
DA TE GEOGRAFICO-ISTORICE REFERITOARE LA PASURILE 
ŞI PLAIURILE TRA!NSCARPATICE DIN JUDETUL COVASNA 

' . ·. ' 

PAVEL BINDER 

Cunoaşterea . cît mai profundă a pasurilor şi trecătorilor montane 
carpatice, adevărate artere ale legăturilor economice şi .sociale, a osmozei 
populare stabilite ~e mi[enii dintre regiunile trans şi . cisc<M'patice, . este . 
una din .s.arcinile importante ale geografiei istoric~ r()mâneşti. Drumurile. 
şi plaiurile din zona Carpaţilor de . curbură au avut o însemnătate spe
cială şi i:>ent~u populaţia română şi secuiască de pe teritoriul judeţului 
Covasna. In cele ce urmează, vom încerca să contribuim la cunoaşterea 
geografica-istorică a pasurilor şi plaiurilor din zona judeţului în general, 

~ . ' . . 

insistînd în special asupra trecătorii Buzăului (TJabl1a Buţii) . 

.. .. -
Prin jocul forţelor tectonice, la Curbura Carpaţilor a apărut un 

complex de depresiuni, prin care s-a redus substanţial masivitatea mun
ţilor şi a fost favorizată apariţia unor curmături joase, uşor accesibile. 
Intre Carpaţii Moldo-Transilvăneni şi Carpaţii Curburii interne se află 
Culoarul Oituzului, cu pasul la 865 m. înMţime şi care dinspre bazinul 
intramontan al Braşovului constituie cea mai lesnicioasă ieşire spre Mol
dova. Bazinetul intramontan al Coman~ăului, curmătura dinspre Vîrful 
Goru şi Muşat (1503 m.) situată la cumpăna dintre Valea Ojdulei şi 

Putna Vrînceană precum şi alte pasuri înalte din masivul Lăcăuţu~ui, au 
o importanţă circulatorie locală. 

Pentru traversarea Carpaţilor curburii, fie dinspre Trei Scaune, cît 
şi dinspr~ Ţara Bîrsei, Bazinetul Intorsurii. Buzăului este de o mare impor
tanţă. Dinspre nord drumul urmează pasul Zagon sau şeaua Hămaş 
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(870 m.), iar dinspre vest Valea Teliului cu pasul la Predealul buzoian 
(840 m.) sau Valea Zizinului prin culuarul Dobromir-Dălghiu, cu pasul 
pe şeaua Dobromir (1000 m). 

Spre sud, din bazinetul Intorsurii, se poate ieşi ori pe firul Buzăului, 
ori pe la obîrşia Buzăului ardelean. Chei:le Buzăului numite şi defileul 
de la Crasna (870 m.) - lung de cea. 20 km. - este săpat în gresie dură. 
Deoarece desfundarea acesto.ra s-a realiZJat numai pe la începutul veacului 
al XX-lea, în secolele trecute un rol mult mai important îl juca înaltul 
pas dihtm' m~ive~~ Ciucaş_; şii Sinhu. Lal oHU·şiw dinti'!A' BU~ălu şi Telt:!'jimel 
s-au dezvoltat'. lSi"gL rriv.e:H~; mtenftuv.iaU.H (~ăta:ruli Mare 14:8.0, m., , Tătăroşul 
1415 m.). Cu toate că şeaua cea ma[ joasă· se af!ă' lă ~asul' Bon-cuţa 
(1058 m.), trecătoarea s-a numit după culmea 'Dabl,a Buţii (1380 m.), de 
unde drumul montan urcă ,pe Vîrful lui Crai (1438: m.). 

Intre Munţii Grohotişului (1754· m.). şj relieful neunifonn din masivul 
Ciucaş-Zăganul se găseşte Pasul! Biut;~· (1267 m.), caJilali~atorul dru
mului dintre văile Tărlungul şi Teleajen. In aval de pas se găseşte depre
siurrea d·e eroziune~ difererrţiată : def la CHei:a (9'711 :rrt.)' îhc'liHr~f dl:!' o · bară 
dtlră de canglom·erat străpunsă de· Teloojerr 1a:- Cl1~iţt:r. MM: jos; detfm'
sii.mea~ Sus-amt este) oara ta de cH.~iie · ~ffiUef şf rrunrai dhf5â' ihvihg·~ro~ · 

acesto-r-greutăţi se poa-t'e ajunge· în· valea• la:r-grt' dln~ Gur-a~ Tele-ajenuH11: 

ExiStenţa acestor chei ne exglică· practicarea mai de'gf!aliă a variârrtei· 
Tabla B'uţii - Vâlea TelejE:mel; , deşj este mai înattă: In secol€Yle trecute 
omul prefera P.laiurHe mai înalte şi ' se: ferea de chei adînci; a- căror tra..:.. 
versare era mult .mai: anev.oioasă; , iar. din punct de vedere strategic peri~ 
culoasă. Desfundarea şi utilizarea lor este o realizare a cohstiuctorilor 
de drumuri înzestraţi cu tehnică mai modernă. 

