
AZ OLÁH FEJEDELEMSÉG KEZDETE*). 
(Die Anfange des walachischen Fürstenthums. Von Róbert Roesler. 

Lásd öster. Gymnas. 1867. Heft VI. u. VII. Wien 1867.) 

A hány román népdal eddig, szándékos javítások nélkül, isme
retessé lett, egyikben sem találunk emlékezést Dacia régi történe
teire, vagy középkorbeli állapotjára. Vannak ugyan román írók, kik 
minden nyomon ó-történeti fölfedezéseket tesznek a népdalban: de 
nincs okunk megirígyleni éles látásukat, fölfedezéseik becsét nem 
bírjuk megérteni. Nem minden embernek sikerül a eZoíwe-kben a 
római Dianát illető dicsénekeket fölfedeznie, vagy egy népdal Dókie-
jében Dacia személyesítését látnia, vagy a Zamolxis és Decebalus 
belécsempészése által a költeménybe, utána segítenie a történelmi 
emlékezésnek. A meghamisítatlan monda szerint ama Dókie, ki 
Azaky képzelödésében (G. Asaky Culegere de poesii. Col. 2. Jassi 
1854. és Nouvelles historiques de laMoldo Roumanie, 1859.) annyi 
történelmi emlékezést felköltött, kilencz bőr rubába Öltözve már-
czius elsején a hegyre megyén. A jeges esőben mindennap egy-egy 
bőr ruha megmerevül, s Dókie mindannyiszor leveti; kilenczedik 
napon maga válik kővé, körülötte ott vannak a szirtekké lett bőr 
ruhák. Most bevonul • az országba a kikelet, s a márczius első ki
lencz napjait a Dókie napjainak nevezik. — Az elfogulatban leg
ott természeti mythust talál abban. A keleti egyház hivője pedig, 
a ki naptárát ismeri, tudja, hogy anyaegyháza márczius elsőjén 
szent Evdókia, vagy Eudoxia emlékezetét ünnepli, kit a legenda 
mártir-nőnek ismer a második századból. A nép-nyelv gyakran 
elejti a szónak hangsúlytalan előhangját; a Dókie tehát a görög 

*) Folytatásául az itt a 187 — liO. lapokon közlött történelmi előadásnak. 
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mártírok Eudokiája. Abban sincs szokatlan, hogy nyolcz napig tart 
az utóünnep. A naptárnak egy népszerű alakja e szerint az enyé
sző telet személyesíti. 

Fékezetlen magyarázás könnyen olvas ki régi híres neveket 
akármely népdalból. Marienescu (Poesia popurala, Balade Culese sí 
corese, Pest a 1859; II. Brosiura, Vienna 1866.) egy népdal hősé
ben, Argiruban, Trajanus császárt, Reriu-ban, egy más dal hősében, 
Aurelianust találja fel; azért nem is csuda, ha Sullát és Mariust is 
kihántja burkaikból. Újabbkori névváltoztatgatásokat is engednek 
magoknak a kiadók. így Alexandri (Poezii poporale, Jasi 1852. 
1853.) az Arjis monostort (Monastirea Argesilui) tárgyazó dalban, 
a monostor alapítójának nevét, Negru Voda-t, Radul Negru-vá vál-
toztatá, ki amannál sokkal régebben élt vala. 

Roesler nem akar mélyebben a román népdalok elemzésébe 
bocsátkozni, azon állításával érvén be, hogy azokban a XVI. szá
zadnál is felébb mutató történeti emlékezések nem fordulnak elő. 
A román vagy oláh nép-bal láda inkább is lyrikus; s az epikus köl
temények inkább mythikus, hogysem történelmi jellemüek. 

De az oláh miveltség fölébi'edése ólta Oláhországban egy tra-
ditio alakult a régi történetek felől, mely nemzedékről nemzedékre 
szaporodott, mint a hazafias hiszékeny traditio növekedni szokott. 
A román nép történetei a Dacia-tartomány római elhagyásával fél
beszakadnak ; attól fogva a moldvai és oláh fejedelemségek kez
detéig lehetetlen, a görög és nyugati tudósítások legszorgalmasabb 
egybeállítása mellett is, összeköttetésben adni elő a nép viszontag
ságainak szálait. Ugydé a XVI. századtól fogva írt román króni
kások még azon elszórt tudósítások nélkül is szűkölködnek vala, a 
melyek most rendelkezésünkre állanak. A nagy hézag kitöltésére te
hát azt a meggyőződést fordíták, hogy a román vagy oláh nép, Róma 
lakosainak igazi utódja. De az oláh írók, távol lévén a nyugati 
Európa tudós miveltségétől, a régi római állapotok határozott isme
reteivel nem bírhattak; ámde annál könnyebben képzelek, hogy 
azon viszonyok, a melyek közt magok élnek vala, a római ős vi
szonyok folytatásai. Ez az együgyű tudatlanság szövé azután a ro
mán népnek képzelt történetét, mely szerint a nép megvonulva bár, 
de híven ragaszkodva a római traditiókhoz élt volna, míg a barbár 
népek árjai elzúgtak fölötte. 

így támadt a könyves monda, mely, mint történeti forrást te-
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kintve, becs nélküli ugyan, de érdekes a folyvásti növekvése mód
jánál, valamint nagy tekintélyénél fogva, melylyel a románok közt 
dicsekszik. Kritikai kételyek nem járultak eddig hozzá; történet 
gyanánt tartják, mert annak adja ki magát. 

