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Paul BINDER

aceştia au participat şi la campaniile militare purtate de regatul maghiar.

111.3. Succesorii cavalerilor teutoni
după 1224: comitatul de Braşov
(Brass6i ispansag) şi episcopatul
cuman (sau de Milcov)

Antecedente şi consecinţe sudtransilvănene ale formării
voievodatului Munteniei
(sec. Xill-XIV.) Il.
(Despre lucrare)
Una dintre ultimele lucrări ale regretatului istoric Paul BINDER, postumă,
apărută în limba maghiară (Szăzadok
1995/5, Budapest). Greşelile şi neuniformitatea tehnicii de notare se explică în
mare parte prin faptul că autorul, grav
bolnav, nu a mai putut îngriji şi revizui
lucrarea. Am completat sau rectificat numai lacunele şi greşelile evidente la prima vedere: datarea unor culegeri de documente binecunoscute, localizarea unor
elemente geografice majore, ortografia şi
specificarea la nevoie a toponimiei paralele româneşti. Prima parte a studiului
tradus a apărut în anuarul ACTA-1995.
(Redactorul)
1-III.2.
(Concluziile autorului referitor la
prima parte)
După ce regatul maghiar în extensiune şi-a
stabilit graniţele pe linia Carpaţilor, paza porţilor
noi ale prisăcilor din munţi nu se mai putea
încredinţa maghiarilor sau saşilor din şes . Rolul
de grănicer al secuilor şi românilor a devenit
important prin urmare începând cu sfârşitul sec.
XII. Potecile munţilor Făgăraş, numite atunci
munţii Cârţeişi trecătoarea Oltului de la Tălmaci
au fost păzite de către români şi pecenegi subordonaţi comitelui de Sibiu. începând cu anul 1210

Ordinul teutonic încearcă să întemeieze
un stat independent pe teritoriul regatului
maghiar, şi în 1224 este alungat de către Endre II.
Papalitatea intervine în sprijinul cavalerilor stabiliţi între timp în Prusia, dar regele nu-i va mai
primi înapoi. Din scrisorile lili Grigore IX aflăm
mai multe amănunte din preajma anului 1225
referitor la Ţara Bârsei. Scrisoarea din data de 26
aprilie 1231, adresată ducelui Bela aminteşte că
ordinul a făcut multe pentru apărarea Bârsei
împotriva pericolului cuman. Dincolo de munţi,
pe teritoriul Cumaniei, cavalerii au ridicat o
cetate puternică (pro recompensatione darnnorum ipsis ultra montes nivium partem contulit
Comaniae, in qua cum dicti magister et fratres
castrum munitissimum construxissent).81 Este
vorba probabil de cetatea Orăţii (Kirlilykovara) de deasupra Rukkorului. Dintr-o altă
scrisoare a lui Grigore IX„ adresată de data
aceasta lui Endre II„ din data de 30 aprilie 1231,
aflăm că ordinul a făcut multe pentru apărarea
Ungariei, împotriva cumanilor au ridicat cu mari
eforturi şi cheltuieli cinci cetăţi puternice (ipsi
pro colenda et munienda terra eadem, per quam
Comanis regnum Ungariae multipliciter perturbantibus frequens introitus et exitus habebatur
·numerosam pecuniam expenderunt, ibi cum
multo labore ac proprii effusione cruoris
quinque castra fortia construendo).82
Dintre aceste cinci cetăţi putem identifica cu siguranţă patru: Feldioara, Cruceburg
(Teliu), Codlea şi Rukkor. A cincea cetate trebuie căutată undeva în munţii Perşani , în zona
„Drumului ţării" (Orszăgutja) de la Apata. Ar putea fi vorba de cetatea de la Comana, cercetată în
anii 1970, unde s-a descoperit şi ceramică cu sigiliu în formă de cruce.83 O altă posibilitate ar fi
identificarea sa cu cetatea „Mihălyvăra" situată
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în valea Varpatak (P.

Cetăţii) de la Racoşul de Jos,
ia circa 500 m de gura văii, pe o stâncă coniformă
cu înălţimea de 50-60 m. Cu 30 m deasupra şeii
se pot observa resturile fundaţiilor unui turn de
piatră de 2 m diametru. Turnul cu plan circular a
fost înconjurat cu un perete de 1 m grosime, tăiat
în stâncă de diabaz. Fundaţiile făcute cu var nestins se pot urmări în mai multe porţiuni. Găsim
bucăţi mai mari rupte din perete, cu urme de var,
şi la picioarele stâncii (Bama IMREH).84
Cu aproximativ patru ani după alungarea
cavalerilor, principele cuman Bars doreşte să se
convertească la creştinism şi trimite solie în Transilvania pentru a cere preoţi pentru a fi botezat. 85
Papa Grigore IX. află despre convertirea
în parte a cumanilor şi dă împuternicire prin serisoarea din data de 31 iunie 1227 lui Robert, arhiepiscop de Esztergom să-l reprezinte în Cumania
şi în Ţara Brodnicilor, vecină cu aceasta. Serisoarea din 21 martie 1228, adresată lui Bela, dovedeşte că fiul regelui a intrat, împreună cu legatul papal Robert, pe teritoriu cumah. În consecinţă, în 1227, sau 1228 însuşi ducele Bela ia parte
la convertirea cumanilor, iar ţara principelui cuman, devenită cre.ştină, a intrat la această dată
sub stăpânirea regelui maghiar. Bela întemeiează
Banatul Severinului (Szărenyi bânsag) după
1228, iar primul ban Lukacs apare prima dată în
documente în 1233.86
Lucrările de sinteză atribuie organizarea
episcopatului cuman în special dominicanilor.
Episcopul noii dioceze este Teoderic, guardianul
din Ungaria al ordinului. Cumania devine în consecinţă parte a Ungariei (terra sua) 87 în 1228. Aici
se uită însă faptul că ordinul teutonic stăpâneşte o
parte a Cumaniei şi a Ţării Brodnicilor deja din ,
anul 1222, iar decanul de Bârsa a fost totodată ·.
superiorul catolicilor din Muntenia. Episcopatul ·
cuman subordonat direct arhiepiscopului de
Esztergom s-a compus din două părţi:
a) dincoace de Carpaţi ,,in partibus fidelium", a cuprins teritoriul abaţiei de Sibiu, diocezele de Bârsa şi Orba (Borcai, Orbai). Cele şase
parohii dintre Olt şi Perşani revendicate de episcopatul Transilvaniei înainte de 1241 au aparţinut de decanatul de Bârsa. Documentul amintit
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face referire atât la episcopul cuman cât şi la arhiepiscopul de Esztergom (episcopo Ultrasilvano
contra Leonem de Dubucha, Gotfridum de Aqua
calida, Nicolaum de Cormosbach, Conradum de
Venetiis, Bernardum de Debran, Hermannum et
Gerlacum sacerdotes de Sarcam Ultrasilvanae
diocesis).88 Dintre cele şase sate numai Şercaia
(Sarkany) a supravieţuit năvălirii mongole, dar
trebuie să subliniem, şi satul acesta a aparţinut
totdeauna de Ţara Bârsei. Oraşul Braşov aparţine
de asemenea episcopatului cuman, deja în 1235,
data primei atestări documentare.
b) dincolo de Carpaţi, în părţile muntene,
„in partibus infidelium", maghiarii, germanii şi
ceilalţi drept credincioşi (nonnulii de regno
Ungariae tam Ungari quam Theutonici et alii
orthodoxi) au fost supuşi influenţei episcopatelor
ortodoxe (episcopo Cumanorum, qui loci diocesanus existit, sed a quibusdam pseudoepiscopis
Graecorum ritum tenentibus). 89 Majoritatea cercetătorilor vede în maghiarii şi germanii stabiliţi pe
teritoriul episcopatului cuman strămoşii ceangăilor, dar este vorba de o greşeală. În această perioadă Cumania se poate identifica cu Transalpina
(Havaselve), în consecinţă este vorba de Muntenia
de azi (Ţara Românească) şi nu de Moldova. Pe de
altă parte, regatul maghiar a dispus în mod diferenţiat de Ţara Brodnicilor şi de Cumania.
!) Ţara Brodnicilor, adică teritoriul
care realiza legătura între pasul Tabla Buţii şi
vadurile Dunării a avut o mare importanţă economică , asigurând accesul cel mai uşor spre coIoniile genoveze. Pe valea Utas (Teleajen), în
prelungirea scaunului Orbai, aparţinător de episcopatul cuman se organizează un judeţ secuiesc
(Judeţul Secuieni), care se păstrează ca şi unitate
· administrativă pâna în sec. XIX. După întreru. peri mai scurte sau mai lungi, în 1358 privilegiul
braşovenilor acordat de Ludovic cel Mare (Anjou) dovedeşte că regatul maghiar stăpâneşte direct părţile dintre cursul inferior al Siretului şi
dintre Buzău . Acest lucru a avut o mare importanţă pentru regele maghiar, cu atât mai mult,
pentru că litoralul dalmat a fost ocupat un timp
de Veneţia. 90 Cu 28 de ani după ce Muntenia şi-a
câştigat independenţa, în 1358 Ludovic cel Mare

