
Nicolaus Olahus
Etnic roman nascut la Sibiu, in 10 ianuarie 1493, Nicolaus Olahus a fost un ilustru reprezentant al
Umanismului european, ce a lasat posteritatii o opera prin care neamul romanesc si-a afirmat vocatia
creatoare si atasamentul la valorile culturii europene. Provenind din " os domnesc ", ruda fiind cu Vlad
Tepes si nepot al lui Matei Corvin, Nicolaus Olahus a ocupat o serie de functii nobile si bisericesti fiind
rand pe rand paj la curtea regelui Vladislav, secretar al reginei Maria a Ungariei, regenta a Olandei, iar
apoi al regelui Ludovic al II-lea. 
 În 1542 devine episcop de Zagreb, iar un an mai tarziu si episcop de Agria. În anul 1553 este numit
arhiepiscop de Strigonium si mitropolit primat al Ungariei, pentru ca in final sa ajunga regent si
guvernator al Regatului Ungariei. Cunoscator a sapte limbi straine intre care cele doua clasice (latina si
greaca) Nicolaus Olahus a cucerit Europa secolului al XVI-lea prin mintea sa limpede si ascutita, educata
si echilibrata, inventiva si spontana avand legaturi stranse cu marile figuri ale vremii printre care si
Erasmus de Rotterdam. Dintre cele 12 titluri ale operei sale, cele mai importante scrieri, Hungaria si
respectiv Attila aveau sa aduca pretioase informatii istorice si topografice despre Transilvania si Ungaria.
Prin calitatile sale diplomatice-a fost consilier al imparatului Ferdinand I al Sfantului Imperiu
Romano-German-Olahus a avut o influenta covarsitoare in luarea deciziilor politice din Europa Centrala,
activand in special in interesul Bisericii Catolice. 
 Lucrarea sa de capatai, Hungaria se dovedeste o adevarata cronica privind etnogeneza comuna a
poporului roman din toate tarile, respectiv caracteristicile locuitorilor din fiecare  provincie in parte.
Olahus a sprijinit cu toata puterea si convingerea sa contrareforma indreptata impotriva cultelor
protestante, demarand o reforma scolara si invitand in Ungaria ordinul calugarilor iezuiti. Nicolaus
Olahus a murit insa departe de tara, la Bratislava, in data de 14 ianuarie 1568, fiind inmormantat la
Tyrnavia. Marele nostru istoric Nicolae Iorga spunea ca " romanii trebuie sa se mandreasca cu Nicolus
Olahus, cel care desi cancelar al regatului maghiar din secolul al XVI-lea, nu si-a ascuns niciodata
originea, semnand operele sale cu hotarare:Olahus-romanul ".  
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