Már a XV. századból való volna az úgynevezett „Cronica lui 
Húrul" Hur krónikája. Ezen Hur (Húrul ?), azt mondják, a mold
vai fejedelem Woda Dragos kanczellárja, s a krónikát latinul írá. 
Latin eredetié nincsen meg többé; ha vájjon megvolt-e valaha? azt 
nem lehet tudni. Kleneu Péter, István moldvai fejedelem jegyzője, 
1495-ben fordította volna oláhra. Maga Hur, Arburnak, ki campo-
dux volt volna, egy régibb iratára, mint forrásra, hivatkozik. A 
krónika egy új oláhnyelvü fordítással, a Punmul jLeptuariu'-jában 
(Tom. III. 1 — 29) van kiadva. Ott nincs tudósítás a kéziratról, s 
Roesler nem is tudhatta meg, hol van az. Az is föltetszik, hogy Ko-
galnüchan nem vette be a moldvai történetírók sorába, ki gyűjte
ményét (Letopisitiele tierei Moldovii, Jassi, 1852.) a XVII. század
ban élt Ureki annalistával kezdi meg. Vájjon a Hur krónikáját csak 
1852 után fedezték-e föl ? Elő kellett volna adni a fölfedezés körül
ményeit, melyek annyira nyomósak a történet-vizsgáló előtt! 

A Hur krónikájában ott találjuk a román nép középkoráról 
való felfogást, mely a román régibb és újabb krónikásokat vezérli. 
A krónika nyelve ügyetlen, szótári tekintetben inkább szláv mint 
román ; de érdekének legtöbbet árt a kétely, ha vájjon valódi-e? 
Az a gondosság, melylyel az író a nevét örökíteni akarja, növeli 
a kételyt. „Ezt a krónikát én Húrul, Woda Dragos nagy kancel
lárja, írtam meg úgy, a mint Arbur campodux idejéből írva talál
tam." így beszéli az író. A fordító pedig, Kleneu Péter, előadván 
a krónika megtalálásának történetét, mely száz más ilyen találás
hoz hasonlít, így beszéli magáról : „Latinból átfordítottam, s ma
gam kezével leírtam Vasluiu helységben, midőn felséges urunkkal, 
nagy Woda Istvánnal 7003(1495) év áprilisának 13-kán idejöttem, 
s annak hitelességét nevem aláírásával és pecsétem odanyomásá-
val bizonyítom." Hol beszéllt így egy krónikás, vagy annak fordí
tója ? Ez nem az elfogulatlannak, hanem a hamisítónak beszéde, 
úgy itél Roesler. 

Azért is a nevezett krónika nem mint a középkor egyik for
rása nevezetes előttünk, mert nem az, hanem mint annak mutatvá
nya, mit tartanak történelemnek a románok. A krónika szerint 
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ugyanis a római kormány meghagyd Dacia helytartójának és tiszt-
viselőjinek, hogy az ellenséges berohanások elől ürítsék ki a váro
sokat és várakat, s húzódjanak vissza minden marhástul Misiába. 
Ennek híre rémületet oko emberekben, kik Jászba, a nagy 
Trajan légiójának székhelyére, gyülekeznek, arról tanakodni, mit 
tegyenek e nagy bajban. De oda érkezvén üresnek találának min
dent, mert a legio parancsnokai, külföldiek és nem belföldiek lévén, 
felgyújtották volt a várost, s Capouboului felé sietének az őket kö
vetőkkel együtt, hogy átköltözzenek a Dunán. Hasonlóképen cse
lekvének a többi légiók, felgyújtván és ott hagyván a nagy és szép 
városokat, úgymint Capoubou-t, Kilia-t, Tira-t *). De a lakosok az 
országban maradának, mert nem akarták odahagyni hazájokat és 
őseik sírjait, úgymondák. 

Tehát az államot a régi római törvények alapján újra ren
dezek. Az országot, t. i. Moldovát, három törvényhatóságra (mari 
giudetie) oszták el, Román, Birlat és Lapum lévén fővárosaik, me
lyek mindegyikében egy főbíró székeljen, tizenkét praetorianussal, 
kiket a régi birtokosok közöl választanak. Hasonlókép három ka
tonai kerületre oszták el az országot, úgymint a baea-ira,, melynek 
vezére consul, a jászira, melynek vezére praefectus, és a kiliuira, 
melynek vezére campodux. Megvannak már Ojtuz, Tulgis, Rosea-
tia, Crquha, Orlieai, Calmla, Catilino, Taifale stb. várak is. A hiva
talok és tisztségek mind választás útján töltetnek bé öt évre; a hi
vatalok közt sultíiz-t (soltész, németül schultheiss) és purgar-t is 
találunk, melyek tehát, a krónika tudománya szerint, ős római hi
vatalok. Miután a tisztviselők egyenruhájit is apróságig megszab
ták az államrendezők, a választásokhoz fogának. A krónika sze
rencsés tudni minden megválasztottnak nevét; kár, hogy a nevek 
nem római hangzásuak, hanem szláv-görögösök, mint a helynevek. 

Rövidebben, mint a moldovai Daciáról, szól a krónika az oláh 
Daciáról, azt mondván, hogy Galicea-ban (Galatz) és Severinben 
(Szörény), melyek a Munteneasca (hegyes ország) tartományai, ha
sonló intézködésok történének. De a főhelyek elöljárójit bánok-wnk. 
nevezek. 

Azon teljesség után, melylyel a krónika a moldovai Daciának 

*) Ehhez megjegyzi Roesler, hogy Moldovában sohasem volt római város. 
Caput bovis felső Moesiában egy váracs , melyet Trajan épített volt, Justinianus 
pedig megújíta. A többi itt nevezett helységek mind újabbkoriak. 
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kezdetét tudja, azt lehetne várni, hogy a következő történeteket is ala
posan és kimerítően adja elő: ámde ezekről a XII. századig nem tud 
egyebet, mint azt, hogy ellenséges barbárok nyomorgaták a romá
nokat. Hanem tud ám a haemusi oláhokról vagy a rümlen-ekről. 
Hogy honnan tud Húrul a Dunán túli vagy déli románokról, e kér
dést nem fejti meg a krónika. Elég az hozzá, elbeszélli, hogy a 
rumánokat a csalárd és fösvény görögök addig nyomorgatták, míg 
Petru, Aszan és Joan testvérek ki nem vívták függetlenségöket. A 
görögök, úgymond a román krónikás, nem férfiak, mint mi romá
nok vagy barátjaink a tatárok. 

