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(Rezumat)
Lucrarea parcurge dezvoltarea oraºelor
secuieºti dupã mijlocul sec. XVIII. ºi îna in -
te de primul rãzboi mondial, punând ac -
cen tul pe procesul de urbanizare din sec.
XIX. ºi în special pe perioada ultimelor
trei decenii ale Monarhiei Austro-Unga re,
era celor mai mari ºi mai însemnate
transformãri (domenii ca: lucrãri de siste -
matizare, pavarea ºi asfaltarea strãzilor,
amenajarea trotuarelor, apariþia unor strãzi
noi, crearea parcurilor, reglementarea cu -
rã þeniei strãzilor ºi a locurilor publice,
construirea abatoarelor, bãilor publice,
luc rãri de asanare ºi de regularizare a
râu rilor, construirea unor noi poduri, ilu -
mi natul strãzilor, apariþia uzinelor comuna -
le, introducerea curentului electric, al
apei, canalizarea etc.). În frunte se situau
reºedinþele de judeþ (Tg. Mureº, Sf. Gheor -
ghe, Odorheiu Secuiesc, Miercurea-Ciuc)
urmate de Tg. Secuiesc (dar care se si -
tueazã mult timp printre primii trei)  ºi
Gheor gheni, iar localitãþile din categoria
târgu rilor în involuþie erau la foarte mare
distanþã de primul grup. Cel mai evoluat
a rãmas Tg. Mureº, care a devenit
aproape un oraº model pentru pre-
ocupãrile mo derne de urbanisticã.

La aproape toate târgurile din Secuime -
în mod deloc surprinzãtor - se observã ºi în

planimetria lor funcþia primordialã de târg. Cele
mai multe au o piaþã centralã spaþioasã: Tg.
Mureº (Marosvásárhely), Tg. Secuiesc (Kézdivásár -
hely), Sf. Gheorghe (Sepsiszentgyörgy), Mier -
curea Nirajului (Nyárádszereda), Gheorgheni
(Gyergyószentmiklós). Localitãþile mai mici,
Vlãhiþa (Szentegyháza), Ilieni (Ilyefalva), Breþcu
(Bereck) - ce aveau un hotar extrem de mare,
ultima pânã în Moldova -, nu s-au deosebit în
structura lor planimetricã de localitãþile rurale.
Nici Vinþul de Sus (Felvinc, azi Unirea)  ºi
Miercurea Nirajului aproape cã nu se deosebesc
de sate în ciuda existenþei unei pieþe centrale mai
mari. Cristuru Secuiesc (Székelykeresztúr) are o
formã planimetricã mai interesantã, care og lin -
deºte structura sa compozitã, prin contopirea mai
multor localitãþi. Piaþa centralã este asemãnã-
toare cu cea din Miercurea-Ciuc (Csíkszereda),
adicã este formatã dintr-o stradã care se lãþeºte la
mijloc în formã elipticã, în partea mai largã
þinându-se târgurile. Cele mai interesante loca -
litãþi din punct de vedere planimetric sunt Tg.
Secuiesc ºi Miercurea-Ciuc.

Miercurea-Ciuc avea o formã deosebitã
de cea a celorlalte târguri din Secuime, determi-
natã deopotrivã de funcþia de târg ºi de aºezarea
sa geograficã. Localitatea avea o situare favora-
bilã între depresiunea Ciucului Inferior ºi
Superior ºi la ramificaþia drumurilor spre Odor -
heiu Secuiesc (Székelyudvarhely) (spre vest) ºi
spre Moldova (prin valea Ghimeºului, spre est),
dar mai puþin favorabilã pentru habitat: terenul
era într-o parte muntos, iar în cealaltã parte
mlãºtinos, ceea ce a constituit o piedicã în calea
dezvoltãrii localitãþii ºi a determinat forma aºe -
zãrii. Târgurile puteau fi þinute din cauza terenu-
lui mlãºtinos numai pe un „banc” natural sau arti-
ficial, unde trebuie probabil sã cãutãm leagãnul
oraºului. La început aºezarea era compusã dintr-
o singurã stradã, care devenea mai latã spre cen-
tru, în formã elipticã. La mijloc strada avea o
lãþime de 35 m, iar la margini 16-20 m. În partea
mai latã erau þinute târgurile, unde tarabele erau
aºezate pe douã ºiruri. Piaþa ºi târgurile au fost
þinute aici pânã la începutul secolului al XX-lea.
De-a lungul strãzii au fost construite ºi casele cu
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parcele înguste. O mare parte din teren era
nepotrivit pentru construcþii, de aceea localitatea
s-a dezvoltat ulterior în formã de “T” fãrã sã se
poatã forma o piaþã centralã. La mijlocul secolu-
lui al XIX-lea târgul avea douã cartiere: zona
drumului care ducea spre Odorheiu Secuiesc
(VVáárrooss kköözzee) cu târgul de vite, cele douã cimitire
ºi câteva strãzi lãturalnice ºi aºa numita „piaþa
olarilor”; respectiv partea de lângã ºoseaua care
traverseazã localitatea în direcþia nord-sud (când-
va era „decada” - tized - satului Taploca sub
numele de CCssüüttöörrttöökkffaallvvaa). În jurul cetãþii era
localitatea MMaarrttoonnffaallvvaa, cu jurisdicþie separatã,
care s-a unificat cu Miercurea-Ciuc abia la
mijlocul secolului trecut.1

Structura cea mai interesantã dintre aces-
te oraºe o are Tg. Secuiesc. Aici se observã ºi cel
mai pregnant funcþia iniþialã de târg, care a fost
cauza fondãrii lui. Teritoriul târgului a fost defal-
cat din cel al comunei Turia, dupã cum aratã ºi
denumirea iniþialã a târgului (TToorrjjaavváássáárraa). Înfi-
inþarea unui târg în locul respectiv era indicatã de
aºezarea favorabilã, în centrul scaunului Kézdi,
la întâlnirea mai multor drumuri, dar mai ales
drumul principal, care ducea de la Braºov prin
pasul Oituz spre Moldova. Aºezarea a constat
iniþial din piaþa centralã, locul de desfãºurare a
târgului, iar în cele patru laturi ale pieþei erau
defalcate loturile de mãrime egalã ale primilor
coloniºti. Aºezarea se aseamãnã cu cele sãseºti,
care au fost tot aºa împãrþite în loturi egale. În
primele izvoare au fost amintiþi ºi Hospites în
localitate, iar existenþa în trecut a satului
SSzzáásszzffaallvvaa (ex. Zazffalva, ’satul sasului’, 1567),
unificat între timp cu Tg. Secuiesc pare de
asemenea sã indice cã iniþial aici s-au stabilit ºi
saºi, ceea ce n-ar fi exclus cunoscând importanþa
co merþului cu Moldova practicat de braºoveni
prin pasul Oituz.

