
THE FORTRESS OF ORADEA AND ITS LEGENDS  

 

The legend of the founding of the city 

There are many stories and legends that link to this city and fortress, but none is more 

important than the legend of its founding because it is centred on logic, if that were 

not ... maybe the city would not be on the map anymore. 

The legend says that in 1092, King of Hungary (Ladislau I) is hunting through the 

Criș and getting dark, decides to set up the camp here. Once in a deep sleep, Vergin 

Mary appears to his dream and tells him to raise a church in that place. Being in love 

with this place, he tells his men that after his death he wants to be buried in the church 

he is to built in honor of the the Mother of Jesus. Due to his devotion to Christianity, 

and especially to Catholicism, Ladislau, also called the Holy, attracted thousands of 

pilgrims to his tomb, which motivated the Hungarian kingdom to fortify the church, 

thus leading to the development of the surrounding region.  

 

Another legend relates to the conquest of the city by the Tartars 

In 1241 the Tatar invasion reached the Criş area, devastating everything behind them. 

At that time the city of Oradea looked differently – the gortress was protected by a 

wave of earth and palisades, stone walls and towers from place to place. The first 

Tartars who came here were archery horsemen, who did not succeed in damaging the 

massive fortress and therefore they left the place. Seeing this, the city’s guards left the 

bridge down to celebrate the ‘victory’. Not before long, at night, when the watchmen 

were dazzled with wine and beer, the Tartars returned and set fire to the city. This was 

the start of the modernization process of the fortress and its construction in heptagonal 

shape, as well as the building of a monumental Gothic cathedral which today no 

longer exists. 

 

The legend of Ottoman conquest of the city 

The Ottoman offensive to Central Europe bypassed Oradea, so that when Buda fell 

into the hands of the sultan, Alba Iulia and Timișoara were already administered by 

the Ottomans, which made Oradea a non-Ottoman place. The reason is that the sultan 

wished to conquer the city in the winter when he expected the water from the 

fortress’s to freeze, but the ditch was fed by the Peța brook that brought thermal 



water. This reason was held until 1660 when Ali Paşa started from Timişoara with 

45,000 soldiers to the citadel of Crişul Repede. It took 45 days for the siege, for the 

Ottoman Turks could not cross the ditch and the cannons on the Mushroom 

(Ciuperca) Hill could not tear down the massive walls of the fortress. The mischief 

came when to the miller’s sons were held hostages and the wife, being grieved, 

negotiated the ransom of her sons by revealing the secret of where to dig to evacuate 

the water from the ditch.  

Few know this, but when the Ottomans conquered the fortress, the first Bible 

(translated into Hungarian) was there, too. Showing religious tolerance, Pasha let the 

priests take the Bible and go away. 

 

The legend of French soldiers 

Archival documents often show evidence of pro-Napoleon propaganda and 

recruitment announcements in the French Army for the Russian campaign. The 

damage caused to the town and the peasants’ household distructions were not only on 

their departure from here but also on their coming back. 

Once returned from the failure of the invasion of Russia, many French soldiers were 

accommodated in the city of Oradea. Because they did not present a direct danger, the 

commander of the fort gave them permission to go out in the city. The charm and 

manners of the French enchanted the women in the city, but the problem arose when 

they broke up families. At that time, the ‘injured’ men complained to the bishop, who 

in turn asked the commander to keep these soldiers within the walls of the fortress and 

stop them from leaving for the city. 

 

The backstories, legends and curiosity stories easily awaken interest in local 

history, and Oradea brings smiles on faces along with the great deeds. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpxb-p0uzaAhXJZlAKHY5DASsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.crisana.ro/stiri/restituiri-24/aparitia-orasului-oradea-prin-manastirea-catolica-a-sf-ladislau-152264.html&psig=AOvVaw2Ec0nR1fO2CiAVft9F1NH2&ust=1525543401743514


CETATEA DIN ORADEA ȘI LEGENDELE EI  

 

Legenda întemeierii orașului 

Există multe povești și legende care se leagă de acest oraș și de cetate, dar niciuna nu 

e mai importantă decât legenda întemeierii orașului, fiindcă mergând pe logică, dacă 

aceasta n-ar fi…poate orașul n-ar mai fi pe hartă. 

