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The Unification at Mediaş (25 November 1459) and the Regional Identity
Abstract. This paper analyses the context, participants and the contents of the union agreed by the
representatives of the Transylvanian nobles, Saxons and Szeklers in the congregation held at Mediaş
in 1459, within the investigation of the development of regional identity. The representatives of the
estates promised to support the mutual observance of their privileges, to combat all internal and
external opponents of the Treaty of Unification, and to give each other military support against abuses
and Ottoman incursions. Members of the privileged estates were forbidden to serve royal officials
appointed in Transylvania and especially from suggesting they demand abusive billeting, requisitions
of food and new taxes.
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În ultimii ani am publicat câteva studii care abordează manifestarea
identităţii regionale în Transilvania în secolul al XIV-lea şi în prima jumătate
a veacului al XV-lea1. În acest studiu voi prezenta observaţiile referitoare la
primul moment în care cele trei stări privilegiate ardelene, din proprie
iniţiativă, se pare, au decis să stabilească/reînnoiască principiile colaborării
dintre ele, prin convenirea şi semnarea documentului de unire, stabilit în
congregaţia de la Mediaş şi consemnat de capitlul din Alba Iulia în 3
decembrie 1459.
Până la mijlocul secolului al XV-lea, în Transilvania funcţionau trei
zone autonome principale, comitatele nobiliare, scaunele secuieşti şi scaunele
săseşti, care au furnizat cadrul de manifestare al identităţilor regionale.
Districtul Haţegului, în care în secolele XIV-XV sunt atestate adunările
cnezilor şi nobililor, a fost de asemenea un cadru de manifestare a unei
identităţi subregionale2. Dovezi ale acţiunilor de jos în sus, pornind de la nivel
subregional, sunt atestate în cazul Transilvaniei de la sfârşitul secolului al XIIlea şi începutul veacului al XIII-lea, în cazul saşilor sibieni. Nobilii din
Transilvania, atestaţi ca o stare din 1288, au fost foarte activi în dobândirea
unor privilegii pentru comunitatea lor între 1324 şi 1367. Saşii, însă, au fost
de la sfârşitul secolului al XIV-lea şi prima jumătate a veacului al XV-lea, cei
mai activi dintre ardeleni în ceea ce priveşte interacţiunea cu autoritatea regală
sau voievodală. Este posibil ca această impresie să fie indusă şi de păstrarea
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inegală a arhivelor nobiliare. Analizele efectuate în studiile anterioare au scos
în evidenţă puternicele identităţi subregionale şi slaba articulare a unei
identităţi regionale cuprinzătoare în prima jumătate a secolului al XV-lea.
Comunicarea între comunităţile nobililor, saşilor şi secuilor avea tendinţa de
a se desfăşura indirect, prin adresarea unor petiţii regelui, care, la rândul său,
transmitea diferite ordine sau reglementări ale unor raporturi între cele trei
stări ardelene. Au existat, de asemenea, probleme mult mai localizate, care nu
priveau ansamblul autonomiilor, ci numai unele localităţi. În acest context,
paşii făcuţi în direcţia colaborării între nobili, saşi şi secui par a fi fost destul
de lenţi. Actele de unire de la Căpâlna (16 septembrie 1437) şi Turda (6
februarie 1438) au fost iniţiate de vicevoievodul Lorand Lepes şi au survenit
în condiţiile de criză ale confruntărilor dintre oastea nobililor şi ţăranii
răsculaţi din nord-vestul Transilvaniei. Spre deosebire de aceste două acte, cel
încheiat în 1459 nu a mai fost iniţiat de un demnitar voievodal, ci de
reprezentanţii celor trei stări. Acest studiu are scopul de a analiza contextul,
participanţii şi prevederile actului respectiv.
Cei ce s-au aplecat asupra acestui document au remarcat, fără multă
dificultate, că principala ţintă a prevederilor sale, care într-adevăr cuprindea
recunoaşterea reciprocă a vechilor drepturi ale stărilor privilegiate, era regele
Matia3. Întrebarea este dacă măsurile tânărului rege, care fusese ales în 24
ianuarie 1458, erau atât de îngrijorătoare încât să determine stările la adoptarea
unor măsuri de protecţie la mai bine de un an şi jumătate de la urcarea pe
tron. Pál Engel remarca fermitatea cu care acesta a luat puterea, înlocuindu-l
foarte curând pe palatinul Ladislau Garai şi încarcerându-l chiar pe unchiul
său, guvernatorul Mihail Szilágyi de Horogszeg4. Încheierea unirii de la
Mediaş nu pare să fi fost precipitată de gesturi ale regelui Matia. Dimpotrivă,
din iunie 1458, tânărul monarh a emis în repetate rânduri confirmări ale
privilegiilor stării saşilor şi ale oraşelor Cluj, Braşov, Sibiu şi Bistriţa.
