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Lucrarea se sprijină pe fragmente selec
tate şi ttaduse din partea generală a volu
mului „Geografia administrativă şi etnică 
a Transilvaniei" („Erdély közigazgatási 
és etnikai földrajza", Vörösberény, 
1996), de László VOFKORI, cunoscutul 
specialist maghiar al geografiei umane a 
Transilvaniei, autor între altele al volu
melor „Geografia socială şi economică a 
Transilvaniei" („Erdély társadalom- és 
gazdaságföldrajza", Nyíregyháza, 1994) 
şi „Ghidul Secuimii" („Székelyföld 
útikönyve I—II, Budapest, 1998). S-au se
lectat pentru traducere părţile referitoare 
la unităţile administrativ-teritoriale isto
rice din sudul şi estul Transilvaniei isto
rice (teritoriul comitatului medieval tim
puriu Alba). Completarea şi revizuirea 
după caz a subcapitolelor, în special pe 
baza lui Péter ÁRON (Paul BINDER), 
aparţine lui Ana LENART. (Nota trad.) 

Introducere 

Din punct de vedere economic Transil
vania privită în sensul larg (împreună cu Părţile 
şi cu Banatul) se împarte în trei macroregiuni: 
Transilvania Interioară (partea cea mai mare a 
Transilvaniei istorice), regiunea de nord-vest 
(Părţile de Nord împreună cu judeţele someşene 
Cluj şi Bistriţa-Năsăud) şi regiunea de sud-vest 
(Părţile de Sud împreună cu Banatul şi zona 
minieră-industrială a Hunedoarei). 

Transilvania Interioară cuprinde judeţele 
de după 1968: Mureş, Harghita, Covasna, Bra
şov, Sibiu şi Alba. Regiunea este una din cele 
mai importante regiuni ale României, cu o su
prafaţă de 34.015 k m 2 şi cu o populaţie de 
2.700.999 de locuitori în 1992, din care, în afara 
majorităţii româneşti, 830.000 erau de naţionali
tate maghiară (în Harghita 85%, în Covasna 
75%, în Mureş 41%), 90.000 de romi şi 35.000 
de germani - saşi transilvăneni). Făcând ab
stracţie de unele ezitări în nord, regiunea se su
prapune din punct de vedere istoric cu teritoriu
lui comitatului medieval timpuriu Alba, respectiv 
al comitatelor succesoare, mai puţin teritoriul ju
deţului Hunedoara (în 1992: 7016 km 2 , 547.950 
de locuitori, din care 92% români). Cuprinde în
tre altele teritoriul scaunelor (şi districtelor) me-

'dievale şi moderne timpurii, secuieşti şi săseşti, 
mai puţin partea de nord a scaunului Arieş (Ara-
nyos, 'aurifer' - 1075: r. Aranas) şi două foste 
zone săseşti, a Bistriţei, respectiv a Orăştiei, 
acestea din urmă făcând parte din judeţele 
actuale Cluj, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara. 

în cele ce urmează, vom prezenta pe 
scurt zonele istorice-etnografice din Transilvania 
Interioară, cunoscute şi folosite frecvent în litera
tura maghiară de specialitate, completându-le cu 
cele amintite a fi avut în trecut legături mai orga
nice cu acestea, în diferite perioade. Vom insista 
asupra zonelor etnografice maghiare. 1 

Mezo- şi microregiuni, zone 
istorice-etnografice în sudul şi estul 
Transilvaniei istorice 

Transilvania istorică corespunde de fapt 
Transilvaniei geografice (Depresiunea Transil
vaniei, împreună cu zonele muntoase marginale, 
dimprejur). începând din sec. al XV-lea şi până la 
reforma administrativă din 1876, 2 se împarte în 
teritoriile celor trei stări feudale (naţio hungarica, 
naţio saxonica, naţio siculica): comitatele nobili
are „ungureşti" (ist.: Laksâg, Vârmegyei fold, 
Komitat, Edelerde - 'pământ nobiliar' , 
Varmeghie) şi districtele „ungureşti" (româ
neşti), scaunele şi districtele săseşti, scaunele 
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secuieşti. 3 Deşi numele de „Ţara Ardealului" s-a 
folosit deja în sec. XVI-XVII pentru întreg teri
toriul Transilvaniei, românii transilvăneni au 
înţeles sub denumirea de Ardeal numai teritori
ile interiore, nu şi cele marginale: „ţările" Mara
mureşului, Haţegului, Oltului, Bârsei sau Secui
mea (!). Situaţia este similară şi în cazul denu
mirii germane, Siebenbürgen, saşii din distric
tele Braşov şi Bistriţa nu se considerau „Sieben
bürger" 4, între 1876-1918, termenul sinonim uti
lizat de statistică referitor la Transilvania istorică 
este Kirâlyhâgontul = 'dincolo de pasul Piatra 
Craiului', iniţial ur termen de organizare eclezi
astică, folosit pentru Dieceza Reformată din 
Transilvania (istorică), cu reşedinţa la Cluj. 

Vom discuta în primul rând scaunele 
secuieşti şi unităţile administrative săseşti (cu 
excepţia districtului bistriţean), respectiv distric
tul românesc Făgăraş (Fogaras). 

1. 
Teritoriul comitatelor nobiliare 
Spre deosebire de ultimele, comitatele 

nobiliare (Pământul Unguresc, adică în adminis
trarea nobilimii ungare, termenul istoric „ungar" 
fiind termen politic şi nu etnic) oferă numai o 
articulare administrativă. Zonarea geografică-
etnografică a acestui teritoriu 5 cere o altfel de 
abordare. Facem o singură remarcă prealabilă: 
blocul majoritar (cel puţin relativ, faţă de orto
docşi) greco-catolic din Transilvania, din trecut, 
cu centrul ecleziastic la Blaj, dispus în formă de 
triunghi (Carei-Sibiu-Gheorgheni) a acoperit 
din teritoriul discutat zonele situate la est-nord-
est de linia Băişoara-Ocna Sibiului, având alte 
două exclave mari în Haţeg şi în Făgăraş (zone 
ale regimentelor de graniţă). 