Végre a magyarok hatalma annyira terjede, hogy a románok 
függetlenül uralkodó fejedelmei majd meghódoltak : de Negru sok 
románnal megindula Fogarasról, s a szőrényi bánnal egyesülvén, 
felszabadítá Oláhország románjait. így alakúit a szabad virágzó 
oláh állam s virágzék a török hódításig. 

2- §• 
A középkori román köztársaságokról való mese csak a Hurul-

féle compilatiónak tulajdona: de a fogarasi fejedelem Negru, ki az 
oláh állam felszabadítója, mindenütt a politikai történetek kezdője 
gyanánt szerepel, nemcsak a román íróknál, de Engelnél, Gebhar-
dinál és másoknál is. Nem lehet tehát felesleges, vizsgálat alá vetni 
azt; mert ha megdönhetetlen, annál jobb. 

A Negru történetét az újabbak okadatolva adják elő *). A ro
mánok nagy kiköltözését Erdélyből Oláhországba a mongolok 
pusztító hadjáratával Magyarországon kötik egybe. A sajói ütkö
zet után nagy rémület van Magyarország összes lakosai közt; csak 
a hegyekbe lehet menekülni ; az erdélyi oláhok is reszketnek. 
„Akkor Pogaras és Maramos Erdélyország tekintélyesebb városai, 
egyszersmind két román állam székhelyei valának, melyek a ma
gyar írók szerint a magyar királyok adózóji, de moldvai és oláh
országi tudósítások szerint függetlenek valának." Fogaras és Ma
ramos, a hegyek közt lévén, biztosítva valának a mongolok elől, 
azért is azokban iszonyú sokaság gyülekezék össze. Új lakhelyeket 

*) Michel de Kogaluitchan, Histoire de la Dacie, des Valaques Transda-
nubiens et de la Valachie, Berlin 1854. Chi onica Romaniloru deG. Sincai. 8 tom 
Jasi 1853. Petru Major, Istoria pentru inceputal Ruminilor dia Dacia. Pest 1812. 
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kellé tehát keresni, mire a magyar királyok részéről tapasztált 
görög hitvallás üldözése is ösztönöz vala. A Fekete Rudolf tehát 
mind családjával, mind sok nemessel, tiszttel és katonával Oláhor
szágban telepszik le 1241-ben. 

Ezek Kogalnitchan előadásának főbb vonásai. Az oláh ki
költözésnek két oka volna : félelom a mongoloktól, s a magyar ki
rályok vallásos üldözése. Ámde e két ok egymás ellen hat, az te
hát nem lehet történelmi. Fogaras a hegyek közt lévén, biztossá
got nyújt a mongolok ellen: hogyan lett, hogy a mongoloktól való 
féltökben odahagyják Fogarast az oláhok, és költöznek Oláhor
szágba, mely még jobban ki vala téve a mongolok becsapásainak, 
s melyből a kunok épen a miatt menekültek volt Magyarországba. 
Vagy a magyar királyok vallásos üldözése még nagyobb vala, 
mint a félelem a mongoloktól ? De ki hallott valaha valamit azon 
időbeli vallásos üldözésről'? A pápa felszólííá ugyan IV. Bélát 
1235-ben, hogy beterítse a schismaticus oláhokat az egyházba: de 
a király 1238-ban maga felhozá azon kellemetlenséget, melyet neki 
a pápa türelmetlensége okoz a keleten. Feltetsző az is, hogy Fekete 
Rudolf épen akkor menekül a magyar király üldözése elől, mikor 
az maga kénytelen országából elfutni. Csak ha Rudolf észrevétle • 
nül akart ellappangani, választá meg jól az alkalmat; mert akkor 
Béla nem vonhatá feleletre. Azután Kogalnitchan, a vallásos üldözés 
miatti buzgalmában elfeledi azt, hogy szerinte független vala a 
fogarasi állam : hogyan érheté tehát Béla üldözése az oláhokat a 
független államban ? — Nem nagyon hatnak össze az oláhok el
költözésének okai. 

Kérdezi továbbá Roesler: hát Fogaras igazán biztos hely 
vala-e a mongolok elől ? Kogalnitchan állítja ugyan, s mások utána 
mondják : de Fogaras a fő völgyben, az Olt völgyében van, mely 
Fogaras vidékén legkevesebb biztosságot ád. Továbbá, ha már 
1241 előtt nagyon tekintélyes város vala Fogaras : hogyan van 
mégis, hogy neve addig csak egyszer fordul elő az oklevelekben, 
s általában csak kétszer egész 1300-ig? 1231-ben az oklevél „terra 
Fugros"-ról, 1291-ben pedig „possessiones Fogros et Zumbathely 
juxta fluvium Olth existentes"-ről beszéli; még castrumról sincs 
szó, annál kevesbbé van civitás, villa vagy urbs-ról említés ! *) A 

*) „Gráf Josoph Kömény , cler seinen Landslouton an Unpartheilichlíoit u. 
Kritik so v,e\t veran war, glaubte állon Ernstos, dass ein Castell Fogros boroits 
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másik fő oláh városról, Maramos-ról, pedig semmit sem tudnak az 
oklevelek. 

Kicsoda már a Fekete Rudolf? Egy Bassaraba család, azt 
mondják, már Aurolianus császár idejében hatalmas levén, két ágra 
szakadt, melyek egyike Moesiában virágzék, s ettől származnak 
a krajovai bánok, — másika a fogarasi ág, melytől való Rudolf. 
Ez Oláhországban mind kijebbre terjesztvén uralkodását, Pitesti, 
Arjis, Tirgoviste és Bukurosti városokat építe; Arjis vala székhe
lye, hol új várat és egyházat rakata, melyet két száz év múlva más 
fejedelem megújíttata, megtartván a régi szépséget. 1246-ban a kra
jovai vagy kis oláh-országi bán, nagy kísérettel Arjisbe mone, s 
Rudolfnak hódola, ki ezentúl a Kárpátoktól a Dunáig, s az Olttól 
a Szerétig uralkodik. Meghalt 1265-ben, miután választásivá tette 
volt az uralkodót. 

