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Privilegiile scaunului Caşin
Ana DUMITRAN, Antal LUKÂCS

Constituirea scaunelor secuieşti, forme evoluate de organizare a unităţilor
teritoriale, militare şi juridice care au stat la baza autonomiei secuilor până în a
doua jumătate a secolului al XIX-iea, este un proces încă insuficient cunoscut.
Absenţa izvoarelor contemporane, care să permită urmărirea coordonatelor
esenţiale ale evoluţiei societăţii secuilor în veacurile X-XIII, a lăsat loc supoziţiilor,
uneori confuze şi contradictorii 1• Istoriografia mai veche a fost influenţată în
reconstituirile ei de părerea aproape unanim acceptată, dar bazată doar pe tradiţii
târzii, conform căreia aşezarea secuilor în estul şi sud-estul Transilvaniei avusese
loc concomitent cu sosirea ungurilor sau puţin mai târziu, în secolele X-XL
Formarea scaunelor era deci privită ca un produs esenţial al destructurării societăţii
gentilice, instituţiile şi structurile teritoriale înlocuindu-le pe cele gentilico-tribale
bazate pe legăturile de sânge. Oscilând între acceptarea unor informaţii, ce-i drept
nu prea numeroase şi suficient de clare, ce sugerau o datare mai timpurie, încă în
prima jumătate a secolului al XIV-iea, a formării scaunelor şi între atestarea
explicită a acestora doar din deceniul al şaptelea al aceluiaşi veac, ea n-a reuşit să
ofere o soluţie convingătoare 2 •
Cercetările mai recente, susţinute şi de investigaţiile arheologice, consideră
însă că deplasarea comunităţilor de secui în regiunile amintite a avut loc în mai
multe valuri succesive, din iniţiativa regalităţii, ca parte integrantă a reorganizării
apărării graniţelor, începând cu mijlocul secolului al XII-iea şi până la începutul
veacului următor3 • Asemenea autonomiei săseşti create prin Andreanum, probabil
şi concomitent cu aceasta, regalitatea i-a scos şi pe secui, inclusiv pe cei care mai
rămăseseră pe teritoriul scaunelor de mai târziu Mediaş şi Şeica, de sub autoritatea
comiţilor şi a voievodului Transilvaniei, strângându-i pe toţi sub conducerea unui
comite al secuilor, amintit documentar încă din 1235 4• Din aceeaşi perioadă avem
şi primele informaţii scrise despre organizarea religioasă a secuilor, prin

I Szâdeczky Kardoss Lajos, A szekely nemzet torte nete es alkotmanya, Budapest. 1927' p. 29-32;
Liviu Moldovan, Păi Antal Săndor, Organizarea teritorial-administrativă la secui în secolul al XVI/ea, în voi. Răscoala secuilor din 1595-1596. Antecedente, desfăşurare şi urmări, sub redacţia: Benk6
Samu, Demeny Lajos şi Vekov Kăroly, Bucureşti, 1978, p. 57-61; vezi mai recent şi Benko Elek, A
kozepkori Keresztur-szek regeszeti topografiaja, Budapest, 1992, p. 29-33.
2
Orban Balăzs, A szekelyfold leirasa, li, Pest, 1869, p. 51; Szâdeczky, loc. cit.; Endes Mikl6s, Csik-.
Gyergy6-, Kaszon-szekek (Csik megye) foldjenek es nepenek tortenete 1918-ig, Budapest, 1938, ed.
reprint din 1994, p. 23-25 şi 38-39; Gytirfîy Gytirgy, A szekelyek eredele es teleputesuk t6rtenete, în
Idem, A magyarsag keleti eternei, Budapesl, 1990, p. 30-31 (studiul a fost publicat prima dată în
1941).
3
Kurze Geschichte Siebenbiirgens, herausgegeben von Bela Kopeci, Budapest, 1990, p. 170-171
(autorul capitolului: B6na Istvan); Benko, op. cit., p. 27-30.
4
Documente privind istoria României, seria C: Transilvania, veacul XI, XII şi XIII, voi. I. (10751250), Bucureşti, 1951, p. 289 (în continuare DlR, C).
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intermediul atestării încă în acelaşi an 1235 5 a unui arhidiacon de Telegd, care avea
sub jurisdicţia sa, conform mărturiei socotelilor de dijme din 1332-1337, parohiile
de pe teritoriul viitoarelor scaune Mureş, Odorhei şi Ciuc6 •
Statutul juridic special al ţării secuilor, care excludea în principiu
constituirea unor domenii nobiliare pe pământurile lor, dar şi neutilizarea scrisului
în administraţie şi justiţie, ne privează de posibilitatea cunoaşterii directe a
instituţiilor şi a modului de funcţionare a acestora în secolul al XIII-iea.
Documentele din primele decenii ale secolului al XIV-iea însă reflectă deja o
fragmentare teritorială care corespunde scaunelor atestate în mod explicit la
începutul secolului următor: Telegd, Ciuc, Sepsi, Kezdi 7 • Mai mult decât atât,
pomenitele socoteli de dijme papale înregistrează pe teritoriul secuilor de Telegd
cele trei unităţi care se pot identifica cu scaunele Mureş, Odorhei şi Ciuc (de juxta
Morisio, Erdeuhath, Chyk) 8•
Din aceeaşi perioadă datează şi menţionarea unor instituţii caracteristice
organizării scăunale. Într-un document din 1324, asupra căruia vom reveni, este
atestată existenţa unui căpitan al oştirii secuilor din Ciuc (maior exercitus),
participând la o judecată alături de cei 12 juraţi 9 , iar un altul emis în jurul anului
1329 consemnează o tranzacţie făcută de secuii de Telegd printr-un comes asistat
de ceteri siculi viri providi et honesti 10 • Datele prezentate, chiar dacă nu sunt
îndestulătoare şi foarte clare, pot certifica totuşi stadiul avansat al procesului de
constituire a scaunelor secuieşti în prima jumătate a secolului al XIV-iea. De
asemenea, indiciile privind coagularea acestor structuri teritoriale cuprind întreaga
arie locuită de secui, dovedind astfel sincronia fenomenului pentru toate scaunele.
Termenul de scaun (sedes) este folosit prima dată pentru secuii de Sepsi în
trei documente emise de regele Ludovic I de Anjou în 9 mai 1366 şi adresate
capitlului din Alba Iulia în vederea restituirii moşiilor nobililor din Hăghig, care
fuseseră luate de acei secui 11 • După cum este cunoscut, această atestare nu va fi
urmată de altele decât la sfârşitul secolului, cele aproape patru decenii de tăcere
necesitând o explicaţie 12 • O analiză mai atentă a contextului în care au fost emise
documentele relevă însă faptul că avem de-a face cu o excepţie, datorată uzanţelor
cancelariei regale, şi nu cu o informaţie aptă să ofere date despre stadiul organizării
scăunale. Trebuie observat înainte de toate că documentele respective au fost emise
ca urmare a plângerii nobililor din Hăghig în faţa congregaţiei generale din
Transilvania, ţinută la Turda în prezenţa trimişilor nobililor, saşilor şi secuilor. Nu
este deci exclus ca termenul de sedes să fi fost utilizat de un notar obişnuit cu
s Ibidem, p. 284-287.
6

DIR, C, veacul XIV, III, p. 132-134; 147; 163-164; 170-171 etc.
Ibidem, IV, p. 98-99.
8
Ibidem, III, p. 169-170 şi 197.
9
DIR, C. veacul XIV, voi. li, p. 126. Cf. Endes, op. cit., p. 46-47. Înregistrarea doar a 11 nume se
datorează foarte probabil unei scăpări a cancelariei.
10
Benko, op. cit., p. 32.
11
Documenta Romaniae Historica, C, Transilvania, voi. XIII, Bucureşti, [1994), p. 60-65, nr. 43, 44,
45 (în continuare DRH, C).
12
Szâdeczky, op. cit., p. 30-31; Endes, op. cit., p. 25.
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terminologia folosită de mai bine de şase decenii pentru scaunele săseşti.
Presupunerea noastră este întărită şi de faptul că, în răspunsurile capitlului,
termenul de sedes este înlocuit în mod consecvent cu acela de districtus 13 • Este uşor
de observat că eliminarea atestării din 1366 ne obligă să urcăm până la cumpăna
veacurilor XIV-XV pentru a reîntâlni termenul de scaun, subliniind încă o dată
lipsa de relevantă a acestor atestări în reconstituirea istoriei instituţiei respective.
Încheierea procesului de organizare a scaunelor secuieşti încă în prima
jumătate a secolului al XIV-iea este susţinută şi de un argument indirect, dar nu
mai puţin edificator: desprinderea scaunelor filiale. În ultimul deceniu al secolului
al XIV-iea autoritatea voievodală şi cea regală consfinţeau dreptul scaunelor
Micloşoara şi Caşin de a avea scaun propriu de judecată şi de a-şi alege căpitan şi
jude scăunal 14 • La foarte scurtă vreme, mai exact în 1406, este atestat şi scaunul
filial Gheorgheni, iar cercetările mai recente propun aceeaşi datare şi în cazul
scaunului Cristur 15 • Separarea scaunelor filiale s-a produs în condiţiile unei
rezistenţe puternice a scaunelor-mamă, ajungându-se chiar la reacţii violente,
instrumentate în special de slujbaşii scăunali care nu voiau să piardă importantele
venituri rezultate din amenzile judiciare. Este aproape de la sine înţeles că
tendinţele separatiste ale noilor unităţi teritoriale s-au putut contura doar după o
perioadă lungă de funcţionare a organizării scăunale, observaţie care ne obligă din
nou să coborâm vechimea acesteia în prima jumătate a secolului al XIV-iea.
Scaunul Caşin a fost cel mai mic dintre toate scaunele secuieşti, existenţa
sa datorându-se poziţiei strategice deosebite, conferită de o aşezare geografică
favorabilă 16 • Situat în mica depresiune închisă între munţii Repat, Turia şi Ciuc,
scaunul era format, în evul mediu, din patru sate. Dintre acestea, trei s-au dezvoltat
pe valea îngustă a Caşinului: Plăieşii de Jos/Kaszonfelfalu (mai târziu Kaszonaltiz,
din care a roit şi Plăieşii de Sus/Kaszonfeltiz), Imper/Kaszonimper şi
Iacobeni/Kaszonjakabfalva, iar cel de-al patrulea, Caşinul Nou/Kaszonujfalu, se
află plasat mai spre vest, înainte de ieşirea spre depresiunea Ciucului. Spre nord,
scaunul străjuia drumul care, urmând valea Uzului, trecea în Moldova pe Ia
Sălătruc şi ajungea în valea Trotuşului. Spre sud, către scaunul Kezdi, comunicarea
era asigurată de valea Caşinului, care se varsă în Râul Negru Ia Târgu-Secuiesc, iar
spre vest, trecerea în scaunul Ciuc se putea face peste dealurile înalte din pasul
Caşin (Nyerges-teto). Tratamentul preferenţial de care s-a bucurat scaunul din
partea regilor Ungariei şi, mai târziu, a principilor Transilvaniei s-a datorat înainte
de toate obligaţiilor asumate în supravegherea drumurilor şi a cărărilor de munte
dinspre Moldova.
.
Cum primele informaţii scrise despre comunităţile amintite apar abia în
prima jumătate a secolului al XIV-iea, reconstituirea istoriei lor înainte de acest
moment cade în sarcina arheologilor. Din nefericire însă, chiar dacă regiunea n-a
13

