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(Ki vo nat)
A Sep si szent györgy vá ros te rü le ti és
funk ci o ná lis fej lõ dé sét tár gya ló dol go zat
el sõ sor ban az em be ri té nye zõk re össz -
pon to sít: a vá ros fej lõ dés tör té ne ti té nye -
zõi, a vá ro si a so dás sza ka szai, a vá ros
funk ci o ná lis öve ze te i nek kér dé se, a te le -
pü lés szer ke ze te és tex tú rá ja, a vá ros te -
rü le ti fej lõ dé se, a vá ros né pes sé gé nek
ala ku lá sa funk ci o na li tá sa vál to zá sá nak
kö vet kez té ben. A dol go zat ki tér a ku ta tás
mód szer tan ára, fel vá zol ja a vá ros le het -
sé ges 21. szá za di ar cu la tát, a fej lõ dés irá -
nya it a ter mé sze ti és em be ri té nye zõk
függ vé nyé ben. Fel hív ja a fi gyel met a vá -
ro si a so dás egyes ne ga tív je len sé ge i re és
fo lya ma ta i ra, mint az et ni kai és tár sa dal -
mi szeg re gá ció, pe rem-, vagy köz pon ti
ne gye dek le pusz tu lá sa, gettósodás. A
dol go zat meg kí sé rel ja vas la to kat ke res ni
az em lí tett ne ga tív je len sé gek és fo lya -
ma tok  meg elõ zé sé re, ki kü szö bö lé sé re,
vagy eny hí té sé re.

Mint min den er dé lyi te le pü lés re, a ré gi
Sep si szent györgy re is a temp lom köz pon tú ság
volt jel lem zõ. Az õsi köz pont te hát a mai vár -
temp lom kör nyé kén volt, pon to sab ban az et tõl
dél ke let re fek võ KÁLVIN-téren ala kult ki, ahol
1749-ig a ki ra kó vá sá ro kat tar tot ták. A Ba rom vá -
sárt ugyan csak e tér rõl már ko ráb ban (1690 kö -
rül) ki te le pí tik a mai Sza bad ság-tér te rü le té re. A
KÁLVIN-tér ke le ti ré szén volt az ak ko ri vá ros -

há za is. A vár temp lom tól dél re esõ te rü le te ken, a
Debren pa tak két ol da lán és az Õr kõ dél ke le ti lá -
bá nál te rült el a la kó öve zet, ame lyet föld szin tes,
fá ból ké szült szal ma fö de les há zak al kot tak.

Má ria Te ré zia pa ran csá ra 1763-64-ben a
ka to nai pa rancs nok sá gi épü let és az eh hez tar to -
zó mel lék épü le tek az ak ko ri ba rom pi ac dél ke le ti
ol da lán épül tek fel. Így az ad mi niszt ra tív in téz -
mé nyek is át köl töz nek a mai Sza bad ság-tér kör -
nyé ké re, szék he lyek kel épít ve kör be a te ret. A
Vár me gye há za, a Fe renc Jó zsef Kór ház, a Vá ros -
há za, a Ba zár, a Szé kely Mikó Kol lé gi um, a Bér -
pa lo ta épületeit egy sor la kó ház egészíti ki. Te hát
vi szony lag rö vid idõ alatt, a köz pont he lyet vál -
toz tat, és gya kor la ti lag a vá ro si pe ri fé ri án ala kul
ki, az õsi vá ros mag dé li szé lén. A vá ros köz pont
el to ló dá sa len dü le tet ad a vá ros dé li, dél ke le ti és
dél nyu ga ti ter jesz ke dé sé nek, a ko ráb bi vá ros köz -
pont el vesz ti a je len tõ sé gét és kül sõ la kó funk ci ót
kap. A bel sõ la kó öve zet (a mai VÁRADI Jó zsef-
ut ca és kör nyé ke, Daczó-utca és kör nyé ke) fi zi -
kai tá vol sá ga az új köz pont tól egyes ut cák gaz da -
sá gi po ten ci ál já nak fel ér té ke lõ dé sé hez ve zet. A
köz pont fe lé zaj ló for gal mat le bo nyo lí tó ut cák -
ban ala kul nak ki a vá ros ke res ke del mi és szol gál -
ta tó egy sé gei. A két leg fon to sabb ut ca az Is ko la
ut ca (ma KOS SUTH La jos) és a Csí ki ut ca. Az
utób bin ve ze tett át a Bras só fe lõl Csík sze re da fe -
lé tar tó tran zit for ga lom is, ezért itt ala kult ki a
leg je len tõ sebb ke res ke del mi köz pont.

A 19. szá zad vé gén kez dõ dik meg a vá -
ros ipa ro sí tá sa. Az 1857-ben meg ala kult el sõ
szentgyörgyi gyár a WELLENREITER Já nos
sör gyá ra (a mai Mihai Viteazul Lí ce um he lyén),
majd 1879-ben az el sõ szé kely szö võ gyár, és
1899-re a Ma gyar Ál la mi Do hány gyár el sõ épü -
let cso port ja is fel épül, ame lyek együt te sen ki raj -
zol ják a vá ros leg õsibb és ma is lé te zõ ipa ri öve -
ze tét. 

Szentgyörgy be kö té se az or szá gos vas úti
há ló zat ba (1891-ben Brassó-Szentgyörgy-Kézdi -
vá sárhely és 1897-ben Szentgyörgy-Csíkszereda
vo na lak) újabb im pul zust ad a vá ros fej lõ dé sé nek
és te rü le ti ter jesz ke dé sé nek, elõ ször lé pi át a vá -
ros ha tár az Olt-folyót, ki ala kít va az Ál lo má si
kül sõ la kó öve zet csí rá ját.
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1880-ban Szemerja fa lu adminisztratíven
is egye sül a vá ros sal, lét re hoz va egy újabb kül sõ
la kó öve ze tet. A má so dik vi lág há bo rú ig kü lö nö -
sebb vál to zás nem áll be a vá ros funk ci o ná lis
öve ze te i nek el he lyez ke dé sé ben, csu pán a köz -
pon ti ré sze kezd „city”-jel le get nyer ni kü lön bö zõ
in téz mé nyek fel épí té sé vel: KOSSUTH-kávézó
(1905), Ál ta lá nos Fiú és Le ány is ko la, Ta ní tó- és
Óvó nõ kép zõ, Szé kely Nem ze ti Mú ze um (1912-
13), stb.

Már 1935-ben el kez dik ki épí te ni Szent -
györgy el sõ sakk táb la há ló za tú kertnegyedét, a
Tiszt vi se lõ te le pet, de a je len tõ sebb épít ke zé sek
1944 után kez dõd nek. A fent em lí tett ne gyed
1944 és 1956 kö zött épül ki tel je sen. 

A vá ros hoz csa tol nak két fa lu si te le pü -
lést 1968-ban, Szotyort és Kilyént, így a vá ros
újabb két kül vá ro si la kó öve zet tel gya ra po dik.

A 60-as évek vé gén, 70-es évek ele jén
ki épül nek a si vár betonnegyedek: Újszemerja
(1969-75), Csí ki-ne gyed (1969-76). Mind ket tõ a
bel sõ la kó öve zet be so ro ló dik be. Eze ket kö ve ti
az 1969-ben ki épült Állomás-negyedi kül vá ro si
la kó öve zet. Az 1980-as évi bon tás hul lám, amely
a vá ros dé li és dél ke le ti ré szét érin tet te, egy szel -
lõs kert vá ro si kül sõ la kó öve zet meg sem mi sí té sét
ered mé nyez te, ki épít ve egy zsú folt, jel leg te len
be ton er dõ bel vá ro si tömbháznegyedét: Lenin-
negyed és Mun kás-ne gyed. 

