuri. Este vorba de familiile Pop alias Petrişor
de Şasa (Sâsza) 18, pe al cărui scut se vede un preot cu o cruce mare pe umăr ţinând
12

Ibidem.
Ibidem,
14
Ibidem,
15
Ibidem,
16
Ibidem,
17
Ibidem,
18
Ibidem.
13

voi.
voi.
voi.
voi.
voi.
voi.
voi.

I, p. 34 (diplome emise în 1628 şi 25 septembrie 1684).
I, p. 34 şi 38 (diplome emise în 1628, 1674 şi 1684).
I. p. 29 (diplomă din 1663).
I, p. 67 (diplomă din 20 septembrie 1666).
II. p. 138 (diplomă din 16 septembrie 1672)
II, p. 305 (diplomă din 1689).
I, p. 30 şi 94 (diplomă din 27 septembrie 1673).
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în mâna dreaptă un condei de scris şi, ca pentru a sublinia o dată în plus calitătile
intelectuale de excepţie ale celui înnobilat, deasupra scutului a fost aşezată o
coroană din care iese o mână•şi o carte deschisă, în timp ce în textul diplomei
beneficiarul titlului de nobleţe este desemnat ca "ductor cohortium contra Tartaros
et Turcas", şi de familia llea de Borgo 19, pe al cărei scut albastru este reprezentat
un preot cu scriptura în mână, dar textul diplomei afirmă că ea a fost acordată
preotului Gavrilă llea şi celor şase fii ai săi pentru strălucitele fapte de arme depuse
în slujba principelui şi tării, fapte pe care sunt gata a le dovedi şi în viitor.
Dintre cele 7 înnobilări consemnate la rubrica meritelor culturale exclusive
cele mai celebre rămân actele din 6 februarie 166420 şi 20 mai 1664 21 destinate lui
Gheorghe Pop din Oaia şi Ioan Zoba din Vinţ. Despre nici unul dintre ei nu avem
informaţii sigure anterioare acestor date, deşi de acum încolo vor juca un rol
deosebit de important în istoria eclesiastică şi culturală a românilor ardeleni,
remarcându-se atât în calitate de deţinători ai unor funcţii ecleziastice foarte
importante, cât şi ca promotori şi susţinători ai activităţii editoriale desfăşurate în
ultimele decenii ale secolului XVII. Diplomele lor de înnobilare, al căror conţinut
este cunoscut în părţile esenţiale, nu depăşesc cu nimic graniţele stereotipiilor de
cancelarie: principele Mihail Apafi le acordă celor doi rangul nobiliar în virtutea
recomandării făcute de sfătuitorii săi şi a fidelităţii şi serviciilor deosebite de care
au dat dovadă, fără ca acestea să fie menţionate explicit. Blazonul ne vine şi de
această dată în ajutor. Cel al lui Gheorghe Pop are reprezentată pe un câmp
albastru o mână scriind, iar cel al lui Ioan Zoba un vultur ţinând în cioc o cruce
dublă şi scriind cu o pană într-o carte deschisă. Simboluri similare apar şi pe
blazoanele celorlalţi beneficiari de titluri nobiliare consemnaţi la rubrica meritelor
culturale. Niciunul însă nu ne este cunoscut din alte surse ca priceput mânuitor al
condeiului şi nu avem nici o ştire nici despre eventualele lor simpatii calvine,
pentru a-i putea aşeza alături de ei ca valoare. Ne putem întreba dacă nu se repetă şi
în aceste cazuri situaţia întâlnită la cele două înnobilări discutate în paragraful
anterior, şi anume ca motivul real al înnobilării să fie legat mai degrabă de o
activitate militară decât de una intelectuală. Desigur, nu facem această afirmaţie
pentru a sugera că între clericii români oamenii învăţaţi erau rarisimi. Rămâne însă
un mister deocamdată faptul că intelectuali de valoarea traducătorilor Noului
Testament şi Psaltirii tipărite la mijlocul secolului XVII nu par să fi fost
recompensati cu această dovadă de recunoaştere a "credincioaselor slujbe"
îndeplinite, în fapt, la solicitarea autorităţilor înseşi. Dimpotrivă, tocmai pentru acei
ani numărul preoţilor înnobilaţi este extrem de redus, iar dintre aceştia doar doi
Ibidem, voi. I, p. 99 (diplomă din 19 februarie 1682).
Ibidem, voi. I, p. 51 şi voi. li, p. 283.
21
Ibidem. voi. li, p. 303. Puşcariu intuieşte doar nobilitatea preotului român din Vinţu de Jos. fără să
cunoască diploma de înnobilare, publicată abia în 1928 de Ioan Lupaş. în voi. I din seria Studii,
conferinţe şi comunicări istorice, Bucureşti, p. 195-197. La data la care Puşcariu a solicitat
conscrierea nobililor români familia Zoba din Vini nu mai avea moştenitori (vezi pentru descendenta
acesteia studiul semnat de Gabriela Mircea şi Ioan Mircea, Consemnări referitoare la o descendentă a
lui Ioan Zoba din Vinţ: Brânduşa Zoba, în voi. Spiritualitate transilvană şi istorie europeană, editori
Iacob Mârza şi Ana Dumitran. Alba Iulia, 1999, p. 445-448).
19

20
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sunt recompensaţi, presupunem, pentru merite culturale: Pap de Supuru de Sus
(FelsO-Szopor), pe al cărui blazon se vede un preot ţinând o carte în mâini 22, şi
"Ioannes Muntyan de Fiizes (Stupioi - n.n.), pre educatione prolium miserae
nationis valachicae"23 , acesta din urmă părând a fi mai degrabă un laic, ceea ce,
evident, nu-i umbreşte cu nimic meritele câştigate. Într-o situaţie similară se află
Sztoja de Ciugud (Csiiged)24, pe al cărui scut este reprezentat un bărbat îmbrăcat în
haine de culoare violetă, ţinând în mână o carte şi un ştergar. În aceiaşi ani Ioan
Literat din Mândra (Mundra)25, interpret de limbă maghiară al principelui
Gheorghe Ştefan al Moldovei, înnobilat probabil de Suzana Lonintffi la 24 aprilie
1654, primea confirmarea titlului de nobleţe de la Gheorghe Răk6czi Il la 27
februarie 1656, ceea ce face cu atât mai ciudată lipsa gesturilor similare pentru
sârguincioşii traducători ai cărţilor româneşti amintite. Desigur, nu este obligatoriu
ca ele să fi lipsit, nu este exclus ca actele în cauză să fi dispărut datorită stingerii
descendenţei, este încă posibilă descoperirea lor în fondurile documentare
necercetate, sau poate stereotipia documentelor ne împiedicăm să-i recunoaştem
între cei ale căror nume au fost pomenite deja, aici sau în alte studii de specialitate,
astfel încât o concluzie în această problemă nu este recomandată în momentul de
faţă. Am sperat să-l putem identifica pe unul dintre ei în persoana lui Ioan Zoba, la
rândul său traducător, editor şi întemeietor de tipografie, dar lipsa oricărui indiciu
în ceea ce priveşte vârsta sa precum şi înnobilarea târzie în raport cu anii în care au
fost tipărite Noul Testament şi Psaltirea pot fi considerate probe decisive împotriva
implicării sale în activitatea editorială de la mijlocul secolului XVII.
La fel de hazardantă ar putea fi privită şi opinia că cel puţin unii dintre cei
care au beneficiat de titlul de nobleţe au urmat cursurile academiei bethleniene sau
pe cele ale colegiului bâthorian care a precedat-026, calitatea pregătirii lor
justificând astfel înnobilarea. Ne-am permis să facem această afirmaţie pornind de
la presupunerea că în spatele numelui Dâlyai Gyorgy, atribuit unuia din cei nouă
dieci ai cancelariei princiare care funcţionau în martie 166427 , s-ar putea afla, de
fapt, Gheorghe din Daia cel înnobilat cu o lună mai înainte, funcţia sacerdotală
îndeplinită în mediul românesc nefiind incompatibilă cu una laică, fie ea şi de scrib
Ioan Puşcariu, op. cit., voi. I, p. 91 (diplomă din 15 aprilie 1648).
Ibidem, voi. I, p. 83 (diplomă din 25 martie 1654).
24
Ibidem, voi. I, p. 52 (diplomă din 14 februarie 1649).
25
Ibidem, voi. li, p. 213 (diplome din 24 aprilie 1654 şi 27 februarie 1656). Vezi Susana Andea, Din
relaţiile Transilvaniei cu Moldova şi Ţara Românească în sec. al XVII-iea, Cluj-Napoca, 1997, p. 5254 şi 96.
26
Fără a fi probată documentar dar devenind ea însăşi o probă documentară prin faptul că aparţine
unuia dintre cei mai sârguincioşi şi serioşi istorici maghiari ai secolului XVIII, prezenta românilor
între studioşii celei mai importante şcoli din Transilvania a fost semnalată pentru prima dată de Bod
Peter în lucrarea sa Brevis Valachorum Transylvaniam incolentium HistoriJJ. În fragmentul publicat
de Timotei Cipariu în Archivu penlrufilologia si istoria, Blaj, nr. XXXIII, 15 martie 1870, p. 655,
găsim următoarea mentiune: "'Gabriel vero Bethlen quanta sollicitudine salutem populorum sibi
subjectorum promovere studuit, nemo, qui acta eius novit, ignorare potest Non paucos in scholis
erectionis indolis adolescentes Valachos curavit diligenter institui, quos tandem ad verbi divini
rraedicationem ministros illis daret."
7
Vezi Szilăgyi Săndor, Monumenla Comitialia Regni Transylvaniae, voi. XIII, Budapest, 1888, p.
318.
22
23
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princiară, personajul în cauză rămânând până la sfârşit un protejat al
Un alt impuls pentru emiterea ipotezei înnobilării în urma absolvirii
merituoase a cursurilor şcolii superioare albaiuliene ne-a fost dat de prezenţa într-o
listă de inventar a unor documente aparţinând parohiei reformate din Alba Iulia a
consemnării despre o "Havasali Pal Uram Ratioja'', toate cele 45 de documente
menţionate în lista respectivă referindu-se la problemele pe care le-a avut în a doua
jwnătate a secolului al XVII-iea academia bethleniană. Havasali Suciu Pal, cum
semneazA el însuşi, este una dintre cele mai importante personalităţi care au activat
în preajma Mitropoliei româneşti a Bălgradului în cea de-a doua jumătate a
secolului XVII, el fiind, conform informaţiilor oferite de 7.aconicul Mitropoliei 28 ,
unul dintre membrii grupului de "titori şi juraţi" nwniţi spre administrarea averilor
acesteia, precwn şi unul dintre miluitorii respectivei instituţii, după cum o atestă
însemnările de pe cărţile pe care le-a donat centrului ecleziastic bălgrădean29 • Din
păcate fondul docwnentar menţionat nu mai conţine astăzi şi textul propriu-zis al
docwnentului amintit, text care ar fi putut face cu adevărat lwnină în chestiunea
implicării sale în problemele academiei bethleniene, posibil şi în aceea a
participării românilor la cursurile organizate în incinta acesteia
Toate consideraţiile care au putut fi formulate până acum referitor la
motivaţiile înnobilării nu au pus în lumină vreo legătură mai strânsă sau mai
evidentă cu politica prozelitistă reformată. Nici nu o exclud însă, în măsura în care
ea a putut rămâne neconsemnată documentar sau în cazul în care convertirea însoţită însă şi de alte merite - a beneficiarului titlului de nobleţe a fost un gest
tăcut din convingere, în urma unei reale crize spirituale, gest rămas însă şi el
neconsemnat scriptic. Ceea ce ne spun sursele consultate se rezumă la înnobilarea
văzută ca recompensă pentru jertfa pe câmpul de luptă şi pentru calităţile
intelectuale probate de beneficiari. În condiţiile unui stat calvin cu tendinţe spre
absolutism, cel puţin în anwnite momente din existenţa sa, nu vedem de ce ar fi
fost lăsată neconsemnată în diploma prin care era conferit sau recunoscut titlul
nobiliar o condiţie atât de importantă a acordării sau păstrării sale cum era aceea a
apartenenţei confesionale, la fel cwn s-a întâmplat uneori în epoca anterioară,
dominată de prozelitismul catolic promovat de regii apostolici ai Ungariei. Aceasta
nu înseamnă că dorinţa manifestată de autorităţile statului transilvan de convertire a
românilor la Reformă nu era sinceră. Ba da, doar că ea nu avea şi o conotaţie
socială expresă. Existau destui maghiari calvini cu statut de iobagi sau (ărani liberi.
Cu aceştia ar fi fost firesc să înceapă procesul de înnobilare, căci ei nu au ezitat la
fel de mult ca românii în schimbarea confesiunii. Apoi, în ceea ce îi priveşte pe
preoţi, de a căror convertire era legată speranţa răspândirii generale a Reformei

în cancelaria
autoritătilor.

211
Informaţia se află în partea introductivă a Zaconicu/ui, publicat de Timotei Cipariu în Acte şi
fragmente latine româneşti. Blaj, 1855, p. 257. O reproducere a textului în cauz.ă se mai poate
consulta la Ana Dumitran, Câteva consideraţii pe marginea unui manuscris ardelean din secolul
XVII: Zaconicu/ Mitropoliei Bă/gradului, în Annoles Universitotis Apulensis, voi. I, 1997, p. 51.
29
Vezi Florian Dudaş, Carte veche românească în Bihor. Sec. XVI-XVII [catalog], Oradea, 1977, p.
72-73 şi Idem, Memoria vechilor cărţi româneşti. Însemnări de demult, Oradea, 1990, p. 41.
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între români, ar fi fost mult mai simplu să se decreteze eliberarea lor din iobăgie 30 ,
în locul reînnoirilor fără prea mult ecou ale unor scutiri de prestaţii care aveau în
vedere doar obligaţiile datorate principelui 31 • Nu au fost însoţite de un act de
înnobilare nici măcar convertirile făcute pe faţă de rreoţi care au beneficiat altfel
de pe urma acestui gest, fie sub aspect economic3 , fie prin numirea în funcţia
30
Gestul acesta a fost făcut, Dieta întrunită la Alba Iulia între 20-27 iulie 1600 legiferându-l prin
articolul 24 (vezi textul la Szilagyi Sandor, op. cit., voi. IV, p. 527), cu siguranţă sub preS'lunea
exercitată de Mihai Viteazul. Documentul emis de Gabriel Bathory la Alba Iulia în 9 iunie 1609 are
un conţinut asemănător (vezi textul la Timotei Cipariu, Archivu ... , nr. XXVIII, 15 sept 1869, p. 550),
dar, după cum rezultă din documentele ulterioare de întărire a scutirilor preoţimii, nici una din aceste
hotărâri nu a fost respectată şi, ceea ce este mai important, ele nu au intrat în componenta
Consliluţiilor Aprobate.
31
Vezi pentru această problemă Ştefan Meteş, op. cit., p. 209, 221, 272-273, 278, 289, 547, 464-466,
cu trimiterile la sursele documentare.
32
Interesant sub acest aspect este documentul emis la Beiuş în 15 ianuarie 1608 de principele
Sigismund Rak6czi pentru "Reverendus vero Michael, concionator ecclesiae possessionis valachalis
Vajdafalva nuncupatae, non ita pridem errori Graecorum sive schismaticorum renunciasset,
orthodoxaeque religioni sponte et libere se addixisset''. Pentru el şi pentru ceilalţi preoţi români
trecuţi deja sau care urmau să treacă la calvinism se prevedea de asemenea: ''vei vero electionis
Episcoporum, Seniorum, et quorumlibet graduum ecclesiasticorum, impedire, turbare et molestare,
aut vero eosdem ad contributionem censuwn, taxarum turn ordinariarum turn extraordinariarum,
subsidiisque et lucri camerae nostrae solutionem, item decimarum, nonarum, et quarumlibet datiarum
pensionem, servitiorumque quorumlibet, plebeorum et civilium, domino terrestri, ut antea solebant,
quovis modo solvere, et depromere, nequaquam praesumatis, aut sitis ausi modo aliquali, quia
eosdem ritibus, legibus, consuetudinibus, gratiis, et privilegiis antefatarum ecclesiarum orthodoxarum
hungaricalium frui et gaudere permittere succesivi semper temporibus modis omnibus debeatis, ac
teneamini." (Timotei Cipariu, op.cit, nr. XXXI, I ianuarie 1870, p. 609-610). De remarcat în primul
rând că acest document nu este nici pe departe o diplomă de înnobilare şi nici nu este adresat unei
persoane înnobilate anterior, deşi scutirile acordate lui Mihail din Voievodenii Mari (Vaidafalva)
sunt, în parte, similare cu cele enum.erate în mod obişnuit în diplomele nobilitare. Pentru a se vedea în
mod explicit diferenţa, reproducem textul similar din diploma dată preotului Gheorghe Pop din Daia
şi fratelui său, Ladislau, în care principele, adresându-se funcţionarilor săi, solicită următoarele:
"quatenus Vos quoque a modo deinceps successivis semper temporibus dictam domum, aliasque
haereditates, terras arabiles, vineas, generaliter omnes allodiaturas jam praenominatas, exemptas,
supportatas, libertatas, et nobilitatas in perpetuum habere debeatis, et teneamini, neque eosdem
Georgium, et Ladislaum Pap, ad aliquam Censuum, taxarum, et contributionum nostrarum tam
ordinariarum, quam extraordinariarum, subsidiique et lucri Camerae nostrae Solutione, servitiorum
quorumlibet plebeorum, et civilium exhibitionem, onerum ignobilium supportatione, item decimarum,
nonarum, capetiarum, quartarum, quintarum, in rationem Fisei nostri quotannis provenire debentern
pensionem, hospitumque in praedictam ipsorum Domum receptionem cogere, et compellere, aut
propterea eosdem in Personis, rebusque et bonis ipsorum quibusvis impedire, turbare, molestare, seu
quovis modo damnificare praesumatis, vei sitis ausi modo aliquali." (reconfirmare din 17 aprilie 1718
la Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia. nr. inv. Doc. 3182). În acest fel, onorurile, libertăţile şi
privilegiile preoţilor calvini maghiari (care nu se suprapun neapărat peste cele derivate din statutul
nobiliar, căci nici preoţii respectivi nu erau toţi nobili) transferate şi asupra preotilor români calvini
trebuie înţelese doar ca elemente de natură economică şi nu socială, iar în virtutea actului emis la 17
februarie 1614 de Gabriel Bethlen, prin care preoţii români din comitalele Bihor, Crasna şi Solnocul
de Mijloc primesc drepturi egale cu ale preoţilor maghiari calvini (apud Ştefan Meteş, op. cit., p. 248,
nota 4), se impune concluzia că scutirile enumerate în diploma lui Mihail din Voievodenii Mari
(Vaidafalva) se referă tot numai la comitatele din Partium. nefiind un act cu valoare generală pentru
întreg Principatul. De asemenea, în virtutea hotărârii sinodului calvin de la Debrecen din 9 i_unie 1630,
prin care urmau să fie pedepsiţi acei preoţi români care aderaseră la Reformă doar ·'sub pretextu
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protopopială direct de principe, evident pe baza unor condiţii pe care unnau să le
îndeplinească şi care aveau într-adevăr rol de refonnare a bisericii româneşti 33 • A
nu se confunda însă aceste acte, date în egală măsură din mila princiară, cu actele
de înnobilare, nici măcar în cazul în care adresanţii lor erau deja nobili; căci nu
calitatea nobiliară le era recunoscută, ci aceea de membri ai unei ierarhii
ecleziastice.
Un alt aspect, prea uşor trecut cu vederea până acum, îl constituie modul
diferit de acţiune a Dietei în raport cu politica prozelitistă promovată de principi şi
de superintendenţii Bisericii refonnate maghiare. Recompensa pentru convertire,
acordată sub fonna scutirilor de dări, a trezit în mod firesc protestul nobilimii. Nu
este exclus ca la această reacţie să fi contribuit şi surplusul de preoţi, situaţie
întâlnită în cea mai mare parte a comunităţilor româneşti, nefiind un secret pentru
nimeni nici sumara pregătire a clerului valah, nici dispreţul "recepţilor" faţă de
confesiunea "schismatică" a românilor şi, probabil, nici interesul unora de a obţine
actul de hirotonire dacă acesta se putea asocia cu un minim beneficiu material.
Rămâne însă ca o dovadă de netăgăduit faptul că, în opinia Dietei, convertirea
spirituală nu se poate asocia în nici un chip cu promovarea în ierarhia socială.
Astfel, după ce, în prealabil, prin articolul 2 din hotărârile luate la Alba Iulia între
1-30 octombrie 1678, Dieta a cerut grecilor şi preoţilor români nobili să prezinte
spre verificare annaliile, specificând ca, pe viitor, "să nu mai fie înnobilaţi şi sub
nici o fonnă sau pretext bunuri şi moşteniri să nu poată cumpăra sau deţine" 34 , şi
constatând, în sesiunea din 12 ianuarie 1680 ţinută la Sighişoara, că "hotărârile ţării
încă nu au fost luate în seamă", a solicitat cu acest prilej principelui să accepte ca
privilegiile valahilor, popilor valahi şi ale grecilor să fie anulate35 • Principele
Mihail Apafi nu a respectat hotărârea Dietei, el şi soţia sa continuând să acorde şi
să întărească diplome nobilitare pe seama românilor într-un număr considerabil.
Gestul Dietei nu este însă, prin aceasta, mai puţin semnificativ, el ilustrând, pe de o
parte, realitatea faptului că înnobilarea a fost acordată în primul rând pentru meritul
militar şi, pe de altă parte, confinnând concluzia fonnulată mai sus, confonn căreia
atragerea la Refonnă - un obiectiv spiritual, unna să se facă în primul rând prin
mijloace de natură spirituală. Şi dacă, totuşi, au fost cazuri când înnobilarea a
însoţit convertirea la Reformă, nu convertirea propriu-zisă a fost recompensată ci
serviciile ulterioare aduse în folosul cauzei prozelitiste.
Rămâne deci să acceptăm că nu a existat o politică propriu-zisă a
înnobilărilor, înţeleasă ca o parte componentă a politicii prozelitiste promovate de
autorităţile statului calvin ardelean, ci diplomele nobiliare au fost acordate în baza
unei justificări ce proba eroismul sau calităţile intelectuale ale destinatarilor, însăşi

religionis libertatem venantur" (apud Ibidem, p. 249, nota I), scutirile economice amintite trebuie
privite doar ca titlu viager şi ca un gest venit exclusiv din mila princiară, Biserica reformată
netolerându-le şi nerecomandându-le decât în măsura în care erau asociate cu o convertire sinceră şi o
însuşire reală a specificului noii° confesiuni.
33
Astfel de numiri în funcţia protopopială sau episcopală au fost publicate de Ioan Lupaş în
Documente ... , p. 213-217, 235-238, 238-241.
34
Szilăgyi Săndor, op. cit., voi. XVI, p. 606.
35
Ibidem, voi. XVII, p. 77.
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lipsa acestei

conotaţii

social-economice din programul prozelitist conducând, în
la refuzul manifestat de români de a rămâne în "unire" cu Biserica
refonnată maghiară în momentul în care autorităţile habsburgice şi reprezentanţii
Bisericii romano-catolice au înţeles să introducă în propriul lor program de
convertire şi acest gen de motivaţii. Nu vrem să afinnăm cu aceasta că unirea cu
Biserica Romei a fost un simplu calcul economic făcut de preoţii ardeleni, dar
prezenţa în cea de a doua diplomă leopoldină a unirii religioase din 170 I a acelui
celebru articol 3 care asigura românilor uniţi şansa accederii în ierarhia socială,
articol care a constituit unul dintre punctele-forte ale luptei naţionale inaugurate de
episcopul lnochentie Micu, dovedeşte că elementul social-economic luase proporţii
serioase în planurile politice ale românilor la sfărşitul secolului al XVII-iea, lucru
firesc într-o vreme în care înnobilarea era aproape singura cale de constituire a unei
elite cu pretenţia de a fi reprezentativă într-o entitate politico-statală atât de bine
structurată de sistemul celor trei naţiuni privilegiate şi al celor patru religii recepte.
ultimă instanţă,

Die Adelung der Rumănen in der Epoche des autonomen Prinzipats
Siebenbiirgen und seine religiosen Bedeutungen
(Zusammenfassung)
Die vorliegende Analyse geht von einer vorher in der Historiographie
Idee voraus, daj3 die Ade/ung neben der Veifo/gung eine der
Bekehrungsmethoden war, die in SiebenbUrgen ab Mitte des XVI-ten Jh. bis Ende
des XVII-ten Jh. praktiziert wurde, um die orthodoxen Rumiinen an der
Kalvinistischen Reformation heranzuziehen. Die Nachforschung eifolgte auf Grund
eines Musters von 1141 Adelungsdiplomen und ihrer Bestiitigung, wobei man
feststellte, daj3 nur 11, 9 % davon den Priestern verleiht wurden. Dabei nahm man
an, daj3 die Priester die wichtigsten Vorkiimpfer in der Bekehrungsaktion der
Gliiubigen waren. Es wurden mehr als 80 % der Priester in den Adelstand erhoben
aber far die militiirische Verdienste und die anderen far die bemerkenswerte
kulturelle Tiitigkeit. A/so kann man die Schluj3folgerung ziehen, daj3 eigentlich
keine Adelungspolitik, verstanden als Bestandteil der proselitistischen Politik, die
zwischen den Rumiinen von Seite der Behorde des siebenburgischen kalvinistischen
Staat g~fărdert wurde, existierte.
geăuj3erte

(Ubersetzt von Valentin Todescu)
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Etnicitate şi cartografie În Europa Central-Orientală
În evul mediu şi epoca modernă timpurie*
Ioan-Aurel POP

În evul mediu şi epoca modernă timpurie, naţiunile, popoarele, etniile,
mai ales, statele de diferite tipuri erau chiar mai numeroase decât
cele de astăzi. Se ştie că, începând cu epoca modernă şi cu Europa Occidentală, s-a
derulat peste tot un amplu proces de uniformizare naţională, subordonat ideologiei
statului centralizat şi unitar.
În evul mediu însă, lucrurile acestea aveau o altă relevanţă. Oamenii
aşezau, se pare, în prim plan apartenenţa la o religie/confesiune, apoi apartenenţa
la o regiune, provincie, zonă locală (cu sau fără personalitate politico-statală) şi
abia în al treilea rând se simţeau membri ai uneia <litre marile naţiuni medievale,
din care au derivat în timp naţiunile moderne'.
Pe de altă parte, statele medievale, deşi formate - cele mai multe - în jurul
câte unui popor, au avut în general la baza naşterii şi evoluţiei lor alte principii
decât monoetnicitatea sau naţiunea unică. Centrul Europei - prin care înţelegem, în
linii mari, o regiune largă cuprinsă între Marea Baltică, Marea Nordului, Marea
Adriatică şi Marea Neagră - este un bun caz de studiat în acest sens. De exemplu,
încă de la început, Imperiul Romano-German a cuprins, în afara variatelor ramuri
de germani, mulţi ~lavi, italieni, flamanzi, francezi, provensali etc., la care s-au
adăugat cu timpul şi alte grupuri, provenite şi din mişcările de populaţie •
Polonia se prezintă chiar şi mai eterogenă, mai ales după realizarea uniunii
cu Lituania (1386). În Marele Ducat al Lituaniei, unde abia la finele secolului al
XIV-iea s-a înfăptuit creştinarea în formă apuseană a poporului care dăduse
numele ţării, se apreciază că cel puţin 80% din populaţie era ortodoxă - deci
nonlituaniană - şi că ucraineana (ruteana) acţiona ca limbă oficială în stat3• În
Commonwealth-ul polono-lituanian, între secolele XIV şi XVII, în afara naţiunilor
cuprinse în numele statului, mai existau, prin urmare, ruteni (slavi), dar şi germani,
livonieni (estoni, letoni), cu statut de relativă coexistentă, apoi cehi, greci, români
(moldoveni, valahi), italieni, olandezi, englezi, francezi, armeni, unguri, ruşi, cu
statut de toleraţi, evrei, islamici (mai ales tătari), ţigani, cu statut de subordonaţi,
populaţiile şi,

2

• Mulţumim în chip special şi pe această cale Fundaţiei ,,Menahem H. Elias" (preşedinte acad.
Nicolae Cajal) din Bucureşti şi Institutului de Studii Istorice /talo-Germanice din Trento (director
prof. univ. Giorgio Cracco), pentru bursele de studii oferite nouă în Austria şi, respectiv, Italia, fapt
care a permis alcătuirea acestei lucrări.
1
C. Leon Tipton (coord.), NatiotuJ!ism in the Midd/e Ages, New York etc., 1972, passim; Ioan-Aurel
Pop, Geneza medievală a naţiunilor moderne (secolele XIII-XV/), Bucureşti, 1998, passim.
2
Nonnan J.G. Pounds, A Historica/ Geography of Europe (450 B.C.-A.D. 1330), Cambridge, 1973,
p. 229-235, 317-319.
3
luliusz Bardach, Les relations entre Ies catholiques el Ies orthodoxes dans le Grand Duche de
lithuanie (fin du XIV-e-XVl/e siecles, in „Le origini e Io sviluppo delia Cristianită slavo-bizantina",
coord. de S.W. Swierkosz-Lenart, Roma, 1992, p. 378.
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marginalizaţi, discriminaţi 4 •

Prin anul 1700, la o populaţie de 8 milioane de oameni
şi un teritoriu de 727.000 de km 2, s-a apreciat că polonezii reprezentau în acest stat
cam 50% dintre locuitori\ dar se poate să fi fost chiar mai puţini.
Ungaria a cunoscut o evoluţie similară din acest punct de vedere, atât
înainte cât şi după destrămarea sa din secolul al XVI-iea (1526-1541 ). De la cei
circa 150.000-200.000 de unguri descălecători (plus cel puţin tot atâţia locuitori
premaghiari aflaţi în Pannonia în jurul anului 900)6 , ţara a ajuns să aibă spre
jumătatea secolului al XIV-iea între 1,5 şi 2 milioane 7, atât prin creştere naturală
cât şi prin înglobarea unor noi teritorii în regat. Încă de la organizarea sa ca stat
creştin (circa l OOO), Ungaria a avut vocaţia multietnicităţii, fapt reflectat şi de
mentalitatea politică obişnuită consemnată de cronicari şi exprimată sintetic de
legendarul testament al regelui fondator, Ştefan I: Regnum unius lingue fragile et
imbecile est. În afara popoarelor (etniilor) mai vechi, găsite de unguri" în zona în
care s-au aşezat în 896, statul a mai cuprins între secolele X-XIV alte mase de
oameni şi teritorii, fie prin cucerire, fie prin alianţe politice şi matrimoniale. În
plus, s-au adăugat noi etnii, venite deopotrivă din est şi din vest, atât creştine cât şi
de alte religii, ajunse, cele mai multe, prin colonizare organizată8 • Astfel, îi găsim
consemnaţi pe slavii de vest (cehi, slovaci, polonezi), bulgari, ruteni, sârbi, greci,
români, germani, francezi, spanioli, italieni, croaţi etc., cu toţii creştini; neamurile
orientale, în mare parte de credinţă islamică, sunt menţionate sub nume ca
pecenegi, cumani, iazigi, başchiri, saraceni, evrei etc. O remarcă specială merită
grupul de secui (Siculi), de origine turcică (probabil onogură sau cazaro-cabară),
concentraţi în secolele XI-XIII (pe etape, pe măsura mutării frontierelor) în estul
regatului şi care, deşi vorbitori de timpuriu ai unui dialect ungar, au păstrat sute de
ani conştiinţa unei naţiuni (politico-etnice) distincte. Cei mai numeroşi colonişti
occidentali au fost germanici (Theutonici, "Saxones, Flandrenses), aşezaţi în toate
oraşele Ungariei şi în două regiuni compacte, situate azi în Slovacia şi, respectiv,
România 9 • Până la jumătatea secolului al XIV-iea, toate cele circa 150 de oraşe
4

Henryk Litwin, The Nations of the Polish-lithuanian Commonwealth. Controversial Questions, in
,.Acta Poloniae Historica··, 77, 1998, p. 43-58. Autorul are tendinţa să prezinte idilic statutul
naţiunilor şi etniilor din Polonia medievală, ca şi cum aproape toate ar fi avut drepturi egale şi nu s-ar
fi înregistrat nici un fel de conflicte.
5
Orest Subtelny, Domination of Eastern Europe. Native Nobilities and Foreign Absolutism. 15001715, Kingston, Montreal, 1986, p. 22. Vezi şi Hans Roos, Stiindewesen und parlamentarische
Verfassung in Polen (1505-1772), in „Stii.ndische Vertreungen in Europa", coord. Dietrich Gerhardt,
Gottingen, 1970. Passim; Irena Gieystorowa, Research inia the Demographic History of Poland, in
„Acta Poloniae Historica", 18, 1968, p. 5-17.
6
Ioan-Aurel Pop, Romanians and Hungarians /rom the 9th to the I 4th Century. The Genesis of the
Transylvanian Medieval State, Cluj-Napoca, 1996, p. 70-74.
7
Erik Fiigedi, The Demographic Landscape of East-Central Europe, in „East-Central Europe in
Transition", coord. de A. Maczak, H. Samsonowicz, P. Burke, Cambridge etc., 1985, p. 49; Norman
Pounds, op. cit., p. 336.
8
Jeno Szilcs, The Peoples of Medieval Hungary, in „Etudes historiques hongroises", coord. de F.
Glatz, Budapest, 1990, passim; Ioan A. Pop, The Ethno-confessional Structure of Medieval
Transylvania and Hungary, Cluj-Napoca, 1994, passim.
9
Jeno Szilcs, op. cit., passim; Thomas Nii.gler, Aşezarea saşilor în Transilvania, Bucureşti, 1992,
passim.
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(civitates) ale regatului aveau o componentă majoritar germană. În zona Croaţiei
Slavoniei-Dalmaţiei predominau slavii şi grupurile de romanici (dalmatini şi
italieni).
În tot evul mediu s-a menţinut conştiinţa acestei extraordinare varietăţi
etnice şi religioase. Antonio Bonfini notează că, spre anul 1380, după un vast efort
de extindere a credinţei catolice, susţinut de regele Ludovic I (1342-1382), „după
părerea tuturor ... , mai mult de a treia parte a regatului era pătrunsă de obiceiul cel
sfânt" 10, adică de confesiunea romană. Chiar dacă remarca pare surprinzătoare,
trebuie să admitem că grupurile de ortodocşi (români, sârbi, bulgari, slavi de
răsărit, greci), islamici, evrei, eretici (bogomili sau patareni) şi alţii reprezentau o
masă foarte numeroasă în Ungaria. În secolul al XVI-iea, Nicolaus Olahus notează
că ţara era formată din 13 naţiuni (în sens de popoare, etnii) - unguri, germani,
boemi, slavi, croaţi, saşi, secui, români, sârbi, cumani, iazigi, ruteni şi turci - „care
toate se folosesc de limbi diferite" 11 • În urma destrămării regatului la 1541,
mozaicul etnic devine şi mai accentuat. Se apreciază că, pe la 1720 (după
reconstituirea Ungariei sub stăpânirea habsburgică), pe aceeaşi suprafaţă de
aproape 300.000 km 2, trăiau cam 4 milioane de locuitori, din care cel puţin
jumătate - probabil mai mulţi - nu erau maghiari 12 •
Nici Ţările Cehe (Boemia, Moravia) nu erau omogene sub aspect etnic,
mai ales datorită componentei germane deosebit de importante, atât la oraşe cât şi
în largi regiuni rurale compacte. Este drept că în timpul revoluţiei husite apreciate de Johan Huizinga drept „singura luptă tipic naţională în evul mediu" 13 germanii au fost expulzaţi sau au părăsit singuri Boemia, dar mulţi dintre ei au
revenit curând 14 •
Principatele Române (Valachia şi Moldova) au cuprins şi ele în evul
mediu grupuri alogene, în mare parte catolice, în special la oraşe: germani, armeni,
greci, unguri, italieni, slavi, evrei etc. Proporţia lor era însă redusă. Georg
Reicherstorffer scria pe la 1538 despre Moldova: „În această ţară locuiesc
împreună, sub cârmuirea principelui, diferite secte şi religii şi neamuri, ca de pildă
ruteni, poloni, sârbi, armeni, bulgari şi tătari şi, în fine, mulţi saşi din Transilvania,
fără ... să se certe între ei" 15 • În privinţa catolicilor din Moldova, episcopul
Bernardino Quirini număra, la 1599, 10. 774 de persoane (inclusiv cele foste
protestante şi recuperate toate în urma Contrareformei), situate în 15 oraşe şi 16
10

Antonius Bonfinius, Rernm Ungaricarnm decades quatuor cum dimidia, ediţie de J. Sarnbucus,
Basel, 1568, p. 377.
11
Nicolaus Olahus, Hungaria el Atila sive de originibus gentis regni Hungarae .. c, ediţie de F.
Kollarius, Viena, 1763, p. 90.
12
O. Subtelny, op. cit., p. 29. Vezi şi Jozsef Kovacsics, The Population of Hungary in the Eighteenth
Century, in „Third lntemational Conference of Economic History", Munich, 1965, p. 137-145;
Kalman Benda, Hungary in Turmoil, 1580-1620, in „European Studies Review", 8, 1978, p. 281-304.
13
Johan Huizinga, Men and ldeas. Essays on History, the Middle Ages and Renaissance, New York,
Evanston, London, 1970, p. 11 O; Ioan A. Pop, Geneza medievală... , p. 81-87.
14
Erik Fiigedi, op. cit., p. 51.
15
Maria Holban, Călători străini despre Ţările Române, voi. I, Bucureşti, 1968, p. 196-197; Ioan A.
Pop, Naţiunea română medievală. Solidarităţi etnice româneşti în secolele Xlll-XVI, Bucureşti,
1998, p. 104.
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sate, ceea ce însemna cam 2-2,5% din populaţia ţării; restul locuitorilor - spune
Quirini - „sunt toţi de rit grec" 16 •
În Livonia (ocupată de suedezi) trăiau în jurul anului 1700 circa 300.000
de oameni, dintre care jumătate erau estonieni, peste 40% letoni şi vreo 7%
germani 17 • Despre Imperiul Habsburgic se crede că avea înainte de 1700, pe o
suprafaţă de 430.000 de km 2, circa 7,5 milioane de locuitori, dinte care 3,4
milioane trăiau în Boem ia, 2, I milioane în Austria şi 2 milioane în Ungaria 18 •
Natural, toate aceste estimări demografice şi etno-confesionale făcute de
istorici sunt relative şi trebuie privite cu rezerva cuvenită. Structura populaţiei s-a
aflat mereu în evoluţie, în schimbare. Aceste date nu se găsesc în statistici de
epocă, deoarece înainte de secolul al XVIII-iea nu s-au efectuat recensăminte
moderne şi globale. Prin urmare, ne-am situat cu analiza noastră în perioada
prestatistică. De unde se extrag atunci datele despre populaţie şi etnicitate pentru
evul mediu şi prima parte a epocii moderne? Ele se găsesc cu multă dificultate în
surse parţiale, multe dintre ele indirecte şi care trebuie comparate mereu şi
coroborate. Astfel de surse, cu un caracter, este adevărat, special, sunt şi izvoarele
cartografice.
Oamenii medievali au făcut de la un timp hărţi - ·urmând exemplul
anticilor - fie din raţiuni practice, de călătorie, de cucerire, mai ales pe mare (acele
portulane), fie din motive spirituale, ştiinţifice, estetice (acele mappaemundi);
uneori au îmbinat cele două modalităţi sau au creat hărţi locale, ale unor
continente, regiuni, ţări, provincii, insule, oraşe 19 • Începând cu perioada Renaşterii,
activitatea cartografică ajunge la o deosebită consistenţă, prin sporirea caracterului
ştiinţific al cercetărilor, stimulate de marile descoperiri geografice, de febra
călătoriilor, de interesele politice 20 •
În ciuda acestei evoluţii, mai toate hărţile de până în secolul al XVIII-iea
nu reflectă aproape deloc etnicitatea. Găsim pe portulane toate detaliile ţărmurilor,
cu numele celor mai mici aşezări existente; pe celelalte hărţi se află marcate râuri,
Chirii Karalewskij, Bernardino Quirini, episcop de Argeş (1591-1604), în ,.Revista catolică". IV,
1915, p. 522.
17
O. Subtelny, op. cit„ p. 35.
18
Ibidem, p. 85; vezi şi Jean Berenger, Finances et absolutisme autrichien, Paris, 1975.
19
Vezi, pentru cadrul general al ternei, J. Bagrow, History of Cartography, îngrijită de R.A. Skelton,
London, 1964; J.8. Harley, D. Woodward (coord.), History of Cartography, voi. I, Chicago,
London, 1987; Jtirg-Geerd Arentzen, Imago mundi cartographica. Studien zur Bildlichkeit
16

mittelalterlicher Welt- und 6cumenekorten unter besonderer Beriicksichtigung des
Zusammenwirlrens von Text und Bild, Miinchen, 1984; Charles Bricker, Ronald Vere Tooley, Gloria
cartographiae: Geschichte der mittelalterlichen Kartographie, Berlin, 1971; G. Kish, la carte,
image des civilisations, Paris, 1980; Monique Pelletier (coord.), Geographie du monde au Moyen
Age et a la Renaissance, Paris, 1989; G. Gerro, Carte nautiche dai Medioevo all'Eta Moderna,
Genova, 1992; Marica Milanesi (coord.), l 'Europa delie carte: dai XV al XIX secolo, autoritratti di
un Continente, Milano, 1990; Luciano Lago, Imago Mundi el ltaliae. la versione de/ mondo e la
scoperta de/I 'Italia ne/la cartografia antica (secoli X-XV), voi. 1-11, Trieste, 1992.
20
Jurgen Schulz, la cartografia tra scienza e arte. Carte e cartografi ne/ Rinascimenlo italiano,
Ferrara, Modena, 1990, passim; David Buisseret (coord.), Monarchs, Ministers and Maps. The
Emergence of Cartography as a Tool of Government in Ear/y Modern Europe, Chicago, London,
1992, passim.
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munţi, ţări, provincii, localităţi, adesea însoţite de multe elemente esteticoartistice21. Natural, numele regatelor (ţărilor) oferă o idee, în mare, despre
etnicitatea regiunilor respective, dar cam atât. Moda arhaizării numelor, prin
reactualizarea toponimelor antice (mai ales în epoca umanistă), nu era nici ea de
natură să clarifice lucrurile, dimpotrivă.
Totuşi, în secolul al XVI-iea, complexitatea datelor sporeşte vizibil, cu
precădere pe hărţile geografico-politice, dar nu numai aici. De exemplu, harta
nautică a lui Georgio Sideri, zis Col/apoda da Candia, alcătuită în 1561, cuprinde
zonele Mediteranei, Mării Negre, Mării de Azov, cu partea Europei situată la sud
de Scandinavia22 • În Europa Centrală sunt înscrise, fără marcarea vreunei frontiere,
Alamania, Liburnia, Pomerania, Purstia (probabil Prusia), Ungaria, Dalmaţia,
Basna, Mofdoria (probabil Moldova), Vlachia, Burgaria, Tesalia, Gretia, Podolia,
Lituania. Pe ţărmuri sunt pictate mici steaguri cu simboluri cunoscute ce indică
sub influenţa sau dependenţa cui se află teritoriile respective. La sud de Pomerania
şi Purstia este scris cu litere mai mari Europa. Ţările nu se disting de provincii.
Intreaga hartă este colorată la fel, mai precis păstrează culoarea naturală a
pergamentului.
Mai simplă sub aspect politic este harta-portulan a lui Giuseppe Maggiolo,
din a doua jumătate a secolului al XVI-lea23 . Ea are în centru zona Mediteranei şi a
Mării Negre. Faţă de harta precedentă, numărul ţărilor înscrise este mult mai mic:
Alamania, Boemia, Ungaria şi Velachia, ultimul nume fiind înscris peste întreaga
zonă carpato-danubiană; în schimb, apare un şir de suverani pe tronuri, figuraţi
după imaginaţie; aceştia sunt, de la vest la est: re de Spania, re de Francia, Io
Imperatore, re de Rossia, re de Polonia, re de Moschovia, Tartaro, Io Gran Turco.
Portulanele nu sunt însă instrumente potrivite pentru urmărirea etnicităţii,
deoarece ele au în atenţie în primul rând ţărmurile şi mările. Mult mai importante
sunt hărţile geografico-politice obişnuite, care se înmulţesc şi se perfecţionează
mereu în epoca Renaşterii. O culegere şi o sinteză a lor a realizat Abraham
Ortelius (1527-1598) 24 , în lucrarea Theatrum Orbis Terrarum, publicată pentru
prima oară la Antwerpen (Anvers) în 1570. O ediţie definitivă, completă, a lucrării
a apărut în 1595 şi aceasta a servit ca bază pentru o ediţie fototipică, realizată în
1991, în condiţii grafice deosebite, la Florenţa 25 • Abraham Ortelius, mare geograf
şi cartograf olandez, a alcătuit în 20 de ani de muncă primul atlas modem al
întregii lumi cunoscute, reprezentând cea mai avansată etapă de descriere
cartografică de până atunci. Atlasul conţine harta lumii (Typus Orbis Terrarum),
21

David Woodward, Art and Cartography. Six Historical Essays, Chicago, London, 1987, passim.
Antonio Ratti, Eugenia Bevilacqua, le immagine de/l"lso/a di Creta ne/la cartografia slorica,
Venezia, 1997, p. 76; harta, pe pergament. se află la Veneţia, Museo Civico Correr, portolano 8.
23
Ibidem, p. 79; harta, pe pergament, se află la Veneţia, Museo Civico Correr, portolano 15.
24
C. Koeman, The History of Abraham Orlelius and his „ Theatrum Orbis Terrarum", Lausanne,
1964; vezi şi Johannes Henricus Hesscls, Abrahami Ortelii (geographi Antverpiensis) el virorum
eruditorum ad eundem et ad Jacobum Co/ium (Abrahami Orie/ii sororis filium) EPISTUlAE,
Osnabriick, 1969, (reproducerea fototipică a ediţiei din 1887). Pentru detalii despre cartografi, vezi şi
lexicon zur Geschichte der Kartographie von den Aujăngen bis zum erslen Wellkrieg, coord. Ingrid
Kretschmer ş.a., Wien, 1986.
25
Abrahamus Ortelius, Theatrum Orbis Terran1m (1595), Firenze, 1991, in folio.
22
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hărţi ale continentelor, ale ţărilor, provinciilor, regiunilor, după realităţile relativ
contemporane lui Ortelius, dar şi hărţi antice, cu Imperiul Roman şi cu toate
provinciile sale. Fiecare hartă este precedată de 1-2 pagini cu descrieri geografice,
economice, istorice, dar şi etno-lingvistice (în latină) ale zonelor respective, la
finalul cărora sunt şi ample referinţe bibliografice despre tema tratată.
În textul referitor la Europa - separată la est de Asia prin Marea de Azov
(Mare dele Zabecche), Don (Tanais fluvius, vu/go Don), Volga Mijlocie (Volga,
Rha vei Edei fluvius) - se spune: „Regiunile sale (aşa cum le numim astăzi) sunt

Hispania, Gal/ia, Germania, Italia, Slavonia, Graecia, Hungaria, Polonia cum
Lithuania, Moscovia, aut significantius Russia„. şi altele„., ale căror fiecare nume
şi aşezare le arată această hartă (quorum singula nomina et situm ipsa tabula
exhibet)26 • Astfel, pe hartă apar şi Bohemia, Austria, Rascia, Walachia, Moldovia,
Podolia, Livonia, Bulgaria, Romania etc. 27 • În ciuda remarcilor din text, pe hartă,
Lituania apare despărţită de Polonia, fiind colorată diferit, iar Rusia este plasată în
sudul Poloniei şi la nordul Transilvaniei, în zona Ruteniei, semn că erau două
Rusii şi că numai una era identică cu Moscovia.
Germania - „cea mai mare şi mai întinsă dintre ţările europene" (Europae
terrarum maxima latissimaque) - este prezentată pe parcursul a aproape 40 de
pagini de text, cu o hartă generală şi cu hărţi speciale pentru fiecare provincie sau
ţară a sa28 • Pe harta generală, la hotarele Germaniei se află Danemarca şi mările la
nord, Gallia la vest, Lombardia la sud şi Polonia şi Ungaria la est, fiecare colorate
diferit29 • În interiorul ţării, dintre toate provinciile numai Boemia este marcată prin
culoare specială, iar în text se explică de ce a fost plasată în Imperiu: „Etsi
Bohemia germanica lingua minime utatur, sed slavonica: quia tamen in media
Germania sita sit, et eius rex inter huius Sacri Imperii Romani electores locum
habet, pro Germania regione habetur" 30 • Prin urmare, autorul face distincţie între
situaţia politică şi cea etno-lingvistică: boemienii folosesc limba lor slavă - deci nu
sunt germani - dar ţara este prezentată ca regiune „germanică" datorită aşezării
geografice şi statutului de elector al Imperiului, deţinut de regele său. În textul
dedicat special Boemiei se spune şi mai clar: „Graiul acestor oameni (boemieni)
este slav, iar în limba lor pe sine se numesc cehi şi pe germani îi numesc nemţi" 31 •
Pe o listă specială din finalul textului dedicat Boemiei (şi uneori şi pe harta
Boemiei), numele de locuri şi de râuri sunt date deopotrivă în cehă şi germană (ex.
Praha-Prag, Plzen-Pilsen, Budiciowize-Budwis, Laba-Elba, Vltawa-Molta etc.)32 •
Despre Ungaria, textul spune că îşi trage numele de la Hunni vei Hungari - neamuri venite din Scythia - care acum o locuiesc şi că se întinde peste cele

26

Ibidem, p. 2.
Ibidem, între p. 2-3.
28
Ibidem, p. 33- 70.
29
Ibidem, p. 33-34.
30
Ibidem, p. 33.
31
„Senno gentis slavonicus est, se ipso Czechos, Gennanos Niemeckos sua lingua vocant. Huius
regni titulo quoque subsunt Moravia, Silesia, et Lusatia regiones". Cf. Ibidem, p. 60.
32
Ibidem, p. 60 şi harta dintre p. 60-61.
27
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Pannonii şi peste regiunea iazigilor şi a dacilor de dincolo de Dunăre 33 • Se
mai spune că Dunărea - „cel mai mare fluviu pe care-l are Europa" - divide
Ungaria în „partea de dincoace" (citeriorem) şi „partea de dincolo" (ulteriorem).
Unnează hotarele, precizate de autor prin noţiuni de geografie fizică, dar şi prin
elemente politico-etnice: ţara începe în sud la Drava şi sfărşeşte în nord la
„sannaţi" (adică - ni se spune - la poloni) şi la „geţi" („cărora le zicem români");
Ungaria de dincoace de Dunăre este cea unde au fost odinioară Pannoniile, cu
limitele în Slavonia, Bozna şi Rascia şi cu capitala la Buda; Ungaria de dincolo de
Dunăre se separă de Moravia, Slesia, Polonia şi Ruscia (Rutenia) prin lanţul
Munţilor Carpaţi, pornind de lângă Bratislava (Posonium), până la locul ubi regio
est quam Maromarusiam vocamus; de aici - se spune - „alţi munţi şi păduri", ce
se întind până la Severin (Severinum), o despart de Transilvania şi de Ţara
Românească (Walachia Transalpina) 34 • Această Ungarie Răsăriteană îi apare
autorului - la rândul ei - împărţită în două de Tisa (numită Tibiscus) 35 , râu cu
izvoarele în „Munţii Maramureşului". Despre locuitorii ţării se arată că se folosesc
de limba „scitică" (incolae scythica lingua utuntur), „extrem de diferită faţă de
toate celelalte limbi". Ortelius reproduce aici harta lui Wolfgangus Lazius36, în
care Crişana, Banatul şi Transilvania apar colorate diferit de restul ţării şi identic
cu Ţara Românească şi Bulgaria37 • Sub cuvântul Transilvania scrie Herdel, o/im
Dacia Mediterranea, iar lângă Haczak Vallis, spre sud-est, apare Rebnyk
Walachiae. Turnu Roşu este notat Rotenthurn şi Veresthorn. Sub Varhel scrie
Ulpia Traiana Zarmisgetusa, iar la sud de Valea Haţegului stă scris Transalpina,
hung. Havasalfeulde, o/im Dacia Alpestris, iar la răsărit de acest nume s-a notat
Walachiae Pars (de o parte şi de alta a râului Olt). Spre nord-est, la izvoarele
Mureşului (fons Marisii), scrie Siculi, iar în apropiere, dincolo de Hargyta Mons,
scrie Moldaviae Pars. La nord de Maramureş s-a notat Rutheniae Pars. Pe hartă,
în dreapta jos, într-o casetă frumos ornamentată, se dă un scurt ghid de lectură în
ungureşte a unor litere şi grupuri de litere.
În continuare, se mai reproduce o hartă a Ungariei, anume cea elaborată de
Ioannes Sambucus (1531-1584)-distins cărturar, originar din Tmava (Timavia)38
- la 1579, harta în care Ungaria apare colorată galben, Transilvania roz, iar Ţara
Românească verde 39 • Hatzag este scris cu aceleaşi caractere (fonnă, mărime) ca şi
Transylvania, nume sub care se află traducerea gennană - Land vor dem Wald.
două

33
Ibidem, p. 95. Cum se ştie, regiunea iazigilor era „punga" cuprinsă între Dunăre şi Tisa, iar a
dacilor începea de la Tisa spre est. Conform autorului, cum se va vedea, Ungaria nu cuprindea din
tara dacilor decât ţinutul dintre Tisa şi Carpaţii Apuseni (adică până în Partium, inclusiv), la est de
acest hotar fiind o ţară distinctă- Transilvania (vechiul voievodat).
34
Ibidem. Prin urmare, lările vecine Ungariei în est şi sud-est, pe linia Maramureş-Severin, sunt
Transilvania (voievodatul) şi Ţara Românească.
35
Trimişul este numit Temes.
36
Vezi E. Oberhummer, F.R. von Wieser, Wolfgand lazius Kartendes oesterreichischen lande und
des Konigreiches Ungarn aus den Jahren 1545-1563, lnnsbruck, 1906, passim.
37
A. Ortelius, op. cit., harta dintre p. 95-96.
38
Vezi Hans Gerstinger, Die Briefe des Johannes Sambucus (Zsamboky): 1554-1584, Graz etc.,
1968, passim.
39
A. Ortelius, op. cit., între p. 96-97.
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Alte toponime germane sunt Nosnerland, Wainland, Altland; între cele maghiare
remarcăm Kinir mezo, Rigo mezo, Koroskus, Sylaghsag, Bania. Nume latine sau
latinizate sunt Mons Carpathus, Bistricia, Va/lis Sarmigetusae, Pons Traiani,
Aluta, Alba fula, Cibinium, Corona. Şi pe această hartă, Banatul, Crişana, Sălajul,
părţi din Sătmar - altădată incluse în Ungaria - sunt acum cuprinse în Transilvania
(conform transformărilor politice de după 1541 ). Un alt fapt demn de menţionat
este plasarea în dreptul scaunelor secuieşti (Sedes Gordi, Sedes Kesdi, Sedes
Cziik), peste Carpaţi, unde se află Moldova, a denumirii Valachiae Pars (în
preajma râului Prut). Însă, cum se va vedea mai jos, Sambucus - autorul hărţilor
Ungariei şi Transilvaniei - şi Ortelius operează cu noţiunea de două Ţări
Româneşti (Valahii).
Imediat după Ungaria (şi înainte de Polonia), urmează harta Transilvaniei,
elaborată de acelaşi loannes Sambucus la 156640 • Explicaţia care precede harta
cuprinde un text cu observaţii pertinente (în cea mai mare parte) şi cu importante
referiri etno-lingvistice; „Transilvania, odinioară parte a Daciei, are capitala la
Alba Iulia, zisă astfel, fie de la Iulius Caesar, fie de la un şef al hunilor, Hiula. Are
oraşe multe şi foarte nobile, între care Sibiu (Cibinium), Braşov (Brasovia), Cluj
(Colosium), Bistriţa (Bistricia) şi altele, întemeiate şi locuite de germani, pe care îi
numim saşi (Saxones). În ea sunt secui (Siculi), neam de oameni cruzi şi
războinici; niciunul dintre ei nu e nobil, nici ţăran (şerb), ci toţi se bucură de
acelaşi drept, în felul elveţienilor ... Două Ţări Româneşti (duae Valachiae) încing
Transilvania, anume Valahia şi Moldova, prima aşezată spre Dunăre, a doua spre
Marea Neagră: amândouă, împreună cu Transilvania, ocupă acea parte a Europei
care era odinioară Dacia41 • Mai departe, aflăm că „această regiune o locuiesc scitii,
în parte saxonii şi dacii, mitiores hi, asperiores contra illi" şi că „odinioară,
înainte de invazia goţilor şi hunilor, întreaga Dacie se umpluse de coloni romani şi
sarmaţi". În finalul acestei descrieri, după Sambucus, se dau variantele ungare,
germane, uneori latine şi chiar o variantă românească (loffij valachico Dopra), ale
toponimelor din Transilvania. Sub numele arhaizante ale celor trei popoare se
ascund - după cum o spune în diferite locuri însuşi Ortelius - ungurii (sciti), saşii
(saxoni) şi românii (daci sau geţi)42 • Pe harta Transilvaniei, „încinsă de două
Valahii" - cum spune textul - denumirile sunt în latină, germană, maghiară şi,
foarte rar, şi în română. Suntem chiar avertizaţi că litera H., alăturată unor cuvinte,
înseamnă că numele acelea se dau şi în ungureşte. Astfel apar: Land vor dem
Waldt, Weinland, Altland, Burzeland-Burcia, sed. Reps, Corona-StephanopolisCronstatt-Brasso H, Claudiopo/is-Clausenburg-Kolosaur H, Torrenburg-Torda,
40

Ibidem, între p. 97-98.
Ibidem, p. 97.
42
Spre finalul atlasului, în partea dedicată hărJilor antice ale provinciilor Imperiului Roman. la
explicaJia care precede harta Daciei, Ortelius scrie: ,.lncolas huius regionis Daciae, Dacos Graeci
vocavere, Getas vero Romani'' şi că „eadem lingua hos uti·· (Ibidem, p. S). Cam acelaşi lucru despre
daci şi geJi, identificaţi în evul mediu cu romanii, îl spune Ortelius şi în masiva sa lucrare Thesaurus
geographicus recognitus et auctus in quo omnium terrae regionum, montium ... , Hanoviae (Hanau),
1640, sub voce (Dacia, Getae). În ciuda unor confuzii şi inexactităţi, aici interesează faptul că dacii şi
geţii erau priviţi ca acelaşi popor şi că în epoca umanistă sub aceste nume erau desemnaţi, cel mai
adesea, românii.
41
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Zazvaros-Bross, Branizka, Alba Iulia-Weissenburg-Gulafeyrvar H, Arghisch
templum, Tergoviscia, Bocaretz etc. În loc de Nosner Land (cum s-a scris corect pe
harta precedentă, tot a lui Sambucus), aici s-a marcat greşit Noster Land (în zona
Bistriţei, numite şi Nosen). Importante sunt însă alte două indicaţii etnice de pe
această hartă: în reigunea scaunelor Kisdi, Orbai, Scepsi, s-a notat „satele secuilor"
sau „pământurile secuilor" (pagi Siculorum), iar undeva între Dej şi Cluj, spre
vest, în Munţii Apuseni, s-a scris „aşezările ţării românilor" (villae Valachiae), ca
şi cum ar fi vorba despre un ţinut cu organizare românească • Faptul surprinde cu
atât mai mult cu cât nu este vorba despre Banat, Haţeg sau Făgăraş, „ţări" unde se
menţinuseră până târziu anumite structuri instituţionale - inclusiv laice 43

româneşti.
După

Transilvania, este

tratată

cartografic Polonia, nu înainte

însă

de

obişnuitul text preliminar, intitulat, spre deosebire de hartă, Regnum Poloniae 44 • În