1.1. Zone centrale 
Vom enumera sub acest titlu câteva zone 

depresionare ale Transilvaniei, de vale, respectiv 
deluroase, grupate arbitrar, zone care în trecut au 
aparţinut în mare parte de comitatele medievale 
nobiliare. Le luăm pe rând, din nord spre sud. 

a. Câtapia Transilvaniei (Mezőség, 
Erdélyi-Mezó'ség, Heide) este zona delimitată 
de râurile Mureş, Arieş, Someşul Mare şi Some
şul Mic, din centrul Transilvaniei, zonă deluroasă 
de 500-600 m altitudine, cu suprafaţa ondulată, 
despădurită, la limita judeţelor Cluj, Mureş şi 
Bistriţa-Năsăud. Numai partea sudică aparţine de 
teritoriul discutat de noi - cea de până la limita 
nordică a fostului comitat Turda. 6 Cu excepţia 
triunghiului Sântioana de Mureş-Şincai-Voivo-
deni, populaţia de aici este majoritar sau exclusiv 
românească. Românii din satele de la poalele 
munţilor Călimani se numesc „mărgineni", spre 
deosebire de „câmpenii" din Câmpia propriu-
zisă, iar înainte de 1944, pe văile Luţ şi Logig 
(Lúc-völgye, Ludvégi-patak) majoritari erau 
saşii din Reener Lándchen (v. la V. Mureşului). 

b. Valea Mureşului (Maros-völgy) se 
situează în zona centrală a bazinului Transilva
niei, între ieşirea din defileul Topliţa-Deda şi 
Câmpia Cugirului (Kenyérmező, Câmpia Pâi
nii.) 7 Valea traversează depresiunea şi în trecut a 
aparţinut de comitatele moderne Mureş-Turda, 
Turda-Arieş şi Alba de Jos, azi de judeţul Mureş, 
amonte de confluenţa cu râul Arieş, şi de judeţul 
Alba, în aval. Poalele estice ale Munţilor Meta
liferi (Erdélyi-Erchegység) găzduiesc podgorii 
vestite (Podgoria Alba Iulia-Aiud, Erdélyi-
Hegyalja). Maghiarii sunt majoritari în zona mu
nicipiului Tg. Mureş (v. şi la Secuime) şi într-o 
enclavă situată la nord de Reghin. înainte de 
1944, între cele două majoritari erau saşii 
(Reener Lăndchen). Acest 'ţinut mic reghinean' 
se considera parte a lui Nösnerland (ţinutul să
sesc nord-transilvănean), dar, spre deosebire de 
districtul Bistriţa de aici, înainte de 1876 nu se 
bucura de privilegii/între zona Tg. Mureş şi zona 
Aiudului maghiarii reprezintă minoritate semni
ficativă, în aval de Aiud prezenţa lor este azi cu 
totul sporadică, dar centrul diecezei transilvane 
romano-catolice este şi acum Alba Iulia. Ultima 
parte amintită avea şi denumire săsească: 
Mîreschduel. 
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c. Valea Ţârnavelor (Küküllők mente, 
KUküllők tere, „zwischen beyden Kockel-
wasser"), în judeţele Mureş şi Alba. 

Amintim „Valea Târnavei Mici" (Kis-
KükUUő mente) - literatura etnografică maghia
ră utilizează această denumire pentru porţiunea 
de vale dintre confluenţa cu Târnava Mare şi Se
cuime. Parte considerabilă a văii, cu centrele 
locale Cetatea de Baltă, Târnăveni, Bălăuşeri şi 
cea. 40 de sate cu populaţie maghiară, poartă de
numirea de „Lângă apă" (Vízmellék). Sate cu 
specificul etnografic asemănător se găsesc şi 
între văile Târnavei Mici şi a Mureşului (pe teri
toriul fostului comitat Alba de Jos), care sunt 
numite de cei din Vízmellék: Hegymöge ('după 
deal' - localităţile cu populaţie maghiară Ozd, 
Fărău e tc) . 

Altă zonă mai mică, maghiară sau cu mi
noritate semnificativă maghiară este zona de 
legătură dintre Valea Târnavei şi Valea Mureşu
lui, între Blaj şi Aiud. 8 

1.2. Zone muntoase transilvane din 
Munţii Apuseni 
în trecut au aparţinut de comitatele medie

vale (Pământul Unguresc). Le vom enumera sumar. 

a. Zona Trăscău (Torockó vidéke). Zo
nă etnografică în Munţii Trăscăului (Torockói-
havasok), enclavă maghiară cu două localităţi (Ri-
metea, Colţeşti - celelalte sate ale bazinului Trăs-
cău fiind româneşti.). Numele provine din hidro
nim (1257: Turucko). Se întinde la poalele Pietrei 
Secuilor (Székelykő, cu ruinele cetăţii Torockó -
cetatea de la Colţeşti), limita vestică a scaunului 
secuiesc Arieş. în trecut zona a aparţinut de comi
tatul Turda-Arieş, azi de judeţul Alba. 

b. Mocănime ('munteni', mai târziu „Ţa
ra Mocanilor" - Mokányföld, Havasköz), care 
în nord se extinde până la zona etnografică 
maghiară a Călatei, spre sud pătrunde până la zo
na Ompoiului, cuprinzând şi cursul mijlociu al 
Arieşului. Partea discutată de noi a aparţinut în tre
cut de comitatul Turda-Arieş, azi de judeţele Alba 
şi Cluj. Mocanii sunt mai mult agricultori. 

c. „Ţara Moţilor" (Mócföld, Mócok 
földje - denumiri mai recente; ist.: „topani", 
„abrudani"). Zonă etnografică românească în 
Munţii Apuseni (Erdélyi Szigethegység), pe 
Arieş amonte de Bistra, cu centrul Câmpeni, fo
car al răscoalei din 1784 şi baza rezistenţei mili
tare revoluţionare de la 1849, condusă de Avram 
IANCU. Moţii s-au ocupat mai degrabă de indus
trii locale - populaţia minieră românească a 
patrulaterului aurifer a fost şi ea în bună parte de 
origine din această zonă. 

d. Patrulaterul aurifer („Aranynégy
szög"). Zonă minieră istorică multimilenară (mi
nereuri neferoase), în zona de izvoare a Crişului 
Alb şi a Ompoiului, în judeţele Alba şi Hunedoa
ra^ între Baia de Criş, Săcărâmb, Zlatna, Baia de 
Arieş, cu localităţile Brad, Abrud, Roşia Mon
tană. Râul Arieş (din aluviunile lui s-a spălat în 
trecut aur) atinge colţul nord-estic al zonei. 