DRH. C, XIII, p. 128-131, nr. 65, 67.
Szâdeczky, op. cit., p. 30-31; Moldovan, Păi, op. cit„ p. 59.
15
Ibidem; Benko, op. cit„ p. 32-33.
16
Benko J6zsef, Transsilvania specialis. Erdely foldje es nepe, trad. şi note de Szab6 Gyl!rgy,
Bukarest-Kolozsvăr, (1999), 11, p. 247-251; Orbăn, op. cit„ p. 51-53.
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acestora, cercetările au rămas la nivelul unor periegheze, neurmate de
sistematice. Tentativele de localizare a unor fortificaţii, a căror existenţă
era sugerată de o serie de toponime (Bakmâlyvâra, Kovâr, Mocsvârpatak,
Szetyevar), n-au dat rezultatele scontate. Doar la Szetyevâra au fost identificate
urmele unui şanţ care închidea o suprafaţă de cca. 70/20 m, dar absenţa oricăror
materiale arheologice nu a permis încadrarea cronologică a fortificaţiei 17 • Nesigură
este şi datarea încă în secolul al XIII-iea a cristelniţei aflate în biserica din lmper şi
a capelei Katalin de la marginea răsăriteană a satului Plăieşii de Sus 18•
Nesiguranţa caracterizează şi prima atestare documentară a Caşinului.
Numele apare sub forma Lokkazun, în împrejurări nu prea clare, în documentul din
1324 amintit mai sus. Adresându-se capitlului din Alba Iulia, regele Carol Robert
dispunea ca Sandor, fiul lui Apor, şi Egidiu, fiul lui Ştefan, fratele său după mamă,
să fie puşi în stăpânirea moşiilor Lokkazun, pentru că secuii din Ciuc, care se
împotriviseră susţinând că acele moşii erau ale lor, nu s-au prezentat la termenul
stabilit. Primul editor al documentului a plasat toponimul în scaunul Ciuc, între
Sângiorgiu şi Armăşeni, pentru că aici exista toponimul Lok 19• Endes Mikl6s a
observat însă că toponimul Lok provine dintr-un oronim foarte răspândit20 • Întradevăr, pe întreg teritoriul locuit de secui se întâlneşte frecvent acest oronim, cu
sensurile de luncă, loc mlăştinos, câmpie joasă, loc de lângă o apă etc. 21 • Analizând
documentele referitoare la stăpânirile nobililor respectivi în satele Valea Seacă,
Petriceni şi Turia, autorul amintit considera că toponimul în discuţie trebuie
identificat cu satul Caşinul Nou, aflat chiar pe valea Caşinului, între primele două
sate pomenite. Această identificare are şi ea o slăbiciune importantă. Pământurile
aflate în litigiu în documentele din 1360 şi 1364, citate în sprijinul localizării
propuse, se găseau pe teritoriul scaunului Kezdi, după cum o afirmă în mod explicit
ultimul dintre ele (in terra Kyzdi Siculorum) 22 , deci interesaţi şi îndreptăţiţi să se
împotrivească în 1324 ar fi fost secuii de aici şi nu cei din scaunul Ciuc. Cum nu
cunoaştem nici un temei care să justifice pretenţiile secuilor din Ciuc şi care să
explice o asemenea desftşurare de forţe (documentul aminteşte două porunci regale
de punere în stăpânire, ca urmare a împotrivirii celor 12 juraţi în frunte cu hotnogul
lor) pentru nişte moşii aflate pe teritoriul secuilor din Kezdi, localizarea trebuie
privită cu multe rezerve.
Există şi o a treia localizare a moşiilor dăruite în 1324. Editorii colecţiei
DIR au avansat ipoteza că ar putea fi vorba chiar de teritoriul viitorului scaun
Caşin 23 • Această identificare a fost preluată şi de Makkai Lâszl6, care considera
episodul drept o încercare nereuşită a nobililor din familiile Apor şi Kezdi de a
dobândi noi stăpâniri cu drept nobiliar, după modelul celor din scaunele Sepsi şi
ocolit

atenţia

săpături

Repertoriul arheologic al judeţului Harghita, redactor Valeriu Cavruc, Sfântu Gheorghe, 2000, p.
177-180.
18
Ibidem, p. 179; Orbăn, op. cil, p. 52-56; Endes, op. cil., p. 75-76.
19
Szab6 Kăroly, Szekely okleveltdr, I, p. 42-43.
20
Endes, op. cil„ p. 24.
21
Szab6 T. Attila, Erdelyi magyar szolărleneti tar, VII, Budapest-Bukarest, [ 1995), p. 1197.
22
DRH, C, XI, p. 577-582, nr. 538; XII, p. 374-380, nr. 359.
23
DIR, C, veacul XIV, II, p. 126.
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Kezdi 24 . Această interpretare este în concordanţă şi cu infonnaţiile ulterioare
despre satele scaunului.
Numele Caşinului reapare în socotelile de dijme papale printre parohiile
din Ciuc (Kazun, Kasim) numai pentru anul 1333 25 • Satele fonnau o singură
parohie, preotul Nicolae plătind patru banali şi jumătate, sumă care plasează
parohia printre cele mai mici din arhidiaconatul de Telegd. Situaţia a rămas
neschimbată din punctul de vedere al organizării bisericeşti, satele scaunului Caşin
fonnând o singură parohie până la începutul secolului al XVIII-lea26 •
Trăind în cuprinsul integrator al instituţiilor teritorializate ale scaunului
Ciuc, acoperitoare şi aducătoare de anonimat, comunităţile din Caşin răzbat din
nou în izvoare abia la sfârşitul secolului al XIV-iea, dar tocmai în momentul şi cu
ocazia declanşării procesului de desprindere de scaunul-mamă. Această situaţie ne
pennite să presupunem că ele au parcurs de fapt o perioadă de acumulări
demografice, sociale, militare şi juridice care, accentuate de o puternică
individualitate geografică, au reclamat necesitatea creării propriilor instituţii de
conducere. Lansarea simultană a asaltului în cel puţin trei dintre scaunele filiale
dovedeşte similaritatea contextului intern care a generat aceste fenomene, deşi
atitudinea regalităţii pare să fi jucat un rol care nu trebuie neglijat. Activizarea
politicii orientale a lui Sigismund de Luxemburg, campania din Moldova în 1395,
ca şi cele din Ţara Românească conduse de voievodul Stibor, au solicitat cu
siguranţă şi contribuţia militară a secuilor.
În aceste împrejurări poate că nu este întâmplător faptul că cel care a
acordat secuilor din Micloşoara dreptul de a ţine scaun de judecată propriu a fost
tocmai voievodul Stiborîn timpul primului său mandat (1395-1401)2 7 • Profitând de
plecarea lui Stibor, secuii din Sepsi au vrut să desfiinţeze scaunul din Micloşoara,
fiind necesară intervenţia lui Sigismund de Luxemburg pentru rezolvarea cazului
pe calea justiţiei.
Condiţiile în care a fost creat scaunul Caşin sunt relativ bine cunoscute
graţie unor documente care, chiar dacă nu sunt strict contemporane, nu ridică
îndoieli privind veridicitatea infonnaţiei. Este vorba în primul rând de diploma
emisă de Matia Corvin în 1462, primul dintre originalele pe care le publicăm în
anexă. Regele menţionează documentul înfăţişat de reprezentanţii scaunului, prin
care Sigismund de Luxemburg acordase secuilor din Caşin dreptul de a-şi alege
căpitan şi jude (belliductor et judex), precum şi de a ţine scaun de judecată propriu.
Gestul regelui era justificat în mod explicit prin slujba de pază a secuilor respectivi,
decurgând din vecinătatea ţării lor cu Moldova (prope terram nostram
Moldaviensem sita est ... non parvas vigilancias ... facere haberent). Datele sunt
confinnate de o povestire anonimă, scrisă în prima jumătate a ·secolului al XVI-iea,
care adaugă şi infonnaţia întru totul plauzibilă confonn căreia secuii din Caşin

24

Erdely tortenete, I, Budapest, I 986, p. 330.