În 8 iunie 1458, regele confirma privilegiile oraşului Cluj, ca răsplată
pentru sprijinul acordat partidei Hunedoreştilor în perioada în care fusese
Gündisch et alii 1981, p. XV; Brătianu 1996, p. 219. David Prodan a încadrat unirea de la
Mediaş în seria unirilor stărilor, accentuând asupra sensului lor social „Sensul social al uniunii
îl clarifică tot mai bine reînnoirile succesive. Acestea nu se mai îndreaptă direct împotriva
ţăranilor, se ridică tot mai des împotriva tuturor soiurilor de «răufăcători», adică pentru
apărarea ordinii interne. Părţile contractante sunt preocupate însă cu deosebire de menţinerea
şi apărarea privilegiilor lor. În adunarea lor de la Mediaş, din 1459, nobilii, secuii şi saşii,
reînnoind uniunea, se leagă să-şi apere împreună toate prerogativele, libertăţile şi privilegiile
vechi câştigate de predecesori să se ridice împotriva oricui ar încerca să strice uniunea sau să
i se împotrivească în vreun fel, să se apere chiar împotriva baronilor şi magnaţilor trimişi de
rege, dacă ar abuza. Abia în al şaselea articol vorbesc despre apărarea împotriva turcilor. Şi
nici în acesta nu uită să pună alături primejdia internă, luptele dinăuntru” (Prodan 1998, p.
116).
4 Engel 2006, p. 320.
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ţinut captiv de regele Ladislau V5. Altă diplomă regală, emisă în aceeaşi zi,
conferea autorităţilor Clujului dreptul de a judeca orice pricini civile sau
penale, precum şi persoane de orice rang, cu excepţia nobililor6. Locuitorii
acestui oraş au primit şi scutirea de plata censului, a dărilor obişnuite şi a celor
extraordinare pe durata a trei ani7.
Locuitorii Braşovului şi ai Ţării Bârsei, în 5 iulie 1458, primeau
confirmarea privilegiilor, însoţită de interdicţia adresată voievozilor şi
vicevoievozilor de a-i constrânge, împotriva drepturilor acestora, să se supună
judecăţilor lor8.
În 20 august 1458, în urma congregaţiei generale ţinute la Pesta, regele
Matia îi declara pe saşii din cele „şapte şi două scaune” amnistiaţi pentru
vătămările, pagubele şi distrugerile comise în timpul tulburărilor din ultimele
luni ale anului 1457 şi până la alegerea sa ca rege (24 ianuarie 1458) 9.
La aceeaşi dată, Matia a emis un mandat adresat nobililor şi oamenilor
de orice stare, poruncindu-le să permită saşilor din cele „două şi şapte
scaune”, refugiaţi pe domeniile lor, să revină la vechile lor sălaşe, cu toate
bunurile lor. Naraţiunea documentului enunţă şi contextul refugierii unui
număr mare de saşi, şi anume răscoala (seditio) ce a izbucnit în Transilvania la
scurt timp după decesul regelui Ladislau V Postumul10. Punerea în aplicare a
mandatului era încredinţată viceguvernatorului Ioan Gereb de Vingard şi
voievozilor şi vicevoievozilor, pe care regele îi împuternicea să-i constrângă
pe nobili, prin orice mijloace, să execute mandatul suveranului.
Tot în aceeaşi dată, saşii din cele „şapte şi două scaune” se plângeau
regelui că vechile lor drepturi, potrivit cărora „niciun secui, român sau om de
orice rang, stare sau condiţie să nu poată sau să îndrăznească să se găzduiască
Gündisch et alii 1981, p. 15-16.
Ibidem, p. 16-17.
7 Ibidem, p. 17-18.
8 Ibidem, p. 19-20.
9 Ibidem, p. 24-25. „[…] universos et singulos Saxones nostros septem et duarum sedium Saxonicalium
partium nostrarum Transsilvanarum super omnibus iniuriis, dampnis et nocumentis ac aliis malorum
generibus, quas et quae ipsi proxime praeteritis disturbiorum et seditionum temporibus usque ad ipsius dictae
electionis nostrae, vel in defensione eorum propria, vel alias qualitercumque quibuscumque commiserunt et
intulerunt quittos et expeditos commissimus decernentes ut nullus unquam hominum cuiuscumque status Ipsos
praemissorum occasione intra et extra iudicium impedire, turbare valeat atque possit aut praesumat
quovismodo”.
10 Ibidem, p. 25. „Intelleximus, quomodo mortuo nuper condam serenissimo Ladislao rege Hungariae
praedecessore nostro exorta in partibus nostris Transsilvanis quadam seditione, quam plurimi ex Saxonibus
nostris septem et duarum sedium Saxonicalium partium nostrarum Transsilvanarum ex causa seditionis
huiusmodi ad vestras possesiones, tenutas et dominia aufugissent et segregati fuissent […] quatenus visis
presentibus, omnes illos Saxones nostros, qui in sedibus praedictis tempore in praedicto ad vestras possessions,
tenutas et dominie disperse sunt, secundum quod iudices nostri sedibus in praedictis constitute vos superinde
requisitos habuerint, cum omnibus eorum rebus et bonis ad eorum pristina habitacula remittere debeatis”.