Regatul Poloniei - se spune - sunt cuprinse Lithuania, Samogitia, Mascovia,
Volhinia, Podolia şi Rusia, care se numeşte şi meridională, zisă de unii şi
Ruthenia, de asemenea, toată Prussia, cu excepţia acelei părţi care recunoaşte pe
propriul duce; Lewenclaius adaugă şi pe principele moldovenilor, adus în
vasalitatea regelui Poloniei în anul 1570". Despre limba lituanienilor se spune
greşit că este slava, ca şi a polonilor; despre locuitorii Samogitiei se arată că au
origine germanică (saxonică). Moldova este şi aici prezentată ca „parte a Ţării
Româneşti" (Moldavia parsWalachiae est), sau, mai curând, ca o ţară românească.
Nu reiese de nicăieri că s-ar fi realizat Uniunea Polono-Lituaniană şi că Lituania ar
avea un statut special în cadrul Regatului. Harta este însă intitulată Poloniae
Lituaniaeque descriptio (autor Wenceslaus Godreccius, corector Andrea Pograbius
Pilsnensi) şi înfăţişează toate provinciile şi ţările enumerate mai sus colorate
diferit45 • Urmează descrierile Prusiei şi Livoniei, cu hărţile adiacente 46 • În jurul
Livoniei - se arată - locuiesc Prussi, Lituani şi Russi, dar ţara cuprinde în ea
Curones, Esthenos şi Lettos (curlandezi, estoni şi letoni), „naţiuni diferite, atât ca
obiceiuri, cât ·şi ca limbă" 47 • Între hotarele Prusiei ar trăi Livones, Lithuani,
Samogitae şi Prussi, vorbitori de o limbă „slavică", amestecată cu vorbe latine
corupte, dar şi Teutones et Germani, mai ales în zonele maritime, vorbitori de
limbă „germanică" 48 •

Mai amintim o regiune asupra căreia s-a aplecat Ortelius, anume România,
nu pentru că ar fi aşezată în Europa Central-Orientală, ci fiindcă rezonanţa acestui
nume conduce, prin Constantinopol, spre Roma şi fiindcă, pe harta dedicată
României, apar şi Ţara Românească, Moldova şi o mare parte din Transilvania,
43

Vezi consemnarea în jurul anului 1500, în unele documente latine referitoare la Banat, a „dreptului
românilor", aplicat de instanţele locale. Cf. Ioan-A. Pop. Instituţii medievale româneşti.
Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) din Transilvania în secolele XIV-XVI, Cluj-Napoca, 1991,
p„„
44
A. Ortelius, Theatrum„., p. 98.
45
Ibidem, între p. 98-99.
46
Ibidem, p. 99-100, cu hărţile între p. 99-100 şi 100-10 I.
47
Ibidem, p. 100.
48
Ibidem, p. 99.
ţării
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adică

ceea ce se cheamă acum România. Faptul nu este singular şi a dat naştere
unor interpretări forţate şi unor confuzii. Textul dedicat ac;estei hărţi spune clar că
regiunea numită atunci (secolul XVI) Romania era cunoscută de cei vechi drept
Tracia, care a fost un ţinut foarte mare, mărginit de Marea Neagră, Macedonia,
Pannonia, Munţii Haemus şi Moesia49 • Cu alte cuvinte, în vechea Tracie pare să fi
intrat ţinuturi sud-dunărene, dar întinse până spre Pannonia. Harţa se intitulează
Romaniae (quae o/im Thracia dicta) vicinarumque regionum, uti Bulgariae,
Valachiae, Syrfiae etc. descriptio 50 şi aparţine lui Iacob Castaldi (Gastaldi), cel mai
de seamă cartograf italian din secolul al XVl-lea51 • Pe ea sunt bine figurate în
întregime Moldova cu Basarabia (Buceagul), Ţara Românească (Valachia) şi estul
Transilvaniei. În Transilvania apare notat etnonimul Siculi şi denumirea
nemaiîntâlnită de Valachia Interioris (să ne amintim că, în aceeaşi masivă carte a
lui Ortelius, Transilvania - devenită acum o a treia Valachie - apare „încinsă" de
alte două Valachii). Natural, ca toate operele similare din acel timp, harta conţine
multe inexactităţi ca, de pildă, plasarea Bulgariei la nord de Dunăre, prin Oltenia
sau figurarea Ţării Româneşti până la Siret, zonă în care apar alăturate Târgoviştea
şi Bucureştii cu Brasovia şi Hermenstat. Oricum, includerea pe harta Romaniei,
numite odinioară Thracia, a Ţărilor Române (acesta fiind singurul loc din partea
dedicată Europei în lucrarea lui Ortelius unde Ţara Românească şi Moldova sunt
redate detaliat, în întregime) este tulburătoare. Aceste ţări, locuite odinioară de
tracii nordici (numiţi daco-geţi) şi intrate apoi în orbita Imperiului Roman,
cuprindeau atunci un popor neolatinofon, care se numea pe sine român şi care era
considerat de umanişti drept unnaş al coloniştilor romani 52 • Faptul are oricum o
semnificaţie pentru întreaga translatio Romaniae, care s-a produs sup aspect etnic
de la Roma spre est până la Dunăre şi Carpaţi 53 •
Singura hartă din atlas în care o parte a Europei, până aproape de Viena,
figurează ca supusă Imperiului Otoman se află spre finalul cărţii, după Persia,
fiindcă statul sultanilor nu este considerat european, ci asiatic 54 • În rest, nicăieri,
nici chiar pe harta generală a continentului, extinderea Imperiului Otoman la nord
49

50
51

52
53

Ibidem, p. 101.
Ibidem, între p. I O1-102.
S. Grande, Notizie sul/a vila e su/le opere di G. Gastaldi, Torino, 1902, passim.
Vezi Adolf Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei.
În finalul textului despre România, Ortelius scrie: „Urbem Constantinopolim accurate atque

diligentissime descripsit Petrus Gyllius. Fatali quoquam genio quis dixerit hanc urbem ad regnorum
capu! natam; Romamque Novam aliquando dictam, regionem hodie Romaniam: ita ut non immcrito
nec sine afilatu fatidico, insignis ille vates Tibullus olim videatur cecinisse, ROMA TUUM NOMEN
TERRIS FATALE REGENDIS. Et Romuli testimonio caelestes ita velle, UT ROMA SIT CAPUT
ORBIS TERRARUM. Livius I;' Prin urmare. pornind de la noua Romă, care a dat din raţiuni mai
ales politice numele acestei Romanii răsăritene, se face elogiul vechii Rome eterne, centrul lumii, care
a lăsat tot în acel răsărit European şi o enclavă etnică latină. Cele două Românii, una cu nume, dar
acum fără conţinut, cealaltă cu con\inut, dar încă lară nume oficializat, se întâlnesc pe aceeaşi hartă.
Despre înţelesurile variate ale notiunii de România, vezi studiile lui Antonio Carile, Johannes
lrmscher şi Constantinos A. Trypanis, din volumul Da Roma alia terza Roma. Documenti e studi.
Popoli e spazio romano tra diritto e profezia (seminario di 21 aprile 1983), Napoli, 1986, p. 419-438.
54
A. Ortelius, Theatrum ... , p. 110, plus harta între p. 110-111.
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Balcani nu este acceptată şi recunoscută, nepomenindu-se mc1
nici supunerea de diferite grade a unor ţări faţă de Poartă.
Masiva lucrare avută în atenţie aici sintetizează sub aspect cartografic (şi
cu ample referinţe istorico-geografice) întreaga experienţă medievală şi
renascentistă în acest domeniu din Europa. Hărţile culese, reproduse sau alcătuite
de însuşi Abraham Ortelius au în primul rând în atenţie chestiuni geografice:
imperii, regate, principate, provincii, cu un grad mai mare sau mai mic de
independenţă politică, cu fonne de relief, ape, localităţi, hotare etc. Dar aceste
hărţi sunt întotdeauna însoţite de texte cu numele ţărilor, cu întinderea lor
geografică, descrierea limitelor lor, cu locuitorii şi originea lor, vorbite, resursele
naturale, relieful, evoluţia lor istorică şi cu referinţele bibliografice mai
importante.
Între toate aceste date, aspectele etno-lingvistice nu ocupă un loc special şi
nu se află în prim plan. De fapt, în evul mediu şi epoca modernă timpurie nu au
existat hărţi exclusiv etnice, deoarece hiperspecializarea în acest domeniu s-a
produs mult mai târziu. Totuşi, unele date cartografice, îmbinate cu alte izvoare,
servesc indubitabil la reconstituirea etnicităţii europene în general şi a celei
central-sud-est europene în special. Colorarea diferită a unor zone (când nu este
vorba despre graniţe politice), marcarea popoarelor şi populaţiilor din anumite
regiuni, numirea toponimelor concomitent în mai multe limbi etc. sunt indicii
etnice extrem de importante. Astfel, se înţelege foarte clar că Boemia era o ţară de
limbă slavă inclusă în Imperiul Romano-German, că Transilvania era locuită de
unguri, germani, români şi secui, că sub numele de geţi sau daci se înţeleg
românii, că Moldova era şi ea o ţară a românilor, că în Polonia trăiau, pe lângă
polonezi, şi lituanieni, ruşi (ruteni), germani, estonieni, letonieni etc. originile şi
limbile diferitelor popoare şi populaţii sunt, fără îndoială, componente principale
ale etnicităţii, iar Ortelius face întotdeauna referiri în acest sens, cele mai multe
corecte, la nivelul lumii savante din secolul al XVI-iea.
Natural, pe baza cartografiei istorice, nu se pot reconstitui proporţiile
diferitelor popoare, populaţii, etnii din acel timp, mărimea exactă, numerică a
acestor grupuri, ponderea lor în ansamblul populaţiei unei entităţi politico-statale.
Practic, pentru evul mediu şi epoca modernă timpurie - în lipsa statisticilor, a
recensămintelor - nici alte izvoare scrise nu pot oferi date sigure. Totuşi,
coroborarea tuturor datelor cunoscute, inclusiv a celor cartografice, este o cale
sigură - unica aflată la dispoziţia cercetătorului - pentru reconstituirea etnicităţii
trecute. Pe baza acestor metode comparative, s-a putut stabili, de pildă, că Polonia
şi Ungaria au avut, pentru lungi perioade, entităţi etnice non-polone şi nonmaghiare, care au reprezentat peste jumătate din întreaga lor populaţie, că lumea
urbană a acestor ţări, dar şi a Boemiei, în parte a Moldovei etc. a fost prioritar
germană pentru multe secole din evul mediu şi nu numai.
Cartografii acelor timpuri revolute, în ciuda greşelilor şi a inadvertenţelor,
au lăsat lumii noastre o moştenire care nu este deloc de neglijat şi care nu se
bucură întotdeauna de atenţia necesară. Ei au simţit şi au marcat adesea difer~nţele
dintre structurile politice schimbătoare şi realităţile etnice durabile, inclusiv prin
denumirile plurilingve aplicate unor toponime (ceea ce nu se întâmplă întotdeauna
de

Munţii

53

dependenţa,
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astăzi). Evident, timpurile medievale şi renascentiste nu au fost epoci ideale pentru
etnicitate, care, cum s-a văzut, nici nu era în prim planul vieţii cotidiene. A fost şi
atunci o lume a privilegiului, cu popoare şi populaţii dominante şi cu altele supuse,
dispreţuite, marginalizate, discriminate. Această lume trebuie studiată şi înţeleasă
ca atare, aşa cum a fost ea, dar atragem atenţia că ea a făurit o civilizaţie a cărei
experienţă poate servi şi celor preocupaţi de cartografia etnică actuală.

Ethnicity and Cartography in East-Central Europe
in the Middle Ages and the Early Modern Times
(Abstract)
The author takes as a main example of advanced cartography the work
(atlas) of the Dutch specialist Abraham Ortelius, entitled Theatrum Orbis
Terrarum, the 1595 edition. The maps of different countries and provinces situated
between four seas - Baltic, North, Adriatic and Black - drawn by different
cartographers, including Ortelius, and gathered in the mentioned atlas do not
dea/ing with ethnicity and are not properly ethnic maps.
But, despite that situation, despite some mistakes and inadvertencies, the
authors of the mentioned maps - Ortelius, Sambuccus, Lazius, Gastaldo and
others - lefi the world a heritage that must not be over/ooked and which is noi
always paid the proper attention. They often sensed and marked the discrepancies
between the changing politica/ structures and the lasting ethnic realities; they
gave p/urilingual (ethnic) names of certain toponymies. For them, Bohemia was a
Slavic country incorporated in the Roman-German Empire; Transylvania was a
country inhabited by Hungarians, Germans, Romanians, and Szeklers; Getae and
Dacians - ancient names given to the 1(/h century Romanians - were in /act the
ancestors of Romanians; Moldavia was a Romanian country, just like Wallachia;
besides the poles, in Poland were a/so Lithuanians, Russians (Ruthenians),
Germans, Estonians, Latvians etc.
The origin and languages of the various peoples are, undoubted/y, the
main components of ethnicity, and Ortelius constantly makes - in his texts and
maps - such references, most of which are correct, according to the wor/d
scientific levei in the 1(/h century.
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A boncnyiresi reformătus parokia ătadăsa (1651)
S!POS Gtibor

A tizenoteves hâboru sorăn Bâthori Zsigmond, Mihâly vajda, Szekely
M6zes es Giorgio Basta az Erdely feletti uralomert folytatott hadjăratai a katonasăg
felvonulâsi utjâba esett nyitottabb foly6v6lgyekben, igy Doboka megye tobb
korzeteben is a korâbbi magyar es szâsz lakossâg megtizedeleset eredmenyeztek 1•
A dobokai elpusztult falvak ujratelepiilesere a bekes Bethlen- es Răk6czi
korszakban kerillt sor, a szilkseges emberanyag reszben a român lakossâgu Kovâr
videkerol kerOlt ki2. Az etnikai arânyoknak ez a vâltozâsa reg6ta ismert a
szakirodalomban, az alâbb kozlendo okirat e folyamat sajâtos pillanatâra vet fenyt.
A Szamosujvârt61 delkeletre, a szeki volgyben fekvo kis falu, Boncnyires
(Bont) a 16. szâzad utols6 evtizedeben nagyobb reszt magyar lakossâg6 lehetett, a
helysegben reforrnâtus egyhăzkozseg letezett, amelynek kotemploma volt. 1643ban, a szeki egyhâzmegye javainak osszeirâsakor fOljegyeztek, hogy a falu kozepen
âll6 istenhâza elhagyatott es romos, par6kiâlis hăza es iskolaepiilete van. A falut,
ket vagy hărom magyar kivetelevel, romănok foglaltâk el es lakjâk3•
Nyolc evvel kesobb, 1651-ben a boncnyiresi român ortodox esperes, Filip
(Fiilop) gyiilekezete neveben egy sajâtos, de a fent vâzolt etnikai vâltozăs
ismereteben teljesen ertheto keressel fordult a Marosvăsârhelyen Olesezo
reformâtus orszâgos zsinathoz. Kifejtette, hogy a falu lakosai, ket hâzasember
kivetelevel, immăr mind românok, ezert elkerte a par6kiâlis hăzhelyet az ortodox
egyhâz szâmâra. Kereset a zsinat j6văhagyta azzal a feltetellel, hogy a falu român
lakossâga ingyen hasznâlhatja a telket es megjavithatja a rajta âll6 hăzat, de ha a
reforrnâtus magyarok szăma ajovoben annyira novekedne, hogy ujb61 lelkipâsztort
hivhatnânak, akkor az ortodox kozosseg tartozik ugyanugy ingyen es a
hosszadalmas peres eljărâs mellozesevel visszaadni. Filip esperes elfogadta a
felteteleket es ezt cirill betus nevalâirâsâval is megerositette a zsinati
jegyzokonyvben es az arr61 keszillt kivonaton.
A szeki reformâtus egyhăzmegye, mint amelyet teriiletileg erintett a
dontes, szinten bemâsoltatta protocollumâba a szoveget, megpedig ket, egymâst61
alig eltero vâltozatban. 4 Az egyik szoveg vegere a cirill betus alâirăst is berajzoltâk,
a mâsik alatt az esperes neve latinul szerepel. KozlesOnk az elsot reprodukâlja
betuhiven, az eltereseket is beepitettilk a szovegbe kurzivval jelolve.

1

Erdely !Ortenete. Foszerk. Kopeczi Bela. Budapest, 1986. I. 539.
Jako Zsigmond, Bels6-Szolnok es Doboka magyarsăga az ujkorban. In Szolnok-Doboka
magyarsâga, szerk. Szab6 T Attila, Des-Kolozsvâr, 1944, 104--108.
3
„Boncz Nyres. Habent hi quoque Templum Lapideum in medio Pagi desolatum et lacerum. Pagum
hunc occuparunt et incolunt Valachi praeter Ungaros duos vei tres. Domus parochialis habitur et
Schola." A szeki egyhâzmegye leveltâra az Erdelyi Refonnâtus Egyhâzkeriilet kolozsvâri
Gyiijtoleveltârâban (a tovâbbiakban: SzekEhmLvt), Prot. I/I. 625-626.
4
Uo. Prot. I/I. 177, 184.
2

Medi~valia

Transilvanica, tom III, 1999, nr. 1-2.
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Ezt az erdekes okiratot măr Kâdâr J6zsef is megemlitette
monogrâfiâjâban5, a tortenetkutatâs azonban csak az etnikai vonatkozâsait
hasznositotta. Szovegkozlesiink nyomân a român ortodox egyhâztortenetnek
szâmon kell tartania Filip esperest, aki sikeresen jârt kozben kozossege erdekeben.
Ami az âtadott par6kiâlis epolet kesobbi sorsât illeti, Boncnyiresen a
kovetkezo szâzadokban sem novekedett a reformâtus magyarok szâma, igy
celszeru hasznositâsâra nem keriilhetett sor. 1689-ben a papi telken es a mellette
levo templomhelyen Kapi Gyorgy jobbâgya lakott6.
A kovetkezo szâzadban sok apr6 sz6rvânygyiilekezet neptelenedett el, a
desolata eklezsiâk ingatlanainak tulajdonjogât azonban a reformâtus egyhâz
fenntartotta; az a szokâs alakult ki, hogy a telkekre telepiilo zsellerek az illetekes
esperesnek fizettek a bert. 1754-ben a szeki reformâtus egyhâzmegye ingatlanainak
osszeirâsakor a bizottsâg Boncnyiresre is kiszâllt, es het tanu (Kimpâny Pintye,
Greble Dumitru, Lung Ursz, Miron Iuon, Petrutz Iuon, Butko Vaszilie jobbâgyok
es septyeri Kapitâny Mâtyâs nemes ember) bevallâsa nyomân rogzitette a
helyzetet: ,,Mi ezen mi falunkba a Reformata Ecclesiâhoz tartoz6 semminemii
oroksegeket tobbet nem tudunk, nem is hallottunk, hogy mostansâg lett volna,
hanem l) tudunk egy fundust, melly regen parochialis fundus volt, a falu felso
oldalâba, melynek fejiil vicinussa Pap Vaszilia, al6l Harasan Kosztin, Jabrotzki
resz jobbâgyok sessioja, melynek szelessege al61 6, kozepe 5, felso vege is 5 rud,
hossza 44 rud. Ezen session pedig lakik Simlyo Stephân nevii ember sellerkeppen,
ki a Tractus tiszt[eletes] Esperestyenek 6 mariâsokkal taxai annuatim. 2) Ezen al61
az utzâban vagjon meg egy darab hely, melyen a Templom volt, a mint a kofala
most is meg esmerszik, de ez mind kitsiny, mind pedig koves hely leven, keves
hasznât vehetni." 7•
Filggelek

Boncz Nyiresi Parochia allapottya
Par literar[um] de transla[ti]o[n]e domus parochialis in Boncz Nyires certis
conditionibus Valachis facta sic seq[uitu]r:
Anno D[omi]ni 1651 die 19 Junii
Talâlâ meg az szent Generalis Synodust Doboka var megyeben Boncz
Nyires nevii falu kepeben Phiilop nevii olâh esperest, kerven azon a Szent
Generalist, hogy mivel a Magyarok abban a faluban mar ugy el fogytanak, hogy
ket hâzas embemel teob magyar nintsen, hanem mind olâhok, azert engedne a
parochialis hâz hellyet nekik. Meg tekintven a Szent Generalis eokot, meg engede
nekiek hac lege, hogy eppitsek meg es biriâk addigh, mig a Magyarok annyira
szaparodnak, hogy Predikâtort tarthassanak. De ha valaha annyira
szaparodhatnânak, hogy Predikatort tarthatnânak, tartozzanak viszsza bocsâtani az
olahok minden fizetes es teorveny nelkiil a Magyaroknak, mivel mostan illyen
K<idarJ6zsef-Taganyi Karoly, Szolnok-Doboka vănnegye monographiăja. li. Des, 1900. 238.
Uo.
7
SzekEhmLvt Prot. 42. 19.

5
6
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gratiat cselekedik a Szent Generalis az olăhokkal, hogy fizetes nelkiil bocsâttya
kezekbe es torveny nelkiil. Melyre rea is koteleze magăt a Boncz nyiresi olahok
kepeben a fen meg irt Phiilop nevii olah esperest es kez irasaval confirmălă a
Generalis Ecclesia konyveben.
Datum in generali synodo, anno, dieque supra assignatislnotatis Maros
Vasarhellyini celebrata.
Johannes Csernatfalvi, Eccl[esi]ae universalis Tran[silvan]icae totius
notarius.
Philippus Valachicus senior.
...... - -
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Starea parohiei [reformate] din Bonţ
Copia documentului făcut cu ocazia predării clădirii parohiale din Bonţ
românilor sub anumite condiţii urmează astfel:
11 iunie 1651.
În numele satului Bonţ din comitatul Dăbâca protopopul român Filip a
venit în faţa Sfântului Sinod General, cu rugămintea ca locul de casă parohială să
fie cedată lor, deoarece maghiarii din acel sat s-au împuţinat în aşa măsură, încât nau rămas mai mult de două familii maghiare, iar restul sunt români. Luând în
considerare starea lor, Stăntul Sinod General a acceptat cererea lor au acea condiţie
ca să-l întreţină şi să-l folosească până când maghiarii se vor înmulţi în aşa măsură,
încât vor putea susţine un preot. Dacă odată se vor putea înmulţi astfel, încât vor
putea întreţine un predicator, românii vor fi obligaţi să-l retrocedeze maghiarilor,
fără nici o plată şi fonnalităţi juridice, deoarece în momentul de faţă Sfântul Sinod
General, făcând un act de milostenie românilor, îl cedează fără plată şi formalităţi
juridice. La care, în numele românilor din Bonţ, s-a obligat numitul protopop Filip
şi a confirmat prin semnătura propriei mâini în protocolul bisericii generale.
Emis în Sinodul General, ţinut la Târgu Mureş la data mai sus arătată.
Ioan Csematfalvi, notarul bisericii [reformate] generale din Transilvania.
Filip Românul protopop
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Die Ubergabe des Pfarrhauses in Bonţ (1651)
(Zusammenfassung)
Die Bevolkerung des Dorfes Bonţ neben Gherla am Ende des 16.
Jahrhunderts ungarisch-reformiert war. Im Dorf existierte reformierte Kirche,
Pfarrhaus und Schule. Am Anfang des 17. Jahrhunderts, infolge der Kriege, die
Bevolkerung wurde ausgerottet und an ihrer Stelle siedelten sich RumO.nen an. Der
orthodoxe Dekan Filip von Bonţ hat 1651 die siebenbiirgische reformierte Synode
um die Ubergabe des dortigen reformierten Pfarrhauses gebeten, da im Dorf nur
noch zwei ungarischen Familien lebten. Die Synode hat das Pfarrhaus unter
gewissen Bedingungen ubergeben, im veroffentlichten Dokument erscheint auch
die Unterschrift von Dekan Filip, mit cyrillischen Buchstaben.
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Despre diplomatica

episcopală transilvană

(1270-1307)
Ciprian Adinei DtNCĂ

Evul Mediu european a reprezentat terenul propice al manifestării
omniprezente a bisericii, expresia institutională a religiei creştine, în toate
domeniile vietii. Monopolizând medierea cu Dumnezeu, biserica şi-a asigurat un
ascendent moral remarcabil în societate, investindu-l ulterior în plan secular,
sacerdos devenind prin unnare şi un atribut al amplificării unui personaj, cu
însărcinări laice adeseori semnificative. În acest mod corpul clerical îşi depăşeşte
menirea de intercesor în relaţia sacru-profan, devenind un pilon al ordinii seculare.
Prezenta activă în societatea seculară este asigurată clerului de două calităti
fundamentale ale acestuia: limba latină şi originea nobiliară, ambele atribute ale
competentei decizionale în veacul de mijloc.
Scrisul, deci scriitura latină pentru „Occidentul" european, ca instrument
de guvernare, de propagandă, de exprimare ideologică, reclama acut implicarea
bisericii în aparatul de guvernare, în numeroase rânduri, cantitatea şi calitatea
scrisului fiind apreciate de istorici ca indicatori ai instituţionalizării politicoadministrative.
În acest fel, simptomatic, cea mai înaltă demnitate din punct de vedere
canonic, episcopatul, devine un important suport şi al administraţiei laice.
Această scurtă

*

rememorare a unor fenomene istorice binecunoscute a avut
drept obiectiv explicarea, cel putin parţială, a interesului manifestat de specialişti
pentru acel segment al activităţii episcopului medieval, anume emiterea de
documente. Deşi, prin intensitatea preocupărilor, diplomatica episcopală (mai
corect spus, a episcopilor) nu concurează diplomatica suveranilor europeni sau a
Sf. Scaun, ea îşi are importanţa sa. De aceea, ea este o temă de cercetare de
tradiţie1, de actualitate2, dar şi de largi perspective1• Istoriografia diplomaticii
• Noţiunea modernă Diplomatica are în limba română - şi în limbile romanice, în general,
diplomatica (it.), diplomatique (fr.) - o dublă semnificaţie: I. activitatea medievală de redactare a
actelor (diploma,-ae); 2. studiul modem al acestora; o corespondenţă distincţie terminologică distincţie semantică - este prezentă în limba germană: Urkundenwesen acoperă primul câmp
semantic, Urkundenlehre pe cel de-al doilea; textul de faţă va utiliza ambele sensuri, distincţia fiind
dată

de context.
L. Gross, Uber das Urkundenwesen der Bischofe von Passau im 12. und 13. Jahrhunderl,
Mitteilungen des lnstituts fiir Osterreichische Geschichtforschungen (MIOG), Erg. Bd. VIII, 1909, p.
505-673; O.H. May, Untersuchungen iiber das Urkundenwesen der Erzbischofe von Bremen im XIII.
Jahrhunderl (1210-1306), Archiv fur Urkundenforschung (AUF), 4, 1912, p. 30-112; F. Martin, Das
1

Urkundewesen der Erzbischofe von Salzburg von 1106-1246. Vorbemerkungen zum Salzburgen.
Urkundenbuch, MIOG, Erg. Bd., IX, 1915, p. 559-765.
Diplomatica episcopală a fost, direct sau indirect tema a două congrese internaţionale de
M!lnchen, 1983 şi lnnsbruck, 1993, comunicările fiind publicate în două voume:
landesherrliche Kanz/eien im Spătmittelalter /-//, Miinchen, 1984 (landesherrliche Kanz/eien); Die
Diplomatik der Bischofsurkunde vor 125fJ. La diplomatique episcopale avani 12 50, lnsbruck, 1995
2

diplomatică,

(Die Diplomatik).
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episcopilor medievali se exprimă, prin editarea materialului documentar sau prin
studii privind diferite aspecte legate de împrejurările imediate ale activităţii de
emitere de documente: cancelaria, influenţe resimţite sau exercitate etc. Deşi există
o serie de lucrări etalon pentru problematică , după ştiinţa mea, nu s-au elaborat
încă lucrări în cuprinsul cărora să fie înglobate aspectele general valabile sau lunga
suită de particularisme, decât, cel mult, la nivelul unor probleme speciale5 •
In ceea ce priveşte diplomatica episcopală latino-maghiară, aceasta
manifestă deplină concordanţă cu poziţia episcopului ca for emitent secundar" (sub
raport cantitativ şi al valorii probatorii a pieselor documentare). Principalii emitenţi
interni - regele, locurile de adeverire, diverşi demnitari ai aparatului central sau
provincial deţin preeminenţa emiterii de acte. Totodată, lipsa unei „provincializări"
la nivelul regatului, fapt ce potrivit, în principal, paradigmei Imperiului, ar fi oferit
episcopului în teritoriu atribuţii palatinale, detennină sensibil situaţia existentă.
Această regulă prezintă şi excepţii. Episcopul primat al Ungariei (şi datorită dublei
sale calităţi\ dar şi episcopul de Zagreb, prin poziţia sa geopolitică specială8 (fiind
cel mai important emitent înainte de 1250), au cunoscut o practică a scrierii mult
mai dezvoltată, fapt oglindit şi în atenţia sporită a istoricilor9 •
Totuşi, diplomatica episcopală din Ungaria cât şi cea din arealul centraleuropean, cu care se „înrudeşte" îndeaproape 10, caracterizată prin dezvoltarea
tardivă, subsumată altor foruri emitente şi cu un material relativ redus cantitativ
(cel puţin până la începutul sec. XIV) trebuie plasată într-un cadru de analiză mult
mai flexibil, în care actului scris din epocă să-i fie asociate, alături de semnificaţia
sa juridică şi funcţiunile administrative (laice sau spirituale) şi în final, culturale, în
direcţiile sugerate de cel mai recent exeget al diplomaticii episcopale maghiare,
Laszlo Solyrnosi 11 •
4

C. Briihl, Derzeitige Lage und Kunflige Aufgaben der Dip/omatik în Aus Millela/ter und
Diplomatik. Gesammelte Aufsiitze, Hildesheim, 1989, p. 4 71.
4
C.R. Cheney, English Bishops' Chanceries, Manchester, 1950; La memoria delia Chiesa.
Cance/laria vescovili e cu/ture notariali ne/I Italia centro-sellentriona/e (V-XIII), Torino, 1995; S.
Acht, Urkundewesen und Kanz/ei der Bischofe von Regensburg (10-13 Jh. ), Miinchen, 1998.
5
O. Hageneder, Papsturkunde und Bischofsurkunde (11.-13. Jh.), în Die Diplomatik ... (Trebuie flicută
însă precizarea că documentaţia noastră., departe de a fi exhaustivă., lucru probabil cvasi-imposibil, se
opreşte, cu foarte pu\ine excep\ii, la nivelul anilor 1995/1996.)
6
I. Szentpetery, Magyar Ok/eveltar, Budapest, 1930, p. 139 sqq.
7
„ .. .archiepiscopus Strigoniensis et eiusdemque loci comes ... ". Monumenta ecclesiae Strigoniensis,
tom. 1-11, ed. F. Kranz, Strigonii 1874-1882.
8
Monumenta Historiae Episcopat11s Zagrabiensis, tom. 1-11, ed. Tkalcic, Zagrabie, 1873-1874.
9
L. Solymosi, Charles archiepiscopales et episcopales en Hongrie avani 1250, în Die Diplomatik ...
10
Gy. Gyorffy, La chance/lerie roya/e de Hongrie aux X/11-XIVe siecles, în Studia Hungariae 32,
1991, p. 161; I. Hlava~ek, A/lgemeine Vorbeding11ngen der bischojlichen Diplomatik in
Ostmilleleuropa und die ersten Schrille des Prager Bischojlichen Urkundenwesen bis I 300, în Die
Diplomatik ... , p. 121 sqq.
11
L. Solymosi, op. cit., p. 166; pt. o lărgire a sferei de intews a ştiintelor auxiliare pleda şi S. Jak6 în
două studii din Revista Arhivelor nr. 8/1 %5 şi respectiv nr. 9/1966: Concepţia modernă a
paleografiei şi aplicarea ei in cercetările de paleografie latină din ţara noastră şi Dezvoltarea
problematicii şi a metodelor de cercetări paleografice latine.
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În ceea ce priveşte funcţia de emitent a episcopului Transilvaniei, cel puţin
pentru epoca medievală, literatura de specialitate în limba română sau ţinând de
istoriografia română - aflată, din păcate, în întregime, la nivelul studiilor, de altfel,
foarte utile, introductive 12 - nu oferă decât sugestii, în cel mai bun caz. Într-o
situaţie nu cu mult mai fericită se găseşte, în fapt, episcopatul transilvan. Diferitele
momente disparate din istoria instituţiei îşi fac loc în diverse studii sau sinteze, în
general pe poziţii „auxiliare" textului principal: momentul constituirii episcopiei în contextul edificării voievodatului, episodul cavalerilor-călugări teutoni, invazia
tătară, conflictele cu coloniştii germani, relaţiile cu Ladislau Kân etc. 13
Puţinele sugestii, extrem de utile, provin din serioasele preocupări ale lui
Francisc Pall şi privesc organizarea practicii scrisului şi relaţia cu forul analog
voievodal 14 •
Tocmai aceste împrejurări fixează caracterul introductiv al studiului de
faţă, studiu mai degrabă conceput cu valenţe problematizante şi descriptive, decât
explicativ-cauzale. Acest lucru încercăm să-l realizăm prin decuparea unui segment
(1270-1307) din istoria instituţiei centrale a celei mai răsăritene dieceze a Ungariei
medievale şi în fond a întregii lumii latine din acel timp (exceptând viaţa efemeră a
Episcopiei Cumanilor).
Poate ar părea mai corect ca această incursiune preliminară în diplomatica
episcopilor transilvani, tocmai datorită caracterului său cvasi-inedit, să se
concentreze în primul rând asupra începuturilor practicii scrisului de documente al
acestora, deci asupra perioadei ante 1270. Considerăm însă mult mai necesară - şi
mai prudentă - definirea stadiului activităţii episcopului ca emitent pentru o
perioadă ce suscită relativ mai puţin probleme şi permite identificarea unor
răspunsuri cu un grad mai înalt de probabilitate. Odată atins acest stadiu, puţinele
informaţii documentare transilvane sau extra transilvane vor putea fi aranjate într-o
construcţie logică pertinentă, cu maxima diminuare a participării „creatoare" a
istoricului.
Ultimele precizări ale acestui preambul explicativ vizează unele clarificări
legate de metoda abordării subiectului.
Metodologic şi informaţional, studiul de faţă se înscrie pe linia a ceea ce,
în general, se numeşte comparatism. Această perspectivă, sugerată deja în
istoriografia ştiinţelor istorice fundamentale 15 , vizează larga utilizare a rezultatelor
D. P. Bogdan, Ştiinţele speciale istorice, în Revista de Istorie (RI), tom XXXIII, nr. 7-8, 1980, p.
1617, 1622.
13
În lipsa unui studiu monografic, informalii utile despre institutia episcopatului ardelean la J.
Temesvâry, Erdely kozepkori puspăkei, Cluj-Kolozsvâr, 1922, p. 46-111 sau A. A. Rusu, Cetatea
Alba-Iulia în secolele XI-XIV. Cercetări vechi şi noi, în Ephemeris Napocensis, IV, 1994, passim. Ar
mai trebui mentionat şi pasajul dedicai activitălii, în special, politico-administrative a episcopului
Petru de T. Sălăgean în studiul Regnum Transilvanum. Contribuţii la studierea genezei unui regim, în
Medievalia Transilvanica, tom li, 1998, nr. I; pentru identificarea episcopului Petru, ca membru al
neamului Monoszl6, vezi P. Engel, Magyarorszag viliJgi archonto/ogiaja 1301-1457, l, Budapest,
1996, p. 69.
14
Fr. Pall, Cancelaria voievodului Transilvaniei la începutul secolului XIV, în Revista Arhivelor„ 3,
1960, nr. I, nota 23.
15
S. Jak6, vezi nota I I.
12
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în spaţii geografice, ce prezintă caracteristici fundamentale
cu ale unităţii de analiză 16 • Rezultatele se exprimă în general prin
congruenta sau relevarea elementelor de originalitate.
Fundamentul incontestabil al oricărui studiu de diplomatică cu o asemenea
orientare metodologică este originea comună, cancelaria romană târzie şi romanobizantină, a tuturor formelor de organizare a practicii de cancelarie medievale 17 •
Apoi, limba şi liturghia latină au constituit elemente uniformizatoare pentru
„Occidentul" medieval. Această unitate nu este, în opinia noastră, un fabricat
istoriografic, ci este puternic reprezentată, cel puţin în rândul acelora ce utilizau
ambele „instrumente", deci cei desemnaţi, simptomatic, oratores 18 •
Desigur, această metodă reclamă o atenţie deosebită în utilizare, chiar şi în
cazul în care se aplică pentru o unitate mai coerentă cum este Europa CentralRăsăriteană (Ungaria - Polonia - Bohemia)'9. Însă, gestionată judicios, buna
cunoaştere a diverselor practici europene şi, în special, a celor central-europene,
oferă o premisă importantă pentru înţelegerea şi corecta încadrare a fenomenului
diplomaticii episcopale transilvane.
Acest studiu are drept obiectiv, pe cât posibil, definirea stadiului de
dezvoltare a practicii scrierii documentare pentru episcopatul Transilvaniei în
perioada 1270-1307, timp în care demnitatea episcopală a fost ocupată de Petru.
Materialul documentar va fi analizat puţin diferit de grilele tradiţionale utilizate în
general de literatura europeană. Va fi folosită cu predilecţie orientarea recentă a
modelelor ceh, polonez, maghiar, care, confruntându-se cu un material „atipic"
(sub raport cantitativ şi al dezvoltării cronologico-spaţiale) s-a preocupat cu un plus
de inventivitate, în special de reconstituirea împrejurărilor ce au modelat
diplomatica episcopală, în detrimentul descrierii tehnice a materialului documentar
(descriere diplomatică, paleografică, a beneficiarilor etc.).
Astfel vor fi prezentate trei probleme convergente:
1. menţiuni privind organizarea activităţii de emitere documentară (Cancelaria
episcopului);
2. formularul diplomelor el}lise în numele episcopului Petru;
3. complexul de factori ce au determinat calitatea şi cantitatea materialului
documentar avut în vedere.
similare

obţinute

asemănătoare

1.

Cancelaria episcopului Petru

Cancelaria (cancellaria,-ae) este definită ca „serviciu organizat, a cărui
atribuţie este de a transpune într-o formă documentară precizată activitatea unei
anumite autorităţi politice, administrative sau juridice"20 sau mai exact „grup de
16

R. Manolescu, Istorie comparată - istorie internaţională - istorie universală, în Hrisovul, VI,
1946, passim.
17
H. Bresslau, Internazionale Beziehungen im Urkundenwesen des Millelalters, AUF, VI; G.
Cremaschi. Guido alto studio def latin medieovale, Padova, 1959, p. 98 sq.
18
G. Cremaschi, op. cit„ p. 102, „„ ii latino def medioevo la lingua delta „republica c/ericorum "
19
Vezi supra, nota 10.
20
E. Haberkem, Hilfsworlerbuchfar Historiker. Miuelalter und Neuzeit, Miinchen, 1964.
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persoane ataşat unei instituţii însărcinat în evul mediu cu întocmirea actelor
administrative sau juridice ale suveranilor şi papilor, al principilor laici şi
ecleziastici, al oraşelor etc." 21 • Foarte utilă este precizarea conform căreia noţiunea
cancellaria, pentru primele secole ale evului mediu este un fabricat ştiinţific,
termenul fiind utilizat şi pentru faze mai puţin coerente ale activităţii de emitere
documentară 22 •

Studiul cancelariei s-a dezvoltat în cadrul diplomaticii ca una din direcţiile
cele mai importante23 şi are ca obiect identificarea personalului cancelariei,
particularismele lingvistice şi stilistice ale acesteia etc. 24 •
Dipomatica maghiară „clasică" (Szentpetery, Fejerpataky, Erkardt etc.) s-a
orientat primordial, în mod firesc, asupra studierii cancelariilor celor mai
importanţi emitenţi interni: regele şi locurile de adeverire 25 • Cercetările postbelice
în domeniul diplomaticii latine în Ungaria 26 au marcat, alături de aprofundarea
chestiunilor enunţate 27 , o lărgire a preocupărilor, fiind integrate cercetării şi actele
neregale sau necapitulare28 • Pentru problema specială a diplomaticii episcopale
latino-maghiare, alături de consideraţiile introductive ale lui I. Szentpetery 29 , se
impune studiul recent al lui L. Solymosi, prin care se realizează racordarea la
dinamica europeană30 • Astfel, au fost trasate direcţiile principale iniţiale de
evoluţie) sfârşitul sec. XII - 1250)31 : influenţe receptate (regale, pontificale,
capitulare)32 , tipuri de formular3 3 şi nu în ultimul rând, condiţiile generale de
exprimare a episcopului ca emitent de acte 34 •
21
O. Meyer, Clavis Medievalis Kleines Wărterbuch der Mittelalterforschung, Wiesbaden, 1962; într.o formă mai apropiată de spiritul evului mediu: ,.collegium notariornm eornmque officium vei sedes,
ubi /itterae publicae conscribuntur el conservantur", Lexicon Latinitatis Hungariae, II, Budapest,
1992.
22
Clavis medieva/is, art. „Kanzlei III".
23
C. Briihl, op. cit., p. 471.
24
Dat fiind volumul enorm al bibliografiei acestei teme, orice referinţă este inutilă, totuşi, în opinia
mea, un posibil model, sub toate aspecteR: este „Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II", I-II, Archiv far
Diplomatik (AD), 3, 1957; 4, 1958, de H. M. Schaller.
25
I. SzenlpCtery, op. cit., L. Fejerpataky, A kiraty kancel/aria az Ârpadok koraban, Budapest, 1885;
idem, „Die Urkunden Ki:inig Bela's III von Ungam (1172-1196)", MIOG, Erg. Bd. 6, 1901; F.
Eckhart, Die G/aubwurdige Orte Ungarns im Mittelalter, MJOG, Erg. Bd. 9, 1915.
26
Historische Hilfswissenschaften und Verwaltungsgeschichte in Ungarn (1945-1964), MIOG, 73,
1965.
27
De exemplu studiile lui Gy. Gytirffy privind cancelaria regală Die Anfange der ungarischen
Kanz/ei im I I Jh., AD, 30, 1984, La chancellerie royale de Hongrie ara Xlll-XIVe siecles, vezi nota
10.
28
Istoriografia mai veche sau cea inspirată exclusiv din aceasta denumeste această categorie de acte
„private'', datorită presupusei valori probatorii mai reduse, analog relaţiei drept public-drept privat.
Azi, în general, termenul este căzut în desuetitudine sau este utilizat datorită tradiţiei şi doar cu
precizările necesare. Lucrarea lui B. L. Kumorowitz, Die erste Epoche der ungarischen
privatrechtlichen Schriftlichkeit im Mittela/ter (Xl-Xll Jh.), Budapest, 1960, nu ne-a fost, din păcate,

accesibilă.
29

Magyar Okleveltar, p. 139 sqq.
Loc. cit.
31
Ibidem, tabelul de la p. 166-167.
32
Ibidem, p. 165; I. Szentpetery, op. cit., p. 139.
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În ceea ce priveşte cancelaria, deşi documentele secolului XIII încep să
notari, protonotari, cancelari ai episcopului35, reconstituirea personalului
acestei structuri instituţionale este obstrucţionată de utilizarea într-o foarte mică
măsură a formulei datum per manus, una din principalele „surse" de identificare a
membrilor unei instituţii emitente de documente. Astfel, în Ungaria, până la 1250,
dintr-un total de 81 de diplome (29 de originale), doar două prezintă această
formulă 36 • Formula existentă în actele episcopului Petru, este suplimentată de
menţinerea însărcinaţilor cu întocmirea documentelor în liste de martori sau
demnitari sau în diverse situaţii extraordinare, cel mai des, reprezentarea
episcopului cu diferite prilejuri, cum este şi cazul transilvan 37 •
Stadiul de organizare a activităţii de scriere a documentelor în numele
episcopului Petru este atestată în primul rând de menţionarea unor persoane
însărcinate (şi) cu redactarea actelor în interesul „bisericii transilvane". Astfel, sunt
amintiţi Nicolae, arhidiacon de Solnoc (1299, 1300)38 - notar; Toma, preot-capelan
(1302) 39 ; Ioan, arhidiacon de Târnava - cancelar (1306)40 • Toate aceste menţiuni
provin din ultimii 8 ani ai demnităţii şi vieţii episcopului. Frecvenţa emiterii actelor
din „a II-a perioadă" arată deja o transformare. Intervalul menţionării unor
„funcţionari ai cancelariei episcopale se identifică semnificativ cu perioada cea mai
generoasă în documente (7 acte între 1290-1307, în raport cu 8 acte în intervalul
1270-1298)41 •
O altă chestiune relativă la cancelaria episcopului este distincţia
terminologică ce există între cei trei componenţi ai acestei structuri instituţionale:
notarius-capellanus-cancellarius. Ce realitate acoperă acest fapt? Diferenţele
terminologice corespund oare unor diferenţe semantice, generate de atribuţii
distincte în cadrul aceleiaşi instituţii? Prin urmare, se naşte întrebarea dacă există o
structură ierarhică în cadrul cancelariei episcopului Petru, faptul ce ar argumenta
consistent un stadiu final pentru începuturile practicii diplomatice. Sau pur şi
numească

33

L. Solymosi, op. cit., p. 163.
Ibidem, p. 159 sqq.; I. Hlavacek, op. cit, p.. 22.
35
I. SzentpCtery, op. cit., p. 139.
36
L. Solymosi, op. cit., p. 165.
37
Ibidem.
38
1299, oct. 28, Codex Diplomaticus Hungariae ... , ed. G. Fejer (CD), VII, 4, Budapest, 1834, p. 252254; Documente privind Istoria României, seria C, Transilvania (DIR C) veac XIII, Bucureşti, 1952,
nr. 519 (traducere românească); Codex Diplomaticus Transsilvaniae, ed. Zs. Jak6 (CD Trans),
Budapest, 1997, I, nr. 590 (regest maghiar), „ ... notarius domini episcopi Transilvani", 1300, ian. 6;
Documente privind Istoria Românilor, ed. E. Hurmuzaki, N. Densuşianu (Hurmuzaki), I, I, Bucureşti,
p. 551-552, DIR, C, veac XIII, II, nr. 521 (trad. rom. p. 476-478, text latin, p. 515-516); CD Trans. nr.
592 (regest maghiar).
39
„ ... capei/a no nostro Thoma sacerdote per nos ad hoc specia/iter deputato ... " A. Szeredai, Series
Eppiscoporum Transsilvaniae (Ser. Epp. Trans.), Karlsburg, 1790, p. 57-58; Urkundenbuch zur
Geschichte der Deutschen in Siebenburgen, ed. Fr. Zimmermann, C. Werner (Ub) I, nr. 295; DIRC
veac XIV, voi. I, nr. 25 (trad. românească).
40
„ ... dominus loanes Archidiaconus de Kuku/ă, cancellarius Episcopi Transilvani, vice et nomine
Domini sui ... ". Ser. Epp. Trans., p. 59-60, CD, VIII, I, p. 203-204, DIR, C, veac. XIV, voi. I., nr. 59.
41
Această afirmaţie trebuie privită sub rezerva distrugerilor provocate la 1277; totuşi majoritatea
materialului este emis după această dată.
34
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simplu, latina medievală documentară, utilizată în numeroase cazuri defectuos42 , cu
un apel larg la sinonime43 , are şi în acest caz în vedere o relaţie de sinonimie,
intenţionat sau nu.
Personal ne este imposibil să oferim un răspuns complet oricărei dintre
întrebări. Recent, din nou, se subliniau dificultăţile presupuse de analiza semantică
a terminologiei latine documentare44 • Dificultăţile constau în faptul că în
numeroase cazuri, în lumea medievală latină, notarius şi cancellarius apar ca
sinonime45 • Totuşi, majoritatea opiniilor consultate oferă titlului cancellarius o
poziţie superioară, de şef al instituţiei , în timp ce formulei notarius îi este
adeseori asociat sensul substantivului scriba,-ae41 • Notarius este şi funcţia în
cancelaria medievală cel mai des menţionată, în special în formula eschatocolului,
datum per manus48 • O serie de alte sugestii completează salutar cele deja amintite.
O definiţie a cancelarului episcopal este elocventă: cancellarius in ecclesiis
cathedralibus dignitas, ejus officium erai sigilla ad causas et negotia conferre,
litiere capituli facere et cons ignare, libros servare, scholas conferre etc. 49 Apoi, în
epoca pontificatului lui lnocenţiu 111, prin definitivarea organizării cancelariei
curiale, s-a precizat şi structura ierarhică a acestuia: scriptor-notariuscancellarius50. Deosebit de utilă este schema ierarhică a cancelariei episcopului de
Olmiltz la începutul secolului XIV: şef, notari „independenţi" (selbststiindige, în
text}, scribi 51 • Un ultim argument este oferit de una din puţinele menţiuni datum
per manus din actele episcopale din Ungaria, ante 1250: Datum per manus
Johannis notarii nostri, canonici Bochiensis52 •
46

„Ma e nel Jessico che ii latino medievale presenta piu evidenti le me caratteristiche die varietâ e
complessitâ. Queste gli vengono gia alla sua origine dalle triplice fonte, classica, volgare, cristiane,
donde attinge vocaboli e locuzioni diverse", Cf. Cremashi, op. cit„ p. 70 sq.
43
De exemplu, formularea donaţională cu sinonimele verbului dono sau sinonimia sacristiaconservatorio.
44
,„ .. titlurile celor subordonaţi administraţiei politice teritoriale ... erau de-a dreptul vagi. Ca urmare,
sub numele de officiales, aulici, fami/iares, oameni care aduceau servicii, se ascundeau de multe ori
atribuţii şi competenţe diversificate„. ", A.A. Rusu, ,.Slujbaşi români la mijlocul secolului al XV-iea",
în Ioan de Hunedoara şi românii din vremea lui", Cluj-Napoca, 1999, p. 197.
45
E. Haberbem, op. cit„ art. ,.Notar'' şi ,.Kanzler"'; J.F. Niermayer, Medie Latinitaatis Lexicon minus,
Leiden, 1976, art. Cancellarius; Lex. Lat. Hung. //,art. Cancel/arius.
46
Glossarium Latinitatis Hungariae; A. Bartal, Budapest, 1901 şi Mittellateinischesworterbuch bis
zum ausgehenden I 3. Jahrhundert, l, 6, Miinchen, 1963, art. Archicancel/arius, explicaţii identice:
magister scriniornm; E. Habel, Fr. Grobei, Mittellateinisches Glossar, Paderbord, 1989, Kanzleichef;
Lex. Lat. Hung„ ,.princeps co/legii lilleras publicos conscritentis"; Totius Latinitatis Lexicon, I,
Schneebergae, 1831; Thesaurus Linguae Latine III, I, Leipzig, 1976.
47
E. Hebel, Fr. Grobei, op. cit.; W.H. Maigne D'Amis, Lexicon manuale ad scriptores mediae el
infimae latinitatis, Paris, 1858; A. Bartal, op. cit.
48
O. H. May, op. cit„ p. 71-79; L. Gross, op. cit„ p. 567.
49
D' Amis, op. cit„ art. Cancellarius.
50
H. Bresslan, Handbuch der Urkundenlehrefiir Deutschland und ltalien, I, Leipzig, 1912, p. 270.
51
J. Bistricky, Das Kanzlei und Urkundenwesen der Bischofe von Olmutz im 14. Jahrhundert, în
Landesherrliche Kanzleien, p. 357; v. nota 2; analog T. Jurek pentru cazul polonez Das polnische
bischojliche Urkundenwesen bis. ca. I 300, in Die Diplomatik...
52
L. Solymosi, op. cit. nota 54.
42
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Toate aceste elemente coroborate oferă argumente pentru a sustine ideea
existentei unei structuri ierarhice (probabil 2 membri, cel putin pe perioada, foarte
scurtă a apariţiei în surse a unui cancelar) a cancelariei episcopului Petru. Oricum,
această concluzie parţială, nu poate avea decât pretentia unei ipoteze de lucru.
Ioan, arhidiacon de Târnava (Kilkilllo) şi cancelar al episcopului Petru
( 1306) apare anterior ( 1303 şi sept. 1306) ca protonotar al voievodului Ladislau
Kân53 , pentru ca, mai apoi, din 1307 până în 1322 să figureze ca vice-cancelar
regal 54 • Acestei succesiuni de fapte reputatul profesor clujean Francisc Pall îi oferă
următoarea înşiruire cauzală: având în vedere bunele relaţii episcop-voievod, „nu
este exclus ca arhidiaconul Ioan să fi cumulat, în chip trecător, conducerea
cancelariilor amândurora" 55 , pentru ca ulterior să opteze pentru conducerea „de
facto" a cancelariei regale56 •
Desigur, probabilitatea ipotezei nu poate fi contestată, dar lipsa unei
reşedinţe comune ambilor demnitari 57 , gradul (poate) superior de dezvoltare al
cancelariei episcopale în acel moment, opţiunile politice mai nuanţate ale
episcopului, spre deosebire de cele ale voievodului, îl vor fi atras pe Ioan, după
cum arată şi viitoarea sa carieră, spre o instituţie superioară, în serviciul „şefului"
său ierarhic.
Din păcate, probabil, nici una dintre ipoteze nu va fi vreodată suficient
argumentată.

O ultimă chestiune legată de cancelaria episcopului Petru este caracterul
episcop - membrii cancelariei. T. Jurek făcea o observaţie extrem de
incitantă, afirmând caracterul evoluat al organizării scrisului documentar episcopal
în Polonia medievală (sec. XIII), în sensul independenţei „funcţionarilor" de
persoana episcopului şi prin această concepţie superioară, abstractă, asupra vieţii
instituţionale în ansamblu. Autorul defineşte în fapt translaţia de la cancelaria
episcopului la cancelaria episcopală, a instituţiei, o noţiune mai abstractă, mai
relaţiei

evoluată 58 •

Întreaga documentaţie parcursă şi citată nu ne oferă nici o analogie, ci
caracterul personal al oricărei forme de organizare de acest
tip, precum şi repercusiunile în fluctuaţia materialului şi lipsa de continuitate
generate de acest fapt 59 • Observarea empirică a materialului transilvan din
următoarele decenii ale sec. XIV confirmă acest fapt. De asemenea, caracterul
personal al organizării cancelariei voievodale60, instituţia „familiarităţii" sunt
dimpotrivă subliniază

53

Fr. Pall, op. cil., p. 270.
Ibidem, p. 270 sqq.
55
Ibidem, p. 271.
56
Ibidem, p. 272 sqq.
57
A.A. Rusu, „Cetatea Alba ... ", p. 331.
58
T. Jurek, op. cit., p. 153.
59
L. Solymosi, op. cit., p. 165.
6
Fr. Pall, op.cit., p. 277.
54
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2. Formularul diplomatic
Formularul diplomatic (stilionarul)62 , actelor emanate de cancelaria în
discuţie poate oferi la rândul său o imagine a stadiului de dezvoltare a practicii şi
organizării scrierii în cadrul menţionat.
Actele episcopale latino-maghiare prezintă trei tipuri de formular: amplu,
scurt, incomplet63 • Prezenţa sau lipsa preambulului marchează diferenţa între acele
două tipuri 64 • Lipsa protocolului sau eschatocolului constituie caracteristica ultimei
categorii 65 •
Primele două tipuri sunt reprezentate şi de materialul transilvan. Pentru
discuţia de faţă o importanţă aparte o au actele cu formular „amplu"66 • Poziţia
atipică67 a preambulului în două piese documentare, atestă, în opinia mea, o fază
ulterioară stabilizării formularului (petrecută în Ungaria în prima jumătate a sec.
XIII) în care intercalările şi „alterarea" schemei clasice exprimă, prin percepţia
„originală", uşurinţa utilizării structurilor diplomatice, deci buna cunoaştere a
acestora.
Pe de altă parte, preponderenţa actelor cu formular „simplu" şi deci
orientarea pragmatică, economicoasă în redactare, arată avansul utilităţii
documentului şi deci o „cerere" sporită a acestuia în societate68 •

3.

Contextul practicii diplomatice episcopale transilvane 1270-1307

Intenţia rândurilor anterioare a fost aceea de a crea o posibilă imagine a
nivelului atins de scrisul documentar episcopal transilvan. Propunem astfel
imaginea unui avans calitativ în privinţa organizării practicii „produsului finit",
documentul.
Un complex de factori au conlucrat în redefinirea ca emitent a episcopului
Transilvaniei, o serie de elemente particulare, subiective, dar şi impactul unor
fenomene istorice de amploare din istoria Ungariei medievale.