A 70-es évek be li ipa ro sí tás két új nagy
ipa ri öve ze tet ho zott lét re: 

- a vá ros dél ke le ti pe ri fé ri á ján az Olt bal
ol da lán lé võ ál lo má si ipa ri öve zet (Cél gé pe ket és
Gépkocsi alkat részeket Gyár tó Vál la lat -  ISAMA,
Au tó vil la mos sá gi és Villanymotrokat Gyár tó
Vál la lat - IAME, Bú tor gyár, Mû anyag gyár, stb.)

- a vá ros észak ke le ti ré szén, az Oltmezõ
utca vá ros fe lõ li ol da lán (Tej gyár és egyéb in téz -
mé nyek)

- a ré gi ipa ri öve ze tet is to vább bõ ví tet ték
a vá ros dél ke le ti pe ri fé ri á ján, a ke nyér gyár és a
hús fel dol go zó vál la lat lét re ho zá sá val (a KÓS
Kár oly- és JÓKAI-utcák men tén).

A vá ros te rü le tén újabb szol gál ta tá si in -
téz mé nye ket épí te nek fel, ez zel is nö vel ve CBD
jel le gét és en nek a tér be li ki ter je dé sét: Bodok-

szálló (1975), a Pos ta épü le te, Park-szál ló és -
vendéglõ, Ter ve zõ in té zet (1973), Sugás-áruház
stb. Az Is ko la ut ca dé li ol da lá nak le bon tá sa kor
tömb ház so ro kat épí tet tek a bel vá ros te rü le té re, és
ugyan csak ez a fo lya mat ját szó dik le a VÁRADI
Jó zsef-ut ca al só fe lé nek sza bá lyo zá sa kor, a GÁ -
BOR Áron-tér ki kép zé sé vel, ami kor is mét je len -
tõs tömbházlakás-komplexum épül be a vá ros -
köz pont ba. Ezek a be épí té sek hal vá nyí tot ták a
köz pont CBD jel le gét. 

A totalitarista rend szer ben föl épült ne -
gye dek a vá ros kü lön bö zõ ré sze in újabb, a köz -
pont fe le tar tó ut cá kat hoz tak lét re, vagy ré gi e ket
vet tek in ten zí veb ben igény be, amely nek so rán az
ut cák rang so ro lá sa át ér té ke lõ dött. A ré geb bi ek
vesz te nek je len tõ sé gük bõl (Csí ki-, VÁRADI Jó -
zsef-, KOSSUTH-utcák), má sok föl ér té ke lõd nek
(Is ko la-, BÁN KI Donáth-, KÓS Kár oly-). Az
újon nan meg je lent ut cák kö zül a rang lis ta élé re
ke rül nek: Sta di on-, Vasile GOLDIª- (Újszemer-
ját kö ti ös  sze a vá ros köz pont tal), 1 Dec. 1918-
(Ál lo más-ne gye det a központal), Grigore BÃLAN-,
PÃIUª David-utcák. Egyes ut cák nak föl ér té ke -
lõ dé sé hez a he lyi tö meg köz le ke dé si vál la lat is
hoz zá já rult, a fon to sabb busz já ra tok bi zo nyos ut -
cá kon va ló köz le ke dé sé vel (a Szemerja-Köz -
pont-Állomás vo na lú 1-es szá mú au tó busz vo na -
la a Vasile GOLDIª- és a Sta di on-ut cák fel ér té -
ke lõ dé sé hez ve ze tett). A Sugás-áruház és a vas -
úti me net jegy iro da lé te sí té se az Is ko la- és az 1
Dec. 1918-utca ta lál ko zá sá nál, va la mint egy sor
üz let lán co lat ki ala kí tá sa az Is ko la ut cá ban a vá -
ros köz pont egy dél ke let fe lé va ló el moz du lá sát
ered mé nyez te, ame lyet az a tény is fo ko zott,
hogy ko ráb bi ve ze tõ-ad mi niszt ra tív in téz mé nyek
a Köz pont észak ke le ti ré szé ben funk ci ót vál tot -
tak, mint pél dá ul a vár me gye ház, amely könyv -
tár rá “deg ra dá ló dott”, vagy a hu szár ez red pa -
rancs nok sá gi épü le te, a Lábasház, amely le vél -
tár rá ala kult.

Az 1989-es rend szer vál tást kö ve tõ en a
vá ros is a sza bad pi a ci gaz da ság út já ra lé pett,
amely igen rö vid idõ alatt lé nye ge sen be fo lyá sol -
ta a funk ci o ná lis öve ze tek ha tár vo na la it, ezen be -
lül is leg na gyobb ha tást a bel vá ro si köz pon ti
funk ci ó jú öve zet re gya ko rolt, amely nek ke re tén
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be lül ki ala kult a vá ros CBD öve ze te. A gaz da sá -
gi fej lõ dés ha tá sá ra az ed dig nagy já ból egy sé ges
tár sa dal mi osz tá lyon be lül je len tõs anya gi kü -
lönb sé gek kezd tek ki ala kul ni, a je len gaz da sá gi
fej lõ dés csak to vább mé lyí ti a tár sa dal mi ré te gek
kö zöt ti sza ka dé kot. En nek ha tá sa ként meg fi gyel -
he tõ Szentgyörgy te rü le tén egy kez dõ dõ szeg re -
gá ci ós fo lya mat, amely a kö zel jö võ ben ko moly
prob lé má kat okoz hat a vá ro si ve ze tõ ség nek, és
je len tõs ki ha tás sal lesz a jö võ be ni vá ros kép re.

Mind ezek nek a ha tá sok nak a fi gye lem -
be vé te lé vel ké szült el a vá ros je len le gi funk ci o -
ná lis öve ze te i nek a be ha tá ro lá sa e dol go zat ke re -
tén be lül, fi gye lem be vé ve nem csak tár sa dal mi-
gaz da sá gi, ha nem épí té sze ti té nye zõ ket is, mint:
la kás tí pus és -méret, ki vi te le zés mi nõ sé ge és föl -
sze relt ség, a te rü let beépítettségi fo ka, stb.

JJee lleenn llee ggii ffuunnkk ccii oo nnáá lliiss öövvee zzee tteekk

a) Bel sõ mun ka hely öve ze te (CBD)
A múlt szá za di vá ros mag te rü le tén ala -

kult ki, CBD-jellegét az 1990-es évek el sõ fe lé -
ben nyer te el, je len leg is fej lõ dés ben van dél-dél -
ke let fe lé ter jesz ke dõ ten den ci á val. Mun ka idõ ben
zsú folt tá vá lik (a ter ci er szek tor ban 1200 dol go zó
van fog lal koz tat va eb ben az öve zet ben). Te rü le -
tén 9 bank és pénz in té zet, egy üz let cent rum, 2
szál lo da, 2 tu risz ti kai uta zá si iro da, 2 pos ta hi va tal
mû kö dik. Ugyan csak itt ta lál ha tó a me gyei és a
vá ro si rend õr ség épü le te, a pol gár õr ség, vá ro si ta -
nács, prefektura épü le te, 5 temp lom, ugyan en  nyi
is ko la, 1 könyv tár, 2 mo zi, kép tár, kul túr ház, még
szá mos ad mi niszt ra tív in téz mény és ke res ke del -
mi egy ség. Te rü le tén ala kul tak ki a vá ros és a me -
gye leg fon to sabb ve ze tõ in téz mé nyei: me gyei
prefektúra, vá ro si ta nács, me gyei és vá ro si rend -
õr ség, tör vény szék, sta tisz ti kai hi va tal stb. 

