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1806–1869: Türkös, Csernátfalu és Hosszúfalu részlete a Második Katonai 
Felmérés térképein. 

Először Bécsben, majd Budapesten ta lál-
koztam a Monarchia katonai fel mé ré sei vel. 
Érdekes találkozások voltak. Az ajtó mel lett 
a Monarchia térképe, rajta négy zet háló. 
Minden egyes kis négyzet a tér ké pen 
egy külön szobát jelentett a térkép tár ban. 
Kikerestem a Barcaságot, majd be lép tem 
a megfelelő szobába. Itt az ajtó mel lett a 
Barcaság nagyfelbontású térképe, raj ta 
négyzetháló. Minden egyes kis négyzet egy 
szekrényt jelentett a szobában. Ki ke res tem 
Hétfalut, majd a megfelelő szek rény hez 
mentem. Rajta Hétfalu nagy fel bon tású 
térképe, a térképen négyzetháló, min den kis 
négyzet egy fiókot jelentett a szek rényben. 
A fiókokban Hétfalu meg fe le lő részeinek 
1:28 800 léptékű térképei, a me lyeken jól 
kivehetők a házak, kertek, siká torok, dűlők, 
patakok, dombok stb.

Mindez 1806–1869 között készült. Ez 
az Oszt rák-Magyar Monarchia Második 
Ka to nai Felmérése.

A harmadik találkozás már otthon, dol-
go zószobámban valósult meg. Ekkor a 
tel jes térképtár digitalizált változatával 
talál koz tam DVD-n. 2007-ben adta ki az 
Ar ca num Adatbázis Kft. és a Magyarországi 
Had történeti Intézet és Múzeum Timár Gá-
bor, Biszak Sándor, Molnár Gábor, Székely 
Ba lázs, Imecs Zoltán, Jankó Annamária 
mun káját: Erdély az első és a második Habs
burg katonai felmérés térképein.

*
Az Első (jozefiánius) Katonai Felmérést 

Má ria Terézia és II. József korában, 1763–
1785 között hajtotta végre a királyi-császári 
Fő szállásmesteri Kar.

Az Osztrák Monarchia szükségesnek 
é rez te olyan részletes térképek készítését, 
a melyek az egyes tartományokat külön-
kü lön ábrázolják, de olyan térkép is kellett, 
a mely a hatalmas Habsburg földbirtokokat 
egy befüggően mutatja be. Ez azonban nem 
csak a Monarchia kívánalma volt, ugyan-
úgy fontosnak érezte ezt a majorságát ve-
ze tő földbirtokos, mint ahogy a polgár és 
a katona.

Josef Paldus (A Habsburg Birodalom 
ka to nai felmérése II. József korában, Bécs, 
1919) szerint az első felmérésekhez csak 
korlátozott eszközök álltak rendelkezésre, 
a térképek állványos tájoló segítségével, 

szem mérték alapján és fokhálózat nélkül 
ké szültek. Számos gyorsan elkészített tér-
kép vázlat mellett léteztek olyan művek is, 
me lyek nem voltak túl értékesek, nap jaink-
ban azonban csodálatra méltóak, mint pél-
dá ul a pergamenből készült sorozat; a spa-
nyol örökösödési háború idején készült, az 
1702–1718 között folytatott hadjáratokhoz 
hasz nált hadműveleti térképek, melyeket 
Sa volyai Jenő kérésére, Cyriacus Blödtner 
csá szári mérnök készített; a cseh és morva 
terü letek felmérései 1708–1712-ig, melyet 
Mül ler százados és udvari mérnök készített; 
va lamint a Burgau őrgrófságot ábrázoló 
nagy térkép, mely 1749–1753-ig készült 
Kol leffel főhadnagy munkássága nyomán. 
Ez a térkép azért is különleges, mert any-
nyira részletes, hogy még a katolikusok és 
izraeliták által lakott házakat is különböző 
mó don jelölte.

1763-ban a hubertusburgi béke után, 
Má ria Terézia császárnő elrendelte gróf 
Leo pold Daun és gróf Franz Moritz Lacy 
tá bor nagyok – aki akkoriban a hadsereg fő-
szál lásmestere volt – javaslatára a Habs burg 
Birodalom örökös tartományainak ka to nai 
felmérését.

22 év alatt számos, a Habsburg Biro da-
lom hoz tartozó királyságot és országot, az 
Észa ki-tenger partvidékétől Orsováig nyúló 
te rületeket katonailag felmérték, majd ké-
sőbb a felmérési területek a Moldva és a 
Ha vasalföld vidékeivel egészültek ki.

Ezt a feladatot már nem tudta egy ember 
elvégezni, hanem szükség volt egy Ve zér-
karra és egy szervezetre, aki mindezt jól 
megtervezte. A felmérés és a térképezés 
a Császári-királyi Főszállásmesteri Kar – 
a mely a haderő tisztjeiből tevődött össze 
– ve zetésével folyt, az ezredekből vezényelt 
tisz tek irányításával. Kemény munka volt 
ez, sok szorgalmat és kitartást követelt. 
Ha tal masat alkottak, a világ összes országát 
fe lülmúlva, hiszen sem a Franciaországot 
áb rázoló, César Francois által készített, 
„Cas sini de Thury” elnevezésű 1750–1793 
kö zött, 1:86 400-as méretarányú térkép, 
sem a gróf Karl Scmettau ezredes által 
ké szí tett, II. Frigyes korából származó tér-
kép – amely a porosz területeket a Weser 
folyó tól keletre ábrázolja – nem hasonlítható 
össze nagyságát és méreteit tekintve a „Jo-

sephi nische Aufnahme” néven ismert, első 
ka tonai felmérés térképeivel. A kicsitől a 
na gyobb felé haladva dolgoztak, általános 
tri gonometriai hálót nem vettek alapul. Az 
egye düli kívánság az volt, hogy a lehető leg-
rö videbb időn belül a Birodalom országairól 
és tartományairól elészüljön egy térkép. 
Jo sef Paldus szerint „Aki ma kézbe veheti 
eze ket a mesterien megmunkált, színes tér
képszelvényeket, melyek száma né hány ezer, 
bizony tátva marad a szája.”