5
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între saşi împotriva voinţei lor în orice fel”, au fost încălcate11. Plângerea mai
arăta că, de ceva vreme, acel drept era nesocotit, iar mulţi dintre oficialii din
Transilvania şi Ungaria, cu oamenii lor, se găzduiseră în aşezările lor în mod
silnic, rechiziţionând alimente şi furaje, fără a plăti vreun preţ12. Solicitândui-se soluţionarea acestei situaţii, care se prelungise până la acel moment, regele
confirma scutirea petenţilor de obligaţia de găzduire şi interzicea tuturor
oficialilor să se găzduiască (descendere) între saşi sau să rechiziţioneze bunuri
împotriva voinţei şi privilegiilor lor13. Plângerea făcea referinţă la încartiruirea
în mod repetat a unor cete de oşteni în teritoriul scaunelor săseşti, în cursul
unor operaţiuni militare neprecizate. Cheltuielile legate de întreţinerea
contingentelor de oşteni fuseseră reglementate în cadrul actului de unire
frăţească de la Căpâlna, în care se preciza că alimentele necesare urmau a fi
cumpărate la preţul stabilit de juzi, dar se pare că acestea rămăseseră literă
moartă.
În 11 septembrie 1458, la cererea saşilor din Braşov, regele Matia
poruncea obştii secuilor să renunţe la toate ameninţările şi pretenţiile de
compensaţii solicitate braşovenilor, pe seama pierderilor de vieţi şi
vătămărilor suferite de ei în cursul unui conflict dintre cele două părţi. Regele
invoca deciziile decretului de amnistie, adoptat de congregaţia de la Pesta14.
În 24 octombrie 1458, Matia poruncea saşilor din Braşov să plătească
lui Ioan de Labathlan şi lui Ladislau de Pakos, comiţi ai secuilor, censul încasat
tradiţional la sărbătoarea Sf. Martin15. În 20 noiembrie, regele poruncea lui
Emeric diacul, comitele cămării de sare, şi vicecămăraşului de la Ocna Sibiului
să respecte dreptul saşilor din cele „şapte şi două scaune” de a lua sare
măruntă gratuit, la sărbătorile sfinţilor Martin, Gheorghe şi a regelui Ştefan,
potrivit privilegiilor lor de la regii Carol, Ludovic şi alţii. În acelaşi act, regele
poruncea saşilor să aducă la congregaţia generală de la Seghedin actele lor, cu
care să demonstreze drepturile respective16. Nouă zile mai târziu, regele îi
Ibidem, p. 26. „Quod licet ipsi per praedecessores nostros divos reges Hungariae in eo maxime libertati et
privilegiati fuerint, ut nullus Siculorum scilicet et Wolachorum ac alterius cuiuscumque dignitatis, status et
conditionis hominum contta eorum voluntatem in eorum medio ac super eos descendere posset aut praesumeret
quovismodo”.
12 Ibidem.
13 Ibidem. „[…] quatenus a modo in posterum super praefatos Saxones nostros contra eorum libertates
memoratas praeter eorum voluntatem, vel cum gentibus vestris vel alias quomodocumque descendere, bonaque
eorum auffere non praesumatis nec sitis ausi, aut sit ausus modo aliquali”.
14 Ibidem, p. 30. „[…] quomodo hiis novissime praeteritis disturbiorum temporibus vos contra eosdem cives
nostros Brassouienses et e converso, ipsi contra vos aliquem conflictum habuissetis seu habuissent, in quo
scilicet conflictu nonnulli tam ex vobis quam etiam ex ipsis civibus interfeci essent, alii vero diris vulneribus
sanciati. Nunc autem, uti nostre maiestatis declaratur, vos ratione vestrorum interfectorum et vulneratorum
eisdem minas imposuissetis, ipsos cives in eorum bonis et rebus dampnificare et spoliare praetendentes”.
15 Ibidem, p. 32.
16 Ibidem, p. 34.
11
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convoca pe reprezentanţii celor „şapte şi două scaune” la dieta de la Seghedin,
din 6 decembrie, unde aveau să se dezbată probleme de mare importanţă.
Scrisoarea regelui îi informa în legătură cu planurile sale de întâlnire cu regele
Bosniei, precum şi despre mersul negocierilor pentru recuperarea coroanei,
dar totodată le punea în vedere să nu zăbovească17.