1.3. Zone sud-vestice 
Aceste zone au aparţinut în trecut în mare 

parte de comitatele nobiliare. Azi, mai ales din 
considerente economice, se leagă mai degrabă de 
regiunea de sud-vest a Transilvaniei în sens larg. 

a. Comitatul Hunedoara avea poziţia 
cea mai sudică dintre comitatele Transilvaniei is
torice. Zona se leagă de Bazinul Transilvaniei 
prin Culoarul Orăştiei (Szászvárosi-kapu). Cu
prinde părţi „cis- şi transmureşene" (foste distric
te administrative), respectiv Ţara Haţegului. 
Cea din urmă (Hátszegvidék - 1276/1292: 
Hatzak), unitatea cea mai distinctă, se situează 
pe valea râului Strei (Sztrigy) la sud de Hune
doara, între munţii Carpaţii Meridionali şi Poiana 
Rusca), centrul său fiind oraşul Haţeg. Alături de 
Haţeg, se obişnuieşte să se amintească „pădu-
renii" (Erdőhát) de la poalele munţilor Poiana 
Rusca, ţinutul Dobra (Jófó'), Ţinutul loncaşilor 
(Lonka vidéke), zona Căian (Kaján). Plasele 
Haţeg şi Pui erau de majoritate greco-catolică. 9 

b. Valea Jiului (Bányaság, Zsílvölgye) 
- Bazinul Petroşani. Cel mai important bazin car-
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bonifer al României, între munţii Carpaţilor 
Meridionali, pe văile Jiului Românesc şi celui 
Unguresc, despărţit de Ţara Haţegului prin pasul 
Merişor. Petroşani, centrul bazinului a fost înte
meiat în sec. al XVIII-lea, de locuitorii satului 
haţegan Petros, alte localităţi de săteni din Paros, 
Uric, Livadia. 

2. 
Secuimea 1 0 

Este o unitate istorică-administrativă-et-
nografică, care cuprinde munţii interiori ai Car
paţilor Orientali, între Călimani şi Giurgeului 
(Kelemen- és Gyergyói-havasok), respectiv 
Persanii de Nord şi Baraoltului (Rika-erdő, Ba-
róti-hegység), împreună cu bazinele intramonta-
ne şi intracarpatice, pătrunzând şi în centrul bazi
nului Transilvaniei în zona Tg. Mureş . 1 1 

Descendenţi ai unei populaţii colonizate 
în locurile actuale de regii arpadieni, cu scopul 
apărării graniţelor estice-sud-estice ale regatului 
medieval timpuriu ungar, secuii, cu organizaţie 
autonomă, având comandant militar propriu 
(„corniţele secuilor"), au devenit a treia „naţiu
ne" feudală (stare) a Transilvaniei, alături de 
nobilimea ungară şi de saşi. Secuii sunt o popu
laţie maghiară, dar statutul lor de drept public, 
nobilimea colectivă, a fundamentat o identitate 
„se-cuiască" aparte, până în zilele noastre. Scau
nele, unităţi teritoruale ale autonomiei secuieşti, 
au fost desfiinţate în mod definitiv numai în 
1876. Cei mai mulţi secui trăiesc şi azi în bloc 
aproape compact, de care se lipesc sau în care se 
înglobează mai multe petece de localităţi cu pop
ulaţia de asemenea majoritar maghiară, aparţină
toare în trecut în mare parte de comitatele Turda 
şi Alba de Sus . 1 2 Jumătatea nord-estică a blocu
lui este de confesie aproape exclusiv romano-ca-
tolică (extremităţile de pe Niraj şi de lângă Tg. 
Secuiesc sunt numite „Szentföld" - 'pământ 
sfânt'), o fâşie sud-vestică, îngroşată considera
bil în zona Homoroadelor, unitariană (antitrini-
tară), iar restul de predominanţă reformată. 

Scaunele secuieşti sunt următoarele: 
Odorhei (Udvarhely), „scaunul-mamă" de care 
au aparţinut şi scaunele filiale Brăduţ (Bardócz) 

şi Cristur (Keresztúr) - centrul scaunului, Odor-
heiu Secuiesc fiind considerat mult timp centrul 
întregii Secuimi (înseamnă 'sediu [de domeniu 
regal?]'); Ciuc (Csíkszék), de care au aparţinut 
atât Giurgeul, cât şi Caşinul - avea iniţial centrul 
la Şumuleu (Csíksomlyó) 1 3; Trei Scaune, format 
din scaunele Sepsi ('de Sebeş', azi jud. Sibiu -
zona de unde secuii acestui scaun au fost mutaţi 
în teritoriul lor actual), Orbai- ('de Gârbova', azi 
jud. Sibiu), Kezdi ('de [Sas]chiz\ azi jud. Mu
reş) şi Micloşoara (Miklósvárszék), şi al cărui 
centru s-a stabilit până la urmă la Sf. Gheorghe 
(Sepsiszentgyörgy); scaunul Mureş (Maros
szék), cu centrul la Tg. Mureş şi cu scaunul filial 
Miercurea (Szeredaszék, pe Niraj) 1 4 ; scaunul 
Arieş (Aranyosföld în unele izvoare), exclavă 
secuiască, la limita actualelor judeţe Alba şi Cluj, 
întemeiată Ia sfârşitul sec. al XIII-lea de secui de 
Kézd, având centrul cel mai mult timp la Unirea 
(Felvinc, Vinţul de Sus) 1 5 . 