O serie de alte elemente vin să completeze această argumentaţie; de exemplu, în tranzacţia funciară
dintre capitlul albens şi episcopul Petru privind dealul Fyless, episcopul primeşte dealul cu titlu
viager.
62
H. Fichteman, Forschungen uber Urkundenformel, MIOG, 94, 1986.
63
L. Solymosi, op. cit., p. 163.
64
Ibidem.
65
Ibidem.
66
1295, Ub, I, nr. 272; Ser. Epp. Trans., p. 32; DIRC XIII, nr. 457, CDTrans., nr. 541; 1299, Sept.
14, Ub., 1, nr. 283; DIRC XIII, li, nr. 512, CDTrans., nr. 583; 1301, Oct. 6, Ser. Epp. Trans., p. 5657; CD VI, 2, p. 321, DIRC, XIV, 1, nr. 23.
67
A. de Bourd, Manual de diplomatique franfaise et pontificale. I. Diplomatique generale, Paris,
1929, p. 273; „ ... la place normale du preambul est a la suite du protocole, ou debut meme du texte ... "
68
Evident, acesta reprezintă doar o prelucrare empirică a materialului (vezi de exemplu formulele de
devoţiune, miseratione divine şi Dei gratia).
61
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Personalitatea episcopului Petru este poate elementul central. Pregătirea şi
ca vice-cancelar al „regelui tânăr" Ştefan ( 1266-1270) a
constituit o importantă premisă. Calităţile sale transpuse într-o activitate dinamică
şi diversă (politico-militară, administrativă, de construcţie, spirituală)69 au jucat un
rol important. Avansul pe care îl cunoaşte în timpul său domeniul funciar
episcopal7°, fapt ce solicită o intensă implicare în dinamica diplomatica, ca
beneficiar şi emitent, are un impact pozitiv. Prezenţa sa îndelungată în fruntea
episcopiei, în contextul caracterului personal al organizării cancelariei, oferă
stabilitate şi continuitate practicii scrisului episcopal.
Dintr-un alt punct de vedere, tocmai acest stadiu relativ avansat al scrierii
documentare episcopale oferă o imagine asupra societăţii transilvane. Amplificarea
71
recunoaşterii utilităţii actului scris , impulsul dat emiterii locale de acel „divisio
regni" de la jumătatea secolului Xlll fac din cancelaria episcopului un for
adiacent celui capitular72, fapt argumentat şi de preponderenţa documentelor „in
temporalibus", de tip litterae testimoniales.
Puţinele acte in spiritualibus 13 arată orientarea spre o creştere a eficienţei în
administrarea chestiunilor bisericeşti, deşi oralitatea continuă să deţină primatul.
Sub impactul coroborat al acestor factori putem presupune că în perioada
celor aproape 40 de ani ai prezenţei episcopului Petru în fruntea diecezei se
produce o transformare importantă. Dintr-un emitent absolut extraordinar (30 acte
ante 1270) episcopul ajunge prezent relativ frecvent în practica diplomatică în
calitatea triplă de autentificator (în listele cu demnitari), beneficiar şi emitent, fapt
ce a impus organizarea activităţii scripturale sub forma unei cancelarii. În general,
această translaţie se exprimă prin abandonarea practicii redactării documentului,
emis în situaţii deosebite, de către un membru al curiei episcopale (termenul apare
doar mai târziu), de regulă capelanul acestuia, şi cooptarea a doi, puţin probabil
trei, de asemenea apropiaţi ai episcopului, însărcinaţi cu redactarea documentului,
ce apar în documente ca oameni de încredere - procuratores - şi notari sau
cancelari ai episcopului. Este cert că atât timp cât actele emise de episcop au fost o
raritate, nu a existat nevoia organizării acestei activităţi7 , fapt ce-i conferă
episcopului Petru poziţia de „fondator" al cancelariei episcopale transilvane.
experienţa acumulată

4

Gy. Gyortfy, Die Kanzleien der Arpaden Dukate, în Landesherrliche Kanzleien ... ", p. 331, afinnă
caracterul regal al cancelariei, ,.regelui tânăr".
7
Fără a lansa o discuţie paralelă, afirm progresul cantitativ şi calitativ al domeniului episcopal în
69

°

această perioadă.
71

Zs. Jak6, CDTrans, p. 34.
Tipic este, DIR, C, li, 457; CDTrans. I, nr. 541.
73
Ca şi în cazul episcopilor de Cenad, V. K. Juhăsz ,.Das Chanad Temesvarer Bistum im Mittelalter",
Milnster, 1930; o serie de episcopi transilvani, începând cu sfârşitul secolului XII au fost apropiati
practicii scrierii documentare: Paul, Wilhelm, Adrian - cancelari regali, Rainaldus, fost prepozit de
Oradea, era nonnand de origine.
74
O serie de probleme sunt de primă importanţă: relaţiile cu capitlul privind practica diplomatică;
studiu paleografic comparativ pentru detenninarea mai multor probleme (existenţa actelor emise,
„manu propria" de Petru, actele emise de arhidiaconul Ioan etc.), studiu sfragistic etc.
72
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Evident, chestiunile prezentate anterior sunt departe de a epuiza (cantitativ
calitativ) problemele ridicate de diplomatica episcopului Petru şi de cea
episcopală transilvăneană în general. Singura pretenţie pe care acestea le pot avea
este de a atrage atenţia asupra unei problematici. În măsura în care am realizat
acest obiectiv, considerăm că s-a marcat un punct important în demersul ştiinţific.
Reluarea acestor probleme, dar şi a altora relative la subiect va permite
definirea cu mai mare acurateţe a forului episcopal ca emitent intern, în ciuda
importanţei personajului în teritoriu, de importanţă secundară.
Însă, în mod cert, o imagine mai exactă a atribuţiilor discutate ale
episcopului de Alba-Iulia nu poate fi construită decât în ariergarda unui studiu
monografic privind instituţia episcopatului în Transilvania.
şi

Ober das bischofliche siebenbiirgische Urkundenwesen (1270-1307)
(Zusammenfassung)
Die Diplomatik der Bischofsurkunden Siebenburgens ist grundsiitzlich eine
terra incognita far die rumiinische Historiographie. Mangels einer Monographie
des Bistums ist das Studium dieses Problems noch weiter erschwert. Das einzige
Werk, das mit den siebenburgischen Bischofe des Mittelalters beschiiftigt, enthiilt
doch keine Untersuchungen der Urkunden, die auf ihrer Name ausgestellt wurden.
Darum haben wir versucht, zuallererst eine knappe Einfahrung in Problematik zu
skizziren.
Obwohl das siebenburgische Bistum in Xl Jahrhundert gegrnndet wurde,
das erste Schriftwerke - das wir kennen - mit den Bischof als Aussteller ist im
Jahre 1213 erschien. Bis 1270 folgen noch zwei Schriftstucke. Im Vergleich, in der
Bischof Peters Zeit (1270-1307) wuchs die Urkundenausstellung ungefiir fonf Mal;
es gab nicht nur ein quantitatives Wachstum, man kann auch eine Entwick/ung zu
hoheren Organisierung der Urkundenschreibung aufgezeicht werden. Besonders
ist diese Entwicklung in letzen Jahren des Peter Episkopats (1299-1307)
beweisbar, wenn ein notarius (1299, 1300), ein capellanus (1302) und ein
cancellarius des Bischoft erwiihnt wurden. Das konnte schon eine hierarchische
Bildung der Kanzlei bedeuten, obwohl in ganzen Europa /ange vor der cancellaria
nur der cancellarius (a/so ein „ Ein - Mann - Betrieb ") war. Diese Kanzleibeamten
waren Beamten des Bischoft; sie waren abhiingig vom Wechsel am Bischoftstuhl.
Mangels der Kontinuitiit ist die Entwicklung der Kanzlei zur Zeit Peters nicht
dauernhaft.
Die starke Beschrankung der schmukhaften Formei des Protokolls, a/so
eine kurzere Fassung, ist auch ein Symptom der Tendenz zur bessere
Ausstellungstiitigkeit.
Mann kann eine ganze Reihe von Faktoren erkennen, die diese
Entwicklung beinflusst haben. Die Entstehung der Kanzlei - des stiindigen Amts war notwendig, als die Urkunde, Rechtskraft gewann und der Bedarf an solchen
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schrifllichen Zeugnissen wuchs. Solange das Ausstellen von Urkunden nur eine
Seltenheit war, brauchte diese Arbeit keine Organisierung.
Peter dienie vor seiner Bischofserhebung (1270) als Vize-Kanzler des
iunior rex Stephan (1266-1270), die eine wichtige Voraussetzung zum Fortschritt
seiner ldinftige Kanzlei bedeuten konnte.
Die rechtliche Veifestigung materiellen Rechie und Eigentumverhăltnisse
der siebenburgische Kirche fohrte auch zur Notwendigkeit der Urkunden.
A/le diese obererwăhnte Fakten kOnnen nur als ein Grundstudium dienen.
Die Vertiefung der Analyse (durch Palăographie, Sphragistik etc.) soli unbedingt
auf eine Monographie der Episkopatsinstitution in Siebenburgen stuzen.
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Kiralyi emberek Valko megyeben
ENGELPal

A kirâlyi ember (homo regius) olyan fogalom, amellyel a magyar keso
kozepkor kutat6ja nap mint nap talâlkozik. Ha talâlomra tizet kivâlaszt az 1526
elotti id6b61 fennmaradt kb. 300 ezer iratb61, csaknem biztos, hogy lesz sz6 benniik
kirâlyi emberrol, inkâbb tobb, mint egy helyen. A kirâlyi embemek nevezett
szemely kozremukodese ugyanis mellozhetetlen volt szinte minden olyan esetben,
amikor kozponti kormânyszervek valamely magânszemely vagy intezmeny
erdekeben egy hiteleshely hivatalos kozremukodeset vettek igenybe. Mârpedig a
fennmaradt magyarorszâgi iratanyag tulnyom6 resze - az iratpusztulâs sajâtossâgai
folytân - eppen ilyen tartalmu: a csalâdok leveltârai magânszemelyek jogi
aktusair61 sz6lnak, a hiteleshelyeke pedig a szerv hivatalos mukodeserol.
Ehhez kepest erdekes, hogy a kirâlyi emberekrol mindeddig egyetlen
tanulmâny sem kesziilt. A legfontosabb tudnival6kat a târgyr61 Zsoldos Attila
foglalta ossze nemreg egy lexikoncikk kereteben, a tole megszokott tomorseggel es
pontossâggal. "A poroszl6 intezmenyenek 13. szâzadi lehanyatlâsa utân a
kiilonboz6 jogiigyletek vegrehajtâsâban segedkezo szemelyeket neveztek az
iigyben eljâr6 szemely vagy hat6sâg utân kirâlyi, nâdori stb. embemek.
Megbizatâsât egyedi esetekre kapta. A kirâlyi ember âltal lefolytatott eljârâsr61 a
melleje kirendelt hiteleshelyi megbizott tett jelentest. Szemelye vagy az eljâr6
hat6sâg komyezetebol, vagy a jogiigylet szinhelyenek (megyejenek) tekintelyes
lakosai koziil keriilt ki. I. Kâroly korât61 tobb (hârom-hat) szemely koziil
vâlasztottâk ki, a neveket val6szinUleg az iigy kedvezmenyezettje
(kezdemenyezoje) jelolte meg." 1• Arr61, hogy a kirâlyi emberek kijelolese mikepp
tOrtenhetett, itt talâlunk elso izben velemenyt, de hogy az âllitâs igaz-e, az meg
termeszetesen bizonyitâsra szorul.
A jelen dolgozattal nem az a celom, hogy az eddigi tanulmânyok hiânyât
p6toljam, hanem csupân annyi, hogy megpr6bâljak megoldani egy-ket homâlyban
leva problemât. Megirâsâhoz nem is ez a tema, hanem egy mas celu kutatâs adott
inditekot, amelyet a kozepkori Valk6 megyevel kapcsolatban a kozelmultban
fejeztem be. Ennek programja az volt, hogy az elerheto legnagyobb pontossâggal
rekonstruâljam a megye kozepkori topogrâfiâjât es birtokviszonyait. Evegett
megpr6bâltam osszeszedni minden adatot, ami a megye 1526 elotti tortenetere
vonatkozik. Fiiggetleniil att61, hogy ez mennyire sikeriilt, tekintelyes mennyisegu
forrâs, mintegy 900-1 OOO oklevel gyult ossze. Ezeknek mintegy a harmadâban
fordult elo kirâlyi, nâdori vagy băni - azaz macs6i bani - ember valamilyen
osszefllggesben, es ez adta az otletet, hogy az ebbol leszurheto tapasztalatokat egy
kiilon dolgozatban foglaljam ossze.
A adathalmaz nem tul nagy, de arra azert alkalmas, hogy kezdetleges
statisztikâkat keszitsiink belole. Megâllapithat6 belole egy olyan, eddig kevesse
ismert - igaz, nem is nagyon erdekes - kerdes, mint a kijelolt kirâlyi emberek
1

Korai magyar torteneti lexikon (9-14. szâz.ad), Foszerk. Krist6 Gyula, Budapest, 1994, 354.
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szâma (J. pont). Homogen nevanyagon tanulmănyozhatjuk, amire eddig
nem volt mod, a nemesi nevhasznălat kozepkori alakulăsăt (2. pont.). Vizsgălhatjuk
a kirălyi emberek teriileti illetekesseget is (3. pont). Elsosorban megis ket kerdesre
voltam igazan kivâncsi. Egyfelol, hogy kik, azaz milyen târsadalmi stătusu
szemelyek jutottak kirălyi emberi megbizatăshoz ( 4. pont); mâsfelol es fOleg, hogy
miert eppen ok lettek azok, azaz mikepp tortent a kirălyi emberek kivâlasztâsa (5.
pont).
A kerdesek jellegebol kovetkezoen azoknak az okleveleknek szenteltem
kiilonos figyelmet, amelyekben a hat6săg felsorolta ama lehetseges szemelyeket,
akik egy adott iigyben kirălyi, nădori stb. emberkent eljârhattak. Azzal, hogy
koziililk vegill melyik volt az, aki tenylegesen ebben a minosegben fungălt, nem
lâtszott erdemesnek foglalkozni. (Kesobb sem mutatkozott olyan koriilmeny, ami
ezt indokolta volna.) Nem volt erdemes tovăbbă kiilonbseget tenni - Zsoldos sem
tett fenti definici6jăban - a kirăly, a nădor es a macs6i băn emberei kozott, mert
lăthat6an valamennyien ugyanabb61 a korbol es ugyanazon a m6don kerilltek ki.
Osszesen 157 oklevelben 159 nevsort volt m6dom megvizsgălni. (Ket
iteletlevelben a nădor kiilon embereket rendelt ki a felperes es az alperes szămâra,
ezeket kiilon szămoltam.) Ezekben 879 kirălyi ember neve olvashat6, ezen a
viszonylag szereny adatbâzison alapulnak tehăt az alăbbi szâmităsok, es ennek
megfelelo 6vatossâggal kezelendok.
Valk6 megye termeszetesen nem eszmenyi terep egy effajta vizsgălathoz.
Forrăsanyaga tulsăgosan szegenyes es egyenetlen; voltakepp csak nehăny csalădi
leveltăr
kisebb-nagyobb toredekeibol ăll. A legnagyobb, eleg vegyes
provenienciăju tetei (59 eset) a Magyar Orszâgos Leveltâr Neoregestrata Acta
irataib61 kiemelt resz, amely Valk6 megyere nezve fOkepp az als61endvai Bânfiak
bor6i es Perenyi Imre nâdor atyai uradalmănak iratait tartalmazza, benniik szămos
korăbban kihalt elokelo csalăd (Mikolai, Garai, iii. Mar6ti, vingârti Gereb)
okleveleivel. Szâmra igen jelentos, de tartalmâban elegge behatârolt a Zay csalâd
hatalmas leveltâra (40 eset), amelyben fOleg az 1441-ben kihalt Dorozsma nb.
Hosszubâcsiak es az 1513-ban kihalt Szentpeteriek vannak kepviselve. Jellemzo,
hogy a 159 esetbol 21-et (13 %) a negy falut birtok16 Hosszubăcsiak apr6-csepro
perei szolgăltatnak, es ezek is csak az 1353-1383 kozti evkorbol, mert a kesobbi
evek iratanyaga elveszett. A harmadik legnagyobb - es eddig csaknem kutatatlan gyiijtemeny a Draskovich gr6fok leveltăra (26 eset), tobbek kozt>tt gibărti Keserii
Istvan alnădor irataival, aki a Jagell6-kor nagy birtokszerzoje volt a megyeben.
Szinte teljesen megorzodott - a rokon gersei Petok reven, a Festetics leveltâr iratai
kozott - a Băr-Kalân nemzetsegbol eredo es a Hosszubâcsiakehoz hasonl6 vagyonu
Szentszalvătoriak iratanyaga (10 eset), de ez sajnos lezârul 1420-szal, amikor a
csalăd kihalt. A fennmarad6 24 eset mâs leveltărak valk6i vonatkozâso darabjaib61
szârmazik; igy peldâul ama hatâr- es hatalmaskodâsi perekbol, amelyeket a Bâcs
megyei Szond (ma Sonta, Jugoszlăvia) fOldesurai, az 6budai apăcăk folytattak
szomszedos valk6i birtokosokkal, elsosorban az Erdodot (ma Erdut) birtok16 titeli
preposttal.
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Mindent egybeveve ketsegtelen, hogy elonyosebb lett volna a kirâlyi
emberek intezmenyet olyan megyen megvizsgâlni, amelynek forrâsbăzisa nagyobb
es kiegyensulyozottabb. Sok ilyen megye van, es remeljiik, hogy az egyik egyszer
majd hasonl6 kutatâs târgya lesz, de a kozeljovoben erre nem sok kilătăs van.
Egyelore azzal az anyaggal kell gazdâlkodnunk, amink van. Nehâny kovetkeztetes
levonâsâra, mint lâtni fogjuk, ez is elegendo.
1. A kirâlyi emberek szăma
Borsa Ivan măr evekkel ezelott megfigyelte, hogy 1321 elott minden
parancslevelben csak egy szemely van megnevezve kirălyi emberkent2• 1321 6ta
azonban mindig lehetseges volt a helyszinen vălasztani a vagylagosan felkinălt
szemelyek koziil; ezek egyike volt az, aki aztăn altero absente - ahogyan az 1330
tăjăn megkovesedo formula kifejezte - a feladatot vegrehajtotta. Eleinte csak ket
nev szerepelt a kinălatban, de hamarosan hârom, majd meg tobb. Valk6ban 1353t61 talălkozunk negy kirălyi emberrel, 1365-tol ottel, 1369-tol hattal, 1373-tol hettel
es 1379-tol nyolccal, kettovel viszont utoljăra 1383-ban. Mătyâs idejen kivetelkepp
9, 10, sat 11 fonyi listâkra is akadunk, 3 de a szokăsos szăm 5-7 kozott maradt,
ennek megfeleloen az 1387-1500 kozti evkor 98 esetenek âtlaga 5,9-nek ad6dik.
(Ugyanez I. Lajos idejen meg 3,5 koriil volt.) Megoszlăsukat az alăbbi adatsor
mutatja:
3 nev
4nev
5 nev
6nev
7 nev
8 nev
9nev
10 nev
11 nev

11 esetben
13 esetben
19 esetben
19 esetben
16 esetben
12 esetben
4 esetben
3 esetben
1 esetben

Arra, hogy ennel is tobb szemelyt soroljanak fel, csak a korszak legvegerol
ezek viszont szelsosegesek. Nem kevesebb mint 19 iii. 15 kirălyi
ember neve ăllt a listăn, mikor Perenyi Imre nâdort 1505-ben, 1506-ban es 1507ben - hărom killonbozo okb61 - beiktattâk a valp6i (Baranya m.), aszuagi (Koros
m.) es atyai (Valk6 m.) uradalmakba4•
talăltam peldăt,

Borsa Ivan, Az Ărpăd-hăzi kirălyok okleveleinek kritikai jegyzeke, li. k., 4. îuzet., 1290-1301,
Budapest, 1987, 35. (3702. sz.).
3
Ez ut6bbi 1480-b61, Magyar Orszăgos Leveltăr, Diplomatikai leveltăr (alăbb: Dl.) 18 438.
4
Dl. 21503,21535,21 712.
2
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2. A nevfonna

Nyilvânval6, hogy a hat6sâgi iratban egyertelmuen kellett megjelolni, ki az
a szemely, akire az utasitâs vonatkozik, a nevhasznâlatot azonban nem
befolyâsoltâk mas tenyezok, peldâul birtokjogi megfontolâsok. Tobbe-kevesbe
biztosnak lâtszik, hogy a kirâlyi emberek nevsoraiban azokat a neveiket
olvashatjuk, amelyeket a kozosseg tenylegesen hasznâlt, hogy mâsokt61
megkOlonboztesse oket. (A jogi aktusok tobbi szereplojerol ez nem mindig
âllithat6 ilyen bizonyosan.) Ezert ezek a listâk, legalâbb is a nemesseg koreben,
alighanem a legfontosabb forrâsai az elo nevhasznâlatnak, nem erdektelen tehât
ebbol a szempontb61 is szemugyre venni oket.
A 14. szâzadban egy szemely megkiilonboztetesenek kozismerten ket
leggyakoribb m6dja lak6helyenek es/vagy apja keresztnevenek a megadâsa volt. A
nemesek ekkoriban meg kizâr61ag sajât birtokukon laktak, a lak6hely es a csalâdi
birtok neve tehât egybeesett. Lehetett azonban ugyanannak a birtoknak tobb neve,
a birtokosnak magânak pedig tobb birtoka azaz - akâr egyazon megyen beliil is tobb lak6helye, tehât ugyanaz a szemely egyidejuleg tObb nevet is viselhetett. E
ketto - az apa es a lak6hely neve - mellett j6val ritkâbban folyamodtak a harmadik
lehetoseghez: valamifele ragadvânynevhez, amely ekkoriban meg, akâr a mâsik
ketto, mindig a szemelyhez kapcso16dott, azaz nem oroklodott, es .fgy nem vâlt
meg csalâdnevve.
Statisztikânkban ebben az idoszakban ( 1321-1400) 233 esetben fordul elo
kirâlyi ember. (Ugyanannak a szemelynek minden emliteset kiilon szâmoltam.)
Ezekben a keresztneven kiviil szerepel meg
birtoknev
az apa neve
ragadvânynev

213 esetben (91 %)
135 esetben (58 %)
22 esetben (10 %)

A tenylegesen hasznâlt nevek e hârom elem kombinâci6ib61 ad6dtak. A
kombinâci6k megoszlâsa gyakorisâg szerint az alâbbi:
keresztnev + apa neve + birtoknev
keresztnev + birtoknev
keresztnev + ragadvânynev + birtoknev
keresztnev + apa neve
keresztnev + ragadvânynev
egyeb

117
77
18
16
3
2

(50
(33
(8
(7
(1
(1

%)
%)
%)
%)
%)
%)

Mint lâtszik, a korszak jellegzetes azonosit6 neve a hâromelemu nev,
amelyben tehât mind a birtok (lak6hely), mint az apa nevet feltuntettek. Feltuno,
hogy a lehetseges hârom elemu kombinâci6k kozul egy nem fordul elo: a
keresztnev + ragadvânynev + apa neve, amely egyeb korabeli forrâsb61
tenneszetesen ismert, de a nevadasnak ugy latszik nagyon ritka formaja v~lt. :Es
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csupân ket olyan esetet talăltunk, amely nem volt besorolhat6 egyik kateg6riăba
sem5 •
Meroben măs a nevtipusok megoszlăsa az 1401-1450 kozotti idoszakban.
A 198 esetet osztălyozva ezt talăljuk:
keresztnev + birtoknev
keresztnev + apa neve + birtoknev
keresztnev + ragadvânynev + birtoknev
egyeb

111
62
20

5

(56 %)
(31 %)
(10 %)
(3 %)

Vagyis birtoknevet ekkor măr gyakorlatilag minden esetben talălunk, az
apa neve viszont eltunoben van. Csakugyan, 1439 utăn szinte nem talălkozunk vele
tobbe. A ket kesobbi kivetelt val6szinllleg az magyarăzza, hogy a szemely
azonosităsăhoz a szokăsos elemek nem voltak elegendok. (Az is elkepzelheto, de
eseteinkben nem igazolhat6, hogy a -fi tipusu csalădnevek korai elofordulăsait kell
lătnunk benniik.)
Az 1450-1526 kozotti idoszakot az eddigieknel j6val gazdagabb nevanyag,
448 eset alapjăn vizsgălhatjuk. Megoszlăsuk, egyelore pusztăn a formai jegyek
(azaz a nev latinul leirt formăja) alapjăn igy fest:
keresztnev + birtoknev6
keresztnev + "ragadvânynev" + birtoknev
keresztnev + "ragadvânynev"

305

(68 %)

124

(28 %)

19

(4 %)

Elso tekintetre ugy tunik, hogy ugyanaz a nevtipus dominai, mint az elozo
korszakban, csak meg nagyobb mertekben. Ezen kiviil jelentosen megnott annak a
nevelemnek az arănya, amely a korăbbi ragadvânynevekre emlekeztet. A fogalmat
azonban idezojelbe kell tenniink, mert tulnyom6 reszilk ekkor măr nem
ragadvânynev, hanem csalădnev, a sz6 modem ertelmeben. Mi mutatja ezt?
Elsosorban azok a nevek, amelyekben magyar -i kepzovel ellatott birtoknev
jelenik meg. Nevanyagunkban elso peldăja ennek egy keltezetlen fogalmazvăny az
1474-78 kozti evekbol, amelyrol măs osszefliggesben meg sz6 lesz. Ebben az ot
kirălyi ember koziil ezynek a neve Georgius Rwchy alakban· olvashat6,
nyilvănval6an a szokăsos Georgius de Rwch helyett. 1484-tol kezdve a hivatalos
iratokban is elo-elofordulnak a hasonl6an, azaz csak magyarul leirt nevek (1484:
Bathy, 1493: Malony, 1515: Panythy); ahol tehăt a latin de+ helynev nevformăt
egyediil annak magyar nyelvu formăja helyettesitette. 7 Val6szinu, hogy ezeket măr
csalădnevnek tekintettek, ezert irtăk magyarul. Pontosan ugyanekkor tunik fel
ugyanis a hărom elemu neveknek ama uj tipusa, amelyben a birtoknev mellett a fO
5

1380: Paulus Thabor filius Johannis fi/ii Thabor, Magyar Orszagos Leveltâr, Diplomatikai
fenykepgyiijtemeny (alăbb: DF) 265 585; 1392: Johannes filius Martini fi/ii Nicolai Kencher
[=Kecher] de Radouan, Dl. 7767.
6
Ket esetben az apa nevevel egylltt, Id. elobb.
7
[1474-78]: DF 265 729; 1484: DF 285 278; 1493: DF 233 475; 1515: DF 265 636.
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elem - immâr mint csalădnev - egy masik, magyar kepzovel ellătott helynev. Elso
peldăja anyagunkban 1483-b6l val<) (Johannes Thomiczay de Zenthmaria) 8, es a
tovăbbiakban egyre gyakrabban talălkozunk vele. Ha volna ketsegiink, hogy ilyen
esetben măr val6di csalădnevvel van dolgunk, eloszlatja ama sajătos, kesobb oly
kedvelt văltozat megjelenese, amelyben a csalădnev es birtoknev azonos. Valk6b61
ez 1517-tol adatolhat6 (Matheus Iregy de Iregh)9.
Mindebbol vilăgos, hogy a latinul leirt ketelemu neveket legkesobb 147080 tăjăt61 csalădnevkent kezelhetjOk. J61 igazolhat6 ez azokkal a ketelemu
nevekkel, amelyekben a de + birtoknev bizonyithat6an egy magyar csalădnev
latinul irt formăja. llyesfelere egy 1474-i iktat6parancsban bukkanunk eloszor, ahol
Varjadi Csăszăr Tamas neve Thomas de Chazar alakban fordul el6 10 • Legkozelebb
1493-ban jelenik meg Szentmăriai Tomicai Istvăn Stephanus de lhomycza neven,
es a tovăbbiakban ez a tipus măr korăntsem ritka 11 •
Ugyanezekben az evekben talălkozunk az oroklodo ragadvănynevek elso
biztos peldăival is. A legkorăbbi ilyen a Bordahasu nev, amely 1481-ben a
măsodik generăci6ban bukkan fel, tehăt legkesobb ekkorra csalădnevve vălt 12 •
Tovăbbi korai peldăk ugyanerre a Madarasz (1493)1) es a Torkos (1496) 14 •
A csalădnevek kialakulăsa nyilvănval6an egy-ket nemzedeken ăt tartott, es
nem kotheto egy vagy ket evtizedhez. Mindazonăltal feltuno, hogy a tărgy tobb
kOlonbozo megkozelitese sorăn nagyon hasonl6 evszămokkal talălkozunk (1474,
14 76 korOI, 1481, 1483, 1484 ). Talan szabad ebbol arra kovetkeztethetilnk, hogy az
1470 utăni evekben lenyeges văltozăs ment veghe a nevhasznălatban - legalăbb is
Valk6 megyeben es a nemesseg koreben. Ugy tunik, itt ekkor zărult le a
csalădnevek kialakulăsănak folyamata.
3. Kompetencia es illetekesseg
A kirălyi emberek kompetenciăjănak kerdesevel ehelyiitt nem erdemes
foglalkoznunk. Kozismert, hogy elsosorban birtokba iktatăshoz es vizsgălat
8

DF 283 335.
Dl. 22 988. Vo. 1518: Stephanus Domany de Doman, Petrns Domany de eadem Doman, Michael
Arachay de Aracha, Blasius Warathkay de Warathka, Dl. 23 029.
10
Dl. 74 518 .. Ugyanazon a napon egy măsik iktat6parancsban Thomas Chazar de Waryad neven, Dl.
74 517.
.
11
Dl. 20 056. Vo. 1506: Paulus de lapusnak, kirâlyi ember Perenyi lmre reszere, Dl. 21 535; a
szemely va16di neve Pa11/us laposnoky de Waradka volt, es nemesi telke volt a Valk6 megyei
Varadkân, [1510-16]: Dl. 48 348. Lapusnakon talan a szt\renyi bânsâg ilyen nevii helysege (ma
Lăpuşnicu Mare) ertenoo, mert itt kesobb român nemeseket talâlunk. Ez a helyseg ugyan csak 1603tol adalolt, a măsik ket ilyen nevii faluban azonban tudtunkkal jobbâgyok eltek.
12
1436: ladis/aus Bodohaso de He/yefev, Dl. 12 855; 1441: ladis/aus Bordahozo de Hy/lyefew, DF
265 943; 1447: ladislaus Bordahasw de llyefew, Dl. 14 050; 1481: Stephanus Bordahasw de
Hy/lyefew, Dl. 18 438; 1481: Stephanus Bordahasso de eadem (Bodon), DF 265 620.
IJ [ 1474-78]: ladislaus Madaraz de Cherygh, DF 265 729; 1493: Demetrius Madaraz de Cherygh,
Dl. 20 056; vo. 1525: Nico/aus Madaraz de Cherygh, DF 285 358.
14
1474: Petrus Thorkos de eadem (Herman), Dl. 74 517; 1483: Petrus Thorkos de Mykofalwa, DF
285 335; 1497: Georgius Thorkos de Mykofalwa, DF 265 626; vo. 1499: Francisc11s Thorkos de
Mykoffalwa, DF 233 299.
9
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lefolytatâsahoz rendeltek ki oket, de emellett elofordultak egyeb esetek is, peldaul
a megintes (admonitio) vagy a perbeli ellenfel megidezese. Ez termeszetesen igy
volt Valk6ban is. Arra nezve azonban, hogy a kiilonbozo tfpusu iigyek mi/yen
aranyban fordultak elo, egy megye forrasanyagab6l sem szabad kovetkezteteseket
levonnunk. A fennmaradt iratok kozott mindig arânytalanul gyakori az
iktat6parancs, mert az iktat6 jelentest vagy bizonysâglevelet, fontos birtokjogi
dokumentum leven, szokas volt megorizni, a hatalmaskodasi perek iratait ellenben
tobbnyire kiselejteztek.
Ăltalaban, mint tudjuk, az egesz kozepkoron at az volt a szokâs, hogy a
kiralyi embert abb61 a megyebOI jeloltek ki, amelyhez az iigy kapcso16dott. Iktatas
eseteben az dontott, hol fekszik az atadand6 birtok, vizsgalat eseten az, hogy hol
tortent a kivizsgaland6 esemeny, meginteskor vagy idezeskor pedig azt vettek
tekintetbe, hol lakik a megintendo es/vagy megidezendo szemely. A szokas tehat
ez volt, a szokast6l azonban, mint tapasztaljuk, nem ritkan eltertek.
Ha az iigy netan tobb megyet erintett, akkor termeszetes volt, hogy a
kijelolt kiralyi emberek kozott mindegyik megye kepviselve legyen. Perenyi Imre
nadomak azert volt sziiksege oly nagyszamu kiralyi emberre, mert a szâmara
iktatand6 uradalmak harom megyeben teriiltek el. Az is ertheto, hogy ha ket megye
hataran tOrtent hatalmaskodas, akkor a vizsgalathoz mindket megyebol jeloltek
embereket. Ez tortent nem egy esetben a Bacsban birtokos 6budai apacak es valk6i
szomszedjaik, a titeli es a budavari prepostsag viszalyaiban.
Korantsem ennyire vilagos ama esetek magyarazata, amikor kifejezetten
Valk6 megyei iigyben mas megyei nemes a kiralyi ember; illetve a forditottja,
amikor valk6i nemeseket jelOlnek ki arra, hogy masik megyeben jarjanak el. Az
ilyesmi ugyan nem fordult elo rendszeresen, de azert kivetelesnek sem mondhat6.
Nehâny esetben tudjuk vagy gyanithatjuk, hogy a nem valk6i birtokr61 nevezett
nemes val6jaban valk6i birtokos (is) volt. Veletleniil tudni lehet, hogy a Bodrog
megyei Aranyanr61 szârmaz6 J6zsa Janosn'ak 1450-tol szâmottevo vagyona volt
Valk6 megyeben. 15 Azt is tudjuk, hogy ori Dacs6 Lenard, aki Perenyi Imre reszere
volt jelolve 1506-ban es 1507-ben es az Ung megyei Orrol (ma Sztorozsnicja,
Ukrajna) vette a nevet, 1497 6ta Gorcsony (Baranya m.) fâldesura volt. 16 Hangonyi
Torma Andras kiralyi ember (1438) a Szerem megyei Hangonyt (a mai Voganj)
birtokolta, de mas adatb61 tudni lehet, hogy Valk6ban resze volt az erdoszâdi
uradalomban. 17 Hasonl6 volt az eset a Hont megyei eredetu Palasti Vitez Istvânnal,

15

DF 274 154.
1506: Dl. 21535;1507: Dl. 21712;1497: DF 233 243. Ut6dai kesobb gorcsonyi Lenard(fi) neven
szerepelnek, vo. 1542: Gerchen Petri Lenard, Horvăth J. Gyula - Timar Gyorgy, XVI. sztizadi diktilis
konskripciok Baranya megyebOI, Pecs, 1973, 36. (Klny. a Baranyai Helytortenetirăs 1972.
evfolyamăb61.) Az ori Dacs6 csalădra: Engel Păi, A nemesi ttirsadalom a kozepkori Ung megyeben,
Budapest, 1998, 67- 68.
17
1438: Dl. 13 216; 1439: Andreas dictus Torma de eadem (Erdewzaad), Dl. 13 437. A csalădra:
Csanki Dezsâ, Magyarorszăg tortenelmi fcildrajza a Hunyadiak korăban, li. k., Budapest, 1894, 261.
16
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aki 1464-ben szerepel kirălyi emberkent Valk6ban. o nyilvăn a valk6i Riicson birt
reszeket, ahol az apja, Demeter măr 1438-ban birtokos volt 18 •
Ugy lătszik, hogy a 15. szăzadban măr eleg kovetkezetesen betartottăk a
szabălyt, hogy megyei iigyben csak megyebeli nemes jărhat el. A 14. szăzad
măsodik felebol azonban ismeriink egy-ket olyan esetet, amikor lăthat6an nem ez
tortent. Amikor a ny\llszigeti apăcăk akartak 1366 tăjăn visszaszerezni a Valk6
megyei Becencet, a kijelolt kirălyi emberek egyike sem volt megyebeli. A
HosszU.băcsiaknak a szomszed birtokosokkal 1364-1380 kozott foly6 viszălyaiban
a kirălyi emberek sorăban nemcsak valk6i nemeseket talălunk, hanem hat-het Băcs
megyeit is. Negyiik neve tObb oklevelben ismetlodik, tehât nyilvăn nem elirăsb61
vagy veletleniil keriiltek a listăra. Azt azonban, hogy hogyan es miert, nem tudjuk.
A legerdekesebb ebben a vonatkozăsban az az oklevel, amellyel Zsigmond 1387ben K6r6gyi Istvăn beiktatăsăt rendelte el a Temes megyei Cseri (ma Sacoşu
Turcesc) uradalmăba. A szokăsos gyakorlat szerint ilyenkor temesi nemesek
kirendeleset vârnănk, ămde a hat szemely kozott egyetlen helybeli sincs; a
szemelyek mind valk6iak 19 , holott Valk6 megye igencsak messze esett Cseritol. A
fenti esetek magyarăzatâra meg visszateriink.
4.

Stătus

Mint lăttuk, a 14. szăzadban meg nem minden valk6i iigyben kijelolt
szemely volt sziiksegkepp birtokos a megyeben. Mârmost azon szemelyek koziil,
akik birtokuk neve nelkiil fordulnak elo, tObbrol nem dontheto el, hogy
megyebeliek voltak-e; ott pedig, ahol ismerjiik a birtok nevet, tobb esetben nem
tudhat6, hogy mely megyeben fekiidt. Vegeredmenyben az 1320-1526 kozotti
idoszakb61 kereken 400 olyan szemelyrol van tudomăsunk, akit egyszer vagy
tobbszor kirălyi embemek jeloltek es ketsegteleniil valk6i illetosegii volt. Az
alâbbiakban az o tărsadalmi stătusukat vizsgălom.
A feladat nem konnyii, hiszen a megye nemesi csalâdainak legtobbjerol
szinte semmit sem tudunk. Arr6l nagyjăb6l meg sejtelmiink van, melyek voltak a
tekintelyes, tobb falut birtokl6 familiăk, es valamennyire arr6l is, melyek lehettek
azok, amelyek nem vagy nem sokkal leptek rul az egyfalus nemesek szintjet. Azt
azonban, hogy a nevek mogott m6dosabb avagy kisnemesi familiăk tagjait kell-e
elkepzelniink, alig-alig lehet eldonteni. Csupân nehăny falur6l, mint Hermăn es
Bodony, ahol feltiin6en nagyszămu nemesrol hallunk, sejtheto, hogy fOleg
egytelkesek lakhattăk.
Vegigtekintve a nevsoron megăllapithat6, hogy a kirălyi ember stătusa,
legalăbb is tărsadalmilag, nem ăllhatott tăvol a szolgabirăket61. Igaz, Valk6b6l eleg
keves szolgabir6 neve ismert. A 36 nevbol azonban csak 13 olyan akad, amellyel
18

1464: DF 233 117; 1438: Demetrius Palasti de Rwch, kinilyi ember, Dl. 13 216. Hont megyeben a
(Paska) csalăd Demeter nevii tagja 1425-1436 kOzOtt fordul elo, fia, Vitez lstvăn pedig 148082 kozott, Id. BakOcs Istvan, Hont vănnegye Mohăcs elott, Budapest, 1971, 358-360.
19
Hermâni, derzsfalvai, asszonyfalvai es gyorkonyi nemesek: Ortvay Tivadar, Oklevelek
Temesvănnegye es Temesvăr văros tOrtenetehez, gyiijt. Pesty Frigyes, I. k., Pozsony, 1896, 153 I.
Palăsti
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nem talalkozunk a kiralyi emberek kozott, j6 nehany viszont tobbszor is elofordul.
Olyan esettel, hogy a kiralyi ember neve mellett valaha barmino tisztseget
emlitenenek, nem talalkozunk, igy termeszetesen egyszer sem nevezik oket
szolgabir6nak sem. Harom esetben azonban ketsegtelen, es nehany masikban is
nagyon val6szinu, hogy a szemely a jelolese idejen szolgabir6sagot viselt20 •
Vilagos az is, hogy eleinte a kiralyi embereket is, eppugy mint a
szolgabirakat, a legtekintelyesebb nemesek koziil valasztottak. 1300-ban Dorozsma
nb. Garai Istvan mester, a nevezetes Garaiak ose vizsgalt ki a megyeben egy
hatalmaskodasi iigyet 21 • Az. 1304-ben iktatashoz kikiildott Janos fia Gyork (Jwrk)
csaknem biztosan lbrany birtokosa volt, j6m6du ur, akinek a csaladja 1346-ban halt
ki 22 • Az. mar csak felteves, hogy az 1298-ban iktatâshoz kikiildott Ivanka (Joanka)
ispan az Ivankaszentgyoigyot (ma Ivankovo) birtokl6 csaladnak volt a tagja23 • Az.
viszbnt tobb mint va16szinu, hogy az 1313-ban Garlin szereplo kiralyi ember, Boor
fia Mikl6s a Bar-Kalan nemzetseghez tartozott es a kozeli Erdoszad (ma Pridvorje)
birtokosa volt24 • 1320-tol kezdve azonban egyre ritkabban akadunk hasonl6
esetekre. ime azon kiralyi emberek nevsora, akikrol tobbe-kevesbe biztos, hogy az
egyfalus nemeseknel elokelobb korool kerUltek ki:
Maroti Kelemen (Gutkeled nb.) 133025
Btityai Istvan (Szentemagocs nb.) 1334, 133726
Janos fia Balazs (Gutkeled nb. Beletinci) 1335 27
Benedek fia Keled (Gutkeled nb. Szemesi) 1335 28
[Vajdai] Ivan fia Janos fia Istvan 1335 29
Demeter fia ltisz/6 (Szentemagocs nb. Szentlâsz16i) 133630
Zombori [Nemeti] Simon fi Uz 133631
Btityai Mihtily (Szentemagocs nb.) 1343 32
Vajdai Mik16s 1350, 136433
20

Hărman ugyanabban az evben fordulnak elo kirălyi emberkent es szolgabir6kent: !regi GyClrgy
1491-ben (ugyanabban az oklevelben, Dl. 33 454), Mik6falvi Torkos Peter 1498-ban (DF 285 287,
Dl. 75 703) es Dâvidfalvi Bresanyth Illes 1515-ben (DF 282 486, 265 636). Tovâbbi negy esetben a
szemely szolgabirosâga es kirâlyi emberi megbizatâsa kozott csak egy vagy ket evnyi elteres van.
21
Tadeusz SmiCiklas [et al.], Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae ac Slavoniae (alăbb:
SmiCiklas), li-XVIII, Zagrabiae, 1904-1990, VII. k., 371, 3791.
22
1304: Anjou-kori okleveltâr (alâbb: Anjou), Foszerk. Kristo Gyula, Budapest - Szeged, 1990, I. k.,
675. sz.; 1323: Gyurk fiai lbrâny birtokosai, Anjou, VII., 643. sz.; 1346: A, IV„ 579.
23
1298: Borsa Ivan, Az Ărpâd-hâzi kirâlyok okleveleinek kritikai jegyzeke, II. k„ 4. flizet, 12901301, Budapest, 1987,4175. sz.
24
1313: Anjou, III„ 537. sz.
25
Varju Efemer, lvanyi Bela, Okleveltar a Tomaj nemzetsegbeli losonczi Banffy csalăd tortenetehez,
I„ Budapest, 1908„ 63. Szerem megyeben jâr el.
26
Nagy Jmre, Tasnadi Nagy Gyula, Anjoukori okmânytâr, 1.-VII., Budapest, 1878-1920 (alâbb: A),
III. 117, 338.
27
Smiciklas, X. 220.
28
Smiciklas, X. 220.
29
Smiciklas, X. 220.
30
DF 265 855.
31
DF 265 855.
32
A. IV. 314.
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Bereksz6i Mik/6s, Peter es Istvan 135334
Mi/colai Peter fia Istvan (Miskalc nb.) 136435
Szent/aszl6i Lasz/6 fia Ba/azs (Szentemâgacs nb.) 136436
Mar6ti Istvan (Gutkeled nb.) 1372, 137637
Szentlâszl6i Apar fiai Gergely es Jakab (Gutkeled nb?) 1372, 1373, 137438
Petykei Peter 1373, 1374, 1376, 1378 39
Mar6ti Mikl6s (Gutkeled nb.) 137640
Deszki Mârtan 138341
Pestenyei Mihâly 139842
Bereksz6i Laszlo 1403 43
Mar6ti Laszlo (Gutkeled nb.) 140344
Szentlâsz16i Aparfi Lorinc es Andrâs 1403, 1404, J 40~ 5
Vizkozi [Alifânti] Peter fia Andrâs 1403, 1404, 140~ 6
Rad6falvi (Radol-i) Laszlo fia Mikl6s 140647
Rad6falvi Szuggyafi Jânas_es Mik16s 1430, 1435, 143748
Vizkozi Mikl6s 143049
Tardi Demeter fiai Benedek es Imre (Osli nb.) 143550
Tardi Lâszl6 fia Gyorgy (Osii nb.) 143551
Bujaki Zsigmond (Gutkeled nb.) 143752
Gati Jakab fia Lorinc 143753
Palinai Tamas (Hermân nb.) 143854
Petykei Lâsz16 es Gergely 143855
Petykei Mikl6s 1438, 143~
Szentpeteri Aparfi Benedek 1441 57

33

Dl. 91 415, Dl. 91 702.
DF 265 552.
35
Dl. 91 702.
36
Dl. 91 702.
37
DF 265 681, DF 265 572
38
DF 265 681, DF 265 569, DF 265 694.
39
DF 265 573, DF 265 694, DF 265 572, DF 265 579.
40
DF 265 572.
41
Dl. 6761.
42
Dl. 8301.
43
Dl. 33 538.
44
Dl. 33 538.
45
Dl. 33 774, Dl. 8938, Dl. 9567.
46
Dl. 33 774, Dl. 8938, Dl. 9567.
47
DF 265 863.
48
DF 233 441, Dl. 12 743, Dl. 13 116.
49
DF 233 441.
50
Dl. 12 743.
51
Dl. 12 743.
52
Dl. 13 116.
53
Dl. 13 116.
54
Dl. 13 216.
55
Dl. 13 216.
56
Dl. 13 216, 13 437.
34
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Vizkozi Jânos 144!58
Tardi Gergely (Osii nb.) 147259
Petykei Mihăly 147460
[Rad6falvi] Szuggyafi Peter 147461
Varaljai [Tall6ci] Ban.fi Ferenc es Janos 147862
Tardi Benedek (Osii nb.) 1491, 1495, 1498, 149~ 3
Batrovci Zoltai Balăzs 151364
Szentpeteri Kragul Gyorgy 152565
A megnevezetteket mindazonăltal nem a megyei nemesseg kremjekent kell
elkepzelnilnk. Legtobbjilkrol csak annyi tudhat6 vagy sejtheto, hogy egy fa/una/
nagyobb birtokuk volt. Azt a nehâny szemelyt, akinek - ill. csalădjănak - 100 telket
meghalad6 vagyona lehetett, kiemelessel jeleztem. Uthat6, hogy az 1382-1526
kozti idobol mindossze ot-hat ilyen szedheto ossze. Fonemes egy sincs koztilk,
pedig Valk6 a măgnăsdinasztiăk foldje volt: itt volt a hazăja iii. szekhelye a Garai,
Ujlaki, Zsămboki (Giletfi es Ajnărdfi), Mar6ti, K6r6gyi, Alsăni, Nevnai Treutel
csalădoknak. De nincsenek kepviselve olyan, szinten elokelo megyei csalădok sem,
mint a 15. szăzadban kihalt Szentszalvătoriak, Hoss:zllbăcsiak es Harapk6i
Botosok, vagy a kesobb betelepedo gibărti Keseruk es Matucsinaiak.
Ha figyelmesen tanulmânyozzuk a fenti nevsort, ket megfigyelest tehetlink.
Az egyik azonnal szembetiino; nevezetesen, hogy vagyonosabb kirălyi emberek
1360 tajăig viszonylag siiriin fordulnak elo, kesobb azonban - az ismert esetek
novekvo sz.Amăhoz kepest - elvetve. Magyarăn, a kirălyi ember stătusăban I. Lajos
idejen ahhoz hasonl6 tărsadalmi silllyedes figyelheto meg, mint ami az orszăg mas
megyeiben ugyanekkor a szolgabirăk koreben tapasztalhat6.
Eszrevehetjilk azt is, hogy elokelobb nemesek tobbnyire egyiltt, ugyanazon
ilgyben fordulnak elo. Ritka az olyan eset, hogy a kijelolt kirălyi emberek stătusa
nagyon killonbozzek; inkăbb azt tekinthetjiik ăltalănosnak, hogy hasonl6
tărsadalmi korhOz tartoznak. Legtobbjiik kozonseges nemes, amilyen snlzăval
akadt minden megyeben; de kivetelkepp talălunk nehăny olyan nevsort is,
amelyben az ătlagnăl "jobb" nevek sorakoznak. Nero sok ilyen volt, hiszen a
listankon 40 ilyen nev szerepel az 1350-1526 kozti idoszakb61, es ez mindossze
nehâny sz.Azaleka az ismert kirălyi embereknek. Honnan megis ezek a kivetelek? A
jelenseg magyarăzatăhoz ăt kell temiink vizsgăl6dăsunk utols6, legizgalmasabb
problemăjăra, a kirălyi emberek kivălasztăsânak m6djăra.

57
58

59
60

61

62
63
64
65

DF 265 943.
DF 265 943.
Dl. 34 307.
Dl. 74 518.
Dl. 74 518.
DF 265 638.
DF 233 473, DF 276 737, Dl. 75 701, DF 233 299.
DF 285 320.
.
DF 259 696.
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5. A kirâlyi emberek kivâlasztasa

1398. februâr 20-ân Zsigmond Budăr61 irăsbeli parancsot kiildott a bâcsi
kaptalannak. E:rtesitette benne, hogy a hutlensegbe esett es ezert j6szagvesztesre
itelt Atyai Szar Janos osszes birtokât egykor Kiikei Somrakosnak adta, most
azonban, hogy Kilkei orokos nelkill meghalt, a birtokok visszasz:Alltak ră, o pedig
orok jogon Mar6ti Janos macs6i bănnak adomanyozta oket. Utasitotta a kâptalant,
hogy a levelben megnevezett kirălyi emberek egyikevel szalljon ki a helyszinre, ott
a kirâlyi ember vegezze el Mar6ti bevezeteset a birtokba, majd az iigy lefolyăsâr6l
a kâptalan irâsban tegyen neki jelentest. A parancs az alăbbi nyolc szemelyt
nevezte meg lehetseges kirâlyi emberkent: Belai Mikl6s fia Janos, Bodonyi
Domokos vagy Mikl6s, Hăzasfalvi Sisa Gergely (a parancsban helyteleniil:
Gregorius de Sasa), Csiki Mark vagy Gyorgy, Pestenyei Mihăly, Szentmikl6si Găi.
Az iktatast vegill, mint a kaptalan marcius 25-en kelt okleveleool kitunik, a
negyedikkent megjelolt Hâzasfalvi hajtotta vegre66 •
Az oklevel, akârcsak a hozz:A hasonl6k ezrei, val6săgos rejtely ele ăllitja a
torteneszt, es aligha veletlen, hogy a megoldăsra meg senki sem tett kiserletet. A
megnevezett nyolc szemelyt vizsgâlva kitunik ugyanis, hogy a kancellăria
meglepoen pontos informăci6kkal rendelkezett az ilgyrol. Mint lătni fogjuk, a
kijelolt szemelyek kozill hat biztosan eletben volt ebben az idoben, csakugyan
mind valk6i nemesek voltak, sota topografia nyomoz:Asa sorăn meg az is kiderill,
hogy mind a megye ama reszeben laktak, ahol az iktatand6 birtokok elteriiltek,
nemelyek eppenseggel a kozvetlen szomszedsăgban. A rejtely mărmost a
kovetkezo: Honnan tudta a kirălyi kancellăria Budan ennyire dobbenetes
pontossăggal, hogy kik alkalmasak egy birtokba iktatâs elvegzesere a tâvoli Valk6
megyeben, az orszăg deli hatărăn?
Megoldâskent elso lătasra bizonyăra az a gondolat merul fel bennilnk,
hogy kellett leteznie valamifele kozponti nyilvăntartăsnak az egyes megyekben
mozg6sithat6 nemesekrol. Persze, ha volt ilyen, nagyon pontosnak, reszletesnek es
naprakesznek kellett lennie, mert mint lăttuk, meg arra is m6dot adott, hogy a
nehănyszăz valk6i nemes koziil csupa kozelben lak6t lehessen kijelolni a feladatra.
Tovăbb toprengve belătjuk, hogy egy effajta nyilvântartâs letrehozăsa es gondozăsa
alighanem meg egy ujkori ăllamhivatalt is tul nehez feladat ele ăllitott volna,
nemhogy egy 14. sz:Azadi kancellăriăt. Aztăn mihamar belâtjuk azt is, hogy az
egesz otletet mindenestiil el kell vetniink. Vegtere a kancellâria nemcsak Budăn
vagy Visegrădon, hanem biirhol, akiir kulfoldon is kepes volt egy ilyen
parancslevelet kiăllitani. 1389. november 12-en peldăul Zsigmond "Răcorszăgb6l",
Nekudim văr kozeleben levo tăborăb61 utasitotta a boszniai kăptalant, hogy
K6r6gyi Istvănt iktassa bea Valk6 megyei Nemetibe es tartozekaiba. A levelet a
titkos kancellăria ăllitotta ki, es a koriilmenyek ellenere kepes volt ot olyan kirălyi
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embert ajanlani, akik a megye megfelelo reszebol szârmaztak, eppen onnan, Eszek
videkerol, ahol Nemeti fekildt67 •
Kiralyi emberek kozponti nyilvantartâsat eleve nem igen tudjuk elkepzelni;
azt azonban vegkepp nem, hogy ezt az uralkod6 a hadjarataira is magaval
hurcoltatta; espedig pusztan azert, hogy barmely pillanatban kepes legyen
megfelelo iktat6parancsot iratni. Vegtere, ha csakugyan Jetezett volna ilyen
kartotek, eleg lett volna hadjâratkor csupan az adomanylevelet kiallitani, a
beiktatâs elrendelesevel pedig varhattak volna, amig az uralkod6 hazaerkezik.
Amde sohasem tettek igy. Barhol tart6zkodott is a kiraly, az adomanylevelet es az
iktat6parancsot legtobbszor - az idezett szerbiai peldaban is - ugyanaznap allitottak
ki. Soba es sehol nem okozott tehât gondot sem a nagy, sem a titkos
kancellarianak, hogy barmely feladatra, amely ad6dott, barmikor a megfelelo
kiralyi embereket jeJOlje ki.
Minderre csak egyetlen lehetseges magyarazat letezik: az, hogy a kiralyi
embereket maga a kerelmezo nevezte meg, vagyis az a szemely (iii. jogi
kepviseloje), akinek erdekeben az illeto parancslevelet kiallitottak. Ez nem sejtes,
hanem bizonyossag, a problemanak ugyanis nem kepzelheto el semmifele mas
megoldasa. A tetei tehât, evidencia leven, nem szorul bizonyitâsra. Megis
megemlitem, hogy eppen Valk6 megyebol talalunk ra azert irâsos bizonyitekot is.
A Zay csalad leveltâraban, ahol nagyon sok olyasmi orzodott meg, amit mâshol
kidobtak, van egy fogalmazvany, amelyet Szentpeteri Laszlo deak, a kesobbi rendi
kincstart6 vetett papirra valamikor 1474 es 1478 kozott6 8 • Ebben rokona, Recsenyi
Suranyi Janos tobb rendbeli hatalmaskodasat foglalta ossze, pontosan azon a
m6don es formaban, ahogyan vizsgâlati parancsokban volt szokâs. A tenyallâs
kifejteset befejezven a lap aljâra a kovetkezoket irta meg: ho(mines) r(egii)
Sebastianus aut Gregorius de Wassad, Ladislaus Madaraz de Cherygh, Stephanus
de Bathya, Symon de Cherygh, Georgius Rwchy. Evocat Bozna, inquirat Kew,
inquisitoria comiti de Walko.
·
Mindenki, aki valamennyire is jârtas az okleveltanban, azonnal eszreveszi,
hogy az irat nem mas, mint harom hasonl6 tartalmu kirâlyi (vagy orszâgbir6i)
vizsgâlati parancs kozos fogalmazvanya. Szentpeteri nyilvân a maga vagy az
iigyvedje szâmâra keszitette, hogy a kancellâriaval ennek alapjan kiallittassa az
ebben az idoben szokâsos szâmu, azaz hârom parancslevelet. KiderOI, hogy az
iigyfel maga ·valasztotta ki nemcsak az eljâr6 intezmenyeket, hanem meg azok
szerepkoret îs. Szentpeteri, mint lâtjuk, ugy "intezkedett", hogy a ket egyszeru
vizsgâlatot az illetekes megye es a koi kâptalan tartsa meg, ama harmadikat pedig,
amely az ellenfel megidezeset is inagaba foglalja, a boszniai kâptalan
foganatositsa. Szâmunkra azonban ez6ttal ennel is erdekesebb, hogy - amint
felteteleztiik - Szentpeteri maga valasztotta ki a kiralyi embereket.
Ha ez igy volt, akkor abb61 az kovetkezik, hogy a kiralyi embereknek
olyanoknak kellett lenniiik, akik igy vagy ugy kozel alltak az erdekelt felhez.
Leggyakrabban bizonyara (vagy talan csak remelhetoen) azert kerilltek a listâjâra,
67
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mert kozhitelii es pârtatlan voltuk kozismertnek szamitott. Voltak tovâbbâ, akikrol
tudni lehetett, hogy hivatalb61 gyakran jâmak el effele ilgyekben. Elsosorban a
szolgabirâk szamitottak ilyennek, s ez magyarâzhatja gyakori eloterjesztesilket
kirâlyi emberkent.
Nyilvânvalo azonban, hogy ha a teteliink igaz, akkor az esetek zomeben
en_nel sokkal kozelebbi viszonyt kell feltetelezniink iigyfel es kirâlyi ember kozott.
Ha az iigyfel maga vâlaszthatta ki az iigyeben eljârokat, akkor aligha âllhatta meg,
hogy ne foleg olyanokat terjesszen elo, akikhez rokoni, barati, esetleg szolgâlati
kapcsolat fiizi. Az elso kettorol - rokonsâgrol es barâti viszonyrol - koznemesek
eseteben gyakorlatilag nincs informâcionk, olyan eseteket azonban feltetleniil kell
talâlnunk, ahol a kirâlyi ember az iigyfel szolgâlatâban âllt.
Vannak is ilyenek, eleg szep szammal. Vegyiik mindjârt azt a nevsort,
amelyet Mar6ti Janos 1398. evi iktatolevelebol ideztilnk. Az elsokent javasolt
kirâlyi ember Belai Mikl6s fia Janos. Egy pontosan ilyen nevu szemelynek - es a
fiânak, Miklosnak - Maroti 25 evvel kesobb, 1423-ban nem kevesebb mint ket falut
ajândekozott, ama szolgâlatokert, amelyeket Belai a bân boszniai fogsâga idejen
(1415-18) es mas alkalmakkor tett. Nem ketelkedhetiink benne, hogy mind 1398ban, mind 1423-ban ugyanarr61 a szemelyrol van sz6, es abban sem, hogy ez a
szemely egesz ido alatt Maroti szolgâlatâban âllt69 • A nyolcadik nev az 1398. evi
listân Szentmikl6si Gal. Rola azt talâljuk, hogy 1399-ben Zsigmondtol hârom
valk6i falut kapott adomânyba lvânkaszentgyorgy tartozekaibol egy bizonyos
Bylus fia Thordas-sal kozosen 70 • Nincs a birtokunkban olyan adat, amely szerint
Szentmiklosi Maroti familiârisa lett volna, am ez a kortilmenyekbol megis
kovetkezik. Târsa ugyanis nyilvân egy szemely azzal a Regyi Belos fia Tordassal,
aki a kovetkezo evekben ketszer is elofordul Mar6ti emberekent7 1• Szentmik16si is
nyilvânval6an Maroti szolgâlatâban âllt, amikor az adomânyt kapta, s bizonyâra
maraz elozo evben is, amikor a ban kirâlyi embemek terjesztette fel. 1403-ban es
1404-ben megint talâlkozunk vele mint kirâlyi emberrel, elobb Mar6ti familiârisa,
Bujâki Laszlo, majd maga Mar6ti listâjân 72 •
Az 1398-ban szereplo tobbi hat szemely es Maroti viszonyârol nincs
ennyire kozvetlen informâcionk, de nehânyukrol azert modunk van megtenni
bizonyos megfigyeleseket. Bodonyi Mikl6s peldâul tovâbbi negy alkalommal
fordul elo kirâlyi emberkent. 1404-ben es 1409-ben maga Maroti, 1399-ben es
1403-ban az emlitett Szentmiklosi Gal es Regyi Tordas, illetve ţţujâki Laszlo
javasoltâk. 73 Bodonyi Domokossal, aki Miklosnak nyilvân rokona volt, 1399-ben
talâlkozunk meg egyszer mint kirâlyi emberrel, eztittal Szentmikl6si es Tordas
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reszere. Hazasfalvi Sisa Gergely Szentmikl6sival es Bodonyival egyiitt szerepel a
kiralyi emberek listajan 1403-ban es 1404-ben.
Sziikseges megjegyezni, hogy a fenti adatok nem egy nagyobb adathalmaz
celzatosan osszevalogatott elemei. Massz6val nincs arr61 sz6, hogy a nevezett
szemelyek Mar6ti koren kiviil esetleg mas valaki koreben is felbukkannanak. Nem,
tObb adatot nem ismeriink r61uk, csak azokat, amelyekrol sz6 volt. Ezek pedig
egyertelmuen bizonyitjak, hogy a kor tagjai szoros kapcsolatban alltak mind
egymassal, mind pedig kozos urukkal, Mar6ti Janos bânnal.
Mint latjuk, az 1398-ban Mar6ti altal kiralyi emberkent megnevezett nyolc
szemely koziil otrol lehetett igazolni vagy val6szinusiteni, hogy a komyezetehez
tartoztak. Ezert nyugodtan feltehetjiik, hogy ugyanez volt ervenyes a tobbi hăromra
is. Csiki Mărk es Gyorgy neve nem fordul elo mâs alkalommal, de a hetedikrol,
Pestenyei Mih0:/yr61 tudni lehet valamennyit. Az o palyaja j6val bonyolultabban
alakult, mint tarsaie, de tortenetesen azt is tudni, hogy miert. Neki Mar6tival eleve
nem lehetett felhotlen a viszonya, mivel hajdan, itjukoraban evekig perben allt a
ban csaladjâval harom valk6i birtokert, es 1372-ben o nyert74 • Kesobb K6r6gyi
Istvan macs6i bân oldalan talaljuk, akit 1385-ben baranyai alispankent
helyettesitett75 • Feltehetoen csak K6r6gyi hataia utan, 1397-ben lepett ât Mar6ti
familiajaba, es măr az 1403. evi felkeleskor uraval szembefordulva a lazad6k
oldalăra allt. El is vesztette osszes birtokat, es Mar6ti familiarisa, a măr emlitett
Bujâki Lâszl6 kapta meg oket76 •
A fentiekehez hasonl6 esetet bizonyara rengeteget talalnank, ha mas
videkek es korszakok szereploit is olyan j61 ismemenk, mint - a Zsigmondkori
Okleveltâmak koszonhetoen - az 1400 koriili eveket. Nyilvan felette gyakran eseu
meg, hogy az erdekelt fel a kiralyi emberek listajara a sajat szolgalataban all6kat
vâlogatta oss"ze, hiszen mega szegenyesen dokumentâlt Valk6 megye tOrtenetebol
is j6cskan akad erre pelda. Egy bizonyos Kenez Istvan 1356-ban a Hosszllbacsiak
iigyvedjekent szerepel, majd 1373-1380 kozott egy Bodonyi Kenez Istvannal nyilvan ugyanazzal a szemellyel - talalkozunk negy esetben is mint kiralyi
emberrel ugyanennek a csaladnak az iigyeiben 77 • A K6r6gyi Istvan altal 1389-ben
javasolt kiralyi emberek egyike Hermani David volt. Ketsegteleniil ugyanez a
Hermâni David allt 1403-ban k6r6gyi vamagykent a csalad szolgalataban78 • Verei
lvacsonnnal 1423-ban mint Alsâni Jânos familiarisâval talâlkozunk Bacs
megyeben. 1428-ban ugyano, nyilvan nem veletleniil, Alsani masik familiârisa,
Puchel Krist6f listâjân keriil a szemiink ele79 • Pacsintai Lorinc 1458-ban Garai
74