h'ber braşovenilor între Buzău şi
Paraho), respectiv între Ialomi~ revărsarea Siretului în Dunăre (ut vos
macimoniis et quibuslibet rebus inel Prahov a loco videlicet ubi fluvius
in Danubium · usque locum ubi
Zattb nominatus sirniliter in ipsum Datransire possitis libere et secuu:iarmenltul nu face pomenire despre autovămile statului Muntean, în consecin'"°' "m:;;z:"""""nu-şi exercitau încă autoritatea pe acest
' alea Utas se situează între Prahova şi
~este parte componentă a Secqimii, adică
direct de Ungaria. Situaţia este o urmare
faptul ui că deja ordinul teutonic era în
tui teritoriu dintre pasul Tabla Buţii şi
·· (finis terra Cruceburg, terra prodadică a drumului de pe Valea Utas.
_) Cumania propriu zisă s-a întins în
a:1::seci"n1tă numai de la Olt (graniţa de răsărit
IS:llWltnlui Severinului) şi până la Prahova.
deja la mijlocul sec. XIII. se găsesc voievo:um.âneşti. în 1247 Bela IV. donează ordinu., Severinul (Terram de Zeurino) şi Cudintre Râul Olt şi Munţii Transilvaniei (a
Olth el alpibus Ultrasilvanis totam Cumacu excepţia voievodatului român al lui
au (excepta terra Szeneslai woiavode
O::nri1n11m, quam eisdem relinquimus, prout
hactenus tenuerunt... proterquam de terra
~ay). 92 Llszl6 MAKKAI consider~ Cuun condomeniu maghiaro-român. 93
IV. Consecinţele celor două năvăliri
mongole (1241, 1285) asupra
românilor din comitatele Sibiu şi
Braşov

1. Pământul românilor de la
(1252)

Cârţa

Marea năvălire din 1241 a început cu
pustiirea Ţării Bârsei, după care mongolii au disllllS şi Sibiul (oraşul numit satul lui Hermann
(civitate que villa Hermanni dicitur).94 Pierderile
au fost deosebit de mari între Olt şi Munţii Per-

şani unde populaţia catolică (germană şi italiană)
din Debran şi Veneţia dispare definitiv. Dopca,
Hoghiz şi Kormosbach (Racoşul de Sus) se vor
repopula c.u maghiari abia mult mai târziu. În
acest ţinut, ca şi pe valea Oltului, între Apaţa
şi Augustin, se stabilesc după 1241 români din
Ţara Oltului (de la Cârţa, termenul folosit pe
atunci). În 1252 regele Bela IV. donează teritoriul numit Szekfăld (terra Zek, teritoriul actual al
localităţilor Ariuşd , Araci, Hăghig) comitelui
secuilor de Sebeş , Vincenc, fiul lui Akadăs.
Terra Zek se situa „inter terras Olacorum de
Kyrch, Saxonum de Barasu et terras Siculorum
de Sebus". 95 După 1252 putem să discutăm în
consecinţă despre populaţie românească nu
numai pe teritoriul comitatului de Sibiu (Szebeni
ispănsăg) dar şi al comitalului Braşov (Brass6
vărmegye) .