In 1876-77, Secuimea a fost organiza
tă în comitatele moderne Trei Scaune, Ciuc şi 
Odorhei (cu teritoriile aproape identice cu cele 
ale scaunelor cu acelaşi nume, care erau peste 
85% maghiare) şi Mureş-Turda, de majoritate 
ma-ghiară, din scaunul Mureş şi partea de est a 
comitatului Turda (zona Reghinului, Gurghiului 
şi de-fileului Mureşului Superior). Scaunul Arieş 
a intrat în componenţa comitatului Turda-Arieş, 
împreună cu partea de vest a comitatului Turda, 
în comitatele „cele mai secuieşti" s-au înglobat 
de asemenea petece de comitate vechi, vecine 
sau încastrate, mai ales în cazul lui Trei Scaune -
plasele de Hăghig (Hidvég), de Petriceni (Pesel-
nek, azi Kézdikővár), de Budila (Bodola) din 
Alba de Sus. 

în perioada interbelică 1 6 câteva localităţi 
au fost alipite de judeţe vecine, în sud mai ales 
foste localităţi ale Albei de Sus; în nord-est, plasa 
Tulgheş (Gyergyótölgyes), care s-a alipit chiar 
de judeţul moldovan Neamţ. Localităţile din ju
rul întorsurei Buzăului, practic exclusiv româ
neşti, au intrat în componenţa judeţului Braşov. 
Ultimele au rămas aici şi între 1940-1944, când 
în urma dictatului (celui de-al doilea partaj) de la 
Viena Secuimea a revenit Ungariei (fără câteva 
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sate din sud, respectiv fără scaunul Arieş, dar cu 
plasa Tulgheş). 

între 1952-1960, după model sovietic, în 
Secuime se organizeză Regiunea Autonomă Ma
ghiară (Maros Autonóm Tartomány), cu o po
pulaţie aproape 80% maghiară, cu centrul la Tg. 
Mureş. Mai multe comune din Giurgeu şi Ciuc se 
alipesc de regiunea moldoveana (actual aparţin de 
judeţele Neamţ şi Bacău) 1 7 . în 1960, regiunea este 
reorganizată sub numele de Regiunea Mureş-Au-
tonomă Maghiară şi pierde Trei Scaune (alipit de 
regiunea Braşov), în schimbul unor porţiuni din 
Câmpie şi din Valea Târnavei, de populaţie mixtă, 
procentajul maghiarilor scăzând în regiune la cea. 
două treimi. în 1968 se ajunge la situaţia actuală, 
două judeţe majoritar „secuieşti" (Harghita şi Co-
vasna) şi a treia, „secuiască" într-o treime. 

3. 
Zonele săseşti 1 8 

Saşii au fost colonizaţi de regii ungari în 
evul mediu timpuriu, la început şi pentru apă
rarea graniţelor, ulterior tot mai mult din conside
rente economice. Cel mai mare grup al lor s-a 
aşezat în Transilvania de Sud, între Mureş, Olt şi 
Târnava Mică (în oraşele Sibiu, Mediaş, Sighi
şoara, Sebeş şi împrejurimile lor), iar grupuri mai 
mici în Ţara Bârsei (la Braşov şi în apropierea 
oraşului), respectiv în zona Bistriţei şi a Reghi
nului. Secole întregi, marea lor majoritate s-a 
bucurat de drepturi largi. Cele două grupuri din 
urmă au fost evacuate de armata germană în re
tragere, în 1944, sau deportate după război. După 
1976, a luat proporţii şi repatrierea saşilor din 
Transilvania de Sud - azi practic au părăsit teri
toriul României. 

Cel mai mare centru săsesc, administra
tiv şi ecleziastic-cultural era Sibiu (Hermann-
stadt, Nagyszeben; 1192-1196: Cipinfiensis]: 
1199: Zebyn). între 1732-1791 şi 1849-1865, pe 
timpul administraţiei austriece, Sibiul era capita
la (centrul administrativ al) Transilvaniei. Centru 
al diecezei lutherane germane, este şi azi centrul 
spiritual al saşilor rămaşi. Scaunele şi districtele 
săseşti erau următoarele: scaunele Sibiu, Orăştie 
(Broos, Szászváros), Sebeş (MUhlbach, Szász

sebes), Miercurea (Reussmarkt, Szerdahely), 
Mediaş (Mediasch, Medgyes, de fapt Zwei 
Stiihle, Două Scaune), Sighişoara (Schăssburg, 
Segesvár), Nocrich (Leschkirch, tíjegyháza), 
Cincu (Gross-schenk, Nagysink) şi Rupea (Reps, 
Kőhalom), respectiv districtele Braşov şi Bistriţa 
(Bistritz, Beszterce). 1 9 

Autonomie au obţinut prima dată cele 
şapte scaune săseşti dintre Orăştie pe Mureş şi 
Ugra de pe Olt („comitatul de Sibiu"). Drepturile 
şi îndatoririle colonilor saşi de aici, privilegiaţi 
(„drepturile sibiene"), au fost stabilite în diploma 
regelui Endre 'al II-lea („Andreanum", 1224), şi 
refăcute de Carol Robert (în 1317), comunitatea 
saşilor de aici fiind lărgită mai târziu prin acor
darea unei jurisdicţii similare scaunului al opte-
lea, Sighişoara, la cumpăna secolelor XIII-XIV 
şi „celor Două Scaune" (Mediaş-Şeica, dar nu 
tuturor satelor de aici), în 1313-1315. Alte două 
unităţi administrative, districtele săseşti Braşov 
şi Bistriţa obţin aceste privilegii nu peste mult 
timp, iar Universitas Saxonum unitară se cristali-
zeză la sfârşitul sec. al XV-lea. Aceasta din urmă 
s-a desfiinţat numai în 1876. 