~~-

Pentru organizarea şi , controlul drcuN:tţiei; . cohducer~a · ceh:Jr ttei ' state· 
feudale româneşti; avind concursull magiStrntului· BraşDv, a reglementat1 

cir'CuHrţia~ pe" întreaga reţea· d~ · drumurii dih colţuP sudiesti~c · al' 'DI-ansil..:.. 
vaniei. Pentru convoaieH~ camerc'iale au ' fb3t' desemnate anumit~' ti'as·~ , 

obligatorii; unde· se· p·ercepea v.ama :mărfurilor vehi·culate . .A:ceste trasee · 

se numeau drumuri ale ţ~rii sau drumuri m3!fi ·ale vămiL Intr-un. act de 

hotîmicie emis de Mihai Viteazul în 1600 se aminteşte de "drumul. ţăr.W'.1 

In documentele latine medievale aoestea se numesc .,.via.publica ac regia" 

s·au, "via. et, publicam;stratam"; v.e.chi-le: scnie:r;i . ma-ghiare: deosebesc "dtu"-· 

murile libere'' (derek orszagut~a, s:?Jabados uuil\\) de pot@dle-: "t~iate"; in.:..· 

272 



terzise (vagott utak).2 Ca să interzică contrabanda şi comerţul clandestin, 
restul pa:surilor erau declarate plaiuri sau poteci interzise. 

In cursul evului mediu, între BITaşov şi ţările române transcarpatice 
se cirr·ula prin trei drumuri mari ale vămii: OituzU'l, Tab~a Buţii (cu rami
ficaţii în V'ad.ea Teleajenului şi Valea Buzăului) şi Branul (drumul Dîm'
boviţei). Drumul Prahovei, deşi drum de vamă, era accesibil numai cu 

samâre. 
Dbmnii şi principii ţărilor române dau numeroase dispoziţii referi

toare la drumuri transcarpatke. Vlad Ţepeş 1476 anunţă braşovenii că 
"am slobozit pretutindeni drumurile şi pe la Rucăr şi pe Prahova şi pe 
Teleajin şi pe Buzău; Radu cel Mare în 1508 ameninţă braşovenii că va 
închide drumurile Dîmboviţei, a Prahovei şi TeleajEmului.3 Ştefan Bathori, 
principele Transilvaniei şi regele Poloniei în 1583 interzice contrabanda 
mărfurilor pe poteci clandestine, desemnînd spre Ţam. Românească patrtl 
drumuri publice sau regale:4 Tumu Roşu, Branul, Predealul şi Teleaje
nul.ş In 1619 prindpele Gabriel Bethlen spre cele două ţări• româneşti 

deschide drumuri libere: în afară de drumul Branului şi Oittuzului nu 
permite folosirea altor plaiuri; acestea să fie· interzise, tăiate, părăsite, 

ca pe ele să nu circule nimeni sub ameninţarea pedepsei capitale şi con
fiscarea bunurilor.6 Interzicerea circulaţiei pe drumul Buzăului se explică 
probabil prin faptul că secuii aliaţi cu Mihai Viteazul: au distrus cetatea 

Varhephi care bara acest drum. După 1625 aaelaşi · principe construieşte 

mai multe cetăţi - as.tfel una în Munţii Ciucului (probabil Ghimeş) şi 

altele la Oituz, Doftana şi BuzăuJ După această dată pasul Tabla Buţii 
~m din nou deschis. Conform unui izvor din 1688, tricesima breşoveană 
se percepea pe drumurile Bmn (Torcsvar), Timiş-Prahova (Tomos), Buzău 
(Boza) şi Breţcu (Bereczk).8 

Pentru a organiza paza graniţelw şi a carantinei, dar şi pentru a 

impiedica circulaţia şi vehicularea mărfurNor pe potecitle oltandes:tine, pe 

amhele versante ale Carpaţilor s-a instituit organizaţi,a plăieşiei. In frun

tea plăieşilor din Teleajen era un vătaf de plai. In Moldova plăieşii se 

numeau străjeri. Termenul tehnic pentru folosirea potecilor interzise era 

"spartul sau umblatul plai ului". Plăieşia fiind o organizaţie cu datorii 

multiple -militară, economică, comercială şi sanitară -în Transilvania 

se organiza ierarhic fiind subordonată cetăţilor de margine. In 1591, de 

exemplu; drumunile din Carpaţii Orientali erau păzite de căpitanul cetătii 

Varhegi, de bistriţeni şi braşoveni. In 1672 pe sectorul judeţului Covasna 

plaiurile erau subordonate castelanilor din cetăţile Buzău şi Oituz.9 
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Reţeaua potecilor şi plaiurilor din zona studiată de nOI mcepe în 
Scaunul Chezdi, la nord de Oituz. 10 După geografia Transilvaniei sem
nată de L. I. Marienburg11 spre Moldova se îndreptau 25 de poteci. Cea 
mai importantă dintre acestea era poteca oare lega satul Ojdula de Vran
ce?.. Poteca urca pe .şeaua Ojdulei siturată pe sub vîriurille Muşa şi Lipşa. 12 
apoi cobora în Vrancea. Drumul Vrancei ("via Varanchra") este pomenit 
într-o epistolă din 1431 a nobilului Ladislau Apor din Turi1a, adresată 

judeţului (judelui) din Braşov.13 La sfîrşitul secolului XVII ojdulenii se 
plîng, că satul lor fiind aşezat la gura pasului Vrancea (Varancsai passus), 
aici deseori sînt încartiruiţi străjeri unguri şi nemţi. 14 