25

DIR. C, veacul XIV, III, p. 164, 171.
26
Orban, op. cit., p. 53.
27
Szekely okleveltar, III, p. 20-21.
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obţinuseră diploma regală ca urmare a participării lor la campania din Moldova
28
întreprinsă în anul 1395 •
Desprinderea scaunului filial Caşin s-a dovedit a fi o acţiune dificilă, care a
generat un şir de conflicte cu scaunul Ci ucului, cele mai multe dintre privilegiile pe
care le deţinem fiind probabil rezultatul grijii şi temerii secuilor din Caşin de a nuşi pierde libertăţile câştigate. Manuscrisul anonim amintit mai sus prezintă
conflictul într-o formă amplă şi dramatică: secuii din scaunul Ciuc, împotrivindu-se
actului regal, au recurs la forţă, capturând 12 dintre fruntaşii scaunului Caşin şi
condiţionând eliberarea lor de predarea privilegiului emis de regele Sigismund. Nu
dispunem de surse care să confirme faptele relatate, dar unele precizări ale
documentului din 1462 lasă să se întrevadă reuşita aplicării acţiunii de separare şi
funcţionare a scaunului Caşin în condiţiile prevăzute de diploma dobândită de la
Sigismund de Luxemburg.
Politica regelui Matia Corvin faţă de secui, după părerea unor reputaţi
29
specialişti insuficient studiată şi cunoscută , a fost dominată de eforturile depuse
în vederea prezervării rolului militar al acestora în condiţiile creşterii pericolului
otoman. Accentuarea diferenţierii sociale prin aservirea continuă a secuilor de rând,
având drept consecinţă restrângerea numărului pedestraşilor şi chiar a călăreţilor, a
creat tensiuni acute, care au degenerat chiar în mişcări sociale, şi a obligat
autoritatea politică să ia poziţie, fie în favoarea fruntaşilor dornici să se transforme
în nobilime adevărată, fie în favoarea categoriilor inferioare care se străduiau să-şi
apere vechile libertăţi. Soluţia cuprinsă în cunoscutul document din 1473, prin
conscrierea separată a primipililor şi pedestraşilor, consolida vechea organizare pe
cele trei stări, cu intenţia clară a protejării păturilor de mijloc împotriva
fruntaşilor30 • Regele a fost favorabil menţinerii scaunelor în configuraţia lor
tradiţională, sprijinind încă din primii ani de domnie scaunele filiale în lupta dusă
pentru menţinerea autonomiei lor3 1•
Reapariţia scaunului Caşin în actele de cancelarie este rezultatul aceloraşi
conflicte iscate cu scaunul Ciuc, care refuza să recunoască existenţa şi funcţionarea
instituţiilor de autoconducere introduse cu mai bine de jumătate de veac în urmă.
Scaunul a profitat de prezenţa mai îndelungată a regelui în regiunea de sud a
Transilvaniei, determinată de campania otomană împotriva lui Vlad Ţepeş din
1462. Dispunând judecarea pricinilor din scaunele secuieşti Sepsi, Orbai, Kezdi,

28

Ibidem, I, p. 297.
Jak6 Zsigmond, Evoluţia societăţii la secui în secolele XIV-XV/, în voi. Răscoala secuilor, p. 3234.
30
Szekely okleveltar, I, p. 220-222.
.
31
În 15 mai 1459 căpitanul general al Transilvaniei, Ioan Gereb de Vingard, întărea privilegiul lui
Sigismund de Luxemburg pentru scaunul Micloşoara şi poruncea castelanilor de Bran şi Hălchiu să se
îngrijească de respectarea acestei decizii (Szekely okleveltar, III, p. 73; Urkundenbuch zur Geschichte
der Deutschen in Siebenbiirgen, VII, p. 56). Conflictul nu s-a stins însă, pentru că, în congregaţia de
la Mediaş din noiembrie 1459, comitele de Timiş şi al secuilor, Ioan de Labathlan, jude delegat pentru
secuime de regele Matia Corvin, decidea în favoarea Micloşoarei pe baza documentului emis de
Sigismund şi a unei întăriri date de regele Matia însuşi, care au fost prezentate în adunare (Szekely
okleveltar, I, p. 181; li, p. 24-26).
29
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Ciuc şi Gheorgheni în faţa juzilor săi delegaţi: cancelarul regal, protonotarul curţii
de judecată a regelui şi comisul curţii regale, s-au prezentat şi secuii din scaunul
Caşin, acuzându-i pe cei din Ciuc că, deşi regele Sigismund le dăruise libertăţile
amintite, mai nou (nune), nesocotind prevederile documentului, vor să-i alipească
scaunului Ciuc împotriva voinţei lor şi nu le pennit să-şi aleagă comandant militar,
jude propriu şi să ţină scaun de judecată. Regele, verificând documentul şi
ascultând depoziţiile juraţilor ambelor părţi, a decis în favoarea scaunului Caşin
(vezi în Anexă doc. nr. II). Puterea privilegiului regal s-a dovedit a fi decisivă,
pentru că nu mai asistăm la vreo tentativă a scaunului Ciuc de a desfiinţa scaunul
filial al Caşinului.
Documentele vremii, nu prea numeroase, consemnează de regulă doar
numele celor şapte scaune principale (universitas trium generum Siculorum septem
sedium), astfel că nu trebuie să ne surprindă dacă un scaul filial de mărime modestă
cum a fost Caşinul a trecut neobservat3 2 • Instituţiile acestuia au funcţionat totuşi în
tot cursul secolului al XV-iea, după cum se poate deduce din relatările izvorului
anonim care a fost scris foarte probabil încă înainte de sfârşitul celui de-al treilea
deceniu al veacului al XVI-lea33 • Lâzăr Balint, cel care mijlocise obţinerea
privilegiului pentru scaunul Caşin (trădându-şi familia şi scaunul Ciuc din care
făcea parte), ca şi unnaşii acestuia, Andrâs şi Ferencz, au ocupat slujbele de căpitan
şi jude scăunal, fiind adoptaţi în cele din unnă de neamul Halom. Chiar dacă avem
motive serioase să-l suspectăm pe autor de părtinire faţă de familia Lâzâr, inventate
sunt doar detaliile, faptele esenţiale fiind extrase chiar din documentul regelui
Matia Corvin şi probabil din altele care n-au mai ajuns până la noi.
Regele Vladislav al Ii-lea a încercat să continue direcţia deschisă de Matia
Corvin în politica regalităţii faţă de secui, străduindu-se să aplaneze tensiunile
sociale, nu fără unele concesii făcute fruntaşilor, şi să menţină capacitatea militară
a acestora34 • Reglementările din documentul emis în 13 iulie 1499 subliniază
menţinerea rolului important al secuilor în luptele împotriva turcilor, iar
circumstanţierea numărului trupelor pe care erau obligaţi să le trimită în luptă
indică menţinerea răspunderii lor în supravegherea şi apărarea hotarelor de est şi de
sud-est ale Transilvaniei 35 • În această din unnă prevedere trebuie căutată şi
sorgintea ocaziei pentru reînnoirea privilegiului scaunului Caşin de către acelaşi
rege.
Documentul emis de Vladislav al Ii-lea nu ne este cunoscut decât din
menţiuni sumare, care nu pennit reconstituirea contextului în care a fost eliberat. În
conformitate cu infonnaţia lui Benko Kâroly, după ştiinţa noastră ultimul care a
văzut originalul, el datează din 4 septembrie 1515 şi cuprindea transumptul

32

Szădeczky, op. cit., p. 32.