În 19 ianuarie 1459, la Seghedin, regele a emis opt mandate regale,
având ca obiect diverse aspecte ale intereselor comunităţilor săseşti din
Transilvania. Astfel, a poruncit din nou cămăraşului sării de la Ocna Sibiului
să respecte privilegiul saşilor din cele „şapte şi două scaune” de a lua sare
măruntă18. Tot în 19 ianuarie, regele ordona tuturor autorităţilor din regat să
respecte scutirile de vămi şi taxele vamale ale saşilor din Sibiu şi din cele şapte
scaune, reprezentaţi de Nicolae de Ocna Sibiului şi Ladislau Kakas19. La
cererea saşilor din toate părţile Transilvaniei a interzis curtenilor, clienţilor şi
slujitorilor regali, aflaţi în misiune regală sau nu, care vor călători fără scrisori
regale, să pretindă sau să primească alimente şi furaje de la saşi20. Negustorii
saşi au fost, de asemenea, scoşi de sub jurisdicţia voievozilor şi
vicevoievozilor Transilvaniei, fiind puşi sub autoritatea judecătorilor din
scaunele săseşti21. Locuitorii Orăştiei au primit de la regele Matia confirmarea
unui act privilegial dat de Ioan de Hunedoara, prin care erau din nou readuşi
în obedienţa celor şapte scaune şi, în special, sub jurisdicţia Sibiului. Decizia
regelui era adusă la cunoştinţa castelanilor regali, cărora li se interzicea să-i
mai oblige pe locuitorii din Orăştie să presteze servicii la cetăţile regale sau
să-i prejudicieze în orice fel22. Reprezentanţii locuitorilor Braşovului şi ai Ţării
Bârsei au făcut plângere cu privire la perceperea de alimente şi furaje fără plată
de către voievozi, vicevoievozi şi alţi comiţi, încălcând astfel privilegiile lor şi
aducându-i la starea de sărăcie. La solicitarea lor, regele poruncea lui Ioan
Gereb de Vingard să pedepsească pe toţi violentes raptores ac victualium direptores
Ibidem, p. 35. „Quin in ipso festo loco in praedicto omnibus modis constituantur, ut tandem in ipso loco
ea, quae tractanda et disponenda fuerint in praemissis unanimi cum deliberatione peragantur. Nec aliquam
moram vobis in his queratis, quoniam dietam ipsam pro bono publico atque etiam commodo regni nostri in
loco praedicto tenendam indiximus. Ubi vero aliud feceritis dicta negotia inconsummata manerent, ad
dampnum eiusdem regni nostri non modicum. Secus ergo facere nullatenus praesumatis”.
18 Ibidem, p. 40-41.
19 Ibidem, p. 41-42.
20 Ibidem, p. 41. „[…] nullus omnino aulicorum et clientum vel nobis famulantium ad quascumque partes
de commissione vel sine commissione nostra, sine propriis litteris nostris deambulans pro sui vel equorum
suorum usu victualia sine pretio et solutione habere et recipere, exceptis ut prefertur his, qui de propria nostra
commissione cum literis propriis missi fuerint et destinati valeant et nec possint vigore et testimonio praesentium
nostrarum litterarum”.
21 Ibidem, p. 43.
22 Ibidem, p. 44 „[…] ad nulla servitia circa praedicta castra nostra facienda artare et compellere ipsosque
ratione praevia in personis rebusque et bonis eorundem quibusvis impedire, molestare et quolibet dampnificare
praesumatis”.
17
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şi să pună capăt rechiziţiilor23. În 18 septembrie 1459, regele Matia îi scutea
pe locuitorii oraşului Bistriţa de taxa impusă, dar totodată decidea să
retrocedeze localitatea lui Mihail Szilágyi, unchiul său, cu care se împăcase 24.
Aceasta este o serie de documente cu caracter reparatoriu, prin care
regele a căutat să consolideze vechile privilegiile ale comunităţii saşilor,
punând capăt unor abuzuri comise de autorităţile voievodale sau chiar de
reprezentanţii regelui. Confirmările de drepturi, privilegii şi scutiri au atins
aproape întreg ansamblul drepturilor comunităţii saşilor. Plângerile aduse de
reprezentanţii acestei stări privilegiate, la care regele a căutat să răspundă cu
măsuri reparatorii, au avut ecou şi în actul de unire convenit de stările ardelene
la Mediaş.
Elemér Mályusz aprecia că, în 1459, stările ardelene au încheiat un nou
act de unire, în condiţiile în care sistemul corporatist se maturizase în regat,
iar regele însuşi încurajase dezvoltarea sa. Autorul a observat că, deşi funcţiile
de voievozi erau deţinute de doi membri ai familiei Rozgony, regele l-a
împuternicit pe Ioan de Labathlan, comite al secuilor şi de Timiş, să convoace
adunarea. Acest detaliu explică, în interpretarea lui Mályusz, îndrăzneala
stărilor, care au stabilit prevederi ce nu puteau face parte din agenda trimisului
regal25. Un cercetător al instituţiilor medievale ardelene, Zoltán Kordé, a
examinat în mai multe lucrări evoluţia raporturilor dintre regele Matia,
voievozii Transilvaniei şi dinamica politică a relaţiilor dintre aceste instituţii şi
factorii de putere locali. Abordând problema consolidării controlului regal
asupra Transilvaniei între 1458 şi 1467, Kordé foloseşte termenul de étatism
transylvaine, pe care îl denumeşte cel mai mare inamic potenţial al regelui26.
Analizele sale, care combină istoria instituţiilor, a raporturilor politice şi
prosopografia, au indicat anumite caracteristici ale contextului în care a avut
loc unirea de la Mediaş. Coordonatele acestuia sunt date de raporturile dintre
rege şi deţinătorii funcţiilor de voievozi sau guvernatori.
Actul de unire a fost emis de capitlul din Alba Iulia la 3 decembrie
145927, după ce o congregaţie generală a reprezentanţilor nobililor, saşilor,
secuilor şi ai oraşelor Sibiu, Cluj şi Braşov avusese loc la Mediaş, în 25
noiembrie 1459, în duminica Sfintei Ecaterina. Adunarea a fost convocată de
Ioan de Lábathlan, comitele secuilor şi al Timişului, însărcinat al regelui.
Congregaţiile generale erau, de regulă, convocate de voievodul Transilvaniei
Ibidem, p. 44-45. Însemnarea de pe verso-ul documentului preciza că este vorba despre
inconsueto descensu castellanorum et muneralibus waywodarum.