Ceea ce dã specificul oraºului Tg. Se cu iesc
sunt aºa numitele „curþi”, care au fost când va car-
acteristice oraºelor meºteºugãreºti tran silvã ne ne -
cum a remarcat cercetãtorul VÁMSZER Géza -,
ºi care în celelalte oraºe au dispãrut datoritã dez-
voltãrii ºi sistematizãrii. Ele au rezistat timpului
numai în Tg. Secuiesc, câteva urme existând ºi în

Odorheiu Secuiesc. La pãstrarea lor a contribuit
atât conservativismul locuitorilor, cât ºi stag na -
rea economicã datoratã rãzboiului vamal cu Ro -
mâ nia, ºi care n-a permis aici efectuarea unor
luc rãri de sistematizare de anvergurã ºi ridicarea
masivã a noilor construcþii. Un caz semnificativ
privind conservativismul locuitorilor este legat
de incendiul din 1834, care a distrus piaþa centra -
lã ºi 3/4 din localitate. Autoritãþile au fãcut un
plan ºi au promis un ajutor de 100.000 florini
pentru reconstrucþii cu condiþia reîmpãrþirii
parcelelor ºi sistematizarea oraºului, dar magis-
tratul ºi locuitorii n-au fost de acord ºi au refãcut
oraºul în stilul vechi.2

Stilul specific provine din faptul cã par ce -
lele sunt foarte lungi ºi înguste. În partea dinspre
piaþã au fost construite casele ºi atelierele, iar în
spate clãdirile care þineau de gospodãrie, în spate
fiind ºi ieºirea spre grãdinã ºi câmp. La începutul
secolului cele douã strãzi paralele cu laturile mai
lungi ale pieþii centrale erau numite „de dupã
grãdinã” (NNyyuuggaattii kkeerrttmmeeggee, KKeelleettii kkeerrttmmeeggee).
Cu timpul înmulþându-se familiile au fost con -
stru ite case de-a lungul parcelei într-un singur ºir.
De sub fiecare poartã de pe piaþã pornea câte o
strãduþã îngustã de 2-4 m cu 10-12 case, care
erau denumite dupã fami lia care locuia acolo. În
1960 încã mai existau 71 de asemenea „curþi”. Da -
cã primele case, cele cu faþada spre piaþã, erau de
la sfârºitul secolului al XIX-lea construite din piatrã
ºi cu etaj, cele din curþi aveau numai parter ºi erau
case mici din cãrãmidã sau în majoritatea cazurilor
din lemn. Casele erau construite numai pe o sin-
gurã parte a curþii, intercalânduse cu coteþuri,
magazii de lemne, parcela pe partea cealaltã era
mãrginitã de spatele caselor din curtea vecinã sau
de gard; în fiecare curte existau ºi 2-3 fântâni.3

La Tg. Mureº, Odorheiu Secuiesc ºi Miercu -
rea-Ciuc au existat ºi cetãþi care o perioadã au jucat
un rol destul de important în viaþa localitãþilor, dar
numai în cazul localitãþii Tg. Mureº ce tatea a fost
legatã de evoluþia urbanã, ea contribuind la ridi-
carea târgului la rangul de oraº liber regal.
Construcþia cetãþii a început în vremurile tulburi
legate de rãzboiul de 15 ani, când primarul târgu-
lui, Tamás BORSOS ºi câþiva concetãþeni s-au
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întors din refugiul gãsit la Braºov ºi la îndemnul
lor orãºenii au început construcþia dupã modelul
oraºelor sãseºti. Construirea cetãþii în 1602 a trezit
protestele vehemente ale secuilor scaunului,
motivând cã în Secuime este interzisã ridicarea
cetãþilor. În 1605 principele ªtefan BOCSKAI a
îngãduit construcþia unei cetãþi de piatrã în locul
celei improvizate. În 1614 Gabriel BETHLEN a
dat din nou o diplomã pentru construirea cetãþii,
care a durat aproape jumãtate de secol, iar în 1616
localitatea a primit ºi rangul de oraº liber regal.4

În cetate au existat strãzi ºi case ale cetãþenilor,
pânã când de la începutul secolului al XVIII-lea ea
a fost preluatã de armatã. Lân gã cetate a fost ºi
locul de târg, care pe urmã s-a mutat în piaþa cen-
tralã actualã, de unde porneau ºi cele patru strãzi
principale cãtre punctele cardinale; strada PPookkllooss,
SSzzeennttkkiirráállyyii, SSzzeennttggyyöörrggyy ºi SSzzeenntt mmiikkllóós, care au
dat ºi numele cartierelor oraºului.

La Sf. Gheorghe ºi Ilieni bisericile-cetate
au îndeplinit rol de apãrare. La Sf. Gheorghe cen-
trul iniþial a fost în vecinãtatea cetãþii ºi numai
odatã cu extinderea localitãþii centrul s-a mutat la
sfârºitul secolului al XVIII-lea, începutul secolu-
lui al XIX-lea în locul actual, în urma mutãrii târ-
gului. În afarã de aceste cetãþi ºi biserici sau capele
în stil gotic, care s-au pãstrat în majoritatea local-
itãþilor - Miercurea-Ciuc face excepþie, aici nu
existã bisericã medievalã, fiindcã localitatea a fost
filiala ªumuleului (Csíksomlyó) - nu existã alte
clãdiri din evul mediu, chiar ºi din se colele XVII-
XVIII sunt foarte puþine vestigii. Chiar ºi la Tg.
Mureº urmele Renaºterii sunt foarte puþine; din
secolul al XVIII-lea avem bi serica catolicã
(iezuitã), câteva palate, foarte puþine faþã de cele-
lalte oraºe libere regale. În celelalte localitãþi în
afarã de biserici, practic n-a rãmas nici o con-
strucþie dinainte de începutul se co lului al XIX-lea.
Aceasta se explicã prin faptul cã n-au fost folosite
materiale de construcþii durabile, ci casele au fost
construite din lemn care n-a rezistat secolelor.
Dupã cum nici în ceea ce pri veºte dezvoltarea eco-
nomicã târgurile din Secui me nu s-au situat în
primele rânduri ºi aspectul lor era prea puþin
urban. Aspectul oraºelor era modest, rural, ele nu
se puteau compara cu oraºele sã seº ti. La mijlocul

secolului al XVII-lea cronicarul turc Evlia Celebi
gãsea cuvinte de apreciere numai despre Tg.
Mureº, unde a notat cã existã o cetate, biserici fru-
moase, case acoperite cu scândurã, strãzi frumoase
ºi locuitori bogaþi. Suburbiile - adicã o raºul pro-
priu-zis din afara cetãþii - nu erau împrejmuite cu
ziduri, numai cu ºanþuri ºi câteva porþi întãrite. La
Miercurea-Ciuc ºi Odorheiu Secuiesc el remarca
distrugerea localitãþilor ºi existenþa ce tã þilor, la
Odorhei nota cã toate casele erau din lemn.5

Cu aproape douã secole în urmã, în prima
jumãtate a secolului trecut, un cãlãtor autohton a
cutreierat toate aceste localitãþi ºi nici atunci n-a
gãsit foarte multe demne de notat. În general
despre aspectul localitãþilor vorbeºte puþin, la Tg.
Secuiesc noteazã cã „piaþa este frumuºicã, în
formã pãtratã, strãzile sunt dezordonate, cu piet -
riº”.6 Despre Miercurea-Ciuc nu are prea multe
cu vinte, dar despre Frumoasa scrie cã „este un
orã ºel comercial mai bun decât Miercurea-Ciuc”.7

La Gheorgheni nota: „Nu este un orãºel îm -
podobit, nici mãcar arãtos, dar este bãnos. Piaþa
este alcãtuitã dintr-o stradã mai latã, nepavatã, dar
mai puþin noroioasã decâte celelalte. Strãzile nici
mãcar n-au nume...”.8 Tot atunci un alt intelectual
ardelean scria despre Odorheiu Secuiesc: „Acest
orãºel, deºi în sine are un aspect foarte modest în
comparaþie cu oraºele mai mari ºi mai strãlucite,
este totuºi «oraºul-mamã» nu numai al scaunului
Odorhei, ci al întregii Secuimi ºi este unul din
cele mai vechi oraºe ale patriei.”9 Despre piaþa
centralã scria cã „nu are deloc aspect frumos,
lipseºte comfortul” ºi n-are nici un han „ca lumea,
unde un cãlãtor mai de seamã sã gãseascã cazare cu
comfort”10. La mijlocul secolului HUNFALVY
încã mai caracteriza astfel localitatea Sf. Gheor -
ghe: „Dar acest târg se aseamãnã mai mult cu un
sat dacât cu un oraº, în afara pieþii, unde gãsim
câteva magazine ºi locuinþele ofiþerilor fostului
regiment secuiesc de husari. (...) În cea mai mare
par te localitatea este compusã din strãduþe strâm -
te ºi strâmbe, cãsuþe ºi colibe mici. În afarã de lo -
cuin þele ofiþereºti deja amintite, destul de im po -
zan te, numai cele trei biserici meritã oarecare
atenþie.”11Despre Miercurea-Ciuc nu are prea multe
de spus, este amintitã doar cetatea. „Odorheiu