Szekely okleveltar, I, p. 300-30 I; Lăzăr Ferencz, pe care autorul anonim îl arată ca ocupând încă
slujbele de conducere în scaunul Caşin, a murit în 1529, deci se pare că izvorul amintit datează
dinaintea anului respectiv. Vezi Endes, op. cit., p. 51.
34
Jak6, loc. cit., p. 35; Egyed Âkos, Sistemul militar şi organizarea armatei la secui cu precădere în
secolul al XVI-iea, în voi. Răscoala secuilor, p. 79-80.
35
Szekely okleveltar, III, p. 138-145.
JJ
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privilegiului dat de regele Matia Corvin în 146236 • Nici Benko şi nici actul lui
Ştefan Bathori din 1571 (vezi în Anexe doc. nr. V) nu precizează dacă documentul
a fost rezultatul unui nou conflict al scaunului Caşin cu scaunul Ciuc sau dacă este
vorba doar de o simplă confirmare obţinută ca răsplată a slujbelor militare ori din
alte considerente.
Instituţiile scaunului Caşin au beneficiat de o semnificativă consolidare în
timpul lui Ioan Sigismund Zapolya, prin acordarea de către acesta a dreptului de
apel direct la curtea princiară, fără mijlocirea scaunului general de la Odorhei sau a
judelui regal. Nici acest important privilegiu nu s-a păstrat, singura sursă din care
cunoaştem esenţa cuprinsului său fiind acelaşi document emis de Ştefan Bathori în
1571. Voievodul Transilvaniei precizează că Ioan Sigismund confirmase şi
transcrisese documentul dat de Vladislav al II-iea, augmentând libertăţile scaunului
Caşin prin dreptul locuitorilor săi de a apela direct la judecata princiară, fără să
facă referiri la data emiterii diplomei sau la mobilul gestului "regelui ales al
Ungariei". Ocaziile care să fi permis secuilor din scaunul Caşin să-l slujească cu
credinţă pe Ioan Sigismund puteau fi numeroase, atât în primii ani de după
revenirea în Transilvania în toamna lui 1556, cât şi mai târziu, după marea răscoală
a secuilor din 1562. Nu putem să nu remarcăm aici şi un fapt surprinzător: în multe
din izvoarele cu caracter mai general din deceniile 6-7 scaunele Ciuc şi Gheorgheni
apar cu regularitate, în timp ce Caşinul lipseşte în mod constant, iar raportul
comisarilor imperiali din 1552 susţine chiar că Gheorgheni şi Caşinul fac parte din
scaunul Ciuc37 • În acelaşi timp însă, în listele plătitorilor dării de 25 de denari din
38
1567, cele patru sate din Caşin sunt grupate sub titlul: sedis Kazon • Mai mult
decât atât, un document emis de Ioan Sigismund la 5 februarie I 569 menţionează o
pricină care fusese judecată în scaunul din Caşin şi a ajuns ulterior, prin dreptul de
apel, la curtea de judecată a principelui39 • Acest document constituie un terminus
post quem non sigur pentru privilegiul dat de principe scaunului Caşin şi dovedeşte
în acelaşi timp, în pofida impreciziei celorlalte surse, fiinţarea instituţiilor acestuia
în perioada respectivă.
În jumătatea de secol care urmează scaunul Caşin a reuşit performanţa
reconfirmării privilegiilor sale de aproape fiecare dintre principii Transilvaniei.
Graţie acestor strădanii, dublate fireşte de serviciile militare, scaunul nu numai că
şi-a putut menţine integritatea dar, în ciuda dimensiunilor sale reduse, a adăugat
vechilor libertăţi noi scutiri.
La foarte scurtă vreme de la instalarea sa în fruntea principatului
Transilvaniei, Ştefan Bathori emitea la Alba Iulia, în I 8 august I 571, privilegiul de
confirmare a tuturor actelor dobândite de scaunul Caşin până atunci. Evenimentul
se consuma în aceeaşi zi în care, în prezenţa stărilor, Mehmet-aga aducea pentru
proaspătul ales confirmarea sultanului 40 • Atmosfera era deosebit de tensionată, din
Csik. Gyergy6 es Kaszon multja esjelene, Kolozsvăr, 1853, p. 65-66.
Szekely oklevellar, I I, p. 150, 152, 161-162; Moldovan, Păi, op. cit., p. 60.
38
Szekely okleveltar, II, p. 221.
39
Ibidem, p. 240.
40
Monumenla Comilialia Regni Transsilvaniae, ed. Szilâgyi Săndor, Budapest, 1876, II, p. 408.
36

37
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cauza nesoluţionării gravelor probleme sociale pe care secuimea le ridicase încă la
dieta din mai, izvoarele înregistrând chiar zvonuri despre o posibilă răzvrătire a
acestora41 • Contracararea acţiunilor fusese încercată de Ştefan Băthori încă în lunile
iunie-iulie, pe de o parte prin dispoziţia dată în vederea unei conscrieri a populaţiei,
menite să elimine abuzurile, iar pe de altă parte prin reglementarea obligaţiilor
publice ale secuilor din scaunele Ciuc, Gheorgheni, Caşin şi Odorhei.
În acest climat de nesiguranţă, poate şi datorită nesocotirii autonomiei lor
de către oficialii din Ciuc, Ştefan Gaşpar din lmper şi Francisc Bernald din Plăieşii
de Jos (Felfalu), au solicitat chiar în timpul dietei privilegiul amintit. Eventualele
fricţiuni cu scaunul Ciuc sunt sugerate şi de clauza prohibitivă a sancţiunii de la
stărşitul documentului în care principele se adresează tuturor juzilor, hotnogilor,
primorilor, primipililor şi secuilor de rând din toate scaunele, dar în special celor
din Ciuc (signanter sedis Chyk), pentru a nu-i tulbura pe cei din Caşin în
exercitarea libertăţilor lor. Chiar dacă acceptăm o anumită rigiditate a formulelor
de cancelarie, desemnarea explicită a scaunului Ciuc este de natură să ajute la
identificarea pericolului de care se temeau cei din Caşin.
Potrivit unei păreri care a câştigat drept de cetate în istoriografie,
Băthoreştii au introdus în politica lor faţă de secui, în scopul salvării capacităţii lor
militare, un element nou: acordarea unor privilegii cu titlu personal, prin care
iobagii şi alte categorii inferioare libere erau ridicaţi în rândul drabanţilor sau chiar
al primipililor42 • Alături de realizarea unor conscripţii militare riguroase, crearea
unei categorii numeroase a armaliştilor era destinată să detensioneze societatea
secuilor, fără diminuarea forţei militare a acesteia. În limitele aceleiaşi politici se
înscrie însă şi protejarea privilegiilor scaunului Caşin, justificată de actualitatea
necesităţii de a supraveghea drumurile de acces spre Moldova.
În acest context, devine clară disponibilitatea principilor Cristofor Băthori,
Sigismund Băthori şi Gabriel Băthori de a confirma şi chiar de a lărgi privilegiile
scaunului Caşin. Dacă primii doi s-au rezumat la transumptarea şi confirmarea
documentelor din 1571 şi respectiv 1580 (vezi în Anexe doc. nr. VII şi Vlll),
Gabriel Bâthori a mers chiar mai departe. Prin diploma din IO mai 1608 el îi
scuteşte pe secuii din scaunul Caşin de obligaţia de a participa la campaniile
militare de orice fel, în schimbul păzirii drumurilor şi cărărilor dinspre Moldova.
Din declaraţia reprezentanţilor scaunului s-ar părea că principele recunoştea o stare
de fapt, secuii din Caşin fiind lăsaţi lângă casele lor şi de predecesorii lui Gabriel
Băthori. Documentul se adresează slujbaşilor scaunelor, în special celor din Ciuc,
Gheorgheni şi Caşin, pentru a nu-i obliga pe beneficiari la ridicarea generală sau în
alte scopuri. Aceste scutiri noi, dimpreună cu cele mai vechi cuprinse în privilegiul
din 1571, au fost din nou confirmate şi documentele transcrise de către acelaşi
principe în 20 iulie 1613 (vezi în Anexe, doc. nr. IX).
Szădeczky, op. cit., p. 125-128; Jak6, op. cit., p. 47-48; Magyari Andrăs, Borbăth Kăroly, Mişcări
sociale în secuime după răscoala din I 562, în voi. Răscoala secuilor, p. 117-124.
42
Jak6, op. cit., p. 49; vezi mai recent studiul fundamental al lui Demeny Lajos, A fejedelmi szekely
politika es a szekelyfoldi nepessegosszeirtisok (I 575-1627), în Szekely okleveltar, Uj sorozat, IV,
Kolozsvăr, 1998, în special p. 12-24.
41
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Ultimul privilegiu acordat scaunului Caşin, fără a-i diminua libertăţile,
în mod fidel contextul nou, creat de politica consecventă şi mult mai
eficientă a principelui Gabriel Bethlen în raporturile cu secuii. Coordonatele
esenţiale ale acestei politici le-au format conscrierea tuturor secuilor în vederea
stabilirii precise a obligaţiilor militare, recuperarea elementelor libere iobăgite cu
forţa sau de bună voie pentru a evita serviciul militar şi impunerea iobagilor de
drept după modelul celor din comitate. Secuii din Caşin au fost nevoiţi să câştige
bunăvoinţa consilierului şi tezaurarului princiar, Francisc Mik6 de Hăghig, căpitan
al scaunelor Ciuc, Gheorgheni şi Caşin, care a intermediat acordarea diplomei de
confirmare. Încă din veacul precedent principii obişnuiau să numească în fruntea
celor trei scaune un jude regal suprem dar, contrar opiniei unor istorici 43 , nu
credem că aceasta a avut drept consecinţă unirea lor, cea mai bună dovadă a
menţinerii instituţiilor proprii fiind chiar privilegiile emise de principii respectivi,
inclusiv de Gabriel Bathori. Scaunele filiale aveau un vice-jude care prezida
scaunul de judecată propriu, apelul făcându-se la scaunul general de judecată al
44
scaunelor-mamă • Principele a confirmat privilegiul din 1613, dar a ţinut să
precizeze, fidel politicii sale faţă de secui, că obligaţia militară şi imunitatea sunt
exceptate.
Reglementarea atribuţiilor şi a ierarhiei instituţiilor şi a slujbaşilor acestora
a dus treptat la normalizarea raporturilor dintre scaunele principale şi filiale.
Recunoscând relaţia de subordonare faţă de scaunul Ciuc, cu preţul unor concesii,
scaunul Caşin n-a mai simţit nevoia reconfirmării privilegiilor sale în secolele
reflectă

următoare.