24 Ibidem, p. 61.
25 Mályusz 1994, p. 45.
26 Kordé 2016, p. 103.
27 Gündisch et alii 1981, p. 64-68. Potrivit editorilor documentului, s-au păstrat trei versiuni
originale ale actului emis de capitlul din Alba Iulia, aflate la arhivele din Sibiu, Braşov şi ClujNapoca.
23
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după ce primea un mandat din partea regelui. O adunare a nobililor, saşilor şi
secuilor se desfăşurase la Turda, fiind atestată de la 1 octombrie la 7 noiembrie
1459. La acea congregaţie, Ladislau de Lábathlan, comite al secuilor, şi
căpitanii de Bistriţa, Ştefan de Hederfaya şi Mihail de Szentivan, fuseseră
judecători cu însărcinare deosebită din partea regelui pentru a face moderativo
iudicio in medio nobilium, Siculorum et Saxonum28. La 1 noiembrie 1459, aceiaşi
emitenţi dădeau un alt document tot din adunarea stărilor de la Turda29. În 7
noiembrie, cei trei judecători speciali emiteau un document, datat în tricesimo
octavo die congregationis nostre30. Probabil că necesitatea organizării unei alte
întruniri a celor trei stări a fost sesizată în timpul acelei adunări de la Turda,
dar nu am putut identifica niciun indiciu al iniţiativei de organizare a
congregaţiei de la Mediaş din partea stărilor ardelene. Nu este exclus, totuşi,
ca reprezentanţii lor să fi solicitat regelui autorizarea unui astfel de
eveniment31.
Adunarea a fost prezidată de Ioan de Lábathlan, împuternicitul regelui,
care a fost însărcinat să rezolve multe şi diverse probleme (de et super variis
pluribusque et magnae importantiae rebus et negotiis paulo ante supervenientibus credentiali
dumtaxat facultate suffultus)32. Fapt este că, în aceeaşi adunare de la Mediaş, au
fost aduse în atenţia însărcinatului regelui şi a reprezentanţilor stărilor şi alte
probleme decât cele legate de raporturile dintre comunităţile privilegiate.
Importanţa actului de unire de la Mediaş reiese din caracterul mult mai detaliat
şi mai elaborat al înţelegerii, comparativ cu cel al actelor unirilor frăţeşti din
anii 1437 şi 1438. Documentul emis de capitlul din Alba Iulia, la 3 decembrie
1459, arată de la început faptul că în temeiul însărcinării lui Ioan de Labathlan
de a rezolva o serie de chestiuni,
„aleasa şi cinstita, destoinica şi sârguincioasa şi preachibzuita obşte întreagă a
nobililor şi a fruntaşilor secuilor din toate neamurile, precum şi a fiecăruia din
cele şapte scaune ale saşilor, ale acestei părţi întregi sau a regatului
transilvan”33,

a prezentat în congregaţie statutul şi hotărârile adoptate.
Ibidem, p. 63.
Ibidem.
30 Ibidem.
31 Se păstrează un document, emis de Ioan de Lábathlan la Mediaş, în ziua de 26 noiembrie
1459, în care menţionează organizarea congregaţiei generale din această localitate.
Documentul se referă la problema apartenenţei scaunului Micloşoara la scaunul Şepşi; Arhiva
Naţională Maghiară (Magyar Nemzeti Levéltár), Budapesta, Dl. 36630, publicat în Szabó
1872, p. 181-184.
32 Gündisch et alii 1981, p. 64.
33 Ibidem, p. 63. „[…] egregia exspectabilisque necnon strenua et agilis atque circumspectissima universitas
tota nobilium ac procerum Siculorum quoque omnium generum necnon Saxonum sedium singularum septem,
totius partis huius seu regni Transsiluanensis”.
28
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Au fost de faţă atât episcopul Matei, cât şi împuterniciţii capitlului din
Alba Iulia, prepozitul Gotthard, Nicolae, arhidiaconul de Târnava, şi
Dominic, arhidiaconul de Dăbâca.
Înainte de a se menţiona punctele actului de unire, au fost indicaţi
reprezentanţii părţilor, având împuterniciri legale, care au venit în faţa
capitlului din Alba Iulia. Din partea nobililor, având scrisori de împuternicire,
întărite cu sigiliul vicevoievozilor anteriori, au venit Ioan, fiul lui Dionisie de
Ilia, şi Ladislau de Folt34. Ambii nobili făceau parte din ramurile din Ilia şi de
Folt ale neamului Akos35. Din partea secuilor au fost desemnaţi Martin de
Noşlac şi Andrei Chyko de Vereşmort (azi Unirea, jud. Alba), reprezentanţi
ai secuilor din scaunul Arieş36. Pentru saşii regali din cele „şapte şi două
scaune” şi din oraşele Braşov şi Cluj, au venit Iacob, judele de Sibiu şi Ioan
Zwlnd, Ioan Bogachy, orăşeni juraţi din Sibiu.
La primul punct se preciza că toată obştea nobililor, secuilor şi saşilor
(ipsa tota ac universalis communitas nobilium Siculorumque ac Saxonum) va respecta
veşnic hotărârile şi statutele adoptate în congregaţia de la Mediaş37.