257



Secuiesc - scria HUNFALVY - este un oraº con-
struit destul de regulat, are câteva clãdiri fru-
moase ºi demne de vãzut.”12 La Tg. Mureº el
laudã si tua rea oraºului ºi scrie: „Strãinul are în
general o impresie bunã despre oraº, deºi în sub-
urbii gãsim numai cãsuþe mici ºi strãzi strâmte,
dar centrul este împodobit cu multe clãdiri fru-
moase, care se înºiruie pe strãzi spaþioase.”
Despre centru mai scrie: „Cea mai frumoasã parte
a oraºului este piaþa mare, care este înconjuratã de
case frumoase, împodobitã cu o alee ºi o
fântânã.”13 Într-o descriere din 1841 se spunea
despre Tg. Mureº: „Acest oraº este împodobit cu
multe clãdiri de piatrã, multe dintre ele fiind ºi cu
etaj, majoritatea fiind construite în ultimii 50-60
ani, dar oamenii de rând construiesc ºi acum mai
mult case de lemn cu acoperiº de ºindrilã.
Strãzile, începând din 1805, sunt în mare parte
pavate, dar în aceastã privinþã sunt încã multe lip-
suri”, mai ales una din strãzile principale, strada
Poklos, care era aranjatã doar cu nisip, „aºteaptã
pavarea”.14 John PAGET, un cãlãtor englez care
nu era aºa de îngãduitor,  scria despre Tg. Mureº:
„Although there is nothing very imposing in the
wide streets and small houses, of which Maros
Vásárhelly is mostly composed, it is rarher an
important place, and in the winter, many of the
gentry in the neighbourhood take up their resi-
dence within it.”15 El amintea de cele douã
colegii, de biblioteca TELEKI, de cazinou, pe
care-l gãseºte o „instituþie înfloritoare ºi bine con-
dusã”16. În Odorheiu Secuiesc el se plângea de
starea mizerabilã în care era hanul ºi gãsea ºi
localitatea „departe de a fi atrãgãtoare”17, în
schimb la Sf. Gheorghe a rãmas plãcut surprins:
„we found, instead of the rude villages...a smart lit-
tle town with handsome houses, and large public
buildings, apparently very foreign to the position in
which they existed.”18

Deºi de multe ori caracterizarea loca -
litãþilor oglindeºte ºi buna sau reaua dispoziþie a
cãlãtorului, totuºi în ceea ce priveºte localitãþile
descrise la mijlocul secolului trecut ele aveau
încã un aspect eterogen. Centrele au început sã
fie înfrumuseþate, pieþele au început sã aibã un
aspect mai urban, au fost construite câteva clãdiri

- mai ales publice - impozante, dar în rest erau
încã mici cãsuþe de lemn, strãzi înguste ºi pline
cu noroi. În prima jumãtate a secolului de exem-
plu în Sf. Gheorghe gãsim cãsuþe de lemn în stil
rustic acoperite cu ºindrilã sau paie, primãria
avea sediul tot într-o cociobã de lemn, strãzile
erau înguste ºi nepavate.19 Dar dacã în secolele
precedente localitãþile s-au dezvoltat „în voia
sorþii”, acum încep preocupãrile pentru urbanis-
ticã, pentru sistematizarea localitãþilor.

Dacã în 1761 erau reclamaþii împotriva
magistratului din Tg. Mureº, cã nu reparã deloc
drumurile,20 situaþia încet s-a schimbat. În regu-
lamentul oraºului din 1764 se interzicea arunca -
rea gunoiul în stradã ºi se ordona ca duminicã toþi
cei care vin în oraº cu cãruþã sã transporte gu no -
iul în afara oraºului.21 Am vãzut ºi preocupãrile
în acest sens a medicilor, mai ales a lui István
MÁTYUS, care ca medic al oraºului încerca sã
pu nã în practicã recomandãrile din cartea sa pri -
vind depozitarea gunoiului, construcþia co te þu -
rilor ºi pervatelor, curãþenia ºi pavarea strãzilor
etc.22 Aceste preocupãri se gãsesc ºi în “consti-
tuþiile” satelor sau în instrucþiunile auto ritãþilor,
în 1792, guvernatorul György BÁNFFY în cali-
tatea de administrator al scaunului Odorhei în in -
strucþiunea promulgatã cãtre juzii târgurilor ºi sa -
telor scria: “sã fie interzis locuitorilor sub pe -
deap sã sã arunce afarã din curte pe stradã gu no -
iul, bãlegarul ºi sã murdãreascã cu ele drumu -
rile”23. În 1789 la Tg. Mureº s-a pus problema
pa vãrii strãzilor ºi se constata cã sunt prea puþine
fântâni raportate la numãrul locuitorilor.24 În
1794 construcþia noilor case trebuia aprobatã de
magistrat.25 În 1796 centumviratul a adus o serie
de hotãrâri: fiecare era obligat sã repare drumul,
ºanþurile, scãrile din faþa casei, precum ºi faþada
ca sei, sã cureþe faþa casei de orice lucru care ar
pu tea împiedica circulaþia liberã, sã repare uºile
piv niþelor, pridvoarele etc. Pentru reparaþia strã -
zilor ºi a pieþii centrale au cerut ºi ajutorul scau -
nului. S-a hotãrât ca ºatrele „care sunt îm prãº -
tiate pretutindeni fãrã nici o ordine” ºi care pe de
o parte stricã aspectul oraºului, pe de altã parte
sunt focare de incendiu ºi locul de adunare a
rãufãcãtorilor sã fie demolate ºi reconstruite în
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ordine. Piaþa sã fie iluminatã cu un candelabru în
centru, iar cei din alte localitãþi sã fie obligaþi ca
la terminarea târgurilor sã-ºi ducã gunoiul pe
cãruþe în afara oraºului.26 În 1798 s-a hotãrât din
nou ca fiecare sã sape ºanþul din faþa casei ºi sã-l
paveze.27 Tot atunci era mustrat un cetãþean care
vroia sã construiascã o casã ieºitã în afara liniei
caselor din stradã. El n-a primit aprobarea pentru
cã - motiva centumviratul - ar fi un prejudiciu
adus celorlalþi locuitori, care ºi-au construit case-
le ºi clãdirile noi într-o singurã linie desemnatã,
ºi ar strica ºi aspectul strãzii.28 În 1800 s-a
hotãrât ca sã fie construitã o fântânã artezianã în
piaþã de cãtre un meºter care a învãþat în
Viena.29 ªtim cã meºterul în cauzã, Péter
BODOR, a ºi construit o fântânã cu un dispozitiv
care cânta, fântâna muzicalã fiind una din atracþi-
ile oraºului. Tot în 1800 s-a ordonat conscripþia
fântânilor ºi repararea lor. Directorul edil a pro-
pus încã odatã sãparea ºanþurilor pentru scurg-
erea apei de ploaie ca strãzile sã nu fie aºa de
noroioase, de asemenea ca gunoiul, bãlegarul sã
fie curãþate de pe strãzi, marginile strãzilor sã fie
pavate ºi sã fie bãtãtorite cu pãmânt ºi lut.30

