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A Barcaság történeti, néprajzi tájegység a Ke-
leti- és a Déli-Kárpátok határán, a Kárpátka-
nyarban, Erdély délkeleti részében, Románia
földrajzi központjában. A szerzők az írásos
oklevelek és a közigazgatási források Barca-
ságra vonatkozó települési adatsorait térképe-
ken összegezték, melyek segítségével nyomon
követhetők e terület településhálózatának ki-
alakulása és a közigazgatás változásai, az
1200-as évektől 1876-ig. A vizsgált időszak-
ban működött Erdélyben a vármegyék-
székek-vidékek hagyományos rendszere. Ez a
térszervezés képezte a térkeretet a társadalmi-
gazdasági folyamatok számára fél évezreden
át, 1876-ig, a rendszer végleges felszámolásá-
ig. A Habsburg Birodalom idején 1784 és 
1790, valamint 1850 és 1860 között átszervez-
ték a közigazgatást. Politikai, gazdasági szem-
pontok szerint alakították ki a több várme-
gyét, széket, vidéket magában foglaló kerüle-
tek szintjét. Az etnikai, felekezeti, társadalmi,
gyakran gazdasági és természeti szempontból 
heterogén területegységek a központosító ha-
talom érdekeit szolgálták. 
Jelen tanulmány a fél évezreden át működött
vármegye-szék-vidék közigazgatási rendszer
barcasági jellemzőit ismerteti, továbbá ösz-
szegzi a Barcaság, a későbbi Brassó vidéke
közigazgatás-földrajzi sajátosságait, az
1200-as évektől 1876-ig terjedő időszak 
viszonylatában. 
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Burzenland (Terra Barcensis) is a historical
and ethnographic region on the border of the
Eastern and Southern Carpathians, in the so-
uth-eastern part of Transylvania, in the
geographical centre of Romania. Data series
regarding the settlements of Burzenland 
coming from written documents and admi-
nistrative sources have been summarized on
maps. With the help of maps, the formation
of the settlement system of this area and the
changes in administration can be traced from
the 1200s to 1876. During this period, the 
traditional system of counties-seats-regions 
operated in Transylvania. This spatial organi-
zation formed the spatial framework for soci-
al and economic processes for half a millen-
nium, until the final abolition of the system.
During the Habsburg Empire period, the
administration was reorganized between
1784–1790 and 1850–1860. The level of 
districts comprising several counties, seats
and regions was organized according to poli-
tical and economic aspects. Territorial units
that are heterogeneous in ethnic, denominati-
onal, social, often economic, and natural in-
terests served the interests of the centralizing
power. The present study describes the
characteristics of the administrative system of
the county-seat-region of Burzenland that has
been operating for half a millennium. We
summarized the geographical features of the
Barcaság, the subsequent Brassó/Braşov re-
gion administration, in the period from 1200
to 1876. 
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Bevezetés  

Napjainkban számos forrásmunka áll rendelkezésünkre Erdély és ezen belül a Barca-
ság (a későbbi Brassó vidéke) településeinek egyes időmetszetekben alkalmazott, vagy 
több évszázadot átfogó térfelosztásáról (Lenk 1839, Umlauft 1886, Martinovici–Istrati 
1921, Wagner 1977, Oroveanu 1986, Szabó 2003). A rendszerváltás előtti évektől 
kezdődően jelenhettek meg a szék, vármegye, vidék, későbbi megye, tartomány-rajon 
„szintű” kartográfiai összegzések és az Erdélyt vagy annak egyes területeit tanulmá-
nyozó történeti, közigazgatás-földrajzi információkat, folyamatokat ismertető munkák 
(Köpeczi 1993, Balogh 1993, Cziprián-Kovács–Kozma 2003, Kocsis 2007, Bottoni 
2008, Bereznay 2011, Novák 2011, Bucur 2012, Szilágyi 2013, Elekes–Gyenizse 2014, 
Hermann et al. 2016, Elekes–Szilágyi 2020, Kókai 2020, Szilágyi–Elekes 2020, Deme-
ter 2020, Elekes–Szilágyi 2021, Szilágyi–Elekes 2021). Évszázadok magyar közigazga-
tás-földrajzi sajátosságait összegezte Hajdú Zoltán (2001). A tér- és időbeli folyamatok 
megértését, a társtudományok munkáját segíti az erdélyi történelmi területek település-
szintű kartográfiai szintézise (Egyed 2016, Elekes 2016). 