A for ga lom in ten zi tá sa a dél elõt ti mun -
ka idõ ben a leg na gyobb (8-13h kö zött), a dél utá ni
for ga lom mér sé kel tebb, csak a ke res ke del mi és
kul tu rá lis igé nye ket ki elé gí tõ in téz mé nyek mû -
kö dé sé re kor lá to zó dik. Es te 22 óra kor le áll szin te
min den gaz da sá gi ak ti vi tás, és ki ürül az öve zet.
Ki vé telt ké pez nek a GÁ BOR Áron-té ri és az Is -

ko la ut ca dé li fe lé ben lé võ la kó funk ci ó val ren -
del ke zõ tömb há zak. 

A la kó öve zet és az ipa ri öve zet köz ti
kap cso la tot biz to sí tó tö meg köz le ke dé si esz kö zök
ki vé tel nél kül a köz pon ton ke resz tül ha lad nak át,
ezért csúcs idõ ben fönn aka dá so kat okoz nak a
köz le ke dés ben és túl ter helt té vá lik a city. Az
öve zet ke le ti ré szén ma gas a zaj- és lég szen  nye -
zett ség mér té ke, nyu ga ti ré sze ked ve zõbb hely -
zet ben van, mi vel ma gá ba fog lal ja a köz pon ti
par kot, amely mér sé ke li e ká ros ha tá so kat.  

b) A kül sõ és bel sõ la kó öve ze tek
- Régiszemerja, kül vá ro si, rurális jel le gû

la kó öve zet: 1880-ig önál ló te le pü lés ként (köz -
ség ként) mû kö dött. Szemerja rurális jel le gét az -
óta is vál to zat lan for má ban õriz te meg. Ural ko -
dó ak a föld szin tes, ker tes és gaz da sá gi mel lék -
épü le tek kel ren del ke zõ csa lá di ház tar tá sok.
Gyen ge inf rast ruk tu rá lis fel sze relt ség jel lem zi
(asz fal to zat lan utak, köz te rü le tek rossz ki vi lá gí -
tá sa, köz mû ve sí tés ala csony fo ka). Fej lõ dé sét gá -
tol ja a köz pont tól és a na gyobb ipa ri öve ze tek tõl
va ló tá vol sá ga. A Pacé kör nyé ki tu risz ti kai po -
ten ci ál jobb ki hasz ná lá sá val (a sí pá lya és a -
felvonó fel újí tá sá val), tö meg köz le ke dé si esz kö -
zök gya ko ribb for gal má val e vi szony lag el ma ra -
dott öve ze tet is ak tí vab ban le het ne in teg rál ni a
vá ro si gaz da ság ba. Az inf rast ruk tu rá lis be ru há -
zá sok (köz mû ve sí tés, út bur ko lat ok rend be té te le)
lé nye ge sen hoz zá já rul ná nak e te rü let fölértéke -
lõdéséhez. Épí té sze ti leg a vé dett bel sõ te rü le tek
kö zé tar to zik, bon tá si ti la lom alatt van.

- Õs vá ros mag (Fel szeg): kül vá ro si,
rurális jel le gû la kó öve zet. A Debren fo lyó mind -
két ol da lán ki ala kult leg ko ráb bi la kó öve zet. A
múlt szá za di jel leg ze tes Szentgyörgy-képet kép -
vi se li. Ural ko dó a föld szin tes, ker tes és gaz da sá -
gi mel lék épü le tek kel ren del ke zõ csa lá di ház tar -
tás, ame lyek al kal maz kod tak a he lyi me re dek te -
rep vi szo nyok hoz. Ez az öve zet az Õr kõ ke le ti ol -
da lá nál te rül el, a há zak a hegy ol dal kö ze pé ig is
föl ha tol nak, kis sé ka o ti ku san he lyez ked nek el.
Jel lem zõ a te rü let sû rû be épí tett sé ge és az ut ca -
há ló zat nyu gat-ke le ti irá nyí tott sá ga, ame lyek
me re de ken lej te nek ke let fe le, gya ko ri ka nya rok -
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kal, (a te rep vi szo nyok kö vet kez té ben). Inf rast -
ruk tu rá lis föl sze relt sé ge igen gyen ge, az ut cák
ke vés ki vé tel lel asz fal to zat la nok, sõt egye se ket
még zú zott kõ sem fed. Az ut cai köz vi lá gí tás
szin te tel jes mér ték ben hi ány zik, a köz mû ve sí tés
igen gyen ge mér té kû. Egyes há zak ban még vil la -
mos ener gia sincs be ve zet ve. A má so dik vi lág há -
bo rú után, az új tömbháznegyedek meg je le né sé -
vel so kan ki köl töz tek eb bõl az öve zet bõl, és csak
a tár sa dal mi rang lét ra al sóbb fo kán lé võ la kos ság
ma radt itt, amely az öve zet slamosodásához ve -
ze tett. Je len leg is  a vá ros leg el ma ra dot tabb öve -
ze te, en nek ha tá sá ra a tár sa da lom  pe ri fé ri á já ra
szo rult ro ma et ni kum köl tö zött a meg ürült há -
zak ba, be in dít va egy et ni kai-tár sa dal mi szeg re -
gá ci ós fo lya ma tot (klipp-effektus).

Az öve zet nyu ga ti ha tá rá nál (köz vet le -
nül az õr kõi kõ bá nya mel lett) a Ken der- és az
IRI NYI Já nos ut cák foly ta tá sa ként a ro ma la kos -
ság il le gá lis épít ke zés be kez dett (1936-tól), ki -
ala kít va egy iga zi nyo mor ne gye det (Sqatter set-
tlement), amely épí té sze ti leg a leg alap ve tõbb
sza bá lyok nak sem fe lel meg. Hi ány zik a köz mû -
ve sí tés legalapvetõbb for má ja is, nin cse nek el lát -
va vil la mos ener gi á val sem.  Az inf rast ruk tu rá lis
föl sze relt sé ge en nek az öve zet nek a szó leg szo ro -
sabb ér tel mé ben a nul lá val egyen lõ. Az et ni kai
ös  sze té tel 100%-ban ro ma et ni kum. A W. L.
HENDERSON és L. C. LEDEBUR gettósodási
mo dell jé nek ta lá ló pél dá ja ez az öve zet. Saj nos, a
gettósodás mér té ke az elõbb em lí tett alövezetben
el ér te a ki tel je se dé si fá zist, és ez ko moly tár sa -
dal mi és et ni kai konf lik tu sok táp ta la ja le het a kö -
zel jö võ ben, a kör nye zõ la kó ne gye dek és nem
utol só sor ban a vá ros ro vá sá ra. A rend szer vál tás
után kü lön bö zõ hu ma ni tá ri us és nonprofit szer -
ve ze tek fel vál lal ták a ro ma et ni kum ér dek kép vi -
se let ét, és gyak ran lé pé se ket is tet tek a tár sa da -
lom ba va ló in teg rá ló dá suk ér de ké ben. A Te réz
anya-nõ vé rek sze re tet szol gá la tot mû köd tet nek
eb ben az öve zet ben, kü lön “ci gány temp lo mot”
épí tet tek, és ugyan csak itt a vá ro si ta nács és a
me gyei tan fel ügye lõ ség tá mo ga tá sá val kü lön le -
ges prog ra mú ok ta tás fo lyik, a ro ma et ni kum hát -
rá nyos hely zet ben lé võ gye re kei szá má ra. Eb ben
az öve zet ben kb. 1400 ro ma et ni ku mú la kos él

(CSEREY Zol tán, JÓ ZSEF Ál mos, Sep si szent -
györgy ké pes kró ni ká ja, Szé kely Nem ze ti Mú ze -
um Fü ze tek, II. so ro zat 1. szám (Ige Nyom da,
Kovászna), Sep si szent györgy, 1991, 2. o.). Az
ak tív la kos ság 80%-a mun ka nél kü li.