2. A doua năvălire (1285) şi rolul
românilor în apărarea graniţelor.
Pe la sfârşitul sec. XIII. situaţia etnică
din sud-estul Transilvaniei se schimbă. Pecenegii
sunt asimilaţi în mare parte, la poalele munţiilor
trăiesc saşi, români şi secui. Pasurile şi potecile
din Munţii Sibiului şi Făgăraş sunt păzite de
români, cele din Ţara Bârsei de saşi, iar la pasul
Tabla Buţii şi la Rukkor sunt ridicate cetăţi de
graniţă. O astfel de cetate este şi cea de deasupra
Brezei, la picioarele plaiului de la Breaza care
trece Munţii Făgăraş . Această cetate are o formă
cilindrică, ca şi cetatea de la Sibiel, care a asigurat paza potecii de acolo. 96
Izvoarele scrise aduc mărturie în mod
unanim, că în 1285, cu ocazia năvălirii românii
au fost aceia care au blocat prisăcile din munţi,
împreună cu saşii şi secuii.
- Simon KEZAI (în jur de 1283):
Zakuli.. . cum Blackis în montibus confinii
sortem habuerunt.
- item (1285): Siculi, Olachi et Saxones
omnes vias ipsorum (Tartarorum) cum
indaginibus stipaverunt sive giraverunt.
- Chronicon S. Bertini (pentru 1285):
Post quorum recessum gentes Pannonie, Olaci et
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Siculi, qui prope illos Zipheos montes vei silvas
Hungariae inhabitant, passus illos sic clauserunt,
ut amplius Tartari per eos transire non possent.
- Martino SANUDO (1301-21): Post
quorum recessum gentes Pannonie, qui prope
dictab ..nhabitant Sylvas, Olaci videlicet et Sici.Jli,
passus clauserunt, ut amplius transire
11equeant.98
- Unul dintre cele mai importante izvoare
referitoare la cea de-a doua năvălire, este
scrisoare lui Benedek, abate al bisericii Szent
Tamas de la Esztergom, către arhidiaconul de
Esztergom, din anul 1285. Potrivit acestei
scrisori tătarii au venit cu mulţimea lor nenumerată dinspre „Siebenbiirgen" (a VII castris) şi au
pătruns până la Pest. Sub Septem castris Siebenbiirgen trebuie să înţelegem comitatul
Sibiu (comitatus Cibiniensis). Precizarea este
importantă inclusiv pentru faptul că Benedek
relatează în continuare că tătarii au încercat să se
retragă din faţa oştilor maghiare prin fugă, şi au
ajuns până în Siebenbiirgen (ad VII castra). Dar
secuii, romiinii şi saşii i-au închis toate căile cu
prisăci (sed Siculi, Olachi et Saxones omnes vias
ipsorum cum indaginibus stipaverunt sive
giraverunt).99

3. Nobilimea română din corilltatele
Sibiu şi Braşov (1288, 1291)
Nobilimea din comitatul Sibiu şi din Ţara
Oltului care-i aparţinea atunci, era constituită din
greavi saşi şi cneazi români. Nobili români au
trăit şi pe teritoriul comitatului de Braşov, în
satele dintre Olt şi Perşani (Părău, Veneţia, Comana}. la poalele munţilor Zărneşti (la Tohan;
numită Olahtelek, şi la Zărneşti) şi eventual în
Săcele, sate existente pe atunci deja, şi care înainte de 1450 s-au denumit făcându-se referire la
situaţia lor etnică, sate româneşti (villa valachales,
Bleschdorfer). 100 Nobilimea secuiească este
reprezentată de fiii lui Akadas de terra 2'.ek
(familiile MIK6 şi NEMES) - terra 2'.ek aparţinea în această perioadă de asemenea de comitatul de Braşov . „Nobilitas Saxonica" este reprezentată de greavii satelor săseşti, în special ai
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localităţiilor Braşov , Râş nov, Feldioara, Codlea,
Prejmer.
De la sfârşitul sec. XIII. cunoaştem două
documente referitoare la nobilimea din cele două
comitale din sudul Transilvaniei:
1. Scrisoarea lui Lodomer, arhiepisccp
de Esztergom, din 1288, în care cheamă abaţii,
diaconii, parohii comitatelor Braşov şi Sibiu,
respectiv nobilii maghiari, saşi, secui şi români
împotriva tătarilor şi păgânilor (omnino Tartarorum vei Cumanum, Saracenum vei Meugarium), în apărarea credinţei drepte catolice. Dilectis filiis et amicis semperque diligentis preposito, decanis, plebanis, universisque nobilibus
Ungarorum, Saxonibus, Syculis et Volachis de
Cybiniensi et de Burcia comitatibus Transilvanis.101
2. Endre (Andras) III. pune pe maestrul
Ugron în posesia domeniilor Făgăraş şi Sâmbăta .
În 1291 nobilii saşi, secui şi români au atestat că
cele două domenii sunt posesii moştenite ale lui
Ugron (Universis nobilibus, Saxonibus, Syculis
et Olachis in partibus Transiluanis apud Albam
luleae pro reformatione status eorundem congregationem).102
3. Unul dintre cele mai importante
izvoare ale campaniei militare maghiaro-austriece din 1291 este cronica în versuri a lui
Ottokar (Ottokars Osterreichische Reimchronik).
Andras III. (1290-1301) avea în suită atât secui,
cui:nani cât şi români (Zokel unde Valben,
Walachen). Numele saşilor transilvăneni este
„Siebenbiirger" (die Sibenburgaere). Caracterul
eterogen al oştilor maghiare este relatată şi de
către cronica denumită „Continuatio Vindobonensis": „Andreas rex Ungarie ... colecto exercitu macimo et forti pugnatorum et sagitatiorum ad
estimationem 80 millium Cozlonum, W alachonum, Ruthenarum, Chomanorum, Ungarorum,
Septem Castrorum, Austriam nemine sibi
resistente potenter intravit." 103
Potrivit cronicii lui Ottokar, la această
campanie a participat şi vicevoievodul Transilvaniei, Llszl6 (Lazla via Weirrot iiberwalt de
Herzog), voievodul Roland, fiul lui Tamas (der
grave Florent von Sibenburger), Matyas, decan

· (Der Pischof Mathias der von Sibenbur) şi comitele de Bârsa (von Worzen grave

»-'

Deşi nu precizează locul provenienţei
venituri, putem aminti aici şi privilegiile
- ale arhiepiscopatului de Esztergom. Am
deja că în Transilvania de Sud numai abaţia
· u şi episcopatul cuman cuprinzând Bârsa
ul Orbai au apar{inut direct de arhiepisde Esztergom, şi nu au fost subordonate
de episcopatul Transilvaniei. Documentul
::a:zci:nat în cele ce urmează pomeneşte laolaltă
români şi saşi, această circumstanţă este
C!IilCll=ris
. tică numai pentru secuime şi pentru
Braşovului şi Sibiului. Bela IV. întăreşte
,,,,,..,„...„.. e arhiepiscopatului de Esztergom şi îi
arhiepiscopului decimala, din veniturile
plătibile în vite şi oi, cu excep{ia im. Jor săseşti după pământ (sirniliter in de. percipiendis regalium proventuum ex parte
orum et Olacorum in pecudibus, pecoribus,
alibus quibuslibet, exceptis terragiis Sased ex parte Olacorum etiam ubique et a
que provenientium). 105