Erdélyt Mária Terézia 1765. február 10-
én emelte Nagyfejedelemséggé. Hor vát-
or szággal ellentétben, teljes autonómiával 
ren delkezett és az erdélyi Udvari Kancel-
lá riában saját hellyel, kormányzattal, pénz-
ü gyekkel (Thesauriat), királyi ítélőtáblával 
és Nagyszebenben saját országgyűléssel 
ren delkezett. A terület 11 megyéből és 2 
kör zetből állt; a vezetés és a közigazgatás 
ha sonló volt Magyarországéhoz – a szé ke-
lyek országában 5 szék volt: Gyergyó, Csík, 
Háromszék, Maros Udvarhely, Ara nyos. A 
katonailag rendezett Határőr vi dék hez nem-
csak nemesek, hanem közszabad szé kelyek 
is tartoztak, és ez tovább oszlott gya logságra 
és lovasságra. A székek élén a Fel ső Királyi 
Ülnök (Oberkönigsrichter), az egyes székek 
élén pedig a Királyi Ülnök (Kö nigsrichter) 
állt. Szászországhoz a kö vet ke ző székek 
tartoztak: Szászvár, Müh len bach, Reis-

mark, Nagyszeben, Újegyház, Nagy sink, 
Segesvár, Kőhalom, illetve a kö vet kező 
körzetek: Beszterce (Nösnerland) és Brassó 
(Barcaság). A szászok szabadon él tek, csak 
a fejedelmi adót kellett a birtokaik u tán 
fizetniük, saját maguk választották meg 
elöljáróikat, igazságszolgáltatásukat, és más 
privilégiumokkal is rendelkeztek; a szé kek 
és községek rendelkeztek saját Királyi 
Ül nökkel, polgármesterrel, és törvényszéki 
bíró val. Nagyszebenben gyűltek össze a 
szé kek képviselői, de a szászoknak a szász 
Nem zeti Egyetemen (Universitas Saxo num) 
saját tartománygyűlésük volt. A Nem ze ti 
Egyetem élén az úgynevezett Sach sen graf 
állt, aki Nagyszeben Királyi Ülnöke volt.

József császár az 1784. július 3-i dek-
ré tum értelmében Erdély régi felosztását 
meg vál tozatta és három fő területre osztotta 
be: Ma gyarországhoz tartozó területek, 
székely te rületek, szász területek, székeikkel 
és me gyéik kel együtt, majd végül az egész 
or szá got 11 megyére vagy vármegyére 
osz tot ta, és ebből a következő évben három 
kör zetet hozott létre, mégpedig: fogarasi, 
nagy szebeni, és kolozsvári körzeteket. Az 
1785. március 18-án kiadott dekrétumban 
II. József császár a magyar me gye rend szert 
is átformálta és az országot tíz ke rü let re 
osztotta.

(Folytatása a 3. oldalon.)
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Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

Bencze Mihály

 N é v f e j t e g e t é s e k

Hogyan látnak mások?

 H é t f a l u r ó l  í r t á k . . .

Bácsfalu és Türkös
László Gyula és külföldi történészek is a 

Bács, Bécs, Pécs helységneveket hun-avar 
ere detre vezetik vissza.

Bécs a nyugati avar birodalomban fontos 
gaz dasági és katonai szerepet töltött be. 
Bécs határán belül legalább nyolc avar 
te le pülés volt, amit igazolnak a feltárt avar 
te metők. A Stefans-dóm (István-templom) 
alatt is avar temető van.

Hasonló a Bács nevű helységek körüli 
hun-avar temetők leletanyaga. Mindezek 
a hun-avar folytonosságot bizonyítják több 
év századon keresztül.

A hun-avar birodalom fontos cso mó pont-
ja volt a Tömösi-átjáró.

A bolnoki vár, tatárhányás és a barcasági 
vár rendszer maradványai a hun-avar épít-
ke zés jellegét hordják magukon. Bácsfalu 
a bolnoki várvédő hun-avarok által lakott 
fa lut jelent. A Bolnok pedig elsőszülöttet, 
azaz örököst.

Hunfalvy Pál szerint az avarok türkök 
lé vén, a szkíta hunfajból származnak.

Az Aral-tó, a Don és Volga folyók és a 
Kau kázus-hegység, tehát vizek és hegyek 
kör nyékén laktak. Ezen ősi életterek, be-
nyo mások irányozták európai végleges 
ha zá jukat is. Eredeti nevük var-chun, és 
hu nok nak nevezték őket. Róluk Pál diakó-
nus azt írja: „Avares postea appellati sunt 
de proprii regis nomine” (avar nevüket az 
Avar nevű királyuktól kapták).

A türkök türzséből kétszázezer fegyveres 
a Fekete-tenger felé tartott. Kandikh kö ve-
tük a keleti császártól 537-ben földet kért, 
de csak segélypénzre kaptak ígéretet Így el-
foglalták Moesiát, Alsó-Pannóniát és a Du-
na mentét (ezt átadták a longobárdok, akik 
Itáliába mentek Naser segítségére). Ba ján 
kagánjuk idején birodalmuk a Don fo lyótól 
az Enns folyóig tartott. Az utolsó okmány 
826-ban említi az avarok nevét, mi dőn II. 
Jenő pápa Avaria püspökéül Theodorikot 
nevezi ki, és annak székhelyéül Pozsonyt 

tűzi ki, Anno Salzburgi érsek jog ha tósága 
alá rendelvén.

