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fogaras vármegye
Erdeiben vadkan és barnamedve tanyázott…

Bevezetés

A területen, amely Dél-Erdély egyik leg-
forgalmasabb átjáró vidéke, a népvándorlás 
népei sorban megfordultak, megtelepedtek és 
elköltöztek. A vidék helyneveiben felfedezhet-
jük a szláv nyomokat, az oklevelekbõl kimu-
tatható legkorábbi helynévréteg 
azonban zömmel magyar eredetû 
és arról tanúskodik, hogy ezen a 
helyen a magyarok megelõzték 
az Árpád-korban ide telepített 
népelemeket. A magyarok a 
895-ben bekövetkezõ besenyõ-
bolgár támadás nyomán szállták 
meg Dél-Erdélyt is, majd 955 
után telepítettek ide besenyõ (tal-
mács) határõröket, s valószínûleg 
970 után vették igénybe nyári 
legelõnek a Gyulák családtagjai, 
s 1003 után az István király által helyükre 
ültetett vezérek. István az új államszervezet-
ében Fogarasföld területét fehérvármegyé-
hez kapcsolta. A területre legjellegzetesebb 
népelem a „blak”, ill. a román megjelenését 
a XII. század utolsó harmadára tehetjük, s a 
XIII. század elején Magyarországon egyedül  
Fogarasföld vidékét nevezték „blakok föld-
jének”, s így a vidék tekinthetõ a blakok elsõ 
telephelyének Magyarországon. 1252-tõl e 
vidékre értik a „kerci oláhok földje” kifejezést, 
mely nevét az akkori fõhelyérõl, a kerci cisz-
terci kolostorról kapta. Ez idõben a kolostor 

és a világi földesurak birtokai beleékelõdtek 
a román területekbe. Az olt folyó partján a 
XIII. század elejétõl magyar falvak létesültek, 
s attól délre román pásztorok éltek, de nem 
voltak helyhez kötött településeik. vladislav 
havasföldi vajda kezdte bojárokkal, cigányok-
kal és parasztokkal megtelepíteni az 1390 
után oklevelekben is feltûnõ elsõ román nevû 
falvakat az olt és a déli Kárpátok között.

földrajz és történelem

Fogaras vármegye területe 
két részre osztható fel: az észa-
ki, völgyes, dombos, termékeny 
földel rendelkezõ rész, és a déli, 
a Fogarasi-havasok által lefedett 
rész. A Fogarasi-havasok az egyik 
legmagasabb hegység volt a Ma-
gyar Királyságon belül, rengeteg 
óriási csúcs van itt: Negoj-Csúcs, 
Bu teanu-csúcs, Nagy-vist. A vár-
megyének több folyója is van: az 
olt, a Barca, a Sebes. A vármegyét 

északról Szeben és Nagy-Küküllõ vármegyék, 
keleten Brassó vármegye, délen Havasalföld – 
késõbb Románia –, nyugaton pedig Szeben 
vármegye határolta. Fogaras a termékeny 
völgylapályt a havasok zord régiójával egye-
síti. A vármegye északi határát képezõ olt 
mentén termékeny lapály terül el, melynek 
tengerfeletti magassága 400 és 470 méter 
között változik. A Fogarasi havasok nagy lán-
colata minden elõhegy nélkül hirtelen emel-
kedik ki. E nagy hegylánc, melynek fõgerince 
Románia felé határt képzi, Erdély legmaga-
sabb csúcsait egyesíti magában. Észak felé 

Egykori közigazgatási egység volt a 
magyar Királyság erdélyi, délkeleti 
részében. a vármegye területe jelen-
leg románia része.
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csak rövid, egymással párhuzamos ágakat 
bocsát, keleten a Barcza forrása feletti horpa-
dás választja el a Brassói-hegységtõl, melynek 
nyugati tagja a 2241 méter magas Királykõ 
egészen a vármegye területére esik, míg a 
Törcsvári-szoroson emelkedõ Bu csecsnek 
csak nyugati lejtõi számítanak Fo garas vi-
dékéhez. E két utóbbi hegytömeg aljában a 
Barcza termékeny rónája terül el, melyet nyu-
gat felöl a középmagasságú Per sányi-hegység 
határol. Ezen hegységbõl számos folyóvíz 
ömlik a lapályra, de nagyobb jelentõsége 
csak a Barczának van, mellyel a Törcsvári 
patakkal egyesülve Brassó vármegye földjére 
lép át. A földmûvelés csak az olt termékeny 
lapályára szorítkozik. Figyelmet érdemel az 
állattenyésztés. A lótenyésztés kevésbé fejlett, 
a szarvasmarha viszont jelentõsebb. A várme-
gye vadban is gazdag, a havasi patakok sok 
pisztrángot rejtenek.