Conţinutul

•

a cinci din cele zece diplome privilegiale acordate scaunului
Caşin este cunoscut datorită punerii lor în circulaţie, în special prin intermediul
colecţiei Szekely okleveltar, dar editarea nu s-a făcut în nici unul din cazuri după
originalele documentelor. O parte dintre acestea din urmă (privilegiile emise de
Matia Corvin, Vladislav II Jagello, Cristofor Bâthori, Sigismund Bâthori şi cel din
1613 al lui Gabriel Bâthori) se aflau la 1853 în arhiva familiei Balâzsi din Imper,
unde au fost văzute de Benko Karoly, care a şi publicat o menţiune despre prezenţa
lor acolo, informaţie rămasă din păcate neexploatată de cei care, ulterior, au editat
sau reeditat textele în cauză.
Actualmente, patru dintre ele (cele emise de Matia Corvin, Cristofor
Bathori, Sigismund Bathori şi Gabriel Bâthori) se află la Muzeul Naţional al Unirii
din Alba Iulia, unde au ajuns în împrejurări rămase deocamdată necunoscute. Cu
siguranţă însă nu au făcut parte din vechile colecţii, moştenite de la Muzeul
Societăţii de arheologie şi ştiinţele naturii care a funcţionat între 1888 şi 1919,
aceste acte originale având o importanţă greu de trecut cu vederea pentru a rămâne

43

Liviu Moldovan, Păi Antal Săndor, op. cit., p. 60.
Despre evoluţia scaunelor şi a slujbaşilor scăunali în sec. XVII-XVIII vezi mai nou Vofkori Măria,
A kOzigazgatasi es jogi intezmenyrendszer es annak fej/Odese a szekelyeknel, în Em/ekkiinyv lmreh
Istvan nyolcvanadik evfordulojara, Kolozsvăr, 1999, p. 584-596.
44
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neconsemnate în însemnările cu caracter administrativ şi de evidenţă a
patrimoniului instituţiei.
Spre această concluzie ne conduce şi faptul că în noiembrie 1918, când au
fost trimise la Budapesta 24 de lăzi conţinând, presupunem, măcar o parte din cele
mai reprezentative piese, dar care au revenit în ţară în septembrie 1922 cu
inventarul complet, în procesul verbal de predare a lor nu se face nici o menţiune
cu privire la prezenţa unei astfel de categorii de bunuri patrimoniale printre cele
expediate sau care să sugereze măcar posibilitatea identificării cu documentele
respective45 . Mai mult, se pare că vechiul muzeu albaiulian nici nu a fost interesat
de astfel de obiecte, în ultimul său inventar detaliat, publicat în 1911, fiind
menţionată existenţa a doar două documente, dintr-un total de 3954 de poziţii aflate
în evidenţa bibliotecii, unde ele fuseseră înregistrate, respectiv 25.231 de piese
reprezentând patrimoniul integral al instituţiei la sfârşitul anului 191046 •
Nu cunoaştem din păcate nici inventarul muzeului în noua sa formulă,
inaugurată în mai 1929, când a primit şi titulatura de Muzeu al Unirii şi când
patrimoniul său a fost sporit printr-un transfer de la muzeul central al Societăţii
"Astra" din Sibiu şi de la casa memorială Avram Iancu, precum şi prin generoase
47
donaţii particulare • Prima consemnare a privilegiilor secuieşti pe care o putem
invoca, însă fără nici o menţiune privind modul de achiziţionare, se află în registrul
intitulat "Inventar Special. Revoluţiile naţionale din Transilvania. Etnografie'', a
cărui alcătuire a început în 1939, cu prilejul reorganizării instituţiei sub denumirea
de Muzeul Regional Alba Iulia, înregistrarea fiind făcută în volumul I la paginile
39-40, poziţiile 460-463. Aşezarea lor imediat după colecţiile documentare
cuprinzând acte referitoare la revoluţia de la 1848 şi adresele de adeziune la
mişcarea memorandistă din 1894, ambele donaţii ale Societăţii "Astra",
îndreptăţeşte presupunerea că diplomele în cauză au ajuns la Muzeul din Alba Iulia
după 1929. Nici în inventarul ulterior, realizat în 1949, când a fost schimbată
direcţiunea şi a fost făcută o verificare generală a patrimoniului, şi nici în 1951,
când cele patru documente au fost înregistrate într-un registru cuprinzând
inventarul general al muzeului, nu s-au făcut referiri cu privire la modul lor de
achiziţionare.

Deşi copiile după care au fost publicate privilegiile cunoscute au respectat
cu mare atenţie textul original, astfel încât nu se remarcă diferenţe demne de
semnalat, considerăm că descoperirea originalelor lor, precum şi deţinerea a două
privilegii inedite sunt motive suficiente pentru o reeditare sub forma unui corpus,
cu scopul de a uşura alcătuirea unei imagini de ansamblu atât asupra actelor
privilegiale propriu-zise, cât şi asupra evoluţiei scaunului Caşin, a cărui existenţă
au punctat-o, marcându-i momentele cele mai semnificative.

45

Originalul procesului verbal din octombrie-noiembrie 1918, precum şi o copie a acestuia
cuprinzând şi traducerea românească datată 13 septembrie 1922, se află în fondul de arhivă al
Muzeului National al Unirii.
46
Vezi Als6fehermegyei tortenelmi. regeszeti es termeszettudomanyi Egyesiilet 19/0. evi miikodese es
mrizeumanak allapota 19 I O. evben (tizenhatodik evktinyv gyanănt), Gyulafehervărt, 1911, p. 9-10.
47
Nicolae Josan, Muzeul Unirii Alba Iulia, Bucureşti, 1985, p. 13.
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ANEXE
I

1395 [?]
Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, acordă secuilor din Caşin
dreptul de a ţine scaun de judecată şi de a-şi alege căpitan şi jude scăunal, drept
răsplată pentru slujbele făcute în apărarea trecătorilor spre Moldova.
Menţiune

În documentul emis de regele Matia Corvin la 9 decembrie 1462.

II

1462 decembrie 9, Mediaş
Matia Corvin, regele Ungariei, in urma plângerii secuilor din scaunul
Caşin, le confirmă acestora privilegiile obţinute de la regele Sigismund de
Luxemburg.
Original, pergament (2 lx49, 7 cm), cu porţiuni rupte la îndoituri; sigiliu
atârnat (7 cm), căzut, păstrat fragmentar. in colţul drept deasupra textului:
Commissio propria domini regis. Muzeul Naţional al Unirii, A /ba
Julia, nr. inv. doc. 3159 48 .
Edilii: K6sa Sigismundus: De publica partium Transsilvanarum
administratione civili atque militari sub Wayvodis qui terras ii/as
Ultrasilvanas auspiciis regum Hungariae gubernabant, Viennae, 1816, p.
71-74, probabil după o copie; Szeke/y okleveltar, voi. I, Kolozsvar, 1872, p.
194-196, după o copie a unei copii autentificate.

Nos Mathias Oei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. memorie
commendamus tenore presencium significantes, quibus expedit universis, quod,
cum nos fideles nostros venerabilem ac magnificum et egregium viros [!] dominum
Nicolaum Bodo prepositum ecclesie Albensis cancellarium secretarium nostrum,
Gasparum Bodo de Gyewrgy alias magistrum agazonum nostrorum regalium et
magistrum Gregorium de [Der]sanowcz prothonotarium personalis presencie nostre
ex deliberacione prelatorum et [b]a[ronum nostr]orum in medium Siculorum
parcium nostrarum Transsiluanarum pro iudicandis et revidendis [causis] ipsorum
more alias consueto duxissemus destinandum [!] et iidem inter alias sed[es
venissent ad sedem] Kason vocatam, tune universi Siculi nostri ad eandem sedem
Kason pertinen[tes, contra et] adversus universos Siculos nostros ad sedem Chyk
pertinentes querulose [proposuissent eo modo, quod licet] alias condarn
serenissimus dominus Sigismundus Roma[norum imperator pie memorie]
predecessor noster, turn pro fidelibus eorum serviciis, turn vero ex eo, [quia ipsa
sedes Kazon prope] terram nostram Moldauiensem sita est ipsique Siculi nostri non
[parvas vigilancias pro defensione] personarum rerumque et bonorum suorum
48