Türkös falunk szintén hun-avarok által 
la kott falut jelent, de a második védvonal-
hoz tar tozót. A várrendszeren kívüli csatát 
vise lők szálláshelye.

A hun-avar védelmi gyűrűk környékén 
sok az -an, -en, -on, -un ragú és -any, -eny, 
-ony, -uny-ra lágyított ragú helységnév 
(Pozsony, Sopron, Moson, Bény, Kóny, 
Radvány, Tarján, Doboly, Zajzon stb.)

Kievet (eredeti nevén Kővár) az avarok 
alapították 558-ban, majd Álmos teljesítette 
ki a magyar kardkovácsok híres városává. 
A kievi vármaradványok hasonlóságot mu-
tat nak a barcasági várrendszerrel.

Eusebius egyházatya szerint Párthiában 
(a Pártus Birodalomban) korán jelentek 
meg a Jézus tanait terjesztő igehirdetők, 
mert a Pártus dinasztia Arszák uralkodója 
val lási türelmességet gyakorolt mindenki-
vel szem ben. Így Zoroaszter (Zarathustra) 
taní tásai, Mani tanításai mellett a Jézus hi-
tűek nek a második század elején 360 kő-
temp loma volt. A cenki kőtemplom is ha-
son ló szerkezetű a pártus templomokéval.

Czeglédy történész kimutatta, hogy Ba-
ján hef talista (fehér-hun) volt, éppen úgy, 
mint Nagy Arszák, a Pártus Birodalom 
ala pítója. Nemsokára a Jézushit lett a Pártus 
Bi ro da lom államvallása, és központja Ba-
bilon, apos tola Péter, akit András és Tamás 
test vé rei segítettek.

A részben a Pártus Birodalomból ki ma-
radt hun-avar-magyar őseink is magukkal 
hoz ták a pártus vallást.Ezt a római ke resz-
tény ség később tiltotta, de titokban még 
Er dély zugaiban sokáig fennmaradt. Azt a 
pa pot, aki gyakorolta a régi pártus vallást, 
Barthus-nak, Bartos-nak nevezték. Csa-
lád névként a mai napig él a Barcaságon.

Hunfalvy János
A Magyar Birodalom Földrajza

Hétfalu
Erdély délkeleti sarkán a határszéli he-

gyek csapása hirtelen megváltozik s Ny-ra 
fordul; átmenetül a Bodzai hegycsoport 
va gyis a Csukás hegysége szolgál, amely 
egy felől a Berecki hegycsoporthoz, más-
fe lől a Barcai hegységhez csatlakozik. 
Ge rin cei nagyobbára É-ról D-re vonulnak, 
azok fö lé három feltörő csúcs emelkedik, 
a Csu kás (1944 m), ettől Ny-ra a Teszla 
(1584 m) s ettől É-ra a Dongókő. Már külső 
ala kúk mutatja, hogy nem a gömbölyded 
ge rin ceket alkotó kárpáti homokkőből 
állnak, a Teszlát juraféle mészkő, a Csu-
kást és a Don gókövet pedig krétaképletű 
kong lo me rá tok alkotják. A Csukás D. felé 
a Gro ho ti suval (1771 m) tetézett hegysort, 
K. felé pedig a Piatra-Lapte sziklafalat 
ereszti, mely az ország határán emelkedik, 
s me lyen át a V. Tataru nyugati oldalán a 
bodzai szo ros ösvénye Oláhországba visz.

A háromszéki lapályból a bodzai és 
ó-sán ci szorosokon csak bajosan járható 
ös vé nyek visznek Oláhországba, sokkal 
ké nyel mesebb útul szolgál a tömösi szoros, 
ezt követi a vasút.

Brassótól K-re a hegyek hátrább vo nul-
nak s a síkság D. felé kanyarodik; ott két 
szo ros völgye nyílik közel egymáshoz a 
tér ség re: a tömösi és az ó-sánci, köztűk 
a Nagykőhavas és ágazatai terjednek el, 
me rész szabású sziklagerinceik büszkén 
tor nyo sulnak a szép fenyves erdők fölé. E 
ha va sok alján kúpdad előhegyek cso por to-
sul nak, s ezeknek tövénél négy falu he lyez-
ke dik el, melyeknek házai és gyümölcsös 
kert jei szakadatlan 7 km hosszú sort ké-
pez nek. Messziről tekintve nagy városhoz 
ha sonlítanak, a 15 templomnak bádoggal 
fe dett tornyai és kupolái a Nap fényében 
ra gyognak, a házak a kertek zöld lombjai 
kö zül kandikálnak ki, a havasok fenyvesei 
egé szen a kertekig nyúlnak alá.