Az iteletlevel: OF 265 859.
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Lâsz16 nadomak volt a vicsadali tiszttart6ja. Ugyanot kesobb a nador fia, Garai J6b
izben (1464, 1465, 1472) jelolte kiralyi embemek80 • Logotai Okosz (Okoz)
Mikl6st 1472-ben a grabarjai Beriszl6k terjesztik fel ugyanerre, 1475-ben pedig
bizonyos Okos Mikl6s keriil elenk ugyanezen csalad szolgalataban81 • A Jagell6korb61 îs idezziink ket peldat, ez6ttal Perenyi Imre nador kiralyi embereinek 1506.
es 1507. evi hosszu nevsorab61. ori Dacs6 Lenărd, akirol mas osszefliggesben mar
volt sz6, a nadome, Kanizsai Dorottya elso ferjenek, Gereb Peter nadornak volt a
vezeto familiarisa es eveken at valp6i varnagya82 • Henyei Bemat az ut6da volt, es
urat61 Szombathely kastelyt kapta 1519 elott.
Immar az is vilagos, hogyan mukodhettek a 14. szăzad folyaman kiralyi
emberek olyan megyek teriileten, ahol nem volt birtokuk. K6r6gyi Istvan 1387-ben
nyilvăn azert nevezett meg valk6i kisnemeseket avegett, hogy Temes megyei
uradalmaba beiktassak, mert abb61 a megyebol nem ismert senkit. A
Hosszubacsiak bizonyara azert foglalkoztattak surun Bacs megyei nemeseket
valk6i iigyeikben, mert ezek valami okb61 kozelebb âlltak a csaladhoz, mint
megyebeli tărsaik. Ha pedig a ny(Jlszigeti apacak pereskedtek egykori valk6i
birtokukert, Bencencert, honnan hozhattak volna kiralyi embert mashonnan, mint
olyan megyekbol, ahol kiismertek magukat?
Mindebbol vegill îs az tunik ki, hogy a kiralyi emberek nevsorai a tortenesz
szămara
sokkal fontosabb forrasok, mint eddig hittilk. Elsosorban a
tarsadalomtOrtenet szămara nyitnak meg olyan uj forrascsoportot, amelynek leterol
eddig nem volt tudomasunk. A kiralyi emberekkel eddig keveset tOrodtilnk, es
legnagyobb tud6saink egyike, Malyusz Elemer kifejezetten szămuzte oket a
Zsigmondkori Okleveltăr kivonataib61, erdektelen ballasztanyagnak tartva.
"Kovetkezetesen mellozi a kivonat az iktat6parancsokb61 vagy jelentesekbol a
kiralyi emberek neveit, kiveve, ha azok az udvarb61 kiildettek ki" irla az 1. kotet
eloszavaban 1951-ben. Ezen a gyakorlaton csak Borsa Ivan valtoztatott a sorozat
legut6bb megjelent 5. koteteben. Mindig j61 mukooo torteneszi osztonevel
megerezte, hogy olyan inforrnâci6halmazr61 van sz6, arnely nemcsak pusztân
geneal6giai szempontb61 tarhat szămot erdeklodesre, hanem sok mas
vonatkozăsban is.
Mint el0ljar6ban jeleztem, ezzel korantsem tekintheto a tema lezărtnak, sot
a kutatăsa remelhetoen most veszi csak a kezdetet. Egyelore meg nagyon sok
mindent nem tudunk. Nem tudjuk peldâul, mi6ta volt szokas a kirâlyi embert az
iigyfellel kijeloltetni. Az Ărpad-korban, arnikor a birtokba iktatâst nem egyszer
ispănok vagy piispCikok vegeztek, meg aligha volt igy. Mikor tortent a vâltozas, es
miert? Tovabbâ: igaz-e, hogy egyidejuleg kovetkezett be tarsadalmi "lecsuszăs" a
szolgabirak es a kiralyi emberek stâtusaban, mint veltiik? Ha igen, mi ennek a
magyarăzata, es osszefiigg-e valamikepp a kiralyi emberek kijelolesevel?
hărom
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Homines regii im Komitat Vukovar (Valko)
(Zusammenfassung)
Im spiitmittelalterlichen Ungarn waren homines regii in Tausenden von
Dokumenten erwiihnt, weil sie traten in verschiedenen Rechtssachen auf und galten
dabei als offizielle Vertreter der Zentra/gewalt. Sie bekamen ihre Ermiichtigung
zugunsten einer naturlichen oder rechtlichen Person, und ihre Aufgabe bestand
darin, die Sac he far ihn im Namen des Kiinigs d. h. der Zentralgewalt zu erledigen;
so ihn in den Besitz eines Gutes einzufahren, seine Klage gegen eine andere Partei
zu untersuchen, seine Schaden abzuschiitzen, den Beklagten vor Gericht zu laden u.
ii. Ihr Befugnis war jedesmal auf eine einzige Aufgabe begrenzt und endete mit
derer Erledigung. Bei jeder Angelegeinheit waren mehrere Personen im
Befehlsbrief als miig/iche homines regii genannt, und einer von ihnen fahrte dann
an Ort und Stelle die genannte Aufgabe aus. Da Zehntausende von
mitte/a/terlichen Dokumenten uber solche Rechtssachen berichten, die Zahl der
Leute, welche in ihnen als homines regii empfoh/en wurden, beliiuft sich auf
Hunderttausende.
Die Mitwirkung der homines regii bei Rechtsange/egenheiten wiift
mehrere Fragen auf, darunter stellt die Weise ihrer Auswahl einen Riitsel von
besonderer Interesse dar. Bisher wurde keine Studie dem Problemenkreis
gewidmet, und der Verfasser versucht nun einige Fragen zu beantworten mit Hilfe
einer Kartotek, welche er uber a/le bekannten homines regii (829 Personen),
welche im ehemaligen Komitat Vukovar (ung. Valk6) in der Zeitspanne 1301 bis
1526 tiitig waren, aufgestellt hat. (Das Gebiet des Komitats ist heute zwischen
Kroatien und Jugoslawien geteilt.)
Bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts war der Homo regius vom Konig
ernannt. Seit 1319 war es ublich, mehrere (zuerst nur zwei) Personen dem
glaubwiirdigen Ort zur Ausfahrung der Aufgabe zu empfehlen. Seitdem stieg die
Zahl der im Befehlsbrief genannten Homines regii immer hoher, und unter Konig
Ludwig l (1342-82) enthielten einige Listen sogar 7 oder 8 Namen. Unter den
Jagellonenkonigen (1490-1526)findet man in einigen Urkunden 15 und 19 Namen
als moglichen Homines Regii. Fur den Zeitraum 1387 bis 1500 ergab sich die Zahl
der empfohlenen homines regii in Durchschnitt als sechs (5,9).
An den benutzen Namensformen kann man die Ausbildung der
Familiennamen studieren. Im 14. Jahrhundert waren sie noch unbekannt, und die
Personen wurden mit dem Namen ihres Vaters undloder mit einem Nicknamen
identifiziert. Im Laufe des 15. Jahrhunderts erstarrten einige Namensteile als
erbbare Fami/iennamen, die ersten sicheren Beispiele dafar stammen aus der
Regierungszeit von Matthias Corvinus (1458-1490).
Die homines regii kamen vor aliem aus dem Kleinadel, und viele von ihnen
funktionierten als Adelsrichter (Judices nobilium) des Komitats. Bis Ende des 14.
Jahrhunderts kam es hiiufig vor, dass sie ausser dem Gebiet ihres Komitats tiitig
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waren. Am Wandel der gebrauchten Namensformen liisst sich der Aujkommen und
Stabilisierung der Familiennamen verfolgen.
Der Verfasser versucht auch zu beweisen, dass die a/s homines regii
empfohlenen Personen vom Begjjnstigten se/bst vorgesch/agen wurden, d.h. von
der Person, far welche sie in der gegebenen Rechtssache dann auftutreten hatten.
Daraus ergi.bi sich die Folgerung, dass die Auswahl der homines regii
gesellschaftlich motiviert sein sol/te, und die Auserwiihlten des iifteren aus dem
Kreise der Freunde, Verwandte oder Dienstleute der interessierten Partei
stammten. Es wird an Beispielen dargestellt, wie die Auswahl in der Praxis vor
sich ging. Der Verfasser kommt zur Schlussfolgerung, dass man die Listen der
homines regii in der Zukunft als wichtige Quel/en far die Sozialgeschichte in
Betracht ziehen soli.
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A fejedelem szemelyes biraskodasa. A curia militaris intezmenyenek
nyomai az Erdelyi Fejedelemsegben
SUNKO Attila

Az Erdelyi fejedelemseg udvari (had) szervezetenek kozepkori eredete,
valamint egy Bâthory Zsigmond erdelyi fejedelem uralkodâsa alatt keletkezett
iteletlevel-toredek nyl1jtanak alapot arra, hogy az igazsâgszolgâltatâs egy speciâlis
f6ruma, a curia militaris, vagyis az udvari lovagi becsiiletbir6sâg funkci6ja
esetleges tovâbbelesenek kerdeset - a rendelkezesre âll6 igen toredekes
torrâsanyag engedte mertekben - felvessiik'.
_ A fejedelem szemelyes

birăskodăsa

az Erdelyi Fejedelemsegben

Az Erdelyi Fejedelemseg kormânyzatânak fejlodese es ennek reszekent
bir6sâgi szervezete a kirâlyi Magyarorszâget61 elteroen alakult2. Legfonto8abb,
"âltalânosan elismert es âlland6an hasznâlt jogforrâs"3 -nak a XVI. szâzadban es a
XVII. szâzad elso feleben a Hârmaskonyvet tekinthetjiik, hiszen az,
Magyarorszâgt61 elter0en, szentesitest nyert, - j611ehet teteleit a XVII. szâzadban
sokszor elteroleg magyarâztâk. A XVII. szâzadban mâr szerepelt a fejedelmek
vâlasztâsi felteteleiben, hogy "a fejedelem igazsâgot a Hârmaskonyv es az
articulusok szerint szolgâltat es torveny nelkiil senkit sem szemelyeben sem
javaiban meg nem bânt"4 • A Quadripartitum, illetve mas jogforrâs hasznâlata
azonban nem igazolhat65, hiszen a XVII. szâzad kozepeig a biintetoiteletek es
vâdinditvânyok nem hivatkoztak jogforrâsra, legfeljebb neha a Hârmaskonyvre.
1
Az erdelyi fejedelemseg udvari szervezetere es annak eredetere: SunkO Attila, Az Erdelyi
Fejedelemseg udvari hadai a XVI. szAzadban. In Leveltari Kozlemenyek 69. (1998) 99-131 (a
tovâbbiakban: SunkO, 1998.) Az iteletlevelre 112.
2
A ket teriilet jogrendszerenek osszehasonlitâsa a regebbi irodalomb61: Wenzel Gusztav, Erdelynek
tllrvenyhozâsa es jogrend$Zere WerbOczy idejetol 1848-ig. ln: Uj Magyar MUzeum. 1851-1852, 474486. A kerdesre vonatkoz6, legut6bb keletkezett, a szakirodalomban is felhasmâlt muhllz, Trocsanyi
Zso/t: Az erdelyi fejţdelemseg jogrendjenek kialakulâsa cimu keziratâhoz sajnos nem sikerillt
houâfemem. Erdely kozponti kormânyzata 1540-1690. Magyar Orszâgos l..eveltâr (a tovâbbiakban:
MOL) kiadvânyai. III. Hat6sâg es hivataltortenet. 6. Bp„ 1980. (a tovâbbiakban: Trocsanyi, 1980.)
99„ I. lj. A keziratot felhasznălja: Csizmadia Andor, Az erdelyi jog fejlodese a fejedelmi korban.
Kodifikâci6s munlca a XVII. szAzadi Erdelyben. In: Gazdasâg es Jogtudomâny. IX. (1975.) 147-168.
(a tovâbbiakban: Csizmadia, 1975.) 151„ 20. lj.
3
Ezt, a korszakon j6val tlllnyul6 hatâst mutatjâk kesobbi erdelyi kiadâsai is: Kolozsvâr, 1698„
Csiksomly6 1745„ Kolozsvâr 1762„ 1815. Csizmadia, 1975. 150.
4
C. C. II. tit. art. I. 4„ 5. XI. pont. Erdelyi Orszâggylllesi Emlekek. Monumenta comitialia regni
Transylvaniae, 1540-1699. Szerk.: Szilagyi S/Jndor. I-XXI. Bp„ 1875-1898. /Monumenta Hungariae
Historica. Magyar TOrtenelmi Emlekek. IIl/b. (a tovăbbiakban: EOE) XIII. 81.
5
Erdelyt illet0en maga a Negyeskllnyv is csak a Hârmaskllnyv ekkor măr idejetmult teteleit ismetli.
Dr. Degre Alajos: A Negyeskonyv perjogi anyaga. In: A Budapesti Kirâlyi Magyar Păzmâny Peter
Tudomânyegyetem jogtorteneti szeminăriuma. Az Illes szeminărium kiadvânyai. 3. sz. Bp„ 1935. (a
tovăbbiakban: Degre, 1935.) 69.
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Erdelyi torvenyre csak ritkân es egesz ăltalănossâgban, pontos megjeloles nelkiil.
Băr a jogszolgăltatăs tovăbbra is a szokăsjogon alapult, az Approbatae es a
Compilatae Constitutiones keves, elsz6rtan fellelheto vegzesere, mivel a
Hânnaskonyvhoz hason16an ez sem tartalmaz bilntetojogi tărgyu reszt, nem sokkai
azok kihirdetese utăn măr hivatkoztak, "a ket torvenykonyv a gyakorlatban
Erdelynek olyanjogi bibliăjăvă alakult, mint Magyarorszâgon a Hărmaskonyv" 6 •
Erdelyben - a magyarorszâgi fejlOdestol elteroen - szokâsos maradt a
fejedelem szemelyes birăskodăsa. A XVI. szâzadban a fontosabb iigyek, peldâul
hutlenseg tărgyalâsakor meg szemelyesen volt jelen, kesobb az I. Râk6czi Gyorgy
âltal elfogadott vălasztăsi feltetelek - melyeknek gyakorlati megval6sulâsa
nagyban fiiggott a mindenkori fejedelem szemelyisegenek sulyât61 - tiltottăk a
fejedelem birâskod6 orszâggyUlesen vaio szemelyes megjeleneset, a "legfelsobb
kegyelmezesi jog" gyakorlâsa, azaz a hozzâ vaio fellebbezes joga azonban
velh~toen megmaradt 7•
Csorbitatlanul maradt fenn a fejedelem szemelyes birâskodâsi joga a
fejedelem udvari nepe es a katonâk felett'. A gyakorlatban ezt a jogât - legalâbbis
az udvari nep eseteben - ătruhâzta az udvannesterre. Bar a Mohăcs elotti
elozmenyeknek9 es a curia militaris funkci6jănak is ez felel meg leginkăbb,
Dr. Angyal Pal - Dr. Degre Alajos: A XVI-XVII. szâzadi erdelyi bUntetojog văzlata. In: Angyal
szeminărium kiadvănyai. Szerk.: Dr. Bertl Emil es Dr. Jencs Ărpad. 49. Bp., 1943. (a tovăbbiakban:

6

Angyal-Degre, 1943.) 8-9., 14. A ket torvenykonyv a Hărmaskonyv melletti majdnem egyeduralmăt
kesobb is megorizte, hatălyăt a Diploma Leopoldinum is fenntartotta. Csizmadia, 1975. 167-168. V.
o. Wenze/ 1851-1852. 399-400., 461.
7
"terminuskor semminemu tHrvenynek discussi6jăban benn nem Ol (a fejedelem), holott ad suam
praesentiam appellăljăk a torvenyt, mint summus justitiarius eleibe" Approbata Constitutiones Corpus
Iuris Hungarici. Magyar TOrvenytir. 69. kot 1540-1848. evi erdelyi torvenyek. Forditottâk, es
utalăsokkal ellăttăk: Dr. Kolosvări Săndor es Dr. 6vări Kelemen. Jegyz. Dr. Mărkus Dezso. Bp.,
1900. 5-253. (A tovăbbiakban: A C.) II. R. I. cz. V. articulus XIII II. Răk6czi Gyorgy vălasztlisi
felteteleiben egy enyhebb szabălyozăs szerepel: "semminemu causăiban a fiscusnak benn nem Ul:
egyeb causăkban mindazăltal benn Ulhet o nagysăga, de ugy, hogy o nagysăga melt6săgos szemelye
eleibe va16 appellăti6k ezzel ne inturbăltassanak" A. C. II. R. Cz. VI. art. XIII. I. Răk6czi Ferenc
kondici6iban azonban măr visszaăll a szigorubb szabălyozăs. Racz Lajos: Fohatalom es kormănyzăs
az Erdelyi Fejedelemsegben. Bp., 1992. 166-167.
8
7: "Ingyen gazdălkodăsr61. Edictum XXXVII. Ha residentiătlan nemes ember, urak, vagy ffirendek
szolgăi, a falu felkelven, szemelyeknek megsertesok es megkărosităsok nelkiil, ha magokat megadjăk,
fogjăk meg, es vigyek tiszt kezehez, a ki torvenyt lăttatvăn, es a dolog megbizonyosodvăn, a kărt
refundălhassa, s magokat pedig dijuk letetelevel vălthassăk meg. Ha zăszl6 alatt val6 fizetett renci,
avagy egyeb udvari szolgăk, ezen m6d szerint megfogattatvăn, ha kozel lesznek, vigyek kapitănyok
vagy generălisok kezeikhez; ha pedig a fejedelmek kozel lesznek, udvarhoz vigyek fogva, es ezen
m6d szerint biintettessenek. Ha pedig fiscalis vărakhoz, vagy fejedelmek egyeb j6szăgaihoz tartoz6
szabadosok, vagy egyeb rendek lesznek, megfogattatvăn, azok is praefectus kezehez vagy udvarhoz
kiildettessenek, a hason16 biintetesre." AC. V. R. 27. ed. Angyal-Degre, 1943. 16.
9
A kesokl!zepkorban az aulicusok kUll!n bir6săgakent mukl!do curia militarisra: Hajnik lmre: A
magyar bir6săgi szervezet es perjog az Ărpad es a vegyes-hăzi kiralyok alatt Bp., 1899. (a
tovăbiakban: Hajnik, 1899.) 60-65., Bertenyi Ivan: Az orszăgbir6i intezmeny tortenete a XIV.
szăzadban. Bp., 1976. (a tovăbbiakban: Bertenyi, 1976.) 47., Kubinyi Andras: A kiralyi udvar elete a
Jagell6-korban. Kelet es Nyugat kozott. In: Tanulmănyok Krist6 Gyula tiszteletere. Szerk. Koszta
Lăszl6. Szeged, 1995. 309-335. (a tovăbbiakban: Kubinyi, 1995.) 322.; Karacsonyi Janos:
Becsiiletbir6săgi itelet 1516-b61. In: Hadtortenelmi Kozlemenyek IV. (1891) 482-488. (a
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forrâsszinten a XVI. szâzadban nem igazolhat6. A Bâthory Istvan âltal 1583.
mârcius 6-ân kiadott, Erdely igazgatâsi formâjât megâllapit6 rendelkezes ugyanis a
fOudvarmester hatâskoret meglehetos âltalânossâgban szabâlyozza. Mar ekkor
egyertelmu azonban az a jogkore, hogy "Az udvar nepenek erkoltset es eletet
mersekelni igazgassa~ es teljesseggel arra gondot viseljen, hogy az udvar szorgos es
tekintetes legyen, valami hâborusâgok az udvarban is ne tâmadjâk, senkinek az
tisztessegenek es tisztenek hatârât âltal ne hâgja.... " 10 •
Csak feltetelezheto, hogy az udvari nep vitâs Ogyeinek megoldâsa măr
ekkor valamilyen tt>rvenyes, esetenkent osszehivott bir6sâgi forum elott tortent,
amelyet a fejedelem szemelyenek kepviseleteben a fOudvarmester vezetett.
Az udvar rendjet, ebbOl a szempontb61 is, reszletesebben szabâlyozza a
fejedelmi kor vegen I. Apafi Mihâly 1682. julius 24-en kiadott rendtartâsa 11 • A
fOudvarmester igen bo tevekenysegi korenek reszletes meghatârozâsa (az udvar
rendjenek, udvari tisztsegviseloknek felilgyelete, udvarba erkezo idegenek
fogadâsânak, audienciâjânak intezese, udvarba erkezo erdemes erdelyiek
meghivâsa a fejedelem asztalâhoz, bejâr6k, inasok szolgâlati rendjenek
szabâlyzâsa) mellett az edictum 8. pontja ertelmeben "az udvari nep egymâs kozti
es mâsokkal akâr az udvaron kivill folytatott jogvitâit is ok orvosoljâk, az itelet
vegrehajtâsâig bezâr6lag" 12 •
Ezesetben măr nyilvânval6an torvenyes, azaz bir6sâgi formâban (is)
mukOdo igazsâgszolgâltatâsr61 beszelhetilnk. Ehhez tarsul meg, az Apafi korban
kiadott mâsik edictum szerint, - igaz csak a fejedelem kiilonos meghagyâsâra - az
udvari gyalogok feletti parancsnoklâs joga is 13 •
A fentiek ismereteben vizsgâljuk meg reszletesebben az egyetlen jelenleg
ismert, 1592. januâr 24-en kiadott iteletlevelet.

tovăbbiakban:

Karacsonyi, 1891.); Kumorovitz l. Bern/Jt: Magyar nyelvu becsUletbir6săgi ltelet
1516-b61. MNY LII. (1956) 368-369.
JO 1583. mărc. 6. "Băthory lstvăn Erdely igazgatasănak formăjăt megăllapitja, s annak elere
triumvirătust nevez ki." EOE III. 171-177. p. 176. A "ffiudvarmester felUgyel az udvar nepere,
megakadălyozza viszălykodăsukat, rnegtartja az udvar rendjet" Tr6csanyi, 1980. 392.
11
Edictum administrationis Aulicae Illustrissimi ac celsissimi domini domini principis Transylvaniae
serenissimi comprehendens rebus observantibus occasionibusque subinde occurrentibus quoad fieri
potuit accommendatum. MOL. Csalădi LeveltArak P szekci6. (a tovăbbiakban: P szekci6) P 1239
Teleki csalăd marosvăsărhelyi leveltAra. Apafi Mihăly gyujtemeny. Kiadasa: Apaffy Mihăly erdelyi
fejedelem udvarănak rendtartăsa. Magyar Gazdasăgtorteneti Szemle V. ( 1908) 494-505. (a
tovăbbiakban: MGTSZ 1908)
12
Tr6csanyi, 1980. 392. "8. Ritkăn, avagy ugyan nem is lehet semmi hivatalok es dolgok folytatasa is
kiilomb-kiilomb akadălyok nelkiil, melyhez kepest akăr helyben, akăr uton ne essenek vagy udvarunk
nepe kOzOtt, vagy udvarunk nepinek măsokkal holmi ellenkezesek, ezfeleket o kegyelmek
szorgalmatosan megvizsgăljanak, es vagy bekesseg vagy torveny szerent vaio eligazităsăt, s
executi6jăt is istenesen munkăl6dni hivataljokhoz tartoz6 dolgănak ismerven el ne mulassăk."
MGTSZ 1908. 496.
13
Ez a jog termeszetesen a fejedeleme volt, rajta klvUI a fejedelemasszonynak es a togenerălisnak,
adott esetben a fejedelem parancsăra !l fO- es aludvarmestemek, a praefectusnak vagy azok
helyetteseinek is kellett engedelrneskedniiik. S:z/Jdeczky Bela: I. Apafi Mihăly fejedelem
udvartartăsăb61. Kolozsvăr, 1913. 28.
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A birosag joghatosaga, vezetoje

Jelen esetben a bir6sâgot a "fejedelern kiilonos rnegbizâsâb61" (ex speciali
commissione domini principis) Kirâly Albert, az udvari lovassâg kapitânya
(capitaneus equitum aulae), a tizenoteves hâboru egyik hadvezere vezeti, arnit a .
tisztseg terrninol6giai vâltozatainak isrnerete rnagyarâz. Az udvari lovassâg
fOkapitinya egyben az udvari fOkapitâny (supremus capitaneus aulae) cimet is
viselte. A birâskodâsban betoltott szerepet pedig leginkâbb a fejedelern udvari
farniliârisainak kapitânya (capitaneus aulae familiariurn illustrissirni principis)
vilâgitja rneg 14 •
·
Arnennyiben elfogadjuk ugyanis, hogy a bir6sâg joghat6sâga (a Jagell6kori kirâlyi udvar szervezetehez hasonlatosan) 15 a fejedelrni udvarban fegyveresen
(is) szolgâl6kra illetve azok legfelso retegere, az udvari farniliârisokra terjedt ki,
logikusnak tunik, hogy felettilk a szervezet fOkapitinya is itel. Egyelore csak
feltetelezheto, hogy az udvari fOkapitâny jurisdicti6ja az udvari gyalogsâg tagjaira
is kiterjedt.
Ide kivânkozik egy pârhuzarn a kirâlyi Magyarorszâg joggyakorlatâb61: a
Batthyâny Ădârn âltal 1646-ban, Csâkâny 1650-ben Korrnend szârnâra adott
kivâltsâglevelek biztositjâk azt a jogot, rniszerint: "A korrnendi hajduvârosi
kapitâny szekerol ezert nem a Kanizsâval szembeni vegek generâlisânak
szernelyeben eljâr6 vicegenerâlis egerszegi szekere, hanern - arni~t azt a
kivâltsâglevel kirnondta - a fokapitany, azaz a Batthyany-maganhadsereg, illetve
szervitorok fokapitanyi szekere [kierneles SA] kellett (legalâbbis elvileg)
fellebbezni, onnet pedig sziikseg eseten nem a hadiszekre, hap.era - arnint azt a
crirninâlis causâk eseteben a fOldesilr konkretan megnevezte - a nernetiljvâri
Batthyâny-Uriszekre lehetett apellâlni." 16 • Ez a rendszer velhetoen a toldesuri
magânhadsereg reszet kepero udvari sereg tagjai feletti birâskodâst is magâban
foglalta 17 •
Bâr az Erdelyi fejedelemseg tortenetenek kesei szakaszâb61, 1679-bol
szâ.rmaz6 forrâs tanuskodik arr61, hogy az "udvari szek", mint az udvari gyalogok
felett illetekes jogf6rum az udvari hadnagy vezetesevel mukădt>tt, ârn a ket forrâs
14

Kirăly Albert: 1590. augusztus 2 capitaneus aulae famili~riwn Illustrissimi principis. MOL Erdelyi

Orszăgos Kormânyhat6săgi Leveltărak.

F szekcio. (a tovăbbiakban F szekcio). A Gyulafehervări
Leveltira. Protocolla. F2 XI. 198-199. foi.) Sibrik Găspăr: 1595. ăprilis 3.
Capitaneus aula nostrae familiarium. MOL F szekcio. A Kolozsmonostori Konvent Orszăgos
Leveltăra. Cista Comitatuum. (a tovăbbiakban: Fl7) Corn. Alba Cista I. fasc. li. NIS .. p. A tisztseg
XVI. szazadi terminologiăjăra Sunko Attila: Az erdelyi fejedelmi testorseg archontologiăja a XVI.
szăzadban. Fons I. (1994) 186-214. (a tovăbbiakban: Sunki>, 1994.) 198-200. Az udvari hadszervezet
es ennek reszekent az udvari tokapitâny tisztsegere, az udvari lovassâg szervezetere: Sunki>, 1998.
106.' 109.' 112.' 117-118.
15
Kubinyi, 1995., 322.
16
Palfly Geza: Katonai igazsăgszolgăltatăs a kirălyi Magyarorszăgon a XVI-XVII. szăzadban. Gyor,
1995. (a tovabbiakban: Palffy, 1995) 96.
17
A kirălyi Magyarorszag fOldesuri maganhadsereget;e: Varţa J. Janos: Szervitorok katonai
szolgălata a XVI-XVII. szăzadi dunănruli nagybirtokon. EITK Uj sorozat 94. Bp., 1981. Az udvari
seregre kiili:ini:isen 15-16, 22-23.
Kăptalan Orszăgos
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keletkezese kozott eltelt kis hijân szâz esztendo, valamint az adatok toredekessege
6vatossâgra iot. igy tovâbbi fomisok esetleges felbukkanâsâig a XVII. szâzad
utols6 hannadâban fennâll6 intezmenyt nem tekinthetjilk egyertelmuen a XVI.
szâzad vegi gyakorlat egyenes folytatâsânak 18 •
Az. egyik leglenyegesebb kerdes, a fenti itelkezesi esetekben egyâltalân
azonos f6rumr61 van-e sz6? Elkepzelheto ugyanis, hogy amig a fejedelmi udvamep
felett a kozepkori hagyomanyoknak megfelel0en az udvarmester itelt, addig az
udvari fejedelmi (tulajdonkeppen magânfoldesuri) sereg tagjai felett a fejedelem
megbizâsab61 az udvari fOkapitâny, esetleg nem is ugyanazon bir6sâg vezetojekent.
Alâtâmasztja ezt tovâbba, hogy Kerekes Balâzs mint a fejedelem udvari familiârisa
szerepel alpereskent, valamint az a teny, hogy az udvari lovassâg az udvari
familiârisi szervezetre epiil, att61 el nem vâlaszthat6. Az. udvari gyalogok eseteben,
j611ehet ezuttal is egy kivâltsâgolt retegrol van sz6, ilyen kapcsolatr61 a
rendelkezesre âll6 fomisok alapjân nem beszelhetiink19 • A fejedelem azonban
szemelyes itelkezesi hatâskoret atruhâzhatta mind az udvarmesterre, mind az
ud vari fOkapitânyra, egy es. ugyanazon bir6sâg eseteben is, mint ahogy a fejedelmi
udvar bonyolult egysegere mutat, hogy az udvari familiâris felett itelkezo bir6sâg
tagjai kozott talaljuk szâszfalvi Uzâr lstvânt, az udvari gyalogsâg kapitânyat
("capitaneus peditum aulae ") is! 20 • Az. igazsâgszolgâltatâs szervezeti valtozâsa az
egesz Erdelyi Fejedelemseg kormânyzatât erinto, Frâter Gyorgy âltal 1542-1543
folyamân megkezdett reform reszekent es kovetkezmenyekent mehetett vegbe. 21
Szapolyai Janos kormânyzata ugyanis a kozepkori Magyarorszâg kormânyzati
rendszerenek es ennek reszekent a curia militarisnak tovâbbeleset jelentette22,
18
"Instructio udvari gyalogink hadnadgyanak 7. Ha valaki gyilkossăgban, paraznasâgban, lopăsban,
vagy egyeb czegeres vetekben talaltatik, azt a Hadnagy torveny szerint biintesse udvari szekiinkon.
[S. A.] 9. Valakik egy mâssal 0szve vesznek szokott torveny szerint a Hadnagy igazetassa s biintesse
s ha nagyob a gonoszsăg udvari els0 tiszteink[ne]k is meg jelencse." MOL Kincstâri leveltărak. E
szekci6. (a tovăbbiakban: E szekci6) A Magyar Kamara Archivuma. Lymbus. E 211 III. ser. 22. t. No.
115. Utasităs az udvari gyalogok hadnagyănak.
19
Az ud vari gyalogokra reszletesebben: SunkO, 1998.
20
A blr6săg tagjaira vonatkoz6an lăsd a kOvetkezo fejezetet.
21
Ember Gyozo: Az ujkori magyar kOzigazgalăs tOrtenete Mohăcst61 a tOrOk kiuzeseig. Bp., 1946. A
MOL kiadvănyai. III. Hat6săg- es hivataltMenet I. 390-396. p., Frăter GyOrgy, ff>kent gazdasăgi,
~szervezâ tevekenysegere: Oborni Teriz: Fniter Gyărgy kincsart6săga Erdelyben. In: Hid a szăz.adok
felett. Tanulmănyok Katus Lâszl6 70. szOletesnapjăra. Foszerk. Hanăk Peter. Szerk.: Nagy Mariann.
Pecs, 1997. 61-76.
22
1527 VI. 13. Buda. Az idezâlevel bemutatăsa utăni măsodik napon a budai kăptalanjelenti Bekeny
Benedek szemelynoknek, hog)t boldog Barnabăs apostol iinnepen (1527. VI. 11.) Buda văniban az
1527. VI. 7-en, Budăn kelt idezest - melyben I Janos Magyarorszăg kirălya Lădonyi Mikl6s felperes
becsiiletbeli iigyeben Kaszăs Mikl6s 6budai polgărt, mint alperest a curia militaris ele idezi,
szemelyes megjelenes kOtelezettsegevel, jelen idezâlevel ătveteletâl szămitott hatodik napra - az
alperesnek bemutatta. 1527. VI. 16. A felperes a bir6săgon az elolrt idopontban szemelyesen
megjelent, mig az alperes nem jelent meg. MOL P szekci6. A Kisfaludy csalăd idosebb ăgănak
leveltăra. P43 I Idorendi sorozat. Borta G/Jbor. Konszolidăci6s kiserlet 1526 utăn. In: Szăz.adok III.
(1977) 4. 635-677. (a tovăbbiakban: Barta, 1977.) 655. 1527. VII. 12. Lelesz: Az idezâlevel
bemutatăsa utăni napon a leleszi konvent jelenti az uralkod6nak, hogy boldog LOrinc Onnepe utăni
vasâmapon (1527. VII. 11.) Sărospatak văniban az alpereseknek az 1527. VII. 29-en, Budăn kelt
idezolevelet - melyben I Jănos Magyarorszăg kirălya Dob6 Ferenc felperes becsOletbeli Ogyeben
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halâla utan, elsokent Frâter Gyorgy szervezo tevekenysege hatâsâra, fokozatosan
speciâlis, csak az Erdelyi Fejedelemsegre jellemzo kormânyszervek es tisztsegek
jottek letre, ugyanakkor szâmos regi tisztseg szfmt meg, illetve olvadt beie az uj
struktUrâba. tgy nem leteztek a curia militaris vezeteset korâbban ellât6
tisztsegviselok, az orszâgbir623 es a szemelynok24 sem, ut6bbi feladatkorenek egy
reszet a praeses, az orszâggyiiles es egyben a Fejedelmi Tabla elnoke vette ât25 •
Bir6tarsak

Mig a bir6sâg lehetseges vezetojevel kapcsolatban a killonbozo
szabâlyzatok adnak eligazitâst, addig a bir6târsak szemelye korântsem ennyire
rogzitett. A Negyeskonyv sem emliti a bir6târsakat, az intezmeny bizonyâ.ra ekkor
is esetrol esetre megalakul6 tâ.rsasbir6sâgkent miik0dott26 • fgy meg kell elegedniink
avval, hogy a bir6sâg a kozepkorban aulicusokb6l, majd oda kirendelt
itelomesterekbOl es f0papokb61, bâr6kb61, orszâgos nemesekbOI, mint fogott
birăkb61 âllott27 •
Az Erdelyi Fejedelemsegben miikodo bir6sâg iteletlevele eseteben
pontosan ismerjiik a bir6târsak tisztseget. Koziiliik a legnevesebb es a legmagasabb
tisztseget viselo Lâzâr lstvân, az udvari gyalogok kapitAnya ("capitaneus peditum
aulae''), Bâthory Zsigmond korânak kozismert, fontos szemelyisege28 • Majd a
tobbiek felsorolăsa kovetkezik: Bartakwit Horvât Jânos, gyulafebervâri provisor
(provisor A/bensis), Balasfi Jânos, gyulafehervâri requisitor (requisitor Albensis),
Răe Bâlint29, S6lyomkovi Pet~ hadnagyok (centuriones), Toldi lstvân, a Peter
vajda elleni kesobbi hadjârat egyik vezeralakja31 6vâri Istvân32• az alperessel
Pă16czy Katalint, Paskay Gyorgy ozvegyet es fiăt, Csaholy Imret, mint alpereseket, szemelyes
megjelenes kOtele:zettsegevel a curia militaris ele idezi, jelen idezâlevel ătveteletOI szămitott hatodik
napra- bemutatta. MOL. E szekci6. A Magyar Kamara Archivuma. Neoregestrata Acta. E 148. Fasc.
803. No. 10. : Barta Gilbor: A mohăcsi csatăt61 a sztambuli egyezsegig. /I. Janos kirăly tl!rtenete, elso
kooyv./ Kandidătusi ertekezes. Bp. 1983. (a tovăbbiakban: Barta 1983) 185.
23
Hajnik, 1899. 64., Degre, 1935. 51-52., Bertenyi, 1916. 41.
24
A s:zemelynl!k - a Jagell6-kori elozmenyeknek megfelell>en mlikl!do - iga.zsăgszolgăltatăsban
betoltott szerepere: Barta 1983, 185-186.
25
TrOc:simyi, 1980. 355.
26
Degre, 1935. 57.
27
Hajnik, 1899. 65. Karacsonyi, 1891. 486. Kubinyi, 1995. 344.
28
Reszt vett Băthory Istvan hadjărataiban, majd Băthory Zsigmond politikai (1594., 1598.) es
hăbonls (1596. Mezâkeresztes) kOzdelmeinek egyik tos:zereploje, a sellenberki OtkOzetben (1599 nov.
3.) esett el. Eletere: SunkO, 1998. 118-119. Tisztsege: SunkO, 1994. 204-205.
29
1594. Julius I. "Vitezlo Răcz Bălinth, urunk onagysăga gyalogh hadnagya" Gyulafehervăr văros
jegyzl>kooyvei. Gyulafehervăr văroskOnyve. 1588-1674. Gyulafehervăr văros Wrvenykezesi
jegyzâkl!nyvei. 1603-1616. Bev ., jegyz. Kovacs A ndras. Erdelyi Tortenelmi Adatok VI. 2. Kolozsvăr,
1998. (a tovăbbiakban: Gyulafehervări jk.) 23.
30
. 1589. jilnius 24. "S6lyomk00j Peter deăk, urunk onagysăga, az fejedelem gyalog hadnagya"
1594.julius 14. "S61yomk0Uj Peter deăk, urunk onagysăga, gyalogy [!] hadnagya". Gyulafehervări jk.
18., 24. p.
31
"[Jegyz.et a keziratban: Emleksz.em e:zekre, amikor megtortek; kihagyta azonban Tholdi Istvant es
Szekely M6zest, holott elsl>sorban az o okossăguk es bătorsăguk vitte veghe mindezt, amint egy
Erdelyben. Nagyfalvy Gergely.]" Baranyai Decsi Janos magyar hist6riăja
enekben el<'> is

adtlim
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megegyezoen, a fejedelem udvari familiârisai ( "au/ae familiares eiusdem domini
principis ") valamint Nyiro Istvân33 es Szab6 Istvăn, 34 gyulafebervâri es măs
nemesekkel (aliisque complurimis Nobilibus), amely kitetel val6szinuleg
fonnulaszerii. Ez az osszetetel nagyreszt megfelel a kozepkori elvnek, miszerint a
bir6sag vezetoje "az udvarhoz tartoz6kkal" es măs, fogott birâkkal itelkezett35 • A
provizor, amellett, hogy maga is a fejedelem familiârisai koziil kerillt ki,
bir6târskent val6 szereplese mas szempontb61 is indokolt: a birtok - eruttal a
fejedelmi szekhely - es nepe felett gazdasagi, kozigazgatâsi es bir6i joghat6sâga is
volt, azaz itelkezesi gyakorlattal is rendelkezett36 • Gyulafehervâron ugyanis a
jogszolgâltatâs legfelso szintjet a fejedelem neveben birâskod6 udvarbir6 es
valasztott illnokokbol all6 (uri) szeke kepviselte, amely fellebbviteli forum volt. A
fejedelem bizalmas embere es 1609-1612 koz0tt udvari fOkapitănya (!)37 Bethlen
Gâbor azonban - âltalănos szokâs Jeven, hogy az alperest sajât torvenyszeken kell
perelni - nemely esetben elt a szemelyes birăskodăs lehetosegevel a szolgâlatâban
all6 a)pereS eS VârOSÎ fe)pereS iigyeben38 ,
Az udvari gyalogsâg ket haclnagyănak, Râc Bâlintnak es S61yomkovi
Petervek reszvetele a bir6sâgban az alperes - es maguk a birâk - azonos, az
udvarhoz katonai szolgâlattal is kotOdo jogâllăsănak kovetkezmenye lehet.

A felperes
Tovâbbi lenyeges elteres a magyarorszâgi gyakorlatt61 a felperes Kârmăn
aga szemelye. 6 ugyanis nem a fejedelem udvarănak tagja, meg csak nem is
alattval6ja, hanem moldvai kereskedo. Lehetseges, hogy ez a teny - vagy a
joggyakorlat erdelyi m6dosulâsa - vezetett a szabâlyzatokban hangsulyozott elv
mellozesehez, miszerint a curia militaris elott mindket felnek szemelyesen es nem
iigyvedje âltal kepviselve kellett megjelennie39, ezuttal a felperest Gâltoi Ferenc
prokurâtor kepviselte.
Az alperes
Kerekes Balâzs40 , a fejedelem udvari familiârisa ( "aulae familiaris domini
[ 1592-1598). Forditotta es a bevezetot irta Kulcsar Peter.Bp„ 1982. (a tovăbbiakban: Baranyai 1982.)
74.
32
Szerepel az udvari lovassăg 1586. julius 19-i osszeirăsăban. 2 16ra kap 8 forintot. MOL F szekci6.
A Gyulafehervări Kăptalan Orszăgos Leveltăra. Lymbus. F 12 1/c t.
33
Nyiro (Niro) lstvăn. 1596. mărcius 10., 1605. âprilis 23. Gyualafehervâri jk. 25„ 145.
34
A nev gyakorisâga miatt a szemely egyertelmii azonosltâsa a GyulafehCrvări jegyzi'>kOnyvekben
nem volt lehetseges.
35
Hajnik, 1899. 65. Karacsonyi, 1891. 486. Kubinyi, 1995. 344.
36
Ember, 1946. 484-485.
37
Trocsanyi, 1980. 339.
38
GyulafehCrvăr jk. 7-8. p. 1608. Junius 16. „Betlen Gâbor uram o nagysăga megizente volt bir6
uramnak, hogy az o szolgâjănak felesegevel valakinek mi pOri vagyon, Devăr61 feljOtteben kesz
tOrventh tenni felole.". Uo. 237.
39
Hajnik, 1899, 64.
40
Feltetelezheti'>en azonos az 1580-ban Bâthory Istvăn Newel es Zawolocz orzesere kirendelt magyar
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principis "). Ez indokolja a speciâlis bir6sâg osszehivâsât. Kerekes Balâzs mint
udvari familiâris a fejedelemi udvarba bejâratos, ott igen otthonosan mozg6
szemely lehetett, hiszen Bâthory Zsigmond legsziikebb komyezetehez szoros,
csalâdi szâlak filztek. Felesege, Marcell nevu fiânak anyja, Chalidonia
Squarcialupi, aki a fejedelem orvosânak (doctor medicinae principis) az unitârius
Blandrata korehez tartoz6 jeles humanista, piombi6i Marcellus Squarcialupusnak a
leânya41 !
Lak6helyiik is a fejedelmi szekhelyen, Gyulafehervârott volt, a Szebeni
mâskent Olasz utcâban42 , amit a fejedelmî udvarhoz va16 kotOdesilk îndokol, hîszen
eppen a XVI. szâzad vegetol kezdve - velhet6en mar ekkor tudatos telepites
folyomânyakeppen - az udvari hadak tagjaînak, szâmos kek drabantnak telke es
bâza is megtalâlhat6 volt ugyanezen vârosban43 ! A foldbîrtokkal 44 îs rendelkezo
Kerekes csalâd tarsadalmî k<:ltOdeset segit meghataroznî azok kore îs, akîknek az
ozvegy kisebb-nagyobb osszegeket hagyomânyozott. Koziiliik nehânyan szinten a
fejedelmî udvarban teljesitettek szolgâlatot4 5•
A fejedelemtol kapott feladat îs az,udvartartâshoz (aulahoz) tartozâsânak
megfelelo. Joggal tekîntheto a kozepkori gyakorlat folytatâsanak, hogy a vajdai
menlevel nelkill Erdelybe erkez6 moldvai kereskedok "marhâinak" lefoglalâsara a
fejedelem udvari familiârisât kiildi ki, hiszen rendkiviil hasonl6 feladatokat
(peldâul az illegâlisan exportâl6k elfogâsa, letart6ztatott szemely ing6sâgainak,
birtokoknak, haj6knak a lefoglalasa, ad6szedes) lâttak el măr a Mâtyâs-kori
aulicusok is46 •
lovassâgăban, tovăbbă az udvari lovassâgban, I 586-ban es I 596-ban is szereplo szemellyel. Băthory
Istvan lengyel kiraly udvari szămadâskonyveinek magyar es erdelyoszăgi adalekai. kiad.: Veress
Endre. Bp., 1918. 116-117. MOL F 12 l/c t, Merenyi Lajos: Băthory Zsigmond fejedelem udvari
lo.vassăga. In: HadtOrtenelmi Kozlemenyek VIII. ( 1894.) II. I 08-113. 11 O., SunkO, 1998. 112.
41
1597. julius I. Gyulafehervăr. Băthory Zsigmond erdelyi fejedelem Petrus Angelus Musitanus
lovâszmester (cavalcator) es Daniel Blondelius gy6gyszeresz (apothecarius) gyămok keresere sz6r61
sz6ra ătirja es megerositi nehai Chalidonia Squarcialupus, nehai Kerekes Balăzs (a fejedelem udvari
famillărisa) ozvegye 1597. ăprilis 20-ăn Gyulafehervărott kelt vegrendeletet. MOL. F szekci6. A
Gyulafehervări Kăptalan Orszăgos Leveltăra.Cista comitatuum F4 Comitatus Albensis. Cista 4. Fasc.
5. Nr. 7. Fentiek ismereteben măr nem meglepă, hogy a gyermek, Kerekes Marcell gyămjai is a
fejedelmi udvarhoz tartoz6 szemelyek. A fejedelemhez szorosan kOtOdo tisztsegek eseteben ez nem
volt peldătlan: Sâsa Jănos az udvari gyalogok kapitanya I 585. januar 18-ăn Gyulafehervărott kelt, ( es
1585. februăr 5-Cn Băthory Zsigmond ăltal megerositett) vegrendeleteben gyermekei gyămjăul magăt
a fejedelmet, Băthory Zsigmondot, es foudvarmesteret Gălffy Jănost kCri fel. "Confirmatio
Testamenti Egregii quondam Joannis Sasa, Capitanei peditum Aulae Illustrissimi Principis
Transylvaniae". MOL F szekci6. Erdelyi Fejedelmi Kancellăria. F I Libri Regii. I. Sigismundi
Băthori 281' -282' foi. Eletere Cs magăra a vegrendeletre reszletesebben: SunkO, 1998 114-116.
42
Szomszedok: Komives Jalcab Ozvegye, egregius Bettlen Ferenc, circumspectus Lalcatos Lâszl6.
MOL F4 Comitatus Albensis. Cista 4. Fasc. 5. Nr. 7.
43
SunlcO, 1998. 121.
44
Kajanyel vagy Kajănd. Zarănd vânnegye, Devăt61 esz.akra. Ma: Ca.inelu de Jos. Hunedoara j.
România.
45
Petrus Cavaniolus a fejedelmi fegyverhăz eloljăr6ja (praefectus olim armarnentarii principis). F4
Comitatus Albensis. Cista 4. Fasc. 5. Nr. 7.
46
Kubinyi Andrtis: A Mătyâs-kori ăllamszervezet. In: Hunyadi Mătyâs. Emlekkonyv Mătyâs kirăly
halălănalc 500. evfordul6jăra. Szerk.: Răzs6 Gyula, V. Molnăr Lăszl6. Bp., 1990. 53-147., 67-68.
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Az eset
A vad alapjaul szolgâl6 cselekmeny a felperes, Kârmimy aga iigyvedjenek
eloadâsa szerint a k<>vetkezo volt: 1591 nyarân (aratils taiba) Bathory Zsigmond,
azzal az utasitâssal kiildte ki udvarab61 Kerekes Balâzst, hogy mţvel az erdelyi
fejedelem akarata ellenere Moldvab61 engedely nelkiil erkeztek Peter vajda47
szolgâi, azokat a boerokat, akiknek a vajdat61 ervenyes engedelye (igaz levele)
nincsen, tart6ztassa fel, ârujukat vegye lajstromba, ellenben az ervenyes okmânnyal
rendelke:zOket "ne bântsa". Ezt az utasitâst szegte meg, a vad szerint, Kerekes
Balâzs, amikor a felperest ervenyes levele dacâra elfogta, es tizenket napig fogva
tartana, minden ârujât - melyet a kesobbiekben tetelesen felsorol - lefoglalta es
elvitte. Kârmâny aga hiaba kerte, hogy âruit tanuk elott lajstromba vegye, es
alperest javaival egyetemben vigye a fejedelem szine ele48 •
A cselekmeny tobb olyan elemet - a felperes ervenyes menlevelenek
(salvus conductus) megsertese, az egyedOI uton levo kifosztâsa es fogsagba vetese
- foglal magaba, melyek kiilon-kiilon is az adott bir6sâg ele vonhat6va teszik a pert
es kimeritik a hatalmaskodâs fogalmat is49 •
Az itelet

A forrâs csonkasâga kovetkezteben a hozott vegzes ismeretlen es ez az
47

Erdemes roviden 0sszefoglalni az iigy koztorteneti hâtteret.. 1592. VI. 10. Hodor csausz Crkezett
ferrnânnal Bâthory Zsigmondhoz, minek ertelmeben a szultân Aron moldvai vajdât letette, ezert ha az
Erdelyen ât menekiilne, fogassa el, es kincsevel kiildesse be a Portâra. Aron azonban egyenesen
Konstantinâpolyba indult, de Szinân a văros elott elfogta, es vasba verve vitte a szultân ele, aki
miutân haragjâban le akarta tenni Szinânt., "megsajnâlta Aronf', es a fejedelemsegbe a konlbbi
feltetelekkel visszahelyezte." Ekozben egy bizonyos Peter, Sândor vajda fiânak adva ki magât
Lengyel- es Oroszorszâgban felfogadott kozâkokkal lerohanta Jâszvâsârt, elfoglalta a vajdai szeket,
koveteket kiildott Erdelybe es a Portâra, ahol adOfi:zetCst ajânlott, de elutasitottak. A Porta egy csapat
elen Moldvâba kOldte Aront s megparancsolta a fejedelemnek. hogy o is indltson hadakat Moldvâba.
Bâthory Zsigmond fOvezerre Sibrik Gâspârt, udvari katonasâgânak kapitânyât laulae militum
praefectus/ nevezte ki, aki minden ellenâllâs nelkiil âtkelt a havasokon, egyenesen Jâszvâsâr ellen
ment. Peter - miutân kivezette csapatait a văros moge es csatâra kesziilt, âm zomCben erdelyi
gyalogsâga cserbenhagyta, - fogsâgba esett. /1592. X. 11./. Veli beg bevonult Jâszvâsârba /X. 15./,
visszahelyezte Aront. Petert, akit az erdelyiek kiadtak, Aron keresere, orrât levâgva, megcsonkitjâk.
majd a szultân parancsâra Konstantinâpolyban, vaskamp6ra akasztva kivegzik. EOE III. 288-289.
Baranyay 1982. 70-73. p.
48
"Akkoris kenalta ezzel Balas wramat, ne ved el egy marhamat, hanem it Birak polgarok wadnak,
jamborok wadnak hiuasd eleo eoket, es azok eleot zamzerint 9fasd lagistromba minden marhamat es
marham mellet en magamatis wygy eo Nag[ysâg]a eleibe, minden marhamat fel iratlan fel rakta es el
hozta, en magamat penig fogwa hagiot ott." Lâsd Fiiggelek.
49
A 1486. evi tOrvenyben meghatârozott esetek kOzOI az egyedOI uton levo egyedOI levo âltali
kifosztâsa (si solus a solo in itinere nullo spectante spoliaretur) kitetel âll a Kerekes Balâzs âltal
elkOveten cselekmenyhez legkOzelebb, bâr itt is van a tOrvenytol eltero mozzanat, hiszen a
cselekmeny jellegebOI fakad6an szinte biztosra veheto, hogy Kerekes Balâzs nem egyedOI kOvette el
tettet es a kereskedo sem egyedOI utazott. DRH Decreta Regni Hungariae Gesetze und Verordnungen
Ungarns 1458-1490. Francisci DOry collectionem manuscriptam additamnetis auxerunt, comentariis
notisque illustraverunt Georgius B6nis, Geisa Erszegi, Susanna Teke. Bp., 1989. II. 277. p.
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itelkezesî gyakorlat megâllapitâsât szînte lehetetlenne teszi. Jelen esetben nem ad
segitseget a korâbbî hasonl6 iigyek anal6giâja sem, hîszen mîndossze egyetlen
iteletlevelet ismerilnk, amely tulajdonkeppen bekitobir6sâgi donteskent foghat6 fel,
es mint ilyen akâr atipikusnak is minosillhet5°.
A szabâlyzatokban51 kilâtâsba helyezett biintetes, a becsiiletvesztes
kimondâsâra - eppen annak sulyos, a vesztes jogkepesseget îs befolyâsol6
kovetkezmenyei miatt - va16szinUleg nagyon ritkân akadt pelda52 • A sulyos itelet
kimondâsât teszi va16szinutlenne az a teny is, hogy ez a killonos jogi forum
eredetileg az uralkod6hoz kozel âll6, bîzalmî emberek egymâs koztî vîtâînak
rendezesere szolgâlt, j61lehet hatâskore folyamatosan bovillt. Az uralkod6 erdeket
is leginkâbb a felek ilgyeinek elsimitâsa szolgâlta. Amennyiben anyagi termeszetu
kârokozâs is szerepelt az ilgyben, a kârterites es birsâgolâs tunik elkepzelhetonek.
Osszefoglalas

Hangsulyozand6, hogy a szukos forrâsbâzis - jelen esetben egyetlen ismert
csonka iteletlevel - alapjân bir6sâg rendszeres miikOdeset, kovetkezeskeppen az
udvari fOkapitâny esetleges birâskodâsi hatâskorenek kerdeset a kutatâsok mai
szîntjen megnyugtat6an megvâlaszolnî nem tudjuk.
A csekely szamu forrâs ellenere bizonyitottnak tunik, hogy az Erdelyi
Fejedelemseg joggyakorlatâban îs elt egy, kifejezetten a fejedelmî udvar
50

1516. VIII. 20. Buda. SzentgyOrgyi es Bazini Peter orszâgbir6 magyar nyelvii iteletlevele kOvendi
Szekely Mik16s felperes es dobrakucsai Nelepeczy Ferenc alperes becsiiletsertesi iigyeben. (1515. I.
25 tâjăn KOrOsOn, a horvâtorszâgi rendek gyiilesen Nelepeczy Ferenc Szekely Mikl6st becsUleteben
râgalmazta.) Kritikai kiadâsa: KOzepkori leveleink (1541-ig) szerk.: Hegediis Attila es Papp Lajos.
Regi Magyar Leveltar I. Bp., 1991. 55-58. Az egesz iigy reszletesen: Karacsonyi 1891.
51
"De comite seu Judice Curiae Maiestatis Regiae, et de judicio causarum factum honoris
concementium." MOL. E szekci6. A Magyar Kamara Archivuma. Acta Publica. E 142 Fasc. 38. No.
23. Regi jelzet: Dl 2404. Quadripartitum Pars III. Tit.IX.-X. Observationes processus causarwn
militaris curiae regiae, in facto honoris, usu receptae. CJH. Hajnik, 1899. 64.
52
A becsiiletsertes fogalma es a curia militaris ăltal kir6hat6 biintetesi fonna az infamia es az
"arnmissio honoris et officii" kifejezes alkalmazâsa az Erdelyi Fejedelemseg bUntetojogâban is
ismert, âm hasznâlatuk kOvetkezetlennek tiinik. Mindenesetre szembeOtlo, hogy az arnmissio honorist
kizăr6lag hivatali visszaelesek - peldăul vetkes katonăk biintetesenek elmulasztâsa, a beszăllâsolâs
sorăn elkOvetett visszaelesek - bUntetesere kivăntâk hasznâlni, igy az a felelos tiszt becsUlet es
hivatalveszteset vonhatta maga utăn. Biintetes vegrehajtasăra utal6 pelda azonban ez:Uttal sem
ismeretes. Az ilyen iigyekben birsăgos pereket folytattak le. Ezek szabâlyai sok tekintetben
megkozelitettek a curia militaris eljărâsănak szigorusăgât. Becsiiletsertes miatt inditott birsăgos
perben sem lehetett perhUz6 kifogâsokat eloadni, bemutatott okiratok mâsolatănak kikerese (parium
petitio) is tilos. A XVII. szăzadban a hat6săgi szemely elleni becsiiletsertest ketszeres birsăggal
biintettek. Ammissio honoris et officii biinteteset kapja: a szekely hadnagy, aki a beszâllăsolâs sorân
kărt okoz6 katonât meg nem bilnteti. EOE V. 501. p. 1607. Kolozsvări orszăggyules art. 20. EOE VII.
323. 1616. Gyulafehervări orszâggyules. art. 5. A katonatiszt, aki nem bUnteti mega vetkes katonât.
EOE. X. 221. Vegvâri tiszt, aki a hivatalos postavivot nem lâtja el igazolvănnyal. EOE. XIII. 253.
Katonâk Onhatalmu hazabocsâtâsa, kijelOlt szâllâst61 eltero helyen val6 szâllâsfoglalâs. EOE XVIII.
138. p. ed. mii. 1683. 19. "Inkâbb csak fenyegetes, amit szankci6kent filggesztettek a rendelkezeshez.
Zavaros idokben sokkal sulyosabb bUntetest helyeztek kilâtâsba." Angyal-Degre, 1943. 23. 72., 93. p.
100.
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kivaltsâgolt tagjai, az uralkod6 udvarâhoz s ezâltal szemelyehez erosen kotodo
familiă.risok vitâs iigyeinek jogi megoldâsât szolgal6 forum, mely szâmos kozos
vonâst mutat a kozepkori Magyarorszâg reszben azonos celokat szolgâl6
jogintezmenyevel, a curia militarissal, kapcsol6dâsi pontkent Szapolyai Janos
udvarât jelolve meg53 •
***

MELLEKLET

A. kiadas alapelvei
I. A latin nyelvii sztivegresz ătirăsănăl a humanista helyesirăs elveit ktivetttik. A
roviditesek helyet es azok feloldasăt nem jeloltiik.'
II. A magyar nyelvii sztiveget, tulajdonneveket betiihiven, a rtividitesek feloldăsăt
szogletes zâr6jelben " []" jelolve kozoljiik.
III. Csonka, hiănyos szoveg eseten a hiănyz6 reszt pontozăssal " ... " jeloltiik.
IV. A szoveg formai es tartalmi sajătossăgaira vonatkoz6 megjegyzeseinket
lăbjegyzetekben kozoljiik.