O altă potecă, ce trecea pe sub muntele împădurit Zîrnea, lega satul 
Ghelinţa de Ţara Vrancei.15 Un alt drum, şerpuind sub muntele Lăcăuţul, 
făcea legătu~a dintre sa'tul Zăbala şi aşezările vrîncene. Pe harta lui Dimi
trie Oantemir, rîul Zăbala, ce înconjoară masivul muntos Zboina Fru
moasă (1657 m.), se numeşte Putna Zăbalei, adică rîul în valea căruia 
drumul (în limba sLavă put) duce spre Zăbala; deci de aici etimo'logia : 
Put na Zăbala. Prin urmare "versus Puttnam" amintit în 1431 şi citat 
mai sus, poate să se refere atît la rîul Putna, cît şi la (Putna) Zăbalei. 

Din Scaunul Orbai, pe vremuri şase poteci se îndreptau spre Ţara 
Românească, iar poteca Babei şi poteca Lăcăuţului duce în Moldova. Din 
prima categorie făceau parte plaiurile Crasna (Cheile Buzăului) şi Piatra 
Dungu, ambele pornite din Ztagon. 

Drumul Oituzului, pornit din Cetatea Braşov, la Hărman se bifurca. 

Spre nord, drumul traversa podul Oltului amintit încă din ve'acul al 

XVIII-lea şi prin Doboaii de Jos şi oraşul Ilieni se continua la Sf. Gheor

ghe. Calea Oituzului însă la Prejmer străbătea ml~aştini'le din Lunea Cîl

nicului. Prin Codrii Lupului sectorul padit al drumului era întreţinut 

de prejmereni pe spesele magistratului din BI'Iaşov. 17 

Incepînd cu Cîmpul Frumos drumul ţării spre Moldova străbătea nu

meroase sate secuieşti din scaunele Sepşi şi Chizdi. Cunoaştem cîteva 

documente medievale care amintesc de sectorul prin Secuime a drumului 

moldav. 18 Punctul final transilvan şi locul de vamă a drumului de secole 

ern în Breţcu, în evul mediu fiind oraş subordonat munidpalităţii din 

Braşov. Oştea din "Villa Valachalis Bereczkfalva" era obligată să păzească 

şi să întreţină drumul vămii şi să presteze serviciul de plăieşie.19 
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Punctul vamal Breţcu era în dependenţă de judele Braşovului.20 In 
158~J principele Sigi,smund Bathori la cererea brnşovenilor desfiinţează 
trigesima de la Tg. Secuiesc, lăsînd numai vechea vamă din oraşul Breţcu 
(oppidum Bereczky).21 Vama şi filiala oficiului tricesimal de la Breţcu în 
secolul al XVII-lea aparţinea centrului vamal Bran.22 Oraşul Breţcu era 
considernt localitate de graniţă pînă unde se îndreptau soliile ofilciale. 

Părăsind localitatea situată la bordura depresiunii Braşov drumul 
urca pe muntele Măgheruşului23, apoi continua pe valea Oituzului, apoi 
pc cea a Trotuşului. Municipalitatea din Braşov se îngrijea de întreţinerea 
drumului24 pe Valea Oituzului şi în caz de nevoie trimitea aici dorobanţi 
pentru închiderea şi paza drumului.25 

Dacă se aştepta un atac din afară, drumul se bara după datinele stră
bune, prin metoda prisăcilor, adică prin doborîrea copacilor. Din secolul 
XVII s-a schimbat tehnica de barare, în locul doborîrii copacilor se preco
niza săparea şanţurilor adînci.26 După 1625 locuitorii din Trei Scaune au 
ridicat cetăţile de apărare Buzău şi Oituz, izvoarele narative şi notele de 
călătorie deseori amintesc de Cetatea Nouă a Oituzului.27 La începutul 
secolului trecut, valea îngustă a Oituzului era traversată de un zid conti
nuat pînă la cetatea de pe deal. In cursul secolului al XVIII-lea oficiul 
tricesimal de la Breţcu se mută în valea Oituzului.28 In timpul apariţiei 
geografiei lui Marienburg (1813) aici erau casele vameşilor şi a plăieşilor.29 

Peste cîţiva kilometri urma Tg. Trotuş, vama moldovenească de pe 
<1cest traseu, amintită din 1408.30 La cronicarii moldoveni Iftimie, Macarie, 
Grigore Ureche şi alţii, drumul Oituzului era cunoscut sub termenul de 
"drumul de jos" sau "drumul Braşovului". Acest traseu dintre Ţa!'la de Jos 
şi Transilvania juca un rol excepţional de important în istoria economică, 
politică şi militară a poporului nostru, fiind utilizat printre altele de oşti
r ile domnilor Petru Rareş şi Mihai Viteazui.31 

* Drumul Buzău-Teleajen (via regia Boza vocata) orientat spre gurile 
Dun:.; ii, era un străvechi drum de care ("de telegi") caracteristică atestată 

atît de hidronimul Teleajen, cît şi de izvoare narative - în care se elo
giază lărgimea şi accesibilitatea acestui drum.33 