Întregirea pArtilor lipsă, marcate prin paranteze drepte, s-a făcut pe baza ediţiilor anterioare.
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facere haberent litte[ris suis mediantibus eisdem id annuer]it et concesserit, ut ipsi
Siculi nostri de dicta Kason per se sedem belliductorem[que et iudi]cem inter ipsos
eligere et deputare habereque valerent, tamen nune, [nescitur quibus respectibus,
di]cti Siculi nostri de pretacta sede Chyk predictam sedem Kason non curantes
litteras d[icti domini] Sigismundi imperatoris ad ipsam sedem de Chyk contra
ipsorum volu[ntatem annectere conati fu]issent belliductoremque et iudicem inter
ipsos eligere [non] permisissent pro evidenciorique do[cumento] et approbacione
ambe partes videlicet tam de dicta sede Kason quam eciam [de Chyk se ad certos]
idoneos et probos viros in re prernissa submisissent iidemque probi viri
conscienciose [fassi] extitissent, ut ipsi scivissent certitudinaliter, quod dictus
dominus Sigismundus im[perator ipsis Siculis] de dicta sede Kason libertates
premissas concessisset et eisdem secundum easdem lib[ertates] uti et frui graciose
annuisset et supplicatum extitit nostre maiestati in personis dict[orum Siculorum]
de pretacta sede Kason humiliter et devote, ut nos huiusmodi litteras dicti domini
Sigis[mundi] imperatoris ratas, gratas et acceptas habentes eisdem id de novo
graciose, ut iidem [per se inter ipso]s belliductorem et iudicem eligere sedemque
habere possent et valerent annuere et conc[edere d]ignarem[ur].
Nos itaque turn humilimis supplicacionibus in personis dictorum
Siculorum [nostrorum] de dicta sede Kason nobis factis turn vero fassionibus
dictorum certorum proborum v[irorum] per ambas partes electorum favorabiliter
inclinati eisdem Siculis nostris de sepefat[a sede] Kason de novo et ex novo id
annuimus et concessimus, ut ipsi iuxta antiquas libertates ipsorum [per predictu]m
dominum Sigismundum imperatorem eisdem, ut dicitur alias concessas uti et frui
[inter ips]osque iudicem et belliductorem per se eligere sedemque habere possint et
valeant nichilominus[que eosdem Si]culos nostros în huius modi ipsorum
libertatibus ex certa nostra sciencia contirmamus h[arum] nostrarum, quibus
secretum sigillum nostrum, quo, ut rex Hungarie utimur, est appensum vigor[e et
testi]monio litterarum mediante.
Datum in opido nostro Meggyes feria quinta proxima post festum
concepcionis beate Marie virginis anno Domini millesimo quadringentesimo
s[exagesi]mo secundo.

III
Vladislav II Jagello, regele Ungariei,
regele Matia Corvin.

confirmă

1515 septembrie 4
privilegiul emis de

văzut în 1853 de Benko Kăroly (Csik, Gyergy6 es Kaszon
multja esjelene, Kolozsvar, 1853, p. 65-66) în arhiva scaunului păstrată de
familia Ba/Gzsi din lmper. Actualmente nu i se cunoaşte locul de păstrare.
B Menţiune în documentul din 18 august 1571 acordat de Ştefan Bathori.

A Originalu/ a fost
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IV
cca 1560-1568
Ioan II Sigismund, regele ales al Ungariei, confirmă privilegiile anterioare
ale scaunului Caşin, pe care le completează cu dreptul de apel direct la curtea
princiară.
Menţiune

în documentul din 18 august 1571 acordat de Ştefan Bathori.

V

1571 august 18, Alba Iulia
Bathori, voievodul Transilvaniei, întăreşte privilegiile scaunului
Caşin acordate de către Sigismund de Luxemburg, Matia Corvin, Vladislav II
Jagello şi Ioan II Sigismund Zapolya.
Ştefan

A Transumpt în documentul din 23 martie 1580 emis de Cristofor Bathori

(vezi documentul nr. VI).
B Transumpt în documentul din 23 martie 1580 emis de Cristofor Bathori,

transumptat în documentul din 29 noiembrie 1589 de Sigismund Bathori
(vezi documentul nr. VII).
C Transumpt i"n documentul din 23 martie 1580 emis de Cristofor Bathori,
transumptat în documentul din 29 noiembrie 1589 de Sigismund Bathori,
păstrat sub formă de transumpt în documentul din 20 iulie 1613 emis de
Gabriel Bathori (vezi documentul nr. IX/ 9•
Ediţii: Szekely okleveltar, voi. /li, Kolozsvar, 1890, p. 341-343 şi voi. IV,
Kolozsvar, 1895, p. 16-18, după transumpturi din 20 iulie 1613 şi 26 august
1626.

Nos Stephanus Bathory de Somlio waiuoda Transsiluanus et Siculorum
comes etc. memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus
expedit universis, quod agiles Stephanus Caspar de lmper et Franciscus Bernald de
Felseo falw Siculi in sede Kazon vocata commorantes nostram venientes in
praesentiam ipsorum ac universorum Siculorum ad dictam sedem Kazon vocatam
pertinentium nominibus et in personis significare nobis curaverunt eam ipsos ab
antiquo ex indulto et annuentia sacratissimi quondam principis domini Sigismundi
imperatoris Romanorum, deinde serenissimi principis domini Mathiae Hungariae,
Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae etc. regum etc. felicis memoriae habuisse libertatis
praerogativam, ut ipsi Siculi sedis Kazon per se inter ipsos belliductorem et
iudicem eligere et sedem habere possent ac valerent, quam quidem libertatis eorum
praerogativam per serenissimos quondam principes dominum Wladislaum, deinde
loannem secundum electum Hungariae etc. reges confirmatam haberent, per
eundem serenissimum principem loannem secundum in eo augmentatam, ut causae
universae in eadem sede Kazon vertentes ad appellationem litigantium seu
Prezenta ediţie are la bazll transumpturile din diplomele privilegiale din 23 martie 1580 şi 20 iulie
1613.

49

https://biblioteca-digitala.ro

Privilegiile Scaunului Caşin

19

interrogationem inde non quoquam in alias sedes, sed tantum in curiam maiestatis
suae deducerentur, exhibentes et praesentantes nobis in specie eiusdem serenissimi
Ioannis secundi literas confirmationales superinde confectas continentes in se
confirmative tenorem literarum confirmationalium praefati Wladislai regis, quibus
mediantibus idem Wladislaus rex literas dicti quondam Mathiae regis super
praemissa libertatis
praerogativa confectas
confirmasse
dinoscebatur.
Requisieruntque nos iidem praedicti Siculi debita cum instantia petentes, ut nos
ipsos ac universos Siculos dictae sedis Kazon in praemissa eorum libertate
conservare et id eisdem annuere et concedere vellemus, ut quemadmodum
hactenus, ita deinceps quoque semper liberam per se belliductorem et iudicem
eligere et sedem inter eos habere possent ac valerent et ut iuxta annuentiam dicti
seremss1m1
princ1p1s Ioannis secundi in literis praedictis eiusdem
confirmationalibus expressam universae causae ad appellationem litigantium seu
interrogationem ex eadem sede Kazon non quoquam in alias sedes, sed tantum in
curiam nostram, nostram videlicet in praesentiam deducerentur.
Nolentes autem nos ipsos Siculos sedis Kazon in eorum praemissa libertate
in cuius usu hactenus fuerunt, quovis modo impediri, turbari molestarique petitione
eorundem Siculorum faventer admissa, id eisdem Siculis universis in sede
praedicta Kazon commorantibus de mera et plena authoritate nostra, qua publice
fungi mur, annuimus et concessimus, ut ipsi praemissa eorum libertate, in cuius usu
- ut praemissum est - hactenus fuerunt, etiam deinceps libere uti, frui et gaudere
belliductoremque et iudicem iuxta contenta literarum privilegialium praescriptarum
per se inter ipsos eligere ac etiam sedem habere possint et ut iuxta annuentiam dicti
serenissimi electi regis universae causae ad appellationem Iitigantium seu
interrogationem ex dicta sede Kazon non quoquam in alias sedes Siculicales sed
tantum in curiam nostram, nostram videlicet in praesentiam deducantur, prout iuxta
usum eiusdem libertatis annuimus et concedimus praesentium per vigorem.
Quocirca vos egregios agiles, iudices, belliductores, primores, primipilos
ac universitatem Siculorum sedium Siculicalium, signanter sedis Chyk hortamur et
nihilominus authoritate nostra committimus quoque firmiter, quatenus praefatos
Siculos sedis Kazon praemissis eorum libertatibus in eligendo per se inter eos
belliductore, iudice et sede habendo necnon deducendis per appellationem causis
ex sede Kazon nostram in praesentiam, quatenus quidem in usu huiusmodi
libertatis fuerunt deinceps quoque uti, frui et gaudere permittatis neque ipsos in illis
turbare, molestare et impedire audeatis. Secus non facturi, praesentibus perlectis
exhibenti restitutis.
Datum Albae luliae decima octava die mensis Augusti anno Domini
millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
His ab una Stephanus Bathori de Somlio manu propria ab alia vero partibus
subscriptum erat Franciscus Forgacz cancellarius manu propria.
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VI
1580 martie 23, Alba Iulia
Christophor Bathori, voievod al Transilvaniei şi comite al secuilor,
transcrie şi confirmă privilegiul acordat scaunului Caşin de către Ştefan Bathori.
Original, pergament (45 x 66 cm), cu porţiuni rupte la îndoituri; sigiliu
atârnat (3,2 cm), cu şnur în culorile maron închis, maron deschis şi verde.
Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia, nr. inv. doc.
3160.