1592. januar 24. Gyulafebervar.
A fejedelem, Bathory Zsigmond parancsara Kiraly Albert, az udvari
lovassag kapitimya, vezeteseve/ osszeU/t birosag iteletleve/e Kerekes Baltizs, a
fejedelem udvari fami/iarisa, a/tal a moldvai Karmany aga e/len e/kovetett
hatalmaskodas ugyeben.
Magyar Orszagos Leve/tar. Erdelyi Orszagos Kormanyhatosagi Leveltarak.
F szekcio. A Gyulafehervari Kaptalan Orszagos Leveltara. Lymbus. F 12

Nos Albertus Kiraly capitaneus equitum aulae illustrissimi princ1p1s
domini domini Sigismundi Batori de Somlio vaivodae Transsylvaniae et siculorum
comitis etc. domini nostri clementissimi. Damus pro memoria per praesentes quod
cum una cum egregii Stephano Lazar capitaneo peditum aulae dicti domini
principis, Joanne Horwat Bartakwit provisore Albensi, Joanne Balasfi requisitore
Albensi, Valentiri'o Racz, Petro Soliomkeowi, centurionibus, Stephano Toldi altero
Stephano Owari' aulae familiaribus eiusdem domini principis, Stephano Nyreo
altero Stephano Zabo Albensi, aliisque complurimis Nobilibus, ex speciali
commissione dicti domini principis, în anno Domini praesenti 1592, vigesima
scilicet quarta Januarii pro faciendo inter egregios karmany aga moldaviensem
tamquam actorem, ac Blasium Kerekes, aulae familiarem iamfati domini principis,
veluti in causam attractum judicio, hic Albae Juliae consedissemus. Tune praefatus
actor medio procuratoris sui legitimi egregii francisci Galteowi de Galteo
propositionem suam contra in causam attractum in scriptis exhibuit in iudicio in
haec verba.
53

Jănos kirâly udvari farniliărisaival, illetve a curia militaris ottani miikOdesevel kOIOn tanulmănyban
foglalkozni.

kivănok
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Actor proponit, Anno domini 1591. Aratas taiba vrwn.k eo Nag[ysag]a
bochatta wolt Kerekes Balast ez orzagba, merthogy Peter vai~ak Zolgai, Boeri54
iewttek wolt ide a mi keg[y]elmes wrwnk orzagaba wrwnk akarattianelkewl es
lewelenelkewl ieottenek wolt yde nemelliek, Vrwnk eo Nag[ysag]a illien
tanulsaggal bochatta wolt el Kerekes Balast vduarabol, hogy amely Boerokat a mi
keg[y]elmes wrwnk orzagaba talalna, k}iknek Peter Vaidatol lewelek nem wolna,
azokat meg tartoztatna es minden marhaiokat zam zerent lagistromba fel ima, es
vrwnknak eo nag[ysăgâ]nak ertesere adna, Az k}iknek penig Peter vaidatol lewelek
wolt azokat ne bantana. Mykor kerekes Balas wram eo kegelme Karmany Agara
talalt eo kegelmenek az aganak Peter vaidatol igaz levele wolt, awal eo semmit
nem gondolwan, es abban el ne[m] Jarwan a minemw instructioual wrwnk eo
Nag[ săg]a eotet el bochatta, meg fogta, minden marhaiat el weotte. Akkoris kenalta
ezzel Balas wramat, ne ved el egy marhamat, hanem it Birak: polgarok wadnak,
jamborok wadnak hiuasd eleo eoket, es azok eleot zamzerint :Yrasd lagistromba
minden marhamat es marham mellet en magamatis w}igy eo Nag[ysăg]a eleibe,
minden marhamat fel iratlan fel rakta es el hozta, en magamat penig fogwa hagiot
ott, T:Yzenk.et napig tartottak az wtan fogwa, marhamat eo twggia howa teotte az
mit meg adot benne azt most nem kerem teole, de a mi hatra wagion azokat
teorweny zerent teole meg warom, mint saiat marhamat, k}inek summaiat megis
mongywk. Elseobe kewanom teole, ket zaz giengy zemet, ki negy ezer forint arra
wolt, mely geongy ingien nem en:Ym wolthanem egy Teoreoke wolt, hogy Mezet es
wayat wegiek raita. masodzor ke:yvannyk ket arany gyewreoket, melyben mind az
ketteobe gemant wolt, k:y wolt nioltz zaz forint arra, t}izeneot taller arra.
Harmadzor negy rwhamat kewanom esmeg teole eleo, k:y wont aranj wolt, kY
atlacz55, kY peneg draga scarlat56. Negyedzer wolt t}izenhat poharom, k}iben adot
meg hetet, az kilencze meeg hatra wagion, aztis teole meg kewanom. Eoteodzor
Sainomba57 wagion hatra nala Ezer het zaz hatwan, aztis meg kewanom teole.
Hatodzor wagion kilenczwen eot araniam nala azis hatra wagion aztis meg
kewanom teole teorweny zerent. Hetedzer ozporam58 wagion hat hean t}iz ezer oda
aztis meg kewanom. O penzis harom ezer. Atlaczomis cyzen egy sing59 wolt egy
wegben aztis meg kewano[m] teole. Tallerom60 wagion neg:Ywen eggyedfel oda.

Boer = boer, bojăr = kivăltsăgolt, nemesi reteg Moldva es Havasalffild teriileten.
Atlacz = atlasz = finomszovet, lăgyselyem. A Magyar Nyelv TOrteneti-Etimologiai Sz6tira. 1-3.
Bp„ 1967, 1970., 1976. (a tovabbiakban: TESZ) I. 194.
56
Scarlat = skarlat = biborcsiga (murex brandaris) festekevel szinezett selyem, altalaban aranyszăllal
ătszOve. TESZ 3. 553.
57
" Sain? 1595: Kiildtem Dyăk Mihălytol 3 ezii.st karikăt, ket darab lapos eziistOcskCt, 3 saint [igy! A
kiadO jegyzete], I aranyat, 2 tallert (SzekelyOkl. V. 159). Magyar Oklevel-Sz6tăr. G)'UjtOtte: Szamota
Istvan. Szerkesztette: Zo/nai Gyula. Bp., 1902-1906. (a tovabbiakban: MOSZ) 825. Valamilyen
Ckszerfajta.
58
Oszpora: nmnmus asper; asper, kis tOrok eziist penz. MOSZ 719.
59
Sing = regi hosszmertek. Itt val6szlnuleg I sing = I "erdelyi rof = 62, 20 cm. A sing es a rof
torteneti viszonyăra: Bogdan Istvan: Magyarorszăgi hossz- es ffildmertekek. 1601-1874. MOL
kiadvănyai IV. Leveltârtan es tOrtCneti fomistudomănyok 6. Bp., 1990. 189-206.
60
Taller = eziist penz. I korm0ci taller = 29, 98 g (1582 utan).
54
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Tbe Personal Jurisdlction of tbe Prince~ Traces of the Military Court
(curia militaris) in the Principality of Transylvania
(Abstract)
In the Principality of Transylvania the personal jurisdiction of the prince
over the soldiers and courtiers (familiares aulae, aulici) - in contrary to the
Hungarian Kingdom - was usual.
This right - which has already been proved conceming the courtiers - in
practice was delegated to the court-marshal (magister curiae) by the edicts of 6.
03. 1583. and 24. 07. 1682.
In Transsylvania the special court ofjustice of the prince had jurisdiction
over the highest layer ofthe (armed) servants (familiares aulae) just li/ce during the
Jagel/o-period in Hungary, and was led by their own commander, chief captain of
the Court (supremus capitaneus aulae, alias capitaneus aulae familiarium
illustrisssimi principis). The prince had a possibility of delegating his own personal
jurisdiction to the court-marshal and the captain, as weJI, even in case of one and
the same court. Otherwise the courtiers were judged in their own court led by the
court-marshal according to the medieval traditions coruerved and inherited by the
Szapolyai-govemment, whereas the members of the multi-fanctional military forces
of the prince, (the cavalry and the famous "blue infantry of Court'') as a
landowner were under the jurisdiction of the chief captain of the Court (supremus
capitaneus aulae) as a leader of the other special court (udvari szek) mentioned
first in 1679.
The constitution of the court captain of the infantry of Court (capitaneus
peditum aulae), a provisor ofAlba Iulia (provisor Albensis), archivist ofAlba Iulia
(requisitor Albensis), lieutenants (centuriones) courtiers of the prince (aulae
familiares eh1sdem domini principis) with noblemen of Alba Iulia and others
(aliisque complurimis Nobilibus), for the most part co"esponds to the medieval
structure.
The plaintiff, a merchant of Moldavia, did noi appear in court personally,
a lawyer (procurator) represented him. The dejendant was a courtier (aulae
familiaris domini principis) and this fact was reason for the convocation of the
special court. He was in c/ose connection with the prince because his father-in-law
was the Italian doctor ofthe prince (doctor medicinae principis). His residence was
in Alba Iulia in the "Italian street" (platea Olasz utca vocata) li~ that of the other
servants and courtiers e.g. the blue infantry.
It seems to be a medieval legacy that the defendant as a couftier (familiaris
aulae) was sent out by the prince fn order to co'l!fiscate the goods of the Moldavian
merchants who did not have a valid license of voivoda of Moldavia, because the
members of the privileged social layer (aulici) had a very similar duty even in the
61
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fast third of the I 4'h century. But he - in spite of the /act that the plaintiff had a
valid license (igaz levei) - arrested the merchant and confiscated al/ his goods.
Since the single sentence letter has survived only in a single truncated copy the
judgement is unknown and it makes the determination of the practice impossible,
but supposing that this special court served the solution of the legal cases of the
courtiers (familiares aulae domini principis) compensation and fining seem.f
probable as 11 sentence.
lt is needless to emphasize that on the narrow base (i.e. a single truncated
document) of the historical sources referring to this problem, the question of the
regular personal jurisdiction of the prince is extremely difficult to answer
satisfactorily. However, the existetu;e of a special court serving the privileged layer
(familiares aulae) showing a large number of common elements with the medieval
military court in Hungary transported by the Szapolyai government structure to the
Principality o/Transylvania seems to have been proved.
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Sistemul instituţional al scaunului secuiesc Mureş
în perioada principatului autonom al Transilvaniei
Sandor PAL-ANTAL

În Transilvania feudală comunităţile diferitelor districte şi regiuni au
format organe autonome, care au funcţionat în decursul timpului sub controlul şi
supravegherea puterii centrale. Districtele româneşti, comitatele nobiliare,
scaunele săseşti şi secuieşti, în decursul formării şi funcţionării lor, au constituit
autonomii locale cu trăsături individuale şi în multe privinţe cu particularităţi
esenţiale.

Autonomia, în înţelesul de azi al cuvântului, este dreptul (unui stat, al
unei regiuni, al unei naţionalităţi) de a se administra singur în cadrul unui stat
condus de puterea centrală 1 • Examinând din punct de vedere al acestui înţeles
organismele de administraţie şi justiţie transilvane, atât cele medievale, cât şi
cele din feudalismul târziu, rezultă că comunităţile teritoriale dispuneau de o
autonomie largă, chiar dacă gradul ei de manifestare în anumite epoci a fost mai
redus. Trăsăturile lor comune constă în aceea că, lăsând neatins dreptul de
control şi supraveghere al puterii centrale, au funcţionat ca autorităţi autonome
administrative şi judecătoreşti.
Elementete mai importante ale autonomiei au fost: dreptul de a alcătui
statute (ius statuendi), de a alege juzi, asesori şi alţi conducători civili şi militari.
La acestea s-a adăugat mai târziu trimiterea de deputaţi la dieta ţării, pentru ca
prin instrucţiunile primite să participe la adoptarea legilor.
În perioada premergătoare secolului al XVI-iea d;epturile comunităţilor
locale au fost reglementate de obiceiul străvechi gentilic. Odată cu formarea
autonomiilor teritoriale, puterea centrală şi-a impus voinţa prin dreptul regal şi
dreptul bisericesc într-o serie de domenii ca: obligaţia militară, dreptul superior
financiar, chestiunile bisericeşti şi religioase, procesele penale în pricini care
periclitau siguranţa publică, dar şi în altele. Decretele şi privilegiile regeşti
conţineau doar o reglementare generală a manifestărilor multiple ale vieţii.·
Raporturile de drept ale comunităţilor au fost reglementate, în completarea
dispoziţiilor general valabile, sau în anumite cazuri paralele cu acestea - ca de
exemplu la secui - de statutele autorităţilor locale.
Alegerea liberă a juzilor a constituit în feudalism.dreptul fundamental. al
oricărei autonomii locale, deoarece el evidenţia autonomia administrativă şi
judecătorească, adică rezolvarea problemelor prin oamenii aleşi din sânul
comunităţii şi apărarea drepturilor locale prin organele alese.
Autonomia administrativă a cuprins toate domeniile vieţii civile. Ea
avea pe de o parte sarcina de a face cunoscute dispoziţiile şi decretele venite din
partea puterii centrale, de a asigura ordinea publică, de a supraveghea exeeutarea
întocmai a obligaţiilor militare şi financiare, de a sprijini pe funcţionarii puterii
centrale şi pe reprezentanţii bisericii, supraveghindu-i în respectarea cadrului
1

Dicţionaru/ limbii române moderne, Editura Academiei R. P. Române, Bucureşti, 1958, p. 56.

https://biblioteca-digitala.ro

104

Sandor Pal-Antal

legal, de a fi aleşi cei ce ocupau funcţii administrative şi judecătoreşti legate de
autonomia judiciară etc., iar pe de altă parte, de a apăra interesele comunităţii şi
a veghea ca drepturile şi eventualele privilegii ale comunităţii să fie respectate.
Viaţa autonomă a fiecărui district ori comunităţi a îmbrăcat trăsături
proprii în cadrul creat de condiţiile istorice. Secuii fiind o populaţie cu sarcini
militare, şi organizarea lor reflectă această caracteristică.
Secuii aşezaţi în partea de sud-est a Transilvaniei, numită "pământul
secuiesc" (terra Siculorum), s-au organizat în unităţi teritorial-administrative
numite "pământuri" (te"ae), cum era de exemplu "pământul secuilor din Sepsi"
(Siculorum terrae Sebus), sau, după organizarea bisericească romano-catolică,
"districte", "diocese" (districtus diocessis)2. Odată cu cristalizarea organizării
teritoriale a secuilor s-au creat şi organele lor autonome, numite de la stărşitul
secolului al XN-lea scaune (sedes). Menţionăm că sub denumirea de "scaun" sa înţeles orice instituţie de dezbatere ori de judecată a vreunei autorităţi. Această
denumire, la saşii ardeleni şi la secui, s-a extins de timpuriu şi asupra unităţilor
administrativ-teritoriale respective. Aceste scaune secuieşti erau: Odorhei,
Mureş şi Ciuc, Sepsi, Kezdi, Orbai şi Arieş.
Pentru serviciile militare secuii au primit privilegii, fiind socotiţi oameni
liberi, cu autonomie teritorială, subordonaţi numai regelui prin împuternicitul
acestuia, comitele secuilor. Autonomia lor s-a exercitat prin instituţiile
"naţionale", adică ale întregii obşti a secuilor: adunarea obştească generală,
numită "adunarea naţională" şi scaunul de judecată de apel de la Odorheiul
Secuiesc. Sfera lor de activitate a fost largă. Ea s-a extins asupra problemelor
militare, judecătoreşti, administrative, fiscale, economice, sanitare etc. Pe lângă
instituţiile "naţionale" secuieşti, scaunul era forul care dirija orice manifestare
publică pe. teritoriul administrativ. El era autoritatea de drept a secuilor în
qtanifestările publice sau private de interes comun.
Deşi formarea scaunelor a avut loc în secolul al XIV-iea, primele
atestări documentare s-au păstrat de la începutul secolului al XV-lea3 • Mult timp,
până la sfârşitul veacului al XVI-iea, au existat şapte scaune secuieşti: Odorhei
în valea superioară a Târnavei Mari, Mureş pe valea Mureşului şi a Nirajului ,
Sepsi pe şesul dintre Olt şi Râul Negru, Orbai, în partea stângă a Râului Negru,
Kezdi, în partea de sus a văii Râului Negru de sub arcul Carpaţilor, CiucGiurgeu-Casin, în văile intramontane ale cursului superior ale râurilor Mureş şi
Olt, Arieş, în valea Arieşului. Pe la stărşitul secolului al XVI-iea scaunele Sepsi,
Kezdi şi Orbai s-au unit sub denumirea Trei Scaune. Data unirii celor trei scaune
nu se poate stabili, constituind probabil rezultatul unui proces mai îndelungat.
Între timp, câteva teritorii, care din punct de vedere geografic şi
economic au format unităţi aparte, au devenit aşa-numitele scaune filiale: în

2

Lajos Szâdeczky, A szekely nemzet tortenete es alkotmanya (Istoria şi constituţia naţiunii
Budapest, 1927, p. 30.
Ibidem, p. 31.

secuieşti),
3
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scaunul Sepsi Micloşoara, în Ciuc, Casin şi Giurgeu, iar în Odorhei, Cristur şi
în secolul al XVII-iea, Bărduţ'.
Despre organizarea teritorială a scaunului Mureş avem pentru această
perioadă date extrem de puţine. Există doar o singură menţiune în raportul
comisarilor imperiali din 1552 privind scaunul filial Miercurea 5• Funcţionarea
acestuia o putem urmări însă nwnai din deceniul al patrulea al secolului al
XVII-lea6 • El ne apare drept scaun de judecată ca prima instanţă pentru întregul
scaun, nu şi ca subunitate teritorial-administrativă.
Primele atestări documentare despre satele secuieşti mureşene, care
formau scaunul Mureş, sunt relativ târzii. Ele datează din a doua jumătate a
secolului al Xiii-lea: Ungheni (Naradtew) în 1264, Sâncraiul de Mureş (Siculi
de Sancto Rege) şi Nazna (Naznanus) în 1293, Târgu-Mureş (Novum Forum
Siculorum) în jurul anului 13007• În dijmele papale din anii 1332-1336 sunt luate
în evidenţă deja 42 de aşezări din "districtul" viceprotopopiatului Mureş cu
parohie şi preoţi8. Dacă acceptăm estimările potrivit cărora în acea vreme în
medie 2,5 localităţi formau o comunitate bisericească, numărul total al aşezărilor
din scaunul secuiesc al Mureşului pe la mijlocul secolului al XIV-iea trebuia să
fie în jur de 11 O. Date mai exacte în această privinţă nu cunoaştem decât din a
doua jumătate a secolului al XVI-iea. În această perioadă numărul aşezărilor
oscila în jurul cifrei de 1309• La începutul secolului al XVII-iea existau 132 de
localităţi în scaun, iar la sfârşitul acestuia 124 10 • În secolul al XVIII-iea numărul
aşezărilor scaunului s-a stabilizat la 127, care s-a menţinut până la 1849.

În legătură cu formarea şi locul scaunelor filiale din sânul scaunelor secuieşti vezi mai pe larg
Alexandru Pal-Antal: Organizarea teritorial-administrativă la secui în secolul al XVI-iea, în
volumul: Răscoala secuilor din anii I 595-1596. Antecedente, desfăşurare şi urmări, sub redacţia:
Samu Benko, Lajos Demeny (redactor responsabil) şi Kăroly Vekov, Editura Academiei R. S.
România, Bucureşti, 1978, p. 58-82.
5
Szekely Okleveltar (Culegere de documente secuieşti), p. 99. (În continuare se va cita: SzOkl).
6
Sândor Pal-Antal, Arhiva Scaunului Mureş, în Studii de istorie a naţionalităţilor conlocuitoare în
România şi a înfrăţirii lor cu naţiunea română. Naţionalitatea maghiară, voi. I, Editura Politică,
Bucureşti, 1976, p. 20.
7
Săndor Păi-Antal - dr. Mik16s Szabo: legregebbi Maros megyei telepiUeseink (Cele mai vechi
aşezări pe teritoriul actualului judeţ Mureş), în A Maros megyei magyarsag tortenetebOI (Din
istoria maghiarilor din judeţul Mureş), Marosvăsărhely, sub redacţia Sândor Păi-Antal - dr. Mikl6s
Szab6, Editura Mentor, 1997, p. 19-21. Localităţile în cauză sunt următoarele: Band, Berghia, Beu,
Căluşeri, Cioc, Corunca, Cristeşti, Culpiu, Curteni, Eremieni, Emei, Fântânele, Feketeluk
(dispărut), Gălăţeni, Hărţău, Hodoşa, lvăneşti, Lăureni, Mădăraşul de Câmpie, Mitreşti, Murgeşti,
Nicoleşti, Oroiul Seciusec, Pănet, Porumbeni, Roteni, Sărăţeni, Sâncraiul de Mureş, Sângeorgiu de
Mureş, Sântana de Mureş, Sântana Nirajului, Sântioana de Mureş, Sânvăsâi, Suveica, Şincai (fost
~amşud), Ştefăneşti, Tg. Mureş, Troiţa, Ungheni, Vălenii (fost Oaia).
Documente privind istoria României. C. Transilvania, Veac XIV, voi. III, p..
9
În anul 1567 au fost conscrise pentru repartizarea dărilor 131 de localităţi mureşene, dintre care
două târguri: Târgu-Mureş şi Miercurea Nirajului. În acelaşi timp, în cazul a trei localităţi Stejeriş, Satul Mic (Kisfalud) de lângă Târgu-Mureş şi Tofalău - s-a menţionat că sunt depopulate
(cf. SzOkl, II, 216-218). Satul Mic nu s-a mai repopulat, teritoriul său fiind înglobat oraşului
Târgu-Mureş, ca prediu.
10
Săndor Păi-Antal, Marosszek onkormanyzata a XVII. szazadban (Autonomia scaunului Mureş în
secolul al XVII-iea), (în continuare: Marosszek), mss., p. 2-3.
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După înfiinţarea

principatului Transilvaniei, la secui au avut loc
profunde. Menţinera tânărului stat autonom şi aşezarea pe baze noi a
organismelor sale au pretins eforturi extraordinare şi din partea secuilor. Au
crescut obligaţiile lor nemilitare. În interesul creşterii veniturilor vistieriei şi
pentru acoperirea cheltuielilor mari, a fost introdusă impunerea ordinară adesea şi extraordinară- care era greu suportată, mai cu seamă de secuii de rând.
Perioada sarcinilor deosebit de grele a dus la ruinarea multor familii de secui şi
la accelerarea procesului de generalizare a relaţiilor feudale.
Noile împejurări n-au lăsat neatinse nici rânduielile de organizare ale
secuilor. Încercarea nobililor, a fruntaşilor secui şi mai ales a dregătorilor
princiari de a limita şi chiar lichida drepturile şi libertăţile secuieşti, a fost
întâmpinată cu vie şi dârză împotrivire, folosindu-se ca mijloc de apărare
organele de autonomie. După ce dieta din 1545 ţinută la Târgu Mureş a ordonat
conscrierea impozabililor şi în cele şapte scaune secuieşti 1, secuii, în adunarea
lor obştească, au refuzat să aplice hotărârea, iar scaunele Sepsi şi Orbai s-au
opus în mod făţiş "conumeraţiunii". Trei ani mai târziu, la dieta din 1548, care sa ţinut la Turda, deputaţii secui au încercat să se opună la adoptarea hotărârii
privind darea pusă pe secui, pe motivul că în această chestiune trebuia să
hotărască "adunarea lor naţională" 12 • În acelaşi chip au procedat şi în 1552, la
dieta din Turda, unde delegaţii secui au argumentat că, fiind în număr prea mic,
nu pot participa la adoptarea hotărârii, care urmează să se ia de "adunarea
naţională" din Odorheiu) Secuiesc 13 • Cu alte ocazii nu s-au prezentat la dietă, ca
de exemplu în 1551 la Sibiu.
Pe timpul celei de-a doua domnii a lui Ioan Sigismund, "regele ales" a
procedat la reglementarea impunerii secuilor şi la restrângerea autonomiei lor. A
pus în vedere introducerea şi în Secuime a "dreptului regesc" (ius regium) şi a
14
mărit competenţa juzilor regali în dauna dregătorilor aleşi ai scaunelor •
Odată cu formarea principatului Transilvaniei dregătoria comitelui
secuilor a dispărut. Competenţa sa, ca şi a voievodului, a trecut asupra
principelui. Ştefan Bâthori din 1571 şi principii, care i-au succedat, apoi în
secolul al XVIII-iea împărăteasa Maria Tereza şi urmaşii ei, au luat între titlurile
lor şi pe cel de comite al secuilor.
Supravegherea şi controlul scaunelor secuieşti din partea puterii centrale
erau exercitate acum numai de juzii regali, numiţi de principi dintre oamenii lor
de încredere şi înzestraţi cu drepturi largi. Dieta din 1559 de la Alba Iulia, care sa ocupat aproape exclusiv de problemele secuieşti, a ridicat pe juzii regali
deasupra celorlalţi dregători ai scaunelor, subliniind că ei trebuie să fie priviţi ca
şi comiţii supremi ai comitatelor. Le-a mărit retribuţiile, astfel că jumătate din
amenzi le-au primit ei şi numai cealaltă jumătate se împărţea între căpitan, judele
scăunal şi asesori. În absenţa lor nu se puteau ţine scaune de judecată. Hotărârea
schimbări

1

11

Monumenta comitialia regni Transsylvaniae (În continuare: MonComTrans), editat de Sândor
Szilâgyi între anii 1875-1898, Budapest, 1875, I, p. 225.
12
Ibidem, p. 211, 240.
13
Ibidem, p. 411.
14
Ibidem, li, p. 75, 122-126.
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spune printre altele că: "Vi se dă ca dregători juzi regeşti, care să se comporte în
fiecare scaun în mod lăudabil şi cu demnitatea corespunzătoare maiestăţii sale
regeşti... De aceea de acum înainte juzii regeşti în toate scaunele secuieşti să fie
respectaţi cu cinste şi bună-cuviinţă şi să aibă autoritate prin care să se
oglindească demnitatea princiară cu adevărat, în mod evident şi concludent.
Pentru că maiestatea sa vrea să acorde persoanelor lor autoritate demnă, de
aceea juzii regeşti, dacă nu vor fi ocupaţi în serviciul maiestăţii sale sau al
ţării, să fie prezenţi la fiecare judecată obişnuită în persoană ..." etc. 15 Juzii
regali au şi făcut uz de puterea lor, ceea ce o dovedesc plângerile ridicate
împotriva lor.
Extinderea atribuţiilor juzilor regali n-a fost decât un început în
restrângerea vieţii autonome a secuilor. Schimbarea hotărâtoare a intervenit în
anul 1562, după înfrângerea marii răscoale secuieşti. Potrivit hotărârilor dietei de
la Sighişoara din iunie 1562, primele două stări, adică primorii (fruntaşii) şi
primipilii (călăreţii), au fost recunoscuţi ca nobili, starea a treia, zisă "cei de
rând" (kozseg), a căzut în dependenţă princiară (luaţi sub protecţia principelui,
consideraţi iobagi ai săi). Prin urmare ei au fost excluşi din "viaţa publică" a
scaunului. Nu puteau participa activ la adunările generale şi nici reprezentanţi nu
aveau în scaunele de judecată. Adunarea generală a obştii s-a transformat în
instituţie nobiliară, ca în comitate.
Una din urmările înnăbuşirii marii răscoale a secuilor a fost chiar
lichidarea parţială a autonomiei lor şi extinderea unui control central sever. Între
hotărârile dietei din 1562 ţinută la Sighişoara sunt şi unele dispoziţii privitoare la
activitatea de organizare. Activitatea judecătorească a fost supusă unei
organizări mai riguroase. S-a stabilit ca în fiecare scaun: "atât în scaunele
[filiale], cât şi în scaunele principale juzii noştri regali, juzii scăunali şi asesorii
scăunali să ţină scaun în fiecare a I 5-a zi, să facă judecată, unde juzii regali să
fie prezenţi personal amândoi, ori unul dintre ei... Şi ca judecata să fie demnă şi
să aibă loc în linişte, în fiecare scaun să fie [alese] douăsprezece persoane
principale dintre primori şi primipili cunoscători ai legii şi cu credinţă în
Dumnezeu, care să şijure ..." 16 •
Din lipsă de izvoare documentare, activitatea scaunului de judecată a
scaunului Mureş din deceniile următoare nu ne este cunoscută, dar fără îndoială
a funcţionat dezbătând feluritele cauze reclamate aici.
Sunt deosebit de importante schimbările necuprinse în hotărârile dietei,
dar pe care puterea princială le-a aplicat cu conştiinciozitate. A suprimat dreptul
secuilor la "adunarea naţională", organul cel mai important al autonomiei, a fost
lichidat forul superior de judecată de la Odorheiul Secuiesc, iar juzii regali
numiţi în fruntea scaunelor au fost înzestraţi cu puteri depline. De la forul de
judecată al scaunului, apelul se făcea acum nu la scaunul de judecată din
Odorheiu Secuiesc, ci direct la principe.
Din această perioada nu avem cunoştinţă despre ţinerea adunărilor
generale ale scaunelor .. Dregătoriile de căpitan şi de jude scaunal, cu excepţia
15
16

MonComTrans, II, p. 122-126.
SzOkl, II, p. 163-164.
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scaunului Arieş, au fost lichidate. In 1576 în scaunul Arieş sunt încă amintiţi
atât căpitanul, cât şi judele scăunal, dar subordonaţi judelui regesc. În 1571
Ştefan Bathory a confirmat vechiul privilegiu al secuilor din Casin 17, în care le
era garantată şi alegerea dregătorilor scăunali, dar nu ştim dacă acest drept a fost
sau nu practicat neîngrădit.
În fruntea cetăţilor ridicate în două locuri pentru tinerea în frâu a
secuilor (la Odorheiul Secuiesc şi la Varheghi din Trei Scaune) principele a
numit pârcălabi sau căpitani. Unii dintre ei au exercitat totodată şi funcţia de
jude regal într-unul sau în mai multe scaune. Căpitanul cetăţi din Odorhei era şi
judele regal al scaunelor Ciuc, Odorhei şi Mureş, iar-căpitanul de la Varheghi, a
scaunelor Sepsi, Kezdi şi Orbai. Pârcălabii, în calitate de căpitani, erau şi
comandanţii militari ai forţelor armate secuieşti. Căpitanul cetăţii Odorhei
îndeplinea şi funcţia de căpitan suprem al celor şase scaune, participante la
răscoala secuiească din 1562. Astfel de căpitani au fost Gabor Pekri, între 1562
şi 1564, Pal Banfi în 1566 şi Mihaly Telegdi între 1567 şi 1569.
Judele regal a devenit o autoritate administrativă şi judiciară cu depline
puteri în a doua jumătate a secolului al XVI-iea. După moartea lui Ioan
Sigismund, în 1571, la alegerea lui Ştefan Bathory ca voievod al Transilvaiei,
dar şi mai târziu, secuii au încercat transformarea dregătoriei de jude regal, dintruna îndeplinită de oamenii numiţi de voievod, apoi de principe, într-una
îndeplinită de oamenii aleşi de scaun dintre secui.
Judele regal, ca prim-dregător (începând cu 1562), era numit pe timp
nelimitat, fiind obligat a depune jurământ faţă de principe, a-i executa ordinele, a
strânge impozitele, a apăra drepturile nobilimii etc. Atât hotărârile dietei de la
Sighişoara, cât şi documentele de mai târziu, indică faptul că în scaun,
concomitent, erau câte doi juzi regali, similar comitatelor unde activeau cu
drepturi egale câte doi comiţi supremi. În jurul anului 1575 scaunul Mureş avea
un jude suprem şi doi juzi regali (probabil este vorba de cei doi vicejuzi regali de
mai târziu)' 8•
La sfârşitul secolului al XVI-iea apare şi dregătoria vicejudelui regal
(lat. vice judex regius, ung. vice kiralybir6, alkiralybir6). Nu am putut stabili,
deocamdată, dacă este vorba de o ierarhizare a funcţiei de jude regal în jude
suprem regal şi vicejude regal, sau este vorba despre apariţia a doi dregători noi,
în.calitate de ajutori ai celor de până acum. Primele atestări documentare despre
vicejuzii regali le avem în hotărârile dietei de la Alba Iulia din anul 1594 19 • Pe
cei din scaunul Mureş îi cunoaştem din anul 1598, ei fiind: Istvan Pokay de
Kaposztasszentmiklos şi Gyorgy Ozdi de Galfalva 20• Atunci cei doi vicejuzi
regali, împreună cu notarul scaunului, Istvan Literatus Vâsărhelyi, au introdus în
17

Ibidem, IV, p. 50-52; III, p. 341.

18

Elek Jakab - Lajos Sz.Adeczky, Udvarhely varmegye tortenete a /egregibb idoktol 1849-ig
(Istoria comitalului Odorhei de la cele mai vechi timpuri până în anul 1849), Budapest, 1901, P272.
19
L Sz.Adeczky, op. cit., P- 46.
20
Directia Judeteană Mureş a Arhivelor Nationale, Târgu-Mureş, Arhiva Primăriei Târgu~Mureş,
Acta Politica, 50/1578.
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pe Peter Barrabassy, comandantul

pedestraşilor din scaunul Mureş'.

Dieta de la Sighişoara din 1562 a introdus şi o nouă instituţie, cea a
notarului scăunal. Hotărârea prevedea textual: "În scaune să fie notari juraţi,
care să fie plătiţi ori de procesuanţi cu acea plată care o dădeau trimişilor
pentru munca lor, ori din alt loc, de unde le convine mai mulf'21 • Prima
menţiune despre notarul scaunului Mureş o deţinem din anul 158622 •
La sfârşitul secolului al XVI-iea are loc, pentru o perioadă mai scurtă,
domnia şi peste părţile ardeleneşti a lui Mihai vodă Viteazul, în alianţă cu secuii.
În aceste împrejurări, în 1599, domnitorul a numit în fruntea scaunelor secuieşti
oameni de încredere. Căpitanul scaunului Mureş a devenit Janos Thamasfalvi,
nobil secui refugiat în Ţara Românească, unul dintre sfetnicii voievodului
muntean 23 •
La sfârşitul anului 1601 principele Sigismund Bâthori, revenit la putere,
vrând să potolească nemulţumirile secuilor şi să le câştige loialitatea, le-a
restabilit privilegiile pierdute după răscoala lor din anul 1562 prin diplomele
emise la Deva în data de 3 ldecembrie 160!24• Prin aceste scrisori privilegiale
secuilor li s-a 'asigurat, pe lângă redarea libertăţii (eliberarea din dependenţă
feudală faţă de principe a secuilor de rând), şi reluarea vieţii instituţionale
autonome. Aceste reglementări, completate cu unele prevederi legislative aduse
prin hotărâri dietale, au stat la baza autonomiei teritorial-administrative secuieşti
până la sfârşitul secolului al XVII-iea.
·
În adunările generale ale scaunului Mureş, principalul organ al
autonomiei scaunale, luau parte nu numai primele două stări - a primorilor
(fruntaşilor) şi a primipililor (călăreţilor)- ci şi cea a pedestraşilor. Deseori se şi
menţionează în preambulul protocoalelor faptul că adunarea generală se ţine în
prezenţa celor doi dregători supremi (căpitanul şi judele suprem regal), a viceoficialilor, a primorilor, primipililor şi a puşcaşilor pedeştri din scai.in.
În adunările generale se aduceau reglementări ori statute numite
con.sJitutio sau deliberatio, cu carater general valabil pentru întregul scaun, care
erau necesare peritru garantarea bunului mers al treburilor publice, dar care
completau şi golurile existente în legislaţia ţării. Activitatea de creare a statutelor
în scaunul Mureş poate fi urmărită din anul I 6 I O, de când s-au păstrat
protocoalele scaunului. În protocoalele din perioada anilor 1610-1710 am
identificat în total 72 asfel de "constituţii" ori "deliberări". Acestea se refereau la
organizarea scaunelor ambulante criminale, instrucţiuni date trimişilor la dieta
ţării, stabilirea anumitor cheltuieli ocazionale, reglementarea unor proceduri
judiciare, ocuparea funcţiilor de juzi săteşti, repartizarea şi strângerea dărilor în
21

SzOkl, II, p. 164.
Benko Kăroly, Marosszek ismertetese (Prezentarea Scaunului Mureş), Kolozsvărt, 1868-1869,
f·3 80.
Direcţia Judeţeană Mureş a Arhivelor Naţionale, Târgu-Mureş, Arhiva Primăriei Târgu-Mureş,
Acta Politica, nr.80; Benko Kăroly, op. cil„ p.63.
24
SzOkl, IV, p. 150-154 (pentru scaunul Mureş) şi V, p. 168-171 (pentru scaunul Ciuc); Direcţia
Judeţeană Mureş a Arhivelor Naţionale, Târgu-Mureş, Arhiva familiei Teleki, Miscellanea, nr.
1151, p. 541 (pentru scaunul Kezdi). Privilegiile date celorlalte scaune se pare că nu s-au păstrat.
22

https://biblioteca-digitala.ro

110

Sandor Pal-Antal

unna obligării în a doua jumătate a secolului al XVII-iea a secuilor liberi la
ac.hitarea dărilor faţă de Poarta otomană, şi impunerea iobagilor din Secuime,
care mult timp au fost scutiţi de obligaţii faţă de fisc, folosirea terenurilor
comunale, statutul iobagilor fugiţi etc. 25 •
Exemplificativ, reproducem mai jos câteva reglemenrări: la 5 noiembrie
1610 adunarea generală a scaunului a hotărât: "Dacă cineva aduce cu sine în
casa scaunului vre-o sabie sau altfel de annă, topor, secure, puşcă, baston, va
plăti trei gira, ce va fi executat pe loc"26 • În 1618 au reglementat folosirea
unifonnă a măsurilor de capacitate: "Multă ceartă a fost până acum în legătură
cu mărimea mierţei şi a cupei, a însemnării acestora, [de aceea] domniile lor
delibereazA astfel, ca de acum încolo vicejudele regal să marcheze mierţa, cupa
pentru populaţia scaunului, să poată exista măsură unifonnă pentru întreg
scaun.'m. Prin hotărârea din I martie 1641, legată de procesul lui Toma Zabo
din Nicoleşti împotriva comunităţii săteşti din acelaşi sat se aduc, mai bine zis,
se redefinesc reglementări despre împărţirea pământurilor: "Deoarece
reclamantul solicită pământ de săgeată (nyilat keres) de la săteni, este de acord
legea ca atât primorii, primipilii şi dorobantii care locuiesc în acel sat şi care au
împărţit între ei primorilor, primipililor şi dorobanţilor toate pănnânturile
eliberate din partea nobililor în urma reprimirii libertăţii, să fie reîmpărţite, din
care primorilor să li se dea câte 4 săgeţi, primipililor· 2, dorobanţilor I. În afară
de acestea pământurile de moştenire stăpânite de primori, pământurile cu brazdă
stăpânite de primipili şi dorobanţi să rămână asupra lor neatinse. (Să se dea] şi
iobagilor, care suportă sarcinile satului, câte o săgeată." 28 • In 1699 s-a
reglementat impunerea la dări faţă de fisc a a iobagilor cât şi a nobilior cu o
sesie: "Considerând nepotrivit ca în scaunul nostru iobagii noştri să fie mai mult
împovăraţi cu darea decât în alte scaune, am decis ca şi aici în scaunul nostru, ca
şi în alte scaune oamenii iobagi să dea jumătate de porţie. Pe lângă aceasta există
controversă şi în jurul celor de altă stare în privinţa fonna dării, [de aceea] s-a
hotărât ca acei oameni cu o sesie (edgyh<izhelyi emberek) care n-au atâţia iobagi,
încât darea acestora să egaleze porţia oamenilor cu şase boi, [diferenţa ei,]
stăpânii de iobagi trebuie să o achite. Iar acei dintre aceştia care au numai jeleri,
vor achita porţia revenită lor separat."29 •
Corpul dregătorilor, care conduceau treburile curente ale vieţii publice
din scaun, se compunea din: căpitanul scaunului, judele suprem regal, doi
vicejuzi regali, notarul scaunului şi asesorii juraţi. Conducere era în mâna a doi
dregători cu sarcini de bazA diferite: a căpitanului şi a judelui suprem regal.
Căpitanul scaunului avea în primul rând funcţie militară, judele suprem
regal o avea în schimb pe cea judecătorească. Sarcinile lor, însă, nu erau strict
delimitate, amândoi participau atât la rezolvarea sarcinilor judecătoreşti cât şi la
Păi-Antal: Marosszek, p. 4-6.
Direcţia Judeteană Mureş a Arhivelor Naţionale, Târgu-Mureş, Arhiva Scaunului Mureş,
Protocolul scaunului din 1610 - 1683 (nr. I), p. 16.
27
Ibidem, p. 97.
28
Ibidem,_ Protocolul scaunului de judecată pe anii 1641-1645 (nr. 11), p. 19.
29
Ibidem, Protocolul scaunului de jucleacată pe anii 1650-1725 (nr. 5), f. 203.
25

26
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cele administrativ-organizatorice. Deoarece pentru puterea centrală accentul faţă
de secui s-a pus în primul rând pe latura militară, acest lucru s-a reflectat şi la
ierarhizarea dregătoriilor.
Prin diploma lui Sigismund Bâthori din 31 decembrie 1601 s-a
reglementat modalitatea alegerii căpitanilor şi juzilor regali. Diploma în cauză a
redat scaunului dreptul de a-şi alege dregătorii, rezervând principelui dreptul de
confirmare, adică menţinerea controlului asupra scaunului prin oameni loiali lui.
Scaunul trebuia să aleagă 3-4 oameni dintre nobilii din sânul său în funcţia de
căpitan, dintre care principele desemna şi confirma unul sau doi. La început,
scaunul a avut într-adevăr doi căpitani, unul "suprem", celălalt "vice". După
câţiva ani însă vicecăpitanul, ca demnitar scaunal permanent, a dispărut. Mai
tîrziu va mai apare ocazional, dar pentru scurtă vreme. A dispărut în scurt timp şi
practica alegerii mai multor candidaţi pentru această dregătorie şi s-a menţinut
doar condiţia ca cel numit să fie nobil posesor în scaun. Condiţiile numirii
căpitanului, la insistenţele trimişilor secui, au fost menţionate şi în textul
condiţiilor puse principilor cu ocazia instalării lor pe tron, publicate ulterior în
corpurile de legi: Aprobatele şi Compilatele30• Între condiţiile puse lui Gheorghe
Râkoczi al II-iea figurează următoarele: "să le dea căpitani, juzi regali, generali
din sânul naţiunii lor, care locuiesc faptic în mijlocul lor, menţinându-se întru
totul jurisdicţiunea şi demnitatea măriei sale. Iar alegerea concretă a juzilor
regeşti să rămână într-adevăr în libertatea scaunului domniilor lor." 31 •
Căpitanul scaunului se ocupa cu problemele militare, dar şi cu cele de
altă natură, în primul rând cu menţinerea ordinii publice. Dieta transilvană, în
hotărârile sale din 1602 - 1607, a dispus ca, împreună cu judele regal, căpitanul
să vegheze ca iobagii să-şi satisfacă obligaţiile faţă de stăpâni, să facă dreptate în
neînţelegerile legate de moşii şi să aibă grijă de aprovizionarea cu alimente a
celor ridicaţi la oaste. De asemenea, avea sarcina de a strânge impozitele
ocazionale (în prima jumătate a secolului al XVII-iea secuii cu sarcini militare
nu erau supuşi la sarcinile fiscale obişnuite), fiind răspunzător în acest sens faţă
de comisarul principelui şi era obligat să participe la judecarea iobagilor fugiţi3 2 •
Activitatea celui de al doilea dregător al scaunului, al judelui suprem
regal, s-a extins asupra treburilor judecătoreşti, dar şi asupra chestiunilor
administrative. Din anul 1601 era ales în adunarea generală a scaunului dintre
nobilii secui locuitori în scaun, fiind confirmat de principe. Dar şi aici s-a
întâmplat ca la dorinţa principelui să fie instalat în această funcţie un nobil
nesecui, cum a fost cazul lui Mâtyâs Huszâr de Apalina în anul 1635. Scaunul,
fiind nevoit să-l accepte, cu ocazia instalării sale în funcţie, l-a obligat să se
conformeze unor condiţii ridicate de ei: să ţină deseori scaun de judecată;
animalele găsite în pripas să nu le trimită la reşedinţa sa din Apalina (de lângă
Reghin, în comitatul Turda), ci în satul Ivăneşti din centrul scaunului; în lipsa

30

Aprobatae Constitutiones, în Corpus Juris Hungarici. 1540-1848. evi erdelyi torvenyek,
Budapest, 1900, p. 29, 33, 35, 39.
31
Ibidem, p. 35.
32
MonComTrans, II, p. 43-44.
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lui, vicejuzii să exercite neîntrerupt funcţiile lor de juzi regali; dacă este căutat la
Apalina de vre-un om necăjit să-l primească şi să-i rezolve şi acolo cererea33 •
Judele suprem regal a reprezentat scaunul, împreună cu căpitanul,
notarul şi cu 5-7 primori (în această perioadă zişi şi nobili) la dieta ţării. El a
prezidat, împreună cu căpitanul sau singur, scaunul general de judecată. Au fost
şi cazuri când a participat şi la vicescaunul de judecată.
Vicejuzii regali erau doi, şi funcţia lor era ca "nobile officium",
împlinirea căreia se făcea prin alegere anuală. Atribuţiile lor nefiind stabilite
precis, acestea s-au fixat pe parcurs: în parte erau judecători, în parte executori
de hotărâri şi sentinţt!, dar şi organ de administraţie. Ei vegheau la menţinerea
liniştii publice şi participau la căutarea răufăcătorilor din raz.a scaunului. Lor li
se anunţau cazurile de prevaricaţii, de încălcarea interdicţiilor, de încăierări sau
contrabandă, furturile de cai, animalele dispărute. Supravegheau şi activitatea
juzilor săteşti, prezidau vicescaunul de judecată, ţinut la Miercurea Nirajului. De
fapt, forul inferior de judecată a primit numele de "vicescaun" tocmai după
funcţia demnitarilor care-l conduceau.
Dregătorii principali (căpitanul şi judele suprem regal) şi secundari
(vicejuzii tegali) nu au avut un salariu prestabilit. Veniturile lor constau din
amenzi şi unele taxe încasate. Doar judelui suprem regal i s-a stabilit pe la
mijlocul secolului al XVII-iea prestarea unei zile de clacă pe an din partea
populaţiei.

Notarol a devenit dregător al scaunului spre stărşitul secolului al XVIiea. Activitatea scriptologică la scaun în perioada anterioară era foarte redusă.
Procesele şi neînţelegerile se rezolvau, de obicei, prin hotărâri verbale. Puţinele
acte redactate (mai ales plângeri, revendicări ale secuimii înaintate voievodului
sau regelui Ungariei, hotărârile adunării generale ale secuilor), se făceau
probabil, de către notari ocazionali (scribi, dieci). De aceea, scaunul, multă
vreme nu a avut nevoie de funcţia de notar.
La cornitate această funcţie la început, figurează ca notarius sedis
judiciariae şi s-a înfiinţat cu scopul de a consemna în scris hotărârile de
judecată şi recursurile părţilor. Iniţial notarul a fost funcţionar angajat şi nu se
schimba cu ocazia alegerilor anuale de funoţionari34 •
În scaunele secuieşti notarul a apărut în urma hotărârii dietale de la
Sighişoara din anul 1562. În secolul al XVII-iea el a devenit un dregător ales, ca
şi vicejuzii regali, şi pentru activitatea scriptologică era plătit în felurite forme.
In anul 16.12 adunarea generală a scaunului Mureş hotăreşte, de exemplu, ca
fiecare locuitor să plătească câte cinci dinari (penz) pe an pentru plata
notarului3 5 •
Notarul scaunului avea sarcina de a conduce şi de a păstra protocoalele
adunărilor generale şi ale scaunelor de judecată. Trebuia să ducă protocolul la
S. Păi-Antal, Marosszek. p. 10.
Antal Foglein, A vtirmegye notilriusa (Notarul comitatului), în Leveltări Kozlemenyek
(Comunicari arhivistice), 1926, nr. 14, p. 15.
35
Directia Judeteană Mureş a Arhivelor Naţionale, Târgu-Mureş, Arhiva Scaunului Mureş,
Protocolul scaunului din 16!0 - 1683 (nr. I), p. 18.
33
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fiecare adunare sau şedinţă de judecată unde, potrivit regulilor, la începutul
şedinţelor se citea protocolul încheiat la şedinţa anterioară36 • În afară de aceasta
el participa la strângerea impozitelor militare (subsidium) şi făcea parte din
completul de judecată. De regulă era ales şi el ca delegat şi trimis la dietă având
asupra lui instrucţiunile scrise ale scaunului privind activitatea delegaţilor, şi
executa lucrările scriptologice ce-i reveneau.
De obicei notarul deţinea funcţia timp îndelungat fiind reales anual. Între
anii 1586 - 1683 scaunul Mureş a avut următorii notari identificaţi de noi: Tamâs
Kopeczi în 1586, Istvân Literatus Vâsarhelyi în anii 1597-1598, Andrâs Szeredai
de Szentrontâs în anii 1605-1609, Gergely Ozdi de Gâlfalva în anii 1610-1631,
Jânos Sârosi de Poka, ginerele lui Gergely Ozdi, în anii 1631-1645, Gyorgy
Gâlfalvi în anul 1648, Janos Kendi în anii 1649-1655, Samuel Szentivânyi de
Sepsiszentivâny în anii 1656-1665, Francisc Bikfalvi în anii 1666-1671, Gyi:)rgy
Galambfalvi în anii 1672-1682 şi Francisc Daniel de Harasztkerek începând din
anul 168337 • Ioan Sârosi de Poka totodată a fost şi notarul jurat al comitatului
Turda38 •
În a doua jumătate a secolului, corpul dregătorilor scaunului s-a lărgit.
Începând cu anul 1657 au fost impuşi şi secuii la plata dării faţă de Poarta
otomană. Pentru repartizarea şi strângerea sumelor impuse, a apărut strângătorul
de dări, perceptorul. În anii şaptezeci al aceluiaşi secol apare ajutorul vicejudelui
regal, numit du/6 ("vastator", "prădător", în sens de pedepsitor), funcţie care la
începutul secolului următor devine "comisar de plasă" (du/6 commissarius),
similar cu vicejudele nobililor la comitale.
·
Activitatea judecătorească în secolul al XVll-lea se amplifică. Pentru a
face faţă cerinţelor crescânde a activităţii judecătoreşti, apar noi instanţe,
ierarhizate. Astfel, chiar de la începutul secolului al XVll-lea, se cunoaşte
scaunul ambulant ca for penal (inquisitio generale malefactorum) şi vicescaunul
de judecată, ca foruri inferioare şi scaunul general de judecată, ca for de apel.
Scaunul general de judecată (lat. "Sedria generalis", ung. "derekszek").
Prima menţiune despre existenţa sa în scaunul Mureş o avem din anul 1612 sub
denumirea de "Sedes Generalis'', apoi din anul 1613 numit "Derek Zek" 39 • În
scaunele secuieşti scaunul general de judecată era doar for de apel. În prima
instanţ~ cazurile erau dezbătute la vicescaune, indiferent de natura cauzei. În
scaunul Mureş practica era puţin diferită de restul secuimii. Aici unele cauze
puteau fi soluţionate doar la scaunul general de judecată. Crimele de omor, dacă
era vorba de nobili, până în anul 1656, nu puteau fi dezbătute decât la scaunul
general, procesele patrimoniale cu o valoare mai mare. de 100 de florini, potrivit

36

A. Fiiglein, op. cit., p.154.
Ferencz Kăllay, Historiai ertekezes a nemes szekely nemzet eredeterol, hadi es polgtiri
intezmenyeiro/ a regi idokben (Disertatiune istorică despre originea natiunii secuieşti şi despre
institutiile sale militare şi civile din cele mai vechi timpuri), Nagy Enyed, 1829, p. 247 şi urm.;
Arhiva Primăriei Târgu-Mureş, Acta Politica 50/1598 şi 52/1595; Arhiva Scaunului Mureş,
Protocolul scaunului pe anii 1610-1683 (nr. I), p. 3, 15, 119, 170, 211, 427, 573, 594 etc.
38
Arhiva Scaunului Mureş, Protocolul scaunului din 1631 - 1643 (nr. 3), p. I.
39
Idem, Protocolul Scaunului din 1610-1683 (nr. I), p. 570, 394-596.
37
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hotărârii

din anul 1657, intrau deasemenea numai în atribuţiile acestui for" 0 •
Acest for de judecată se compunea din căpitan şi judele suprem regal ca
prezidenţi, 12 asesori juraţi şi notarul. De aici se putea apela doar la Tabla
principelui.
Vicescaunul de judecată ( lat. vice sedes judiciaria, ung. viceszek,
Szereda szek) dezbătea cauze de zălogire pentru valori mai mici, acte de
violenţă, datorii mai mici de I 00 forinţi etc. Forul de apel era Scaunul general de
judecată. Corespondentul acestui for la comitate din a doua jumătate a secolului
al XVII-iea era scaunul parţial. De obicei vicescaunul de judecată era prezidat
de cei doi vicejuzi regali, dar avem cazuri când era prezent şi judele suprem
regal, sau din anumite motive numai unul dintre vicejuzi.
În scaunele secuieşti Ciuc, Odorhei şi Trei Scaune, pentru unele zone
unitare geografic, s-au înfiinţat vicescaune de judecată urmate şi de o separare
administrativă (numite scaune filiale), condusă de un vicecăpitan şi un vicejude
regal. În această privinţă scaunul Mureş a rămas până în prima jumătate a
secolului al XVIII-iea unitar, având un singur vicescaun de judecată. Reşedinţa
vicescaunului era la Miercurea Nirajului, şi dezbaterile au avut loc în zilele de
miercurea, din care motiv i se spunea şi scaunul de Miercurea (Szereda szek).
Pe la mijlocul secolului al XVII-iea s-a încercat şi aici zonarea
activităţii forului inferior de judecată. În anul 1643 locuitorii din partea dinspre
Câmpia Transilvaniei au iniţiat formarea unei instante separate, motivând
acţiunea lor cu pierdere de prea multă vreme cu deplasările până la Miercurea
Nirajului 41 • Acţiunea lor însă a eşuat.
Pe lângă instanţele de mai sus, în secolul al XVII-iea a funcţionat în
scaun încă una numită de noi (negăsind alt termen mai potrivit) scaunul
ambulant (lat. inqvisitio generale malefactorum, ung. cirkatas), al cărui scop era
judecarea cazurilor de nerespectare a legilor scrise şi nescrise, deci de urmărire a
răufăcătorilor. Menirea "anchetărilor generale ale răufăcătorilor" era înfrânarea
criminalităţii, reglementată şi prin Aprobate42 • Acest for judecătoresc era alcătuit
din dregătorii scaunului: cei doi prim-dregători - căpitanul şi judele suprem
regal - care însă deseori lipseau, fiind ocupaţi cu alte treburi, cei doi vicejuzi
regali, notarul şi trei-patru asesori. Componenta scaunului ambulant era stabilită
de fiecare dată de adunarea generală, care hotăra şi data deplasărilor la faţa
locului. Activarea scaunului ambulant trebuia să aibă loc din trei în trei ani, dar
în realitate a avut loc atunci când se considera că fărădelegile s-au înmulţit
îngrijorător şi trebuia restabilită legalitatea şi liniştea. De regulă, cei aleşi să
ducă la bun sfârşit această acţiune erau obligaţi să execute sarcinile primite sub
pedeapsa de 24 "gira", cum se obişnuia în acea vreme în cazul neocupării
funcţiilor elective.
Scaunul ambulant de judecată se deplasa de la o localitate la alta şi
dezbătea toate cazurile (infracţiunile) prezentate lor de reprezentanţii juraţi ai
40

Ibidem, p. 18, 28.
Idem, Protocolul scaunului de judecată din anii 1631-1643 (nr. 3) p. 445.
42
Pentru activitatea Scaunelor ambulante din Secuime vezi Aprobate Constitutiones, în Corpus
Juris Hungarici. I 540-1849 evi erdelyi torvenyek, Budapest, 1900, Par.V, ed. 52-54 şi 61.
41

https://biblioteca-digitala.ro

Sistemul

instituţional al

scaunului secuiesc Mureş

115

satelor. În scaunul Mureş, spre deosebire de celelalte scaune secuieşti, scaunul
ambulant putea dezbate orice problemă, în afară de cea a caselor şi a
succesiunilor, care atingeau problema "moştenirilor secuieşti". Prima menţiune
despre scaunul ambulant din scaunul Mureş o avem din anul 1612. Atunci
instanţa era compusă din doi vicejuzi regali, 4 asesori şi notarul, şi ancheta
cazurile prezentate de juraţii satelor sau alţi reclamanţi şi dădea sentinţe în
chestiuni penale, cât şi în cazuri de abuz de putere, datorii, chezăşii sau
încălcarea dreptului de sesie43 • Dacă erau prezenţi şi prim-dregătorii, în faţa lor
putea fi dezbătută orice problemă şi se putea apela, potrivit naturii chestiunilor
ori la scaunul de Miercurea, ori direct la scaunul general de judecată.
Scaunul ambulant şi-a pierdut caracterul de instanţă judecătorească la
începutul secolului al XVIII-iea, probabil odată cu consolidarea stăpânirii
habsburgice în Transilvania. Cu anchetarea cazurilor de contravenţii ne vom
întâlni şi mai târziu, chiar până în anul 1848, dar acestea nu mai erau efectuate
de funcţionari superiori ai scaunului, ca şi instanţă de judecată, ci de către
comisarii de plăşi, şi se dădeau amenzi contravenţionale. Numai cazurile mai
grave erau transpuse instanţelor de judecată.
Privind în ansamblu problema instituţiilor scăunale ale secuilor
mureşeni în timpul principatului autonom al Transilvaniei, putem conchide că
ştirbirea, respectiv lichidarea, în bună măsură, a autonomiei secuilor, după
răscoala din 1562, s-a răsfrânt şi asupra instituţiilor secuieşti "naţionale", dar şi
asupra celor scăunale. Pe lângă împiedicarea funcţionării principalelor instituţii
ale autonomiei secuieşti, a Adunării generale naţionale şi a Scaunului de
judecată de apel de la Odorhei, a fost acaparată de puterea centrală cea a
căpitanului de scaun, iar cea a judelui scăunal a fost subordonată judelui regesc
numit de principe. A fost lichidat practic dreptul secuilor de a se autoadministra
sub conducerea dregătorilor desemnaţi din sânul lor. Atribuţiile căpitanilor de
scaun le preiau căpitanii celor două cetăţi ridicate în mijlocul Secuimii - la
Odorhei şi la Varheghi din Trei Scaune - iar juzii regali sunt numiţi de principe
dintre oamenii lui de încredere.
Către sfârşitul secolului al XVI-iea asistăm la lărgirea sferei de activitate
administrativă a scaunelor secuieşti. A crescut numărul funcţionarilor, fiind din
ce în ce mai bine delimitate sferele lor de activitate. Cele două sarcini de bază,
militară şi judecătorească, constituiau atribuţia principală a căpitanilor celor
două cetăţi şi a juzilor regali din scaune, dregători numiţi de principe şi nu aleşi
din sânul comunităţii scau.nale.
În rezolvarea sarcinilor pur administrative nu se poate stabili însă o
delimitare clară între atribuţiile căpitanului şi cele ale judelui regal. În această
direcţie a crescut tot mai mult rolul judelui regal. Sarcinile judelui regal au
crescut în aşa f~I încât un singur dregător nu le putea rezolva în conditii
corespunzatoare. ln aceste împrejurări a apărut dregătoria vicejuzilor regali. ln
ultimul deceniu al secolului al XVI-iea întâlnim deja câte doi-trei vicejuzi regali
în fiecare scaun, cu sarcini nu numai judecătoreşti, ci şi administrative.
43
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Revenirea la viaţa instituţională autonomă a scaunelor, implicit la cea a
scaunului Mureş, se va întâmpla la începutul secoluli al XVII-tea. În urma
restabilirii libertăţilor secuieşti din decembrie 1601, s-a restabilit şi activitatea
instituţională autonomă locală. De acum încolo, conducătorii scăunali, în afară
de căpitan, împreună cu membrii organelor instituţionale vor fi aleşi din sânul
comunităţii scaunului, iar
viaţa instituţională va cunoaşte o înflorire
semnificativă.