A Tömös vize jobb partján, Derestyével 
átel lenben Bácsfalu terül el, hozzája csat-
la kozik a hosszan elnyúló Türkös, aztán 
Cser nátfalu és Hosszúfalu következnek. 
A négy község úgy össze van épülve, 
hogy együtt véve Négyfalunak is nevezik, 
a Tö mös és Ó-sánc közötti tért egészen el-
fog lal ják, sőt Hosszúfalunak a felső része 
a Tat rang völgyébe is felnyúlik. A Tatrang 
vi ze a szorosból kiérve, ÉK-re fordul s ott 
fek szik a Hosszúfalutól nem messze a róla 
el nevezett Tatrang, ettől DK-re Zajzon, 
s va lamivel odébb ÉK-re Pürkerec esik. 
Eze ket a falvakat a Hétfalu gyűjtőnév alá 
szok ták foglalni, magyar lakosaik vár job-
bá gyok voltak, Törcsvár és a tömösi szoros 
vé delmére rendeltettek oda; időtájban Bras-
só alattvalóivá lettek, s a város elég mos-

tohán bánt velük, még a legújabb idők ben is 
elvette tőlük az erdőket és havasi le  gelőket, 
amelyeket századokon át há bo rí tatlanul 
bírtak vala. E falvak 1848-49-ben is sokat 
szenvedtek, mindazonáltal virágzó köz-
ségek, magyar lakosaik szorgalmasan mű-
velik a földet, szűk határaikat a szom széd 
szász helységektől haszonbérbe vagy örök-
áron vett szántókkal igyekeznek öreg bí teni, 
szekerezéssel, fakereskedéssel, i par ral is 
foglalkoznak, míg az oláhok leginkább a 
baromtenyésztést űzik. Minden községben 
van nak iskolák s a templomokon kívül az 
is kolaépületek tűnnek ki leginkább. Leg-
né pe sebb Hosszúfalu (6956 lakos), azután 
kö vet keznek Türkös (3515 lakos), Tatrang 
(3151 lakos), Csernátfalu (2846 lakos). 
A hét községben összesen 21 783 ember 
lakik, ezek ből 10 872 magyar, 9574 oláh, 
236 né met. Vallásra nézve 10 162 ágostai 
hit val lá sú, 359 helvét hitvallású, 10 203 
görög-ke leti, 642 római katolikus.

A Nagyutca Bácsfalu nyugati végéből 
kiin dulva, egyenes vonalban mind a négy 
fa lut szeli át; e fő utcában s ennek mellék ut-
cáiban vannak a csinos magyar temp lo mok, 
mellettük az iskolaépületek és a köz ség-
házak. Az oláhok rendesen a falvaknak a 
hegyre felnyúló részeiben, a magyaroktól 
el különítve laknak, az ő házaik szintén job-
bá ra kőből épültek, de utcáik rendetlenek, 
szű kek, kanyargósak.

Zajzon határában, a hasonnevű patak bal 
part ján három ásványos forrás fakad, a for rá-
sokat a falusiak régen ismerték és hasz nál ták, 
Brassó 1842-ben földesúri jogánál fog va 
lefoglalá és fürdőhellyé rendezte be. Most 
Erdélynek egyik leglátogatottabb fürdője.

Bácsfalunál befordul az út a tömösi 
szo ros ba. Ez csak a mi századunkban lett 
fő köz lekedési úttá Erdély és Oláhország 
kö zött, most a vasút is hozzájárul, az előbbi 
szá zadokban a bodzai és törcsvári szoro so-
kon történt a közlekedés.

A Tömös rendesen kis patak, de mikor 
meg árad, veszélyes, mindent elsöprő folyó vá 
válik. A szoros torkolatát egy régi föld há nyás és 
sánc rekeszti el, a nép Tatár há nyás nak nevezi. 
Ezentúl nemsokára az alsó-tömösi vámot érjük 
el, ezt nem régen meg szüntették és terjedelmes 
épületét el ad ták. Közelében van most egy 
spon dium gyár s egy rézhámor. A szoros már 
ott is na gyon szép. Ny. felé a Keresztényhavas 
szik lacsúcsa mered föl, K-re a Nagy kő ha vas 
sziklaszálai tornyosulnak a fenyvesek fö lé, 
a sziklafalak között mind jobbra, mind bal-
ra mélyen bevágott harántvölgyek nyíl nak, 
melyeken zuhatagos patakok rohannak le. Fel-
jebb, a Nagykőhavasból egy szik la o rom nyúlik 
le a Tömös völgyébe úgy, hogy a folyónak 
és útnak alig marad hely. Ezt a szik lagerincet 
Magyarvárnak nevezik, en nek ormán áll az 
emlék, melyet a Magyar mér nök- és építé-

szegyesület Kiss Sándor és bajtársai tiszteletére 
állíttatott fel. Ott volt Kiss Sándornak utolsó 
hadállása 1849. jú nius 19-én, 1300 székely 
szembe szállt 28 000 orosszal, végre egy 
brassói erdész ve zetése mellett néhány orosz 
zászlóalj meg kerülte a sziklagerincet s hátulról 
is meg támadá a székelyeket. Ezek nagyrészt 
keresztül vágták magukat, de megsebesült 
vezérül fogságba került.

Hosszúfalunál az ó-sánci szoros nyílik 
a sík ságra. Ez most alig járható, de mind 
fő völ gye, melyen a Tatrang rohan a sík-
ság fe lé, mind mellékvölgyei, melyeken 
a Gar csin és Döjtöne törtetnek le, tájképi 

te kin tetben nagyon érdekesek. A Garcsin, 
va gyis Kis-Tatrang völgye déli irányban 
nyú lik be a havasok közé; egyközű a Tö-
mös völgyével, melytől a Nagykőhavas 
vá laszt ja el. Feje a Tótpál havas északi ol-
da lán van, mely a határszélen a Predeáltól 
K-re emelkedik, ugyanazon hegy nyugati 
ol dalán a Száraz-Tömös, déli oldalán a Pra-
hovába szaladó Verespatak ered.