Legenda spune că prin 1092, regele Ungariei (Ladislau I) se afla la vânătoare prin 

Țara Crișurilor și lăsându-se noaptea, au hotărât să facă tabăra aici, pe Crișul Repede. 

Odată căzut într-un somn adânc, în vis i-a apărut Fecioara Maria, care i-a spus să 

ridice o biserică în acel loc. Îndrăgostit fiind de acest loc, a lăsat vorbă ca la moartea 

sa, rămășițele sale pământești să fie aduse în biserica ridicată de el în onoarea 

Fecioarei Maria. Datorită devotamentului său față de creștinism și în special 

catolicism, Ladislau, numit și cel Sfânt, a atras mii de pelerini la locul de veci, ceea ce 

a motivat regalitatea maghiară să fortifice biserica, ducând prin urmare la dezvoltarea 

regiunii din jur. 

 

O altă legendă e cea legată de cucerirea cetății de către tătari 

În 1241 invazia tătarilor ajunge în zona Crișurilor, devastând totul în urma lor. La data 

resprectivă, cetatea Oradiei se prezenta sub o altă formă, fiind protejata de un val de 

pământ și palisade, ziduri de piatră și turnuri în anumite locuri. Primul val de tărari 

care au ajuns aici erau călăreți arcași, care nu au reușit să producă pagube importante 

masivei cetăți și prin urmare au plecat mai departe. Văzând acestea, străjerii cetății au 

lăsat podul jos sărbătorind această „victorie”. Nu mult a durat această sărbătoare, 

fiindcă noaptea, când străjerii erau amețiți de vin și bere, tătarii s-au întors incendiind 

cetatea. Acest fapt a deschis calea modernizării cetății și construirea acesteia sub 

formă heptagonală, precum și ridicarea unei catedrale gotice monumentale ce astăzi 

nu mai există. 

 

Legenda cuceririi cetății de către otomani 

Ofensiva otomană spre centrul Europei a ocolit Oradea, astfel că în momentul în care 

Buda a căzut în mâinile sultanului, Alba Iulia și Timișoara erau deja administrate de 

otomani, ceea ce făcea din Oradea o insulă non-otomană. Motivul poate fi faptul că 

sultanul și-a dorit să cucerească cetatea iarna, și se aștepta ca apa din șantul cetății să 



înghețe, însă șanțul era alimentat de pârâul Peța care aducea apă termală. Motivul 

acesta a ținut până în 1660 când Ali Pașa pornește din Timișoara cu 45000 de oșteni 

spre cetatea de pe Crișul Repede. 45 de zile a durat asediul, fiindcă turcii otomani nu 

puteau trece șanțul iar tunurile așezate pe Dealul Ciuperca nu puteau dărâma zidurile 

masive ale cetății. Ghinionul a venit când pașa i-a luat ostatici pe băieții morarului, iar 

soția acestuia, fiind îndurerată, a negociat răscumpărarea fiilor prin dezvăluirea 

secretului cetății, indicându-le otomanilor locul unde să sape pentru a putea evacua 

apa din șanț. 

Puțini știu asta, dar în momentul cuceririi cetății de către otomani, în interior se afla 

prima Biblie tradusă în limba maghiară. Dând dovadă de toleranță religioasă, Pașa i-a 

lăsat pe preoți să plece împreună cu Biblia. 

 

Legenda soldaților francezi 

În documentele de arhivă apar adesea dovezi ale propagandei pro-Napoleon și 

anunțuri de recrutare în armata napoloniana pentru campania din Rusia. Pagubele 

produse orașului și gospodăriilor țărănești de către acești soldați nu au fost doar la 

plecarea în campanie, ci și la întoarcere. 

Odată întorși din eșecul invadării Rusiei, o parte din soldații francezi au fost cantonați 

în cetatea din Oradea. Fiindcă nu prezentau un pericol direct, comandantul cetății le-a 

dat permisie să plece în oraș. Șarmul și manierele francezilor au făcut furori printre 

femeile din oraș, însă problema a apărut când aceștia au destrămat familii. În acel 

moment, bărbații „păgubiți” s-au plâns episcopului, care la rândul lui i-a cerut 

comandantului să-i încarcereze pe acești soldați și să nu le mai dea voie în oraș. 

Poveștile de culise, legendele și curiozitățile trezesc ușor interesul pentru istoria 

locală, iar Oradea nu se lasă mai prejos, aducând zâmbete lângă faptele mărețe. 
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