Ezen jeles fejedelem képe valóban szép, ha igaz. Kogalnit-
chan forrásai gyanánt hozza fel Engelt (Geschichte der Walachei) 
és Photino-t. Engcl, adatait kéziratokból szedé össze, a melyek 
egyike sem régibb a XVII. századnál, s molyok mind a csinált 
könyves mondához tartoznak. Szerzőjik ismeretlenek; legvégén 
mindenütt az öregek szájhagyományait találjuk. Filstich is, ki Jé
nában 1743-ben egy iratot adott ki „de Valachorum histor. annali-
bus", a Niger vagy Negrovot (Fekete Rudolf) költözését a XII. 
század elejére tevén, így bizonyítgatja állítását : „quod non modo 
manuseriptum aliquod Valachicum incerti auctoris confirraat, verum 
etiam sonum Valachicorum relatio, quae in traditionibus ab atavis 
acceptis unico fundatur, abunde comprobat.11 S ezen irat, mely 
mindenbon a szerző tudatlanságát árulja el, mégis forrásnak tekin
tetik, mert másfél száz éves. 

Photinora határtalan bizodalommal épít Kogalnitchan, pedig 
jóval alantabb áll Engelnél is. (^bmTEivav, 'lótoQÍa trjg Ttálai daxiag, 
ra vvv Toaradfiariag, Bla^íag xal MoXdavíag.üécs 1818—-1819, 3. k.). 
Hisz Photinonak forrásai Büsching (Magazin für die Geschichte 
des XIII. Jahrhunderts), Costin Myron a XVIII. századból, egy 
kéziratban lévő oláh krónika s egy újabb könyv. Hogy Büsching 
nem lehet forrás, világos ; hogy Costin Myron több tekintélyre nem 

von den Römern, violleicht gar von Oetavianus Augustus gegrünclet worden 
allos auf dio AutoritSt einor spütmittolalíorliclion Chronik. Siob. Magazin I." 

15* 
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érdemes, azt Hasé régen megmutatta. *) Costin Miklós, Moldova 
történeteit, melyekre atyja Myron szolgáltatta volt az anyagot, 
1729-ben fejezé be. Azon korra nézve, melynek tanuja vala a két 
Costin, becses a munka; de a régibb időkre nézve hasznavehetet
len. — Az említett oláh krónika pedig azon utóbb keletkezett ko
holmányok közzé tartozik, melyek hitele ama korra nézve nem 
nyom semmit. 

Ha a Kogalnitehan vagy Photino vagy más efféle munka for
rásaira vetett tekintet nem képes bizodalmat nevelni előadásaik
hoz : tartalmuk vizsgálata még kedvezőtlenebb Ítéletet fog tenni. 
Kogalnitehan Oláhországot 1241 tájban uratlannak véli vagy né
hány gyenge főnök alatt állónak, a kik szinte várják, hogy hódol
hassanak egy hatalmasb fejedelemnek. Pedig nem úgy volt. Az 
Olt keleti felén terjedő tartomány, utolsó urairól, Kúnországnak 
neveztetik vala, s a magyar királyok 1235 óta Kúnország királyá
nak czímét is viselek. Ez nem vala üres czím, mert a kevés fen-
maradt oklevelek ottani földadományokat említenek. Lássuk az 
ország állapotját az 1247-ki oklevél szerint. 

3.§. 
IV. Béla, a tatárjárás után országa pusztulását vévén tekin

tetbe (quod per hostilem barbáráé nationis incursum, qui Tartari 
appellantur, sicut in bonorum amissióne, sic incolarum interemtione 
grave sustinuit dispendium), s hosszas tanácskozás után az ország 
nagyjaival, arra határozá magát, hogy a vett és veendő segítségért, 
a sz. János rendének adományozza egész Szőrényt (totam terram 
de Zevrino cum alpibus ad ipsam pertinentibus) a Joan és Far
kas kenézségeivel együtt az Olt folyóig, kivéve a Lynioy Vajda 
kenézségének földjét, melyet az oláhoknak hagy, a mint eddig bír
ták (excepta terra Kenazatus Lynioy (Lyrtioy, talán Lytva ?) Vay-
vodae, quam Olacis relinquimus, prout iidem hactenus tenuerunt). 
Azon föltétel alatt adományozza pedig, hogy minden haszonvét és 

*) D'un Manuscrit de la Bibliotheque du Roi, contenant une Histoire in-
édite de la Moldavie, composée en raoldave par Nicolas Costin, grand Logothéte 
k la cour d' Jassy et traduit en grec moderné par Alexandre Amiras, par M. Hasé. 
Notices et extraits XI. köt. 274—394.1. — L'on verra que sur toute l'époque qui 
comprend les premiers siécles de notre ére, Costin n'avoit absolument d'autres no-
tions que celles que nous avons nous-mémes" etc. 
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jövedelem fele a királynak és utódjainak járjon, a másik fele a sz. 
János rendjéé legyen, kivéve az egyházak jövedelmeit, az érsekek 
és püspökök jogait, s kivéve a rend által épített vagy építendő 
malmokat, a melyek jövedelméből nem tart fen magának semmit 
a király; de közös lesz vele és a renddel a dunai halászat. Azon 
jövedelem és haszonvét fele is a rendnek járjon, mely a Lytva föld 
oláh lakóji után jár. Ezen oláhok tartoznak a rendnek, s ez azok
nak lenni segítségül a külföldiek ellen (ad propulsandas seu ulci-
scendas injurias, quae ab extraneis nostrae ditioni non subjectis infe-
runtur). A sót is, mely azon tartomány hasznára lesz, s mely a Bolgár, 
Görög és Kún országok felé elég bőven menjen, közös költséggel 
fogják valamely erdélyi sóbányából vágatni. A közös egyezéssel 
folyó pénznek fele jövedelme is, valamint a bírságok fele a kirá
lyé legyen, hanem a vérontás miatt elitélt előkelőnek pere (quodsi 
contra majores terrae aliqua sententia de sanguinis efFusione prolata 
fuerit) a királyi kúriára vitessék feljebb. Végre, ha haddal támad-
tatik meg a király, a tartomány fegyveres erejének ötödrésze le
gyen segítségére; ha pedig a király indít hadat Bolgár, Görög vagy 
Kún országok ellen, akkor a fegyveres erőnek egy harmada álljon 
síkra (hoc insuper adjecto, quodsi exercitus regnum nostrum, quod 
absit, invadere attentaret, quinta pars armatorum terrae jam dictae 
pro defensione terrae nostrae in exercitu nostro ad bella procedere 
teneatur. Si autem versus Bulgáriám, Graeciam et Cumaniam exer-
citum moverimus, tertia pars omnium ad bella habilium procedet). 