Ramura sudică a drumului buzoian urma valea Zizinului urcînd pasul 
Delghiului apoi cobora în bazinetul Intorsurii.34 Conducerea Braşovului 
deseori plătea repararea drumului prin pădurea satului Tărlungeni. Cara
vanele chirigiilor pe acest traseu de obicei poposeau la cîrciuma situată pe 
DPalul Sasului. 
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Ramura nordică a "drumului românesc"35 adică a căii îndreptate spre 
Ţara Homânească. începea din Prejmer. Drumul ţării (orszagutja) traversa 
Tîrlungul în "vadul Teliului" (nyeni rev) şi apoi prin deschiderea largă 
a. gur.ii văii Te1iului36 urca Predealul Bl).zăului. Acest drum în bazinetul 
Intorsurii se întîlnea cu drumul pornit din Zagon. Populaţia acestui sat 
din Trei Scaune în evul mediu avea îndatoriri de plăieşi, adică obligaţia 
păzirii potecilor interzise.37 După 1562 pasul Zagonului era păzit de garni
zoana cetăţii Varhegi, însă în 1626 se aminteşte punctul vamal din Zagon. 

Pornind spre obîrşia Buzăului, drumul urma valea Buzăului, Buzoelu
lui şi plaiul dintre Buzău şi Buzoel. Sectorul transilvănean al drumului, 
în secolul al XIII-lea era apărat de cetatea Cruceburg, iar în veacurile 
următoare în această regiune se menţionează Piatra Craiului.3B Inaintea 
anului 1630 locuitorii celor Trei Scaune, cum am văzut mai sus, ridică 
cetatea Buzăului, dărăpănată la sfîrşitul aceluiaşi veac.39. 

Toponimia locală şi tradiţia populară atestă circulaţie vie pe ambele 
văi ale Buzăului Mare: pîriul Fete işi Buzoel. La Poiana Fetii ,la confluenţa 
dintre pîraiele Boncuţa, Tătarul şi pîrîul Fetei, ruinele unor clădiri vechi 
conform tradiţiei ar indica vechile case ale vameşilor. Poate la acest loc 
de confluenţă se referă actul din 1701, după care vama Buzăului se găseşte 
pe locul "Intre Rîuri" (Vizk5ze).40 Vama Buzăului apare şi în alte izvoare 
di111 tsecolul al XVIII-ltea.41 

Din Poiana Fetii drumul spre sud continua prin plaiul !leului şi pe 
poiana Beldi pînă pe muntele Comerţului . !n sectorul numit "şanţul Tăta
rilor", drumul continua pe la obîrşia Buzoelului, fîntînile Titişanului. şi 

("el al Craiului. Din Creasta Tătarului Mare (1480 m.) drumul ducea spr.e 
Tabla Buţii şi de acolo cobora în Valea Teleajenului.42 

O problemă geografica-istorică, nerezolvabilă pe deplin, este şi loca
lizarea drumului "Utas" menţionat ca pas transcarpatic încă din secolul 
al XVI-lea.43 Indicaţiile certe a izvoarelor care vorbesc despre un drum 
venind din Muntenia, exclud ipoteza lui L. Szadeczky, care îl identifică 
cu Oituzul. Etimologic probabil avem de-a face cu traducerea maghiară 
(ut-as, vale cu drum) a traseului Teleajen, deşi cele două denumiri apar 
chiar paralel ("die Telesche, auff den Vtas").44 Documentul din 1525 pre
ci7ează că pe acest drum ("via Wihas nominata") care prin păşunile 

Buzăului (campus Boza mezew) duce în Ţara Românească, este interzis 
2 se circula fără ştampila vigesimatorului braşovean.45 Faptul că în 1588 
Ştefan Bathori anunţă pe magistratul braşovean că a poruncit căpitanului 
~[tu din Varheghi să deschidă drumul numit "via Utha:s", exclude posibili
tatea că ar fi vorba despre o potecă clandestină.46 Înclinăm a crede, că 
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există o identitate între denumirile Buzău şi Utas, respectiv Teleajen, cu 
precizarea că cea din urmă se referă la porţiunea de pe versantul sudic 
a] aceluiaşi traseau transcarpatic. 

Drumul ţării care de la Tabla Buţii şi Vîrful lui Crai47 cobora în 
valea Teleajenului, în emisiile voievozilor munteni se numeşte "Drumul 
Teleajenului~~. Astfel, în 1481 domnul român porunceşte "să lăsaţi pe 
acei saşi de la Braşov să se ducă la casele lor şi pe Prahova şi pe Telea
jen" .48 Mănunchiul de poteci şi plaiuri transcarpatice întîlnite la Drajna 
din Gu:ro Tdetaj!enului emu contro·l1ate şi gă:.slitJe de vă.tat:firi de Teleajen.49 
Calea principală unificată din plaiurile Chiojd,50 Ceraş, Plaiul Butelor 
etc.,51 ajungea la Văleni, vechiul Tîrg Secuieni,52 unde se percepea vama, 
înainte ca <JCPn~ta ~ ~1 fi fost Ul·cată pe Tabla Buţii. 