V. Descălecatul românilor din Ţara
Oltului în Muntenia şi voievodatul
român muntean subordonat regilor
maghiari (circa 1291-1330)
1. Cronicarii români despre descăle
catul al românilor din Ţara Oltului
în Muntenia (1291)
Graniţele regatului maghiar nu s-au sta. ·t pe culmea mun{ilor decât pentru o scurtă
perioadă. Deja în timpul ordinului teutonic
(1221-1225) s-a început fortificarea cu cetăti a
văilor deschise spre sud. Asfel s-a ridicat şi
cetatea Rukkor din Valea Dâmboviţei, sau astfel
-a organizat judeţul Secuieni din Valea Utas
eleajen). Numele .sediului vechi al judeţului ,
Urlaµ, provine din cuvântul maghiar Varalatt
(„subcetate", Orlat, Urlat). În cazul unei noi
incursiuni tătare, atât pentru românii din ţinutul
Sibiului şi Braşovului, apărători fideli ai regatu-

lui maghiar în 1285 la por{ile de limes, cât şi pentru statul întreg, ar fi fost mai avantajoasă
organizarea unui banat maghiar sau circumscripţie de graniţă la sud de Carpaţi . Krista
ZACH, cercetătoare de Ia Mtinchen, este de pă
rerea că forma{iunile statale româneşti s-au format din tendinţe centrifuge, prin aspiratii de separare a unor banate maghiare (ungarischer
Grenzmarken), care până la urmă s-au şi rupt de
coroana Sfântului Ştefan : Muntenia în 1330, apoi
Moldova în 1359. !06
Relaµile dintre românii din Ţara Oltului
şi păr{ile Muntene au un început timpuriu.
Făgăraş şi Sâmbăta figurează în documente·ca şi
domenii ale lui Ugron ID de genere Csâk, numai
după 1291, dar acestea erau dobândite conform
lui Gyorgy GYORFFY încă de tatăl lui Ugron,
P6s. Acesta a fost ban de Severin între 12271233, iar Ugron în 1268.107
Cronica română cea mai veche din Muntenia, numită Letopiseţul Cantacuzinesc (Istoria Ţării Romîneşti): „Însă dintăi izvodindu-se
de rumînii carii s-au despărtit de la romani şi au
pribegit spre rniiazănoapte . Deci trecînd apa
Dunării, au descălecat la Turnul Severinului: alµi
în Ţara Ungurească, pre apa Oltului şi pre apa
Morăşului şi pre apa Tisei ajungmd şi pînă la
Maramurăş .

Iar cei ce au descălecat la Turnul
Severinului s-au tins pre supt poalele muntelui
pînă în apa Oltului; altii s~au pogorît pre Dunăre ·
în jos. Şi aşa umplîndu-se tot locul de ei, I au
venit pînă în marginea Necopoei.
Atunce s-au ales dintr-înşii boiarii carii
·au fost de neam mare. Şi puseră banoveti un
neam ce le zicea Basarabi, să le fie lor cap (adecă
mari bani) şi-i aşăzară întăi să le fie scaunul la
Turnul Severinului, al doilea scaun s-au pogorît
la Strehaia, al treilea scaun s-au pogorît la
Craiova. Şi aşa fiind, multă vreme au trecut tot ei
oblăduind acea parte de loc.
Iar cînd au fost la cursul anilor de la
Adam 6798 [domnia întemeietorului Munteniei,
Radu Negru Vodă, începe în 6798, adică în 1290
d. Chr. Nota aut.], fiind în Ţara Ungurească un
voevod ce I-au chiemat Radu! Negrul voevod,
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mare herţeg pre Almaş şi pre Făgăraş, rădicat-s-au
de acolo cu toată casa lui şi cu mulţime de noroade; rumîni, papistaşi, saşi, de tot f6liul de oameni,
pogorîndu-se pre apa Dîmboviţii , început-au a
face ţară noao.
.
întăi au făcut oraşul ce-i zic C'unpul
Lung. Acolo au făcut şi o bis6rică mare şi frumoasă şi înaltă. De acolo au dăscălecat la Argeş
şi iar au făcut oraş mare şi ş-au pus scaunul de
domnie făcînd curţi de piiatră şi case domneşti şi
o bis6rică mare şi frumoasă.
Iar noroadele ce pogorîse I cu ămsul, unii
s-au dat pre supt podgorie ajungînd. pînă în apa
Siretului şi pînă la Brăilă; iar alţii s-au tins în jos,
preste tot locul, de au făcut oraşă şi sate pînă în
marginea Dunării şi pînă fu Olt."108
În limba română veche „descălecat" are
semnificaţia de colonizare, întemeiere, cucerire
şi colonizare. Traducerea română contemporană
a cărţii lui Iulius August REMER (1738-1803),
în Handbuch der allgemeinen Geschichte
(Wien, 1785-86) îi numeşte pe coloniştii
englezi „descălecături", iar oraşul întemeiat de
către englezi în lumea nouă este numit ·de
asemenea „descălecat" . 1 09 Vechea semnificaţie
a verbului „descăleca" este în consecinţă 'a se
stabilii, a fi colonizat, a întemeia o localitate'.. 110
Deşi nici un document autentic contemporan nu face pomenire despre întemeierea de
oraşe şi de stat în Muntenia a unui voievod din
Ţara Oltului, pe numele de Radu Negru, tradiţia
populară românească leagă numele mai multor
cetăţi Şi localităţi de figura voievodului legenqar,
atât în Transilvania cât şi în Muntenia. Îi poartă
numele cetatea de la Breaza diri Ţara Oltului,
cetatea Rulck:or şi alte cetăţi . Familia de boieri
Monea de la Veneţia de Jos îşi începe chiar
arborele genealogic cu Radu Negru cel legendar. 111 Salomon şi Stephan Monye, descendenţi
pretinşi ai lui Radu Negru, au participat în 1562
la campania militară a lui Gâbor MAJLĂTII,
pârcălab de 'Făgăraş, împotriva scaunului Odorhei. 112 Tradiţia populară stăruie de un descă
lecător legendar, care ar fi de origine din Veneţia,
din Ţara Oltului.
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Pe de altă parte numele de Radu Negru
apare în mai mulţi toponimi munteni. Cel mai
interesant este al mănăstirii Radu Negru de lângă
Cetăţeni, localitate situată în valea Dâmboviţei .
Mănăstirea este dată de istoricii de artă din sec.
XIII. înainte de 1377 vama maghiară se situea la
Rukkor (Ruffra arbor), iar vama română munteană la, sau pe lângă Câmpulung (Hosszumezo,
Longo Campo vei iuxta). Mai mult ca probabil,
prin ultima trebuie să înţelegem de fapt
Cetăţenii. 113
Cercetările arheologice şi de istoria artei
din ultimii ani au dovedit .că la cumpăna sec.
XIII-XIV. în zona Argeş (Argyas) şi Dâmboviţa
a existat o formaţiune statală timpurie, şi aceasta
cuprindea şi Ţara Oltului, dincoace de munţi .
Iată dovezile existenţei acestei formaţiuni
statale (un voievodat):
1) Pe tot cuprinsul teritoriului istoric al
Ungariei, numai în Ţara Oltului se cunoaşte
aceeaşi terminologie pentru ierarhia feudală ca şi
în Muntenia: nobilii sunt numiţi „boeri", iobagii
„vecini".11 4 După 1291, până în anii 1360, Ţara
Oltului nu este prezentă în documentele maghiare,
după 1360 constituie feudă a voievozilor munteni,
dar fără să se fi păstrat acte de donaţie. începând
cu sec. XV. Ţara Oltului face parte din nou din
voievodatul Transilvaniei, dar donaţiile făcute
voievozilor munteni au rămas în vigoare.
2) Amintirea lui Radu Negru, descălecă
torul, este prezentă atât la sud, cât şi la nord de
Munţii Făgăraş, planul cetăţilor de Ia Breaza (din
Ţara Oltului) şi al celor de la Cetăţeni şi Poenari
(Muntenia) este identic, există asemănări ·în
multe privinţe şi în cazul materialului arheologic.
3) În amândouă părţi elementul constructor de cetăţi şi fondator de oraşe este mai ales cel
sas: ei au fost primii locuitori ai lui Făgăraş ,
Şercaia, Hosszumezo (Câmpulung, Langenau),
Argyasudvarhely (Curtea de Argeş), Tervis
(Markt, Târgovişte), Târgşor (Neumarkt).
4) Românii din Ţara Oltului nu se consideră ardeleni nici în zilele noastre: dacă un
„oltean" trece Oltul, intră în Ardeal şi numai cei
de dincolo de Olt ·sunt ardeleni. După 1290
voievodatul muntean în organizare face parte.din