Továbbá, így folytatja az oklevél, adományozzuk a sz. Já
nos rendjének az Olt folyótól fogva és az erdélyi havasoktól fogva 
egész Kúnországot (a fluvio Olth et alpibus Ultrasilvanis totam 
Cumaniam), ugyanazon föltétel alatt, mint a Szörényi tartományt, 
a Szeneslav oláh vajda földjét kivéve (excepta terra Szeneslai Vay-
vodae Olacorum), a melyet az oláhoknak hagyunk, mint feljebb a 
Lytva földjét. A rend egész huszonöt évig húzza Kúnországnak 
valamennyi jövedelmét, kivéve a Szeneslav vajda oláhoktól járót, 
melynek csak fele illesse a rendet; de huszonöt éven túl Kúnor-
szág jövedelme is felerészben a királyi kincstárnak, felerészben a 
rendnek jut. Azonkivül adományoz a király a rendnek Felcetig
ben vagy más alkalmas helyen négyszáz eke aljat (terram qua-
dringentorum aratrorum), miről külön adomány-levelet fog kiadni. 
Hogy pedig tenger felől (mert a sz, János rendjének fő háza, hos-
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pitiuma, Jeruzsálemben vala) könnyebben behozhassanak minden 
szükségest, adományozza a király a rendnek a tengermelléki Sar-
dona várost, minden tartozmányaivaL s a Pegzath birtokot minde
nestül, a mint azt boldog emlékezetű kedves testvére Kálmán ki
rály bírta volt. 

A rend kötelessége pedig lesz fegyvert fogni minden, bár
mily nemzotü pogány ellen, a bolgárok és más hitszakadtak (schis-
maticus) ellen, ha betörnének az ország végeibe, a mikor is a rend 
száz jól felkészítetett lovagot állít k i ; az országba betörő keresz
tyén sereg ellen pedig ötven lovagot ád a rend a Pozsony, Mosony, 
Soprony, Vasvár és Újvár véghelyek őrzésére; de a tatárok ellen, 
ha beütnének, hatvan lovagot. Köteles a rend a mondott területe
ket benépesíteni, de arra nem szabad, különös királyi engedelem 
nélkül, az országból vinni ki bármi nemű parasztokat, vagy szá
szokat vagyis németeket. 

Ez adomány-levélben körülírt területek az Olt folyó által 
két részre oszlanak, úgy mint nyugati részre, melynek határai éj
szakon és nyugaton Erdély és Magyarország havasai, délen a Duna, 
és keleten az Olt; s keleti részre, melynek határai éjszak felől az 
erdélyi havasok, nyugat felől az Olt, délfelöl a Duna vagy Bol
gárország, kelet felől a tenger. A nyugati rész a Szörénység „tota 
terra de Zevrino", a benne foglalt három kenézséggel együtt; az 
Kis-Oláhság-nak is neveztetek később; abban van Krajova. A ke
leti részt az oklevél Kihwr.izág-nak nevezi, abban vannak a Szenes-
lav vajda oláhai. E Kúnország határai csak éjszak felé határozat
lanok, a mennyiben az oklevélből világosan nem tűnik ki, ha a 
mai Moldvaország is hozzá tartozik-e De az másunnan kétségte
len, mert a Kunok előbb foglalták el azt, mint Oláhországot. Ez a 
Kúnország tehát az Oltón túli mai Oláhország, a Fekete-tengerig. 

IV. Béla 1247-ben, tehát a Fekete Rudolf képzelt foglalásai 
és diadalmai közbon, a sz. János vitézrendének az egész Szörényi 
tartományt adományozza, jövedelmének felével, és Joan meg Far
kas kenézségeivol együtt, csupán a Lyrtioy kenézséget vévén ki, 
mely az Oláhoknak maradjon*). Már ez egy oklevél megdönti 

*) Az oklevélben úgy nevezett lerra Lytira^ úgy itél Roesler, bizonyosan a 
Verestorony-kaputól délre, az Olt folyó jobb partján kereshető, hol az Oltba a 
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azt a mesét, hogy a krajovai bán a Fekete Rudolfnak hódolt volna 
124ö-ban, mert ott oláh bánok nem valának. Szinte bizonyos, hogy 
e tartomány 1239-ben került a bolgároktól a magyar hatóság alá. 
IX. Gergely pápa nagy nehezen 1238-ban reábírá IV. Bélát egy 
hadi vállalatra Aszan bolgár király ellen. A hadjárat 1239-ben tör
tének, s már 1240-ben egy Szörényi bánt találunk ott. Úgyde a bán 
minden hatóságot magában foglal; mellette nem volt helye egy oláh 
bánnak. De az 1247-ki oklevél, mint látjuk, azt az egész földet 
is eladományozza, a melybon akkor Fekete Rudolf, vagy a mint 
az oláh írók nevezik Negru Kádul, müködék. Kinek higyünk in
kább, azon korbeli oklevélnek e, vagy a XVII. században koholt 
könyves mondának ? 