Kutatási módszerek 

A vizsgált térség kutatási problémakörének áttekintése számos módszer alkalmazását 
tette szükségessé. A kiindulási pontot a történeti, közigazgatás-földrajzi szakiroda-
lom áttekintése, feldolgozása jelentette. Ezzel párhuzamosan dokumentumokat, 
térszervezési, közigazgatási forrásokat elemeztünk. 42 forrásmunkából összegyűjtöt-
tük és rendszereztük a Délkelet-Erdélyre vonatkozó, a 13. századtól a polgári köz-
igazgatás megszervezésének időpontjáig, 1876-ig terjedő időszak települési adatsora-
it. Az adatbázis térképi megjelenítése lehetővé tette a területegységek településszintű 
térbeli változásainak összegzését, a központok és a városok közigazgatásiszerepkör-
változásainak nyomon követését. 

Kutatásaink során számos tudományos munkában alkalmazott módszert, szem-
pontot érvényesítettünk (Elekes 2008, Páthy 2017, Egri–Kőszegi 2018, Egri–
Tánczos 2018, Atkinson 2019, Kőszegfalvi 2020, Bartke 2020, Bereznay 2020, Ko-
csis 2021). 

A Barcaság földrajzi helyzete 

Barcaság történelmi, néprajzi tájegység, Románia központi részén, a történeti Erdély 
délkeleti szegletében. Központi tájegysége a Keleti- és Déli-Kárpátok által szegélye-
zett, hűvös éghajlatú Barcasági hegységközti medence. Az 534 méter tengerszint 
feletti magasságban elhelyezkedő legjelentősebb települése, Brassó, melynek évi 
középhőmérséklete 7,6⁰C, éves csapadékmennyisége 600 milliméter. A medencét 
övező legmagasabb hegységben, a Bucsecs 2505 méteres magaslatán az évi közép-
hőmérséklet –2,5⁰C és az éves csapadékmennyiség 1000 milliméter (Sandu 2008). 
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A medence közepes magassága 530–560 méter. Legalacsonyabb részén, északon 
az Olt 480 méter tengerszint feletti magasságban hagyja el a medencét. Az Olt víz-
gyűjtőjéhez tartozó sűrű vízhálózat túlnyomó része délnyugat-északkelet irányban 
szeli át a medencét. Közülük a legjelentősebb, a Bucsecs és a Királykő térségéből 
eredő, a medence és a tájegység névadó folyója, a Barca. Északkeleten az Oltba öm-
lő Feketeügy kiszélesedő torkolatvidékénél kapcsolódik a szomszédos Háromszéki-
medencéhez. Északon a homokkőből fölépülő Baróti-hegyek szegélyezik, nyugaton 
a változatos fölépítésű Persányi-hegység választja el az Erdélyi-medencétől. Délnyu-
gaton a Szág-hegycsoport és a Királykő mészkővonulata határolja. Délen a Törcsvá-
ri- (1290 méter) és a Tömösi-hágó között a 2505 méteres Bucsecs hegycsoport he-
lyezkedik el. Ugyancsak délen a Brassó fölé magasodó Keresztényhavas (1799 mé-
ter) és Nagykőhavas (1842 méter) zárja le. Délkeleten az 1954 méteres Csukás kong-
lomerátum tömbje helyezkedik el. Keleten a Bodzafordulói-hegyek flis (törmelékes 
üledékes kőzet) vonulata szegélyezi (Badea 1987, Dövényi 2012, Kocsis 2018). Év-
századokon át jellegzetes gazdasági ágazatai a természeti adottságokhoz igazodó 
állattenyésztés, növénytermesztés, mezőgazdasági termékek feldolgozása. Kedvező 
földrajzi helyzete, a céhekbe szerveződő gazdasága évszázadokon át fejlett kereske-
delem kialakulását tette lehetővé (Wagner 1977, Badea 1987).  

A településhálózat és a közigazgatás változásai 

II. Géza király (1141–1162) idejében érkeztek a szásznak nevezett, határvédelmi 
feladatokkal is megbízott német nyelvű népcsoport első telepesei a történeti Erdély-
be. Megtelepedésüket követően, rövid idő alatt Erdély egyik meghatározó „nemze-
tévé” váltak. A dél-erdélyi, Nagyszeben központú Szászföldön, a Brassó központú 
Barcaságban és az északkelet-erdélyi Beszterce vidékén megtelepedett szászok ön-
kormányzatiságának területegységei a székek és a vidékek szintjén szerveződtek.  
II. András király 1224-ben kiváltságlevelet (Andreanum) adományozott a korábbi-
akban különböző ispánságokhoz tartozó, a Szászváros és Barót közötti területen élő 
szászoknak (Köpeczi 1993, Bereznay 2011, Egyed 2016). Évszázadokon át a primer 
szektor, valamint a helyi céhek termékeit értékesítő kereskedelem képezte a szászok 
egyik legjelentősebb gazdasági tevékenységét.  