Nos Christophorus Batory de Somlio waiuoda Transsiluaniae et Siculorum
comes etc. memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus
expedit universis, quod pro parte et in personis agilium universorum Siculorum et
incolarum in sede Siculicali Kazon vocala existentium et commorantium exhibitae
sunt et praesentatae nobis quaedam literae serenissimi principis domini Stephani
Oei gratia regis Poloniae, magni ducis Lithuaniae etc. antea waiuodae
Transsiluaniae, domini fratris nostri observandissimi super an_tiquis libertatibus et
immunitatibus eorundem annuentionales in dupplici papyro patenter confectae et
emanatae sigilloque eiusdem domini regis, quo în hoc regno ut waiuoda utebatur în
inferiori earum margine communitae supplicatumque est nobis in personis
eorundem, ut nos praescriptas literas annuentionales ac omnia et singula in eisdem
contenta ratas, gratas et acceptas habentes praesentibus literis nostris verbotenus
inseri et inscribi facientes perpetuo valituras clementer confirmare dignaremur.
Quarum tenor talis est: urmează documentul din 18 august 1571 emis de
voievodul Ştefan Bathori, nr. V.
Nos itaque praemissa supplicatione annotatorum universorum Siculorum et
incolarum in sede Siculicali Kazon vocala existentium et commorantium nobis
modo, quo supra facta, clementer exaudita et admissa praemissas literas dicti
domini regis alias waiuodae Transsiluaniae annuentionales non abrasas, non
cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio et suspitione
carentes praesentibus literis nostris de verbo ad verbum insertas et inscriptas, quoad
omnes earundem continentias articulos, clausulas et puncta eatenus, quatenus
eaedem rite et legitime existunt emanatae viribusque earum veritas suffragatur et
quatenus in usu continuo earum extiterunt ratas, gratas et acceptas habentes
clementer confirmandum, ratificandum et consensum nostrum superinde
adhibendum duximus, prout ratificamus, consensum nostrum adhibemus et
perpetuo valituras pro dictis universis Siculis in praescripta sede Kazon
commorantium ipsorumque successoribus universis confirmamus.
ln cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras
pendentis et authenticj sigilii nostri munimine roboratas annotatis universis Siculis
in dicta sede Siculicali Kazon existentibus et commorantibus ipsorumque
haeredibus et successoribus universis dandas duximus et concedendas.
Datum Albae luliae vigesima tertia die mensis Martii anno Domini
millesimo quingentesimo octoagesimo.
Christophorus Bathorj de Somljo manu propria
https://biblioteca-digitala.ro
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Volffgangus Kowachoczy cancellarius manu propria

VII
1589 noiembrie 29, Gilău
Sigismund Bathori, voievodul Transilvaniei, transcrie şi confirmă
privilegiul acordat scaunului Caşin de către Christophor Bathori.
Original, pergament (42,5 x 66 cm), cu porţiuni rupte la îndoituri; sigiliu
atârnat (3, 2 cm), cu şnur in culorile roşu, albastru şi verde. Muzeu I
Naţional al Unirii, Alba Iulia, nr. inv. doc. 3161.

Nos Sigismundus Bathory de Somlio waiuoda Transsyluaniae et Siculorum
comes etc. memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus
expedit universis, quod agiles Stephanus Caspar de Felseofalu primipilus et
Georgius Illies de lmperfalua in ipsorum ac agilium universorum Siculorum et
incolarum sedis Siculicalis Kazon vocatae nominibus et personis nostram
personaliter venientes in praesentiam exhibuerunt et praesentaverunt nobis
quasdam literas illustrissimi quondam principis domini Christophori Bathory de
Somlio vaiuodae Transsyluaniae et Siculorum comitis etc, domini genitoris nostri
piae memoriae desideratissimi in pargameno patenter confectas et emanatas
sigilloque ipsius pendente et manus subscriptione roboratas confirmationales,
alteras quasdam literas serenissimi quondam principis domini Stephani Oei gratia
regis Poloniae, magni ducis Lituaniae etc., tune autem vaiuodae huius regni
Transsyluaniae, domini patrui nostri optandae reminiscentiae desideratissimi
transumptive in se continentes, in quibus idem patruus noster praefatis universis
Siculis in dicta sede Kazon degentibus id annuisse et concessisse dinoscebatur, ut
ipsi iuxta contenta literarum suarum privilegialium a divis quondam Hungariae
regibus ipsis concessarum per se inter ipsos belliductorem et iudicem eligere
sedemque habere ac universae caussae ad appellationem litigantium ex eadem sede
Kazon, non quoquam in alias sedes Siculicales, sed tantum in curiam eiusdem
domini patrui nostri deduci possent tenoris infrascripti, supplicantes nobis
humilime, ut nos easdem literas, omniaque et singula in eisdem contenta ratas,
gratas et acceptas habentes praesentibusque literis nostris verbotenus inseri et
inscribi facientes pro praefatis universis Siculis in dicta sede Kazon
commorantibuss ipsorumque successoribus universis perpetuo valituras gratiose
confirmare dignaremur.
·
Quarum quidem literarum tenor talis est: urmează documentul din 23
martie 1580, nr. VI. Et paulo inferius scriptum erat: Christophorus Bathory de
Somlio propria, item Volffgangus Kowachoczy cancellarius.
Nos igitur praemissa supplicatione annotatorum Stephani Caspar et Georgy
Illies nobis modo quo supra porrecta favorabiliter exaudita et admissa praescriptas
literas dicti domini genitoris nostri non abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui
parte suspectas, sed omni prorsus vitio et suspitione carentes praesentibusque literis

https://biblioteca-digitala.ro

22

Ana Dumitran, Antal Lukilcs

nostris verbotenus insertas et inscriptas, quoad omnes earundem continentias,
clausulas, articulos et puncta eatenus, quatenus eaedem rite et legitime existunt
emanatae viribusque earum veritas suffragatur ac in quantum in continuo earundem
usu perstiterunt et nune persistunt ratas, gratas et acceptas habentes approbamus et
acceptamus easdemque ac omnia et singula in eisdem contenta pro praefatis
vniuersis Siculis in praedicta sede Siculicali Kazon commorantibus ipsorumque
successoribus universis perpetuo valituras gratiose confinnamus harum nostrarum
pendentis et authentici sigilii nostri munimine roboratas vigore et testimonio
literarum mediante.
Datum in arce nostra Gialw die vigesima nona mensis Novembris anno
Domini millesimo quingentesimo octoagesimo nono.
Sigismundus Bathorj propria
Volffgangus Kowachocz)i cancellarius manu propria

VIII
1608 mai 10, Cluj
Gabriel Bathori, principele Transilvaniei, îi scuteşte pe secuii din scaunul
Caşin de obligaţia de a participa la oaste în schimbul păzirii trecătorilor spre
Moldova.
A Copie in Liber

Regius,

voi. XII, p. 71 r-v (Arhiva
F, fond FI - Librii Regii).
8 Transumpt in documentul din 20 iulie 1613 acordat de Gabriel Bathori
(vezi documentul nr. IX).
C Transumpt în documentul din 20 iulie 1613 acordat de Gabriel Bathori,
transumptat în diploma din 26 august 1626 emisă de Gabriel Bethlen (vezi
documentul nr. X).
Ediţii: Szekely okleveltar, voi. IV, p. 173-174, după o copie a diplomei
privilegiale din 26 august 1626 realizată de un autor necunoscur0•
Naţională Maghiară, secţia

Gabriel Bathori Dei gratia princeps Transsylvaniae partium regni
Hungariae dominus et Siculorum comes etc. fidelibus nostris spectabilibus
magnificis, generosis, egregiis, agilibus et nobilibus capitaneo, iudicibus vice
iudicibusque regiis necnon belliductoribus, sollicitatoribus et levatoribus
quarumcunque sedium Siculicalium, signanter vero Czik, Girgio et Kazon
eorumque vices gerentibus modemis et futuris quoque pro tempore constituendis
cunctis etiam aliis quorum interest seu intererit praesentium noticiam habituris
salutem et gratiam nostram.
Ex relatione nobilium agilium universorum incolarum et inhabitatorum
sedis Siculicalis Kazon intelligimus id ipsis a principibus regni nostri
Transsylvaniae praedecessoribus videlicet nostris esse indultum et concessum
saepissime, ut omnibus disturbiorum temporibus ab expeditionibus bellicis
so Prezenta editie are la bază transumptul din originalul diplomei privilegiale din 20 iulie 1613.
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immunes et liberi facti domi sui remanendo viis semitibusque per eas partes ex
Moldavia in hoc regnum nostrum Transsylvaniae tendentibus, quam potuissent
diligentissime et fidelissime invigilassent et siquid fraudis insidiarumque hostilium
sensissent illud mox iis quorum interfuit significassent ita ut non minori interdum
emolumento eiusmodi servitiis suis patriae rebusque publicis inservivissent quam
ipsi bello.
Cum igitur praesentis quoque temporis ratio idem exigere et postulare
videatur, nos quoque id sub conditionibus praemissis eisdem annuendum et
concedendum duximus, ut ipsi tam praesente quam etiam futura quandoque
temporis et necessitatis ipsius ratio ita postulaverit expeditione bellica immunes
esse domique praefatis viis, locis et semitibus, per quas hostes insidias suas struere
damnaque inferre possent, quam studiosissime et accumulatissime invigilantes et
explorantes, si quipiam significando necessarium acciderit nobis et iis, quorum
intererit, intermissione omni post habita referre et exponere modis omnibus
debeant et teneantur, prout annuimus et concedimus praesentium per vigorem.
Quocirca vobis universis et singulis harum serie committimus et
mandamus firmiter, quatenus vos quoque annotatos incolas et inhabitatores sedis
Siculicalis Kazon tam ad praesentes quam ad futuras expeditiones bellicas contra
formam praedeclaratae immunitatis cogere et compellere aut propterea in personis
rebusque et bonis ipsorum universis impedire, turbare, molestare seu quovis modo
damnificare minime praesumatis, nec sitis ausi modo aliquali. Secus non facturi,
praesentibus perlectis exhibenti restitutis.
Datum [in] civitate nostra Coloswar die decima Maii anno Domini
millesimo sexcentesimo octavo.