Intersecţ:ia drumului Teleajen cu linia tîrgului dintre cîmpie şi dea
luri era marcată de o cruce de piatră, apoi urmînd zona contactului, se 
ramifica spre Tîrgovişte, respectiv Tg. Gheorghiţa şi Buzău, toate centre 
mbane româneşti cu energii poziţionare. 

Etimologia toponimului Tabla Buţii, precum şi alte referiri, atestă 

puternicul trafic de vinuri, provenite mai ales din zona viticolă Valea 

Călugărească (Cernăteşti, Scăieni, Ţintea). Această trecătoare numită şi 

Pasul Tătarului a avut şi un forate important rol strategic. Se cunoa?te 

că Mihai Viteazul folosind acest drum a reuşit să unească Transilvania 

cu '.fara Românească. 

"Vineri dimineaţa au plecat spre munţi - nota cronicarul Ştefan 

Szamoskozi. - Noaptea au trecut munţii pe vînt şi ploaie, iar în ziua 

următoare au poposit la Buzău, pe m:oşia lui Ioan B€Jdi. De aici voevodul 

a trimis pe Gheorghe Mak6 să strîngă secuii. Pe cei din Trei Scaune i-au 

strîns la Varheghi. Fără să piardă o clip5 Voevodul a ajuns duminică la 

Prejmer, unde au venit braşovenii cu daruri".53 

In 1787 oficiul vamal transilvănean din valea Buzăului a fost coborît 

în actuala comună Vama Buzăului, fostă moşie a Beldieştilor din Budila; 

tot în acest an s-au ridicat şi clădirile carantinei.54 

In zilele noastre pasul Tabla Buţii şi-a pierdut aproape complet 

însemnătatea fiind depăşită ca importanţă de drumurile prin Crasna şi 

Bratocea. 

(Pt. bibliografia generală vezi, P. Binder. Oraşul Braşov. Studiu de 
geografie istorică. Braşov, 1969. Ms. Teză de doctorat. 
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NOTE 

1. Drumul ~rii dintre Săr.ata şi Scorei cf. Szâdeczky n.ajos, Erdely es Mihâly Vajda 
Wrtenete 159:}---1601. Timişoara, 1893, rp. 335. Pentru termenul "drumul mare al vămii" 
vezi N. Io~a, Socotlel11lie Bro:şoVlll!lui şi sarislori II'IOimâneşti tcăir es:fut in seoo.liul al XVll!
lea. BUJcur.eşrtfi, 1899, rp. 258. 

2. Torok - magyarkori a:J:lam-okmantyar VII p. 45. 
3. Bogdan Ioan, Documente rprirvirtoal'le [a relaţiile Ţării Româneşti •cu Braşovul şi Ţara 

Ungur·eas.că 1n s.ec. XV. şi XVI., vol. I. BuCUJr,eşti, 1905. p. 98, 217. 
~. In 1583 Buzăul •este considerat ,ivia Regia Boza vocata" cf. Al'lh. St. Bra~ov, Privilegii 

nr. 576. 
5. neglectis veteritbus v iis pubHcis, nempe per Ruhram Thl:rrjm mn dÎIStrictu Cihimiensi, et 

a l'loem Teonch, item Te1ese et Praho in terr.a Bai"Censi" d. N . Iorga, E . Hurmuzaki, 
Documente privind istoria Tomâlil:i.Ior XV, p. 692-693. 

6. Hogy azer.t miruden utalmt es osveny.eket teljesseggel elves:reszunk beva.g.assunk es 
el•tHtassunk UJgy hogy az KiTăly kove vagy Tencsvâri utnâ1, az Oitoz utjanal, se Hava
sa1f0ldne, se Mo1dovara mas es tobb ăsvenyek sohun ne hagyassanak, se ta.Ttassa;nak, 
hanem orok tHalomJba:n legyenek, bevagattassanak, elbtaigyattassanak, raj!ok feje, j6szaga 
veszitese alatt senkLnek szab~d jărni ne le;gyen cf. Monument.a ComiitLalLa Regni Tran
silvaniae VI Ip. 514 . 

. 7. Az ket o~alh orsz•ag:h fe,leo.l ur:unk eo less1eg.e egjszersmiJnd negj j.o oli!Jamazo v,aJna;J.mt 
epittete az havas tor·okban az Csikhavasban, Oytozban, Dofftanban es Bozaban cf. 
'DaltnCJisy G)'lorgy Oir1€1etirosa es tOTtenert.i feilj egyzes,e,i ko:Zlli. Dtomokos Peil P ebe.r , Irodta
lomtOrteneti Kozlemenyek 1959, nr. 3, p. 253. 

8. N. Erdoiu şi P. GyuLai, 'IIri!oesi.m.a .lJa Br1aşov în ta dtOIUa jumătate a sec. XVII, :ÎIIl Studia 
Univ. Barbeş-Bolyai S. HistorLa, fasc. 1, 1968, p. 8. 