Aceste propuneri ºi hotãrâri care revin mereu ne
aratã ºi slaba lor eficienþã, schimbarea s-a produs
încet, dar de la începutul secolului al XIX-lea  s-au
înmulþit semnele pozitive. În 1805 magistratul se
disculpa în faþa Guberniului: „noi încercãm sã
aducem strãzile într-o stare mai bunã, mai potri -
vitã, nu sã le stricãm, ºi într-adevãr acum strãzile
care duc spre piaþã sunt într-o stare mai bunã,
sunt mai spaþioase ca înainte”31. În continuare
magistratul explica faptul cã au sistematizat o
parte din piaþã, unde sunt dughenele breslelor
cizmarilor ºi pantofarilor, unde era o aglomeraþie
foarte mare, pentru cã în faþã se vindeau ºi zarza-
vaturi, fructe, lapte, dar prin amenajare n-au
strâmtat strada. Ei explicã ºi cã în jurul pieþii sunt
douã strãzi, una de 12, cealaltã de 9,5 strãjini,
dintre care ºi una ar fi de ajuns pentru circulaþia
cãruþelor. În 1815 s-a emis o adeverinþã pentru
fostul director „politic” privind competenþa lui,
amintind cã în anii trecuþi au fost construite mai
multe dughene de piatrã ºi lemn în piaþã, câteva
strãzi au fost pavate, au fost sãpate câteva sute de

stânjeni de rigole ºi directorul a introdus mãsuri
pentru paza contra incendiilor.32 În 1815 a fost
hotãrâtã ºi regularizarea Mureºului.33 Tot atunci
a fost pusã problema instituirii cãrþii funciare, dar
anul urmãtor deputatul oraºului a primit o
instrucþiune de la magistrat ºi centumvirat cã ei
„nu acceptã de bunã voie cartea funciarã”.34 În
1816 a trebuit sã se renunþe ºi la noul pod de pia -
t rã planificat, deoarece cheltuielile preconizate
de 48.000 florini au fost prea mari, astfel con-
strucþia „a fost amânatã pentru vremuri mai
fericite”.35 În 1830 locuitorii din strada Poklos,
una din strã zile principale ale oraºului, au depus
o plângere din cauza cã în strada lor se trãgeau
din tunuri salvele cu ocazia diferitelor sãrbãtori.
Magis tra tul explica aceastã mãsurã prin faptul cã
în piaþa centralã nu se poate trage peste tot fiind
case cu etaj, dar în strada Poklos sunt numai 3
asemenea case.36

În prima jumãtate a secolului cunoaºtem
preocupãri asemãnãtoare ºi din târgurile mai dez-
voltate. În 1830 magistratul din Tg. Secuiesc
raporta cã pavarea pieþii nu s-a terminat încã din
motive financiare.37 În acelaºi an a fost desemnatã
o comisie la Tg. Secuiesc în vederea lãrgirii albiei
pârâului Racoº la lãþimea podului de piatrã con-
struit recent, care despãrþea târgul de Kanta, ca sã
previnã pericolul inundaþiilor. Lângã mal trebuia
lãsat un loc liber ca în caz de incendiu sã fie accesi-
bilã apa, iar albia trebuia curãþatã, deorece se rela-
ta: „se înfundã din cauza mizeriilor scurse din
latrinele locuitorilor, coteþurile porcilor ºi din vel-
niþe, precum ºi din diferitele dughene de lemn con-
struite de proprietari pe ambele maluri ºi aceasta
cauzeazã miasmã foarte dãunãtoare sãnãtãþii”38.

Din secolul al XIX-lea au fost construite
tot mai multe clãdiri solide, din piatrã, în loca -
litãþile mai importante, chiar cu etaj, deºi - cum
am vãzut ºi din descrierile de cãlãtorii - majori-
tatea caselor erau încã din lemn ºi cu acoperiº de
ºindrilã sau paie. În 1813 magistratul din Tg.
Mureº a cumpãrat o casã lângã palatul
THOLDALAGI, unde vroia sã construiascã o
casã cu salã de bal.39 În 1814 negustorul Sámuel
GÖRÖG a cerut aprobarea ca pe parcela lui din
piaþã sã poatã construi casã de piatrã ºi nu de
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lemn.40 Cum ne apropiem de mijlocul secolului
aºa se înmulþesc ºi construcþiile clãdirilor pu -
blice. În 1830 preºedintele Tablei Regale raporta
mãsurile luate la construcþia noii clãdiri a semi-
narului din Tg. Mureº. El s-a tocmit deja cu
þiganii cãrãmidari, cu plutarii ºi a comandat varul
din scaunul Odorhei. În zonã erau numai doi
întreprinzãtori de construcþii, cel local era mai
ieftin, dar celãlalt era cotat mai bine.41 În acelaºi
an a fost construit ºi sediul scaunului Trei Scaune
în Sf. Gheorghe, o clãdire în stil clasicist cu un
etaj, destul de impozantã mai ales datoritã situãrii
pe un platou deasupra pieþii centrale. Înainte de
terminare cheltuielile depãºiserã 15.000 florini ºi
deºi era folositã munca gratuitã a locuitorilor din
târg ºi satele apropiate, finisarea a mers destul de
anevoios,42 dar se preconiza cã „va fi atât ca
aspect exterior cât ºi ca comoditate interioarã
primul în patria noastrã nobilã”43. În 1847 magi-
stratul din Tg. Secuiesc a renunþat sã demoleze
cele douã prãvãlii comunale din piaþã pentru cã
erau necesare banii de arendã pentru construirea
noii primãrii.44 Ei scriau cã „nu se poate construi
o clãdire modernã în piaþã din cauza slãbiciunii
casei ºi strâmtorii pieþii”, dar vor sã renoveze
sala de consiliu ºi sã contruiascã un etaj dea-
supra.45 În 1846 la Vinþul de Sus  au fost con-
struite o ºcoalã ºi o bisericã, iar în anul urmãtor a
fost începutã construirea sediului scaunului, mar-
catã de un ºir de scandaluri: materialele de con-
strucþii provenite din demolarea vechiului sediu
au fost furate, ba chiar ºi materialele aduse ulteri-
or, pe urmã au început diferendele dintre târg ºi
scaun, respectiv dintre scaun ºi întreprinzãtori,
care au cerut 500 florini în plus faþã de suma
iniþialã de 12 mii florini.46

Lipsa banilor a limitat atât încercãrile de
sistematizare, cât ºi realizarea noilor clãdiri.
Autoritãþile centrale se amestecau tot mai mult ºi
în construcþii ºi sistematizarea localitãþilor.
Centralizarea excesivã avea atât aspecte pozitive
cât ºi negative. Pe de o parte crearea Direcþiei edi -
litare ºi de construcþii având specialiºti a contribuit
la ridicarea unor clãdiri mai solide pe baza pla-
nurilor fãcute de ingineri ºi arhitecþi, dar datoritã
birocratiþiei procedura de la planificare pânã la

finisarea clãdirii a devenit ºi mai lungã ºi mai
anevoioasã. Potrivit hotãrârii nr. 9781 din 1829
toate construcþiile ºi reparaþiile la clãdirile publice
puteau fi efectuate numai cu acordul Guberniului.
În 1830 Guberniul, la întrebarea magistratului din
Tg. Mureº, rãspundea cã în cazul clãdirilor noi ºi
reparaþiilor care nu sunt urgente trebuie aprobate
în prealabil planul ºi bugetul ºi numai în cazul
reparþiilor urgente se poate interveni imediat.47 În
1847 a fost mustrat magistratul din Breþcu fiindcã
a construit cu un an în urmã o ºcoalã ºi o locuinþã
pentru învãþãtor ºi cantor cu 500 florini fãrã plan ºi
fãrã aprobarea autoritãþilor.48

În prima jumãtate a secolului al XIX-lea a
fost reorganizatã ºi paza localitãþilor. În 1830
magistratul din Sf. Gheorghe raporta cã a introdus
straja de noapte de câþiva ani. La început erau
repartizaþi în fiecare noapte 8 cetãþeni în ordinea
strãzilor, dar fiindcã mulþi nu s-au prezentat, din
1824 comunitatea a angajat 8 bãrbaþi, care au
primit de la fiecare familie o baniþã de grâne ºi 15
creiþari.49 La Odorheiu Secuiesc localitatea a fost
împãrþitã în „cãpitãnate” ºi „decade”; primãvara
de ziua Sf. Gheorghe ºi toamna de ziua Sf. Mihail
se þineau adunãri ºi fiecare unitate angaja
paznicii, care primeau vara 9 creiþari, iarna 12
crei þari pe zi.50 La Miercurea-Ciuc erau doi paz -
nici, care ziua funcþionau ca ºi curieri lângã
comandamentul militar, noaptea umblau prin oraº
ºi strigau ora, fiind ajutaþi ºi de patrula militarã.51