A nagyon változatos és regényes völgyön 
fel felé az Ándér-bércig mehetünk, ezen át 
egy tiltott csempész-ösvény vezet Oláh-
országba.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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1763–1785: Bácsfalu, Türkös és Csernátfalu részlete az Első Katonai Felmérés 
térképein. Bejelölve a Tatárhányás is. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kerületek a következők voltak: pécsi, 

nagy váradi, kassai, besztercebányai, nyitrai, 
mun kácsi, pesti, győri, zágrábi és temesvári 
ke rületek.

A főispánokat megfosztották a hi va ta-
luk tól, a megyei szerzetesrendeket is fel-
osz latták. Minden kerület élére egy királyi 
hi vatalnok került és a hivatalbeli főispán 
és királyi biztos címeket kapta. A szabad 
ki rályi városok, és a privilégiumokkal 
ren del kező körzetek egy része elvesztette 
önál lóságának egy részét. Budán volt egy 
hét személyes tábla (Septemviraltafel), 
a mely a legfelsőbb törvényszékekből te-
vő dött össze, az országos kormányzóság 
Nagy szebenben volt, a fellebbezési bíró-
sá gok Budán és Nagyszebenben voltak, 
to vábbá alsó bíróságok, körzeti táblák és 
me gyei bíróságok.

A telekkönyv bevezetésével Mária Te-
ré zia 1766-ban szabályozta a robotot és a 
jobb ágyok adóit; de mivel ez nem nyújtott 
je lentős segítséget, így 1785. augusztus 
22-én II. József császár kiadott egy dek ré-
tu mot, melyben a parasztok jogait és kö te-
le zett séget szabályozta. Egy 1786. február 
10-én kiadott további rendeletben a császár 
el rendelt egy általános földfelmérést és 
egy új adórendszer bevezetését, továbbá 
meg szün tette a nemesség és a papság adó-
men tességét. 1790. január 28-án azonban 
vissza vonta majdnem minden intézkedését 
és elrendelte a Magyar Korona Orszá gai-
ban a közigazgatás visszaállítását olyan 
mó don, mint ahogy az 1780-ban a hata-
lomra ke rülése előtt is volt.

1768. július 31-én gróf Lacy tábornagy 
és udvari haditanácsos jelentést tett II. 
Jó zsef császárnak a cseh térképezési mun-
ká latok befejezéséről, és javaslatot tett 
arra, hogy kezdjenek hozzá a munkához 
a Ma gyar Korona Országaiban is, hogy 
el ké szítsenek egy megbízható térképet. 
1764. május 5-én Mária Terézia egy az 
Ud vari Haditanács, a Monarchia katonai 
fel méréséről tartott beszámolója alapján 
a kö vetkezőképpen vélekedett: „teljesen 
e gyet értek és főképpen a Magyar Ki rály
ságban kell ezt a munkát meg sür get ni” 
(Josef Paldus nyomán).

Erdély katonai felmérése, Cseh or szá gé-
tól eltérően, nem szemmértékkel, hanem 
egy mérőasztallal tervezett geometriai 
fel mé rés alapján történt. 1769. január 
11-én egy császári határozat értelmében a 
ka to nai felméréssel és leírással egy időben 
egy gaz dasági felmérést is kellett készíteni 
az Er délyi Nagyfejedelemségről.

A geometriai felmérés egy nagyobb mé-
ret arányban történt, 1:7200-asban. Ezt írták 
elő ugyanis a katonai felmérés készítéséhez, 
hogy így a gazdaságilag jelentős tárgyakat 
is be tudják rajzolni a térképen; így a tér ké-
pet nehézségek nélkül tudják majd az elő írt 
1:28 800-as méretarányúra csök kenteni.

Josef Paldus szerint Erdélyben a kö vet-

szer nagy nak, hogy a Nagyfejedelemség 
határ vi dékéről készítsenek új felvételt, 
méghozzá a még Erdélyben tartózkodó 
Császári-ki rá lyi Főszállásmesteri Kar, 
akik az ország fel térképezését is végezték. 
Ezt a felmérést 1775-ben fejezték be és az 
Erdélyi felmérés füg geléke lett (a Mold-
va-Havasalföld határ vidékkel együtt az 
erdélyi felmérés 383 szel vény lett).

Az utazás során, 1773. június 8–9-én II. 
József meglátogatta Bratocsát és Ósáncot 
is, Hosszúfaluban éjszakázott.

A teljes katonai felmérés alapján a csá-
szár 1785-ben elrendelte a földfelmérést, 
egy egy séges adórendszer bevezetése ér-
de ké ben. A földfelmérést a Császári-királyi 
Fő szál lásmesteri Karból Turati alezredes 
ve zet te, aki 1787. év augusztus végére be 
is fe jezete ezt. 1788-ban a török háborúk 
ki tö résének idején, Turati alezredes csat-
la ko zott az erdélyi hadtesthez és a Bodzai 
szo rosnál hosszas csatározásba kezdett az 
ellen séggel.

Négyfalu az Erdélyi Felmérés 274-es 
szel vényén található Brassó, Derestye, 
Alsótömös és Felsőtömös szom széd sá gá-
ban, Háromfalu pedig a 275-ös szelvényen 
Bodola és Ósánc mellett.

*
Timár Gábor, Molnár Gábor, Székely 

Balázs, Biszak Sándor, Varga József, 
Jankó Annamária szerint „A második 
(másnéven franciskánus) katonai felmérés 
az OsztrákMagyar Monarchia területét 
érintő térképezések egyik remekműve. 
Adattartalmát, rajzi elemeit és esztétikumát 
tekintve is kiemelkedő, s bár a térképezés 
elhúzódó jellege (1806–1869) miatt sem 
tartalmilag, sem tech nikai kivitelezésében 
nem egységes, az utóbbi évek tapasztalatai 
alapján állít ható, hogy térképlapjai a mai 
napig is jól használhatók.”