Formularea a făcut loc şi declaraţiei de credinţă faţă de sfânta coroană a
regatului (sub firma sincerae fidelitatis coronae sacrae regni Hungariae semper
observandae) şi a credinţei creştine datorate lui Dumnezeu, sub care fuseseră
adoptate articolele actului de unire38.
Al doilea punct conţinea promisiunea de a respecta reciproc toate
drepturile, libertăţile şi privilegiile obţinute de strămoşii lor. Prevederea este
însoţită de justificarea acestei hotărâri, care invoca intenţia ca copiii şi urmaşii
lor să se bucure de o stare mai liniştită prin statut, să fie mai bogaţi prin
înlesnire şi mai fericiţi prin pace, iar prin gestionarea paşnică a lucrurilor şi a
bunurilor lor să poată arăta virtuţile lor cu mai multă seriozitate39. Referirea la
aspectele materiale, de care depindea fericirea generaţiilor următoare, poate fi
interpretată şi ca o aserţiune a unui ţel al actului de unire, şi anume opoziţia
faţă de încercările de stoarcere a unor noi impozite. Am văzut seria de acte
reparatorii, prin care monarhul a căutat să dea un răspuns favorabil
În 1459, vicevoievozi au fost Sigismund de Sártvány şi Ioan Farkas de Miercurea/
Szerdahely (Pall 1956, p. 504).
35 Diaconescu 2013, p. 250-252.
36 Jakó 1990, p. 383, 548-549. Andrei Czyko de Vereşmort a fost atestat în acte private din
1449 şi până în 1459. A fost căsătorit cu Veronica, fiica lui Gheorghe de Ciunga (comitatul
Alba); ibidem, p. 667, în septembrie 1468, Mihail Czyko de Vereşmort şi Martin de Noşlac
obţineau de la conventul Cluj-Mănăştur copia autentică a diplomei acordate scaunului Arieş
de regele Sigismund.
37 Gündisch et alii 1981, p. 65.
38 Lupaş 1942, p. 343-360.
39 Gündisch et alii 1981, p. 66. „[…] velle decet eorum ac prolium et posteritatum suarum tranquilliori
statu ac commodo uberiori paceque prosperiori et nihilominus rerum et bonorum ipsorum preservatione pacifica
omni qua possunt efficacia perspicacius providere”.
34
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plângerilor saşilor, referitoare la diferite încălcări ale drepturilor lor. Deşi
regele Matia a poruncit, în mai multe mandate, respectarea unor drepturi
specifice ale saşilor, se pare că această doleanţă s-a transformat în principiul
fundamental al celor trei comunităţi care au convenit unirea. Încălcările
anterioare ale drepturilor lor au determinat dorinţa stărilor de a garanta şi
printr-un document propriu acest ţel.
Al treilea punct prevedea sancţiunile de aplicat oricui ar fi nesocotit sau
ar fi încercat să submineze tratatul dintre cele trei stări, fie dintre locuitorii
Transilvaniei, fie dintre vecini. Sancţiunea, de fapt, consta din adunarea celor
trei comunităţi, care trebuiau să pornească împreună împotriva unor astfel de
oponenţi, a căror viclenie urma să fie frântă cu fermitate40. Astfel, stările unite
prevedeau măsuri concrete de contracarare a unor acţiuni de subminare a
tratatului din interior sau exterior (qui vel quis ex ipsis alias quipiam acolarum
incolarumque sive forensium), fără a indica vreun împotrivitor real, ci înşirând
posibilii inamici.
Al patrulea punct prevedea furnizarea ajutorului militar reciproc între
cele trei stări, în caz de tulburări şi orice fel de vătămări (impetitiones, iniurias,
adversiones ac quorumcumque nocumentorum). Naraţiunea articolului face referire la
numeroasele necuviinţe (importunitates), prigoniri (vexationes), pustiiri
(vastationum impetitionibus), prin care ţara fusese tulburată atât în părţile ei, cât
şi în întregime41. Stările privilegiate semnatare îşi asumau obligaţia de a trimite
informaţii despre astfel de probleme42, urmând ca destinatarii să-şi mobilizeze
forţele în ajutor, nu mai târziu de a opta zi de la notificare. Articolul este
important, prin precizarea principiului reciprocităţii ajutorului militar în
combaterea unor acte pe care le putem subsuma în categoria abuzurilor.
Vocabularul folosit pentru numirea acestor fapte, care puteau determina
mobilizarea ajutorului militar al stărilor, indică necuviinţe, prigoniri,
distrugeri. O analiză semantică a semnificaţiilor date de cei care au formulat
actul de unire termenilor de impetitiones, iniurias, adversiones, nocumenta, vexationes,
vastationes, nu poate fi efectuată în acest articol. Putem fi de acord cu David
Prodan, care afirma sensul social al unirii, dar acesta nu este singurul43. Dacă
Ibidem. „[…] extunc praenominatae nobilium, Siculorum et Saxonum universitates se coadunantes simul
et semel nullo discrepante contra talem contrariantem seu unionis concordiaeque et dispositionis huiusmodi
confoederatae pactum rumpere et infringere praesumentem seu praesumentes consurgere eiusque versutiam
brachio forti conterere, ac deinde in defensionem et sublevamen oppressi seu oppressorum intendere teneantur
et accelerare”.