La Breþcu zi ºi noapte existau 6 paznici dintre
provincialiºti, care se schimbau la fiecare 24 de
ore. În locul celor mai înstãriþi au îndeplinit servi-
ciul sãracii în schimbul a 9-12 creiþari ºi ali-
mente.52 La Tg. Secuiesc paza s-a instituit doar
din 1829, de când erau angajaþi 6 paznici, care
strigau ºi ora; 3 erau de servici de la ora 21 pânã
la 24, ceilalþi de la 24 la 4 dimineaþa. Ei primeau
40 florini anual, plãtiþi de cetãþenii împãrþiþi în 3
clase în funcþie de starea materialã.53 În 1847 a
fost înaintat un nou plan cãtre Guberniu potrivit
cãruia magistratul vroia sã angajeze 13 oameni cu
o retribuþie anualã de 50 florini de persoanã, spre
a fi folosiþi pentru paza de noapte, curãþirea
strãzilor ºi a pieþii, respectiv paza pãdurilor.
Guberniul n-a fost de acord motivând cã paza ºi
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curãþenia au fost deja reglementate ºi oricum paza
este asiguratã de compania nr. 10 a grãnicer-
ilor.54 La Ilieni ºi Vlãhiþa nu erau paznici anga-
jaþi.55 La Tg. Mureº pânã în 1802 erau desemnaþi
câte 2 cetãþeni înainte de miezul nopþii ºi 2 dupã
miezul nopþii în fiecare cartier, ºi aveau grijã de
ordine, de siguranþa publicã ºi anunþau even-
tualele incendii ºi raportau totul cãpitanilor de
cartier. Din 1802 la ordinul Guberniului au fost
angajaþi în fiecare cartier câte 4 paznici (Wachter)
cu un salar anual de 25 florini, dar din cauza
nemulþumirilor în 1813 s-a revenit la sistemul
vechi;56 cu toate acestea în 1847 gãsim iarãºi 16
paznici cu salar de 28 florini,57 iar comandamentul
militar declara cã dã ajutor numai în zile de târg ºi
cazuri excepþionale.58 Din a doua jumãtate a secolu-
lui paza a fost preluatã de jandarmi ºi poliþia instituitã.

O problemã serioasã pentru oraºe ºi târ-
guri în aceastã perioadã au constiuit ºi incendiile,
având în vedere ºi faptul cã majoritatea clãdirilor
erau încã din lemn. La Ilieni în 1805 a izbucnit
un incendiu mare, în care au fost distruse de
flãcãri în total 178 clãdiri, iar 56 de familii au
rãmas fãrã adãpost.59 Cea mai afectatã localitate
a fost Tg. Secuiesc, unde din cauza stilului de
construcþii ºi a tramei stradale pericolul incendi-
ilor era mult mai mare. Despre incendiul mare
din 1834, care a distrus 2/3 din localitate, 421
clãdiri din 558 ºi a cauzat o pagubã de peste 1
milion de florini, am amintit deja. Dar nici atunci
autoritãþile n-au putut sã împiedice locuitorii sã
reconstruiascã casele de lemn pe vechile parcele,
deºi au promis un ajutor de 100.000 florini dacã
localitatea va fi reconstruitã dupã un plan presta-
bilit cu case de piatrã.60 Chiar dacã nu de dimen-
siunile celui din Tg. Secuiesc, incendii au fost ºi
în celelalte localitãþi, în 1876 la Tg. Mureº a
izbucnit un incendiu devastator. În aceastã
perioadã a fost organizatã ºi paza contra incendi-
ilor, în parte chiar paznicii amintiþi mai sus aveau
grijã ºi de prevenirea incendiilor, dar au fost
introduse ºi mãsuri speciale. În 1793 centumvi-
ratul din Tg. Mureº a hotãrât ca fiecare stradã sã
aibã câte 2 scãri, 2 gãleþi de piele ºi 2 cârlige,
pentru care rãspund cãpitanii strãzilor, lângã
pârâul Poklos sã fie sãpate gropi ºi sã fie sãpate

fântâni noi.61 În 1805 magistratul a interzis con-
tesei Anna KEMÉNY înfundarea unei fântâni în
faþa casei sale motivând cã ea este indispensabilã
în timpul târgurilor, când se adunã multã lume, ºi
în caz de incendii - mai ales cã în caz de incendiu
toate fântânile din oraº nu sunt de ajuns, apa tre-
buind adusã din Mureº -, iar fântâna este pe
pãmântul comun al oraºului.62 În 1806 tot aici
s-a interzis stabilirea þiganilor ºãtrari ºi s-a dispus
demolarea „hurubelor”, care prezintã pericol de
incendiu, mai ales cã în apropiere agricultorii din
oraº aveau diferite clãdiri ºi ºoproane acoperite
cu paie. S-a ordonat ca cetãþenii sã þinã fânul ºi
furajul în afara oraºului.63 În 1805 scaunul
Odorhei a reclamat faptul cã în apropierea casei
pretoriale din Odorheiu Secuiesc tãbãcarii au
construit o clãdire acoperitã cu ºindrilã la o dis-
tanþã de numai 7,5 stânjeni, deci în ambele pãrþi
ale sediului existã pericol de incendiu. Aici fiind
pãstratã ºi arhiva este necesarã construirea în
locul pridvorului de lemn al unei terase pe bolþi
de piatrã ºi acoperirea clãdirii cu þiglã în loc de
ºindrilã, precum ºi demolarea grajdului de lemn
ºi reconstruirea lui din piatrã.64 La Sf. Gheorghe
cu privire la desele incendii magistratul împreunã
cu comandamentul regimentului de husari au
controlat în 1839 toate casele din târg ºi au ordo-
nat ca în decurs de un an toate acoperiºurile din
paie sã fie schimbate cu ºindrilã.65 În a doua
jumãtate a secolului au fost înfiinþate în toate
oraºele asociaþii de pompieri voluntari. Asociaþia
pompierilor voluntari din Tg. Mureº s-a constiuit
în 1872. Dupã marele incendiu din 1876 sfatul
orãºenesc a votat un ajutor anual de 1800 florini
pentru asociaþie.66 Asemenea asociaþii au activat
în fiecare oraº din Transilvania în a doua jumã-
tate a secolului al XIX-lea. De exemplu în Sf.
Gheorghe Asociaþia pompierilor voluntari s-a
constituit tot în 1872 având 65 de membrii. Din
1876, în urma unui incendiu, cu ocazia cãruia au
ars 21 de case, aceºtia îndeplineau ºi pazã perma-
nentã pentru prevenirea incendiilor. Din 1882 în
locul lor au fost angajaþi paznici plãtiþi. Numãrul
membrilor a crescut: în 1901 erau 120 de mem-
bri, iar averea asociaþiei a depãºit 15 mii coroane,
din care erau modernizate instrumentele de pom-
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pieri. În 1894 a luat fiinþã ºi secþia muzicalã ºi
orchestra de 17-20 de membrii era nelipsitã de la
orice serbare sau eveniment public.67 Asociaþia
pompierilor din Gheorgheni a luat fiinþã în 1874,
cea din Tg. Secuiesc în 1876, iar cel din Odorhei
în 1883. În 1908 activa în fiecare dintre cele 6
oraºe câte o asociaþie de pompieri voluntari, cea
mai numeroasã fiind cea de la Sf. Gheorghe cu
140 membri, pe când cea din Tg. Mureº avea 49
membri, cea din Miercurea-Ciuc 97, cea din
Gheorgheni 28, cea din Tg. Secuiesc 50, iar cea
din Odorheiu Secuiesc 40 membri.68