9. Mon. Corn. Trans. III p. 417, XVI p. 292, XVHI p. 96--99. 
10. Intr-un manoocris din se.colul al XV.UI-lea, în zona celor Thei Scaune, sint amintite 

UJr:măltna~eil.e pLaiuri (Pâss.e UJnd Fuss.te.ig,e) : "I1n K!ezcti siilnid f•olglentClie: i1her der Geburg 
Farka:shav.as, Matskas, Nazeborzei, Csermho, Balăzs>lăszl6, :bipse, Kosely, Gilkos, monte 
Taml0horld6, Martonos, monte Osdola, MUSichat (Muşa 1503 m.), Kalabuts (CJăbucet), 
Harangi Bertze, monte Sobercze, J6havas Bercze. Sede Orbai: monte Baba ăsvenye, 
monte Lakotza (Lăcăuţul 1777 m.) Berg Feketehalom (Zboinea N-eagră) cf. Arh. •Bis. 
Negre Ms. Tg. 170 p. 313. 

11. L. I. Marienbung, Geographie des Grossfiitrstenthums Siebenbungen. SLbiu, 1813 II. 
p. 167. 

12. Ambii munţi fă,ceau parte din hotarul Ojdulei: "Osdoil.a, infr·a montes alpinos Lipse et 
Masa,t" d. Io::>ef Benko, MilkovLa I:I. Vie.nnae, K'llll'Wo1ck, p. 103. 

13. Et nostri per viam Vtarancha egness:is 'l11I1t 'et ,zmr.rlant ut Wiaywtada mOildiavile:nsis VJersus 
Puttnam v.enirt tef. Iorga--Hmmtmaki, Documente XV p. 15~16 doc. n:r. 20 şi C. C. Giu
res,cu, Desp re Vrancea, în Revis,ta istorică ~omână IV. 1935, p. 281. 

14. 1690 : passum Osdolam şi 1694: Osdola a Varancsai passusban leven, minJdenkor mind 
nemet es magyar strazsakkal terheltetett d. Mon. Com. Trans. XX p. 403 şi Szekel:v 
Okieveltar IV p . 332-333. 

15. Gelentze. hujus mons silvestris Zernye d. J. Benko, Milkovia p . 123. 

1G. 1G9G: praeHo et pontem Dobolyiensem of Aipor Peter munkai Pest. :1863 p. 136--137; 
1704: Honi:gber.g G.ber die Alt-Bru,cke Dobolyes Wiese postiert cf. Quellen zur Ge
~chi;chte der Stadt K!ronstadt Vlil p. 2. 

17. 1534: Item PraSimariensitbus qui in 'Farkas wa.go pontes paraverunt ex <'ommisione 
domini indids fl 4. Quel:len II p. 380. 

18. 1483: viam seu publicam stratam a term Mo1da·viensi nos·trum .. per terram Si'C'Ulorum 
cf. Ton Nistor, Handelund Wandel in der Moltlau bis zum •Ende des XVI. Jhd. CQ:erno
vitz, Pandini, 1912 p. 16--17 şi Urkundenbuch IV. p. 97-99. 

19. B em.iko MlilikJOIVia p. 111-118. 
20. In 1571 Ştefan Bâ1tihtori, în problema vi.gesdlme:i din Bre~cu s.e adresează juderu'i !Jukas 

Mirs<eher : Vil~esime que ob thelonei bereczkiensis exactionem. cf. Ioi'lga---Hurm'UZaki, 
Dosumente XV. p. 649--650. 
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21. Szekely Okleveltar IV. p. 110-111. 

22. Apor Istvan htt1evele: a F•ejervânnegyebeli torcs!Vâri harmincz81dlossăgnak ti.sztit, 
hozzatiCllr1lozo iamosi, brassai, boZ2a~, berecki fi:liă:li.sokkial d . . MOIIl.. ·Oom. Tr.ans. XVtLI 
p. 9&-99 şi 220. . 

23. 1739 ex>tra passUJm Oj.toz, in loco Matg;}[aP,osteto VQCat<:> cl. A:por .Peter, Progressus :vitge 
meae p. 207. 

24. 1535: viam per fluvium Oyrthoz pungar.e cf. Quellen U. p. 424, 460. 
25. 153G: via Oythos oecl'usa est cf. Quellen •Il!. p. 455--456. 

2G. 1526: az u:tak•nJak er6s1iltese ne ,az fâ~Illak levă.gă.saVlal, h.alnem memrol erossebb mely 
ărioilmlăr să.nczll1aik hâl!1yalsă'VIall erO.tisek meg a,z utakiCllt; milndenkelott az Oj.to:z utjat 
kiNâltke:ppen d . Mon. Corn. T~rans. VLII .P· 457-5.8. 

2Î. SchlciSIS Huitos Vyvar (1670) .la C. ,J. Hi1Jdebrandt şi Ojtlozi vâ'I' (1677) la Nemes Jari!QS. 
28. In 1708 se mai 1amilnrteşte de "Bie:r:eczker Mialll:t" (QueUen VIII p. 00) i·nsă un act ll'lOlllâ

nesc din 17G5 vorbe~te de "hărmintro?JU!J. din O.it!uz" d. ArhiMa ·M<agisibratului &aşcrv, 
vol. II. p. 9. 

29. L . I. Ma1rienburg, OJp. cit. 1[. p. 166-167. 

30. 1565: "vameşul de Trotuş" 'ci. Ion Bog·dan, Documente moldoveneşti din ·secolele XV
XVI. în Arhi•vul Brmşovulut, Bucureşti, 1905, p. 56. 