re2arul maghiar, iar puterea regală este exercitată
de către voievodul român „Radu
• • gru" şi urmaşii săi, până la infidelitatea
·evodului Basarab. Numele arhiepiscopatului
ox de Bucureşti, Ungrovlacbia provine din
tă peri oadă. Cel mai vechi monument
cunoscut din Muntenia este momiântul
biserica catolică de la Câmpulung, cu
'pţia „Comes Laurentius de Longo Campo
.MCCC". Cercetătorii, în special cei maghiari
înclinaţi să vadă în Comes L6rinc un comite
• _116 Numai că numele latin al greavilor
fruntea oraşelor şi satelor săseşti din sec.
XID-XIV. este de asemenea comes, presupunem
d Laurentius de Longo campo a fost mai degrabă
dintre primii primliri (greavi) ai oraşului şi
comitele ţinutului. 117 Tot în această perioadă
· să se fi format mănăstirea dominicană de
Câmpulung, care poartă numele de Cloaşter .,,ermanism. În 1327 papa Ioan XXII. se
ează lui Basarab, voievodul Munteniei
ecto filio abili viro Basaras woyvode
T:ransalpino) să sprijine incvizitorii dominicani
tivitatea lor împotriva ereticilor, pe teritoristăpânit de voievod al Ungariei (in terris tibi
"ectis in regno Ungariae consistentibus). Papa
~ adresat în scrisoare, la aceeaşi dată , şi către
· mari dregători transilvăneni, între alţii către
Salamon, comite de Braşov. 118 Reiese şi de aici
Muntenia, înainte de lupta pentru indepenţă din 1330 era subordonată coroanei sfânte
ghiare.
Descălecatul din jurul anului 1290 a lăsat
e profunde în structura localităţilor din Ţara
Olrului. Se pare că populaţia română originală
apăra graniţele (controla plaiurile) a părăsit
localităţile din zona Făgăraş pentru a coloniza
sndul munţiilor şi şi-a format din nou sate abia la
mijlocul sec. XIV. Între titlurile lui Vlaicu Vodă
~ enumerat pe lângă cel de Voievod al Munniei, ban de Severin şi titlul de duce al noilor
colonii din Ţara Oltului (Wladislaus vaivoda
Transalpinus, banus de Zerinio et dux novae
plantantionis terrae Fogaras). Părţile aparţină
toare iniţial de Ţara Bârsei sunt tratate separat în
documentul amintit: Vlaicu Vodă îi donează lui
(reprezentată)

Lâszl6 DOBOKAI târgul de

populaţie săsească

Şercaia şi părţile aparţinătoare

(forum dictum
Scherkkengen situm in terra Fogaras prope Alt
cum suis pertinentiis), respectiv Veneţia, Cuciulata, Hoghiz şi Dopca. 119 Importanta lui Şercaia
este mărturisită şi de toponimul Monchsbach,
care face referire la o mănăstire de pe vremea
catolicilor. Satul avea până şi în sec. XVII. doi
preoţi, un paroh (lutheran) şi capelanul său.
Românii din cornitatul Sibiu şi din Ţara
Oltului au avut un rol hotăritor în întemeierea
„banatului de graniţă" maghiaro-muntean şi a
voievodatului român. Voievo'zii români poartă
titlul de ducele de Făgăraş , Amlas de la bun început. În cele ce urmează vom încerca să stabilim
legătura dintre coloniile de grăniceri români din
Ţara Oltului şi din Amlaş (adică scaunul Sălişte).