De, azt mondják: Negru Radul Arjis-ben egy egyházat épít-
tete, mely mostanig Oláhország legszebb épületje. — Kogalnit-
ehan és elődjei állítása már eleve az által válik gyanússá, hogy 
Oláhországban nem találtatik épület, moly a XV. századnál régibb. 
Argis-ra nézve a leghitelesebb adatokat bírjuk. A mostani kolos
tor és egyház alapítója Negnje János vajda, ki 1511 — 1520-ig ural-
kodék, s János Radul fejezc be az építést 1527-ben. Lásd: L. Reis-
sonberger, die bischöíliche Klosterkirehe bei Kurten d' Argyisch 
in der Walachei, Wien, 1860). 

Elfogulatlan itélő tehát nem tehet kifogást Roesler állítása 
ellen, hogy a Negru Rudolf v. Radul költözésének és állam-alapí
tásának meséje homlok egyenest ellenközik az okleveles történe
lemmel. Egyébiránt a költözés ideje iránt a mese is különbözik. 
Némelykor azt 1080-ba, másszor 1215-be, vagy 1290-be, sőt 1310 
be helyezi; de legnépszerűbb az 1241-diki év. 

Az 1080-diki évet CostinMyron állítja fel, kinek tekintélyére 
mitsem lehet építeni; egyébiránt 1080 körül a besenyők még ha
talmasak valának, kik alkalmasint megakadályozhatták e mesélt 
hódításokat. Az 1215-ki év valamely 1768-ban írott krónika állí
tása szerint, azon feliraton alapszik, hogy Negru Radul Cimpulun-
gu-ban (Campolongo) egy kolostort épített volna 1215-ben; de azt 

Lolru folyócska siet, mely egy 1233-ki oklevélben aqua Lothur-n&k neveztetik. 
— A kenézek nem voltak egyéb , mint a király által kinevezett bírák és királyi 
jövedelmek szedó'ji; nemesi ranggal sem bírnak vala. 
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a feliratot senki sem adta ki. Jobban van kiválasztva az 1290-diki 
év, mert azon időből nem maradtak oklevelek reánk. 1279—1324-
igis hézag mutatkozik a magyar király által kinevezett Szörényi bá
nok sorában. 

De az 1285-ki oklevél megint világosságot terjeszt az or
szágra. Tudniillik Kúnországban Lythen vajda, 1275-ben, IV.László 
kiskorúságát felhasználván, függetlenné akarja magát tenni, mi 
első ilyetén kísérlet: de György mester ellene indul, legyőzi s meg
öli Lythent, öcscsét Barbatot pedig kínpadra vonja, hogy kivallja 
az elrejtett kincseket. Ebből hát világos, hogy a magyar korona 
1275-ben is uralkodék Oláhországban. 

Nicephorus Gregoras szerint a szerb király Milutin (1275— 
1321) egy oláh fejedelem leányát bírta volna feleségül, de az író nem 
említi meg a fejedelem nevét. 1322-ben a bolgár fejedelem Voesi-
las egy rablójárást intéz a görög császárság ellen; a becsapó se
regben ungrovlach-ok és scythák, azaz oláhok és kunok vagy 
moldvai tatárok, is lévén. (Cantacuz. I. 175. 6 ős tr\v te tőíav azga-
iiav Gvvayaywv xal s'£ OvyxQofllá%G>v xata Gv\n\iaiiav ovx oXíytjv sri ős 
xal 2xv&ixr}v naQalafiwv...) Ez is legalább annyit jelent, hogy akkor 
azon oláhokat Magyarország alá tartozóknak vélik vala. 1330-ban 
Oláhország vajdájának Bazarat-ot nevezik; Photino azt egysze
rűen I. Jonnak tartja s Kogalnitchan utánozza; szerintök az 1325 
—1340-ig vajdáskodott volna. Kogalnitchan azt is állítja egyúttal, 
hogy az oláh írók tagadják Bazarat függőségét a magyar király
tól ; de nem nevezi meg azokat az írókat, kik tehát talán maga 
Kogalnitchan és Photino. Az oláh fejedelem, úgymond Kogaln. fi-
zete ugyan adót Károly királynak, de a Fogaras herczegségeért; mert 
Oláhország soha sem tartozott Magyarország alá. Úgyde Fogaras 
herczegség hallatlan azon időre. 1372-ben tűnik elő az oláh vajda 
László mint „dux novae plántátionis terrae Fogarasu; tehát a foga-
rasi fejedelemséget alig lehet régibbnek gondolni. Photino és Ko
galnitchan ugyan már Fekete Rudolfot szeretnék 1245 tájban foga-
rasi fejedelemnek tartani *) : ámde András király Gyula Fehérvá-

*) Kogalnitchan ezt mondja : „II parait mérne, que Rodolphe le Noir con-
serva aussi son ancien état, savoir celui de Fogaras, car on lit dans une de ses 
Bulles d'or ces titres : En Jésus Christ, notre Seigneur, Nous fidéle, honorable et 
seul vainqueur Eadu Negro Voevode, par la gráce de Dieu prince de tout le pays 
Romáin venant de la Hongrie et duc d'Amlas et de Fogaras." Roesler a Radul 
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ratt 1291-ben tanácskozásra gyűjtvén össze szász, székely és oláh 
nemeseket, Ugrinus mester elöadá panaszát, hogy őseinek birtokát 
Fogarast és Szombathelyt elidegenítötték tőle. Felmutatá okleve
leit és birtok-czímeit, s a nemesek egyenkint igazolák azokat; mire 
a király új adományt ád ki, a melyben ez eljárást elbeszéli. Te
hát azon időközt kivévén, melynek folytában királyi birtok vala, 
„Fogros" egész 1291-ig Ugrinus és elődeinek birtoka. Ezt az Ugri-
nust Engel, nem tudni, mi okból, oláhnak mondja : de megvan 
az oklevél (Siebenb. Urkundeab. 122.1. Fejér VI. t. 118.), mely öt 
Mihály és Baarch testvérének mondja, kik „filii Comitis Baarch, 
de genere Chak.u 