31. CronicHe s~avro-narnâne d~n :s1ec. XV-XVI puibili,aat•e de I101n Bogid.an. Ed. ll'leVăZJUită şi 

completată de P. P. PlanaittesiCIU. Bu,c., E:diit'um A·aademJei, 1959 (Cronicile medievale 
~le României Il) p. 96, lG, 103. 

32. I-on Conea, Profile toponimice prin Cal1Paţii MerÎidiona!li in Pr01bleme de .geogrrafle II. 
ip. 152. 

:t.l Toli5ri Istva1n, .ugy j~MallJOm, az Bozzân jojjre.nek be "az s:rekerek k61n)'lelbbseg mind az 
utnak otagassă1ga, alkalmatossăga mi.att, cf. Torok - magyark01ri âllam-'okmănytăr voi. 
VII, 1872, p. 237. 

34. 1656: ut6ttek ki a kurtyănok a zajzoni utont 1678: âltahnenven a Deblen hâ,g6jăn cf. 
Nemers J1ăino.~. tn 'torttene1m:i Tar 1902, p. 250-251, 563. 

35. ·In 1556 secvenJţa dNLmU:lui di!ntr.e P:r·ejmer şi Teltu se numea "drumul ll'omânesc" ~ble
s.chenn weg) d. H. Her:bert, Die Inventorien der Burzen1lănder .Pfarrgemeinden, in 
KorresiPon<!enzbLatt, 1892. p. nr. 6-7, p. 107. 

36. 1600:Nien falunal itt Barczaban ben az Tor'okban !Cf. Tatrosy p. 241; 1663: jott âltal a 
nyeni tarkon a sozăllott ·a prâsmâri retre d. Nemes Jănos op. dt. p. 383. 

37. 1607: a nobil vi,gilantiam repuirat, n 'e per ea loca, vias et .Oompendiosas semitas, quae 
ex Moldavia et TransaLpim\ ad ;pOISSessionem sioculkalem ZICllgon tender.en1 of. Szekely 
Okleveltâ•r VI'l!I IP· 357---<358)hr. 187. . 

38. P. Binder, Contribuţii la fo:ca1izarea Cruceb'lllrgului şi unele pr.ob[erne legate de ,ea, în 
Muzcllll RegiQOOJ BJ:~a<Şol\7. OUil!egeă'e dle s'tiuldii şi aenoetă;ri J, 1967, p. 121-137. 

39. 1668: Re.ggel Kun Istvan urammal es .D.âză:r ·!Jstvân 'tl!ramma'l• egyiltt mentilnk fel a 
B01dza vârăhoz cf. Nemes p. 400--403. In 1658 •turcii întrară pe ]a cetatea Buzăului fără 
nici o rezistenţă d. A. V:eress, Pdbegia 'lui Grigoraşcu Vadă prin Ungaria (1664--1672), 
Alcad. Rom. Secţ. Ist. Seria UI. tom. I.I. mem 7 BU!cureşti, 1924 ,p. 3 1688: Az Boza rvă'ra, 
Ojt'Oz Vâ·ra es Csiki Gtmes VăTa azokon vaJ16 passUJSok ocul.alasa, Akinczi Peter Okle
veltâ•r.a II. p. 196; 1869: Cetatea Buzăului a fost distrusă de tătari iar acum ,renovată 
de generalul Heus,sler ,of. Quel:len V·I. p. 601. 

40. 1701: a tllagy Bo:za viZJe meUe<t fel menvffi Vi.zik:oze nevU hdlJ'Iek egesz a TejkO.ig 
Bras·s6hoz 1Jaii'1lo.zn1ak. Vi7.1.ki:iz.iln a Vămhaz feksrz:Lk ef. A.JI'ih. St. Bra:şov, Colecţia Sterrmer 
III, 1701, 177-179. !n 1643 un !Vllillt puternk a distrus ICilădir.ille de I,emn a vămii Buzău
iui cf. Tortenelmi Tar 1893, nr. 2 p . 314. 

41. 1758 : Wird die Busauer Maut ,gesperrt d. QueUen IV. p. 476. 
42. Orbân Balâzs, A Szekelyfold leirâsa VI. Ba'rcasăg 1873 p. 83--84. 
43. 1533: per ICJJlila.s semlirtlas elt vilas .ooouJ:tas Booa videli,oert ·et Wltias cf. Sze.kl. Okl. V. p. 51-52 

nr. 9:29; 1600: bei 4000 WaiLachen, Rlatzen unid Ung1er la!U!SZ der Via~aJchei i1ber das g,eberg, 
durch den Vtos heraus haJben br.echen d. Szek. Okl. IV. p. 142; 1600: per montes Uitas, 
Vitasrch }aca montana, Quellen V. p. 291, 283; ·1683: Tartaren jenseits dem Aj.toss mit 
d('IJll 'IB!bor rohloten. ~.qem. ... dLe Tl~Ltairien lallfJberei.lt duT<ch die Bo!llae bis auf ~rohner 
hereinkommen d. Protocoalele Rupei, in Archiv des Vereilns vo[. 39, p. 447. 
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44 .. N. Iorga, E. Hurmuzaki, Documente xq:. p . 1!4'1. 
45. Szek. Okl. VIII. p. 151. 
46. A. V·eress, DocUIIllente, l, 1929, p. 224. 
47. N. Docan, O povestire in 'Versuri lrncă •necunosC'Ută despre domnia lui M'av·rogheni, în 