Trebuie să menţionăm aici că revenirea la viaţa instituţională autonomă
nu a însemnat restabilirea instituţiilor şi dregătoriilor secuieşti anterioare
răscoalei din anul 1562. Transformările intervenite între timp în sânul societăţii
secuieşti au făcut imposibilă revenire la un sistem instituţional arhaic, depăşit de
cerinţele vremii. Astfel nu s-a reintrodus ocuparea funcţiilor după obiceiul
rotaţiei pe neamuri şi rainuri, despre care există informaţii până pe la mijlocul
secolului al XVI-iea tocmai în scaunul Mureş. Nu s-au reînfiinţat funcţiile de
conducere mai marele oştirii (fOhadnagy) şi al judelui scaunal (szekbir6), ci s-au
menţinut dregătoriile încetăţenite mai recent, primind desigur un conţinut
corespunzător cerinţelor practicării autonomiei locale. Nu s-a revenit la obiceiul
judecării cauzelor la instanţa corpului juzilor neamurilor şi ramurilor, ci în baz.a
scaunului de judecată creat potrivit hotărârii dietale din 1562.
Cu timpul instanţa judecătorească a evoluat, dezvoltându-se într-un
sistem instituţional de judecată cu mai multe trepte şi cu sfera de competenţă din
ce în ce mai bine circumscrisă.
În secolul al XVII-iea dreptul scaunului zis ius statuendi a cunoscut o
perioadă de înflorire, fiind aduse reglementări privitoare la principalele domenii
de activitate. În acelaşi timp, pe lângă extinderea activităţii judecătoreşti a
crescut rolul scaunului în domeniul administraţiei, care a atras după sine
înmulţirea numărului funcţionarilor scaunali, au apărut chiar noi domenii de
activitate, cum a fost repartizarea şi strângerea dării către Poarta otomană.
În ultimul deceniu al secolului al XVII-iea, ca urmare a evenimentelor
militare şi a schimbării statutului Transilvaniei, autonomia scaunului Mureş a
suferit modificări substanţiale. Desfăşurarea activităţii instituţiilor sale a fost
dereglată de ·obstacole ridicate de împrejurările neobişnuite ale vremii.
Activitatea sa de reglementare a vieţii publice s-a rezumat la rezolvarea
problemelor legate de încartiruirea şi aprovizionarea armatei austriece trimisă
aici pentru iernare şi staţionare, cât şi la stabilirea modalităţilor de repartizare şi
strângere a impozitelor deosebit de usturătoare şi mereu crescânde. Activitatea
administrativă a fost redusă, aproape în întregime, la strângerea impozitelor şi la
rezovarea plângerilor făcute împotriva abuzurilor armatei încartiruite ori în
mişcare prin scaun. Odată cu instalarea şi consolidarea ocupaţiei habsburgice în
Transilvania noua stăpânire s-a amestecat tot mai mult în viaţa întemă a
jurisdicţiunilor din principat, printre care se numără şi scaunul Mureş, ceea ce a
atras după sine încheierea unei epoci şi începerea alteia cu trăsături adecvate noii
situaţii.
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Marosszek intezmenyrendszere az onallo erdelyi fejedelemsegidejen
(Osszefogla/6)
Marosszek feudalizmuskori igazgatasi - bir6sagi. intezmenyei - a
korabeli erdelyi teroleti intezme12yekhez hasonl6an - onkormanyzati szervekkent
mukodtek. Tisztsegviseloi a szek kebe/ebol valasztott szemelyek voltak, es a
kOzmegnyilvanulasokat a kozgyU/eseken hozott, „ constitutiones "-nek hivott
szaba/yrendeletek, vegzesek es hatarozatok szabalyoztak.
Az ona/16 fejede/emseg megalaku/asanak idejen, a XVI. szazad kozepen,
a szekelyek intezmenyrendszere, akarcsak a szekely tarsadqlom, tilapvetoen
megvaltozott. Az 1562. şvi szekely felke/es leverese utcin az osi nemzetsegi
szervezeten alapu/6 intezmenyrendszert felszamoltcik. A nemzetgyu/est es az
udvarnelyi fotorvenyszeket ossze nem hivand6nak tekintettek, a katof!ai es
bir6sagi vezetoket (szekkapitany es szeki bir6) fejedelem ci/tal kinevezett
varkapitanyokkal (udvarhelyi es varhegyi) es kiralybir6kkal helyettesitettek.
Rendszeresitettek es a varmegyei bir6sagi. szervekkel egyenrangUsitottak a szeki
torvenyesseket. Letrehoztak a n6tcirius, a szeki jegyzo intezmenyet. A fejedelem
cimei koze foglalta a szekely ispanet is, koivetlen alllrendeltseget teremtve egyeegy szekely szek es a fejedelmi intezmenyek kozott.
A Bathori Z..igmondfele, 1601. December 31-i kivaltsaglevelek reven a
szekelyseg visszakapta szabadsegjogait. '§zzel egyiit jcirt a szeki igazgatcis
onkormcinyzati jellegenek visszacillitcisa, de ezzel egyidoben uj alappolcra va/6
helyezese is. A sze/r ket fotisztvise/oje kOzul a szekkapitcinynak hivott katonai
vezeto kinevezesi joga a fejedelme maradt, azzal a megkătessel, hogy a
kinevezett a szek nemesei kozul va/6 kellett /egyen. A mcisik „fotiszt" a vcilasztott
fokircilybir6 /ett, akit a fejedelem csak megerositett tiszteben. A tobbi szeki
tisztsegvise/ot, az alkircilbir6kat, a jegyzot, az eskiidtbir6kat es mcisokat minden
megk0tes nelkUI ket evenkent vcilasztottcik a szek kozgyii/esen.
Az onkormcinyszat fo szerve, a szeki kozgyii/es volt. Ezen resztvettek
nemcsak a nemesek, hanem a katonarend minden tagja (16/ok, gyalogok es
szabadok). Itt tcirgyalt meg a szeket erdeklo fobb ker#seket, intezkedtek es
dontottek kOzugyekben. „ Constituti6k", hatarozatok reven szabelyoztak a kOze/et
szcimos kerdeset. A XV/l szcizadi kOzgyii/esi jegyzokOnyekben tobb mint 70 ilyen
szabalyrendelet tallllhat6.
A birciskodcisi intezmeny hcil6zat a kor igenyei szerint kibovult es
hierarchiazal6dott. Mar a szazad elejen megjelent a derekszek„ mint mcisodfokU
bir6scig a/apfokuva a viceszek (a vicekiralybir6k szeke) valvan. Bunfenyito
intezmenykent tovabb miikodott e szazadban is a „ cirkalcis ".
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The Institutiooal System of the Mureş Szeklers' Seat
During the Autonomous Principality of Transylvania
(Abstract)
During the Middle Age the administrative-judicial establishments of the
Szek/ers ' Seat Mureş had been fanctioned as autonomous local ones, led by high
officials chosen among the members of the seat 's community - similar to those
alike from Traruylvania. The local public /ife has been settled by proper
standards and customs included in statutes and reso/utioru cal/ed
"constitutiones ".
At the middle ofthe J(Jh century, during the setting up of the Principality
of Traruylvania, the Szeklers' institutional system underwent essential changes,
as a coruequence of spreading th'! feudal relations among the Szek/er people.
A/so, there were a lot of measures adopted by princely authority to bridle the
resistance and the opposition of these people with military obligations.
After the Szeklers' uprising from 1562, the competencies exerted by the
count of Szeklers were assumed by the Prince. In the same time, the Szeklers .'
"national" establishments, as the "national" assembly and the Court of Appeal
/rom Odorhei, were abolished. The royal judges, who were appointed by the
Prince, surveyed and checked initially the high officia/s of the seat. Afterwards
they had taken over al/ their administrative-judicial tasks. As a resuit the
institution of the seat 's judge vanished and that of a military leader, namely that
of a seat 's captain, was handed over to the captain of the fortress Odorheiu/
Secuiesc, who had been appointed by the Prince.
At the same time the activity of the Count, the seat 's judicial office was
settled. A/so, the position ofthe notary has been set up.
The diplomas issued by Sigismund Bathory on the 3 J5' of December
1601 reinstalled the Szeklers in theil" former rights, those owned before the
uprising /rom 1562. They had the right to choose their own military,
administrative and judicial high officials. But there were some limits.
Although, contrary to the local opposition, the seat 's captain, the most
important high official in the seat, was still appointed by the prince /rom among
the seat 's nobles. The royal judge had been e/ected, 'but the prince had the right
to confirm the elected one.
The other high officials, the royal vicejudge, the notary and the jurymen
as a/so the law office workers were al/ elected and reelected once in two years,
without any foreign intercession.
In the 1'l'h century the institutional activity diversified. The Law-Court
.formed on hierarchical system inc;:luded the general seat count and the vice lawoffice. The general assembly, the most important establishment of local
autonomy, attended by al/ Szeklers with military tasks (primori, primipili and
pedestrians)J underwent aflourishing age.
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Târgurile Dejului în evul mediu
Eniko ROsz-FoGARASI

În timpul evului mediu, localităţile Dej şi Ocna Dej, aflate în comitatul
au fost două localităţi salinare importante, ambele având târguri
specifice localităţilor miniere.
Ca aşezări salinare în sec. XIII-XVI, destinul celor două localităţi este
asemănător cu al celorlalte aşezări similare. Puterea centrală a acordat adesea
privilegii colective pentru mai multe localităţi, ca de exemplu în 12912, când
prevederile cuprinse în document se refereau atât la Ocna Dej, Sic, Cojocna, cât şi
la Turda. Un alt exemplu semnificativ este actul din 6 decembrie 13753, care se
referă la Ocna Sibiului, Ocna Dej, Sic, Turda şi Cojocna.
În ciuda numeroaselor privilegii obţinute de fiecare în parte, apropierea
geografică a celor două aşezări, Dej şi Ocna Dej, a generat o concurenţă, din care
Dejul a ieşit în cele din urmă învingător. În 1552 regele Ferdinand, printr-o
poruncă4 adresată voievodului Transilvaniei, nominaliza ca aşezări ale cămării de
sare localităţile Turda, Dej şi Cojocna, cu un statut specific egal, iar Ocna Dej a
fost considerată doar ca aşezare rurală.
În demersul nostru de faţă, ţinând cont de apropierea celor două localităţi,
Dej şi Ocna Dej, vom avea în vedere evoluţiile lor în paralel, în funcţie de
privilegiile de a ţine târg obţinute de ambele.
În cazul aşezărilor miniere, fie ele salinare, aurifere sau argintifere,
târgurile aveau o importanţă accentuată, deoarece ele asigurau preponderent cele
necesare (îmbrăcăminte şi alimente) traiului pentru locuitori, ocupaţi cu precădere
cu activităţile specifice acestei ramuri economice.
Data precisă a obţinerii dreptului de târg nu se cunoaşte nici cazul Dejului,
nici în cel al Ocnei Dejului. Cert este că actul privilegial emis înainte de 23 iulie
1291 5 pentru Ocna Turzii de către Andrei al Iii-lea, acorda localităţii respective
privilegiile avute de Ocna Dej, Sic şi Cojocna. Printre drepturile enumerate în act
era şi scutirea de vamă pentru târgul săptămânal ţinut de vineri dimineaţa până
sâmbătă seara. Ocna Dej a obţinut de la acelaşi Andrei al Iii-lea un act privilegial
în 6 ianuarie 1291, dar care nu conţine referiri la dreptul de târg6. Totuşi se poate
deduce că Ocna Dej era deja în posesia dreptului de târg săptămânal în momentul
emiterii actului dat pentru Ocna Turzii.
Anul 1291 este bogat în reînnoiri de privilegii şi pentru Dej, dar ele nu au
nici un indiciu clar, care să arate existenţa unui privilegiu de târg7 • Însă într-un
Solnoc-Dăbâca

1

Eniko Riisz-Fogarasi, Relaţiile aşezărilor urbane din Transilvania cu puterea centrală, în ActaMN,
1997/11, Cluj, 1998, p. 36-41.
2
Zsigmond Jak6, Erde/yi okmanytilr, Budapest, 1997, p. 288-289.
3
Urkundenbuch, II, p. 349-440.
4
J6zsefKădăr, Szolnok-Doboka varmegye monogrilfiaja, Dees, III, p. 223.
5
Jak6, op. cit, p. 289.
·
6
Ibidem, p. 282-283.
7
Ibidem, p. 283~ 251, 204, 196.
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document emis la 6 octombrie 1293 8 , voievodului Transilvaniei Roland considera
că pe baza privilegiilor date de regele Ladislau al IV-iea şi Andrei al Iii-lea, poate
întări târgul săptămânal din ziua de miercuri (quartaferia) 9 din Dej. Voievodul a
reînnoit dreptul de târg la cererea oaspeţilor din Dej şi pentru faptul ca acesta era
spre binele şi folosul cămării regale de sare.
Se poate conchide că atât Dejul, cât şi Ocna Dej, au avut la sfiirşitul
secolului al XIII-iea târgurile lor săptămânale proprii, care aveau rolul de a asigura
cele necesare locuitorilor de aici. Aceste târguri săptămânale ofereau o piaţă de
, desfacere pentru produsele alimentare din satele şi domeniile învecinate. Totodată
suntem îndreptăţiţi să credem că, datorită distanţei nesemnificative dintre cele două
localităţi, locuitorii acestora aveau posibilitatea de a frecventa atât târgul ţinut de
aşezarea lor, cât şi pe cel organizat de vecini.
Potrivit actului voievodal, târgul de Miercuri din Dej a fost "scutit de orice
jurisdicţie şi judecată a slujbaşilor noştri [ai voievodului - n.n.] şi fără vamă." 10 •
Deci târgul de aici a fost organizat de autorităţile locale fără a fi impli~aţi oamenii
autorităţii centrale. Siguranţa târgului precum şi cazurile, pricinile, ivite pe timpul
acestuia, rămâneau sub autoritatea dejenilor, iar amenzile intrau, ca şi Jn cazul altor
târguri libere, în trezoreria aşezării". Actul privilegial acorda protecţie negustorilor
şi tuturor celor care veneau cu produsele lor la piaţa de aici, nu numai în târg, cât şi
pe drumul lor spre Dej şi pe arumul lor de întoarcere.
Un rol important în dinamica târgurilor din Transilvania l-a avut alături de
negustori, şi vânzarea produselor direct de către producător. Samuil Goldenberg
consideră că trebuie delimitată sfera de acţiune pe piaţă a meşte~ugarilor faţă de
cea a negustorilor12 • Totodată, trebuie subliniat că nu orice participare la comerţ
poate fi numită aetivitate negustorească. Producătorii direcţi, fie ei meşteşugari sau
ţărani, 'flceau şi ei negoţ pentru dobândirea celor necesare traiului, şi refacerii
gospodăriei lor. Negustori pot fi socotiţi numai cei care cumpără mărfuri, şi fac
comerţ cu mărfurile cumpărate, fără transformarea acestora. Negustorul cumpăra
pentru a vinde şi pentru a obţine profit.
În Dej, ca şi în celelalte aşezări miniere, cel mai important rol în
aprovizionarea oraşului îl aveau negustorii 13 • Dar de-a lungul timpului s-au afirmat
tot mai mult şi meşteşugarii, ajungând ca în secolul al XV-iea şi al XVI-iea să
cunoască o adevărată dezvoltare şi înflorire. La 6 octombrie 1465 autorităţile
oraşului Dej aprobă concesionarea unui loc de vânzare în piaţa oraşului pentru
cizmarii din localitate 14• Această hotărâre a dejenilor, denotă interesul
meşteşugarilor pentru a-şi vinde propriile lor produse direct, dar şi dovedeşte
8

Ibidem, p. 299.
DIR, Introducere. l, Bucuresti, 1956, p. 465-468.
10
DIR, Transilvania, veac XIII, II, p. 400.
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Erik Filgedi, Koldulo baratok, polgarok. nemesek, Budapest, 1981, p. 243-245.
12
Samuel Goldenberg, Clujul sec. XVI, Bucuresti, 1958, p. 242-243.
13
DIR, Transilvania, veac XIII, II, p. 400: „ca negustorii şi toţi cei care vin"; Direcţia Judeţeană Cluj
a Arhivelor Naţionale ale României, fondul oraşului Dej, Privilegii, nr. 107 (vezi anexa nr. I):
"mercatores, iustitutores et forenses" (20 noiembrie 1517).
·
14
Urkundenbuch, VI, p. 225.
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intensificarea rolului producătorilor locali în schimbul de mărfuri de pe piaţa din
Dej, precum şi preocuparea autorităţilor în sprijinirea producătorilor locali.
Târgul de Miercuri din Dej a fost bine cunoscut de reprezentanţii
autorităţilor centrale, ai forurilor ecleziastice, cum ar fi capitlul bisericii
Transilvaniei, de adunările generale sau de adunările regionale ale comitatelor, cât
şi de ai altor foruri ce aveau rolul de a judeca şi rezolva cazurile de litigiu dintre
nobili, sau dintre nobili şi "nenobili". În 1337, într-un caz legat de familia Was, se
recurgea la anunţarea părţilor prin intermediul a trei târguri din comitatele Cluj şi
Dăbâca. Fiecare dintre aceste târguri erau şi locuri de proclamare şi strigare, anume
târgul de Joi din Cluj, târgul de Marţi din Bonţida, precum şi târgul de Miercuri din
Dej 15 •
Dejenii au avut mult timp posibilitatea să frecventeze atât târgul lor de
Miercuri, cât şi cel al vecinilor lor de la sfârşitul săptămânii. Însă în 1475 locuitorii
din Ocna Dej au obţinut dreptul de târg pentru ziua de Marţi 16 • Nu ştim dacă a fost
schimbată ziua de târg, s-au alături de sfârşitul" săptămânii se putea organiza târg şi
Marţea. Aici se pune întrebarea: pe ce principii se hotăra în care dintre zilele
săptămânii să se ţină târgul? Cert este faptul că Ocna Dej avea din acest moment zi
de târg Marţea, iar Dejul Miercurea, ceea ce era cu prisosinţă în avantajul
negustorilor.
În acest tablou, unde se poate include dreptul de târg săptămânal de
Sâmbătă obţinut de dejeni în 1517, deoarece în 1592 este amintit din nou târgul
de Miercuri de aici 18 ?
Pe baza acestor date şi din informaţiile avute despre evoluţia celor două
localităţi, Dej şi Ocna Dej, considerăm că la Ocna Dej ziua de târg de la sf'arşitul
săptămânii a fost mutată, probabil pentru a facilita interesele comercianţilor, pe
ziua de marţi. Prin această măsură la Ocna Dej era târg Marţea, iar la Dej
Miercurea. Însă prin documentul din 20 noiembrie 1517, Dejul pierdea târgul de
Miercuri, singura zi de târg săptămânal fiind stabilită pentru ziua de Sâmbătă 19 •
Astfel cele două localităţi aveau un târg în Ocna Dej în ziua de Marţi şi unul pentru
ziua de Sâmbătă în Dej.
Târgurile săptămânale erau pieţe în care se făceau schimburi de produse cu
valori scăzute, ce nu depăşeau câţiva dinari. Cu ocazia acestor târguri, locuitorii
aşezării şi cei din satele învecinate, care se întâlneau aici, în afară de produse,
schimbau şi informaţii2°.
Târgurile anuale au o arie de atracţie mai largă, venind negustori şi
meşteşugari din părţi mai îndepărtate. Aceste târguri anuale de obicei erau de mai
17

15

DIR, veac XIV, II, p. 432.
Kădăr, op. cit., III, p. 222. OF. 253350 (Arhivele Nationale Maghiare din Budapesta, fotocopie
după originalul din Fondul oraşul Dej).
17
Directia Judeteană Cluj a Arhivelor Nationale ale României, fondul oraşului Dej, Privilegii, nr. I 07
(vezi anexa nr. I).
18
Kădăr, op.cit., III, p. 26.
19
Directia Judeteană Cluj a Arhivelor Nationale ale României, fondul oraşului Dej, Privilegii, nr. I 07
(vezi anexa nr. I): „singulis diebus sabbatis".
20
Henri Pirenne, A kozepkori gazdasag es tarsadalom tortenete, Budapest, 1983, p. 31.
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multe zile. Ocna Dej a obţinut de la regele Matia Corvin dreptul pentru a ţine târg
anual în timpul sărbătorii Translatio Augustini, adică pentru 11 octombrie21 •
Dejul a primit drept de iarmaroc de la regele Vladislav II prin privilegiul
din 4 septembrie 150222 • Actul a conferit Dejului două ocazii de târg: una în
Duminica Oculi, adică a patra duminică înainte de Paşti, şi alta de Sf. Nicolae (6
decembrie). Documentul sus-amintit precizează că târgul se va ţine atâtea zile
înainte şi după sărbătorile amintite, cât va fi necesar şi suficient23 • Târgurile
săptămânale şi anuale au fost pe tot parcursul evului mediu locuri publice unde
erau anunţate cele mai importante hotărâri legate de regiunea respecti~ şi se
efectua, după procedura juridică, anunţarea de trei ori a sentinţelor, ori chemarea la
judecată a părţilor implicate 24 •
Prin urmare, dreptul de a ţine târg este unul dintre cele mai importante
privilegii atât prin el însuşi, cât şi prin urmările lui. Prin drepturile obţinute,
tăietorii şi transportatorii de sare, dar şi ceilalţi locuitori din Dej şi Ocna Dej aveau
create condiţiile necesare pentru aprovizionarea lor cu produse alimentare şi
meşteşugăreşti. Datorită târgurilor nundinale aceste aşezări satinare au fost incluse
în circuitul comercial bine-cunoscut şi frecventat de negustorii vremii.
Dejenii, din deceniul al treilea al secolului al XVI-iea, au avut târgul
săptămânal de Sâmbătă şi două târguri anuale de mai multe zile de Duminica Oculi
şi de Sfântul Nicolae. Totodată, datorită distanţei mici, aveau posibilitatea să
frecventeze târgul săptămânal de Marţi şi târgul anual din 11 octombrie din Ocna
Dej.
Anexa 1:

Ludovic, regele Ungariei,
săptămânal în ziua de' sâmbătă.

acordă

1517, noiembrie 20 - Buda
Dejului dreptul de a ţine târg

Original pe hârtie, cu pecete aplicată sub text, la Direcţia Judeţeană Cluj a
Arhivelor Naţionale ale României, Fondul Primăria Oraşului Dej, Privilegii,
nr. 107. În partea dreaptă, deasupra textului: Commissio propria domini
regis. Tot aici şi în copie autentificată din 28 octombrie 1851. Fotocopie la
Arhivele Naţionale Maghiare, Budapesta, Colecţia de fotocopii ale
documente/or medievale (Dip/omatikai Fenykipgyiijtemenyi): DF 253401.

Nos Ludovicus Oei gracia rex Hungarie et Bohemie. etc., memorie
commendamus tenore presencium significantes, quibus expedit universis, quod nos
cum ad suplicacionem fidelium nostrorum magnifici Joannis Bomemyzza ac
venerabilis Pauli preposito, thezawrarii nostri, comitum videlicet camerarum
21

Kâdâr, op. cit„ III, p. 222.
„Aliisque diebus ipsas festivitates precedentibus et sequentibus ad id festum necessario aptis et
sufficientibus„. ", Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale ale României, Fondul Primăria
oraşului Dej, Privilegii, nr. 74 (vezi anexa nr. 2).
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salium nostrorum Transsilvanensium, turn vero, ut oppidum nostrum Dees vocatum
in dictis partibus regni nostri Transsilvanis habitum populorum multitudine
opibusque adaugeri possit ad idem oppidum Dees forum ebdomadale liberum
singulis diebus sabbatis, in qualibet ebdomada omnino sub hiisdem libertatibus et
prerogativis, quibus fora ebdomadalia aliarum civitatum sew oppidorum et
villarum celebrantur perpetuo celebrari duximus annuendum et concedendum,
immo annuimus et concedimus presencium per vigorem absque tamen preiudicio
nundinarum liberarum civitatum, oppidorum sew villarum aliarum quarumcumque.
Quocirca vos, universos et singulos mercatores, institutores et forenses,
homines atque viatores quoslibet serie presencium affidamus, assecuramus et
certificamus, quatenus ad predicta fora ebdomadalia per nos in prefato oppido
nostro Dees celebrari concessa cum omnibus rebus et bonis ac mercanciis vestris
libere, secure et sine omni pavore et formidine veniatis, properetis, accedatis
peractisque inibi cunctis negociacionibus vestris ad propria vei alia, que malueritis
loca debeatis salvis semper rebus et bonis vestris atque personis sub nostra
proteccione et tutela speciali. Et bec volumus per fora et alia loca publica, ubi
necesse fuerit palam et manifeste proclamare, presentibus perlectis exhibenti
restitutis.
Datum Bude feria sexta proxima post festum beate Elizabet vidue anno
Domini millesimo quingentesimo decimo septimo.
Anexa 2:

Vladislav al 11-lea, regele Ungariei,

acordă

1502, septembrie 4 - Buda
Dejului dreptul de a ţine târg

annual.
Original pe hârtie, cu urme ale peceţii aplicate sub text, la Direcţia
Cluj a Arhivelor Naţionale ale României, Fondul Primăria
Oraşului Dej, Privilegii, nr. 74. În partea dreaptă, sub text: Relacio
reverendi Sigismundi prepositi Albensis secretarii regie maiestatis. Tot aici şi
în copie autentificată din 28 octombrie 1851. Fotocopie la Arhivele
Naţionale Maghiare, Budapesta, Colecţia de fotocopii ale documentelor
medievale (Dip/omatikai Fenykepgyiijtemenyi): DF 253369.

Judeţeană

Nos Wladislaus Dei gracia rex Hungarie et Bohemie etc., memorie
commendamus tenore presencium significantes, quibus expedit universis, quod nos
cum ad humillime supplicacionis instantiam fidelium nostrorum circumspectorum
iudicis et iuratorum ceterorumque civium et inhabitatorum oppidi nostri Deesiensi
per eos nostre propterea porrecte maiestati, turn vero cupientes, dictum oppidum
nostrum edificiis ampliare et in victualibus magis habundans reddere ac eciam pro
utilitate et comodo incolarum et inhabitatorum eiusdem ad idem oppidum nostrum
Deesiensi nundinas liberas sew fora annualia singulis festivitatibus beati Nicolai
episcopi et confessoris atque Dominicis Oculi vocatis aliisque diebus ipsas
festivitates precedentibus et sequentibus ad id scilicet necessario aptis et
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sufficientibus omni anno omnino sub hiisclem libertatibus et prerogativis, quibus
nundine libere sew fora annualia aliarum civitatum et oppidorum celebrantur
perpetuo celebrari duximus annuendum graciose et concedendum, imo annuimus et
concedimus presencium per vigorem absque tamen preiudicio nundinarum sew
fororum annualium liberorum aliorum.
Quocirca vos universos et singulis mercatores, iustitutores et forenses
homines atque viatores quoslibet serie presencium affidamus, certificamus et
assecuramus, quatenus ad predictas nundinas liberas sew fora annualia per nos in
pretacto oppido Deesiense modo premisso perpetue celebrari commissas et
concessa cum omnibus mercantidis rebusque et bonis vestris secure libere et sine
omni pavore et formidine rerum et bonorum ac personarum vestrarum veniatis,
properetis et accedatis peractisque inibi cunctis negociacionibus vestris ad propria
vei alia, que malueritis loca redeatis, salvis semper rebus et bonis vestris
remanentibus atque personis sub nostra proteccione et tutela speciali. Et hec
volumus per fora et alia loca publica, ubi necesse fuerit, palam et manifeste
proclamari presentibus perlectis exhibenti restitutis.
Datum B~de die dominica proxima post festum beati Egidii abbatis anno
Domini millesimo quingentesimo secundo, regnorum nostrorum Hungarie etc.
anno tredecimo, Bohemie vero tricesimo secundo.
The Dej's Boroughs.
(Abstract)

The study aims to clarify on a wider documentary basis the exact time of
the weekly and annual fairs and markets held in Dej and the surrounding area.
Geographically speaking, Dej is close to Ocna Dej. These settlements are
linked by their economic activities related to salt extraction, and in their everyday
life the boroughs played a very important role. Dej had weekly fairs until 1517 on
Wednesdays, and afterwards on Saturdays. Ocna Dej kept the weekly market unii/
1475 on weekends and afterwards on Tuesdays.
The fairs held in these localities were markets in which they exchanged low
value products, noi exceeding a value of severa/ dinars. On the occasion of such
fairs, the inhabitants of the neighbouring villages used to meet, therefor, it was a
place where, besides products, they a/so exchanged informa/ion.
The right to hold annual fairs was granted in each case by the king, because it was a royal privilege. Annual fairs were organized and functioned according to the same basic rules as weekly fairs.
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Instrumenta

Aestimatio, aestimare, aestimator.
pe marginea unor articole de glosar

Observaţii

Vasile Rus
0.1
Prin truda membrilor colectivului de istorie medievală al lnstitului de
Istorie din Cluj-Napoca şi cu colaborarea binevoitoare a unor latinişti de la
Facultatea de Litere Almae Matris Napocensis s-a închegat un instrument de lucru
foarte util, atât pentru cercetătorii consacraţi ai istoriei medievale, cărora le pune la
dispoziţie adevărate micromonografii ale unor realităţi istorice medievale din
Transilvania (instituţii, relaţii sociale, relaţii economice, cultură materială, cultură
spirituală, particularităţi locale, relaţii cu principatele române de peste Carpaţi etc.)
ordonate într-o riguroasă ordine cronologică, cu specificarea particularităţilor
diplomatice (transumpt, original, copie) prin trimiteri clare la sursele documentare:
ediţii de documente, acte originale etc., cât şi pentru filologii latinişti, cărora le
oferă un abundent material lingvistic legat de particularităţile limbii latine
medievale aşa cum este ea reflectată de documentele istorice medievale (de la
variante grafice la, schimbări spectaculoase ale conţinutului semantic al termenilor,
particularităţi morfologice, sintactice etc.); în fine, last but not least, acest
instrument îşi vădeşte utilitatea şi pentru generaţia tînără de istorici medievalişti
precum şi de latinişti aspiranţi cărora le oferă o poartă largă de intrare într-un
domeniu fascinant, care mai are încă multe taine ce se cer dezvăluite (traducerile
care însoţesc exemplificările la voci se adresează de bună seamă acestei categorii
de viitori utilizatori). Având în vedere această complexitate intenţională, la care am
putea adăuga fără îndoială şi folosul pe care l-ar oferi acest instrument viitorilor
editori de documente medievale, respectivul organon nu putea să poarte, de bună
seamă, decît un nume sintetic care să concetreze în el toate aceste orizonturi de
aşteptare: Glossarium mediae latinitatis actorum Regni Transsylvaniae historiam
illustrantium 1•
Dar, ca să-l parafrazăm pe marele Călinescu, această operă nu s-a născut
din nimic: în focul pregătirilor pentru editarea documentelor medievale referitoare
la istoria Ţărilor Române, în varianta iniţială a c01pus-ului, adică Documente
privind Istoria României, membrii colectivului au realizat şi un instrument
lexicografic, menit să folosească cercetătorilor şi, nu mai puţin, arhiviştilor, în
colaborare cu care s-a şi realizat de fapt acest instrument2, precum şi pentru

1

Primul fascicol al glosarului aşteaptă deja lumina tiparului. El cuprinde literele A şi B şi are o

consistenţă remarcabilă.
2

Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României, s.a. Cităm
din notiţa introductivă: 'Prezentul glosar a luat fiinţă în cadrul colectivului de documente medievale al
Institutului de Istorie din Cluj şi a fost îmbogăţit treptat în cursul muncii sale, ca un rod al experienţei
îndelungate pe care a dobîndit-o şi pe care şi-o sporeşte mereu în publicarea seriei Transilvania din
marea colecţie Documente privind istoria României. Acest glosar n-a fost conceput ca o lucrare
independentă . . . ci s-a născut în marginea efortului principal, consacrat de colectiv colecţiei de
documente. Era o lucrare destinată să servească mai ales drept material auxiliar pentru înlesnirea
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unifonnizarea stilistică a traducerilor documentare. Aşa cum vechiul glosar a
crescut aidoma unui bulgăr de zăpadă, prin rostogolire, odată cu creşterea corpusului documentar, tot aşa noul glosar a crescut din cel vechi, perfecţionându-l,
îmbogăţindu-l şi lărgindu-i sfera de utilizare.
0.2
Pentru a evita alunecarea în infinitul rău al detaliilor tehnice, care ţin mai
mult de bucătăria internă a elaborării glosarului, am apelat la metoda, pe cât de
simplă, pe atît de eficientă, a radiografierii transversale a unei micromonografii
configurată de noua structură a vocilor din glosar, care îmbină criteriul cronologic
cu cel al importanţei infonnaţiei istorice - primul asigurând organicitatea şi
evoluţia, relativă, în timp a particulei de realitate istorică investigată la nivel
lingvistic, celălalt operând selecţia critică a elementelor de conţinut pertinente
pentru această realitate istorică -, plasând deja cercetătorul în faţa unei schiţe
orientative a problemei supuse investigaţiei ştiinţifice. Această metodă ne pune din
start în faţa unei realităţi complexe configurată pe trei axe principale: I) conţinutul
semantic al tennenilor luaţi în discuţie, cu istoria lor proprie şi cu evoluţia lor
specifică (care ţine de modificările majore pe coordonatele spaţiale şi temporale);
2) aspectele paleografice şi diplomatice legate de natura surselor documentare
abordate în selectarea materialului glosematic (pe cît posibil s-a mers pînă la
documentul original, singurul în măsură să satisfacă toate curiozităţile, atît pe cele
de natură filologică, cît şi pe cele de natură istorică); 3) pertinenţa infonnaţiei
istorice (sub aspect politic, social, economic, cultural etc.), datorită faptului că,
pentru selectarea materialului ilustrativ era absolut necesară o lectură completă a
sursei documentare şi nu numai a rezumatelor pe care diferitele ediţii de documente
istorice le folosesc, din raţiuni de ordin practic; cu atît mai puţin se recomanda
reluarea pur şi simplu a exemplelor din vechiul glosar (care de foarte puţine ori
indică şi sursele) sau apelarea la alte surse lexicografice (care ar oferi mai multă
comoditate, dar mai puţină acribie ştiinţifică).
Aceste trei coordonate generice oferă şi planul de ansamblu, tripartit, al
'radiografiei' intreprinse de noi. Cîmpul semantic pe care îl abordăm este cel al
evaluării, al preţuirii, sau - cu un iz mai arhaic - al drămăluirii. El se configurează
pe temeliile a trei tenneni esenţiali, care apar ca voci distincte în glosar, dar care de
fapt constituie o unică micromonografie: aestimatio, aestimare, aestimator. Prin
unnare, în cursul discuţiei îi vom aborda global, ca trei faţete unitare ale aceleaşi
realităţi, unnărindu-i pe axele celor trei coordonate stabilite în prealabil.
problematica vocabularului evaluării poate fi
în trei faze principale: faza preistorică, cu referire la originea
indo-europeană a tennenilor; faza antică, care ţine de valorile din latina clasică şi
tîrzie ale vocabulelor; faza medievală, cu referire la domeniile de aplicare a
termenilor în latina medievală, în principal la domeniul acoperit de documentele
istorice redactate în limba latină, cu caracteristicile lor specifice.
I. Din

perspectivă diacronică,

compartimentată

traducerii documentelor latine, mai ales pentru asigurarea
termeni, expresii, clauze juridice etc„'

redării

https://biblioteca-digitala.ro

corecte

şi

uniforme a

aceloraşi

Aestimatio, aestimare, aestimator

127

1.1
Lingviştii comparatişti au stabilit, pe baza comparaţiei dintre limbile indoeuropene vechi atestate, că se poate presupune o anumită realitate lingvistică legată
de practica evaluării la nivelul indo-europenei comune. Şi, cum conţinutul
semantic al cuvintelelor indo-europene vechi trimite în mai toate cazurile la
referinţe cocrete, materiale, aflătoare în realitatea înconjurătoare, şi în cazul
latinescului aestimare (cu forma paralelă aestumare, fapt care vădeşte o alegere
diferită a gradului rădăcinii care constituie a doua parte a cuvîntului compus:
*tem/tom; a se vedea şi grecescul tomos) se poate coborî în timp pînă la ...
descoperirea şi prelucrarea primelor metale, asta presupunând că indo-europenii
aveau un termen generic pentru 'metal', nu doar diferite denumiri de metale: la
realitatea concretă a metalului este asociată o anumită operaţiune legată de procesul
de prelucrare, anume tăierea, şi astfel ajungem la termenul latinesc compus din
aes, 'aramă, cupru', şi temno 'a tăia'. Verbul latinesc derivă, de fapt, dintr-un
neatestat *ais-temos, 'cel care taie în bucăţi minereul': se pare că sensul primitiv
pentru aes era acela de 'minereu', şi doar prin intermediul poeziei a căpătat sensul
metonimic de 'aramă'; de altfel, tot poeţii au inventat şi termenul de 'cupru', de la
numele străvechi al insulei . . . Kypros. În fine, rădăcina indo-europeană de care
poate fi apropiat aes este *ai, cu rezerva că suntem în fata unei dificultăţi, deoarece
există cel puţin patru rădăcini i-e. reconstituite în această formă: se pare că cea mai
potrivită pentru termenul nostru este cea cu sensul fie de 'a arde', fie de 'a lumina,
a străluci'. Reconstituirea se poate face pornind de la termenii din sanscrită (ayas-)
şi avestică (limba veche iraniană, ayanh-), cu sensul de 'metal, fier'; latină aes,
gotică aiz, ambele cu sensul de 'minereu' şi de 'bani'; vechea germană de sus (care
stă la baza gemianei actuale) avea er, 'minereu', iar vechea nordică, din care se
trag limbile scandinavice, avea eir, 'minereu' şi 'cupru' 3•
1.2 Latina clasică avea două verbe care acopereau aproximativ acelaşi domeniu:
unul de bază, aestimare (aestumare), şi unul derivat, existimare (existumare).
1.2.1 Aestimare (aestumare) avea o întrebuinţare foarte largă în latina clasică,
fiind folosit de foarte mulţi autori şi nu numai în domeniul strict literar: 'a estima
preţul unui obiect', 'a preţui în bani' (e.g. possessiones aestimare, era una dintre
realizările concrete ale acţiunii; apoi: quanti aestimabat, tanti vendidit, 'a vîndut cu
atît cu cît îl preţuia'); apoi, în domeniul juridic a ajuns să însemne 'a fixa
despăgubirea pe care trebuia s-o plătească condamnatul împreună cu cheltuielile de
judecată' (litem alicui aestimare); încetul cu încetul termenul a căpătat şi un sens
general de 'a crede, a socoti, a considera', putînd fi practic folosit în varii situaţii.
Substantivul care denumeşte acţiunea de evaluare, de apreciere este
derivat de la tema verbală, cu ajutorul sufixului -tio(n)-: aestimatio(n), -onis.
Termenul are, în egală măsură, o largă întrebuinţare, însemnînd în primul rînd
'evaluare a preţului, estimare', aceasta putînd fi în primul rînd aequa ('dreaptă', la
Caesar); apoi se putea referi la 'fixarea cuantumului unei amenzi': aestimatio
3

Vezi la Julius Pokomy, Jndogermanisches Etymologisches Worterbuch, I. Band, Francke Verlag
Bem und Miinchen, 1959, p. 15 şi I 063.
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multae (la Livius); dar a ajuns şi la sensul generic de 'apreciere, cîntărire' (a unei
situaţii, a unei primejdii etc.), în această situaţie ea putînd fi recta ('justă', la
Tacitus); în fine, încă din vremea lui Cicero, termenul a căpătat şi un sens moral,
acela de 'stimă, preţuire', care a pătruns ca atare în unele limbi romanice, în
italiană (de unde a fost împrumutat şi în română), în franceză etc ..
Tot din tema verbală este derivat, cu ajutorul sufixului -tor-, de agent, şi
aestimator, -oris, adică 'cel care face preţul' (la Cicero), după care a căpătat şi o
întrebuinţare figurată, într-un domeniu mai restrîns, cel literar: immodicus
aestimator sui, 'care se apreciaz.ă pe sine peste măsură' (la Nepos)4.
O observaţie se impune aici, cu titlul de forţă, şi anume că în latina clasică
s-a pierdut definitiv legătura străveche cu aes, tennenul pentru 'metal', apoi pentru
'aramă'. Se poate cel mult reconstitui, mai mult intuitiv, care a fost direcţia de
evoluţie a lucrurilor: de la sensul general de 'metal', aes a devenit 'aramă', 'cupru',
apoi, printr-un proces metonimic natural (materia pentru produsul finit) s-a ajuns la
sensul de bani, moment în care 'tăierea aramei', adică confecţionarea monetei a
ajuns să semnifice şi 'dovada autenticităţii banului', de unde pînă la sensul abstract
de 'preţuire', 'stabilire a valorii în bani' trecerea s-a putut face prin existenta unui
element comun: banul de aramă .

•

Existimare (existumare) [ex+aestimare] a avut din start o valoare
mai generală, el putînd să însemne, mai întîi, 'a socoti', 'a considera', 'a
aprecia', 'ajudeca'. Bunăoară, Cicero spunea, în unul din tratatele sale de retorică,:
Ego sic existimo hos oratores maximos fuisse, 'Eu socotesc (apreciez, judec) că
aceştia au fost cei mai mari oratori'; mai tîrziu verbul a putut căpăta şi sensul de 'a
avea o părere (bună, proastă) despre cineva, ceva'.
Substantivul corespunzător, existimatio, -onis a avut mai întîi sensul de
'părere', 'judecată', apoi pe cel de 'nume bun', 'faimă', 'reputaţie', (se putea
spune, bunăoară: homo sine existimatione, 'om fără reputaţie', dar în nici un caz
homo sine aestimatione), ca mai apoi să capete şi un serls tehnic, cu referire la o
anume realitate, acela de 'credit': debitorum existimatio, 'creditul datornicilor' (la
Caesar).
Numele de agent corespunzător termenilor existimare şi existimatio este
existimator, -oris, cu sensul general de 'cunoscător', 'judecător', 'apreciator', dar
nu cu sensul tehnic de 'expert' (la Cicero)5.
1.2.2

semantică

1.3
Urmărind soarta termenilor din latina clasică în diferitele domenii şi forme
ale latinei medievale, ne putem servi în primul rând de dicţionarele şi glosarele de
mare suflu, care-şi propun să cuprindă o zonă cît mai mare a latinităţii medievale,
pentru că din ele ne purem face o părere despre locul surselor latineşti medievale
din estul Europei în ansamblul medievalităţii europene, precum şi despre
diferenţele mari faţă de cantitatea şi calitatea izvoarelor documentare şi literare
Vezi, în principal, George Gutu, Dicţionar latin-român, Bucureşti, Editura Didactică şi
, 1983, p. 52, coli. a şi b.
5
Vezi la G. Gutu, op. cit., p. 433, coli. a şi b.

4

Enciclopedică,
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occidentale; la loc de frunte se situează, desigur, celebrul Glossarium mediae et
infimae latinitatis, coceput şi început de către Charles Dufresne, marchiz Du
Cange, şi sporit prin truda de furnici a călugărilor din ordinul Sf. Benedict,
continuat de D.P. Carpenter şi alţii, şi, în cele din urmă, definitivat de către G.A.L.
Henschel, în preajma revoluţiilor burgheze de la jumătatea secolului trecut. Apoi,
pentru evoluţia termenilor într-un cadru mai restrâns, cel al autorilor religioşi
medievali ne va fi de folos, în primul rând, alături de concordantele lui P. Tombeur,
alcătuite cu mijloace electronice în vremurile din urmă, în Belgia, dicţionarul de
latină medievală a autorilor eclesiastici al lui A. Blaise. În fine, pentru domeniul şi
mai îngust al actelor medievale redactate în latină din fostul regat al Ungariei,
respectiv din voievodatul 'Ţării de dincolo de păduri', vom apela, prin selecţie, la
glosarul redactat la începutul secolului nostru de către A. Bartal, apoi la cel mai
recent lexicon de latină medievală a Ungariei alcătuit de un colectiv mixt de
filologi şi istorici maghiari şi din care au apărut pînă acum doar câteva volume,
începând cu anul 1988 (până la litera I); la urmă, pentru a ne apropia de conţinutul
micromonografiei din glosarul nostru, vom vedea care este situaţia acestor
vocabule în glosarul încropit de colectivul de editare al documentelor latineşti din
Documente privind istoria României.
1.3.1 În privinţa familiei de cuvinte a lui aestimare, aşa cum este ea reprezentată
în monumentalul lexicon Du Cange, ne surprinde puţinătatea atestărilor, mai ales
pentru zona occidentală a Europei, şi în primul rând un proces vădit de înlocuire a
vechilor termeni cu alţii noi, de culoare locală. Dacă în antichitate aestimatio
întrunea atât sensul de evaluare a unei posesiuni, cât şi pe cel de calculare a
cheltuielilor de judecată, acum se simte nevoia unei diferenţieri formale:
aestimaria se foloseşte cu sensul de juridica aestimatio, iar aestimium capătă
vechiul sens al lui aestimatio: occurit non seme/ apud Agrimensores (se referă deci
la evaluarea terenurilor); cît despre aestimatio, el pare că s-a specializat pentru
sensul de opinio, sententia; iar pentru sensul de stimă, respect se moşteneşte un
cuvînt cunoscut încă din antichitate, dar nefolosit de autori, şi anume aestimiae
(care a dat în franceză estime), pe care Pompeius Festus, un glosator antic, îl
explică prin ... aestimationes. În fine, apare termenul aestimum care capătă şi
sensul de census, impositio, collecta, pe lîngă sensul pe care îl avea şi aestimium6 •
Este şi mai surprinzătoare situaţia în care se găseşte existimare, care apare
o singură dată în anul 935: 'Chartam commutationis anni 935. ita subscribunt apud
Ughellum in Episcopis Bergomensibus, p. 613: <<Petrus qui Existimavi ut supra
me subscripsi. Aroaldus qui Existimavi ut supra me subscripsi etc ..>>' (şi-a păstrat,
deci sensul antic), pentru ca apoi să dispară pur şi simplu7•

6

G/ossarium mediae el infimae latinilalis, conditum a Carolo Dufresne, domino Du Cange, auctum a
monachis ordinis S. Benedicti cum supplementis D.P. Carpenterii et additamentis Adelungii et
aliorum, digessit G.A.L. Henschel, tomus I, Parisiis, excudebant Finnin Didot fratres, 1840, p. 121,
coli. 2-3.
7
Du Cange, op. cil., tomus III, p. 153, col. I.
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În lexiconul lui Blaise, familia de cuvinte legată de sfera preţuirii, a
este reprezentată de: aestimaria, 'estimation faite par le juge'; aestimatio,
cu sensul de bază de 'opinion': termen tehnic din limbajul bisericesc, simţit ca opus
lui fides! Avem apoi terrpenul scolastic aestimativa, 'consideration', 'jugement',
substantiv provenit din forma feminină a adjectivului aestimativus, 'd'estimation',
'd'opinion'; aestimator şi-a păstrat sensul antic de 'taxateur' (propriu-zis, cel care
mergea înaintea colectorului pentru a evalua cuantumul taxelor). Alături de
adjectivul aestimativus, despre care am văzut că avea o utilizare restrînsă,
scolastică, este atestat la scriitorii eclesiastici şi aestimatorius, în sintagma
jusjurandum aestimatorium, 'sennent qui atteste la quantite de dommages subis'.
În fine, apar şi termenii aestimium şi aestimum, cu aceleaşi sensuri ca şi în Du
Cange: 'evaluation' şi 'impât', 'taxation' 8 •
În legătură cu existimo apare doar o simplă trimitere, fără nici o
exemplificare, fapt care are darul de a ne pune în încurcătură: Extimo p<our>
existimo 9 • Dar la existimo nu găsim vocea, ceea ce ne duce cu gîndul înapoi la Du
Cange, unde am vitzut precaritatea vocabulei, şi înainte, la documentele latineşti
autohtone unde vom găsi o situaţie şi mai interesantă.
1.3.2

evaluării

1.3.3 În lexiconul său, A. Bartal face referire mai degrabă la surse directe care
de Infima Latinitas mai degrabă decît de Media Latinitas. Cu atît mai preţioasă
este referirea la Codex diplomaticus patrius, pentru că putem îmbogăţi familia de
cuvinte a preţuirii cu adjectivul aestimalis, 'in quo est aliquid pretii, pretiosus,
carus': 'becses, draga'. În rest, face trimitere la Du Cange pentru a deduce sensul
lui aestimare, 'opinari' din aestimatio, 'opinio', precum şi pentru aestimium,
'aestimatio'. Restul termenilor, cum ar fi aestimabilitas (creat de părintele
Szentivânyi din Compania lui Iisus), aestimaticius, aestimatrix, ies din sfera
discuţiei noastre fiind creaţi mai tîrziu, în afara perioadei care ne interesează. 10
După cum se vede, termenii existimare, existimatio, existimator nu apar în
glosarul lui A. Bartal, care foloseşte surse literare şi documentare aparţinătoare
zonei noastre de investigaţie.
ţin

Tot pe surse literare şi documentare se bazează şi noul lexicon de latină
a Ungariei, care acoperă ca zonă de interes şi Transilvania, dar are
ambiţii mai mari, după cum rezultă din judiciozitatea cu care sînt organizate vocile
şi din c01pus-ul foarte vast de documentare pe care îl foloseşte. Din păcate, nu am
avut la dispoziţie fascicolele decît inclusiv pentru litera C, deci n-am putut vedea
dacă există sau nu voci constituite pentru existimare, existimatio, existimator.
(N.B! La ora când am conceput studiul). În ciuda acestui impediment, vom încerca
1.3.4

medievală

8
Albert Blaise, Lexicon Latinitatis Medii Aevi, presertim ad res ecclesiasticas investigarulas
pertinens, p. 25, col. 2 şi p. 26 col. I, în 'Corpus Christianorum. Continuatio medievalis', Tumholti,
Typographi Brepols Editores Pontificii MCMLXXV.
9
Blaise, op. cit., p.365, col. 2.
10
Glossarium mediae et infimae Latinitatis Regni Hungariae, iussu et auxiliis Acaderniae Litterarum
Hungariae condidit Antonius Bartal, Budapestini, sumptibus Societatis Franckliniae anni MCMI
(1901), p. 18, col. 2.
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totuşi să tragem anumite concluzii pornind de la
aestimatio, aestimare şi aestimator.

alcătuirea
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vocilor pentru

1.3.4.1 Pentru aestimatio, -onis, substantiv feminin, avem mai întâi trecute în
paranteze rotunde variantele grafice sub care apar în texte: estimacio şi estimatio,
forma aestimatio fiind impusă convenţional ca deschizătoare de articol (fiind forma
din latina clasică); ezitarea între estimacio şi estimatio se datorează faptului că în
textele scrise în variantele scrierii aşa-zisă gotică este foarte greu să se facă
distincţie între caracterele 't' şi 'c'. Urmează apoi enumerarea sensurilor, mai întîi
l actus estimandi, taxatio - erteke/es,
în limba latină, apoi în limba maghiară:
felmeres (a. strictius de magnitudine, pretio, va/ore sim.; b. latius i.q. opinatio,
constitutio, cogi.tatio, iudicium - velekedes, megal/apitas, elgondo/tis, itelet); 2
pretium, va/or - ertek (a. proprie; b. 'in aestimatione condigna' i.q. solutione in
rebus [non in pecunia] - termeszetben [nem penzben] .fizetve; c. transl. i.q. fama,
opinio - hirnev).
Împărţirea aceasta, foarte atentă şi sensibilă la conţinutul semantic şi
diferenţele semice specifice, este susţinută de o bogată exemplificare. Noi ne vom
opri numai asupra exemplelor luate din materialul documentar referitor la
Transilvania. Bunăoară, pentru sensul nr. la avem un exemplu luat din 'Registrul
de la Oradea': 'Impeciit Vanam „. de damno suarum rerum ad aestimationem
(s.n.) unius marcae et dimidi~' Este de remarcat inconsecvenţa aplicării unui set
omogen de reguli pentru editare, deoarece alături de 'impeciit' avem
'aestimationem', cu 'ae-' şi cu '-ti-', ca mai apoi, în 'dimidif 11 , diftongul să fie
redat prin '-~· ( e caudata)! Este foarte greu, de fapt inutil, să încercăm să deducem
ce formă grafică aveau ultimele două cuvinte în textul original redactat la capitlul
din Oradea înti'e anii 1208-1235, deoarece nu mai avem la dispoziţie textul
original.
O situaţie asemănătoare o întîlnim şi în cazul unui exemplu dat pentru
sensul 2a, dintr-un act săsesc: 'Si tempus novi vini sive musti in exigendo
distulerint, aestimatio (s.n.) sive pretium solvetur pro musto.' 12 • Se ştie, din
indicaţia expresă a editorilor, că diftongul 'ae-' a fost reconstituit în mod deliberat
de către aceştia acolo unde în original se întîlneşte un 'e-'; de multe ori chiar, cei
doi editori folosesc notele de subsol pentru a trimite la forma din original, aspect
asupra căruia vom avea prilejul să revenim.
La sfirşitul articolului întâlnim însă o indicaţie care are, de asemenea, darul
de a ne pune în încurcătură, la fel ca şi indicaţia din lexiconul lui Blaise (Extimo
p<our> existimo): Cf. etiam extimatio 13 • Putem interpreta această indicaţie în două
feluri: fie că avem de-a face cu o variantă grafică a lui aestimatio, dar în acest caz
11
Regestrum Varadiense examini /e"i candentis „., curis et laboribus loannis Karâcsonyi et
Samuelis Borovszky „. editum Budapest 1903 (prelucrat după editia 'impressum Colosuarini per
G<asparern> H<eltai> Anno salutis humanae. 1550', nr. 179 (64), la anul 1219.
12
Urkundenbuch zur geschichte der Deutschen in SiebenbUrgen, von Franz Zimmennann und Karl
Werner, I, p. 175.
13
Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae I A Magyarorszagi kOzepkori latinsag szotara, Voi. I.
Fasc. 111. Kotet. I. Fiizet, 1987, p. 99, coli. 1-2.
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trebuia s-o întîlnim în parantezele rotunde, alături de estimacio şi estimatio, fie că
avem trimiterea, pentru comparaţie, la o altă voce, extimatio, care ar exista sub
litera E, şi care ar confirma trimiterea făcută de Blaise, dar care, din păcate, este o
trimitere ... în neant!
1.3.4.2 Pentru aestimo, -are vocea este la fel de bine organizată, din punct de
vedere semantic: după obişnuitele paranteze rotunde între care citim varianta
grafică estimare, urmează înşirarea sensurilor: 1 habere, putare, credere - tari, vei,
gondol (a. gener.; b. numero habere - besorol vhova, vmi koze sztimit); 2 pretium
constituere, taxare - erteket megallapit, ertekel (a. strictius de magnitudine,
numero,pecunia sim.; b. latius); 3 addicere (?)- adaitel (?) 14 •
Dintre exemplele cu referire la Transilvania ar fi de amintit următorul:
'Duas partes ... vinee ... Petro ... assignavit secundum estimacionern (s.n.)
ydoneorum estimatorurn (s.n.) estimatas', în care pare varianta grafică cu 'e-'
pentru toţi trei termenii: 'estimacionem', 'estimatorum', 'estimatas' 15 • În schimb nu
mai apare trimiterea spre comparare cu extimare, deşi, după cum vom vedea există
texte în care apare şi această grafie.
1.3.4.3 Pentru aestimator, -oris, substantiv masculin, avem următoarea explicaţie
'qui pretium alicuius rei aestimat constituitque
becsils,
ertekmegâllapit6'. Apare, fără îndoială, şi varianta grafică 'estimator', ca şi
trimiterea spre comparare cu 'extimator', care, precum în cazul lui aestimatio, nu
are darul de a ne lămuri pe deplin, căci nu ne putem da seama dacă este vorba de o
variantă grafică sau de o voce aparte.
semantică:

1.3.5 La fel ca şi noul lexicon maghiar, Glosarul de termeni şi expresii din
documentele latine privind istoria medie a României indică şi el tot două sensuri
pentru aestimatio, numai că al doilea sens este nu cel de 'preţ', ci acela de 'plata
preţului, pentru exemplificarea căruia se face chiar o excepţie de la regulă,
indicându-se în mod deliberat şi sursa din care este luat exemplul: 'ipsum
Nicolaurn dictum Fekech actorem . . . in emenda omagii seu homicidii predicti
Raphaelis prothavi sui nec non estimatione universarum possessionum et
possesionariarum portionum eiusdem convictum fore decementes atque
commitentes' (1379, Visegrad, Zichy okl., IV, 90-91) 16 •
Lipsesc în schimb vocile pentru aestimare, aestimator şi pentru
existimatio, existimare, existimator, dar nu trebuie să tragem de aici concluzia că
ele ar ar fi total lipsite de atestări în documentele latine privind Transilvania.
Rămâne, prin urmare, de văzut cum au fost organizate vocile pentru termenii
atestaţi în Glossarium Mediae Latinitatis actorum Regni Transsylvaniae historiam

14

Lexicon latinitatis Medii Aevi Hungariae, Voi. I, fasc. I, p. 100, col. I.
Codex Diplomaticus patrius Hungaricus, tomus VII, studiis et opera Amoldi lpolyi, Emerici Nagy
et Desiderii Veghely, Budapestini, 1880, nr. 228, p. 275, transcris de Rath Karoly.
16
Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria 1r1edie a României, p. 12.
15
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illustrantium, trecând, pentru aceasta la discutarea celorlalte
paleografico-diplomatic, respectiv cel istoric.

două

aspecte: aspectul

de lexiconul maghiar, care îşi propune ca termen ante quem anul 1526,
anul bătăliei de la Mohâcs, şi care foloseşte ca material ilustrativ toate sursele
latineşti, atît cele literare cit şi cele documentare, fie cu caracter juridic, fie cu
caracter istoric sau privat, glosarul nostru este mai restrâns, atât în timp
(propunându-şi ca limită în timp anul 1500) cât şi ca bază de investigaţie (aria
documentelor latineşti medievale care privesc atât direct cit şi indirect istoria
Transilvaniei). În ciuda limitei de timp propuse, analiza noastră transversală, va lua
în considerare doar arcul de timp cuprins între 1219 (prima atestare documentară a
lui aestimatio; bineînţeles, cu o semnificaţie relativă a faptului, fiindcă nu este
sigur că această atestare corespunde şi cu folosirea în mod absolut pentru întâia
oară a termenului în documente) şi 1389. Am depăşit cu puţin, deci, perioada pe
care o acoperă cotpus-urile documentare publicate deja, Documente privind istoria
României. C. Transilvania, veacurile XI, XII şi XIII (voi. I-II) şi veacul XIV (voi.
I-IV), respectiv Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania (voi. X-XIII), la
care se adaugă volumul de documente privind relaţiile Transilvaniei cu celelalte
două ţări· româneşti (Documenta Romaniae Historica. D. . .. ). Am folosit,
deasemenea, şi materialul aflat încă în formă manuscrisă a volumului XIV (13711375) din DRH,C, atunci când am avut ocazia să ajungem, prin indicaţiile din
caseta tehnică la fotocopia după original a documentului pregătit pentru publicare.
Deasemenea, motivul extinderii în timp mi l-au oferit şi anumite ediţii de
documente care au folosit drept metodă de publicare transcrierea după documente
originale, cu rezerva că de data aceasta n-am mai avut posibilitatea să ajungem la
documentul original. Se întrevăd, deci, prin aceast aspect al restrângerii ariei de
investigaţie, şi limitele ei, concluziile la care vom ajunge neputând avea decît un
caracter parţial.
Pentru a aborda cu claritate şi concizie problematica aspectelor
paleografice, trebuie să spunem din capul locului că se impune o ordonare după
criterii precise (aşa cum va rezulta din tabelul de mai jos) a materialului
documentar cercetat pentru alcătuirea vocilor din glosar (aestimatio, aestimare şi
aestimator), deoarece aflându-ne în faţa unui amalgam de forme sub care ni s-au
prezentat documentele: ediţii alcătuite pe baza colecţiilor alcătuite de anumiţi
cercetători (documente transcrise, aflate în stare manuscrisă: acestea se indică în
caseta tehnică prin formula ex autographo, urmată de numele celui care a transcris
documentul), ediţii alcătuite pe baza transcrierii de către editor a documentelor
originale, cu indicarea arhivelor sau a instituţiei unde se află documentul; apoi,
aceste documente se prezintă în.mai multe forme diplomatice (original pe hîrtie sau
pergament, chirograf, transumpt, copie autentificată, copie simplă contemporană
sau tîrzie). În cazul în care acest lucru a fost posibil, am apelat direct la
documentele originale (în cazul celor aflate la Arhivele Naţionale, filiala Cluj, în
colecţia de documente medievale a contelui J6zsef Kemeny sau în arhivele
familiale).
2.