A Habsburg Birodalom katonai vezetése 
szá mára a napóleoni háborúk során vált 
nyil vánvalóvá, hogy az Első Katonai Fel-
mé rés a kor harcászata számára már nem 
meg felelő, ezért 1806-ban I. Ferenc császár 
ka binetparancsban elrendeli a Birodalom 
te rületének új térképészeti felmérését. Az 
el készült Második Katonai Felmérés a 
terep ábrázolásának részletein túlmenően 
a geodéziai alapok tekintetében jelentett 
új don ságot. Komoly geometriai és topo-
grá fi ai ismeretek felhasználásával, há rom-
szö ge lési adatokra támaszkodva pontos és 
hi te les térképmű jött létre.

A felmérésre külön szervezeteket hoztak 
lét re: 1806-ban a csillagászati háromszö-
gelő osz tályt (Astronomisch-trigonomet-
risches De partement); 1807-ben magát a 
felmérő tes tületet (Mappierungs Corps) 
melynek tag jai csapatoktól odavezényelt 
tisztek vol tak, akik azonban háború ese-
tén bevonultak az ezredükhöz fegyveres 
szolgálatra (ez is e gyik oka volt, hogy a 
felmérés több mint 60 évig elhúzódott). 

(Folytatása a 4. oldalon.)

ke ző térképezési munkálatokat tervezték: 
1. katonai felmérés 1:28 000-as mé ret a-
rány ban; 2. a felmérési szelvények leírása; 
3. a települések összeírása; 4. a kataszteri 
fel mérések gazdasági leírása.

Ezeknek a munkálatoknak egy időben, 
kéz a kézben kellett történniük. Gróf 
O’donnel tábornoknak kellett arról gon dos-
kod nia, hogy a felmérést végző tiszteknek a 
téli hónapokban, amikor a tereprajzok tisz-
tá zása és másolása történt, egy tisztességes 
szál lást biztosítson, amely természetesen 
díj ta lan volt. A segédmunkásokért és az elő-
fo gatokért, valamint a lovak eledeladagjáért 
fi zettek, továbbá szükségük volt a vidéken 
ál lomásozó huszárezredektől olyan kül-
dön cök re, akik jól beszélték a magyar és a 
Ha vas alföldön élők nyelvét. Mivel az Er-
dély és Moldva közötti vitatott területekre 
még em ber nem léphetett, így a felmérést 
ké szí tőknek nehéz dolguk volt, hogy ezeket 
a vidé keket is valahogy ügyesen felmérjék 
és a nagy térképen feltüntessék.

1770 októberében a térképezést be fe-
jez ték. 1771 április végéig a szelvényeket 
le tisz tázták. 1771 májusában ismét nekilát-
tak a munkálatoknak, hogy az erdélyi had-
test pa rancsnokság részére egy csökkentett 
mé retarányú térképet is elkészítsenek. A 
tel jes munkálatokat 1773-ban zárták le. 

Erdélyben a katonai felmérés eredménye 
egy a Kriegsarchiv-ban (Háborus Levéltár) 
őr zött térképmű lett, melynek címe: Az 
Er dé lyi Nagyfejedelemség haditérképe 
1769–1773 (Kriegs-Charte des Grosz 

Fürst enthums Siebenbürgen). A térkép 
280 fel mérési szelvényből áll, amelyek 
1:28 000-as léptékben, színes formában 
készültek.

A térképmű magyarázata szerint: „Min
den szelvényhez tartozik egy írott füg ge lék, 
amely azokat a dolgokat ma gya ráz za, 
amelyek rajzolás útján nem olyan jól 
kifejezhetőek, mint például: a vizek szé
lessége és mélysége, a földek, lápok, er dők, 
gyalogutak és másmilyen utak mi nősége, 
hegységek fekvése a te le pü lé sekhez képest, 
az épületek állapota és hogy melyek azok, 
amelyek védelmi szem pontból fontosak, 
illetve melyeket le het katonai célokra 
felhasználni. Az e gész leírást fontosnak 
találtatott négy kö tetben elosztani. Minden 
egyes kötet vé gén olvasható a települések 
név jegy zé ke ábécérendben.” (Ezek voltak 
az úgy nevezett országleírások. Erdély 4 
kö te tes országleírása a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárában 
mik rofilmen megtalálható, a többi, tör-
té nel mi Magyarország területére eső fel-
mérés, va lamint a többi ország, tartomány 
fel mé ré séhez készült leírást a bécsi Krieg-
sarchiv gyűj teményében őrzik.)

József császár 1773-ban, Erdélyben tett 
uta zása során úgy találta, hogy mind a Csá-
szá ri-királyi Vezérkar által felmért, mind az 
orosz felmérésekről készített másolatok a 
Ha vasalföldre és Moldvába vezető át já rók-
ra, utakra és gyalogutakra vonatkozólag, 
nem teljes mértékben megfelelőek és 
kéz i ratos rendeletet adott át Preiß tábor-
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XXI. századi technológia. Csernátfalu és Hosszúfalu részlete műholdfelvételek 
alapján készült térképen a http://maps.google.com-on.

A legnagyobb felbontás szerint a térképen 
1 cm a valóságban 8 m-nek felel meg!

Ilyen körülmények között a ház előtt parkoló autók is jól kivehetők. 
Az itt látható felbontás szerint 1 cm-nek a valóságban 40 m felel meg.