2. Strămutarea românilor regali în
domeniul Szekes (Omlas, Amlaş)
(1293)
Regele Endre . III. a adus împreună cu
consiliul baronilor o hotărâre înainte de 1293
conform căreia toţi românii care se găsesc pe
domeniul unor nobili sau al altora, sunt obligaţi
să se întoarcă în domeniul Szekes (universos olacos in possessionibus nobilium vei quoromlibet
aliorum residentes ad predium nostrum regale
Scekes vocatum ordinassemus revocari reduci et
etiam compelli). 120 Hotărârea nu era valabilă
pentru capitlul transilvănean care este scutit în
1293 şi întărit în cele acordate de Lâszl6 IV„ permisiunea de a coloniza 60 de gospodării
româneşti pe domeniile sale. ,
Gyorgy GYORFFY este de părerea că
„pământul Szekes" se referă la domeniul regal care
s-a extins iniţial pe tot bazinul râului Szekes
(Szekăs, Secaş) de azi, şi unde, începând cu
sfârşitul sec. XIII. s-au format mai multe sate. Acest
domeniu regal a fost guvernat în 1295 de comitele
regal de cămară . Domeniul se întinde începând cu
Buzd (Boz) în sud, şi cuprinde satele Lengyelkek
(Ringelkirch), Vingărd (Vingard), Gergelyfăja
' (Ungurei), Veresegyhăz (Roşia de Secaş), Cserged
(Cergău) şi toate părţile până la Târnava. 121
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Această identificare nu se poate accepta.
În primul rând în domeniul descris în evul mediu
nu au trăit. români. Buzd, Vingard, Gergelyfaja
erau sate săseşti până în sec. XVI., Lengyelkek
de asemenea (a dispărut atunci), Cserged era
locuit de bulgari. În bazinul Szekes se găsea în
schimb un alt domeniu regal, numit de asemenea Szekes, unde prezenţa românilor este
atestată începând cu sfârşitul sec. XIII. Pe la
cumpăna apelor dintre Mureş şi Olt (bazinul
hidrografic al Râului Szekas şi Cibin), în trecă
toarea deasupra satului Orlat (Varalja) se ridică o
cetate care a dat nume Transilvaniei întregi
(Siebenbtirgen): Zibinburg (Szebenvăra, 'cetatea
Sibiu'). Pe la mijlocul comitatului Sibiu, de populaţie săsească, între scaunele Sibiu şi
Miercurea (Szerdahelyszek) de mai târziu, la
capătul drumurilor de munte şi în apropierea
trecătorii Orlatului, domeniul Orlat, apaftinător
cetăţii, a rămas domeniu regal. Acest domeniu
era numit după numele vechi al satului Ecsello
(Aciliu, Tetscheln): Szekes. În urma năvălirii în
1285 a rămas pustiu, în consecinţă este identic cu
predium nostrom regale Scekes, amintit în
1293. Numele de Szekes se referă probabil la
„drumul sării" dintre Ocna Sibiului şi Vinţu de
Jos. Numele maghiar vechi al cetăţii Sibiu
(Salg6văr) face referire de asemenea la „drumul
sării". La poalele muntiJor, la capătul potecilor
de munte, românii regali (din Ţara Oltului?) colonizaţi aici în preajma anului 1293, au întemeiat
la cumpăna dintre sec. XIII-XIV., cinci sate. Cu
aceeaşi ocazie se (re)întemeiează şi cele patru
sate săseşti aparţinătoare de domeniu: Orlat,
Feketeviz, Szăszszekes (Ecsello), Omlas. Râul
Sibiel (Kisszeben, Budenbach) izvorăşte la locul
numit Crint (loc de vamă în sec. x·vll-XVIIIXIX.) La gurile Sibielului, pe dealul Cetate
(1697 m) se ridică o cetate medievală, care avea
un rol strategic, apăra Marele Drum al Muntelui.122 Cetatea cea mai puternică (Cetate, 1710
m) se găseşte însă în munţii satului Tilişca; şi
apăra de asemenea acest drum. 123 De problema
scaunului Sălişte şi a cetăţilor de aici s.-au ocupat
între alţii Ferenc BALASSY 124 , Georg Eduard
MULLER 125 , Aurel DECEI 126 şi Ioan MO-
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GAl27. După stingerea Arpazilor şi în anii interregnului domeniul cetăţii Salg6 a fost stăpânit de
către aceeaşi familie de greav1 din Tălmaciu, care
a controlat şi trecătoarea de la Turnu Roşu a
Oltului. În anii consolidării puterii centrale
Nicolaus, fiul lui Conradus de Tălmaciu a retrocedat cetatea Salg6 din Orlat regelui Carol
(Robert), ca şi satele aparţinătoare de populaţie
săsească Omlas, Feketeviz, Szâszszekes, precum
şi cele cinci sate româneşti aparţinătoare de asemenea de domeniu (castrum Salgo nuncupatum
in partibus Transsiluanis constitutum, quod
habebat et detinebat, ad manus nostras reddidit et
restituit cum novem villis Zaszekes, -Omlas, Feketewyz et Warolyafolw nominatis ac aliis quinque villis olaceis ad idem castrum pertinentibus).128 Zaszekes nu este identic cu satul Konca
(Cunşa), la sud est de Alba Iulia, cu toate părerea
lui Gyorgy GYORFFY, şi a altor cercetători. l29 La
începutul secolului Bâlint KISS scrie următoarele:
,,în 1324 voievodul Tamas primeşte toate domeniile lui Janos, fiul lui Conrad, împreună cu cetatea
Salg6. Aceasta din urmă trebuia să se fi ridicat în
zona localităţii Orlat din comitatul Sibiu (azi încă
nu se poate identifica cu siguranţă), şi i-au aparţi
nut 9 sate, precum Szăszszekes (azi încă nu se
poate identifica cu siguranţă), Omlas, Feketeviz şi
Văraljafalu (Orlath de azi) şi 5 sate române". 130
Peste ~oi ani, în 1324, regele Carol ia
înapoi domeniul cetăţii Salg6 de la trădătorul Johannes, fiul lui Conrad din Tălmaciu şi îl dă
voievodului Transilvaniei, Tamas SzECHENYI
de genere Kacsik. 131 În anii care urmează, cetatea Salg6 este cetate regală, iar în 1331 şi 1342
pârcălabul său este Demeter de genere Sartivânvecse, de origine din Dab, judetUl Pest (Demetrius dictus Dobi). 132
La mijlocul sec. XIV., domeniul Salg6
sau de Szekes se împarte în mai multe domenii.
1) Ecsello (Zazsekes) şi Tilişca, această
colonie română formată ulterior în hotarele sale,
au ajuns în posesia lui Janos TOMPA de Kisenyed. El a fost acel „comes alpium" amintit
deja, care avea sarcina de a controla Marele
Drum. al Muntelui cu capătul la Tilişca . Familia
TOMPA fiind întemeietorul satului, acesta s-a şi

Tompahâza (' casa lui TOMPA' )_ 133
Ecsello este Szasz Szekes în
fu 1330 parohul de aici este pomenit
-"'..........llles de Thychelew" . 134 În 1354
.DC::::c:z:s;ocmm TOMPA de la Ecsello, încălcând
·ene (regie iuxta libertatem sedis
C!::::m:csis). a ocupat mari teritorii din hotarele
Id (Grosspold, Apoldu de Sus), cu
liberă săseas că, aparţinătoare de
ercurea (Szerdahelyszek). 13 5 La însec. XVI. Peter TROMPA din
Cs:;:::.:xll:d vinde partea sa din domeniul Ecsello
FORR6 de Hâporton, pentru 50 de
)

Orlăt şi

Feketeviz (Săcel de mai târposesia greavului Petrus din

3) Cele cinci sate rom~neşti (Selişte
CJi:;ss~,. Galeş- Galusdorf,

Vale-Grabendorf,
Sibiel-Budenîn 1366 sunt deja în posesia lui Vlaicu
- lav), voievod al Munteniei. 138 Lotca dispărută de atunci din zona Omlăs,
dorf (1388: Fyrsthyndorf)l39 şi-a primit
e cu toate probabilitatea după voievodul
=~an. cu rang de duce. În 1383 regina Maria
Amlaşul şi cele 5 sate româneşti apare episcopului transilvănean Goblinus
6-1 38.), din familia greavilor saşi de la
csllr (Şura Mare). După moartea lui Gobdomeniul reintră în posesia voievozilor
ceni. În timpul lui Mircea cel Bătrân, care a
t şi titlul de duce al Făgăraşului şi Amui, precum şi predecesorii săi, s-a refăcut
"ul domeniu, cel puţin în parte. În 1428
, boier al voievodului muntean Dan II, se
la Amlaş şi este rugat de saşii din Apoldul
Sus să facă judecată în procesul dintre Apold
Ecsello (sau Tilişca?) (Tytslaw ad dictum
mlas pertinens). Înseamnă că boierul Albu,
:eprezentant al voievodului şi ducelui de Amlaş
d a fos t recunoscut de către autorităţiile săseşti
ş:i persoană cu drept juridic în acest proces. 141
Gernot NUSSBĂCHER este de părerea că loca- tea Tytslaw este identică cu Tilişca şi nu cu
Ecsello.
~-.c;,_.:ia•e-Kăkova- Krepsseifen şi