A kü lön le ges te rep vi szo nyok és az
illegális épít ke zé sek ered mé nye ként meg je lent
nyo mor ne gyed mi att az el kö vet ke zõ idõ szak ok -
ban sem kép zel he tõ el en nek az öve zet nek a fej -
lesz té se. Ki vé telt ké pez nek a ke le ti és a dél ke le ti
ré szek (a vá ros köz pont hoz kö ze lebb esõk), ame -
lyek vi szony lag jobb út vi szo nyok kal ren del kez -
nek. Az épü le tek ál la ga nem an  nyi ra le rom lott,
ami nek kö vet kez té ben egy re töb ben köl töz nek
ide a bel vá ro si nyo masz tó tömbháznegyedekbõl
(fõ leg a fel sõ tíz ezer kö re i bõl), föl újít va egész
ház so ro kat. Szentgyörgy tör té nel mi ré szét al kot -
ja, bon tá si kor lá to zá sok alá esik. 

- A ré gi vá ros mag bel vá ro si la kó öve ze te
(Bol gár szeg, Eregetíz). A vár temp lom dél ke le ti
ré szé ben fek szik, a KÁLVIN-tér és a Csí ki ut ca
köz ti te rü le tet fog lal ja ma gá ba. A ti pi kus zárt ut -
ca fron tos, pol gá ri föld szin tes há zak jel lem zik, de
a kú ri a sze rû for mák is meg ta lál ha tó ak. Inf rast -
ruk tu rá lis föl sze relt sé ge ki elé gí tõ. Ur ba nisz ti kai
szem pont ból a bon tá si kor lá to zá sok alá esik.

- Tiszt vi se lõ te lep: 1936-ban par cel láz ták
föl a Ba rom pi ac te rü le tét és ala kí tot ták ki a vá ros
el sõ sakk táb la ut ca há ló za tú kert vá ro sát. A vá ros
leg jobb fek vé sû la kó ne gye de, kis ker tes, föld -
szin tes, il let ve egy eme le tes csa lá di há zak és vil -
lák al kot ják. Az er dõ és a köz pont kö zel sé ge, az
át me nõ for ga lom hi á nya a tár sa dal mi elit la kó ne -
gyed évé tet te. Az inf rast ruk tu rá lis föl sze relt sé ge
ki vá ló. Vá ros ter jesz ke dés a kö zel jö võ ben ezen
öve zet nyu ga ti, il let ve dé li pe rem te rü le té re van
elõ irá nyoz va. 1990 után újabb épít ke zé si hul lám
ér te kü lö nö sen a Va dász ut ca dé li ol da lán, ahol
ki zá ró la go san egy-kéteme le tes vil lá kat épí tet tek.
Meg fi gyel he tõ egy faj ta tár sa dal mi szeg re gá ci ós
fo lya mat, ami nek kö vet kez té ben a te rü let nagy -
mér ték ben fel ér té ke lõ dött. 

- ÚJVÁROSI-kert bel sõ la kó öve ze te: a
mai tör té nel mi köz pont ki ala ku lá sá val egyidõben
je lent meg (1760-1850). Meg je le né se kor kül vá -
ro si la kó jel leg gel bírt, azon ban az idõk fo lya mán
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egy re sû rûb ben be épült, és a Tiszt vi se lõ te lep
meg jele nésével e te rü let tõl nyu gat ra bel sõ la kó -
ne gye di funk ci ót ka pott. Jel lem zõ ek a kis ker tes
föld szin tes, vagy egy eme le tes csa lá di há zak,
ame lyek al kal maz kod tak a ke let re me re de ken
lej tõ fel szín for mák hoz. Fek vé sé nél fog va az ut -
ca há ló za ta ka nyar gós, ke let-nyu ga ti irá nyí tott sá -
gú, az ut cák me re de ken lej te nek ke let fe lé. Hi á -
nyoz nak az észak-dél irá nyú be kö tõ ut cák, ez kis -
sé ne héz kes sé te szi az öve ze ten be lü li köz le ke dé -
si le he tõ sé ge ket. Csen des fek vé se, a köz pont hoz
va ló kö zel sé ge, jó inf rast ruk tu rá lis föl sze relt sé ge
a tár sa dal mi elit ked velt la kó hely évé tet te. A tár -
sa dal mi szegregálódás fo lya ma ta itt is érez he tõ, a
te lek árak az utób bi év ti zed ben nagy mér ték ben
meg ug rot tak. A te rü let észa ki és ke le ti pe rem te -
rü le te bon tás kor lá to zás alá esik. 

- Újszemerja bel sõ la kó öve zet (1969-75).
A Régiszemerja és az ÚJVÁROSI-kert kö zöt ti
me zõ gaz da sá gi te rü le ten épült fel. Jel lem zõ a te -
rü le tek re a vi szony lag magasfokú be épí tett ség,
tíz- és négy eme le tes tömbházlakások az ural ko -
dók. Pi ac, temp lom, ját szó te rek, be éke lõ dé sek
szel lõ seb bé te szik a ne gye det, ezt fo koz za az
utak magasfokú fá sí tá sa is. Inf rast ruk tu rá lis föl -
sze relt sé ge ki tû nõ, vi szony lag csen des fek vé sû,
és központközeli fek vé se a kö zép osz tály ide á lis
la kó ne gyed évé tet te.

-Csíki-negyed kül vá ro si la kó öve zet.
1972-1975 kö zött épül fel a vá ros észa ki ré szé -
ben, tá vol a vá ros köz pont tól és a fon to sabb ipa ri
öve ze tek tõl. Ural ko dó ak az elõregyártott ele mek -
bõl fel épült négy eme le tes tömbházlakások, de a
tíz eme le tes tömb há zak is meg ta lál ha tók az öve zet
nyu ga ti ré szé ben. Magasfokú a be épí tett ség mér -
té ke, az épü le tek esz té ti ku ma is hagy ma ga után
kí ván ni va lót. Mind ez már a kez de tek tõl egy szeg -
re gá ci ós fo lya mat meg in du lá sá hoz ve zet ett, és
csak a tár sa da lom al sóbb ré te gei köl töz tek be az
új la kó ne gyed be (fõ leg a ro ma la kos ság kö ré bõl).
Az et ni kai szeg re gá ció oly mér té kû volt, hogy
má ra a la kos ság 43%-a a ro ma nem ze ti ség hez tar -
to zik. Az épü le tek ál la ga is nagy mér ték ben le -
rom lott, slamosodást idéz ve elõ, amely to vább fo -
koz ta a szeg re gá ci ós fo lya ma tok di na miz mu sát.
Inf rast ruk tu rá lis el lá tott sá ga ki elé gí tõ.