în 1921, conform calculelor lui R TELE
KI, Pământul Săsesc avea populaţia română, ger
mană şi maghiară, în proporţie de 53-30-13%. 

Vom enumera câteva zone etnografice 
caracteristice distincte. 

a. Mărginimea Sibiului (Szeben-hegy-
alja, ist.: Szélföld) este zona etnografică situată 
la sud şi vest de Sibiu, de populaţie practic exclu
siv românească, care cuprinde scaunele filiale 
Sălişte şi Tălmaciu şi alte sate din sudul scaunu
lui Sibiu (Răşinari, Poplaca, Gura Râului e tc) . 

b. Pământul Crăiesc propriu-zis 2 0 

Se împarte în scaunele de jos (Sedes In-
feriores, Underste oder Niederste Stiihle), mai 
apropiate de Mureş, şi în scaunele de sus (Sedes 
Superiores, Überste Siihle), de pe Olt, Hârti-
baciu şi Târnave. Zona primelor se mai numeşte 
Unterwald (Antesilvana, Land vor dem Wald) 
şi se referă la scaunele Orăştie, Sebeş, Miercurea. 
Ultimele cuprind scaunele Rupea şi Sighişoara, 
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zonă relativ mai înaltă (Oberland), şi Altland 
(scaunele Sibiu, Nocrich, Cincu). Prilej de con
fuzie, scaunele din Altland se dispun toate în 
dreapta Oltului (Alt), dar semnificaţia termenului 
este cel de 'pământul vechi' ('altes Land'), fiind 
vorba de scaunele cele mai vechi. Weinland 
('ţinutul vinului') este zona viticolă Două Scau
ne, pe Târnava Mare (Mediaş, Şeica). 2 1 

Pământul Crăiesc propriu-zis împreună 
cu Burzenland (deci zona săsească din Transil
vania de Sud) este numit de saşii bistriţeni Nie-
derland ('ţinutul de jos ' ) . Au o bogată literatură 
de specialitate germană. 

c. Ţara Bârse i 2 2 , zonă cu populaţie 
mixtă (români, germani şi maghiari), situată în 
sud-estul Transilvaniei. Numele provine din 
hidronimul Bârsa (Barca, 1231: Borza). Centrul 
ţinutului este Braşov (Brassé, Kronstadt -
1252, 1494: Brasau, din termenul turc, probabil 
peceneag bara su = 'apă cenuşie'). Braşovul se 
situează la întâlnirea drumurilor comerciale mari, 
care traversează zona de curbură a Carpaţilor, şi 
începând din evul mediu este unul din cele mai 
importante centre de tranzit comercial şi econo
mic între Transilvania, Moldova şi Ţara Româ
nească. Depresiunea Braşovului sau a Bârsei 
cuprinde de fapt în afara districtului (administra
tiv, cu autonomie săsească) Braşov zona ceangăi
lor din Bârsa (v. acolo), cele omogen româneşti 
dinspre Ţara Oltului (Bran-Zărneşti, Vlădeni) şi 
Trei Scaune („Lunkaschen") 2 3 , respectiv satele 
cu populaţie mixtă ale enclavei Budila a Albei de 
Sus. Zona Branului (ist.: Barânmezo), cu aşezări 
risipite caracteristice, s-a format în sec. 
XVII-XVIII, odată cu stabilirea populaţiei cu 
provenienţa din satele învecinate, care a folosit 
păşunile şi fâneţele zonei, date în arendă de către 
castelanii Branului deja în sec. al XV-lea. 

4. 
Zone istorice de graniţă militară 
Am grupat sub acest titlu câteva zone, 

care au luat naştere, respectiv şi-au dobândit un 
fel de identité aparte din motive legate de con
siderente militare. 

4.1. Ţara Oltului . 2 4 

Numele provine din hidronimul turc, 
probabil peceneag *Fagar Su = 'pârâul cu fra
sini') se întinde pe cursul mijlociu al Oltului, în 
sudul Bazinului Transilvaniei. „Ţară" în care se 
pomenesc foarte timpuriu locuitorii români (în 
jurul anului 1200), ţinut al românilor şi al 
pecenegilor (în 1224), românii de aici participă la 
campanii militare sub comanda comitelui de Si
biu, alături de saşi, secui şi pecenegi. în 1285, pe 
timpul celei de-a doua năvăliri mongole, se evi
denţiază îndeosebi, ca militari ai prisăcii. Cei din 
Ţara Oltului fac şi astăzi o distincţie clară: acest 
pământ se întinde înafara „Ardealului". De foarte 
mult timp zonă cu populaţie rurală practic 
omogen românească, elita de aici şi-a. păstrat 
multă vreme libertăţile. în evul mediu constituia 
domeniu regal, apoi principiar 2 5 în 1762, partea 
care nu a intrat în teritoriul regimentelor de gra
niţă, este ipotecat, intrând în administrarea Uni
versităţii Săseşti, pentru 99 de ani. Centrul zonei 
este oraşul Făgăraş (Fogaras, Fogarasch -
1291: Fogros). 

4.2. „Ceangăime" (Csângofold). 
Termenul ceangău este folosit mai ales 

pentru grupuri romano-catolice maghiare sau de 
origine maghiară, din Moldova. în Transilvania 
se găsesc două grupuri numite de asemenea cean
găi, în zona etnografică Ghimeş (Gyimesek, pe 
cursul superior al Trotuşului, amonte de trecă-
toarea Ghimeş) şi în Ţara Bârsei. 

a. Ceangăii din Ţara Bârsei sunt de 
confesiune evanghelică (lutherană maghiară, cu 
centrul episcopal la Cluj). Trăiesc în „cele şapte 
sate" (Hătfalu - 1503: septem vi las , 2 6 lângă 
Braşov, respectiv în satele Apaţa, Crizbav şi Satu 
Nou, în partea nord-vestică a Ţării Bârsei. Satele 
respective au făcut parte din domeniul Bran, 
„ceangăii" de aici fiind „iobagi ai cetăţii" (mili
tarii). Se pare că sunt descendenţi ai grănicerilor 
din sud-estul comitatului medieval timpuriu 
Alba, dinaintea colonizării secuilor şi saşilor, mai 
ales că par să aibă origine comună cu celelalte 
comunităţi mici maghiare din Transilvania de 
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Sud, majoritatea acestora trăind de asemenea în 
enclavele ale fostului comitat Alba de Sus 
(„szaszmagyarok" - „maghiarii-saşi": în zonele 
vecine Secuimii, în jurul oraşului Rupea, la 
est-sud-est şi la sud-vest de municipiul Sighi
şoara, pe valea Calvei, pe Olt etc.) 