A fogarasi végvár köré a XIII. században 
a magyar királyok a Havason túlról oláhokat 

telepítettek, amelyet terra Bla co rumnak, azaz 
románok földjének neveztek. II. András 
1224-ben a szászoknak adott kiváltságleve-
lében a szászok földjébe befoglalta az oláhok 
és besenyõk erdejét is, majd 1291-ben széke-
lyek, szászok és oláhok lakták, mint királyi 
telepesek. Az elsõ erõsség a mai vár helyén 
ekkor keletkezett, alapjait a Csák nembeli 
Pósa, Iv. Bélának erdélyi herceg korában 
tárnokmestere, egyben szörényi bán rakatta 
le. 1369-ben I. Nagy Lajos királyunk Lac-
kó (vladislav) oláh vajdának adományozta 
hûbérként Fogaras vidékét, aki címébe veszi 
a Fogarasi hercegi címet is. Hunyadi Mátyás 
király 1464-ben elvette a havasi vajdától és 
Geréb Jánosnak adta. A Xv. század végén 
Corvin János birtokolta, majd II. Ulászló 
1505-ben Bornemisza Jánosnak adta, aki 
Tomori Pált küldte a Fogaras vidékre vár-
nagynak. 1526 után Majláth István, az oláh 
Boér családból származó erdélyi vajda kapta 
meg. A XvI. század második felében Fogaras 

Fogaras vármegye helye a törtÉnelmi magyarországon
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várából és 64 faluból álló zászlós uradalom 
jött létre, mely csak a várnak adózott és 
nyújtott katonai szolgálatot. 1567-ben Békés 
Gáspár zálogul kapta, 1573-ban Báthory 
István foglalta el, 1589-tõl Báthory Boldi-
zsárné, majd 1595-tõl Báthory Zsigmond 
felesége vált a vidék birtokosává. 1599-ben 
Mihály vajda feleségéé lett. Bethlen, a Rá-
kócziak és Apafi fejedelemsége alatt Fogaras 
vidéke a fejedelemasszonyok birtokává vált. 
Amikor 1690-ben megszûnt az Erdélyi Fe-
jedelemség, a kincstár vált birtokossá. Mária 
Terézia 1758-ban az erdélyi kancellárnak, 
majd 1762-ben az erdélyi szász univerzitás-
nak zálogosította el 99 évre. 1765-ben az 
erdélyi határõrvidék felállításakor 11 község 
egészen, 28 pedig részben határõrökké lett, 
s a fölállított oláh határõrezred eloláhosította 
Fogaras vidékét. 1874-ben zárult le a kivál-
tási per, s birtoklási joga ismét a kincstárra 
szállt. 1876-ban a vidékhez csatolták az olt 
jobb partján fekvõ Felsõ-Fehér vármegyei 
községeket, a területet Fogaras vármegyévé 
szervezték. 1918-ban román csapatok száll-
ták meg, majd 1920. június 4-én a trianoni 
békeszerzõdés Romániához csatolta, ahol 
az 1925., 1938., 1950., 1960. és 1968. évi 

közigazgatási átszervezéssel megszüntették, a 
vármegye területét Sze ben és Brassó megye 
között felosztották.

lakosság
1880-ban 84571 fõ, 1910-ben 95174 

fõ volt a lakossága, így népességileg az ország 
57. vármegyéje volt, a ritka népességûek közé 
tartozik. Tekintsük át a lakosság nemzetiségét 
és vallási hovatartozását az 1910-bõl ránk 
maradt adatok alapján:

Magyar 6466 fõ 6,7%
Német 3236 fõ 3,4%
oláh 84436 fõ 88,7%
Római katolikus 3024 fõ 3,17%
Görög katolikus 23651 fõ 25,7%
Evangélikus 2441 fõ 2,56%
Református 2768 fõ 3,96%
Unitárius 482 fõ 0,5%
Görögkeleti 61881 fõ 64,9%
Izraelita 905 fõ 0,95%

Foglakozását tekintve a lakosság nagy 
zöme õstermelõ, iparral és kereskedelemmel 
kevesen foglalkoztak. Közlekedésben a Ma-
gyar királyi Államvasutak Nagyszeben–Bras-

Fogaras vára
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só vonala szeli át hosszan a vármegyét.