- Mun kás bel sõ la kó ne gyed: a vá ros ke le -
ti, dél ke le ti fe lé ben épült fel több cik lus ban
(1965-95). Az öve zet köz pon ti, il let ve észa ki ré -
sze ere de ti leg kül vá ro si kert vá ro si funk ci ó val
ren del ke zett. Szá za dunk má so dik fe lé ben ha tal -
mas bon tá si hul lám kez dõ dött , le ta rol va a ker tes
csa lá di há zak nagy ré szét, és négy eme le tes ház -
töm bök épí té sé vel bel vá ro si öve zet té ala kít ják át.
Há rom alövezetre oszt hat juk: 

- Strand-zó na (1 Dec. 1918-sugárúttól
észak ra): a 80-as évek bon tá si hul lá ma után épült
ki, négy- és hét eme le tes tömb há zak jel lem zik, le
nem bon tott kertvárosi há zak kal tar kít va, ame -
lyek szel lõ sebb jel le get ad nak a má sik két
alövezethez ké pest. Csen de sebb fek vé sû, la kó sû -
rû sé ge mér sé kel ten ma gas.

- LENIN-lakónegyedi alövezet: magas-
fokú be épí tett ség jel lem zõ, elõregyártott ele mek -
bõl fel épí tett ház sor ok do mi nál nak. Ki vé telt ké -
pez nek a fõ uta kat sze gé lye zõ 6-8 eme le tes, esz té -
ti ka i lag el fo gad ha tóbb te tõ cse re pes tömbházlaká-
sok (1 Dec. 1918, Grigore BÃLAN-sugárutak
men tén). A vá ros leg zsú fol tabb la kó ne gye de. Hi -
ány zik a tömb há zak kö zöt ti zöld öve zet (fák hi á -
nya). Meg fi gyel he tõ egy kis mé re tû slamosodás és
szeg re gá ci ós folya mat is (et ni kai-tár sa dal mi).

- Munkás-negyedi alövezet. Az öve zet
dé li pe re mén fek szik, a vá ros leg újabb la kó ne -
gyed ét ké pe zi (1985-96 kö zött épült). Ural ko dó -
ak a négy eme le tes te tõ cse re pes tömb ház sor ok. A
be épí tett ség vi szony lag ma gas, szé les su gár út tal
(Nicolae IORGA) és tér ki kép zé sek kel tet ték
szel lõ seb bé. Ugyan csak csök ken ti a be épí tett ség
mér té két a két újon nan épí tett is ko la, tág is ko la -
ud var ral és sport pá lyák kal. En nek az alövezetnek
a dél ke le ti ré szé ben egy rek re á ci ós öve ze tet ter -
vez tek  (fut ball pá lyát) egé szen az Olt folyóig. A
rend szer vál tást kö ve tõ gaz da sá gi krí zis kö vet -
kez té ben fél be ma rad tak a meg kez dett mun ká la -
tok. A jö võ ben vi szont szük ség sze rû e tér ség ben
sza bad idõ köz pon tok, par kok lé te sí té se, hogy el -
len sú lyoz zák az öve zet túl zott be épí tett sé gét.

- Az Ál lo má si kül sõ la kó öve zet 1891-
ben lé te sült a Brassó-Kézdivásárhely vas út vo nal
meg épí té sé vel. 1976-ig ker tes csa lá di há zak vol -
tak jel lem zõ ek er re az öve zet re, ek kor egy tíz -
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eme le tes tömbházkomplexum-csoportot lé te sí te -
nek. Jel lem zõk te hát a tíz eme le tes tömb ház   so  -
rok, a Ba rát ság- és a Kö zép ut cá ban négy eme le -
tes  tömb há zak, míg a Ro mán Had se reg ut cá tól
észak ra ker tes csa lá di há zak öve ze te az ural ko dó.
Ugyan csak eb ben az öve zet ben ta lál ha tó a vas úti
pá lya ud var és a tá vol sá gi autóbuszállomás épü le -
te, ezen kí vül egy pi ac, rak tá rak, le ra ka tok, he gyi -
va dász-lak ta nya, ame lyek ki hang sú lyoz zák a
kül vá ro si la kó te lep funk ci ó ját. 

- Kilyén és Szotyor al vó fal vak. Kilyén el -
sõ ok le ve les em lí té se 1334-bõl , Szotyor el sõ ok -
le ve les em lí té se 1448-bõl való.1968-ban csa tol ják
a két fa lut a vá ro si ad mi niszt rá ció ha tás kö ré be. Az
ak tív la kos ság a vá ros ba jár be dol goz ni. Ker tes,
csa lá di (rurális) há zak jel lem zõ ek gaz da sá gi mel -
lék épü le tek kel. Inf rast ruk tú rá juk sze gé nyes.

c) Ipa ri öve ze tek
- Állomás negyedi kül sõ ipa ri öve zet: Az

1970-es és 80-as évek kö zött épül ki. Itt ta lál ha -
tók a vá ros és egy ben a me gye leg na gyobb ma -
mut vál la la tai: ISAMA, IAME, a mû anyag gyár,
stb. Meg je le né sük nagy mér ték ben be fo lyá sol ta a
vá ros fej lõ dé sét. Az ipar ban dol go zók több mint
75 %-a dol go zik eb ben az ipa ri öve zet ben.

- Észak ke le ti (Ol tár té ri) ipa ri öve zet:
Ugyan csak a het ve nes évek kö ze pén lé te sí tet ték,
ki sebb gyá ra kat tö mö rít (Tej gyár, stb.) és in téz -
mé nye ket (Hid ro ló gi ai-, Me te o ro ló gi ai-in té zet,
stb.). Az ipar ban dol go zók 7%-a dol go zik eb ben
az öve zet ben. 

- Dé li kül sõ ipa ri öve zet: 1879-ben a
Szö võ gyár és 1898-ban az Ál la mi Ma gyar Do -
hány gyár lé te sí té sé vel kezd körvonalazódni. A
má so dik vi lág há bo rú után is mét egy sor vál la la -
tot lé te sí te nek (Ke nyér gyár, Húsfeldolgozógyár
stb.), ame lyek to vább erõ sí tik az öve zet ipa ri jel -
le gét. Az ipar ban dol go zók 15%-a dol go zik
Szentgyörgy leg ré geb bi ipa ri öve ze té ben.

AA ttee llee ppüü llééss ffuunnkk ccii óó ii nnaakk iiddõõ bbee nnii 
vvááll ttoo zzáá ssaa

A 17. szá zad kö ze pé ig a vá ros nak ti pi kus
ag rár funk ci ó ja volt, a la kos ság dön tõ több sé ge

me zõ gaz dál ko dás sal fog lal ko zott, ezen be lül is
nö vény ter mesz tés sel. Ga bo na fé lé ket, bur go nyát
és ipa ri nö vé nye ket (do hányt) ter mesz tet tek.
Csak egy tö re dé ke volt a la kos ság nak a ke res ke -
de lem ben foglalkoz tatva. 

Az 1764-ig föl épült lak ta nya föl len dí ti a
vá ros gaz da sá gi éle tét, bõ vül a fel ve võ pi ac, így a
kí ná lat nak lé pést kell tar ta nia a vál to zás sal. A 19.
szá zad el sõ fe lé ben kez de nek meg je len ni a cé -
hek, me lyek differenciáltabbá te szik a la kos ság
mun ka meg osz tá sát. 60%-ban a vá ros még ek kor
is meg õr zi ag rár jel le gét, de már a szol gál ta tá si
szek tor ban dol go zók ará nya is meg nö vek szik
(ke res ke dõk, hi va tal no kok, ta ní tók stb.). 