Barcaság legrégibb írásos említése 1211-ből maradt fenn. Ekkor II. András király 
a délkeleti határvédelem megerősítésére a Német Lovagrendet hívta be az országba. 
A politikai és egyházi függetlenedésre törekvő lovagokat a király fegyveres erővel 
űzte ki 1225-ben. A lovagrend elhagyta Erdélyt, de a velük érkezett német lakosság a 
Barcaságban maradhatott (Wagner 1977, Köpeczi 1993, Egyed 2016). 

1288-ban a Barcaságot ispánságként (comitatus de Burcia) említik, 1331-től kerü-
letnek (districtus) nevezték. A vármegyei és a széki közigazgatástól függetlenül mű-
ködő területegység volt. Jogi helyzetét 1353-ban, Nagy Lajos király idejében véglege-
sítették. A területegység élén a király által kinevezett ispán állt. A helyiek az ispán 
által felügyelt adózási és katonaállítási kötelezettségekkel tartoztak a mindenkori 
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magyar királynak. Ugyanakkor, a helyiek maguk választották tisztségviselőiket, saját 
törvényeik szerint szervezték a társadalmi-gazdasági életüket, a szász székekhez 
hasonló kiváltságokkal, önkormányzati jogokkal rendelkeztek. A Barcaság számára is 
Nagyszeben volt a legfőbb törvénykezési fórum (Hanzó 1941, Köpeczi 1993). 

Brassót a legrégibb fennmaradt írásos emlék, 1235-ben „Corona” néven említi. 
A 13. századtól kezdődő gazdasági fejlődése, földrajzi helyzete Erdély egyik legjelen-
tősebb kereskedelmi központjává emelte. A legkorábbi dokumentumok 1211-ben 
említik Prázsmár, 1240-ben Barcaszentpéter, Szászhermány és Földvár létezését. 
1367-ig 11 faluval bővült a településállomány. A medence központi és északi  
részében Botfalu, Höltövény, Feketehalom, Keresztényfalva, Barcarozsnyó és 
Vidombák, a délkeleti részen, a későbbi „hétfaluból” Csernátfalu és Hosszúfalu, 
valamint a napjainkig bizonytalan beazonosítású Zlánfalva az ekkor említett falvak. 
Délnyugaton, a Törcsvári-hágó térségében, az országhatár közelében települt 
Törcsvár és Zernest létezését igazolják a dokumentumok. 1486-ban Mátyás király a 
dél-erdélyi Szászföld kiváltságait kiterjesztette a teljes erdélyi szász közösségre, ezen 
belül a Barcaságra is (Universitas Saxonum) (Hanzó 1941, Wagner 1977, Szabó 
2003). 

Másfél évszázadnyi idő alatt, 1500-ig tovább bővült és sűrűsödött a Barcaság te-
lepüléshálózata. A központi részen Höltövény, északon, az Olt völgyében Szász-
veresmart, Szászmagyarós, a Persányi-hegység keleti előterében Krizba, Vledény és 
Szunyogszék az újabban említett falvak. „Hétfalu” további négy települése, Türkös, 
Tatrang, Zajzon, Pürkerec bővítette a medence keleti-délkeleti részének településál-
lományát. A Barca folyó vízgyűjtőjének felső részén Szászvolkán és Ótohán az 
újonnan említett falvak. 1500-ban Brassó becsült lakosságszáma 8600 fő, a korabeli 
Erdély legnépesebb városa (Wagner 1977, Szabó 2003). Elkezdődött a Brassó köz-
pontú jelentősebb közlekedési-kereskedelmi útvonalak mentén elhelyezkedő falvak 
felértékelődése. Vásárjogot, majd mezővárosi címet szerzett Prázsmár, Földvár, 
Feketehalom és Barcarozsnyó. Kialakult a Brassó köré szerveződött, Erdély vi-
szonylatában is jelentős, 1876-ig a térség társadalmi-gazdasági életét szervező város-
hálózat (Wagner 1977, Szabó 2003).  

Az egyházi közigazgatás részben a korabeli vármegyék, vidékek, a székely és szász 
székek területéhez igazodott. Az 1500-as évek elején még túlnyomórészt római katoli-
kus felekezetű Barcaság területét a Brassói dékánságba szervezték, a tőle nyugatra 
elhelyezkedő szászföldi területekkel, a Milkói püspökségen keresztül az Esztergomi 
érsekséghez sorolták (Hegyi 2010). A reformáció idején a Barcaság szász népessége és 
a magyarok túlnyomó része áttért az evangélikus hitre. Sokkal kisebb hatású volt a 
református és az unitárius felekezet tanítása. 1770-től ismét növekedett a katolikus 
hívek száma. A román lakosság túlnyomó része ortodox hitű maradt a reformáció 
idején, majd később a római katolikus vallás újbóli erdélyi megerősödése idején is. 