În prima jumãtate a secolului al XIX-lea
a început ºi amenajarea staþiunilor, a locurilor de
recreere ºi divertisment. În 1805 profesorul János
BOROSNYAI LUKÁCS protesta în faþa magis-
tratului din Tg. Mureº cã grãdina botanicã ame-
najatã de el a fost distrusã de pãstori, deºi el a
împrejmuit-o cu gard.69 Tot aici în 1815 un
cetãþean, fiul unui emigrant francez, Joseph
HAUCHARD, a arendat o insulã a Mureºului pe
care a denumit-o Elba ºi a amenajat acolo un parc
pentru recreere ºi distracþii. Dupã expirarea con-
tractului, în 1830, arenda a fost preluatã pe 7 ani
de Elek DANIEL, judecãtor la Tabla Regalã care
s-a angajat sã contruiascã o baie, o popicãrie ºi
un gloriette.70 În 1847 magistratul din Mier -
curea-Ciuc a alocat o sumã - de altfel destul de
micã - pentru construirea „bãii” lângã izvorul de
apã mineralã.71 În a doua jumãtate a secolului
importanþa acestor staþiuni ºi locuri de recreere a
crescut odatã cu generalizarea modului de viaþã
urban. Lângã oraºe s-au dezvoltat mici staþiuni,
care serveau la odihna ºi distracþia orãºenilor la
sfârºitul sãptãmânii sau în timp de varã, astfel de
staþiuni fiind ªugaº (Sugás) lângã Sf. Gheorghe,
Jigodin (Zsögöd) lângã Miercurea-Ciuc, Szelyke
lângã Odorheiu Secuiesc, unde au fost amenajate
bãi, bazine ºi au fost construite vile. Localitãþile
cu potenþial economic ºi mai redus n-au putut sã
valorifice nici aceastã conjuncturã. În anii ’70 s-a
dat o luptã între judeþul Odorhei ºi Vlãhiþa pentru
administrarea bãii Homorod. Staþiunea era în
proprietatea localitãþii Vlãhiþa, care însã n-avea
bani s-o amenajeze dupã noile cerinþe, deºi era
sursa principalã de venit pentru localitate.

Prefectul judeþului a argumentat pentru preluarea
dreptului de administrare de cãtre judeþ pentru cã
- spunea el - staþiunea e într-o stare de paraginã,
Vlãhiþa n-a angajat medic de staþiune, n-a ana -
lizat apa din punct de vedere chimic, n-a avut
grijã de curãþenia apei potabile ºi a bãii, condiþi-
ile de cazare fiind de asemenea mizerabile, fiind-
cã „comunitatea nu este în stare atât datoritã
potenþialului intelectual cât ºi economic sã ame-
najeze bãile Homorod potrivit cerinþelor epocii,
ale legilor ºi ale publicului”72. Rãspunsul dat de
ministerul de interne a fost însã negativ: nici o
comunitate nu poate sã fie obligatã sã renunþe la
proprietatea ei.

Schimbãrile petrecute în prima jumãtate
a secolului au contribuit la schimbarea aspectului
acestor localitãþi, dar aceste schimbãri n-au fost
spectaculoase, constituiau numai un prim pas pe
calea urbanizãrii. Multe dintre localitãþile studi-
ate au pãºit în epoca dualistã cu aspectul modest
de târguºor de provincie sau chiar de sat. Balázs
ORBÁN a cutreierat zona în anii ’60 ai secolului
trecut ºi a înregistrat aceastã stare tranzitorie
înainte de 1867. 

Balázs ORBÁN nota cã în 1773 cu
ocazia vizitei împãratului Iosif al II-lea la Tg.
Mu reº abia erau case cu etaj în oraº, dar la
mijlocul secolului al 19-lea erau foarte multe ast-
fel de case, deºi - admite ºi el - casele cu parter
sunt dominante ºi sunt foarte numeroase chiar ºi
în piaþa centralã ºi pe arterele principale ale
oraºului. Unele strãzi din perioada principatului
au dispãrut între timp, dar s-au înfiinþat noi strãzi
pe locul unor câmpuri (DDiinnnnyyeefföölldd, BBoorrjjúúmmeezzõõ,
ÚÚjjvváárrooss).73 Dacã ne uitãm la vederea pieþii din
Tg. Mureº la mijlocul secolului trecut observãm
o fazã de trecere: peste jumãtate din case au un
singur nivel, dar deja ºi-au fãcut apariþia casele
solide din piatrã cu etaj ºi exista chiar un pãrculeþ
mic la mijloc. În anii ‘40 ai secolului trecut la
mijlocul pieþii era vechea primãrie înconjuratã de
ºoproane ºi magazine urâte, iar terenul era
mlãºtinos. În 1848 comandantul trupelor aus-
triece GEDEON dupã ocuparea oraºului a ars
clãdirea, a demolat-o ºi a ordonat ca molozul sã
fie folosit la umplerea mocirlei.74 Despre piaþa
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din Tg. Mureº Balázs ORBÁN nota cã este nu
numai una din cele mai mari din Transilvania, dar
ºi cea mai frumoasã. La mijlocul secolului trecut
dupã model londonez - scria autorul - s-au plantat
arbori, pe alee este muzicã, se vinde îngheþatã,
fiind locul preferat de plimbare a târgu-mureºe-
nilor. Lângã alee sunt case, care ar constitui ºi
podoaba unor oraºe mai mari, ca sala Apollo,
casele GÖRÖG, HENTER, PETRÁSKÓ etc.75

Piaþa centralã din Odorhei era dupã
aprecierea lui Balázs ORBÁN una din cele mai
frumoase din Transilvania, “pãcat - scria el - cã
primãria construitã acolo este fragmentatã de
ºoproanele cizmarilor ºi tãbãcarilor”. În piaþa de
sus lângã biserica reformatã într-o parte era sedi-
ul scaunului “vechi ºi fãrã gust”, iar pe partea
cealaltã clãdirea frumoasã a colegiului reformat.
Târgul avea douã strãzi principale: strada Botos,
care ducea din piaþã înspre vest ºi strada
BETHLEN, care se alungea spre est. Ultima a
fost numitã ºi strada Darabont, pentru cã aici
locuiau odinioarã dãrãbanþii din cetate. Despre
strada Botos scria Balázs ORBÁN cã este o
stradã latã ºi frumoasã, aºa încât ar fi spre mân-
dria oricãrui oraº mare, aici ridicându-se printre
case mici ºi cu aspect rural ºi multe case fru-
moase cu etaj.76

La Tg. Secuiesc Balázs ORBÁN prezen-
ta structura interesantã a „curþilor”, care pe atun-
ci existau peste tot în localitate, nu numai în jurul
pieþii centrale. În ulicioare erau case cu parter,
dar gãsea peste tot curãþenie, ordine ºi „semne
ale bunãstãrii”. Piaþa centralã era înconjuratã cu
câteva case frumoase cu etaj, iar în partea vesticã
în „strada nouã” erau casele frumoase ale ofiþe -
rilor fostului regiment de graniþã.77

Despre Sf. Gheorghe el nota cã are una
din pieþele cele mai largi din Transilvania, chiar
mai mare decât cea din Cluj. În jurul pieþii au fost
construite câteva clãdiri impozante, printre care
el aminteºte sediul scaunului, spitalul „ca un
palat”, primãria construitã între 1854-56 gãz-
duind un cazinou, salã de baluri ºi mai multe
magazine, casele ofiþerilor regimentului de
graniþã ºi „Bazarul” în construcþie.78

Despre Miercurea-Ciuc scria: cel care se
aºteaptã sã gãseascã un orãºel dichisit când intrã
în singurul oraº dintr-un þinut având 111.000 de
locuitori va avea o decepþie, “Miercurea-Ciuc
este o localitate atât de micã ºi prãpãditã, încât
existã nenumãrate sate din Ciuc care sunt mai
mari ºi au aspect mai urban”.79 Miercurea-Ciuc
a fost constituit din douã strãzi perpendiculare.
La capãtul din sud se aflã cetatea ºi în jur câteva
clãdiri ale fostului regiment grãniceresc, “în rest
sunt numai case mici de lemn, acoperite cu scân-
duri, câteva magazine mici ºi nepretenþioase, ºi
numai câteva firme de meºteºugari, brutari ºi
multitudinea cârciumelor ne fac sã bãnuim cã
suntem în oraº”.80