(Folytatás a 3. oldalról.)
Ugyancsak 1807-ben alapították a to po-

grá fiai In té ze tet (Topographische Anstalt), 
amely 1819-től a topográfiai-litográfiai 
In té zet (Topographisch-Lithographische 
Anstalt) nevet vette fel, mivel feladata a 
sok szorosítással is bővült – a levezetett 
mé ret arányú térképek kartografálását, réz-
met szését, litografálását, nyomtatását és 
kia dását végezte. A topográfiai-litográfiai 
Inté zet állománya 1821-ben kiegészült a 
há romszögelési számítások hivatalával 
(Trian gulierungs-Calcul-Bureau).

Erdély felmérése több időszakban 
va ló sult meg 1853–1858, 1853–1870, 
1869–1873 között, összesen 294 szelvény 
ter je del mében. 

A Második Katonai Felmérést 1869-ben 
abba hagyták (Erdélyről csak 67 szelvény 
készült el), így az 1869–1873 között fel-
mért töb bi erdélyi szelvény idejét tekintve 
már a Har madik Katonai Felméréshez tar-
tozik. A munkák a második felmérés mé-
ret a rá nyá ban és szelvényezésében folytak, 
a dom borzatábrázolás azonban már jelzi az 
át menetet. Jóval több magassági pont sze re-
pel magassági értékekkel, valamint elő ször 
találkozhatunk a szintvonalak meg je le-
nésével. Az önálló derékszögű szel vé nye zés 

vetületi kezdőpontja a Vízaknától dél ke letre 
levő csillagászati obszervatórium volt. 

A felmérés teljes anyagának címe: 
Photographische Kopien der Militär-
Auf nahms-Sectionen von Siebenbürgen 
(Erdély katonai felmérésének fotokópiái 
1869–1873 között). A színes, eredeti kéz-
i ra tos szelvények feltehetően a II. világ há-
bo rúban, a bécsi Kartographisches Institut 
gyűj teményéből elvesztek, csak a róluk 
ké szült fotolitográfiai másolatok (egy szín-
ben) ma radtak fenn a bécsi Kriegsarchiv 
gyűj te ményében.

Az Erdélyi Nagyfejedelemség területére 
már 1859-ben kiadták a részletes térképet, 
amely kivitelében, méretében nem egyezik 
a többi ország, tartomány területére meg-
je lent részletes térképpel. A térkép címe: 
Ad ministrativ Karte des Gross für stent-
hums Siebenbürgen nach der neuesten 
Lan deseintheilung 1859 (Az Erdélyi 
Nagy fejedelemség közigazgatási térképe 
az új beosztás szerint, 1859), Hermannstadt 
(Nagyszeben), 1859. 24 színes szelvény.

A Második (és Harmadik) Katonai Fel-
mé rés helységnévtárában a települések 
ne veit már az új megyerendszer szerint 
cso por tosították, így Hétfalu Brassó vár-
me gyé nél jelenik meg.

(Folytatás a 2. oldalról.)
Még bajosabb az az ösvény, mely a Gar-

csin völgyfejéből a Nagykőhavas szédítő 
szik lagerincein át a tömösi szorosba vezet. 
Na gyon regényes a Döjtöne, mely szintén 
dé li irányban nyomul be a nagyszerű havasi 
vi dékbe, a Predeluc tetőnél végződik; ezen 
víz választó hegygerincen van az ország 
ha tá ra, egy ösvény vezet át rajta Oláhor-
szágba.

Ahol a Döjtöne és Tatrang egyesülnek, 
en nek völgye kiszélesedik; ott van az 
ó-sánci vám, mely vagy 7 kilométerre esik 
Hosszú falutól. A vámon felül csakhamar 
össze szűkül a Tatrang völgye, nagy ha-
va sok vannak jobbról-balra, valamennyi 
havas kö zül büszkén nyúlakodnak föl a 
Teszla rop pant sziklahalma, a kúp alakú 

Dobromir, a még nagyszerűbb Csukás, s 
a vele össze füg gő Pajor-havas és Zenoga. 
A Teszla szám talan egymás fölé tornyo-
suló csom pók ból áll, melyek oly fehérek, 
mintha már vány ból lennének; a nyúlánk 
sziklaszálakat tör pe fenyők rojtozzák 
körül; a Csukás messziről tekintve tömör 
sziklahegynek látszik, de a valóságban 
a sziklaormoknak roppant tömkelege. 
Központjából hat szik la orom ágazik ki, 
melynek alján szédítő ör vé nyek tátognak, 
gerinceiken és oldalaikon pe dig a legábrán-
dosabb csompók tornyosulnak.

A szekérút csak az ó-sánci vámig ér, 
e zen felül csak lóháton járható havasi 
ösvény van, mely a Kiság völgyén felfelé 
Oláh or szág ba vezet.

Athenaeum Társulat, Budapest, 1886.

Hogyan látnak mások?

 H é t f a l u r ó l  í r t á k . . .

Kiss Béla

 Az  e rdé ly i  ev .  gyámin téze t
(Folytatás előző lapszámunkból.)
Valóban magasztos feladatok valának e zek, méltán 

megérdemelték e végtelen fon tos sága, ügyek, hogy a 
kibontandó zászló alá az espe resség minden tagja mint 
egy szív egy lélek tömörüljön, melynek diadalma 
egy aránt döntő volt egyházi életünk, nem ze ti önálló-
ságunk s faji önérzetünk megteremtésére.