41 Ibidem. „[…] cum regnum hoc totum Transsiluanense nedum partialiter set et universaliter
importunitatibus non nunquam vexationibus agitetur, variisque rebus adversis inopinatisque vastationum
impetitionibus undique conquassatur et casibus atteritur impraetermisse asperrimis”.
42 Ibidem. „[…] quasvis impetitiones, iniurias, adversiones ac quorumcumque nocumentorum tunc
ingruentium casus innotescere, significare, intimare et notificare teneantur et debeant”.
43 Prodan 1998, p. 116.
40
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ţinem cont de plângerile saşilor faţă de încălcările drepturilor lor, atunci
întrevedem încadrarea acelor fapte ca abuzuri ale reprezentanţilor regelui sau
ai voievozilor. Precizând obligaţia stărilor semnatare ale unirii de a notifica
celorlalte stări orice fel de impetitiones, iniurias, adversiones, nocumenta, se făcea un
pas, e drept numai teoretic, înspre crearea unor mecanisme interne de
rezolvare a problemelor, fără a-i mai implica pe reprezentanţii puterii regale.
Aşa cum am remarcat într-un studiu precedent, comunicarea între stări a fost,
în deceniile anterioare, întotdeauna mijlocită de autoritatea regală sau
voievodală, dar aici se pare că stările previzionau paşii de parcurs în vederea
îndeplinirii apărării reciproce a privilegiilor lor prin consolidarea legăturilor
dintre ele.
Al cincilea punct prevedea că niciun nobil, şi nici saşii sau secuii să nu
fie datori să slujească vreunui însărcinat regal trimis în Ardeal pentru
colectarea unor taxe. Acest articol menţiona, nu numai unul dintre motivele
de nemulţumire ale stărilor, ci şi măsurile concrete pe care le impuneau
membrilor lor. Era vorba de opoziţia lor faţă de taxele extraordinare solicitate
de reprezentanţii regelui, înainte, şi pe care se aşteptau să le solicite şi pe
viitor44.
Ar fi prea mult să credem că stările care au conceput actul au anticipat
politica fiscală a regelui Matia, care într-adevăr a constat din impunerea unor
taxe, în pofida promisiunilor sale de respectare a privilegiilor. Este mai realist
să legăm această prevedere de petiţiile comunităţilor săseşti către regele Matia,
prin care se solicita respectarea privilegiilor lor. Trebuie să remarcăm
radicalismul măsurii de a interzice nobililor, saşilor şi secuilor locali de a intra
în slujba trimişilor regelui45. Astfel de slujbe reprezentau surse importante de
venit pentru orice nobil, care aspira la îmbunătăţirea situaţiei sale materiale 46.
Se preciza, mai departe, şi care erau activităţile pe care aceşti localnici le-ar fi
putut presta în serviciul baronilor trimişi de rege, şi care le erau interzise,
anume ca:
„cu viclenie să se amestece, sfătuind chiar pe trimisul regal sau pe baron la
[perceperea de] găzduiri neobişnuite sau dări în merinde extraordinare, sau de
oricare plăţi extraordinare şi neobişnuite, sau introducerea oricărei taxe noi,
Gündisch et alii 1981, p. 66. „Quod dum et quando seu quotienscumque lapsu temporum regalis
excellentissima serenitas nuntios seu legatos suos prout supra opportunitate quavis ingruente […]”.
45 Ibidem. „[…] ex suis baronibus sive magnatibus partes ad istas seu regnum hoc Transsiluanense
transmitteret et extiterit transmissuros, tunc huic tali nuntio regio potenti et eius coetui nullus omnino ex
nobilibus sed neque ex Siculis aut Saxonibus totius partis seu regni huius cuiuscumque conditionis et status
sit, se adiungere debeat seu quavis ratione aut adinvento colore inhaerere eidem”.
46 O analiză a familiaritas şi consecinţele acestui tip de relaţii în societatea nobiliară sale, vezi
la Popa-Gorjanu 2007, passim. O analiză cuprinzătoare şi utilă verificării eventualelor
consecinţe ale acestor măsuri pentru perioada de după 1459, în cazul comiţilor şi
vicecomiţilor din Transilvania, vezi la Kovács 2014, passim.
44
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să îl sfătuiască să le solicite sau să le stoarcă, să îl informeze sau să îl îndemne
sau să îi dea garanţie”47.

Formularea acestui paragraf pare a fi şi un reproş la adresa unor localnici,
care, pentru avantajele personale obţinute din participarea la colectarea
taxelor, se puneau în slujba însărcinaţilor regelui. Logistica şi cunoştinţele
unor astfel de localnici aveau importanţa lor în eficienţa controlării
comunităţilor din Transilvania. Percepţia asupra unor astfel de colaboratori
interni ai voievozilor şi vicevoievozilor, pare să fi fost aceea a unor vinovaţi
pentru cereri de găzduire abuzive, pretenţii extraordinare de merinde, plăţi
neobişnuite sau introducerea de taxe noi. În enumerarea perceperilor abuzive,
întâlnim găzduirile şi rechiziţiile de merinde la care făceau referire plângerile
comunităţilor săseşti înregistrate de regele Matia în anul precedent adunării
de la Mediaş. O analiză prosopografică a slujbaşilor voievodali sau regali ar
putea furniza date suplimentare despre eventualii localnici, care luaseră parte
la astfel de perceperi abuzive, dar aceasta nu este efectuată aici.