La Gheorgheni aprecia cã „piaþa este una
din cele mai frumoase”81. La Cristuru Secuiesc
el observa cã în piaþa centralã „mai nou s-au con-
struit câteva case frumoase cu etaj”82 În 1848
Vinþul de Sus  a fost incendiat. Dupã un martor
ocular nu se mai putea recunoaºte nici locul
strãzilor, ºi mai puþin cel al caselor, deoarece
erau construite din lemn ºi s-au ars pânã-n
temelii.83 Balázs ORBÁN nota cã într-un dece-
niu s-au construit mai multe case ºi restaurante,
de-a lungul strãzilor largi sunt case cu parter, dar
ordonate ºi cu aspect plãcut, iar la mijloc era o
piaþã largã cu sediul scaunului ºi biserica
catolicã, deci “mai mulþi factori conlucreazã ca
Vinþul de Sus ... sã aibã un aspect urban”84.
Miercurea Nirajului era o localitate cu aspect
rural, cum remarca ºi Balázs ORBÁN, astfel „cã
trebuie sã ºtim cã e oraº, când intrãm, pentru cã
altfel n-am ghici niciodatã”. Având în vedere
aºezarea sa favorabilã în centrul vãii Nirajului se
mira ºi Balázs ORBÁN în secolul trecut cum de
nu s-a dezvoltat mai intens. În 1870 avea doar
423 locuitori, în localitate nu exista nici o clãdire
de piatrã sau cu etaj, ci numai case de lemn ºi în
piaþã numai douã magazine, care n-au dat deloc
un aer urban localitãþii.85 Vlãhiþa era compus din
douã sate - cum descria ºi Balázs ORBÁN - cu
case strâns grupate în valea pârâurilor Homorod
ºi Vârghiº, cu case de lemn ºi acoperiº înalt de
ºindrilã.86 La Ilieni el spunea cã „oraºul ºi satul
împreunã formeazã o localitate aºa de neînsem-
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natã, încât localitãþi mai mari ºi cu aspect mai
urban existã destule în Trei Scaune”87.

Din descrierile lui Balázs ORBÁN reiese
cã la începutul perioadei dualiste aspect urban
într-o mãsurã mai mare sau mai micã aveau Tg.
Mureº, Tg. Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, Sf.
Gheorghe ºi Gheorgheni, ºi parþial Cristuru
Secuiesc, iar restul localitãþilor nu s-au deosebit -
sau numai într-o mãsurã micã - de sate. Aspectul
urban era o manifestare, deci, a nivelului general
de dezvoltare al localitãþilor, nu întâmplãtor cele
cu funcþii multiple ºi cu o economie mai dez-
voltatã au avut ºi aspect mai urban. Perioada cea
mai dinamicã a fost însã epoca dualismului, mai
ales ultimele trei decenii înainte de izbucnirea
primului rãzboi mondial. Atunci au început cu
adevãrat lucrãrile de sistematizare, au fost pavate
ºi asfaltate strãzile, au fost amenajate trotuare, au
apãrut strãzi noi, au fost plantaþi copaci, au fost
create parcuri, au fost luate tot mai mult în con-
sideraþie cerinþele igienice, a fost reglementatã
curãþenia strãzilor ºi a locurilor publice, au fost
construite abatoare, bãi publice, au fost fãcute
lucrãri de asanare ºi de regularizare a râurilor,
construite noi poduri, s-a extins iluminatul
strãzilor, iar la sfârºitul secolului trecut ºi
începutul secolului nostru au apãrut ºi uzinele
comunale, au fost introduse curentul electric, apa
ºi canalizarea.

În primii ani ai perioadei importanþa cea
mai mare a fost acordatã poate pavãrii  ºi ilu-
minãrii strãzilor, care erau privite ca semne ale
noii civilizaþii urbane. În 1871 pentru pavarea ºi
întreþinerea strãzilor la Tg. Mureº au fost cheltu-
iþi peste 14 mii florini din casa oraºului, dintre
care 8794 florini pentru lucrãrile de terasament ºi
pavare, 1108 florini pentru întreþinerea dru-
murilor ºi 1447 pentru curãþirea strãzilor. Pentru
întreþinere ºi curãþenie erau angajaþi mai mulþi
muncitori ºi þinute animale de tracþiune.88 În
1873 au fost cheltuiþi peste 18 mii florini pentru
pavarea ºi sistematizara strãzilor ºi 1700 florini
pentru curãþirea lor, a fost desecat un lac, din
strãzi au fost pavate suprafeþe de 5090 stânjeni2
ºi sistematizate 546 stânjeni2.89 În 1872 magis-
tratul din Odorheiu Secuiesc a fost criticat în

ziarul local cã astupã gãurile pe strada asfaltatã
cu pietriº, în loc de o reparaþie radicalã.90 În
1873 magistratul din Odorheiu Secuiesc a
încheiat un contract pentru mãsurarea intravila -
nului cu un inginer.91 În 1875 s-a hotãrât de
cãtre magistratul din Sf. Gheorghe cã deoarece
strãzile “fiind foarte importante” dar complet
neglijate ºi aproape impracticabile este necesarã
repararea ºi pavarea lor, unul din consilieri fiind
însãrcinat cu aceasta.92 În 1912 magistratul a
hotãrât ca lângã toate strãzile oraºului sã fie con-
struite trotuare, iar strãzile sã aibã o lãþime min-
imã de 5 m, cele principale sã fie din beton, cele
cu circulaþie mai puþinã de asfalt, iar la periferie
sã fie pavate.93 La Tg. Mureº înainte de primul
rãzboi mondial toate strãzile principale au fost
asfaltate, iar în suburbii peste tot mãcar trotuarele
au fost pavate cu granit. La Cristuru Secuiesc în
1912 a apãrut trotuarul asfaltat.94

În 1908 numãrul strãzilor asfaltate la Tg.
Mureº era de 12 (peste 34 mii m2), iar cel al trotu-
arelor de 84 (41,5 mii m2); la Tg. Secuiesc 19
strãzi (23 mii m2) ºi 20 de trotuare erau asfaltate
(9,7 mii m2); la Sf. Gheorghe existau 61 de strãzi
pavate stil macadam (36,9 m2) ºi 61 trotuare (12,2
m2); la Odorheiu Secuiesc erau pavate 35 de strãzi
(91,6 mii m2) ºi 15 trotuare (11,6 mii m2), iar la
Miercurea-Ciuc numai 7 trotuare (8.9 mii m2) au
fost pavate. Numãrul parcurilor publice era: la
Tg. Mureº 2 pe o suprafaþã de 14,4 hectare, la
Gheorgheni 2 pe o suprafaþã de 0,3 hectare, la Tg.
Secuiesc 2 (2,3 ha), la Sf. Gheorghe 4 (4,2 ha) ºi
la Odorheiu Secuiesc 1 (2,9 ha).95

În 1876 magistratul din Tg. Mureº a
cerut aprobarea de la ministerul de interne pentru
luarea unui împrumut de 100.000 florini pentru
construirea digurilor ºi regularea Mureºului.96 În
„era BERNÁDY” toate podurile de pe Mureº au
fost reînnoite ºi reconstrute din piatrã. La sfâr -
ºitul secolului trecut a fost regulat ºi Oltul lângã
Miercurea-Ciuc.97 În 1905 a fost construit noul
pod pe Olt la Sf. Gheorghe.