1857-ben WELLENREITER sör gyá rá -
nak meg ala pí tá sá val meg kez dõ dik a vá ros ipa ro -
sí tá sa, 1879-ben a tex til- és  1897-ben a do hány -
gyár meg je le né se to vább nö ve li az ipar ban dol -
go zók szá mát. A me zõ gaz da ság ban fog lal koz ta -
tot tak ará nya 50% alá csök ken, és je len tõ sen
meg nö vek szik a szol gál ta tás ban dol go zók ará -
nya. Így a vá ros a szá zad for du ló ra a ve gyes funk -
ci ó jú vá ro sok ka te gó ri á já ba ke rül, te hát az ak tív
la kos ság egyik szek tor ban sem ha lad ja meg az
50%-os arányt. 

Az 1960-as évek ben egy funkcióváltás
kezd ki bon ta koz ni, mi vel az ipar ban dol go zók
ará nya rend kí vül meg nö vek szik az ipa ro sí tás nak
kö szön he tõ en. A nagy vál la lat ok meg je le né sé vel
(ISAMA, IAME, stb.) a vá ros az ipa ri funk ci ó jú
vá ro sok so rá ba ke rül, az 1990-es évek kö ze pé ig
ott is ma rad.

A rend szer vál tást kö ve tõ idõ szak ban is -
mét egy funk ció vál tá si ten den cia kezd ki bon ta -
koz ni. A pi ac gaz da ság ra va ló át té rés ered mé nye -
kép pen a ma mut vál la la tok nem tud ják ver seny -
ké pes sé gü ket meg õriz ni sem az or szá gos, sem a
nem zet kö zi pi a co kon. Nagy le épí té sek tör tén tek
(és tör tén nek a je len ben is), így so kan kény te le -
nek  mun ka he lyet és egy ben pro filt is vál toz tat ni.
1992-re a pri mer szek tor ban csu pán 3,9%-a dol -
go zott az ak tív ke re sõk nek, míg az ipar ban dol -
go zók ará nya is 55,9%-ra csök kent, el len ben
meg nõtt a szol gál ta tá si szek tor ban dol go zók szá -
ma: 37,2 %-os ez az arány, és nö vek võ ten den ci -
át mu tat a je len ben is a sze kun der szek tor ro vá sá -
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ra. A pri mer szek tor ban dol go zók ará nya is eny -
hén emel ke dett, ami nek a ma gya rá za ta a föl dek
tu laj don jo gá nak meg vál to zá sá ban ke re sen dõ.
Vis  sza ad ták a kol lek ti vi zá lás kor el vett föld je i ket,
és so kan (fõ ként a mun ka nél kü li ek) a pri mer
szek tor ban ke res tek meg él he tést.

1994-re a nagy vál la lat ok egy re job ban
le épí tik a ter me lõ sze mély ze tet, en nek ha tá sá ra a
ko ráb bi von zó ef fek tus ta szí tó erõ ként kezd mû -
köd ni. A rurális öve zet bõl be ván do rol tak kö zül
so kan vis  sza men nek ere de ti lak hely ük re. ågy a
vá ros la kos sá ga is le csök ken, 33784-rõl (1992-
ben) 27017-re (1994-ben) csök ken az ak tív la -
kos ság, te hát alig két év alatt 6767 ak tív mun kást
ve szít a vá ros, és ez a fo lya mat ko ránt,sem állt le
tel je sen. A vá ros  már 1992-ben a komp lex  ipa ri
és szol gál ta tá si funk ci ó jú vá ro sok kö zé ke rült,
mi vel a szol gál ta tá si szek tor ban dol go zók ará nya
meg ha lad ta a 25%-ot. 1990 óta egy re töb ben in -
dí ta nak el önál ló gaz da sá gi vál lal ko zást. A több -
ség  a szol gál ta tá si szek tor te rü le tén fej ti ki gaz -
da sá gi te vé keny sé gét (ke res ke de lem, egész ség -
ügy, stb.). Ha ez a ten den cia meg ma rad a jö võ -
ben is, a vá ros rö vi de sen is mét funk ci ót  vált, és a
ve gyes funk ci ó jú vá ro sok cso port já ba ke rül is -
mét (te hát egyik szek tor ban sem ha lad ja meg az
50%-ot a fog lal koz ta tot tak ará nya).

AA vváá rrooss ttéérr bbee nnii nnöö vvee kkee ddéé ssee

A 18. szá zad kö ze pé ig je len tõs nö ve ke dés -
rõl nem be szél he tünk, ami nek okát a vá ros  za va ros
tör té nel mi múlt já ban kell ke res ni (ta tár-tö rök be tö -
ré sek). Ki ter je dé se a Debren-patak men tén alig ér -
te el a 3 km-es hos  szú sá got, míg szé les sé ge se hol
nem ha lad ta meg az 1 km-t. A ki ter je dést föld raj zi
té nye zõk  is gá tol ták, hi szen a vá ros dé li ré szén
(mai Mun kás-ne gyed te rü le te) nagy ki ter je dé sû
mo csa rak, lá pok gá tol ták meg a dél fe lé va ló ter -
jesz ke dést, míg ke let fe le az Olt gya ko ri ára dá sai
aka dá lyoz ták a ke let fe lé tör té nõ nö ve ke dést.

A Má ria Te ré zia pa ran csá ra meg ala pí tott
Szé kely  Hu szár ez red föl ál lí tá sa (1756-ban) je len -
tett for du ló pon tot a vá ros nö ve ke dés szem pont já -
ból. A vá ros dé li pe ri fé ri á ján fel épí tett lak ta nya
kö rül ala kul ki alig egy év szá zad alatt az új vá ros -

köz pont. Úgy az ad mi niszt ra tív, mint a gaz da sá gi
funk ci ók a ré gi vá ros köz pont ból (KÁLVIN-tér)
át te võd nek az új köz pont ba (mai Sza bad ság tér).
Az 1850-es éve kig  a ter jesz ke dés az új vá ros köz -
pont kör nyé ké re kor lá to zó dik. A szá zad má so dik
fe lé ben meg kez dõ dik a vá ros ipa ro so dá sa, és a
gyá rak több sé ge a dé li pe rem te rü le te ken épül fel
(WELLENREITER sör gyá ra, tex til gyár, do hány -
gyár), 1880-ban Szemerja fa lu csat la ko zá sá val a
vá ros te rü le te is mét je len tõ sen meg nö vek szik.
Ugyan csak  en nek az év szá zad nak a vé gén Szent -
györgy be kap cso ló dik az or szá gos vas úti há ló zat -
ba, ami a vá ros ke let fe lé va ló ter jesz ke dé sét ered -
mé nye zi és a vá ros ha tár elõ ször lé pi át az Olt
folyót, az ál lo más is a fo lyó bal part ján ta lál ha tó.

A má so dik vi lág há bo rú kez de té ig nem tör -
tén nek na gyobb vál to zá sok a vá ros te rü le tét il le tõ -
en.  Az épít ke zé sek  in kább a bel te rü le tek re kor lá -
to zód nak, és a vá ros köz pont és Szemerja köz ti üres
bel te rü le tek re,  ami nek kö vet kez té ben a két hely -
ség tel je sen ös  sze épül. Még a má so dik vi lág há bo rú
elõtt (1936-ban) meg kez dik  a Tiszt vi se lõ-ne gyed
ki ala kí tá sát, de ez az 1944 utá ni idõ szak ban kezd
in ten zí ven ki épül ni. A to ta li ta riz mus kor sza ká ban
je len tõs épít ke zé sek be kez de nek, ame lyek ha tá sá ra
új la kó ne gye dek je len nek meg: 1964-ig be fe je zõ -
dik a Tiszt vi se lõ-ne gyed ki épí té se, 1969-75 kö zött
az Újszemerja-negyed, 1972-73-között a Csí ki-ne -
gyed, 1969-75 kö zött az Ál lo más-ne gyed, míg
1972-90 kö zött a mai Mun kás-ne gyed.