Al şaselea punct prevedea obligaţia reciprocă de acordare a ajutorului
militar, şi, mai ales, impunerea condiţiei noi ca oraşele săseşti să primească în
interiorul fortificaţiilor lor pe nobilii şi pe secuii în căutare de adăpost, urmând
ca aceştia, la rândul lor, să participe alături de saşi la luptele de apărare
împotriva otomanilor. Preambulul paragrafului menţionează starea de
slăbiciune la care ajunseseră prin atacurile repetate ale turcilor, dar şi de pe
urma conflictelor, urii, duşmăniilor şi neînţelegerilor interne, care îi vlăguiseră
înainte de atacurile otomane. Pentru cele din urmă, se prevedea că, prin grija
obştească, şi acestea aveau să fie îndreptate48.
Al şaptelea paragraf cuprindea sancţiunile de aplicat nobililor, saşilor şi
secuilor, care ar fi îndrăznit să se opună sau să încalce prevederile actului de
înţelegere. Sancţiunile constau din pedeapsa capitală, confiscarea averii,
dezmoştenirea perpetuă şi exilarea urmaşilor lor, precum şi reducerea
homagium-ului lor la trei dinari49.
Actul de unire convenit de stările ardelene la Mediaş se distinge de cele
din 1437 şi 1438 prin câteva diferenţe. În primul rând, nu a mai fost stabilit
la iniţiativa unui reprezentant al regelui, ci la cea a stărilor. Ca atare, a avut
scopul de a propune soluţii la probleme concrete din perspectiva purtătorilor
conştiinţei regionale. Din documentaţia păstrată, am aflat despre o parte din
aceste probleme, aşa cum au fost ele reflectate de reprezentanţii saşilor în
Gündisch et alii 1981, p. 66-67. „[…] et dolose admiscere, ipsum quoque nuntium regium seu baronem
ad descensus inconsuetos sive victualia inusitata neve alias inusitatas quascumque inconsuetas exactiones
novitate quavis inducta faciendum, petendum et extroquendum inducere, informare ac suasum reddere seu
securum facere praesumat et attentet”.
48 Ibidem, p. 67.
49 Ibidem.
47
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raporturile lor cu regele Matia Corvin, şi care au constat, în general, din
încălcarea drepturilor şi nerespectarea privilegiilor lor. Am constatat că, prin
mai multe mandate regale, tânărul monarh a poruncit o serie de măsuri
reparatorii pentru doleanţele saşilor ardeleni. Nu putem preciza în ce măsură
nobilii sau secuii au fost de acord cu doleanţele comunităţilor săseşti, dar dacă
ele au stat la baza actului de unire, atunci este plauzibil ca reprezentanţii lor
să le fi considerat valide. Se pare că stările au fost de acord că era necesară o
reglementare internă a modului de rezolvare a acelor doleanţe prin refacerea
unirii.
Nu putem să delimităm contribuţia reprezentanţilor fiecărei stări în
parte la prevederile incluse în document, dar unele dintre ele se pot explica
prin experienţele reprezentanţilor stărilor, care i-au determinat să adopte
principiul respectării privilegiilor proprii şi măsuri de combatere a abuzurilor,
prin mobilizarea forţelor interne. Concesia saşilor, care permiteau nobililor şi
secuilor să se adăpostească în interiorul fortificaţiilor aşezărilor săseşti,
prevăzută de articolul şase, pare să fi fost o solicitare a celor două stări. În
cazul interdicţiei membrilor celor trei stări privilegiate, de a se pune în slujba
baronilor sau magnaţilor trimişi în Transilvania, conţinută de articolul cinci,
pare să fie o limitare pusă mai degrabă nobililor la solicitarea saşilor. Această
ipoteză ar trebui însă să fie susţinută prin analize prosopografice, care să
demonstreze implicarea nobililor locali în activităţile administrative şi militare
ale trimişilor regelui în Transilvania. Analiza ar trebui să se extindă şi asupra
perioadei care a urmat adoptării unirii de la Mediaş, pentru a verifica şi dacă
se pot detecta consecinţe ale sale.
Colaborarea stărilor în lupta împotriva celor ce s-ar fi împotrivit unirii
făcea parte din planul de consolidare a funcţionării întovărăşirii lor.
Sancţiunile aspre, precum pedeapsa capitală, confiscarea averii,
dezmoştenirea şi exilarea urmaşilor, diminuarea până la trei dinari a homagiumului nobililor, saşilor sau secuilor, care s-ar fi opus hotărârilor actului de unire,
indică o viziune ambiţioasă a funcţionării asociaţiei. Tocmai radicalismul
propunerilor este şi motivul pentru care putem să avem o poziţie
circumspectă cu privire la consecinţele practice ale acestui act. Identificarea
eventualelor consecinţe pe termen scurt şi mediu rămâne un subiect de analiză
al unui studiu viitor.
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