Analele A10ad. Rom. Seria H. ·tom. 33 (1910-1911), 191i, p. 77_;,78. 
48. I. Bogdan, R~ilaţiile ... p. 286. 
49. 1550: Balan Watach in The1JSchen cf. Quellen III, p. 402, 446, 567. 
50. 1653: Sza1lottunk .a Bodza·rra tălorba. iSzălk>'ttunk CSer1ăshoz. Szăllottunk a Tel!csen 

vize melletJt az kokeres:l!thez; 1658: Mentem ,a tăborra Bozzăar Szâ:llottunk a tăborral 
.az havar.sra. Szăli1ottunk a tă,borral a văron tul a kovesdi os!Venyn-e cf. Nemes Jănos 
p. 244-245, 250-251. 

51. Gh. Zagoritz, Trecătorile Teleajenului, ân Anuarul de g.eog·rafi~ şi •antropogeogmfie, 
1911 p. 78-80; E. Zaha·r.escu, Vechiul jUdeţ al Saacului, :în lumina istorică şi antropo
geogralfică, in Buletinul S.R.G. 1922, p. 158-160. 

52. C. C. Giureecu, Transilvania în ist<1llria paporului român. BucuT~ti 1967, !P· 48-49; 1774: 
Vama VălenHor d. Catalogul documentleor româneşti păst·rate la Arhivele Statului 
Braşov. Braş·ov, 1958, p. 162. 

53. !Ioachim Orădun, CJ:'Ionkaru1 Szamaskozi şi inse'm!nările lui privitoaTe la ,români, 
1566-1603. Cluj 1928, p. -115-117. 

54. G. M. G. Rermann, Das alte rund das neue Kronstadt I[. Sibiu 1883, p. 168-170; O'I'băn 
Balăzs Op. dt. p. 68 şi Walter Horwath, Die Kreuzburg und der Bosauer Pass. In Das 
Burzenland IV/1 1929, p. 51-55. 

Geographische und historische Daten iiber die transkarpatischen 
Bergpăsse und Stege im Bezirk Covas·na. 

Die karpati:sohen EngpăiSISe und Gebirgspfade sind schon sei t J ahr
tausenden wahrh'af.ti-ge Verkehrsrege fur die demographi:sche wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den trans- und cis
karpatischen Provinzen. Es ist die Aufgabe der rumănischen historischen 
Geographen dieiSes Problem moglichts grliindlich zu studieren. Die durch 
die Karpatenkri.immung flihrenden Wege und Stege waren insbesonders 
wichtig fi.ir die Bev·ălkerung des Bezirks Covasna. 

Die physisch-geographische Beschaffenheit des Kronstădter Beckens 
hat die Geschlossenheit der Gehirge bedeutend eingeschrănkt und be
gi1nstigte die Bildung der Bergsattel und Engpăsse. Im Mittela'lter un
terschiedte man zweierlei Wege : Lang- oder Maut!strassen (via publica) 
und verbotene Stege. 

Zwischen dem Bezirk Covasna und der transkarpatischen rumăni
schen Lăndern hat man zwei offent1iche Stra'Ssen beni.itzt : die Oituzer
Strasse naoh der Moldau und der Tatarenpa~s (rumănisch Tabla Buţii) 
gegen die WaJlachei. Di.e Erste, beginnend in Kronstadt, durchquer.te 
einige Dorfer der Sepsier sowie Kezdier .Stiihle IUnd bei Breţcu (Brez) 
erreichte :sie die Siebenbi.irgische Maut. Der eigentliche Gebirgspass 
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ilberquertte die Gebirge Măgheruş (Magyaros), nachher filhrte erweiter 
durch das Oi,tuzer-Tal dis zum Moldauischen Mauthaus in Tîrgu Trotuş. 

Die Wege nach dem Bozau--Te1eajenpass flihrten aus Kronstadt und 
aus Zagon. Nach Uberschreitung des Kleinen Beokens von Intorsura 
Buzăului stieg der Weg liber das Tal Bos,au, dann durchquerle er die 

' . 1 

Berghohe Tabla Buţii, wo man die vom Deu:tschen Ritterorden (1211-
] 224) gebaute KreuZJburg lokalisierte, stieg daem endlich in das Tal Te
ieajen ab. Der Verfasser lokalistiert die alte Mautstelle und versucht 
den Weg, genannt "via Utas", zu identifizieren. 

Die im BezJirk Drei Stuhle, heute Covasna, sowie in der Moldau 
uncl W<ilachei befindlichen Bergstege waren von Grenzwăchtern, von 
den sogenann:ten Plajaschen, bewa<>ht und kontrolliert. Auf Grund einer 
reichen geschichthchen und toponymischen DoJrumentation, fuhrt der 
Verfasser alle zwischen den Bergpăssen Oituz un'd Bosau liegenden Ge
birgspfăde an. 