Între 1320 şi 1420 relaţiile etnice din
domeniul de Amlaş se schimbă radical. Dintre
cele 4 sate iniţial săseşti , numai Amlaş îşi păs
trează caracterul săsesc, Orlat, Săcel şi Ecsello
devin româneşti . La cumpăna sec. XV-XVI.
Amlaş este încă sediul domeniului (1488: pertinentia Hamlaz - Walachi ville 7 habet; 1509: pertinentia septem sedium Omlas), dar până la urmă
se rupe şi această localitate din domeniu, ţinutu
lui capătă un nou centru, Sălişte (Magna villa,
Grossdorf), satul cel mai mare dintre cele 7 sate
româneşti . Potecile de munte dintre râul Lator
(Lotru) şi Sebes (Sebeş) au fost păzite şi înainte
de aceasta şi sunt păzite şi în continuare de
românii din scaunul Sălişte .
Ecsello, ajuns în posesia familiei TOMPA,
se rupe din domeniul de Amlaş, dar Tilişca formată în hotarele sale şi cetatea de aici care controla drumurile muntelui, au rămas în continuare
părţi ale domeniului. Între voievozii munteni din
sec. XV. Vlad Dracul (1436-1446) şi Vladislay II.
sau Vlad Ţepes poartă în continuare titlul de
„duce al Amlaşului şi Făgăraşului" . După ce
regele Mătyăs îl arestează pe la sfârşitul anului
1462 pe voievodul Vlad Ţepeş, îi confiscă şi
domeniile din Transilvania. În "1464 regele
donează Amlaşul şi satele aparţinătoare lui Mihai
SZEKELY de Szentivăn şi lui Istvan
HEDERFÂI. Ultimul permite saşilor din scaunul
Miercurea să-şi hrănească porcii cu ghindă în
pădurile domeniului Amlaş . În martie 1467
adunarea stărilor maghiare aduce o hotărâre conform căreia domeniile Făgăraş, Aml aş şi cel din
-valea Rodnei nu se vor m,ai înstrăina, ci vor fi
puse „la nevoie" la dispoziţia voievozilor
moldoveni şi munteni. Făgăraş şi Valea Rodnei
va intra totuşi în posesia voievozilor români,
Amlaşul însă nu. În 1468 Făgăraş şi Amlaş sunt
administraţi de officialii voievozilor transilv ă
neni, dar în noiembrie 1469 regele Mâtyăs îi
donează celor Şapte Scaune săseşti . Se revine de
fapt la situaţia din sec XIII., când Făgăraş şi
Amlaş au aparţinut de comitalul Sibiu. Începând
cu sfârşitul sec. XV. Amlaş plăteşte contribuţia
împreună cu celelalte sate săseşti ale scaunului
Sibiu. 142

3) Descălecatul român muntean şi consecinţele transilvănene ale acestuia
Până în anii 1290 românii din comitatul
Sibiu apărau prisăcile din munţi ale regatului
maghiar, şi nobilimea română formată din cneazi
s-a bucurat de aceleaşi drepturi cu cele ale
secuilor şi saşilor. După năvălirea din 1285 sistemul defensiv maghiar s-a transformat şi s-a format o zonă de graniţă maghiară în Muntenia, prin
descălecatul unei părţi a păturii privilegiate a
românilor regali din Ţara Oltului. Această for:
maţiune se putea situa numai între Prahova şi
Olt. Părţile situate la est de Prahova, zona
Teleajenului (Utas) şi. Buzăului aparţineau direct
de regatul maghiar, respectiv de secuime. După
1290 Ţara Oltului nu a mai constituit o zonă de
graniţă, de aceea românii care păzeau plaiurile de
aici - cei care nu au trecut în Muntenia - au fost
colonizaţi pe teritoriul domeniului Salg6 sau
Amlaş (numit pe atunci Szekes), pentru apărarea
marelui drum al muntelui care lega ţinutul Orlat
de banatul Severinului. Se pare că după revolta
lui Litovoi, voievod român de Severin (1272)143,
asigurarea acestui drum de munte a devenit mai
importantă decât cea a trecătorii Oltului. După
descălecatul de dincolo de munţi al familiei
voievodale muntene (Radu Negru), de origine
din Ţara Oltului potrivit tradiţiei, boerimea din
zonă s-a scindat în trei : nu este un fapt întâmplă
tor că voievozii români au purtat de la bun
început şi titlul de duce al Făgăraşului şi
Amlaşului.

· Primul voievod muntean atestat în documente este Basarab, fiul lui Tocomer (1332: in
terra Transalpina per Basarab filius Thocamerii
scismaticum). 144 Aproximativ până în 1325
Basarab I (+1325) a fost vasal al regilor
maghiari. Soţia sa era Margit din familia nobiliară maghiară DOBOKAI de genere KokenyesRenold.145
Dacă pătura conducătoare română din
Muntenia este într-adevăr de origine din Ţara
Oltului, atunci se dezleagă problema dispariţiei,
respectiv a presupusei privaţiuni de drept a nobilimii române transilvănene (din comitatele
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Sibiu în cea mai mare parte). Această
s-a încetăţenit mai ales în literatura
istorică săsească din Transilvania. în studiul său
publicat în 1990, Paul PlilLIPPI este de părerea
că şi românii făceau parte din nobilimea din
Ungaria, şi numai decretul lui Ludovic cel Mare
(Anjou), referitor la excluderea schismaticilor, a
privat românii din Ungaria de pătura lor nobiliară . După această dată, românii se vor exclude
şi din „unio trium nationum" transilvăneană. 1 46
Dacă elita română munteană este cel puţin în
parte de origine din Ţara Oltului (din Ungaria),
problema trebuie reformulată : Această nobilime
nu a plecat prin constrângere, ci pentru a întemeia în Muntenia un voievodat dependent de
sfânta coroană, apoi un stat, şi constituie elita
Munteniei devenit independentă după 1330.
Nobilimea română rămasă înauntru! Carpaţilor mai ales dacă a trecut la catolicism - în zona
Hunedoarei, în Ţara Oltului, în Maramureş , şi-a
păstrat privilegiile nobiliare, dar s-au considerat
nobili maghiari. Părerea lui Paul PHILIPPI,
referitoare la excluderea nobilimii române din
cauze religioase, se poate întâlni de altfel deja şi
" în studiile mai noi, adresate unui public mai larg.
Braşov şi