b . Ceangăii din Ghimeş se trag din se
cui şi din maghiari moldoveni (aceştia din urmă 
fiind descendenţi ai unor populaţii de grăniceri 
colonizate pe linia Şiretului probabil de regii un
gari angevini, respectiv ai unor comunităţi ma
ghiare de husiţi şi ulterior de secui fugiţi, ajunse 
în Moldova înainte de formarea naţiunilor mo
derne şi neavând în consecinţă o identitate naţio
nală sigură, ci, în afara celei confesionale, foarte 
puternice, mai degrabă numai una etnică). Cele 
trei comune ceangăieşti din Ghimeş (Lunca de 
Sus, Lunca de Jos, Ghimeş-Făget), aşezări răsfi
rate şi risipite, au aparţinut de Ciuc. Ghimeş-Fă
get a fost alipit de judeţul Bacău, dar aparţine şi 
azi de dieceza romano-catolică transilvană. Ce
lelalte două comune sunt localităţi harghitene. 2 7 

4 .3. Zona regimentelor de grani ţă 
din Trans i lvania . 2 8 

S-a organizat între 1762-1766, de către 
Măria Tereza, în sudul şi estul Transilvaniei, ca 
un ultim segment al zonei militarizate de graniţă, 
care a luat fiinţă începând din 1700, după elibera
rea Ungariei de sub ocupaţia otomană, în sudul 
ţării. A cuprins o parte considerabilă a Secuimii, 
organizarea înfăptuindu-se mai ales în detrimen
tul drepturilor secuieşti (spre deosebire, saşii au 
fost scutiţi intenţionat). Secuii s-au împotrivit şi, 
deşi această împotrivire a fost cât se poate de 
paşnică, armata imperială a recurs la forţă. După 
măcelul de la Siculeni (Siculicidiul) un mare nu
măr de secui a fugit în Moldova, bună parte fiind 
colonizaţi ulterior în Bucovina - aceştia din urmă 
au fost repatriaţi cu timpul în Voivodina, lângă 
Deva, lângă Luduş etc., iar ultimul val de repa
triaţi, în timpul celui de-al doilea război mondial, 
a fost aşezat în final în judeţul Tolna (Ungaria). 

S-au organizat patru regimente de infan
terie, două secuieşti şi două româneşti, respectiv 

câte un regiment de cavalerie, dintre care însă cel 
românesc s-a desfiinţat deja în 1770. Pentru ro
mâni aceste schimbări erau mai mult pozitive, 
pentru că au creat şi cadre autonome într-un fel, 
teritoriale, de caracter românesc, ajutând dezvol
tarea naţională. între altele, în zonele regimente
lor de graniţă româneşti, procesul de asimilare a 
comunităţilor maghiare de acolo a luat un avânt 
considerabil pe timpul grăniceriei. 

Organizarea nu a afectat limitele teritori
ale ale administraţiei laice, regimentelor le-au 
fost subordonate uneori localităţi aparţinând de 
comitate, scaune şi districte diferite, nefiind nici 
măcar vecine, noua administraţie militară extin-
zându-se asupra tuturor comitatelor, în afara Sol-
nocului Interior şi Albei de Sus, respectiv asupra 
tuturor scaunelor secuieşti, cu excepţia scaunelor 
•Mureş şi Odorhei (mai puţin scaunul filial Bră
duţ, subordonat lui Trei Scaune din punct de ve
dere militar). în Pământul Crăiesc au fost milita
rizate numai patru localităţi din scaunul Sibiu şi 
unul singur din Orăştie, toate fiind româneşti. 
Multe localităţi s-au militarizat numai în parte, 
rămânând parţial sub jurisdicţie civilă. 2 9 

Note 

1. Majoritatea regiunilor istorice si zonelor etnografice româneşti sunt 
larg discutate de ample monografii româneşti (R. POPA despre Haţeg, D. 
PRODAN despre Ţaţa Oltului; G. MOLDOVAN despre Alba. mono
grafia etnografică din 1963 despre Valea Jiului, cea din 1985 despre 
Marginimea Sibiului, cea redactată de N. DUNĂRE despre Ţara Bârsei. 
etc.). Despre evoluţia administraţiei teritoriale v. V. MERUŢIU. Judeţele 
din Ardeal şi din Maramureş până în Banal.. . , 1929. 

2. Perioadele de excepţie sunt 1784-90 şi 1850-1860/61. a reformelor 
iibolutistice sj ncoabsolutistiec. ultima cunoscând repélete încercări de 
reorganizare (1850. 1851. 1852. 1854). Perioada jurisdicţiei paralele mili
tare a zonei de frontiera (1762-1851) . v. acolo. Reforma administrativă 
moderna din 1876 s-a desfăşurat şi ea de fapt în doi ani (1876-77) . după 
lungi pregătiri. 

3. Jurisdicţiile diferite nu se delimitează totdeauna tranşant din punct de 
vedere teritorial. în localităţile cu mai multe comunităţi, având statutul 
social-juridic diferit, sc cunosc suprapuneri locale, dar la nivelul unei 
abordări mai generale putem face abstracţie de acest amănunt. 

4. Siebenburger se referă iniţial la şi mai puţin, la „comitatul" medieval 
timpuriu Sibiu (provine din Cibinburg - 'cetatea Sibiu*), iar mai târziu in 
general la comunitatea saşilor privilegiaţi, cu „drept sibian". 