Keveset változott Brassó vidéke, a Barcaság településhálózata 1713-ig. Az állat-
tenyésztő, fakitermelő új falvak, Fundáta, Simon, Sirnea, Alsómoécs és Magura a 
Törcsvári-hágó hegyvidéki, hegylábi térségében, Újtohán a Barca völgyében jött létre 
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(Szabó 2003) (melléklet M1. ábra). Tovább erősödött Brassó központi szerepe és a  
4 kis mezőváros gazdasági jelentősége. 1765-től az osztrák határőrség megszervezése 
hatással volt Barcaság településállományára is. Az osztrákok csak katolikus határ-
őröket fogadtak el, így azok az ortodoxok, akik nem akartak áttérni a görögkatolikus 
hitre, elmenekültek, új településeket alapítottak (Hanzó 1941, Köpeczi 1993).  

A 14. századra kialakult erdélyi vármegyék, székely és szász székek, vidékek (Hajdú 
2001, Elekes–Szilágyi 2020, Szilágyi–Elekes 2020) első átszervezésére I. József idejé-
ben került sor. Megszüntették a korábbi kiváltságos területek jogállását, köztük a Má-
tyás király által, a szászok által lakott területre, azon belül a Barcaságra is kiterjesztett 
Andreanumot. 1783-ban a történeti Erdélyt 10 kerületbe szervezték (Hajdú 2001, 
Elekes–Gyenizse 2014). A Brassó központú „nagy” Háromszék kerülethez sorolták a 
Barcaságot, a történeti Háromszéket, a hagyományosan Udvarhelyhez kapcsolódó 
Bardócszéket és a Csíkhoz kötődő Kászonszéket. Etnikai, felekezeti, kulturális sokszí-
nűség jellemezte a hasonló természeti, gazdasági adottságú, évszázadok során hegy-
ségközti medencék köré szerveződött területekből kialakított kerületet. Történelmük 
során először sorolták azonos közigazgatási egységhez az evangélikus szász és magyar, 
ortodox román lakosságú Brassó vidéket, a római katolikus és református többségű 
székelyföldi Háromszéket, Bardóc- és Kászonszéket, valamint a református magyar és 
ortodox román vegyes lakosságú Felső-Fehér vármegyei területeket. 

Az erőteljesebb összpontosítás jegyében 1786-ban a 10 erdélyi kerületet 3 „nagy 
kerületbe” sorolták. A kerületekre jellemző etnikai, felekezeti, kulturális sokszínűség 
természeti, gazdasági heterogenitással bővült a „nagy kerületek” szintjén. Az  
1784-ben kialakított Háromszék, Udvarhely és Fogaras egy nagy kerületet alkotott, 
székhelye Fogaras város lett (melléklet M2. ábra). II. József halálát követően,  
1790-től visszaállt az 1783 előtti térfelosztás. A Barcaság települései ismét a „törté-
neti” Brassó vidéket alkották (Bereznay 2011). 1785–1786-ban Brassó 17 792 lako-
sával Erdély legnépesebb városa volt (Wagner 1977). 

1806-ban Lipszky János térképén Brassó vidékének (Districtus Coronensis) tele-
pülésállományához Brassó szabad királyi város, 4 mezőváros, (Barcarozsnyó, Feke-
tehalom, Földvár és Prázsmár), valamint 26 falu és tanya tartozott (Herner 1987). 
Keveset változott a térfelosztás és a településállomány a 33 évvel későbbi Lenk 
(1839) helynévszótárában. 