părere

Concluzii la partea Il.
După 1241 românii de la Cârţa au întemeiat localităţi şi în comitatul de Braşov, respectiv s-au
stabilit în satele catolice care au fost pustiite de
tătarii. Expansiunea maghiară munteană s-a axat
pe două direcţii. Pe drumurile estice, înspre vadurile Dunării, le-a pus sub controlul secuilor din
scaunul Orbai, aici s-a format un judeţ secuiesc.148 Cu conducerea părţilor centrale din Cumania ali fost însărcinaţi voievozi români. (în timpul
năvălirii din 1285 românii au avut un rol hotărâ
tor în lupte alături de secui). O parte din românii
din Ţara Oltului a trecut de Carpaţi şi după 1290
a organizat voievodatul Munteniei (terra Transalpina), subordonat atunci încă coroanei maghiare, altă parte a fost colonizată în domeniul Szekes
(al cetăţii Salg6). Elita română din Muntenia au
fost consideraţi Ia început nobili maghiari, dar
după 1330 a devenit o boierime de sină stătătoare,

a =r:U:toare de stat, care a şi apărat acest stat.
în torsătură a slăbit elita română din
şi din Transilvania în mare măsură, iar
cauza schizmei religioase formarea nobilimii
transilvane de sine stătătoare s-a blocat.
în Transilvania, trebuie să tratăm separat
Olrului şi comitatul cu populaţie săsească SiÎ:n 1308-1309 comitele de Sibiu este Nicolaus
, greav de Rupea (Burgberg). 149 El va cere
I reînnoirea Andreanului din 1224 15°, iar
participă în 1330 Ia campania militară din
;x:::.:iu:;wa
· , purtată împotriva lui Basarab (ultra Alterram Basarab). 151 După 1290 domeniul
se separă de comitatul Sibiu, pleacă şi se- de Sebeş (Sepsi) şi comitatul îşi pierde astfel
·a română şi secuiească. Conducerea coui numit în ţară Szeben (terra Cibinii), în
tate Siebenbtirgen, trece în mâinile grea(Comes) saşi. 152
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Havaselve vajdasag
megalakulasaoak del-erdelyi
elozmenyei·es kovetkezmenyei
(13-14. sz8zad) II.
(A szerz() osszefoglalasanak vonatkoz6
reszlete)
Miutăn a magyar kinilysag hatăra elerte a
tobt, a havasi gyepilkapuk 6rzeset siklak6
~?W1 !Tll vagy szăszra nem bizhattăk. Ezert a
yek es romănok havas6rz6 szerepe a 12.
veget61 lett fontos. A szebeni ispănnak
delt romănok es beseny6k 6riztek az akkor
· havasoknak nevezett Fogarasi havasok oseit s az Olt talmacsi attoreset, es 1210-t()i
e a magyar kiralysag hadjarataiban is reszt
A fogarasftildi es talmacsi romănok es beyOk erdeit es vizeit az 6ftildi szăszok is hasz:fihattak. 1241 utăn a kerci romănok a Brass6i
g tertileten is teleptileseket alakitottak, ilmegszălltăk a tatărok altal elpusztitott katofalvakat. A havaselvi magyar terjeszkedes
utat valasztott: a keleti, a Duna reveihez veutakat az orbai szekelyek fennhat6saga ala
s az Utas (Teleajen) vtilgyeben megalakult
cgy szekely megye, addig a kozponti, kunorszăgi
ctszek vezeteset român vajdăkra bizta. ·Az 1285- tatărjărasban a szekelyek mellett a romănok is
':nlntek a gyepiikapuk vedelmeben. A fogarasffildi romanok egy resze atkelt a Kărpatokon es
l 90 utăn megszervezte az akkor meg a magyar

koronănak alarendelt Havaselve (Terra Transalpina) vajdasagot, mas reszet pedig a Szekes
vagy Salg6 văruradalmaba telepitettek. A 14.
szăzadban az onăll6sult havaselvi vajdăk minden
adomanylevel nelkill birtăk. Fogarasftildet es
Omlast (a regi salg6i uradalmat). A havaselvi român elit eleinte magyarorszăgi nemesnek szărni
tott, de 1330 utăn onăll6 ăllamalapit6 es allamfenntart6 bojarsagga alakult. Ez a kivalas dont6
mertekben meggyengitette a magyarorszăgi es
erdelyi român elitet s majd a vallasi elkillonilles
miatt elsziikUlt az onall6 erdelyi român nemesseg
kialakulasa. [„.] Szeben megye 1290 utăn
Fogarasfold es Salg6 uradalmai kivalasaval es a
sebesi (sepsi) szekelyek kitelepillesevel elvesztette roman es szekely lakossagat es a belfoldon
Szebennek (terra Cibinii), killftildon Sieben.·btirgennek nevezett megye vezetese a szăsz
gerebek (comesek) kezebe ment at.

The South-Transylvanian
Historical Antecedents and
Consequences of the
Formation of Wallachia
(in the 13-14th Centuries) II.
(From the Summary written by the
author)
After 1241 the Romanians from Kerc
(Cârta, Sibiu County) founded settlements on the
territory of the Brashov bailiff, that is they took
possession of the Catholic villages that had formerly been destroyed by the Tartar&. The
· Hungarian spreading in Wallachia chose two
ways - the eastern roads leading to the havens of
the Danube were brought under the authority of
the Orbai Szekelys andin the Valley ofTeleajan
(Utas), a Szekely district came into being, until
that the leadership of the central, Cumanian parts
were left over to the Romanian voivode. During
the invasion of the Tar:tars in 1285 besides the
Romanians the Szekelys also stood on top in the
defence of the mountain-passes. The Romanians
of Fogaras (Ţara Oltului) partly passed over the
Carpathians and after 1290 organised the voivod
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Havaselve (Terra Transalpina) which at that time
had still been under the reign of Hungarian
Kingdom. The other part was settled over to the
citadel-reign of the Szekes (Salg6). In the 14th
century the independent Wallachian voivodes
possessed without any donation letter the Land
of Fogaras and Omlâs (Amlaş , Sibiu County).
The Wallachian Romanian elite counted for
Hungarian noble at the beginning, but after 1330
they turned into independent state governing
nobility. This separation weakened to a great
extent the Romanian elite in Hungary and
Transylvania, and because of the religious separation wasn't an independent Transylvanian
Romanian elite forme . [... ] After 1290 the
County Szeben (Sibiu) !ost its Szekely and
Romanian inhabitants once with the separation
of the Fogaras and Salg6 domains and the region
named Szeben (terra Cibinii) in the country and
abroad Siebenbtirgen - handed over the reign of
the Saxon nobles (grăf, comes).
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