5. Comitatele nobiliare transilvane discutate (dinainte dc 1876) sunt: 
Hunedoara (Hunyadi. Alba (de Jos şi dc Sus, după 1775 - Alsó- és Felső-
Fehér). Târnava (Küküllo). Turda (Torda). între 1876/77-1925/26 suc
cesorii lor sunt comitatele moderne Hunedoara. Alba dc Jos. Târnava-
Micá iKisküküllŐ] - cele trei primesc teritorii şi din scaune săseşti; Tiu 
da-Aricş şi Murcş-Turda (Tordaaranyos, Marostorda, prin unirea Tur-
zii cu scaunele Aricş şi Mureş. 

6. Vailc Şar. Comlod. mare parte a cursului Pârăului de Câmpie. Valea 
Largă. Aitón etc. 
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7. Din etimologia populară a lui Brodsdorf, dar care înseamnă de fapt 
satul de la bac', fiind un important loc de trecere istoric al Mureşului. 

8. Blajul însuşi. înainte de a deveni marele centru greco-catolic românesc, 
a fost un sat maghiar, domeniu APAFI. 

9. Un amănunt interesant: prezenta unor comunităţi româneşti dc confesie 
reformată, până în sec. al XVIIl-lea. care se explică prin marea pondere a 
micii nobilimi ..ungare'' româneşti, 

10. Pământul Secuilor. Ţara Sccuiască. Ţinutul Sâcuilor, Székelyföld, 
terra Siculorum, Seklerland, Zekelland etc. 

11. Zonele mai mici ale regiunii se localizează pe cursul superior al Mu
reşului şi al afluenţilor acestuia, respectiv porţiunea mijlocie din jurul 
municipiului Tg. Mureş: în zona izvoarelor şi pe cursul superior-superi-
or-mijlociu al Târnavclor şi al Oltului; pe Rîul Negru şi pe Homoroade 
(Feketeügy, Kis- és Nagy-Homoród) . afluenţi ai Oltului; respectiv 
într-o porţiune restrânsă a Câmpiei Transilvaniei („Câmpia Secuiascâ". 
Székely Mezőség). Cuprinde zona Nirajului (Nyarad mente, Ny. tere, pe 
cursul inferior Murokország - 'ţara morcovului'). Sovatci (Sóvidék -
'zona sárii"). Odorheiului (Udvarhely, cu Nyikó mente, Havasalja, 
Erdőhát - în spatele pádui.i') Giurgcului (Gyergyó). Ciucului Superior, 
Mijlociu şi Inferior. Caşinului (Fel-, Közép- , Alcsík, Kászon). Trei Scau
ne (Háromszék). Bazinului Baraolt (Erdővidék - 'ţinutul păduros'). Ho-
moroadclor (Homorúd mente). 

12. în 1992. acest bloc etnic maghiar număra cea. 790.000 de locuitori, 
din care 650.000 erau maghiari, iar aproape 100.000 dc români din cei 
140.000 în total, dc aici, trăiesc în trei oraşe-reşedinţă de judeţ. 

13. Cel mai marc loc de pelerinaj romano-catolic din ţară. La un moment 
dat. în timpul Reformei, se propunea chiar drept centru al diecezei tran
silvane. 

14. Relaţia dintre scaune şi scaunele lor filiale corespunde în mare relaţiei 
judcţ-plasă. Trei Scaune este considerat unitate administrativă din sec. al 
XV-lca. Cazul scaunului Mureş c mai interesant: până în 1861. formal, 
centrul scaunului era Miercurea Nirajului. Centrul real era însă de secole 
Tg. Mureş, care prin ponderea lui economică şi culturală a fost numit şi 
„capitala sccuiască". 

15. Scaunul Arieş arc azi populaţie maghiară numai în parte (în satele 
nordice), iar una majoritar în numai câteva sate. putând ti considerat mai 
degrabă diasporâ. Pe dc altă parte însă, arc şi Secuimea câteva zone cu 
populaţie majoritară sau însemnată românească. Astfel în nord. atât Ia est. 
cât şi la vest de Borsec şi de secuii din Giurgeu: zona Bilbor-Tulgheş-Be-
caş. respectiv zona de intrare în defileul Mureşului superior (culoarul 
Topliţa-Deda). ultima flancată de zone etnografice bine individualizate, 
ca cea din culoar, cu raporturi etnice similare - 60 -80% români - , sau cea 
de la ieşirea din defileu şi din bazinul Gurghiu (Görgény), aproape omo
gen românească, ultimele intercalându-se intre zona depresionară a Văii 
Mureşului şi Secuimea istorică-administrativă. Altă zonă românească, 
respectiv multietnicâ ar fi colţul sudic şi fâşiile învecinate (zona exclusiv 
românească a Buzaiclor - Bodzamező, respectiv poalele munţilor din 
Trei Scaune. între Breţcu-Poiana Sărată şi Zagon), pe de altă parte nume
roase sate in zona marginală sudică şi în scaunul Mureş). 

16. Reforma administrativă s-a înfăptuit în 1925-26. până atunci în Tran
silvania s-au menţinut comitatele din 1876-77 (numite după 1918 judeţe). 
Noile judeţe au fost grupate în 1938 în ţinuturi, până la Dictatul de la 
Viena (1940). 

17. Comunele Bicazu Ardelean. Bicaz-Chei. Dâinuc. Ghimeş-Făget. 
împreună cu unele cătune limitrofe aparţinătoare până atunci de 
Gheorghcni. respectiv satele alipite dc comunele Agăş şi Palanca 
(Coşnca. Câdărcşti. Pajiştea). 

18. „Pământul Săsesc". Szászföld; Pământul Saşilor. Terra Saxonum, 
Szászok Földje; Pământul Crăiesc. Fundus regius, Királyfold, Kö-
nigsboden; e tc ) . 