Közigazgatás

Területnagyságra Magyarország 53. vár-
megyéje (2433 km2). 1910-ben a vármegye 
négy járásra volt felosztva:

 Alsóárpási járás, székhelye Alsóárpás. 
 Fogarasi járás, székhelye Fogaras, 

mely rendezett tanácsú város.
 Sárkányi járás, székhelye Sárkány.
 Törcsvári járás, székhelye Zernyest. 

A vármegye székhelye Fogaras, mely 
egyben rendezett tanácsú város. 14 nagykö-
zség, 74 kisközség, 41 puszta és telep. 3 római 
katolikus egyházközsége tartozott az erdélyi 
püspökséghez, 47 görög katolikus a fogarasi-
gyulafehérvári érsekséghez, 70 görögkeleti az 
erdélyi metropolitához, 3 evangélikus és re-
formátus az erdélyi egyházkerülethez, 1 fília 
a kolozsvári egyházkerülethez és mûködött 
egy izraelita anyakönyvi hivatal is.

fogaras várának történeti leírása

(varjú Elemér „Magyar várak” címû, 
1932-ben megjelent könyvében így ír Fo-
garas váráról:)

„volt idõ, mikor Fogaras várát Erdély 
legbiztosabb erõsségének tartották, mely 
minden csapatnak ellenállt. Zöme hatal-
mas négyszögû épülettömb, téres udvarral. 
Sarkait a síkföldi váraknál szokásos módon 
erõs, sokszögû tornyok zárják le. A belsõ 
vár körül állnak a melléképületek, s vaskos 
bástyák által védett tömör falak szolgál-
nak külsõ védõöv gyanánt. E falak lábát 
hajdan szokatlanul széles ároknak az olt 
folyóból táplált vize mosta. A mindennemû 
megrohanást és aknatámadást lehetetlenné 
tevõ vízen át szétszedhetõ híd vezetett a 
zömök, erõteljes kaputoronyhoz. A belsõ 
vár, amióta a XvI. század elején újra épült, 

fejedelmi igényeknek megfelelõ módon volt 
felszerelve. Apaffi Mihály feleségestõl nagyon 
kedvelte Fo garast. Az õ korából fennmaradt 
leltár szerint az elsõ emeleten volt a flandriai 
kárpitokkal ékes ebédlõterem, az audiencia-
szoba, a fejedelem s a fejedelemné egy-egy 
belsõszobája, a fõkomornyik szobája, az 
udvari frájoké és két nappali társalgó, ahol 
1egtöbbet tartózkodott a fejedelmi család. 
volt tágas kápolna a belsõ várban, itt volt a 
várkapitány lakása is, úgyszintén a számtartó, 
udvarbírák, sáfár, komornyikok, hoppmester, 
pohárnokok szállása, vendégszobák, sokféle 
raktárak, kamrák, »boltok« stb. A külsõ vár 
öt hatalmas bástyájára s a falakra ötven ágyút 
lehetett felvonni; ezeket és a sok szakállast, 
kézi-puskát három »portartó« raktárból lát-
ták el a szükséges puskaporral.”



A várat 1310-ben Apor László építtette. 
A XIv. században a havasalföldi fejedelmek 
birtoka lett, de 1464-ben Hunyadi Mátyás 
kivette a kezükbõl. 1540-ben Török Bálint 
ostromolta, majd a török. 1588-tól az erdélyi 
fejedelmek feleségének birtoka. 1599-ben 
vitéz Mihály havasalföldi vajda foglalta el 
és feleségének adományozta. 1605-ben a 
közeledõ Bocskai hírére õrsége fellázadt és 
átadta. 1661-ben a török ostromolta és el 
is foglalta. 1675. április 28-án itt kötötték 
meg a fogarasi szerzõdést, melyben a lengyel 
és a francia király a kurucok megsegítésére 
vállalt kötelezettséget, a szerzõdést a törö-
kellenes háború miatt nem hajtották végre. 
1685. február 22-én az itteni országgyûlésen 
emeltek hûtlenségi vádat Thököly Imre el-
len, és döntöttek birtokainak elkobzásáról. 
A kurucok eredménytelenül ostromolták. 
I. Apafi Mihály fejedelem idején ez volt a 
fejedelemség tényleges székhelye, itt halt meg 
a fejedelem 1690. április 15-én. 1878-ban a 
vármegye székhelye lett.

Könyves Péter