Nap ja ink ban a vá ros bel te rü le te el ér te a
838 ha-t, eh hez a szám hoz hoz zá adó dik Kilyén
(51ha) és Szotyor (51ha) fal vak bel te rü le te.
Utób bi a kat az 1968-as év ben csatolták a vá ros -
hoz, és ren del ték a vá ros köz igaz ga tá sa alá.

Sep si szent györgy kül te rü let ének nö ve ke dé se:
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1870 1.389 ha

1896 3.676 ha 

1913 3.688 ha

1986 7.641 ha 

1989 7.768 ha 

1992 12.171 ha 



AA vváá rrooss sszzeerr kkee zzee ttee ééss tteexx ttúú rráá jjaa

A mai Sep si szent györgy szer ke ze tét a te -
le pü lés idõ be ni fej lõ dé se ha tá roz ta meg. A két te -
le pü lés bõl ös  sze ol vadt vá ros (Szemerja falu-
Szentgyörgy) és az utó la gos la kó ne gye dek  föl -
épí té se egy komp lex szer ke ze tû  vá rost ered mé -
nyez tek. Ezért csak kü lön ál ló ré szek ként le het
ka te go ri zál ni a te le pü lés szer ke ze tet:

- Szemerja fa lu: lét ra tí pu sú ut ca szer ke -
zet, két fõ ut ca ala kult ki a Szemerja-patak men -
tén, eze ket mel lék ut cák kö tik ös  sze

- Tiszt vi se lõ-ne gyed, sakk táb la tí pu sú ut -
ca há ló zat

- Ál lo más-la kó ne gyed, sakk táb la-ut ca há -
ló zat 

- Mun kás-ne gyed,  sakk táb la-ut ca há ló zat 
Ez utób bi há rom la kó ne gyed az utol só 5

év ti zed ben épült fel.
- Újszemerja, dom bor zat hoz iga zo dó ka -

o ti kus ut ca há ló zat
- Ré gi Szentgyörgy õs vá ros mag, dom -

bor zat hoz iga zo dó ke let-nyu gat irá nyí tott sá got
tük rö zõ ut ca há ló zat.   

A la kos ság nö ve ke dé se a vá ros funk ci o -
ná lis fej lõ dé sé nek függ vé nyé ben:

A múlt szá zad má so dik fe lé ig a vá ros la -
kos sá ga so ha nem ha lad ta meg a 2500 la kost, ez
ugyan csak vi szon tag sá gos tör té nel mé nek volt
kö szön he tõ. 

Já nos Zsig mond ide jé ben 63 ka pu val van
meg em lít ve (1567), ez kb. 524 la kost je len tett (8
ta gú csa lád ese tén), te hát je len ték te len te le pü lés -
nek szá mí tott. A vá ro si jo gok vég le ges el nye ré sé -
vel vi rág zó kor szak kö vet ke zik: BÁTHORI Zsig  -
mond, BETH LEN Gá bor, I. RÁ KÓ CZI György
ural ko dók alatt ta pasz tal ha tó az el sõ gaz da sá gi
föl len dü lés kor sza ka. A tö rök és ta tár be tö ré sek
elõtt a la kos ság lét szá ma el éri a 2000 fõt, azon ban
1662-re, a tö rök be tö rés után 700-900 la kos ra
csök ken, mi vel az in vá zi ók ide jén a vá ros több
mint fe lét le öl ték, vagy rab ság ba hur col ták. A vá -
ros gaz da sá ga ös  sze rop pan, és csu pán 1750-es
évek után len dül föl, a ka szár nya lé te sí té se kor. A
19. szá zad  má so dik fe lé ben kezd a la kos ság is -
mét nö ve ked ni, egyidõben a vá ros ipa ro so dá sá -

nak kez de té vel. A sör gyár, tex til gyár, do hány gyár
meg épü lé se je len tõs mun ka erõt vonz a vá ros ba,
így 1890-ben la kos sá ga el éri az 5665 fõt, és fo -
lya ma to san nö vek szik. 1900-ban 6885 la kos, míg
1930. de cem ber 29-én 11898 la kos (Szentgyörgy,
Kilyén, Szotyor), 1956-ban 18896 la kos. A szo ci -
a lis ta ipa ro sí tás ha tá sá ra a vá ros la kos ság szá ma
megduplázodik 1930-hoz ké pest, el ér ve a 22058
lakost. A mamutvállalatok lé te sí té sé vel a 70-es
évek vé gé re is mét dup lá zó dik a la kos ság szám,
1977-ben el ér ve a 40804 la kost, és ez az erõ tel jes
nö ve ke dés egészen a rend szer vál tá sig tart (1989).
Így 1980-ban 55162, míg 1991-ben 72157 la kos -
ra duz zadt a vá ros la kos sá ga.

A rend szer vál tás utá ni idõ szak ban egy
fo gyá si pe ri ó dus áll be, mi vel a rurális kör nyék re
ha tó szí vó erõ ta szí tó erõ vé ala kul a nagy le épí té -
sek kö vet kez té ben, így mun ká sok szá zai hagy ják
el a vá rost, és tér nek vis  sza fa lu ra a jobb meg él -
he tés re mé nyé ben. Az 1992-es nép szám lá lás kor
a vá ro si la kos ság 68359-re csök ken és ez a csök -
ke nés to vább tart nap ja in kig is, 1994-ben a vá ros
la kos sá ga 68073. Va ló szí nû leg a kö zel jö võ ben
sta bi li zá ló dik a la kos ság szám, a pi ac gaz da ság
nor ma li zá ló dá sá val új mun ka he lyek je len nek
meg, és ez le ál lít ja a to váb bi el ván dor lást.

EEppii llóó gguuss,, aavvaaggyy aa 2211.. sszzáá zzaadd 
SSeepp ssii sszzeenntt ggyyöörr ggyyee

A  vá ros tör té nel mé rõl, szá mos mun ka
író dott, azon ban ezek in kább az ese mény tör té net
rög zí té sé re tö re ked tek, vagy más cé lú és té ma kö -
rû mun kák be ve ze tõ je ként je len tek meg, gyak ran
fi gyel men kí vül hagy va a kü lön bö zõ té nye zõk
vá ros for má ló ha tá sát.

Mun kám ban re mé lem si ke rült e hi ányt
meg szün tet nem, és olyan je len sé gek re is fel hív ni a
fi gyel met, ame lyek a kö zel jö võ ben nagy mér ték -
ben ki hat hat nak majd a vá ro si tár sa da lom ra és ez -
ál tal köz vet ve a vá ros ar cu la tá ra is. E ne ga tív ha tá -
sok szük ség sze rû en meg je len nek min den vá ros nak
egy adott fej lõ dé si szint jén, de szá mos pél dá ból ta -
nul va, ame lye ket a vi lág vá ros ok fej lõ dé se nyúj tott,
ki kü szö böl he tõk, vagy mér sé kel he tõk a ne ga tív
vá ro si a so dá si ha tá sok. Ugyan ak kor a po zi tív fo lya -
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ma tok ser kent he tõ ek, és meg kell ta lál ni azo kat a
mód sze re ket és esz kö zö ket ame lyek kel a kel lõ me -
der be te rel het jük a vá ro si a so dás fo lya ma tát. 