19. Pământul Crăiesc. Királyföld. Königsbodcn sunt forme traduse ale 
termenului Fundus regius ( 'domeniu regal', adică teritorii care nu intră 
sub jurisdicţia comitatelor nobiliare) şi. deşi după un timp se folosesc cu 
precădere pentru principalele unităţi administrative autonome ale saşilor, 
ca şi substantiv propriu, nu acoperă de fapt întocmai zonele săseşti (iar în 
sensul cel mai restrâns se referă numai la primele şapte scaune). Acelaşi 
lucru se poate spune şi despre Pământul Săsesc, care este folosit uneori 
(Szászföld) şi pentru denumirea zonelor săseşti din comitate, dar este de 

fapt complementar Pământului Unguresc şi celui Secuiesc (Magyarok 
Földje, Székelyek Földje, Szászok Földje), definind teritoriile Univer
sităţii Saşilor (marea comunitate săsească, cu jurisdicţia comuna). Unele 
dintre aceste teritorii erau însă de mult timp de populaţie în mare majori
tate românească (de ex.: scaunul Orăştie. scaunele filiale Tălmaciu şi Să-
liste, v. la Mărginimea Sibiului). O pătrime a populaţiei săseşti trăia pe de 
altă parte în teritoriile Pământului Unguresc (comitatele Alba. Târnava, 
Turda. Dăbâca - zone din podişul Secaşclor, unele enclave din Alba de 
Sus. între cele două Târnavc. zona Reghinului etc.). dar aceste comunităţi 
nu s-au bucurat de autonomia administrativă, pe bază etnică Ia origine, 
asemenea celor din Pământul Crăiesc, ci numai de una ecleziastică, după 
Reformă, aparţinând lutheran. 

20. Pământul Crăiesc dintre Orăştie şi Ugra (Şapte Scaune întregite cu 
scaunul Sighişoara şi cu Două Scaune). 

21. Alte zone, etnografice, se mai disting: Haferland ('tara ovăzului') pe 
cursul superior al Hârtibaciului (Harbach) şi Kampestwenkel (ţinutul 
varzei') pc Olt (zona Bruia-Toarcla). 

22. Depresiunea Braşov. Burzenland, Barcaság, Brassó-vidék etc. 
23. Zona dc azi dintre Podu Oltului. Lunca Mărcuşului şi Lunca Ozunului 
- din punct de vedere administrativ în parte a aparţinut/aparţine de Trei 
Scaune/Covasna. 
24. Ţara Făgăraşului. Districtul Făgăraş, Fogarasfölde etc. 

25. Perioade lungi constituie feud acordat voievozilor Ţării Româneşti 
(după unele păreri, descălecatul Ţării Româneşti s-a înfăptuit dc aici. pri
ma elită a sa fiind de origine făgărăşcană). 
26. Baciu. Ccrnatu, Satulung şi Turchiş au fost unite sub numele dc oraşul 
Sácele, celelalte trei fiind Purcăreni. Zizin şi Tărlungeni. 

27. Roiurile acestui grup. cu spor natural ridicat, dar cu pământ puţin şi 
sărac, au format cătune pânâ în munţii Ceahlău. Baraoltului. Ncmira. 
28. Erdélyi határőrvidék, Erdélyi végvidék, Mil i targrenze , 
1762-1851. în zonele' discutate s-a organizat începînd din 1764. 

29. Structura zonei de graniţă militară din Transilvania era următoarea: 
a. Primul regiment secuiesc, având centrul la Micrcurca-Ciuc: târgul mi
litar Micrcurca-Ciuc şi 50 de sate cu administraţia mixtă, din scaunul Ciuc 
b. Al doilea regiment secuiesc, având centrul la Târgu Secuiesc: Târgul 
militar Târgu Secuiesc, târgul mixt llieni şi 99 de sate mixte în Trei 
Scaune 

c. Primul regiment românesc, având centrul la Orlat: Târgul militar 
Haţeg, 16 sate militare şi 65 mixte în Transilvania dc Sud 

d. Al doilea regiment românesc, având centrul la Năsăud (singurul care 
nu intră în perimetrul, pe care l-am propus spre discuţie); 44 sate militare 
în nord-cstul Transilvaniei (înfiinţat începând din 1762. după 1851 sc 
organizează în districtul Năsăud) 

e. Regimentul de husari, având centrul la Sfântu Ghcorghe: Târgul mili
tar Dobra (corn. Hunedoara), Borband, Tciuş, Oiejdea (corn. Alba dc Jos), 
Câmpia Turzii şi Viişoara (corn. Turda), târguri mixte, 162 de sate mixte 
în diferite pârţi ale Transilvaniei 

(Traducere de Hunor BOpR) 
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Tájak és történeti-területi 
közigazgatási egységek 
Dél- és Kelet-Erdélyben 
(A dolgozatról) 

A részleteket az „Erdély közigazgatási és 
etnikai földrajza" (Vörösberény, 1996) kötetből 
fordítottuk. VOFKORI László Erdély humán
földrajzának jól ismert képviselője, többek 
között az „Erdély társadalom- és gazdaságföld
rajza" (Nyíregyháza, 1994) és a „Székelyföld 
útikönyve" I—II, (Budapest, 1998) szerzője. A 
fordításhoz Dél- és Kelet-Erdélyre (a kora-kö
zépkori erdélyi Fehérvármegye területére) vonat
kozó részleteket válogattunk. A gondozás és az 
elsősorban BINDER Pálra alapozó kiegészítések 
LENÁRT Anna munkája. (Ford. megj.) 

Regions and Historical 
Administrativ-Territorial 
Units in Southern and 
Eastern Transylvania 
(About the paper) 

The fragments were translated from the 
general part of the volume „The Administrative 
and Ethnic Geography of Transylvania", by 
László VOFKORI, a well-known Hungarian spe
cialist in the human geography of Transylvania, 
author of volumes like „The Social and Econo
mic Geography of Transylvania" and „The Guide 
to Székelyföld" I—II. We have selected for trans
lation the parts referring to the regions and his
torical territorial-administrative units of the 
southern and eastern part of historical Transyl
vania (the territory of Alba county in the early 
middle ages). The amendments off Anna LE
NÁRT are based especially on the works of Pál 
BINDER. (The transi.) 