5.§. 
Hogy Oláhország a XIII. században Magyarországhoz tar

tozott, meg van már mutatva; hogy a következő időben is ugyan
azon viszonyban állott, azt még látni fogjuk. Azt a különbséget, 
mely szerint Fogaras adózó, de Oláhország nem az, a források nem 
ismerik, a melyek Bassaraba Jánosról sem tudnak semmit. Thuró-
czi az 1330. évre egyszerűen Bazaradnak, s más helyütt az 1342. 
évre Sándornak nevezi, mely is valódi neve. Egy oklevél 1359-
bol még bizonyosabbá teszi Bazarad Sándort, „Vajvoda transalpi-
nus"-t. Tehát legelőször 1330-ból említi Thuróczi Bazaradot: egy 
Bassaraba családról, melytől mind a krajovai bánok, mind az oláh 
vajdák származtak volna, semmit sem tudnak a források. Kogal-
nitchan úgy teszen mint Photino, Laurianu'u és mások, kik a Bas
saraba nemzetség folytonosságát Aurelianus római császár idejé
ből hitágazatnak veszik, mire nézve, úgymond R. nem követelhet
nek hitelt egy nyugat-európai újkori olvasótól. Az ismeretes forrá
sokban legelőször 1475-ból említtetik „Bozarabus Valachiae vai-
uoda"; két más említés inkább zavart okoz. Egy 1372-dikbeli 
levélben ,Bosnia, Kascia et Basarat' szók fordulnak elő, s ennek 
megfelelőleg 1392-ben van szó „in alpibus Pazara", a hol Myrche, 
oláh vajda, Zsigmond királyt megtámadta (Lásd Pray. Disserta-

arany bulláira nézve kinyilatkoztatja, hogy mind addig, míg egyet is fel nem bír
nak mutatni az oláh írók, az azokra való hivatkozást nyilvános történelem-hami-
sításndk veszi. En, úgymond, hihetem azoknak együgyűséget, a kik a parasztok 
emlékezetéből állítják össze több századok történeteit: de kételködöm azok be
csületességében, a kik a mesés Badu Negru okleveleire hivatkoznak. 
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tiones 144. 1.). Vájjon azon vajdák, kik azután Bassaraba-knak ne
vezik magokat, ezen vidékről vették-o a nevet ? 

Bazarad Sándor ellen 1330-ban indúla Károly, alkalmasint a 
Szörénység miatt, melynek bánjait 1324—1330 nem ismerjük, 
melyet tehát Sándor elfoglal háta. Károly bemenvén a Szörény -
ségbe, kizavará belőle a Bazarad embereit, s tovább halada Oláh
ország felé. De a középkorban a sereg élelmezése mindenkor bajos 
vala, Oláhországban még bajosabb. A király Bazarad ajánlatait el
fogadván kénytelen visszafordulni, de álnokul megtámadtatik, s a 
magyar nemesség virágja úgy vész el ott, mint 15 évvel az előtt 
Morgartennál az osztrák nemesség. Mind a mellett a szörényi bán
ság Magyarországnál marad : de Havaselföldre nézve Bazarad 
Sándor bizonyosan elszakítá a függést. 

Ezen első függetlensége az oláh fejedelemnek 1342-ig tárta, 
mikor is Nagy Lajos erős kézzel kezde kormányozni. Erdélybe in
dulván a király, Sándor vajda önkényt megjelene udvarában s lé
tévé hódolatját. De az új hűség talán már 1346-ban megszakadt; 
Sándor lázadását azonban nem kevés bojár ellenzé, mert Lajos 
1359-ben megadományozza őket a kis Temes mellett fekvő birto
kokkal, azért, hogy Sándor vajda ellen és Dalmátiában serényen 
forogtak a király mellett. 

1371-ben ismét Oláhország ellen indul Lajos. Ott Sándor fija, 
Layk (Lasco, Laczk, Ladislaus, Kaynald ad annum 1370.) talán 
1369-ben lépé a vajdaságba, ki miután atyja még az 1359 előtt 
megkötött békeségben a szörényi bánatot hűbérül vette volt, al
kalmasint azt királyi adomány nélkül is el akará foglalni. A meg
támadás két irányba történik: az erdélyi vajda László, a székely-
ségből ront elő a Jalomniczára, s megveri Dragmer seregét; a ma-
csói bán, Gara, pedig a Szörénységbo tör, s győzelmesen halad előre. 
Azonban az erdélyi vajda lesbe esik, életét veszti, s futó serege 
úgy megveretik, mint 40 évvel az előtt a Károly serege. Még a szöré
nyi vár a magyar király birtokában marad, s Layk nemcsak a szö
rényi bánságra, hanem egész Havaselföldre nézve is elismeri a ki
rály felhatóságát. Kitűnik ez onnan is, hogy utóbb, 1372. Layk 
vajda, László mesternek Sárkány (Schenkengen) városát ajándékoz
za a fogarasi vidéken, ezen határozott kéréssel: „Supplicamus sere-
nissimo Dominó nostro Ludovico regi Ungariae Dominó nostro 
naturali, ejusque successoribus, quatenus litteras nostras praesen-
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tes in vigore suo coníirment." A vajda így nevezi magát ebben az 
oklevélben: Vladislaus Vajvoda Transalpinus, Banus de Zevrino 
et Dux novae •plánta;ionis terran Fogaras. Ebből látjuk tehát, hogy 
Fogaras vidékén új telepítés történt volt; s minthogy az 1372-ki 
oklevél először említi meg, azt kell gondolnunk, hogy az új telepí
tés nem régen történt volt. Egy oklevél 1383-ból, mely a nagy sze-
beni szászokat illeti, a közel lakó oláhok ellen panaszkodik, hogy 
rabolnak, ölnek, pusztítanak ; de az erdélyi püspök Góbiin kéré
sére megbocsátják a nagyszebeniek, azon föltétellel, hogy az olá
hok jövendőben tartózkodjanak minden erőszakosságtól. Azt gya
nítjuk tehát ebből, hogy az új telepítés a Havaselföldről új oláho
kat hozott a fogarasi vidékre. De továbbá, úgy látszik, itt talál
juk meg nyitját azon később támadt mondának, mely szerint 1241 
tájban az oláhok Fogarasról Havaselföldre költöztek voltak. Oláh 
költözés volt az, de nem Fogarasról Havaselföldre, hanem viszont 
Havaselföldről Fogarasra, mikor is a nova plantatio támadt. 