Faţă
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Nr.crt. Anul/emitent
I

2

3

1219
Capitlul din
Oradea

1239
Dionisius, ...
palatinus et
comes de
Zonuk
1291/1447,
Andrei
al III-iea,
regele Ungariei

Termenul şi sensul
'în e:losar)
ad aestimationem
duod~im marcarum
'la o nremire de
12 mărci'

Editare/editii

Surse. Alte
edilii

Regestrum
Varadiense,
examini ferri
candentis 17

~undurn rectam
estimacionem
'potrivit unei drepte
pretuiri'

DIR,C,
Veac
XI-XIII,
Voi. I 18

Nu putem
în 1550 stabili forma
la Cluj, de
grafică din
G<aspar>
originalul scris
H<eltai>
la capitlul din
Oradea
între
1208-1235.
După
Wenzel, Transcris după
XI.
original de
către o
t.ertă persoană 19

m:o ~tm! marcis
C!:!I!l aestimatione2
[vorlage: extimatione]
'pe <pretul
de> şapte

Ub., I20

după

4

1298, clerul,
baronii şi
nobilli din reg.
Ungariei, la
încoronarea
regelui
Andrei
al III-iea

Dupăeditia

tipărită

IWenzel, V21
2 Hurmuzaki
-Densuşianu,

1/122
3 DIR, C, veac
XIII, voi. II

mărci

evaluare'

ad

Hurmuzaki-

.:..:..:.

Densuşianu,

aestimandum ...
aliguarn l!QSsessionem

11126

'pentru ...
a pretui ...
vreo moşie'

Observatii

DIR, C, veac
XIII, voi. 11 27

Ub. I transcrie
doc. orig. 23 .
I.după

originalul din
1447, transcris
de o tertă
24
persoană
2. publicat
după
Wenzel,
V.
3 numai trad. 25
Textul latin
dupăFejer

Vl/2,

publicat
o
altă
editie28 . Nu
putem
reconstitui
forma din
orie:inal.
după

17 Reg. Var., p. 220 (referinta din glosar).
18 DIR, C, veac XI-XIII, voi. I, p. 415.
19 Ex originali per D. Cornides Kollario communicato Codex Dipl. Szechenyianus Tom. li nro. 13, p.
41 sqq., apud Wenzel, XI, p. 310.
20 Ub., I, p. 170. Nota 2 trimite la documentul original, aflat pe vremea aceea la 'Stadtarchiv Dees'.
21 Wenzel, V, p. 20-22. Cuprinde grafia cum extlmaclone, ibid., p. 21.
22 Hurmuzaki-Densuşianu, 1/1, p. 504 sqq .. Cuprinde grafia cum extlmacione, normal, având în
vedere faptul că documentul este publicat după editia Wenzel, ibid. p. 505.
23 Orig. Stadtarchiv Dees. Editorii modifică grafia din original extimatione în aestimatione. Cf.
Wenzel, V, p. 22: cum extimacione. Se poate constata, prin comparatie, uşurinta cu care se confundau,
în scrierea gotică 't' cu 'c'!
24 A kolozs monostori convent 1447-diki atiratabol. Dezs varos leveltaraban. SzabO Karoly.
25 DIR, C, veac XIII, voi. li, p. 355. Este de remarcat că în nota de subsol referitoare la 'evaluare'
arare cum aestimatione, conform normelor de editare din Documente privind istoria României.
2 Hurrnuzaki-Densuşianu, I/I, p. 539. Cu unele corectări după textul latin din Marczali, Enchiridion,
191-191.
7 DIR, C, veac XIII, voi. li, p. 443-453. Numai traducerea în limba română.

r·
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5

1299, capitlul
din Oradea

6

1310/<13 IO>
/1313, capitlul
din Oradea

7

8

secundurn estimacionem
ydoneorum estimatorum
estimatas
'potrivit preţuirii llcute
de oretuitori oriceouti'
per ipsos arbitros
facientes estimare

135

Codex
diplomaticus
patrius, VII 29

DIR, C, veac Transcris de
XIII, voi. II 30
editor după
doc. orig. 31 •

Zichy, 132

DIR,C,
veac XIV,
Voi. 133

Transcris de
editor după
chirograful
original 34

Anjoukori, 136
DIR,C, veac
XIV, voi. 137
Fejer, VllI/5 38

Textul latin
transcris de
editori după
originalul din
arh. fam.
Karolyi 39 .

Document
original aflat
la Acad. RPR
Filiala Cluj,
Arh. Ist..

Transcriere
după original
llcutll de
editor41

DIR,C, veac
XIV,
voi. 11144

Transcris după
original de
către editor45

'făcînd să

fie preţuită de
acei arbitri'
pro guinguaginta marcis
estimatam
'fiind preţuită la
cincizeci de mărci'
1312, capitlul din guinguaginta marcas
Karolyi, P'
Oradea
oartim în denariis et
oartim în estimacione
condigna
'cincizeci de mărci parte
în bani, parte
<în lucruri> după o
cuvenită oretuire'
1314, capitlul
decern marcas partim in DIR, C, veac
din Alba Iulia
argento fino vei denariis XIV, voi. 140
et partim estimacione
condigna
'zece mărci, parte în
argint bun sau în dinari
şi parte < în lucruri>,
după o preţuire
cuvenită'

9

1336,
Paulus, cum guantitatibus
iudex curiae
estimacionum
'împreună cu
cantitătile oreturilor'

Zichy, 143

28

Fejer, Vl/2, p. 130-147. La p. 147: Apud Kovachich Supplem. Com. Tom./, p. 89-192. Qui etiam in
'!c,raesentes constitutiones egregie est commentatus.
9
Codex dipl. patrius, VII, p. 275.
30
DIR, C, veac XIII, voi. II, p. 463. Numai traducerea în limba română.
31
Hatpecset nyoma, papiron, a gy0ri k/Jpt. Orsz. ltban az 58. sz. jiokban. Rath Karoly, apud Cod.
dipl. patrius, p. 275.
32
Zichy, I, p. 142.
33
DIR, C, veac XIV, voi. I., p. 210-211.Numai traducerea în limba română.
34
A mar lehullot pecset zold selyemmroljUgott; 214. B.9, apud Zichy, I, p. 143. Veghely D..
35
Kârolyi, I, p. 40.
36
Anjoukori, I. 231. sz..
37
DIR, C, veac XIV, voi. I, p. 199-200. Numai traducerea în limba română.
38
Fejer, VllI/5, p. 84-85. Numai traducerea în limba maghiară, după Szirmai.
39
Hartyan, hiltan pecset nyomaival. Lad. 14. nro. /. Kozolve: Anjoukori Okmnt. /. 231. sm. a., ...
apud Kâroly, I, p. 41. Zilrlatan mono,.U pecset nyomaival; eredetije a gr. Karolyi cs. lvtb. 14.1.
Kozli: Kovacs N., apud Anjoukori, I, p. 251.
40
DIR, C, veac XIV, voi. I, p. 404.
41
Original lat. perg.. pecete aplicată, apud DIR, C, veac XIV, voi. I, p. 222.
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10

1338/1396,
Paulus iudex
curiae

iuxta guiditatem
valoris il!sorum
deberent estimari
'să fie datori a le
preţui potrivit cu
câtimea valorii' 42
cum ... estimacione
'împreună cu ...

Kârolyi, I"

preţuirea'

l!!!rticulas contenciosas
... estamaret (sic!)46
'să preţuiască ...
părţile <de moşie> în

DIR,C, veac
XIV,
voi. 11148
Regest în
Mâlyusz49

transcriere
după original
făcută de
edito..SO.

loricină'

li

1338, conventul
mănăstirii Sf.
Ştefan prtm.
din Dealul
Orăzii

DIR, C, veac
fileta extimatione
'după facerea preţuirii'
XIV, voi. 11151
eandem t;!QSsessionem
iuxta debitum valon;m
extimabunt
'vor preţui cît face
acea moşie'
si ... guingue l!robos
vi ros extimatores non
adducerent
'dacă ... nu vor aduce
pe acei cinci bărbaţi

Original aflat în Transcriere
arh. Capitl.
făcută de
din Alba lulia52 editori după
fotocopia
originalului53

cinstiţi

<ca> preţuitori'

În afara pasajului citat în glosar, aestimatio mai apare încă de patru ori în cuprinsul documentului,
de fiecare dată cu aceeaşi grafie: in valore il!sarum triginta trium marcarum wemissam estimaciooem
observando; ad mayorem estimaciooem; estimaciooe . . . trium marcarum; suw estimaciooe. Iar
aestimare mai apare încă o dată, în sintagma consuetudine estimando.
43
Zichy, I, p. 495 şi 495-496.
44
DIR, C, veac XIV, voi. III, p. 381: numai regestul în limba română al documentului, deoarece
continutul lui priveşte doar indirect istoria Transilvaniei, prin pomenirea comitelui secuilor. De altfel,
documentul este important prin explicatiile clare pe care le dă în privinta dimensiunilor unui 'plug' şi
a valorii în bani a acestei suprafete.
45
Az e/ejen mar nagy he/yen szakadozott eredeti zar/atan pecset nyomaival; 1.4., apud Zichy, I, p.
496.
46
Astfel în original.
47
Kârolyi, I, p. 128-136.
48
DIR, C, veac XIV, voi. III, p. 128-136.
49
Nr. 4478. JU/. 17. Uc. atirja Pal orszagbiro 1338. maj. 28. ok/eve/et. - Kârolyi. I. 478., apud
Zsigmondkori okleveltâr I ( 1378-1389) oszeâlitottâ Mâlyusz Elemer, Budapest 1951, p. 496.
50
A varadi kclptalannak 1396. evi Julius 17-in kelt atiratabOI; 1. a/abb, apud Kârolyi, I, p. 136. Iar
despre actul în care se face transumptul: Nagy a/aku hartyan, voros selyem zsinnron faggo pecset
toredekkeive/. lad. 19. nro. 5, apud Kârolyi, I, p. 479.
51
DIR, C, veac XIV, voi. III, p. 596.
52
Fotocopie după original la lnst. de Istorie şi Filosofie, Cluj, 111/24. Documentul are un cuprins
identic cu actul capitlului din Oradea din aceeaşi zi de 12 martie 1338: fotocopie după orig. lat. aflat
în arh. Capit. din Alba Iulia. Dar lucrul care pare cel mai spectaculos este că şi acest document
prezintă aceleaşi particularităti grafice în/acta extimacione şi extimabunt!!
42
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12

13

14

Zichy, I"
cum ... estimacione
Rarticule litigiose
'împreună cu ...
preţuirea bucălii în
dezbatere' 54
Zichy, I"
1341, capitlul din ternRQre estimacionis
'la timpul preţuirii'
Agria
in facie cuiusdam
litigiose ~rticule terre
ad duo aratra estimate
'la fata unei bucăţi de
pămînt în dezbatere
socotită la două pluguri'
de iRsa litigiosa terra ad
duo aratra estimata
'din pămîntul în
pricină preţuit la două
plu2Uri'58
1342/1355,
m extimatores m eos DIR, C, veac
XIV,
capitlul din
adductos
'prin preţuitorii aduşi de voi. IV62
Oradea
ei'
Rro centurn et sexaginta
argenti fini, I!Qnderis
Albensis, extimata
fuisset
'a fost preţuită la o sută
şaizeci de mărci de
argint bun, după
greutatea de Alba
<Iulia>
ultra sumRmam
extimationis
'peste suma oretuirii'
1341, Paulus
iudex curiae

137

DIR, C, veac
XIV,
vol. IV 56

Transcriere
după original
făcută de
editor5 7

DIR, C, veac
XIV,
vol. IV60

Transcriere
făcută după

original de
către editor61

Original lat.
aflat în Arh.
Capit.
Alba Iul. 63
Szeredai64
Fejer, Vlll/1 65

•

Transcris de
editor după
fotocopia
originalului66

.

53 Textul actului emis de capitlu apare atît în varianta originală, în limba latină, apud DIR, C, veac
XIV, voi. lll, p. 595-596, cit şi în traducere românească ibidem, p. 449-450. În schimb, actul emis în
aceeaşi zi de Capitlul din Oradea apare numai sub formă de rezumat, ibidem, p. 451.
54
În cuprinsul documentului, în afara pasajului citat în glosar, mai există şi alte ocurente ale
termenilor aestimatio (ad guot marcas estimacio diete Rarticule litigiose se extend~ ternRQre diete
estimacionis), respectiv aestimare (remi consuetµdine exigente estimare; ad duo aratra estimate; ad
duo aratra estimat.a).
55
Zichy, I, p. 610.
56 DIR, C, veac XIV, voi. IV, p. 25-28: numai traducerea în limba română.
57 Z/Jrlatan pecset nyomaival; 214.B.25, apud Zichy, I, p. 612.
58 În afara pasajelor citate în glosar, formula ad duo aratra estimata mai apare de trei ori în cuprinsul
actului.
59 Zichy, I, p. 613-614 şip. 614.
60
DIR, C, veac XIV, voi. IV, p. 37-39: numai traducerea în limba română.
61 Z/Jr/atanpecset nyomaival; 214. B. 24, apud Zichy, I, p. 616.
62 DIR, C, veac XIV, voi. IV, p. 599.
63 Apud DIR, C, veac XIV, voi. IV, p. 79, după traducerea în limba română a textului.
64
Szeredai, Series episcoporum ... , p. 65-67 a publicat actul din 11 iunie 1355 al capitlului din
Oradea, care cuprinde, în transumpt, şi actul din 1342.
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15

16

17

1342, Andreas
<Băthori> ...
Waradiensis
Episcopus

secundwn
existimationem
probQrum virorum
'după pretuirea unor
bărbati cinstiti'
1343/1355,
deum pre ocul is
Ladislaus,
habendo estimare
vicevoievodul
debeant
'să tie datori a
Transilvaniei
o pretui, avîndu-1
pe Dumnezeu
înaintea ochilor'
iuxta estimacionem
'în temeiul pretuirii'
1344, capitlul din lpsague estimacione
Cenad
facta
'Şi după ce au făcut
această pretuire'

Bunyitay, Il 0 '

Fejer, VIIl/4°"
DIR, C, veac
XIV,
voi. IV69

Transcris de
Bunyita?; după
original 0

Anjoukori, Vl 71 DIR,C, veac
XIV,
voi. IV 72

Transcris de
către editor
după actul
original 73

Codex dipl.
patrius, 111 74

Transcris după
original de
76
către editor

DIR,C, veac
XIV,
voi. IV 75

Fejer, Vlll/I, p. 603-605, cu data greşită: 1316, cu prescurtarea formelor şi cu greşeli. De fapt,
putem presupune că Fejer a preluat greşelile de la Szeredai, după care publică textul. lată cum apar
formulele citate de noi în glosar: per aestlmatores. per eos adductos; pro centum et guinguaginta
marcis argenti puri. oonderis Albensis. aestlmata fuisset; ultra swnma aestlmatlonls.
66
Fotocopie în posesiunea Institutului de ist. Din Cluj, JV/14, după orig. pe pergament, cu unele pete
de cerneală, apud DIR, C, veac XIV, voi. IV, p. 79.
67
Bunyitay, II, p. 490.
68
Fejer, Vlll/4, p. 581-587: Ex autographo Kaprinai, sub B. nro. CXIT. p. 249 sqq. Kereszturi I, p.
169 sqq.. (apud p. 587). Fejer preia gratia cu 'ae-' din manuscrisul lui Kaprinai şi din Kereszturi, I.
69
DIR, C, veac XIV, voi. IV, p. 74-77: numai traducerea în limba română, făcută după textul latin
transcris de Bunyitay; a se vedea observatia făcută ibidem, p. 77: Textul latin la Bunyitay, li, p. 488491, notq I (publicat cu unele greşeli, omisiuni şi cu deosebiri în ortografia denumirilor geografice,
Vl//14, p. 581-597); doc. de faţă prezintă asemănări textuale cu actul dat de acelaşi episcop la 7
decembrie 1340 (textul latin la Hunnuz.aki-Densuşianu, 1/1, p. 665-666; traducerea în limba rom. în
DIR, C, veac XIV, voi. III, p. 550-552). Ar mai ti de semnalat nota critică referitoare la gratia
termenului aestimatio în formula tradusă cu 'după preţuirea unor bărbati cinstiti', Bunyitay:
extimationem (sic!, s.n.); Fejer: aestimationem, ibidem, p. 76, nota 4.
70
Vezi comentariile lui Bunyitay dinaintea şi de după textul latinesc al documentului episcopal:
Bathori Andras alapito oklevetet, mely e nemii szamos leveleink kOzol egyediil keriite ki az enyeszetet,
az eredetibOI itt kOzoljiik, mert Ganoczi, Katona s Kereszturi nem kOzlottek teljesen s hibiltlanul,
Bunyitay, II, nota I, p. 488; şi: Eredetije hărtyăn ugyanazon egy kez ăltal irott ket peldănyban van
meg orsz. levelt. kincst. oszt. M.O.D.L. 3478 sz.; -mindket peldănyon voros selyernzsin6ron fiiggo
pecset van. Az egyik peldăny a szenvedett egesi serulesek kovetkezteben igen csonka, a măsik
ri1dany hătlapjăn szinten lăthat6k az egesnek nemy nyomai, de teljesen es j61 olvashat6.
1
Anjoukori, VI, p. 318-319.
72
DIR, C, veac XIV, voi. IV, p. 144-145: numai traducerea în limba română după textul latin din
Anjoukori, VI.
73
Ugyancsak Kont Mik/Os vajdanak a nemes szekeyekkel es szaszokkal <<in vil/a Bohnya>> tartott
kOzgyiilesen 1355. Jun. 12. Kiadatt atiratabOI, melynek eredetije a N. Muzeumban oriztetik. Kozli:
Kovacs N., apud Anjoukori, VI, p. 319. De fapt, avem de-a face cu trei transumpturi concentrice:
actul vicevoievodului Ladislau din I O iunie 1343 este cuprins în actul conventului din Cluj-Mănăştur
din 3 iunie 1343, care la rîndul lui este cuprins în actul aceluiaşi vicevoievod din 15 mai 1343, deci
toate trei actele au fost apoi cuprinse în actul emis de Nicolae Kont, voievodul Transilvaniei la 25 mai
1355. Este de semnalat că nu există diferente grafice în ceea ce priveşte termenul extimassent, care
apare în actul conventului din Cluj-Mănăştur.
65
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ad valorem ducentorum
marcarum extimassent
'le-au preţuit la valoarea
celor două sute de
mărci'

18

19

1346/1346,
in emenda estimacionis PESTY, Krass6, DIR, C, veac
III78
XIV, voi. IV79
capitlul bisericii ... agrnuari
'să fie osîndit ... la o
din
globire asemenea cu
Cenad
pretul acelei mosii' 77
Ub., II"'
DIR, C, veac
1347/1347,
seriem statutionis
XIV,
Petrus,
eiusdmi et ~timationis
voi. IV83
predicte
vicevaivoda
Fejer, IX/6 84
Transsiluanus
'desfăşurarea acelei
puneri în stăpînire şi

Transcris după
original de
către editor80

Transcris de
după
editori
transumptul
din actul
original 85

preţuiri'

20

1348,
Nicolaus,
Regni Hung.
Palatinus et
Judex
Comanorum

iuxta r!;g!!i
consuetudinem aestimet
et aestimare debeat
'să preţuiască şi să fie
dator să pretuiască' 81
Zichy, 11 87
in estimacione ad
valorem earundem
guinguaginta :31uingue
marcarum et> medie
se estenderit
'ar ajunge la preţuire să
acopere cele cinncizeci
şi <cinci de mărci şi>

DIR, C, veac
XIV,
voi. IV 88

Transcris
după orig.
de către
editor89

jumătate'

si insa nossessio
74

Codex diplomaticus patrius, III, p. 154.
DIR, C, veac XIV, voi. IV, p. 198-202: numai traducerea în limba română.
76
Transcris de către RAth Kăroly.
77
Sintagma se mai întîlneşte o dată în conţinutul documentului: super emenda estimacionis, apud
PESTY, Krass6, III, p. 22.
78
PESTY, Krass6, III, p. 21.
79
DIR, C, veac XIV, voi. IV, p. 286-292: numai traducerea în limba română, cu observaţia:
'Transumpt în actul capitlului din Cenad din 14 iunie 1436', ibidem, p. 202.
80
Eredetije szuette, penesztol elmellott, nagyreszben o/vashat/an, h/Jrtyan, a .m. nemz. Mitzeumban,
Horvath Istvan gyiitemmenyeben, apud PESTY, Krasso, III, p. 23.
81
În cuprinsul actului editat în Urkundenbuch, li mai apare şi sintagma secundum ratam
aestimatioois.
112 Ub., II, p. 50.
83
DIR, C, veac XIV, voi. IV, p. 286-292: numai traducerea în limba română, cu observaţia:
'Transumpt în actul capitlului din Alba Iulia din 18 octombrie 1347', ibid., p. 50.
84
Fejer, IX/6, p. 23. De data aceasta, Fejer publică documentul 'E membrana originali bene
conservata collectionis Nicolai Jankovich. p. 23-29'. El scrie: iuxta regni consuetudinem estimet et
estimare debeat; seriem statutionis eiusdem guarte et estimacionis. Avem aici dovada scrupulului de
exactitate al bibliotecarului regal şi dovada indirectă a faptului, constatat deja, că editorii lui
Urkundenbuch preferă să refacă diftongul 'ae-'.
85
Eingeschaltet von dem Weissenburgen Kapitel I 347, orig. Ungar. Nationalmuzeum Budapest, apud
Urkundenbuch, II, p. 48.
75
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... in estimacione ad
valorem ... se non
extenderet
'dacă

prin

preţuire

acea
nu s-ar ridica la
valoarea ... .86
Anjoukori, V"
visa serie i11sius
estimacionis
'tinînd seama de
această pretuire' 90
Anjoukori, V""
extimacione condigna
11reeunte
'după facerea cuvenitei
IPretuiri'
sine omni estimacione DRH,C,X"
'fără a a face vreo
moşie

21

22

23

24

1348,
Stephanus,
Voyuoda
Transsiluanus
1349,
Demetrius,
Episcopus
Waradiensis
1355,
conventul din
Cluj-Măn.

preţuire'

135711357,
Andreas,
Woyvoda
Transsiluanus

de mandato vestre
magnificentie
estimassent
'din porunca măriei
voastre au pretuit'
DRH, c, XIIUJ
cuiguarn estimare non
3rmittatis
'să nu înnăduiti nimănui
a pretui' 02

DIR, C, veac
XIV, voi IV92

Transcris de
editor după
original 9

Nu apare în
DIR, C, veac
XIV,
voi. IV 95
Originar•
Anjoukori, VI99
Re~est în Ub.,

Transcris de
editord~ă

original
Transcris de
către editor
după fotoco~ia

n'

originalului

Original,
transumpt 104

Transcris de
editor dufsă
original' 5

01

Termenul aestimatio mai apare de mai multe ori în cuprinsul documentului, de fiecare dată cu
grafie: in estimacione ad valorem 11remissorum Judiciorum non extenderet; eadem oossessio
in estimacione ad valorem 11remissarum guinguaginta guingue marcarum et medie se non
extendenda.
87 Zichy, II, p. 315-316.
88
DIR, C, veac XIV, voi. IV, p. 452-454.
89
Papiron, ztirlattin nagy kerek pecset nyomaival; I.I. I 62. Nagy lmre, apud Zichy, II, p. 317.
90
În afara pasajului citat în glosar, aestimatio mai apare încă de trei ori în cuprinsul documentului, de
fiecare dată cu aceea.şi grafie: series i11sius estlmaclonis; in sua estimaclone ad valorem; tune în sua
estimacione redimatur, iar aestimare apare de două ori, cu aceea.şi grafie: dewn habendo 11re oculis
... estlment; în eisdem guinguagesima marcis estimata.
91 Anjoukori, V, p. 183-184.
92
DIR, C, veac XIV, voi. IV, p. 430-433: numai traducerea în limba română.
93
Papiron, ztirlattin nagy kerek pecset nyomaival; eredetije az orsz. lt. dipl. oszt. 29427. Kozli:
Kovacs N, apud Anjoukori, V, p. 184.
94
Anjoukori, V, p. 290.
95
N.B.! Nu apare nici în lista documentelor false, nici în cea a documentelor greşit datate!!
96
Hatlapjtin pecset nyomaivol; eredetije az orsz. /t. kincst. oszt. Mon. Pos.. 61.13. dip/. oszt. 4055.
Kozolve nehai Vincze Gtibor mtiso/ataib6/, apud Anjoukori, V, p. 290.
97
DRH, C, X, p. 335 şi 336.
98
Arh. Naţ. Magh., Dl. 31097. Orig., hîrtie, rupt în două, cu lacune şi pete de umezeală, cu urme de
~cete aplicată pe verso.
Anjoukori, VI, p. 343-346: 'Zărlatan pecset nyomaival; eredetije az Orsz. Hăzban dipl. oszt. 31097.
Kozli: Kovacs N. ', ibid., p. 346.
100
Ub., II, p. 109-110.
101
Fotocopie la lnst. de Ist. Cluj-Napoca/1355.
86

aceea.şi
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25

26

<1357>/1357,
Dominicus,
Vicewoyuoda
Transsiluanus
1357/1358,
capi tiui
bisericii din
Cenad

dictam l!QSSessionariam DRH, C, XI'u'
estimationem
'zisa preJ!1ire a
mosiei' 1
DRH, C, XI""
secundum
estimacionem
j!roborum virorum
după preţuirea
bărbaţilor cinstiţi'

Original,
transumpt 108

141
Transcris de
către editor
după original 109

Original,
Transcris de
transumpt 111
editor după
Pesfr, Krass6, fotocopia
mi•
originalului 115
Hurmuzaki
-Densuşianu,
13

Ili1

27

1358/1358,
Andreas,
Woyuoda
Transsiluanus

DRH, C, XI'"

!!!

estimacione J!remisse
l!Qrcionarie l!QSSessionis
... convictum fore
decementes
'hotărind noi . . . ca să
fie pedepsit ... la plata
preţului părţii de moşie
pomenite'
estiment regni
consuetudine exigente
's-o preţuiască aşa
cum cere obiceiul ţării'
facta
autem estimacione

Regest în
Documenta
Valachorum 114
Original,
transumpt 118
Anjoukori,

vn 119

Transcris de
către editor
după

fotocopia
originalului 120

102
În afara pasajului citat în glosar, în cuprinsul documentului mai apare o dată aestimare: estimari
facere niteretur, cu aceeaşi grafie.
103
DRH, C, XI, p. 145.
104
Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale ale României, arh. fam. Wass, fasc. XXXVIII, nr.
27: transumpt în actul lui Dominic, vicevoievodul Transilvaniei, din 21 iunie 1357.
105
Original, hîrtie, cu urme de pecete rotundă de închidere din ceară de culoare deschisă, aplicată pe
verso.
106
În afara pasajului citat în glosar, aestimatio mai apare încă o dată în cuprinsul actului, cu aceeaşi
grafie: seriem i!)Sius l!QSSessionarie estimationls, alături de aestimare, care apare şi el o dată, cu
aceeaşi grafie: m J!robos homines ... estimari.
107
DRH, C, XI, p. 150-151.
108
Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale ale României, arh. fam. Wass, fasc. XXXVIII, nr.
27: transumpt în actul conventului din Cluj-Mănăştur din 26 iunie 1357, ibidem.
109
Orig. hîrtie, cu urme de pecete rotWtdă de închidere din ceară de culoare deschisă, aplicată pe
verso. Este de remarcat că şi în documentul-cadru apare aceeaşi grafie pentru aestimatio: il!Yfil
estimationem sum facto l!QSSessionis Mykus vocate.
110
DRH, C, XI, p. 200.
111
Arh. Naţ. Maghiare, Dl. 41 345. Transumpt în actul comitelui Nicolae de Szecs, judele curţii
regale, din 14 iunie 1358. De fapt, sunt mai multe transumpturi în actul respectiv, cel mai vechi act
transcris fiind din 131 O.
112
Pesty, Krasso, III, p.32: Szecsy Mik/os orszagbiro 1358. evi atiratbOI, a nemzeti Milzeumban.
113
Hurmutaki-Densuşianu, 1/2, p. 51: publicat după Pesty, Krasso, III.
114
Documenta Va/achorum, p. 136, nr. 100.
115
Fotocopie la lnst. de istorie şi arh. Cluj-Napoca/1357.
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28

29

1361,
Vilhelmus,
<episcopus>
Quinqueecclesiensis,
comes capellae,
secretari us
cancellarius
... domini
Ludovici
1363, capitlul
bisericii din
Oradea

30

1364/1364

31

1365, capitlul
bisericii din
Oradea

32

1366,
Dionisius,
Woyuoda
Transsiluanus

'şi după ce vor face
preţuirea' 116
ac nonaginta tnbus
florenis cym
estimatione condigna
'şi nouăzeci şi trei de
florini în lucruri după
o preţuire cuvenită'

iuxta e~timationem
I!Toborum virorum
'după preţuirea unor
bărbati cinstiti'
facta estima!<ione
'odată r:retuirea
făcută' 27
omoi I!QSsessionaria
estimacione exclusa
'înlăturîndu-se orice
preţuire a moşiei'
su~ revi~ion!i !it
estimacione casai
Mentew
'cu privire la cercetarea

DRH, C, XII'"

Original'""

Transcris de
către editor
după orig. 123

DRH, C, XI1 124 Originalm

Transcris de
editor duRă
original 1 6

DRH, C, XII'"" Original,
transumpt 129
Original',,
Regest la
Szab6 133

Transcris de
editor dufoă
ori2inal 1 0
Transcris de
către editor
după orig. 134

Original' JO

Transcris de

DRH, C, XII"'

DRH, C,

xm•JJ

editordu~ă

original 1 7

şi preţuirea cetătii

Menteu'

De mentionat că în documentul cadru se întilneşte forma estimassent.
DRH, C, XI, p. 217, p. 217-218 şip. 218.
118
Arh.Naţ. Magh., Dl. 26752: transumpt în actul conventului din Cluj-Mănăştur din 8 aprilie 1358.
119
Anjoukori, VII, p. 143-150: 'Er. hărtyăn, zăr6 pecset nyomaival. Orsz. Lt. (Km. konv.) dipl. oszt.
26752'. ibid., p. 150.
12
Fotocopie la lnst. de ist şi arh. Cluj-Napoca/1310.
121
DRH, C, XII, p. 54.
122
Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale ale României, arh. fam. Wesseleny din Jibou.
123
Orig., perg., cu urme de pecete aplicată în document pe verso.
124
DRH, C, XII, p. 152.
125
Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale ale României, arh. ist., colecţia Kemeny J6zsef.
126
Orig., perg., cu urme de pecete aplicată pe verso.
127
În cuprinsul actului apare şi aesdmare, cu aceeaşi grafie: I!TO guattuor marcis regalibus
ptlmassent.
211
DRH, C, XII, p. 365.
129
Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale ale României, arh. fam. Bethlen de Jktăr: transumpt
în actul lui Petru, vicevoievodul Transilvaniei, din 25 noiembrie 1364.
130
Orig., perg., cu urme de pecete aplicată pe verso.
131
DRH, C, XII, p. 449.
132
Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale ale României, colectia Kemeny J6zsef.
133
Szabo, Erd. MUz.. Ok/., p. 28, nr. 121 ..
134
Orig., perg., cu urme de pecete aplicată pe verso.
135
DRH, C, XIII, p. 41-42.
116

117

°
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33

1366,
Stephanus
Bubek,
Judex curiae
domini Ludouici

34

1369, capitlul
bisericii din
Oradea

35

1369/1370,
conventul din
Cluj-Măn.

DRH, C, XIII"" Kărolyi, I'"
Regali mensura
Regest la
Mensurando vei visu
Irynyi Irynyi
considerando estimarent
'măsurînd cu măsura
Istvan 140
regească sau din ochi
să le pretuiască'
... estimacionis
i11sius
senem
'despre felul cum s-a
făcut acea pretuire'
i11sam 11articulam terre
litigiose ... ad tria aratra
sufficere ... estimassent
'acea bucată de
pămînt în pricină ...
au socotit-o ... a fi de
trei pluiruri'
DRH, C, XIII'"' Kârolyi, I'"J
SU3( ... estimacione
'cu
privire
la
...
pretuirea'
11articulam terre inter
duas 112ssessiones ...
aratra ... conscienciose
<esti>massent
'au pretuit pe sufletul
lor bucata de pămînt
dintre cele două moşii
la ... pluguri'
dictam terram litigiosam DRH, C, xrn•~> Original,
transumpt 146
... absgue 11redicta
11iscina.
11ro viginti guingue
marcis estimassent
'au pretuit ... numitul
pămînt ... fără eleşteul
pomenit, la douăzeci şi
cinci de mărci'
eandem 11iscinam ...
estimare non I!Qtuissent
'acel eleşteu ... nu l-au
Iputut preţui'

143
Transcris în
Kărolyi, I după
141
origim,11

Transcris în
Kărolyi, I după
original 144

Transcris de
editor după
orig.141

136 Directia Judeteană Cluj a Arhivelor Nationale ale României, arh. fam. Banffy.
IJ7 Orig., hîrtie, cu fragmente de pecete de închidere aplicată în document pe verso.
138
DRH, C, XIII, p. 184, după Kărolyi, I..
139 Kârolyi, I, p. 267-282.
140 Irynyi Irynyi Istvan, Az irynyi lrynyi csalild ok/eve/tara, Szatrnâr, 1902. p. 1..
141 Hartyan, melynek sze/ei vizfo/tokt6/ vannak megrangalva, hatan zaro pecset nyomai lilthatilk. Lad.
/O. nro. 91, apud Kărolyi, I, p. 282.
142 DRH, C, XIII, p. 622, după Kărolyi, I..
143 Kărolyi, I, p. 311-313.
144 Papiron, mely alui es fe/UI tăbb he/yen vizfoltos es szakodozott. Lad. 12. nro. 97, apud Kârolyi, I,
P,·45 313 ..
DRH, C, XIII, p. 665.
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144
36

137311373,
capitlul din
Alba Iulia

37

1379,
Jacobus de
Scepus, judex
curiae ...
principis ...
Lodouici

38

1389,
Emeric Bubele,
~udex curiae

DRH, C, XIV' ~
estimacionem ipsius
medietatis
E!Qssessionis ...
m:rsolvere teneretur
'să fie datori să
plătească preţul acelei
liumătăti a mosiei' 148
Zichy, IV'"
estimacione
universarum
I!QS<sessionum et
E!QSsessio>nariannn
E!Qrcionwn eiusdem
convictum fore
decementes
'să fie osîndit la plata
preţului tuturor moşiilor
lsi oărtilor sale de mosie'
guot et guanti în eius
Docwnenta
estimaciQne condigna
Valachorum 155
ad valorem dii;tarum
centwn et viginti sex
marcarumse
extenderent ... OCYQare
... debeant et teneantur
'să fie datori şi tinuti ...
să ia în stăpînire
cîte <bunuri> şi cît va
ajunge prin cuvenită
4

Original,
transumpt 150
Rezumat 151

Transcris de
către editor
după fotocopia
orig.152

Transcris
după original
de
către editor 154

Original

'°

1

Transcris de
către editor
după origina1 157

preţuire pînă

la valoarea celor
cinci de

douăzeci şi
mărci'

2.1.
Pornind de la exemplele citate în glosar, putem face unele clasificări
interesante şi eficiente pentru lămurirea nedumeririlor şi dificultăţilor legate de

146 Direcţia Judeteană Cluj a Arhivelor Naţionale ale României, arh. fam. Suky: transumpt în actul lui
Ioan, vicevoievodul Transilvaniei, din 20 ian. 13 70.
147 Orig., perg., cu urme de pecete aplicată pe verso.
148 În cuprinsul actului apare şi aestimare: prout de regni consuetudine ipsa estimaretur.
149 DRH, C, XIV, nr. 234: în manuscris.
.
150 Arh. Naţ. Magh., Dl. 30078: transumpt în actul lui Ladislau, vicevoievodul Transilvaniei, din 15
mai 1373, Sîntimbru.
151 Rezumat în actul capitlului Transilvaniei din 1399, ibidem, Dl. 8393.
152 Fotocopie la Inst. de ist. Cluj-Napoca/1373.
153 Zichy, IV, p. 90-91.
154 Hartyanfago pecset nyomaival; 214.8.53. Nagy Imre, apud Zichy, IV, p. 91.
m Documenta Valachorum, p. 357.
156 Archives Nationales de Budapest-Archives Ujhelyi, Dl. 38160, apud Documenta Valachorum, p.
345.
157 L 'original se trouve sur Ies deux ct5tes d'un parchimin qui porte au verso Ies traces d'un sceau qui
avait servi aformer Ies plis de la charte, apud Documenta valachorum, p. 345.
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grafia ocurenţelor tennenilor aestimatio, aestimare şi aestimator în arcul de timp
indicat anterior:
2.1.1.

Aestimatio are 36 de

ocurenţe,

într-un total de 38 de documente,

după

cum

unnează:

- de 26 de ori apare grafia estimacio (estimacionem, DIR, C, veac XI-XIII,
voi. I; estimacionem, Codex clipi. patrius, VII; estimacione, Kărolyi, I; estimacione,
DIR, C, veac XIV, voi. I; estimacionum, Zichy, I; estimacione, Kărolyi, I;
estimacione, Zichy, I; estimacionis, Zichy, I; estimacionem, Anjoukori, VI;
estimacione, Codex clipi. patrius, III; estimacionis, Pesty, Krass6, III; estimacione,
Zichy, II; estimacione, Zichy, 11; estimacionis, Anjoukori, V; estimacione, DRH, C,
X; estimacionem, DRH, C, Xii estimacione, DRH, C, XI; estimacione, DRH, C,
XI; estimacione, DRH, C, XII; estimacione, DRH, C, XII; estimacione, DRH, C,
XII; estimacionis, DRH, C, XIII (după Kărolyi, I); estimacione, DRH, C, XIII
(după Kărolyi, I); estimacionem, DRH, C, XIV (manuscris); estimacione, Zichy,
N; estimacione, Documenta Valachorum);
- de trei ori apare grafia aestimatio (aestimationem, Reg.Var.;
aestimatione, Ub., I; aestimationis, Ub., II);
- de trei ori apare grafia estimatio (estimationem, DRH, C, XI; estimatione,
DRH, C, XII; estimationem, DRH, C, XII);
- de două ori apare grafia extimatio (extimatione, DIR, C, veac XN, voi.
III; extimationis, DIR, C, veac XIV, voi. IV);
- o dată apare grafia extimacio (extimacione, Anjoukori, V);
- o dată apare grafia existimatio (existimationem, Bunyitay, II).
2.1.2

Aestimare are 21 de

ocurenţe,

într-un total de 38 de documente,

după

cum

unnează:

-de 14 ori apare grafia estimare, dacă luăm în considerare şi forma întregită
pe baza contextului din documentul din 1369, emis de capitlul bisericii din Oradea,
unde actul este deteriorat pe porţiunea în care apare cuvîntul (estimatas, Codex
dipL patrius, VII; estimare, Zichy, I; estimari, Zichy, I; estimate, Zichy, I; estimata,
Zichy, I; estimare, Anjoukori, VI; estimassent, DRH, C, X; estimare, DRH, C, XI;
estiment, DRH, C, XI; estimarent, Kărolyi, I; estimassent, Kărolyi, I;
<esti>massent, Kărolyi, I; estimassent, DRH, C, XIII; estimare, DRH, C, XIII);
-de trei ori apare grafia extimare (extimabunt, DIR, C, veac XN, voi. III;
extimata, DIR, C, veac XN, voi. N; extimassent, Codex clipi. patrius, III);
-de trei ori apare grafia aestimare (ad aestimandum, HurmuzakiDensuşianu, III; aestimet, aestimare, Ub., II);
- o dată apare grafia estamare (estamaret, Kărolyi, I).
2.1.3

Aestimator are trei

ocurenţe,

într-un total de 38 de documente,

după

cum

unnează:

- de două ori apare grafia extimator (extimatores, DIR, C, veac XN, voi.
III; extimatores, DIR, C, veac XN, voi. IV);
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- o dată apare grafia estimator (estimatorum, Codex dipl. patrius, VIQ.
2.2
Dacă luăm în considerare criteriul diplomatic al formei sub care ni s-au
prezentat cele 38 de documente pe baza cărora am alcătuit articolele din glosar,
obţinem următoarea clasificare:
2.2.1 Documente consultate în original (cele aflate la filiala clujeană a
Bibliotecii Academiei Române sau la cea a Arhivelor Naţionale): documentul din
1314, publicat în DIR, C, veac XIV, voi. I după originalul aflat la filiala clujeanană
a Bibliotecii Academiei, Arh. Istorică; documentul din 1357/1357 (transumpt),
aflat în arhiva familiei Wass; documentul din <1357>/1357 (transumpt), aflat în
arhiva familiei Wass; documentul din 1361, aflat în arhiva familiei Wesseleny din
Jibou; documentul din 1364/1364 (transumpt), aflat în arhiva familiei Bethlen de
Iktar; documentul din 1365, aflat în colecţia de documente istorice medievale a
contelui Kemeny J6zsef; documentul din 1366, aflat în arhiva familiei Bânffy;
documentul din 1369/1370, aflat în arhiva familie Suky. Deci, un total de opt
documente.
2.2.2 Documente originale consultate după fotocopia aflată în posesia
Institutului de Istorie al Academiei, Cluj: documentul din 1338, fotocopie după
originalul aflat în arhiva capitlului din Alba Iulia; documentul din 1342/1355
(transumpt), fotocopie după originalul aflat în arhiva capitlului din Alba Iulia;
documentul din 1355, fotocopie după originalul aflat la Arhivele Naţionale
Maghiare, Dl. 31097; documentul din 1357/1358 (transumpt), fotocopie după
originalul aflat la Arhivele Naţionale Maghiare, Dl. 41345; documentul din
1358/1358 (transumpt), fotocopie după originalul aflat la Arhivele Naţionale
Maghiare, Dl. 26752; documentul din 1373/1373 (transumpt), fotocopie după
originalul aflat la Arhivele Naţionale Maghiare, Dl. 30078. Deci, un total de şase
documente.
2.2.3 Documente publicate în diferite ediţii pe baza originalului: documentul din
129111447, (transumpt), Ub., I; documentul din 1299, Codex diplomaticus patrius,
VII; documentul din 1310/<1310>/1313 (serie de transumpruri), Zichy, I,
documentul din 1312, Kâroly, I, Anjoukori, I; documentul din 1336, Zichy, I;
documentul din 1338/1396, (transumpt) Kârolyi, I; documentul din 1341 (Paulus,
judex curiae), Zichy, I; documentul din 1341 (capitlul din Agria), Zichy, I;
documentul din 1342 (Bunyitay, II); documentul din 1343/1355, (transumpt)
Anjoukori, VI; docl}mentul din 1344, Codex diplomaticus patrius, III; documentul
din l.J46/1346 (transumpt), Pesty, Krasso, III; documentul din 1347/1347
(transumpt), Ub., II; documentul din 1348, Zichy, II; documentul din 1348,
Anjoukori, V; documentul din 1349, Anjoukori, V; documentul din 1366, Kârolyi,
I; documentul din 1369, Kârolyi, I; documentul din 1379, Zichy, N; documentul
din 1389, Documenta Valachorum. Deci, un total de douăzeci de documente.
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terţe

persoane: documentul

2.2.4 Documente publicate pe baza transcrierii unei
din 1239,Ja Wenzel, V, după D. Kornides.

Documente publicate după alte ediţii: documentul din 1219, Reg. Var.,
din 1550 a lui G<aspar> H<eltai>; documentul din 1298, în
Hurmuzaki-Densuşianu, 111, după Fejer, IX/6, care, la rândul său, îl publică după
Kovacics, Suppl. Corn. Tom. I.
2.2.5

după ediţia

2.3
Pentru stabilirea gradului de afidabilitate a lecturii paleografice, ordinea ar
fi următoarea: documente cercetate în original; documente cercetate în fotocopie;
documente publicate în diferite ediţii pe baza originalului (aici făcând distincţie
între cele în care nu s-a intervenit în text, traducerea fiind cît mai fidelă şi cele în
care s-au adoptat anumite reguli convenţionale de transcriere, cum ar fi cea
referitoare la refacerea diftongului 'ae'); documente publicate după transcrierile
altor persoane; documente publicate după alte ediţii.
Dintre cele opt documente pentru care am avut la dispoziţie originalele, trei
grafia estimacio (1314, emis de capitlul din Alba Iulia; 1364/1364, emis de
capitlul bisericii din Oradea; 1366, emis de Dionisius, voievodul Transilvaniei);
două documente prezintă grafia estimatio (1357/1357, Andrei, voievodul
Transilvaniei; 1361, emis de Vilhelmus, episcopul de Pecs, cancelarul regelui
Ludovic I de Anjou); două documente prezintă grafia estimare (1357/1357, Andrei,
voievodul Transilvaniei; 1369/1370, conventul din Cluj-Mănăştur).
2.3.1

prezintă

2.3.2 Din cele şase documente consultate după fotocopie, patru prezintă grafia
estimacio (1355, emis de conventul din Cluj-Mănăştur; 1357/1358, capitlul
bisericii din Cenad; 1358/1358, Andrei, voievodul Transilvaniei; 1373/1373, emis
de capitlul din Alba Iulia; două documente prezintă grafia estimare ( 1355,
conventul din Cluj-Mănăştur; 1358/1358, Andrei, voievodul Transilvaniei); două
documente prezintă împreună toţi cei trei termeni (aestimatio, aestimare şi
aestimator), cu aceeaşi grafie ciudată: extimatio, extimare, extimator (1338, emis
de conventul mănăstirii Sf. Ştefan din Dealul Orăzii; 1342, emis de capitlul din
Oradea).
2.3.3 Dintre cele douăzeci de documente publicate prin transcrierea după
documentele originale: 15 documente prezintă grafia estimacio (1299, Codex
diplomaticus patrius, VII; 1312, Kârolyi, I, Anjoukori, I; 1336, Zichy, I;
1338/1396, Kârolyi, I; 1341, Zichy, I; 1344, Codex diplomaticus patrius, III;
1346/1346, Pesty, Krass6, III; 1348, Zichy, II; 1348, Anjoukori, V; 1366, Kârolyi,
I; 1369, Karolyi, I; 1379, Zichy, IV; 1389, Documenta Valachorum); şase
documente prezintă grafia estimare - dacă luăm în considerare şi forma întregită
<esti>massent - (1310/<1310>/1313, Zichy, I; 1336, Zichy, I; 1341, Zichy, I;
1343/1355, Anjoukori, VI; 1366, Kârolyi, I; 1369, Kârolyi, I: <esti>massent); un
document prezintă grafia extimacio (1349, Anjoukori, V); un document prezintă
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grafia existimatio (1342, Bunyitay, II); un document prezintă grafia extimare
( 1344, Codex diplomaticus patrius, III); în fine, două documente prezintă grafia
aestimatio (1291/1447, Ub., I; 1347/1347, Ub., li) şi un singur document prezintă
grafia aestimare (1347/1347, Ub., II).
2.3.4 Documentul din 1239, emis de Dionisius, palatinul Ungariei, a fost
publicat în DIR, C, veac XI-XIII, voi. I, după Wenzel, V, care, la rândul său, a
preluat transcrierea lui D. Komides, făcută după original. Prin urmare, grafia
estimacio nu prezintă garanţia autenticităţii decît dacă s-ar face colaţionarea cu
originalul.
Documentele care au fost preluate în unele ediţii după alte ediţii, sau chiar
anterioare (cum este cazul cu registrul de la Oradea) prezintă puţină
utilitate, pentru că nu se poate ajunge la grafia originală în mod pozitiv, direct,
decât pe baze ipotetice, care nu pot fi verificate.
2.3.5

după ediţii

În ceea ce priveşte conţinutul semantic al termenilor aestimatio, aestimare
aestimator, efectuând clasificare contextelor în care apar aceşti termeni în cele
38 de documente luate în discuţie (dintre care cel din 1298 ar putea fi socotit drept
cadru juridic şi istoric pentru circumscrierea exactă a tuturor contextelor), ajungem
la următoarele situaţii:
3.
şi

3.1
În primul rând, aşa cum rezultă din clasificarea contextelor în care apare
aestimatio, respectiv aestimare, indiferent de grafie (inclusiv grafiile exstimacio,
extimatio, existimatio, extimare), toate contextele de la vocea aestimatio nr. l şi de
la aestimare se referă la preţuirea sau evaluarea de bunuri. În marea lor majoritate,
documentele fac referire la evaluarea de proprietăţi: moşii (în diferite situaţii:
zălogire, răscumpărare, vînzare/cumpărare, litigiu/separare, punere în stăpînire,
reambulatio, evaluarea făcându-se fie în bani fie în unităţi de suprafaţă, cum ar fi
'plugul', stânjenul, iugărul; în cazul răscumpărării, fie în urma zălogirii fie pro
pena seu emenda homicidii, preţuirea poate fi parte în bani - mărci, dinari, argint
etc.- parte în lucruri, estimacione condigna, 'printr-o preţuire cuvenită'). Apoi, în
mai mică măsură, se face preţuirea altor tipuri de proprietăţi: ocne de sare (pentru
răscumpărare), vii (despăgubire), lucruri furate (despăgubire), zestre şi daruri de
nuntă (despăgubire în urma înstrăinării moşiei).
În ceea ce priveşte termenul aestimator, acesta, fie că prezintă grafia
estimator, fie extimator, apare în contexte comune cu aestimatio şi aestimare (în
documentele din 1299 şi din 1342/1355 apar chiar toţi trei termenii împreună),
referindu-se la persoana care deum pre oculis habendo face preţuirea proprietăţilor.
3.2
În consens cu vechiul Glosar de termeni şi expresii din documentele latine
privind istoria medie a României şi cu mai recentul Lexicon Latinitatis Medii Aevi
Hungariae, am constatat că aestimatio poate avea şi sensul de 'preţ' (de
răscumpărare): ipsum in emenda estimacionis ipsius possessionis „. agrauari, 'să
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fie osîndit ... la o globire asemenea cu preţul acelei moşii' - unde regăsim anticul
context al evaluării pagubelor de judecată - (doc. din 1346/1346); estimacionem
ipsius medietatis „. persolvere tenerentur, 'să fie datori să plătească „ .·preţul
acelei jumătăţi a moşiei'. Dar trebuie să facem observaţia că acest preţ de
răscumpărare sau de gloabă este rezultatul preţuirii unei forme de proprietate.
3.3
Pornind tot de la contextul evaluării sau preţuirii de bunuri sau proprietăţi,
am descoperit două contexte în care a fost nevoie să luăm în considerare un sens
aparte pentru aestimatio, în ciuda faptului că nu aveam de a face cu contexte de tip
nou. Acest sens aparte este 'plata preţului': in estimacione premisse possessionarie
porcionis „. convictum fore decernentes, ' hotărând noi să fie pedepsit „ . la plata
preţului părţii de moşie pomenite' (în urma unei vînzări nestatutare, pentru că nu se
ţinuse seama de ordinea priorităţilor în stabilirea cumpărătorului - doc. din 1358,
DRii, C, XI, p. 217); Ipsum Nicolaum dictum Fekech, actorem „. in emenda
omagii seu homicidii necnon estimacione universarum pos<sessionum „. >
eiusdem convictum fore, 'Nicolae, zis Fekech, pîrîşul . „ să fie osîndit la
răscumpărarea preţului omului sau a omorului ... şi la plata preţului tuturor
moşiilor „. sale' (doc. din 1379, Zichy, IV, p. 90-91).
4
După cum s-a constatat, din bogăţia de sensuri pe care aestimatio şi
aestimare au avut-o în antichitate, documentele istorice latineşti care oglindesc
istoria Transilvaniei în arcul de timp pe care l-am 'radiografiat' au reţinut doar pe
cel mai concret, cel referitor la preţuirea sau evaluarea de bunuri şi proprietăţi,
adăugînd la valoarea antică nuanţe şi conotaţii specific medievale, cum ar fi
evaluarea parţială în lucruri sau plata preţului unei moşii în condiţiile nerespectării
ierarhiei la vînzare sau pentru răscumpărarea preţului unui om ucis! (ciudată
trebuie să fi fost lumea în care moartea unui om putea fi răscumpărată cu ...
pămîntul!).