A lelkesedésben sem volt hiány. Az 1884. 
jún. 7-én tartott papii értekezlet a Moór Gyula 
brassói lelkész által benyújtott gyám intézeti 
alap szabályt már is meg álla pít ván, aug. 22-ikére 
gyűlést hívott össze, mely azonban a brassói 
magyar egyház ke be lében beállott zavarok 
miatt csak 1886. áp rilis 10-én volt megtartható. Ez 
első köz gyű lés elnöke Mihályi Károly akkori apá-
cai lel kész volt, első jegyzőnek pedig Masz nyik 
Gyu la hosszúfalusi lelkész választatott meg. A 
tagok száma pedig csak 27-re emel ke dett, de 
annál nagyobb áldozat kész ség gel, mert e 27 
magyar tag 590 ko ro nát ajánlott fel az intéz-
mény meg alakí tá sá ra, melyhez csatlakozott 
Fejér Gyula pür ke reci lelkész 16 tagból álló 
aláírási íve 132 koronával.

E gyűlés megalakította az ideiglenes bizott-
ságot az alapszabály tervezet meg erő sítéséig, 
melynek főfeladata ezúttal az vala, hogy ez új 
intézményt törvényes alap ra helyezze. Evégből 
az erd. ág. h. ev. egy ház kerületi ta nács hoz, fo-
lyamodott az alap sza bály meg erő sítése végett, 
mely azt vál toz tatás nélkül meg is erősítette 
az zal a ki kö téssel azonban, hogy a gyámintézet: 
mun kásságáról évenként az egyházkerületi 
ta nács nak jelentés teend. Ezzel kap cso la to san 
szétbocsátotta több ezer pél dány ban az er délyi 
evangelikus magyarokhoz in té zett felhívását 
felkérvén az egyes gyü le ke  zeteket, hogy 
kebe lükben fiók gyám inté ze  teket alapítani 
szívesked jenek, s ezzel igye kezzenek aztán az 
erd. ev. egy házat ke resz tyéni munkásságukban 
gyámolítani.

E felhívásnak meg is volt a foganatja. Fiók -

intézetet alakított: Moór Gyula lelkész Bras sóban, 
Borcsa Mi hály lelkész Bács fa luban, Kiss Árpád 
akkor még, s. lelkész Tür kösben, Sípos János 
jegyző Cser nát fa lu ban, mivel Binder Lajos 
szász pap erre nem volt hajlandó, Masznyík 
Gyula lelkész, Hosszú faluban, Deák Sándor 
s. lelkész Fű rész me zőn, Török József lelkész 
Tat rang ban, Fejér Gyula lelkész Pürkerecen, 
Mi há lyi Károly Apácán, Ör tel János lelkész 
Krizbán.

Zselyki egyházban Hunyadi Imre lelkész, a 
kolozsvári magyar ev. egyházban Dr. Mar tin 
Lajos. A 12. fiók egyesület 2638 ko rona 72 fillt. 
gyűjtött tagsági díjakból s 316 tagot számlált 
mindjárt az első évek ben. S miként a fiókegye-
sületek buz gól kod tak a gyámintézet vagyoni 
ol dalát fo koz ni áldozatkészségükkel, akként 
akad tak egye sek az ország minden részében, 
kik tehet ségükhöz mérten igyekeztek ez új 
és áldá  sos erdélyi magyar intézményt anyagi 
olda láról is támogatni. Ez első tagok sorá ban fel-
találhatók Domanovszky Endre jog aka démiai 
tanárnak, dr. Fabiny Ferencznek és Fabiny 
Teofil igazságügyi miniszternek, Ze lenka Pál 
jelenlegi püspöknek, Karsai Sán dor dunántúli 
püspöknek, Czékus Lász ló nak, Török József-
nek, Bachát Dánielnek, Gyuátz Ferenc püspö-
köknek nevei. Me gyénk ből az első világi tagok 
között ott talál ha tók: Koós Ferenc tanfelügyelő, 
Rom ba uer Emil főigazgató, Szépréthy Béla 
igaz ga tó, Bede Dániel, Gödri János, Sipos Já-
nos jegyző, Pap János ig. tanító, Szmik Gá bor, a 
kik lelkiismeretes, egyházias te vé keny ségükkel 
nagyban hozzájárultak a gyám  intézetnek világi 
oldalról történő meg kedvelte téséhez.

Az egyetemes magyar gyámintézet is fel -
karolta e testvérintézményt s barátságát azon nal 
meg is pecsételte azzal, hogy a bras sói és zajzoni 
egyházaknak 50-50 ko ronát szavazott meg 
segély gyanánt.

Az ideiglenes bizottság működését 1883. 

nov. 15-én, az első gyámintézeti ünnepen az 
állandó vezető bizottság váltotta fel. A köz gyű-
lést istentisztelet előzte meg. Az el ső be szé det 
Örtel János krizbai ev. lel kész tartotta Gal. 
IV. 10. alapján; az ol tár előtti szolgálatot pe dig 
Hor váth László bar caújfalusi lelkész vé gez te. 
Ennek vé gez tével Koós Ferenc kir. ta nácsos és 
tan  felügyelö választatott meg a gyű lés díszel-
nökévé, kinek vezetése alatt a kö  vet kezőképen 
alakult meg az első vezető bi  zottság. Mihályi 
Károly apácai lelkész el nök, Szmik Gábor 

hosszúfalusi főerdész alel nök; Moór Gyula 
brassói lelkész jegyző, Gödri Já nos hosszúfalusi 
ügyvéd pénz tárnok, Masz nyik Gyula ellenőr, 
Borcsa Mihály bácsfalusi, Örtel János krizbai 
lelkészek, Rombauer Emil igazg., Sipos János 
jegyző-bizottsági tagok.

Így alakult meg az erd. magyar gyáminté zet: 
valóságos megváltói feladattal, az első ma gyar 
intézmény jogcímével, a magyarság di a dalra 
juttatásának programjával.

(Folytatjuk.)