A Habsburgok alatt, a birodalmi centralizáció jegyében került sor Erdély második 
nagy közigazgatási átszervezésére. Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 
leverése után, a politikai elnyomás eszközeként működtették az 1850-ben kialakított 
katonai közigazgatást. Az 1784 és 1790 közötti átszervezéshez hasonlóan, az 1850 és 
1860 közötti térszervezés mindkét változatában szerepelt a korábbi szék-vármegye-
vidék szintje feletti nagy területegység, ezúttal a katonai kerület. A korábbi megyéket, 
székeket, vidékeket a kerületek alá rendelt katonai körzetekké, a járásokat alkörzetekké 
alakították. 1850-ben részben etnikai határok mentén hozták létre az 5 katonai kerüle-
tet. Magyar többségű volt az Udvarhelyi és a Kolozsvári, román többségű a Gyulafe-
hérvári és a Rettegi kerület. Brassó vidékét a Dél-erdélyi Szászfölddel, Beszterce, 
Szászrégen térségével, valamint Fogarasfölddel a Nagyszebeni, német többségű kato-
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nai kerületbe sorolták (melléklet M3. ábra). 1854-ben átszervezték a katonai kerület-
körzet-alkörzet (járás) rendszerét. Az 1850-ben Erdélyben létrehozott 5 kerületet 1854 
és 1860 között, a történelmi területek jelentős átrajzolásával 10 új egységre osztották. 
Brassó vidékét Kőhalomszékkel, a Miklósvár nélküli Háromszékkel, valamint Fogaras-
föld keleti részével a Brassó központú Brassói kerületbe sorolták (melléklet M4. ábra). 
A katonai közigazgatás egy évtizede alatt is a korábbi központokba összpontosult a 
térszervezés (melléklet M5. ábra) (Bereznay 2011, Elekes 2016). 1850-ben Brassó 
25 269 lakosával Erdély legnépesebb városa (Varga 2004). 

A vármegye-szék-vidék rendszer alkalmazásának utolsó időszaka az 1860 és 1876 
közötti másfél évtized, amikor is a „hagyományos” térszerveződés érvényesült, a 
barcasági települések Brassó vidékét alkották (Szabó 2003, Bereznay 2011). 

1876-tól a vármegye-szék-vidék térfelosztást a megye-járás-település szintjén 
szerveződő egységes polgári közigazgatás váltotta fel. A szabad királyi városok és 
mezővárosok helyett törvényhatóságú és rendezett tanácsú városok irányították a 
megyék és járások társadalmi-gazdasági életét (Gyalai 1989). 

Összegzés 

A Barcaság legrégibb, írásos dokumentumokban föllelhető települései a medence 
központi részén alakultak ki. A településhálózat fokozatosan sűrűsödött és bővült a 
medenceperem irányába. Több évszázados fejlődés eredményeként, a 16. századra 
kialakult a városhálózat, amelyben Brassó szabad királyi város és 4 mezőváros szer-
vezte, irányította a Barcaság mindennapi életét 1876-ig, a modern polgári közigazga-
tás bevezetéséig (melléklet M5. ábra).  

A természetföldrajzi adottságok függvényében szerveződött Brassó vidéke bizto-
sította fél évezreden át a történeti Barcaság és térsége számára a társadalmi-
gazdasági fejlődés térkeretét, a Magyar Királyság, az Erdélyi Fejedelemség, részben a 
Habsburg Birodalom, majd 1876-ig az Osztrák–Magyar Monarchia idején.  

Az 1784–1790 közötti átszervezés a történeti vármegyék, székek és vidékek hatá-
raihoz részben igazodó, természetföldrajzi, gazdasági, történelmi, etnikai és felekeze-
ti szempontból heterogén területegységeket jelölt ki. 1850 és 1854 között a birodal-
mi centralizáció jegyében, részben a történeti határokhoz igazítva alakították ki a 
katonai kerületeket. Az új rendszert a politikai elnyomás eszközeként működtették. 
Az 1854 és 1860 közötti átszervezést a II. József idején bevezetett heterogén terü-
letegységek rendszeréhez hasonló szemléletben valósították meg. 

Mindkét átalakítás során a vármegye-szék-vidék feletti, több történelmi, közigaz-
gatási területet magában foglaló szintet hoztak létre. A két átszervezés során nem 
változott a terület településállománya, a Barcaságban fennmaradt a hagyományos 
térszervező város, Brassó központi szerepe. 1854 és 1860 között Brassó a város 
igazgatása mellett az azonos nevű kerület, körzet és alkörzet központja is volt, törté-
nelme során először töltött be közigazgatási központi szerepkört három egymás fölé 
rendelt területegység viszonylatában. 
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Melléklet 

M1.ábra  
A Barcaság (Brassó vidéke) településhálózata, 1713 

The settlement system of Burzenland (the region of Brassó/ Braşov) in 1713 
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M2. ábra  
Délkelet-Erdély közigazgatása, 1784–1790 

The administration of Southeastern Transylvania between 1784–1790 
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M3. ábra 
Délkelet-Erdély közigazgatása, 1850–1854 

The administration of Southeastern Transylvania between 1850–1854 
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M4. ábra  
Délkelet-Erdély közigazgatása, 1854–1860 

The administration of Southeastern Transylvania between 1854–1860 
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M5. ábra  
A Brassói körzet alkörzetei, 1854–1860 

Subdistricts of the Brasov district between 1854–1860 
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