În ceea ce priveşte variantele grafice, am constatat că de cele mai multe ori
a apărut grafia estimacio, (estimare, estimator), mai puţin estimatio (de cele mai
multe ori secvenţele '-ci-' şi '-ti-' sînt foarte greu de deosebit în actele originale).
Dar am observat că de cîteva ori apare grafia extimacio (extimatio), extimare,
extimator şi o singură dată, la Bunyitay, grafia existimatio.
Extimacio (extimatio) apare în documentul din 1291 emis de regele Andrei
al III-iea al Ungariei şi publicat în Ub., I cu grafia schimbată în aestimatio, dar cu
trimiterea, într-o notă de subsol, la forma din original: 'vorlage extimatione'. Apoi,
termenul mai apare cu aceeaşi grafie în încă patru documente: documentul din
1338, emis de conventul mănăstirii Sf. Ştefan din Dealul Orăzii (în care apar şi
extimare şi extimator). Documentul are cuprins identic cu actul capitlului din
Oradea din aceeaşi zi de 12 martie 1338. Pentru ambele documente am avut ocazia
să consultăm fotocopiile flicute după original şi am constatat corectitudinea
lecturilor din ediţii, scrisul fiind deosebit de îngrijit în ambele cazuri. Pe de altă
parte, este greu de presupus că scribul capitlului din Oradea, în calitate de
reprezentant al unui loc de adeverire respectabil şi-ar fi permis să copieze actul
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emis de conventul din Dealul Orăzii, cu atît mai mult că în pricina de hotărnicire şi
de evaluare a moşiei Uioara era implicat un personaj înalt din ierahia eccleziastică,
adică Episcopul Transilvaniei. Cei trei termeni apar de asemenea împreună, cu
aceeaşi grafie în documentul din 1342/1355 emis tot de capitlul din Oradea, pentru
care am avut, de asemenea, la dispoziţie, fotocopia originalului. Situaţia cea mai
ciudată o prezintă documentul din 1344, emis de capitlul din Cenad, în care la un
interval de cîteva cuvinte apar estimacione şi ... extimassent! Documentul este
publicat în Codex diplomaticus patrius, III pe baza originalului. În fine, ultima
ocurenţă a formei extimacio ne trimite la documentul din 1349, emis de Demetrius,
episcopul de Oradea, publicat în Anjoukori, V, pe baza originalului. Atrage atenţia
faptul că acest document nu este publicat în DRH, C (nu apare nici în lista
documentelor false sau suspecte). De asemenea, se cuvine să facem o ierarhizare a
fidabilităţii lecturilor, dând întâietate documentelor originale simple şi emiţând o
oarecare doză de reţinere în privinţa transumpturilor, în cazul cărora s-ar fi putut
strecura erori la transcriere. Dar, cel puţin în cazul documentelor consultate, n-am
constatat nici o diferenţă grafică între documentul cadru şi actul transcris, în cazul
că apăreau termenii cercetaţi de noi şi în documentul cadru.
În ceea ce priveşte forma existimationem, care apare în documentul de la
1342, emis de Andrei Bathori, episcopul de Oradea, şi publicat de Bunyitay în
volumul al Ii-lea al 'Istoriei Episcopiei de Oradea', se cuvine să observăm că ar fi
un 'hapax legomenon', o unică ocurenţă a termenului antic existimatio, sensul lui
căpătând o conotaţie aparte, concretă, în contextul preţuirii de proprietăţi! Dar, în
realitate, lucrurile sunt puţin diferite: Bunyitay a publicat documentul transcriindu-l
după cele două originale aflate actualmente la Arhivele Naţionale din Budapesta.
Ambele exemplare sunt scrise de acelaşi scrib. Se mai păstrează de asemenea şi o
copie de la începutul secolului al XV-iea. În exemplarul original A se citeşte
extimacione. Dar punctul de la 'i' este alungit, semănînd puţin (înşelător) cu o
prescurtare prin suspensie. Se poate observa însă că şi în alte locuri din document
punctul vocalei 'i' se bucură de aceeaşi atenţie stilistică a scribului, deci nu poate fi
vorba de o prescurtare, aşa cum a crezut Bunyitay, atunci cînd a întregit forma
existimationem. În plus, punctul acesta prelungit nu este la fel de pronunţat ca o
linie de prescurtare. În exemplarul original B, punctul de pe 'i' este clar lizibil,
lectura fiind indubitabilă: extimatione. În exemplarul C (copia simplă) este scris
extimatione 158 •
Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae deschide voci aparte pentru
extimatio şi extimator159 , dar nu şi pentru extimare! Dar este evident, din exemplele
luate în considerare la aceste voci, cât şi din cele folosite la vocile aestimatio şi
aestimator că suntem mai degrabă în faţa unor variante grafice decît în faţa unor
termeni diferiţi. Având în vedere faptul că existimatio şi existimator nu apar în
textele medievale, iar existimare, cu sensul general de 'a aprecia la fel', 'a judeca la
Informaţiile ne-au fost fumizate de cercetătorul Marius Diaconescu, care a avut ocazia să consulte
documentele direct la sursa. Lectura este confirmată şi de dr. Erszegi Geza, cercetător cu multă
experienţă în domeniu.
159
Op. cit., p. 481, coli. I şi 2.
158
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fel' apare doar în evul mediu timpuriu, pentru ca apoi să dispară şi el, eşte mai
puţin plauzibilă ipoteza unei contaminări între existimatio şi estimatio, respectiv
între existimator şi estimator (la urma urmei de ce n-ar fi valabil acest lucru şi în
privinţa lui estimare şi existimare?), care nici ea n-ar justifica deschiderea de voci
noi pentru extimatio şi extimator, aâta timp cît conţinutul semantic nu este diferit
de cel al termenilor estimatio şi estimator. Dar, având în vedere că apare şi varianta
grafică exstimacio (semnalată de lexiconul maghiar, dar neîntâlnită de noi în setul
de documente cu care am lucrat) 160, ne putem gîndi mai degrabă la o altă ipoteză:
analogia cu exsistere, pe care un scrib de origine italiană şcolit într-o universitate
apuseană putea să-l apropie involuntar de . . . italianul esistere, şi deci, prin
confuzie, şi de ... estimare, pentru care ar fi reconstituit, prin analogie, un latinesc
exstimare, redus în evul mediu la extimare, după cum şi exsistere a fost redus la
existere. Am putea deci presupune că astfel de scribi de origine italiană au
funcţionat la Oradea, în deceniile al patrulea şi al cincelea al veacului al XIV, atât
la cancelaria episcopală, cât şi la conventul din Dealul Orăzii şi la capitlul orădean.
De asemenea, un astfel de scrib va fi existat şi la curtea regelui Andrei al III-iea
încă de pe la 1291. Oricum ar sta lucrurile, suntem martorii unei mode trecătoare,
atâta timp cât în actele capitlului orădean de după 1349 reapare grafia estimacio 161 •
În fine, dacă această ipoteză se va dovedi prea sofisticată, mai rămâne să citim cu
voce tare . . . estimaţio, şi o să constatăm tendinţa involuntară de a pronunţa ...
extimaţio! Cu singurul amendament că ceea ce este la noi o slăbiciune funcţională
nu se putea întâmpla în cazul unor scribi culţi angajaţi de cancelaria regală sau de
cancelaria episcopală. Poate doar printre călugării conventului pretenţiile să fi fost
mai mici. Cine poate şti?
Ediţiile

de documente din care provin pasajele citate în glosar:

1. BUNYITAY, Vincze, A Varadi Puspokseg tortenete alapitizsatol a je/enkorig. Măsodik
kotet Kaptalanok, monostorok a puspokseg alapitasatql 1566. evi~, Nagyvărad, 1883.
2 Codex Diplomaticus Arpadianus Continuatus I Arpizdkori Uj okmanytar .megbizăb61
kozze teszi WENCZEL Gusztăv. Otodik kotet. 1290-1301, Pest, 1864. În: Monumenta
Hungariae Historica I Magyar Tortenelmi Emlekek, kiadja a. Magyar Tudomănyos
Akademia Tortelmi Bizottmănya. Elso Osztăly. Tizedik kotet, Pest, 1864.
3 Codex Diplomaticus Arpadianus Continuatus I Ârpadkori UJ okmanytar. A M. Tud.
Akademia megbizăsăb61 kozze teszi WENCZEL Gusztăv. Tizenegyedik kotet. Budapest,
1873. În: Monumenta Hungariae Historica I Magyar TOrtenelmi Emlekek, kiadja a Magyar
Tudomănyos Akademia Tortenelmi Bizottmănya. Elso Osztăly. Huszadik kotet. Budapest,
1873.
4 Codex Diplomaticus Comitum Karolyi de Nagy-Karo/y I A Nagy-Karoly Grof Karo/yi
Csalad Oklevetara. A csalăd megbizăsăb61 kiadja Gr6f Kărolyi .Tibor. Sajtă ală rendezi
GERESI Kălmăn. Elso kotet. Oklevelek 1253-1413, Budapesten, 1822.
Varianta grafică exstimacio ne-a fost semnalată şi de Aurel Răduţiu.
În privinţa documentului din 1344 emis de capitlul din Cenad este mai greu să ne pronunţăm, atâta
timp cât n-am avut posibilitatea să consultăm originalul, iar ediţia în care apare documentul este
prevăzută şi cu errata!
160
161
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5 Codex Diplomaticus Domus Senioris Comitum Zichy de Zich et Vasonkeo, liberalitate
comitis Caroli ZICHY senioris gentis publici iuris fecit Societas Historica Hungarica.
Tomus Primus. Opera Emerici NAGY, Johannis Bapt. NAGY et Desiderii vEGHELY,
Pestini, 1871.
6 Codex Diplomaticus Domus Senioris Comitum Zichy de Zich et Vasonkeo, liberalitate
comitis Caroli ZICHY senioris gentis publici iuris fecit Societas Historica Hungarica.
Tomus Secundus. Opera Emerici NAGY, Johannis Bapt. NAGY et Desiderii vEGHEL Y,
Pestini, 1872.
.
7 Codex Diplomaticus Domus Senioris Comitum Zichy de Zich et Vasankeo, liberalitate
quondam comitis Caroli ZICHY senioris gentis publici iuris fecit Societas Historica
Hungarica. Tomus Ouartus. Opera Emerici NAGY, Johannis Bapt. NAGY et Desiderii
vEGHELY. Budapestini, 1878.
8 Codex Diplomaticus Hungaricus Andegavensis I Anjoukori Okmimyttir. A Magyar
Tudomănyos Akademia Tortenelmi Bizottsăga megbizăsăb61 szerkesztette NAGY Imre.
Elso Kotet (1301-1321). În: Monumenta Hungariae Historica I Magyar TOrtenelmi
Emlekek. Kiadja a Magyar Tudomănyos Akademia TOrtenelmi Bizottsăga. Eisa Osztăly.
Okmănytâr. Budapest, 1878.
9 Codex Diplomaticus Hungaricus Andegavensis I Anjoukori Okmtinytti:r. A Magyar
Tudomănyos Akademia Tortenelmi Bizottsăga megbizăsăb61 szerkesztette NAGY Imre.
6tooik kotet (1347-1352). Budapest, 1887.
1O Codex Diplomaticus Hungaricus Andegavensis I Anjoukori Okmti:nyttir. A Magyar
Tudomănyos Akademia Tortenelmi Bizottsăga Megbizăsăb61 szerkesztette NAGY Imre.
Hatadik kotet (1347-1352). Budapest, 1891.
11 Codex Diplomaticus Hungaricus Andegavensis I Anjoukori Okmti:nyttir. A Magyar
Tudomănyos Akademia TOrtenelmi Bizottsaga Megbizăsăb61 szerkeszti T ĂSNĂDI NAGY
Gyula. Hetedik kotet (1358. Ian. 1-1359. Mărcz. 31). Budapesten, 1920.
12 Codex Diplomaticus Hungaricus Ecclesiasticus ac Civilis. Studio et opera Georgii
FEIBR. bibliothecarii regii. Torni VI volumen II. Budae, typis typographiae Regiae
Universitatis Ungaricae, 1850.
13 Codex Diplomaticus Hungaricus Ecclesiasticus ac Civilis. Studio et opera Georgii
FEIBR. bibliothecarii regii. Torni VIII volumen N. ab anno Christi 1335-1342, Budae,
1832. Typis typographiae Regiae Universitatis Ungaricae, 1832.
14 Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis. Studio ac opera Georgii
FEIBR bibliothecarii regii. Torni VIII volumen I ab anno Christi 1301-1316. Budae Typis
•
Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae 18~2.
15 Codex Diplomaticus Hungaricus Ecclesiasticus ac Civilis. Studio et opera Georgii
FEIBR. bibliothecarii regii. Torni VIlI volumen V. Supplementare. Ab anno Christi 13011342, Budae, Typis typographiae Regiae Universitatis Ungaricae, 1835.
16 Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus et Civilis. Studio et oi>era Georgii
FEIBRI, bibliothecarii regii. Torni IX. Volumen VI. Supplementare. Ab anno 1342-1382.
Budae, typis Regiae Scientiarum Universitatis Ungariac, 1838.
17 Codex Diplomaticus Patrius. Tomus III. I Hazai Okmti:nyttir. III kotet. Studio et opera
Emerici NAGY, Ioan. Nap. PĂUR. Caroli RĂTH etDesiderii vEGHELY. laurinii, 1866.
18 Codex Diplomaticus Patrius Hungaricus. Tomus VIl. I Hazai Okmti:nyttir. VII kotet.
Studio et opera Amoldi IPOLYI, Emerici NAGY et Desiderii vEGHELY. Budapestini,
1880.
19 Documente privitoare la Istoria Românilor 1199-1345, culese şi însoţite de note şi
variante de NIC. DENSUŞIANU, volumul I, partea 1, Bucureşci, 1887.
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20 Documente privitoare la Istoria Românilor 1346-1450 de Nic. DENSUŞIANU. Cu şese
tabele facsimile heliografe şi cu d6ue apendice Documente slavone însoţite de traduceri
latine 1198-1459. Bucureşci, 1890.
21 Documente privind Istoria României, veacul Xl, Xll şi X/li. C. Transilvania, voi. I
(1075-1250). Editura Academiei Republicii Populare Române, 1951.
22 Documente privind Istoria României, veacul XIV. C. Transilvania, voi. 1 (1301-1320).
Editura Academiei Republicii Populare Române 1953.
23 Documente privind Istoria României, veacul XIV. C. Transilvania, voi. II (1321-1330).
Editura Academiei Republicii Populare Române, 1953.
24 Documente privind Istoria României, veacul XIV. C. Transilvania, voi. III (1331-1340).
Editura Academiei Republicii Populare Române, 1954.
25 Documente privind Istoria României, veacul XIX. C. Transilvania, voi. IV (1341-1350).
Editura Academiei Republicii Populare Romîne (sic!), 1955.
26 Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, voi. X (1351-1355), Bucureşti, Editura
Academiei Republici Socialiste România, 1977.
27 Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, XI (1356-1360). Bucureşti, Editura
Republicii Socialiste România, 1981.
28 Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, voi. XII (1361-1365). Bucureşti,
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1985.
29 Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, voi. XIII (1366-1370). Volum
întocmit de Ioan DANI, Konrad GUNDISCH, Viorica PER VAIN, Aurel RĂDUŢIU,
Adrian RUSU, Susana ANDEA. Editura Academiei Române <1994>.
30 Documenta Valachorum Historiam Valachorum in Hungaria illustrantia usque ad
annum 1400 p. Christum curante Emerico LUKINICH, prof. Ord. Universitatis
Budapestiensis et adiuvante Ladislao GĂLDI. Ediderunt Antonius FEKETE NAGY et
Ladislaus MAKKAI, Budapest 1941. În colecţia 'Etudes sur l'Europe Centre-Orientale I
Ostmitteleuropiiische Bibliothek' dirijată de E. Lukinich.
31 Krasso Varmegye TOrtenete. Irta Pesty Frigyes. Harmadik kotet (Okleveltâr). Kiadja
Krass6-Szoreny vărmegye kozonsege. Budapest, 1882.
32 Registrum Varadiense examini ferri candentis [ ... ] curis et laboribus Johannis
KARĂCSONYI et Samuelis BOROVSKY [ ... ] editum, Budapest 1903.
33 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen von Franz
ZIMMERMANN und Karl WERNER. Erster Band: 1191-1342. Nummer 1 bis 582. Mit 4
Tafeln Siegelabbildungen . Herausgegeben vom Ausschluss der Vereines fiir
Siebenbiirgische Landeskunde. Hermanstadt 1892.
34 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen von Franz
ZIMMERMANN, Carl WERNER und Georg MULLER. Zweiter Band: 1342 bis 1390.
Nummer 583 bis 1259. Mit 7 Tafeln Siegelabbildungen. Hermanstadt 1897.

Aestimaâo, aesâmare, aesâmator.
Remarks upon some Glossary Articles
(Abstract)
A special monograph in the first fascicle of the new-compounding
Glossarium mediae latinitatis actorum Regni Transsylvaniae historiam
illustrantium is dedicated to the lexical field of evaluation (mainly, a threefold
family consisting of aestimatio, aestimare, aestimator). This field is analysed on
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three axes: a) the prehistorica/ axe, concerning the Indo-European origins of the
terms; b) the ancient history of the words, concerning the Roman use of them, and
c) the Medieval axe, concerning the specific fun~tions of the same words in new
historica/, social and cultural conditions.
The Indo-European origin of aestimare is concerning the discovery and
cutting of the first metal/s: the Latin word aestimare (aestumare) is derived /rom
*ais-temos, , the person that cuts the copper' ({rom the general meaning of metal/,
the Romans arriverd at ... copper, aes). So that, /rom , cutting the copper ', they
arrived at ,making the copper coins' and here from to ,evaluation of the coin
validity '. Then the meaning became even larger: , possessiones aestimare ', , to give
a price', , to fix the quantum of a juidical sentence '. By the other side, the derived
verb existimare (existumare) < ex +aestimare (aestumare) had /rom the beginning
the more general meaning of. to consider' , to guess ', , to appreciate ', , to judge '. It
was possible to say ,homo sine existimatione ', but not 'homo sine aestimatione'.
In the Middle Ages, most of the words in the family of existimare
disappeared. And even in the family of aestimare, new words appeared to reinforce
the meanings of the old ones: aestimium, aestimatoria etc..
As far as the records concerning the history of Hungary and Transylvania
are taken into account, we can observe a ~el/ preserved situation of the three
terms aestimatio, aestimare, aestimator. Two meanings are given in The Lexicon
Latinitatis Medii Aevi Hungariae: 1. actus aestimandi, taxatio; 2. pretium, valor
(with a special value: ,in aestimatione condigna', i.q. solutione in rebus [non in
pecunia]. We introduce a third sense: , the payment of the price', concerning the
ransom of a murder! Then, taking into examina/ion a number of 38 records
covering the segment of time between 1219 and 1389, we observe that a pecu/iar
paleographical phaenomenon appears in three places: the Hungarian court, the
Bishop 's court in Oradea and the St.. Stephen 's C/oisture on the Hi// of Oradea: the
writings extimatio, extimare, extimator. While The Lexicon Latinitatis Medii Aevi
Hungariae considers that maybe these forms are a resuit of the contamina/ion
between aestimare and existimare, giving special entrances for extimatio and
extimator (but not for extimare!), we consider that a number of scribes of Italian
origin functioned in these three places, which made a false analogy between
existere < exsistere and extimare < exstimare: when these scribes vanished, even
the pecu/iar pa/eographical phaenomenon disappeared! The only one attestation of
existimatio at Bunyitay is the resuit ofa misleasding reading.
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H. Fabini, Atlas der siebenburgisch-siichsischen Kirchenburgen und Dorjkirchen.
1-11. Hermannstadt-Heidelberg, Monumenta Verlag şi Arbeitskreis fiir
Siebenbilrgische Landeskunde e.V., 1998-1999, XXXIII+870 (I)+ VIII+392 (II) p.
Primele lucruri pe care le constată un cititor al acestor volume privesc
monumentalitatea şi calitatea tiparului. Apoi, deschizându-le, termenul de "atlas" pare prea
restrâns în raport cu conţinutul.
Autorul, binecunoscut arhitect, preocupat îndeosebi de monumentele istorice, ne-a
reţinut atenţia deja de multă vreme, cu teza sa de doctorat, privitoare la Sibiul gotic (1982).
Dincolo de această lucrare, domnia sa a rămas cel mai fidel cercetător al bisericilor
fortificate săseşti, cărora le-a dedicat studii parţiale şi, mai apoi, sinteze de mai multe tipuri
(ştiinţifice, de popularizare, în ţară şi străinătate).
Un rezultat ca acesta la care ne-am oprit, merită obligatoriu remarcat şi aplaudat.
Cel puţin prin dimensiuni, avem de-a face cu cea mai mare lucrare de gen. Un efort uriaş,
investit aici va asigura istoriografiei transilvane o lucrare pe care o putem, pe drept cuvânt,
socoti şi drept una de referinţă.
Aşa cum merită a fi tratată, arhitectura ecleziastică nu poate fi desprinsă de istorie,
fapt ce l-a obligat pe autor să recurgă copios la informaţia de acest tip şi să o insereze ca
suport şi reper constant. Aceast.l informaţie nu este însă, totdeauna veche şi acum reunită, ci
conţine trimiteri către noutăţi arhivate ori iconografice dintre cele mai interesante. Dacă am
menţiona doar uriaşa carenţă care stă în calea cercetării culturii materiale provinciale, din
lipsa reproducerilor de maximă fidelitate a imaginilor, am înţelege deja rostul ori pasul
înainte făcut prin publicarea unor fotografii utilizabile la nivelul detaliilor.
Introducerea stabileşte abrevierile, metodologia de abordare, o foarte scurtă
tipologizare a bisericilor, însoţită de reconstituiri axonometrice, grafice comentate ale
orientărilor bisericilor, un istoric scurt, hărţi generale de amplasamente, pe epoci istorice,
registrul localităţilor. Cea mai insolită, pentru istoriografia noastră, pare şi este într-adevăr,
problematica dispunerii axei majore a bisericilor, în condiţiile în care terenul nu comporta
restricţionări, intre rigurozitatea orientării către răsărit şi anotimp de construcţie, hramul
medieval (catolic). Intră în grafice bisericile cu hramul Sf. Fecioare, Nicolae, Martin,
Mihail, Andrei, Caterina, Toţi Sfinţii, Iacob şi Anton.
,
Schema de prezentare a fazelor bisericilor fortificate din Transilvania (p. XXIVXXV), comportă deja unele observaţii. Tipurile A, B, C şi J nu au biserici, deci, nu ar intra
nicicum în aceasta. Diferenţele dintre cele două tipuri fundamentale, cu care istoriografia de
artă a operat până în prezent (biserica înconjurată cu fortificaţii şi biserica-reduit) nu sunt
marcate. Tipurile ar putea fi încă nuanţate. Apoi, absenţa secolului al XVII-iea este
inexplicată, cu toate că el a rămas un răstimp foarte productiv pentru biserici fortificate. În
modalitatea de abordare, H. Fabini urmează o tradiţie neclintită, care, în condiţiile
istoriografiei actuale, merita să fie împrospătată cu analogii de la arhitectura bisericilor
fortificate secuieşti ori cu nuanţările de cronologie care dau astăzi mari temeiuri a se vorbi
despre un patrimoniu fortificat anterior stărşitului secolului al XV-iea, când se considera că
a demarat,, cu dimensiuni de excepţie, construcţia de elemente de apărare din jurul
bisericilor Transilvaniei.
Primul volum tratează 527 de obiective. Forma respectă riguros schema
următoare: numele localităţii (german, român, maghiar, latin), hartă de amplasare veche şi
· nouă, la scările I :40.000 ori l: l O.OOO, cartuş suplimentar de identificare (cod poştal, judeţ,
carou de hartă, apartenenţa administrativă veche, apartenenţa administrativ-religioasă,
populaţia generală la 1966, cea evanghelică din anul 1939), istoric schematic al localităţii,
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al bisericii, comentarii, bibliografie, planuri de monumente la scara 1:700, fotografii de
epocă. Informaţiile istorice sunt, în toate cazurile, o chestiune de selecţie, unde fiecare ar
mai putea găsi date poate mai importante decât cele inserate, în special pentru vremurile
premoderne şi modeme. Dar autorul nu şi-a propus o restricţionare a informaţiilor mai noi,
aşa încât, în dreptul fiecărui obiectiv ar încape şi alte informaţii.
În şirul de localităţi, vom avea de făcut şi câteva observaţii critice. Nici nu poate fi
de mirare dacă, la cantitatea publicată, nu s-ar descoperi lucruri cu care nu putem fi de
acord ori, poate, sunt doar simple scăpări rezultate din obosirea vigilenţei. Cluj-Mănăşturul
este o prezenţă insolită. Precum se ştie, el a posedat o biserică a mănăstirii benedictine.
Biserica actuală moşteneşte elemente medievale (p. 21-22), dar nu înţelegem de ce ar fi de
socotit săsească. Dacă temeiuri ar fi, mai multe decât le-am cunoaşte noi, atunci se cerea
introdusă şi informaţia arheologică care a scos la iveală elemente ale unor construcţii mai
vechi. Tot o mănăstire şi nu o biserică de sat ar fi şi Cârţa, tratată pe larg (p. 347-350). La
fel de nepotrivită ni se pare a fi prezenţa Unguraşul Gud. Cluj) (p. 41 ). Cetatea BalvanyosUnguraş, este confundată cu cea de la Balvanyos-Turia (p. 41, planul celei din urmă). La
Râşnov, capela din cetate este prea necritic considerată a fi românească, anterioară invaziei
tătare (p. 619). La Turda avem totuşi o biserică de oraş, nu de comunitate rurală (p. 745747), cum şi-a propus autorul să ne prezinte. Şi mai frapantă este înfăţişarea Bistriţei (p. 7071 ), care ne facem să bănuim că autorul se gândea iniţial la faza rurală a aşezării. Concluzia
noastră se confirmă la Braşov (p. 412-413), nu însă şi pentru Sibiu. La Mediaş (p. 466-469),
nu mai avem nici o situaţie iniţială, ci toată dezvoltarea complexului fortificat. Este drept că
informaţia istorică se opreşte la 1495, când este obţinut statutul de oraş, dar există şi o
informaţie din 1359, care numeşte localitatea "civitas". Sighişoara are o situaţie analogă (p.
662-664), doar că prima informaţie despre un oraş datează acolo mai devreme (1376). Nu
ştim de unde vine fortificaţia din jurul bisericii de la Bistriţa. Suntem siguri că doar dintr-o
tradiţie care merita de mult timp confirmată ori infirmată. La fel se întâmplă cu cea din
jurul bisericii Sf. Mihail din Cluj. Problematică este şi prezenţa Tg. Mureşului (p. 523-524).
Locuirea germană de acolo pare să provină doar din secolul al XVIII-iea, aşa încât datele
mai vechi nu îşi au rostul. Unele localităţi sunt doar stăpâniri săseşti, nici măcar cu biserici
(Biia, jud. Alba, p. 53). Există comunităţi germane vechi, dar despre care nu sunt urme de
biserică (Feleac - jud. Mureş, p. 16; Gura Râului- jud. Sibiu, p. 30-31; Balomiru de Câmp,
p. 40; nesigur Binţinţi (Aurel Vlaicu), p. 54; Bemadea, p. 55; Buza, p. 55; Bârla Gud.
Bistriţa); p. 57; Fettendorf, p. 70; Bălăuşeri, p. 71; Belin, p. 72-73).
Constatăm unele informaţii istorico-arheologice noi, cum ar fi o mică sinteză a
cercetărilor arheologice de la satul medieval dispărut pe teritoriul actualei Alţina Underten (p. 20-21); informaţia despre o "mănăstire neagră", probabil ortodoxă, de la Gura
Râului (1558 - p.30).
La sfârşitul volumului I sunt bibliografia generală şi un indice de localităţi. Între
titluri pe care le-am întâlnit nu ştim dacă i-au fost cu adevărat utile unele dintre ele (spre
exemplu Avram 1968, Binder 1987, Bir6 1992, Borbely 1943, Constantinescu, Lazea 1969,
Durdik 1995, Gooss 1940, Gudea, Pop 1971, Horedt 1953 şi 1957, Jak6 1945„Nagy 1958,
Popa 1970, 1972, Prodan 168, 1987, Sabău 1991, Schmidt 1869, Sebestyen 1991 etc.).
Surprinde citarea singulară a unei reviste întregi (Dolgozatok), dar şi absenţa unor autori ca
Entz G. 1996, Gerecse P., Kovâri L., Konyoki J., O. Pipper nu are lucrarea sa clasică despre
fortificaţii (Burgenkunde). Cetatea de pe Burg.-Bistriţa, are o bibliografie românească, iar
datarea nu este în jur de 1100 (p. 70).
Volumul al Ii-lea conţine numai ilustraţii, în cea mai mare parte color, orientate
după codurile stabilite pentru obiective, în primul volum. Imaginile sunt diverse, unele sunt
de o mare valoare documentară, la care regretăm că mărimea nu le face mai utile pentru
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percepţia detaliilor. Altele sunt sentimentale (stări de degradare, morminte neîngrijite) ori
de-a dreptul artistice, care ar putea fi totuşi folosite pentru stabilirea decorului natural ori
uman în care sunt ori numai au fost prezente bisericile.
Volumele aici tratate sunt doar începutul unui tratament global al arhitecturii
istorice, în care va trebui să intre, cu şanse de informaţii mai bogate, arhitectura ecleziastică
din oraşele cu populaţie germană. Or, după câte suntem informaţi, un asemenea demers este
deja un proiect în curs de realizare de către Hermann Fabini. Îl aşteptăm convinşi că ne va
pune la dispoziţie un material la fel de valoros ca şi cel din volumele aici recenzate.

Adrian Andrei Rusu

Antal Lukâcs, Ţara Făgăraşului în evul mediu (secolele XIII-XVI).
Editura Enciclopedică, 1999, 219 p. + 4 pi.

Bucureşti,

Lukăcs Antal, lector al Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, a fost
îndemnat, în modul cel mai inspirat, către o tematică privind începuturile Ţării Făgăraşului,
de către acela care a fost mult regretatul Radu Popa. La capătul eforturilor sale de
investigaţie, se prezintă cu volumul la care ne-am oprit. Dintre cele opt mari părţi
evidenţiate de către cuprins, şase capitole formează substanţa propriu-zisă a discursului
istoric. Se adaugă, la început, un Cuvânt înainte, semnat de către Şerban Papacostea, şi o
Notă introductivă, iar la sfărşit, un comentariu privitor la Izvoare, încheiate cu obişnuitele
anexe (bibliografie, rezumat, indice).
Clasica inventariere a izvoarelor conduce la aceleaşi concluzii la care s-a ajuns şi
în dreptul altor "ţări" intracarpatice: în penuria de izvoare scrise directe, orice informaţie
obţinută colateral, filtrată după criteriile specifice de evaluare, este utilă şi poate deveni
esenţială. Fără să facem din acest lucru o pledoarie pro domo, vom întări ceva mai mult
decât o face autorul, valenţa izvorului arheologic, ca fiind 'acela cu cea mai mare
potenţialitate pentru viitor. Optica aşteptării unor revelaţii spectaculare, trebuie însă
modificată cu una a acumulărilor mărunte. În legătură cu prezentarea istoriografiei
Făgăraşului, autorul face o trecere în revistă sistematică şi foarte bine echilibrată prin
judecăţi. Cantitativ vorbind, paginile scrise despre istoria timpurie a Făgăraşului, sunt
neaşteptat de numeroase, cu toate că, în acelaşi timp, posibilităţile de investigare s-au arătat
destul de înguste. Introducerea în analiză a unor vechi lucrări manuscrise (Benko J. şi
Kemeny J.) este o recuperare meritorie. În continuare, toate scrierile tematice au fost
parcurse, clasate şi apreciate. Aici, ca şi mai departe, de altfel, în dezbaterile unor detalii,
am regretat mult faptul că autorul nu s-a întâlnit cu o teză de doctorat, susţinută în urmă cu
doi ani, la Cluj-Napoca, de către Dan Busuioc von Haselbach, teză ocupată doar cu
Mănăstirea Cârţa, dar în care autorul ei a Bcut ample introspecţii în istoria Făgăraşului,
tocmai în intervalul avut în vedere şi de teza prezentă.
Capitolele li şi III, asemănătoare ca substanţă tematică, îngăduie autorului
numeroase estimări demografice operate comparativ, în lipsa datelor directe, mai vechi. În
bună măsură ele sunt de apreciat şi din perspectiva în care ele aduc corecţii la reconstituiri
prea partizane ori nepotrivite metodologic, formulate de autorităţi ştiinţifice (Gyorffy Gy. şi
Şt. Pascu), care au avut în vedere ţinte prea generoase (geografic şi cronologic) ori prea
ambiţios angajate în demonstraţii istorico-politice. Trecerea în revistă a satelor Bgărăşene,
operată după modelele Jui Radu Popa, este, după câte cunoaştem, prima întreprindere de
acest tip, aplicată teritoriului. Aici contribuţiile sunt punctuale, clare, cu evoluţii
patrimoniale, corecţii de identificare etc. Un lucru pare destul de limpede, formula
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"cnezatelor de vale" este dificil de aplicat în forma ei maramureşeanâ. Tocmai de aceea,
spunem noi, o analizâ comparată între ceea ce rămâne comun cu Maramureşul şi Haţegul,
dacii nu şi cu Banatul montan (de curând cuprins într-o analizâ asemânâtoare, sub
semnâtura lui Dumitru Ţeicu), ar fi indicat formele comune, dacii nu tocmai cele primare, şi
ar fi sugerat cauzalitatea diferenţelor.
În linii generale, formula de organizare socială prin obşte este bine acreditatâ în
mediile istoriografice româneşti. Apelul la ea nu este, tocmai de aceea, cu nimic
surprinzâtor. El nu are explicaţii satisfăcâtoare atunci când nu ne imaginâm comunitatea
rurală deja constituită şi cu funcţionare stabilizată, din timpuri imemoriale, ci la
începuturile ei reale, care pot fi provocare, aşa cum se întâmplă şi în Făgăraş, prin mişeliri
·de populaţie impuse de voinţa politicii ori de elitre stăpâni concesionaţi de către regalitate.
Colonizarea ruralii "în bloc" poate uşor forma obşti, dar ce se întâmplă în cazul celei
individuale, cu populaţie mixtă din punct de vedere etnic, pentru care, în mod evident,
concepţiile asupra funcţionârii obştii pot fi diferite? Soluţia suprapunerilor prin relaţia
cuceritori-autohtoni, de vâzut în Fâgâraş încă din perspectiva raporturilor pecenego - ori
cumano-române, a râmas la o formulă de înţelegere prea schematică. Fenomenul, continuat
în evul mediu matur, ca unul specific transilvan, ar trebui reanalizat, chiar cu riscul ca
soluţiile sugerate să nu constituie decât etape intermediare de apropiere faţă de forma
istorică funcţională.

Un capitol nou, pe care teza de doctorat nu 1-a cuprins, este acela cu numărul V
spiritualitate medievală în Ţara Făgăraşului). Cu toate că descoperirile
arheologice sunt puţine, ceea ce avem la îndemână îngăduie aprecierea de integrare a zonei
în parametrii culturii materiale a timpurilor, cu o tuşă specificii (podoabe de influenţă
balcanică, absenţa căzânelelor de lut). Monumentele ecleziastice sunt, toate, relativ târzii;
cel puţin cele de zid. Constatarea, transpusă la o scară provincială, îngâduie strângerea
analogiilor dinspre Ţara Românească, unde bisericile parohiale apar la fel de târziu, sau cu
prezumţia arhitecturii de lemn. Contrastul cu Hunedoara este evident şi merită a fi
explicitat.
Structurile politice analizate în capitolul al VI-lea urmâresc iniţial sistematizarea
opiniilor legate de mult controversată "terra Blachorum". Fiind una dintre cele mai vechi
atestări ale unei formule de organizare româneascâ din Transilvania, ea a stârnit controverse
calde. Punctul de vedere însuşit de elitre autor este unul echilibrat şi menit să nu provoace
noi reacţii polemice. Oricum, dincolo de disecţia lingvistică a noţiunilor care au făcut
cunoscută zona, la începuturile secolului al XIII-iea, cred că avem nevoie de o globală
analiză asupra sistemelor frontaliere pe care statul maghiar le-a promovat ori adoptat în
perioada arpadiană. Din aceea, ar fi de vâzut, în ce măsură ele au sau nu ceva comun cu
Fâgăraşul ori să ne imaginăm ce se putea ascunde în fapt sub numiţii termeni. Temeiurile
pe care se sprijinea, pânâ_mai ieri, eşafodajul unei "ţări" făgărăşene de cultură bizantină şi
cu forme umane suprastructurate, care acumulau bogâţii, în a doua jumătate a secolului al
XII-iea, dispar nu numai din analizele numismatice, dar şi cele personale ale autorului,
privitoare la obiectele de podoabă. Prezenţa unei fortificări a Oltului nu are aceeaşi valoare
ca limesul din epoca romană. Medievalii nu-şi puteau permite sâ facă sisteme de graniţă
care să fie potenţial utile, ci doar cele care, erau, într-adevăr funcţionale. Atât timp cât nu
vom poseda o datare corectă, pe obiective, a liniei de cetăţi indicate istoriografic deja în
primele decenii ale secolului nostru, orice extracţie de istorie politicii se menţine într-un
grad mare de speculaţie.
Colonizarea străină de aceea realizată de românii înşişi, trebuie imaginată şi ca un
fenomen necontrolat de către stat. Cel mai bun exemplu al fi acela al depâşiri munţilor, atât
de către saşi, cât şi de elitre maghiari. În această privinţă, ar fi, poate mai corc:et sa ne
(Civilizaţie şi
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bazăm corecţiile făcute gramţe1, pe elemente arheologice suplimentare necropolelor.
Oricum, după cum autorul constată, nişele cefalice, ale gropilor de morminte, ar putea să nu
dea mesaje etnice I 00 % credibile. Supoziţia preluării extrem de rapide a culturii materiale
a unui teritoriu nou, de către o populaţie care, în fond, nici nu prezenta diferenţe pe care să
le observăm cu uşurinţă, ni se pare ca fiind de urmărit în continuare cu atenţie.
Indiferent de natura izvoarelor scrise, lipsa de substanţă a realităţilor despre care
vorbesc sau par a o face, aceleaşi izvoare, va rămâne mereu neschimbată în condiţiile în
care ele, realităţile, nu vor dobândi şi suporturi materiale (sate, unelte, dar mai ales arme,
cetăţi etc.). Până atunci, Făgăraşul îşi menţine imaginea de teritoriu agrar-pastoral, cu
feudalitate măruntă, fără performanţe de remarcat. Acest conservatorism, este - fapt deja
demult remarcat - cheia supravieţuirii sale în haina specială, munteană, în limitele
geografice ale Transilvaniei.
Bun cunoscător al arheologiei medievale, pe care de altfel a şi practicat-o, autorul
are o sensibilitate deosebită la ceea ce aceea produce ca izvor. Deşi puţine, datele
subsumate sunt de o importanţă capitală pentru cunoaşterea a cel puţin % din intervalul
cronologic de care volumul se ocupă.
Datele iniţiale ale habitatului (imediat anterioare începutului mileniului II),
cercetările de la trei cetăţi, câteva tezaure redatate la mijlocul secolului al XIII-iea (nu a
doua jumătate a secolului al Xii-lea, cum s-a crezut până nu demult), sunt, într-adevăr,
extrem de puţine. Eliminându-se datele arheologice mai vechi, pe care le-am vedea
restrânse doar la rolul de sugestii asupra unui habitat antic posibil, dar esenţial modificat în
"mileniul întunecat'', probabil că o serie de periegeze ale autorului ar fi adus la iveală câte
ceva nou. Lipsa unor sate dispărµte, identificate arheologic, indică, ca şi în alte sectoare ale
Transilvaniei, folosirea vetrelor actuale cel puţin dintr-o anume perioadă istorică. Apoi,
dincolo de interpretarea acreditată pentru cetatea de la Breaza, ca centru politic românesc,
cu materiale arheologice care se aseamănă cu altele din Ţara Românească, probabil că s-ar
fi putut formula şi altele. Suntem de acord că orice fel de cetate este un centru de putere şi
reflectă situaţii politice din timpul funcţionării sale. Dacă avem în vedere analogii din
Haţeg, unde există, de asemenea cetăţi medievale timpurii (Piatra Roşie şi Băniţa), care
dispar probabil în secolul al XIV-iea, s-ar putea avea în vedere o explicaţie comună. Dar,
cetatea de la Breaza şi-a continuat istoria până în secolul al XV-iea (se pare), situaţie în care
s-ar fi cuvenit să avem la îndemână explicaţii pentru rosturile ei, ca să nu menţionăm
arhitectura ei specială (turnurile cu bază circulară), pentru care s-au făcut o serie de
aprecieri, pe care, este drept, nu le împărtăşim în totalitate. În condiţiile în care cetatea
Făgăraşului nu pare a funcţiona efectiv decât tocmai din secolul al XV-iea, este de făcut o
legătură cu încetarea funcţionării Brezei.
Sunt de marcat analizele temeinice ale contextelor cheie prin care Făgăraşul şi-a
modificat apartenenţele politice, fie prin recunoaşterea stăpânirii Ţării Româneşti (anterior
ultimului sfert al secolului al XIV-iea), într-un context atât de stăruitor urmărit de către
Şerban Papacostea, cât şi acela al pierderii relaţiei cu acelaşi stat şi căutarea noii soluţii de
domeniu interior al regatului (a doua jumătate a secolul al XV-iea). Între cele două
momente, autorul remarcă foarte bine păstrarea autonomiei făgărăşene. Soluţia munteană ar
fi meritat, poate, analizată în contextul altora pe care domnia le-a conservat ori creat
concomitent.
Izvoarele documentare pe care le avem la dispoziţie au fost serios majorate ori
corectate prin eforturile autorului. Corpusul diplomatic utilizat, în parte anterior completat
prin publicaţii, aici cu piese noi, însoţite de copii, întregeşte imaginile de geografie istorică
pe care le posedam anterior. Posibil că izvoarele vieneze, a căror existenţă este semnalată,
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ar fi fost de procurat printr-o modalitate asemănătoare prin care s-au procurat şi careurile
hărţii iosefine din anexe.
Ansamblul aporturilor informative noi şi vechi, aşezarea lor într-un discurs logic şi
curat din punct de vedere terminologic, opiniile mature şi ponderate aduc lucrarea la un
nivel întru-totul potrivit exigenţelor necesitate pentru o demonstraţie ca aceea menită să
conducă la consacrare. Observaţiile noastre, prezentate mai sus, au fost stârnite de un text
stimulativ pentru continuarea investigaţiilor. Ele nu obiectează asupra fondului general,
asupra principiilor corecte şi demonstrate, ci stabilesc doar nuanţe posibile şi mai ales,
carenţe de care medievistica românească poate fi taxată în ansamblul ei.
Ţara Făgăraşului se aliniază astfel la şirul de monografii teritoriale de care
medievistica ardeleană avea şi încă are nevoie. Cu ea se încheie doar şirul teritoriilor mai
mari, în care româ.nii îşi conservau mai bine decât în alte părţi, individualitatea socială în
scară ierarhică. De acum vor trebui să urmeze Năsăudul, Chioarul, zona Beiuşului şi
pandantul de pe cealaltă parte a Munţilor Apuseni.
Adrian Andrei Rusu

Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, Cetăţi medievale din judeţul Arad.
Arad, Editura Muzeului Judeţean, 1999, 127 p. +ii. grafică în text, + 16 pi. color
Apariţia

acestei noi lucrări despre fortificaţiile medievale ne permite să constatăm,
la o parte valoarea ei intrinsecă, stadiul în care se află cercetările de
medievistică (inclusiv de arheologie medievală), în domeniul mai sus amintit. Din păcate
nu ne putem mândri cu prea multe realiz.ări. Nu avem o terminologie şi o cronologie precisă
cu care să operăm pentru a fi în concordanţă cu istoriografiile din jurul nostru, ne lipsesc
ridicările topografice pentru o mulţime de fortificaţii (şi poate chiar respectul însuşi pentru
aceste monumente). Toate aceste probleme, mai sus amintite, sunt semnalate de către
autorii monografiei Cetăţi medievale din judeţul Arad, iar noi vom încerca să le scoatem în
evidenţă pe parcursul acestei prezentări.
Lucrarea este compusă din patru părţi: Cuvânt introductiv, Cetăţile medievale ale
judeţului: obiect de studiu, Jaloane ale istoriei fortificaţiilor şi Cetăţile. De asemenea, mai
sunt incluse două rezumate în limbile englez! şi germană, şi 16 planşe color cu cele mai
importante cetăţi ale judeţului.
Monografia prezintă 27 de fortificaţii, dar, după cum ne precizează şi autorii, nu
au fost incluse toate cetăţile ci doar cetăţi din judeţul Arad. Motivele care au impus această
selecţie ne sunt explicate în Cuvânt introductiv: delimitarea geografică a spaţiului avut în
vedere, distrugerile de monumente, fie din cauza omului (folosite ca şi cariere de piatră), fie
din cauza evenimentelor politice din zonă (acţiunile turceşti, cucerirea habsburgică). Tot în
această parte introductivă trebuie subliniată şi una dintre "neliniştile" care îl frământă pe
unul dintre autorii cărţii (Adrian Andrei Rusu), legată de terminologia specifică
fortificaţiilor, capitol deficitar în literatura noastră de specialitate. Ne referim la termenul
încastelare (lansat de către autor încă din 1987), aplicat pentru perioada 1260-1320, când în
Transilvania au apărut peste 60 de cetăţi. Interesantă este şi delimitarea cronologică pe care
autorii o propun pentru termenul de cetate medievală: I OOO - sfărşitul secolului al XVI-iea.
Ceea ce ar putea naşte controverse la această cronologie (datorită tradiţiei unui ''îndelungat
ev mediu" întâlnită în istoriografia românească), este limita ei superioară (pentru anul I OOO
se precizează că "evul mediu exista deja" dar "nu existau cetăţi"), deoarece "ceea ce
printre altele,

lăsând
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urmează după secolul al XVI-iea, este anticamera modernităţii, sau ceea ce alte istoriografii
denumesc a fi, pe bună dreptate, epoca premodernă'' (p. 4).
În partea a doua, Cetăţile medievale ale judeţului: obiect de studiu, autorii ne
prezintă câteva probleme de metodologie a cercetării fortificaţiilor medievale. Astfel, în
cercetarea unui monument întotdeauna se pleacă de la informaţia documentară şi se
finalizează cu cercetarea arheologică. În cazul monumentelor însă, documentele ne oferă
doar imagini trunchiate, ele vorbindu-ne mai ales de evenimente politico-militare,
schimbări de stăpâni, lăsând deoparte viaţa internă a cetăţilor. Aceste probleme rămân, din
păcate, în continuare, doar în seama cercetărilor de arheologie medievală. În cazul concret
al fortificaţiilor Aradului, de o deosebită importanţă sunt, după cum subliniază autorii,
desenele lui Marsigli sau cele efectuate de către militarii din serviciul armatei habsburgice.
După cum rezultă din lectura textului, pentru Arad (credem însă că această
constatare poate fi una generală, pentru întreaga Transilvanie), neîmplinirile sunt mai mari
decât realizările: lipsesc planurile de cetăţi,· releveele verticale, ridicările topografice
modeme (din cele 27 de fortificaţii prezentate, doar Agnşu Mare, Dezna, Şiria şi Şoimoş
beneficiază de acestea). Trecerea în revistă de către autori a istoriografiei cu referire la
cetăţile judeţului Arad, precum şi modul cum s-a scris despre acestea, începând din
perioada romantică şi până astăzi (Gh. Anghel, V. Vătăşianu, Şt. Pascu, Gh. Lanevschi),
scoate în evidenţă faptul că multe dintre cercetările respective sunt depăşite sau trebuie
aduse la zi. Această a doua parte se încheie prin semnalarea unui nou termen, castelologie
(compartimentul de cercetare care se ocupă doar cu studiul fortificaţiilor), cu care celelalte
istoriografii operează de multă vreme.
Partea a treia a cărţii, Jaloane ale istoriei fortificaţii/or, prezintă câteva
consideraţii generale privind apariţia şi evoluţia, în ordine cronologică, a fortificaţiilor
medievale din judeţul Arad. În ultimul capitol, Cetăţile, este cuprinsă prezentarea, după
criteriul alfabetic, a celor 27 de cetăţi. Pentru fiecare fortificaţie s-a urmărit, în general,
atingerea a trei puncte: descrierea geografică a zonei unde este amplasată cetatea; istoricul
acesteia, de la prima atestare documentară până în momentul ieşirii sale din uz; analiza
elementelor de arhitectură (în cazul când ele încă se mai păstrează). Spre surpriza multora,
ponderea cea mai mare în analiza fortificaţiilor o au sursele documentare deoarece
cercetările de arheologie medievală lipsesc· în cea mai mare parte (este suficient să
menţionăm că doar nouă din cele 27 de fortificaţii prezentate în carte beneficiază de
planuri). Remarcăm îndeosebi consistenţa tratării cetăţilor de la Şiria şi Şoimoş. Ultima
dintre ele, cu şanse bune de a deveni, în urma unei restaurări aşteptate, o adevărată perlă a
văii Mureşului.

La nivelul general al lucrării nu se ridică însă şi modul cum au fost redate grafic
cu amplasarea cetăţilor, acestora lipsindu-le adesea, din păcate, claritatea. Ca o
compensaţie, se remarcă însă ilustraţiile color, care, iată, îşi fac loc de normalitate în
publicistica noastră istorică.
Sperăm că apariţia acestei monografii se va constitui într-un bun exemplu şi pentru
alţi medievişti (şi nu numai) interesaţi în salvarea şi valorificarea patrimoniului naţional
cultural. Modalitatea tratării pe teritorii circumscrise, este, de asemenea un model de urmat.
hărţile

Vasile MIZGAN
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Documente privind istoria oraşului Braşov (Quellen zur Geschichte der Stadt
Kronstadt), Voi. XI: Documente de breaslă (Zunfturkunden), 1420-1580. Braşov,
Ediţie îngrijită

de Gemot Nussbăcher şi Elisabeta Marin, Ed. Aldus, 1999, 459 p.

Apariţia volumului IX al colecţiei de documente cu referire la istoria oraşului
volum tematic, privind evoluţia şi organizarea meşteşugărească şi de breaslă din
importantul centrul urban transilvan, reînoadă în mod fericit o tradiţie începută la finele
secolului XIX, întreruptă însă în perioada interbelică. Cele opt volume şi trei suplimente
publicate între anii 1885 şi 1929, organizate de asemenea tematic, cuprinzând anale şi
cronici, jurnale, registre diverse, socoteli, scrieri istorice şi literare, acoperă, selectiv (în
funcţie de materialul documentar păstrat), perioade cuprinse între secolele XII şi XIX.
Apărut sub egida Arhivelor Naţionale/Direcţia Judeţeană Braşov şi a Societăţii de
Studii Transilvane din Heidelberg şi tipărit cu ajutorul Institutului de relaţii culturale cu
străinătatea din Stuttgart, respectiv a Fundaţiei Saxo-Transilvane din MUnchen, este o ediţie
bilingvă (româno-germană), volumul recenzat de către noi cuprinde "cele mai vechi surse
documentare despre meşteşugurile braşovene", culese şi selectate de către G. Nussbiicher
din Arhivele Statului din Braşov, Sibiu şi Cluj, din Arhiva Bisericii Negre din Braşov,
precum şi din diverse publicaţii (documente edite). (A se vedea, Introducere, p. 7 şi Notă
asupra ediţiei, p.11 ). Deşi definitivat în anul 1982, volumul nu a putut fi tipărit datorită
cenzurii comuniste.
Din punct de vedere al structurii, volumul debutează cu o Introducere (p.7-9) şi o
Notă asupra ediţiei (p. 11 ), în care autorii .realizează cuvenitele precizări referitoare
criteriile tematice şi metodologice care au stat la baza redactării acestei ediţii critice,
precum şi la modalitateta de utilizare a materialului documentar prezentat în volum.
Urmează o Bibliografie (p. 17-19), bine documentată, cu trimiteri la titluri româneşti,
germane sau maghiare, dar şi latine sau bulgare. Un scurt şi util Ghid pentru utilizatorii de
limbă germană (p. 20-21) încheie această parte introductivă a volumului.
Elementul de substanţă al volumului îl reprezintă cele 198 de documente editate
(p. 23-396), din care 155 inedite. Numărul relativ redus de piese documentare prezentate
(relative la tematica declarată a volumului) este datorat, cum chiar autorul o mărturiseşte,
numeroaselor documente pierdute sau distruse pe parcursul timpului; de asemenea, doar
127 de piese sunt prelucrate după originale, restul de 66 fiind reproduse după copii,
traduceri sau rezumate, iar 5 după alte ediţii de documente (în cazul acestora din urmă
originalele nefiind identificate). Predominante sunt documentele în limba germană - 109,
urmate de cele în latină- 75, în slavonă- 12 şi în maghiară- 2.
Actele, subîmpărţite de către autori, în documente normative, respectiv
funcţionale, au fost selectate, aşa cum am arătat mai sus, în funcţie de apartenenţa lor la
problematica evoluţiei meşteşugurilor şi a modului de organizare a breslelor din Braşov (şi
tangenţial, din târgurile şi satele cu tradiţie meşteşugărească din apropierea oraşului). Se
regăsesc astfel printre documentele volumului, statute (şi completări ale acestora) redactate
de către breslele locale, hotărâri ale acestora, hotărâri ale Sfatului orăşenesc cu privire la
bresle, privilegii de breaslă, decizii în procese de judecată care au implicat individual
diverşi meşteşugari sau bresle în ansamblul lor, ca şi comunităţi profesionale şi de interese
etc.
Documentele, prezentate în ordine cronologică şi având fiecare un scurt rezumat în
limba română şi unul în limba germană, păstrează în mare parte grafia originală (cu
precizarea că substantivele din textele în limba germană au fost scrise cu majuscule,
conform normelor ortografice actuale). Este indicată cota arhivistică a documentului şi este
realizată descrierea diplomatică şi a sigiliilor, fiind indicată de asemenea şi bibliografia
Braşov,
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fiecărei piese documentare - ediţii de text, fragmente, traduceri, etc. Fiecare document are o
traducere integrală în limba română. În cazul pieselor în limba slavonă s-a renunţat la
reproducerea textului original, autorii apreciind drept suficient de bine realizate ediţiile
acestora din colecţiile publicate de I. Bogdan şi Gr. Tocilescu (A se vedea descrierea pe
larg a sistemului folosit în critica de text în Notă asupra ediţiei, p. 11).
Din perspectiva criticii de izvor, meritele volumului recenzat se cuvin a fi
subliniate. Numărul potenţialilor utilizatori ai documentelor creşte considerabil prin
realizarea şi a unui rezumat în limba germană (alături de cel în limba română), iar
traducerea intergrală a fiecărui document în limba română, într-o variantă pe care autorii o
consideră perfectibilă (recomandând chiar, în ceea ce-i priveşte pe specialişti, şi o
consultare a textului în varianta lingvistică originală), pe lângă un travaliu demn de toată
aprecierea, simplifică mult lucrul cercetătorului cu textele volumului. La fel ca în cazul
oricărui demers de o asemenea anvergură, o serie de scăpări sunt inerente (A se vedea doc.
11, p. 44 şi doc.13, p. 48; în ambele documente numele regelui Ungariei Mathias Corvinus,
este tradus greşit în limba română - Matei, în loc de Matia, confuzie relativ des întâlnită în
istoriografia românească), valoarea de fond a volumului nefiind însă diminuată.
Partea finală a volumului cuprinde un Glossarium (p. 397-415) cu termeni de
origine germană, latină, maghiară, română şi săsească, cu traducerea acestora (unde este
cazul) în română şi germană şi un Indice, de asemenea bilingv, împărţit în trei categorii un Indice onomastic (p. 416-447), un Indice geografic (p. 448-452),unde denumirile apar,
după caz, în română, germană, maghiară şi latină şi un Indice de lucruri (p. 453-459).
Utilitatea acestora - glosare, indice, bibliografii etc. nu mai este nevoie să fie subliniată,
indiferent de categoria de texte cu valoare istorică la care ne raportăm, şi cu atât mai mult
pentru o colecţie de documente, unde munca cercetătorului (respectiv a beneficiarului
informaţiei documentare) este considerabil înlesnită de către acest tip de anexe.
Într-o perspectivă de ansamblu, publicarea acestui volum de documente
medievale, trebuie apreciată ca fiind un real câştig. În primul rând orice demers de acest
gen este extrem de util în contextul în care medievistica românească este privată de o mare
cantitate de izvoare documentare, care continuă să rămână, la sîarşitul mileniului al doilea,
nepublicate (fapt de neconceput din punct de vedere al raportării scrisului istoric românesc
la realităţile şi la modelele de analiză propuse de istoriografia europeană!). În al doilea
rând, informaţia efectivă relevată de aceste documente (reamintim faptul că cca. 2/3 dintre
piese sunt inedite) este foarte folositoare pentru istoricii vieţii cotidiene şi ai realităţilor
socio-economice din arealul Ţării Bârsei, precum şi din întreg spaţiul Transilvaniei istorice.
Informaţii utile pot fi obţinute şi de către lingvişti, etnografi-etnologi sau economişti.
Aceast demers al cercetătorilor braşoveni, preconizat a fi urmat de editarea a încă unui
volum, indică stadiul actual al istoriografiei româneşti cu privire la Evul Mediu, respectiv
acela al simplelor restituiri pozitiviste, demult depăşit de majoritatea istoriografiilor
europene. Concluzia se impune de la sine - fără o intensificare substanţială a acestor tipuri
de demersuri, dublate permanent de prelucrarea sistematică şi quasi-simultană a
informaţiei, şansele afirmării şi actualizării scrisului istoric românesc sunt practic nule, din
perspectiva unei consonanţe cu istoriografia europeană.

Cosmin C.

https://biblioteca-digitala.ro

Rusu

Lista abrevierilor
Reviste:
AARMSI
ActaMN
AHA "A.O. Xenopol''
AH Cluj
AHA Cluj
BMI
RESEE
RHSEE
R. Ist.
RI
RRH
SMIM

Analele Academiei Române, Memoriile Sectiunii Istorice, Bucureşti.
Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol", Iaşi.
Anuarul Institutului de Istorie, Cluj-Napoca.
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Cluj-Napoca.
Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti.
Revue des etudes sud-est europeennes, Bucureşti.
Revue historique du sud-est europeen, Bucureşti.
Revista istorică, Bucureşti.
Revista de istorie, Bucureşti.
Revue roumaine d'histoire, Bucureşti.
Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti.

Alte abrevieri utilizate:
Dl.
DF

- Arhivele Naţionale Maghiare, Diplomataria (Colecţia de documente
medievale)
- Arhivele Naţionale Maghiare, Colecţia de fotocopii de documente
medievale ale căror originale se păstrează în alte arhive (din Ungaria şi alte
ţâri)

ed.
fasc.
ii.
j.
m.
nr.
p.
pp.
voi.

- edited
- fascicula
- ilustraţie
- judeţul
- megye
- num!r
- pagină, page
- pages
- - volum
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