Konk rét ada tok kal bi zo nyít ha tó, hogy
Sep si szent györgy egyes ne gye de i ben et ni kai,
vagy tár sa dal mi szegregácios fo lya ma tok men -
nek vég be, ame lyek ko moly konf lik tu sok hoz ve -
zet nek a kö zel jö võ ben. Ha nem te szik meg a
meg fe le lõ el len lé pé se ket vá ro si ve ze tés szint jén,
ak kor rö vid idõ alatt az ur ba ni zá ci ós fo lya ma tok
el len õriz he tet len né vál nak, és a har ma dik vi lág
nagy vá ro sa i ra jel lem zõ je len sé gek lesz nek ész -
lel he tõ ek, úgy mint a Bidonwille-negyedek meg -
je le né se, vá ros ré szek slamosodása, et ni kai get tók
lét re jöt te, stb.

Az 1989-es vál to zá sok ser ken tõ en ha tot -
tak a vá ros gaz da sá gi fej lõ dé sé re, ezen be lül is a
ma gán gaz da sá gi szek tor ra. A piacgazdaságra va -
ló át té rés az erõl te tett ipa ro sí tás ha tá sá ra lét re jött
ma mut vál la la to kat a csõd szé lé re so dor ta, csu pán
az ál la mi tá mo ga tás men tet te meg õket a szét hul -
lás tól. Egy re töb ben ke res tek ál lást a ma gán szek -
to ron be lül, amely fõ leg a ter ci er szek to ron be lü li
ága za tok ra sza ko so dott. A gyá rak ban vég be ment
nagy le épí té sek ha tá sá ra több száz ipar ban dol go -
zó sze mély a szol gál ta tá si szek tor ban he lyez ke -
dett el. Így a vá ros funk ci ó ja is vál to zást szen ve -
dett. A jö võ ben ez a fo lya mat to vább fog erõ söd -
ni, míg nem Szentgyörgy a szol gál ta tá si funk ci ó jú
vá ro sok ka te gó ri á já ba ke rül.

A vá ros te rü le ti fej lõ dé sé re a nyu gat fe lé
va ló ter jesz ke dés lesz jel lem zõ, a Tiszt vi se lõ-ne -
gyed dé li ré szén van nak te rü le tek ki je löl ve a vá -
ros ter jesz ke dé sé re. Az ál la mi tá mo ga tás sal épült
tömb há zak kor sza ka vég le ge sen le járt, de ezek
sem esz té ti ka i lag, sem a kom fort szem pont já ból
nem vol tak meg fe le lõ ek. Kertnegyedek ki épí té se
ja va solt ezen a te rü le ten, fo koz nák az öve zet
szel lõs sé gét. A ke let fe lé tör té nõ vá ros fej lesz tés
el len ja vallt, mi vel ér té kes me zõ gaz da sá gi te rü le -
tek men nek ve szen dõ be (a Szép me zõ vi dé ke).
Szin tén a vá ros szel lõs sé gének hiányát kel le ne
el len sú lyoz ni park- és rek re á ci ós öve ze tek lé te sí -
té sé vel a még be nem épí tett vá ro si bel te rü le te -
ken, mint ami lyen a Mun kás-ne gyed ke le ti ré sze
és az Olt kö zöt ti te rü let.

A vá ros tö meg köz le ke dé si há ló za tá nak
új ra szer ve zé se is szük ség sze rû. Egyes la kó ne -
gye dek tel je sen ki es nek a tö meg köz le ke dé si út -
vo na lak ból (Tiszt vi se lõ-ne gyed, Mun kás-ne -
gyed dé li ré sze, Fel szeg, míg má sok nak igen
ros  szak a kap cso la tai: Régiszemerja, Kilyén,
Szotyor. Ugyan csak meg érett a helyzet egy má -
sik Olt-híd megépítésére, amely te her men te sí te -
né az elõ zõt. Ja va solt meg épí té si he lye a Mun -
kás-ne gyed és a ke le ti ipa ri öve zet kö zött len ne
op ti má lis, így a vá ros leg na gyobb lét szá mú ne -
gyed ével köz ve tet ten Régiszemerját köt né ösz  -
sze. Szin tén a vá ro si köz le ke dést kön  nyí te né egy
kül sõ for gal mi gyû rû meg épí té se, amely te her -
men te sí te né a köz pon ti for gal mat. A fon to sabb
út sza kasz ok, út ke resz te zõ dé sek men tén (Pl.: 1
Dec. 1918-Grigore BÃLAN, 1 Dec. 1918-
PÃIUª David stb.) alul já rók épí té se volna kívá-
natos a gya lo gos for ga lom szá má ra. A meg-
növekedett sze mély gép ko csik szá ma za va ró an
hat a vá ro si for ga lom ra. A leg több prob lé mát
par ko lá suk okoz za, amel  lyel nem szá mol tak a la -
kó ne gyed meg ter ve zõi. A meg ol dás a föld alat ti
par ko lók lé te sí té se vol na (igen költ sé ges, de jobb
tér ki hasz ná ló), vagy föld fel szí ni par ko ló há zak
meg épí té se (ol csóbb meg ol dás).

A jö võ vá ros ve ze tõ sé gé nek mind ezek kel
a prob lé mák kal szá mol nia kell.
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EEvvoolluuþþiiaa tteerriittoorriiaallãã ººii ffuunnccþþiioo nnaallãã
aa oorraaººuulluuii SSff.. GGhheeoorrgghhee
(Rezumat)

Cercetând evoluþia teritorialã ºi funcþio -
nalã a oraºului Sf. Gheorghe, prezenta lucrare se
concentreazã în primul rând asupra factorilor
umani: factorii istorici asupra evoluþiei oraºului,
treptele urbanizãrii, delimitarea zonelor
funcþionale în cadrul oraºului, stabilirea structurii
ºi texturii localitãþii, evoluþia teritorialã în spaþiu
ºi timp a oraºului, creºterea numãrului populaþiei
sub influenþa schimbãrii funcþionalitãþii oraºului.
Se descriu de asemenea metodele cercetãrii, se
proiecteazã înfãþiºarea oraºului în sec. XXI. ºi
direcþia evoluþiei sub influenþele factorilor natu-
rali ºi umani actuali.Se atrage atenþia asupra unor
fenomene ºi procese negative ale urbanizãrii,

între care: apariþia fenomenului de segregare
etnicã ºi socialã, degradarea unor cartiere peri -
ferice sau centrale (slam-uri) ºi apariþia ghe-
tourilor. Lucrarea încearcã sã caute ºi sã propunã
unele soluþii în vederea prevenirii, combaterii,
sau ameliorãrii acestor fenomene ºi procese ne -
gative.

TThhee CChhaannggeess iinn TTiimmee aanndd SSppaaccee
ooff tthhee FFuunnccttiioonnaall ZZoonneess ooff
SSeeppssiisszzeennttggyyöörrggyy 
((SSff.. GGhheeoorrgghhee))
(Abstract)

The paper discussing the functional and
territorial development of Sepsiszentgyörgy
wants to stress first of all the human characteris-
tics: the historical characteristics of the town, the
stages of turning into a town, the question of the
functional zones of the town, the structure and
system of the town, the formation of the popula-
tion, and its functionality according to the
changes. The paper also reflects on methodologi-
cal problems, presents the 21st century possibili-
ties of the town, the directions of development
according to the human and natural characteris-
tics. It draws attention to some negative traits of
urbanisation, having as a consequence ethnic and
social segregation, the relative destruction of
suburbs compared to the central districts, the
ghetto-phaenomenon. The paper attempts to find
proposals to avoid the above-mentioned negative
aspects, or at least to improve them.
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