IX
1613 iulie 20, Sibiu
Gabriel Bathori, principele Transilvaniei, transcrie şi întăreşte
privilegiul acordat scaunului Caşin de către Ştefan Bathori, precum şi
propriul privilegiu din I 608.
A Original, pergament (48 x 66 cm), cu porţiuni rupte la îndoituri; sigiliu
atârnat (5 cm), cu şnur în culorile roşu, verde, alb şi auriu. Muzeu I
Naţional al Unirii, Alba Iulia, nr. inv. doc. 3165.
B Copie în liber Regius, voi. XII, p. 70r-7/v (Arhiva
Naţională Maghiară, secţia F, fond FI - Librii Regii).
Ediţii: Szekely ok/eve/tar, voi. IV, p. 189-190, după o copie a diplomei
privilegiale din 26 august 1626 realizată de un autor necunoscut.

Nos Gabriel Dei gratia Transsyluaniae, Walachiae Transalpinaeque
princeps, partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes etc. 51 memoriae
commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit universis, quod
51

În original cu cerneală roşie.
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pro partibus et in personis fidelium nostrorum siculorum universorum incolarum et
inhabitatorum sedis Siculicalis Kazon exhibitae sunt nobis et praesentate binae
quaedam literae, primae quidem serenissimi quondam domini Stephani regis
Poloniae alias vajuodae regni nostri Transsyluaniae foelicis reminiscentiae fratris
nobis observandissimi confinnationales et indulgentionales in duplici papyro regali
patenter confectae sigilloque eiusdem in caera rubea impressive ac manus
subscriptione communitae, quibus mediantibus idem dominus rex, tune vajuoda uti praemissum est - regni Transsyluaniae certas quasdam immunitates
annotatorum incolarum dictae sedis Siculicalis Kazon a divis quondam regni
Hungariae regibus ipsis concessis non solum confinnasse corroborasseque verum
easdem literis in eisdem expressis quoque libertatibus auxisse dinoscebatur tenoris
infrascripti, alterae vero nostrae annuentionales in duplici pariter papyro patenter
confectae sigilloque nostro authentico in caera rubea ac manus subscriptione
impressive communitae, quibus mediantibus nos quoque easdem in quibusdam
libertatibus ipsorum conservare volentes super semitarum ex sede illa Siculicali
Kazon versus Moldauiam tendentium vigilys et excubys quandam immunitatem
ipsius porrexeramus tenoris infrascripti suplicantes nobis humilime, ut nos easdem
literas omniaque et singula in eisdem contenta ratas, gratas et acceptas habentes
gratiose confinnare dignaremur.
Quarum quidem literarum primarum tenor sequitur in hunc modum:
urmează documentul din 18 august 1571, nr. V. His ab una Stephanus Bathori de
Somlio manu propria, ab alia vero partibus subscriptum erat Franciscus Forgacz
cancellarius manu propria.
Alterarum vero nostrarum continentia sequitur hoc modo: urmează
documentul din JO mai 1608, nr. VIII.
Nos itaque praemissa suplicatione nobis modo quo supra porrecta, benigne
exaudita et fauenter admissa praescriptas utrasque literas non abrasas, non
cancellatas neque in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio et suspitione
carentes praesentibusque literis nostris privilegialibus pariter et confinnationalibus
de verbo ad verbum sine diminutione et augmento aliquali insertas et inscriptas,
quo ad omnes earum continentias, clausulas, articulos et puncta eatenus, quatenus
eaedem rite et legitime existunt emanatae viribusque earundem veritas suffragatur
acceptavimus, approbavimus, ratificavimus et confinnavimus, imo acceptamus,
approbamus, ratificamus et confinnamus.
ln cuius rei memoriam finnitatemque perpetuam praesentes literas nostras
pendentis et authentici sigilii nostri munimine roboratas memoratis diversis incolis
et inhabitatoribus sedis Siculicalis Kazon successoribusque ac haeredibus et
posteritatibus ipsorum universis gratiose dandas esse duximus et concedendas.
Datum in civitate nostra Cibiniensi die vigesima July anno Domini
millesimo sexcentesimo decimo tertio.
Gabriel princeps manu propria
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X

1626 august 26, Alba Iulia
Gabriel Bethlen, principele Transilvaniei, transcrie şi confirmă
privilegiul acordat scaunului Caşin de către Gabriel Bathori în 1613.
Copie în liber

Regius,

voi.

XII,

p.

70r-72r (Arhiva

Naţională Maghiară, secţia F, fond FI - librii Regii/ 2•
Ediţii: Szekely okleveltâr, voi. IV, p. 227-229,
autor necunoscut.

după

o copie

realizată

de un

Nos Gabriel Oei gratia sacri Romani impery et Transilvaniae princeps,
partium regni Hungariae dominus, Siculorum comes Opuliaeque et Ratiboriae dux
etc. memoriae commendamus teoore praesentium significantes, quibus expedit
universis et singulis, quod fidelis noster nobis syncere dilectus magnificus
Franciscus Miko de Hidueghe supremus cubicularius, thesaurarius et consiliarius
noster sediumque Siculicalium Czik, Georgio et Kaszon capitaneus, pro partibus
egregiorum nobilium, agilium et strennuorum universitatis videlicet Siculorum
sedis Siculicalis Kaszon exhibuit nobis et praesentavit litteras quasdam serenissimi
alias princ1p1s Gabrielis Dej gratia regnorum Transilvaniae Valachiae
Transalpinaeque principis etc. praedecessoris nimirum nostri grata recordationis
confirmationales in pergameno patenter confectas sigilloque ejus authentico
inpendentem [!] candidam caeram rubea caera impresso et manus subscriptione
roboratas et emanatas, quarum vigore idem quondam serenissimus princeps binas
quasdam literas, primas quidem serenissimi olim principis Stephani regis Poloniae
etc. et antea vajuodae Transilvaniae, alteras vero suas ipsiusmet de et super certis
quibusdam indulgentys, libertatibus et immunitatibus universitatis [incolarum]
ejusdem sedis Siculicalis Kaszon confirmasse dignoscebatur tenoris infrascripti
suplicatum itaque nominibus et in personis eorundem Siculorum nostrorum sedis
Kaszon per eundem Franciscum Miko humiliter extitit, ut nos easdem literas
omniaque et singula in eis contenta ratas, gratas et acceptas habentes praesentibus
literis nostris inseri et inscribi facere ac pro eisdem haeredibus successoribusque
suis universis gratiose confirmare dignaremur.
Quarum quidem literarum omnium tenor talis est: urmează documentul din
20 iulie 1613, nr. IX. Et a margine sinistro literis subscriptum erat: Gabriel
princeps.
Nos itaque praemissa suplicatione nobis modo quo supra porrecta benigne
exaudita et faventer admissa praescriptas utrasque literas non abrasas, non
cancellatas, neque in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio et suspitione
carentes praesentibusque literis nostris privilegialibus pariter et confirmationalibus,
de verbo ad verbum sine diminutione et augmento aliquali insertas et inscriptas,
quo ad omnes eorum continentias, clausulas, articulos et puncta eatenus, quatenus
eaedem rite et legitime existunt emanatae viribusque earundem veritas suffragatur
52
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(belligerandi duntaxat ac immunitate excepta [!], quam ex nostro et successorum
nostrorum legitimorumque Transilvaniae principum arbitrio et ordinatione semper
defendere volumus et jubemus.) acceptavimus, approbavimus, ratificavimus et
confirmavimus, imo acceptamus, approbamus, ratificamus et confirmamus, harum
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante.
ln cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras
pendentis et authentici sigilii nostri munimine roboratas memoratis incolis et
inhabitatoribus sedis Siculicalis Kaszon successoribusque ac haeredibus et
posteritatibus ipsorum universis gratiose dandas esse duximus et concedendas.
Datum în civitate nostra Alba Iulia dje vigesima sexta mensis Augusti anno
Domini millesimo sexcentesimo vigesimo sexto.

The Privileges Graoted to the
(Summary)

Caşin

Seat

The art iele tackles the evolution of the Szeklers' seat of Caşin between the
14'h and the 17'h centuries A. D. The smallest of the Szeklers' judicial and
administrative districts (made up of only four villages), the Caşin seat had as its
purpose the safe-keeping of the road to Moldavia, enjoying special treatment due
to this, both on the part of the Hungarian Kings and of the Transylvanian Princes
later.
It may probably be in connection with the Eastern policy of the Hungarian
Kings towards the end of the 14'h century that the Caşin seat declared its
independence from the Ciuc seat, a branch of which it had previously been.
In his 1462 Privilege Act, King Mathias Corvin mentioned that his
predecessor, Sigismund of Luxemburg, had granted the Szeklers from Caşin the
right to choose their own captain and magistrate and to hold trials. The other
diplomas conferring privileges are related to the conflicts with the Ciuc seat,
consequences of the above mentioned declared autonomy, or represent rewards
obtained by its inhabitants for having fu/fi/led military duties as subjects of the
King and ofthe Prince respectively.
Only five of the ten Privilege Acts granted to the Caşin seat have been
known to the specialists so far. However, none of them has been published after its
original. Four ofthese (issued by Mathias Corvin, Christophor Bathori, Sigismund
Bathori and Gabriel Bathori), including two novelties (emitted by Christophor
Bathori and Sigismund Bathori), can be found in the collection of the National
Museum of the Un ion from Alba Iulia, the possession of which they have become
under unknown circumstances. Conceivably datingfrom the yearsfollowing 1929,
their first acknowledgement as part of the patrimony of the Museum of Alba Iulia
was done in 1939.
(translated by Cătălina Dogaru)
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