Fogaras, mint láttuk, az előtt 1291 tájban nem vala az oláh 
vajda kezében; kell tehát, hogy azután esett legyen változás a bir
toklásban, s Fogaras az oláh vajdának adományoztaték, ki oda 
oláhokat telepíte. A fogarasi herczegség 1372 tői fogva a XV. szá
zad közepéig egybe volt kötve az oláh vajdasággal, mert az 
1467 utáni vajdák nem nevezik többé magokat fogarasi hercze-
geknek *). 

6.§. 

Nagy Lajos halála után (1382.) Magyarország zilált viszo
nyait felhasználák Bosznia, Moldva és Havaselföld az elszaka
dásra. E két utolsó Lengyelországgal szövetkezek, kinek királya 
Vladiszláv úgyis igényt tart vala a magyar koronára. Vladiszláv 
kényelmes hübérbe fogadá Moldovát, a havaselföldi vajdával Mir-
cea-val pedig (ki magát így nevezi vala: Miricius Dei gratia Voio-

*) Roesler felhozza : Editum est Matthia agente decretum comitiorum, ne 
unquam reges districtum Fogaras, Omlás ot Rodua quoquo modo a se alienare 
valeanl, sed semper praefati districtns in manibus regiis prompti et parati ad hoc 
teneantur, ut si quando opportunum fuerit Vaivodae alicui Transalpino vei Mol-
daviensi (Ungaris fido et a provincialibus in fide nutantibus dignitate exuto) ad 
partium scilicet illarum terrarum seu recuperationem assignari possint pro d«-
scensu. Ex epist. Corvini a 1467; Eder Observ, crit. 8. 146, 
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voda Transalpinus, Fogaras et Omlás dux, Severini Comes, terra-
rum Dobrodicii Despotus et Tristri Dominus), védő és támadó szö
vetséget köte Zsigmond ellen. Ez ugyan 1390-ben teljesen meghó-
doltatá Moldovát, de Mircea ellen nem hadakozhaték, a boszniai 
és dalmát ügyek miatt. 

Havaselföld e szerint tényleg független lön Magyarországtól, 
s e függetlenséget a lengyel király biztosítá. Az eleitől fogva is 
laza viszonyt közte és Magyarország között a görög egyház egy
felől, s másfelől a vajdák választhatása (mert az oláh bojárok vá
lasztják a vajdát,) egyre gyöngítek. A XIII. század folytában az 
oláh vajdák haddal is kénytelenek szolgálnia királyt; de az elado
mányozható jószágok csakhamar a vajda birtokaivá lettek. A XIV. 
században csak adóval tartoznak természetes uraiknak, a magyar 
királyoknak, a vajdák, kik magyar országgyűlésen vagy koroná
záson soha sem jelennek meg, királyi oklevelet sohasem írnak alá, 
mint az erdélyi vajda, a macsói bán. 

Roesler ezután összevonja előadásának eredményeit. Bár 
mennyire nem elégít ki a szétszórt adatok egybehordása, egy azon
ban világos, az, hogy az Oltón inneni és túli tartománynak, vagy 
a kis és nagy oláhságnak viszonyai Magyarországhoz különbözők. 
A kis oláhságot a bolgároktól elvevén, magyar bánsággá teszik a 
magyar királyok; azt mindég magyar bánok igazgatják. Hébe-
hóba az oláh vajdák is Szörényi bánok, de jogbitorlásból, vagy ki
rályi adományból. Kis Oláhországnak, vagy a Szörénységnek eme 
viszonya Magyarországhoz 1526 ig tárta, midőn a török hatalom 
vet véget a magyar jognak. 

Ellenben nagy Oláhország, vagy az Oltón túli tartomány, 
előbb Kúnország (Cumania), azután Havaselföld (Transalpinia) 
vagy Ungrovlachia lévén, a kunok uraságának végével lesz Ma
gyarországé. De a magyar hatóság kezdetével egyszersmind oláh 
vajda mutatkozik, kinek az ország állapotja nagyon kedvez, úgy 
hogy függése Magyarországtól lassankint adófizetéssé válik. Nem 
tudni, mikor keletkezett az oláh vajdaság, megvolt-e már a kunok 
uralkodása idejében is ? De hogy kapcsolatban lévőnek kell tartani 
a Dunántúli oláhokkal és bolgárokkal, tehát a Moesiából való ki
költözéssel, azt a következők is bizonyítják. A szerb és bolgár állami 
szerkezethez hasonlóan, a vajdát is a bojárok, gazdagok, 
választják, kik részt vesznek a kormányban is. Az udvari tisztek, 
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mint vornik, paharnik, klucer, stolnik, a bolgár udvartar tartásból 
vannak véve. 

Az oláh vajdaság eredete homályos, de a felhozott adatok 
teljesen ellenköznek azon kiszínezett és koholt történelemmel, mely 
szerint az oláh fejedelemség erdélyi kiköltözésből származott s 
Oláhország független állam lett volna. Az Magyarországtól függet
lenné csak Nagy Lajos után kezd lenni; azonban legott a török 
hatalom alá kerül. 

HUNFALVY PÁL. 