În 1874 a fost construit la Odorheiu
Secuiesc abatorul nou, dat în arendã asociaþiei
mãcelarilor. Spre indignarea cetãþenilor magistra -
tul a interzis tãierea animalelor în afara abatorului,
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rãspunzând la acuze cã locuitorii „în viitor trebuie
sã se obiºnuiascã cu ordinea ºi curãþenia, ei cu
chiu ºi cu vai s-ar obiºnui ºi cu acestea, numai sã
nu trebuiascã sã plãteascã taxa minimã stabi -
litã”98. În 1898 în ziarul local se cerea construirea
unui nou abator ºi a unei primãrii.99 Într-un articol
de fond în acelaºi an se scria cã condiþiile igienice
de la abatorul vechi sunt mizerabile, nu existã o
fântânã în oraº în care n-ar exista pericolul cã apa
ar fi infectatã, în piaþa centralã sunt clãdiri în stare
precarã, iluminatul public este nesatisfãcãtor, în
oraº nu existã parc, teren de joacã, bazin de înot,
baie cu aburi, Redout, teatru, iar primãria, abatorul
ºi iluminatul public nu mai corespund cerinþelor
vremii.100 Abatorul din Tg. Secuiesc a fost con-
struit în 1884. În 1904 a fost dat în funcþiune ºi
abatorul modern din Tg. Mureº, iar în 1905 cel din
Sf. Gheorghe, în 1906 cel din Miercurea-Ciuc.101

În oraºe au fost construite ºi bãi publice, la Tg.
Mureº existând chiar douã, dintre care una în stil
neobaroc. La Sf. Gheorghe baia cu aburi a fost
construitã în 1905. Bãile reci ºi calde funcþionau
aici ca o uzinã comunalã. La Tg. Secuiesc în pro-
prietatea oraºului era ºi hotelul împreunã cu
Redout, construit în 1904 în valoare de aproape
200 mii florini.102

Deºi n-a avut dimensiunile din oraºele
mai mari, dar a apãrut ºi la Tg. Mureº nevoia
reglementãrii prostituþiei. În 1815 s-a hotãrât ca
prostituatele sã fie mutate în afara oraºului,
„deoarece în nici un oraº bine rânduit... (ele) nu
locuiesc printre cetãþenii onorabili”103.
Autoritãþile s-au confruntat ºi mai târziu cu
aceastã problemã. În 1868 magistratul a cerut
asistenþã poliþiei ca sã îndepãrteze prostituatele
din casa unui cetãþean dintr-o stradã principalã
care „au perturbat liniºtea oraºului”104.

Þinea de modernizare ºi urbanizare ºi
introducerea iluminatului public. În 1847 la Tg.
Secuiesc s-a renunþat la demolarea prãvãliilor
comunale, fiindcã banii din casa alodialã tre-
buiau alocaþi pentru iluminatul localitãþii pentru
care au primit ordin gubernial în 1846.105 La Tg.
Mureº în 1861 s-a þinut licitaþie pentru iluminatul
oraºului, dar nimeni n-a vrut sã preia iluminatul
cu 79 lãmpi de ulei pentru suma oferitã de oraº

de 2300 florini, ci numai pentru 2700 florini.106

În 1868 existau deja 120 felinare ºi s-a introdus
iluminatul ºi primãvara ºi vara; înainte între mai
ºi august strãzile nu erau luminate.107 La
Miercurea-Ciuc iluminatul public a fost introdus
în 1873, când primarul a cumpãrat din donaþii 30
de felinare, iar negustorul de origine armeanã,
Lukács SZÁVA, a donat 10 q petrol, care a fost
de ajuns pentru un an întreg. Primarul propunea
în 1874 cã de pe statul de funcþii cei doi ajutori
de poliþiºti - care dupã pãrerea lui sunt de prisos,
deorece jandarmeria menþine liniºtea publicã -, ar
putea fi tãiaþi ºi din fondul de salarii ar putea sã
fie asigurat iluminatul public în continuare ºi sã
fie angajat un om de serviciu, care ar aprinde ºi ar
stinge lãmpile.108 În 1875 a fost introdus ºi la
Cristuru Secuiesc iluminatul strãzilor cu 5-10
lãmpi de petrol, deocamdatã numai  în timp de
iarnã între orele 17-22.109 Odatã cu introducerea
curentului electric la începutul secolului XX se
va trece ºi în aceste localitãþi la iluminatul public
cu becuri electrice.

În epoca dualistã ºi mai ales în ultimele
trei decenii înainte de primul rãzboi mondial s-a
format aspectul cunoscut ºi astãzi al oraºelor (în
mãsura în care ele au rãmas dupã „siste -
matizãrile” de dinainte de 1989). Atunci au fost
construite clãdirile publice impozante în stil
eclectic, care au dominat peisajul citadin. În
primii ani clãdirile au fost de dimensiuni mai
mici, dar cum ne apropiem de sfârºitul secolului
ele au devenit tot mai mari. Deseori construcþia
lor era legatã de scandaluri, corupþie, delapidare
etc. Un astfel de scandal a fost cel legat de con-
struirea primãriei din Miercurea-Ciuc terminatã
în 1872, când oraºul a fost dat în judecatã de
întreprinzãtorul local Dávid MÁNYA.110 Este
interesantã argumentaþia magistratului de ce au
construit o primãrie aºa de mare: aceasta este
utilã, deoarece altfel nu se gãsea un sediu potri vit
judecãtoriei, pe deasupra este ºi „podoaba”
oraºului. Ei au scris: „deºi oraºul are o vechime
de secole ca oraº privilegiat, totuºi n-a avut
niciodatã o primãrie potrivitã cu cerinþele epocii,
în schimb a avut o dugheanã de lemn în prag de
prãbuºire; dar cu scurgerea timpului condiþiile au
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evoluat într-atât cã cerinþele faþã de un oraº sunt
mai mari decât faþã de comune, aºa cã a fost o
cerinþã imperioasã construirea unei primãrii
potrivitã cu epoca”111. Miercurea-Ciuc a avut
dintre toate oraºele ritmul de dezvoltare cel mai
intens dupã ce a devenit reºedinþã de judeþ ºi
toate insituþiile s-au mutat aici de la ªumuleu sau
au fost înfiinþate direct aici. Casele numeroºilor
funcþionari care s-au stabilit atunci în oraº în
ultimele douã decenii ale secolului au constituit
un mic cartier, numit ºi „cartierul funcþionarilor”.
În afarã de primãrie ºi celelalte instituþii au primit
sedii la Miercurea-Ciuc: în 1888 a fost construitã
prefectura, în 1908 Palatul poºtei, între 1911-13
clãdirea nouã a gimnaziului catolic. În 1910 a
fost instituit ºi oficiul de ingineri (arhitecturã) al
oraºului.112 În 1912 Gusztáv THIRRING scria
cã în ultimii 20 de ani “clãdirile de piatrã
asemãnãtoare unor palate i-au conferit (oraºului)
un aspect complet urban, iar burghezia se întrece
în adaptarea cât mai rapidã a cuceririlor civiliza-
þiei”113. La Sf. Gheorghe construcþiile publice
dupã revoluþia de la 1848 au început cu spitalul
construit între 1852-54, urmat de primãrie între
1854-56, în care era o salã de bal, amenajatã mai
târziu definitiv în salã de teatru, parterul era ocu-
pat de diferite magazine, iar birourile au fost
închiriate oficiului financiar ºi oficiului de
telegrafie. În 1874 a fost terminatã ºi clãdirea
Bazarului, dar contrar planurilor iniþiale - con-
form cãrora clãdirea trebuia sã devinã loc de des-
facere a mãrfurilor pentru meºteºugarii ºi negus-
torii locali - a fost amenajatã aici ºcoala de fete.
În 1874 magistratul scria mândru cã în decurs de
20 ani au ridicat veniturile oraºului de la 3.000 la
22.000 florini, iar valoarea imobilelor a depãºit
112.000 florini. Ei au administrat aºa de bine
averea oraºului, încât „nu se poate mândri nici un
oraº de dimensiuni asemãnãtoare” cu asemenea
realizãri.114 Clãdirea colegiului reformat a fost
ridicatã în douã etape: între 1870-76 ºi 1891-92.
În 1893 a fost deschis ºi orfelinatul de bãieþi în
clãdirea sa impozantã. Amenajarea parcului din
Sf. Gheorghe a început în 1880, când au fost
fãcute lucrãrile de terasament pentru cele douã
alei ºi au fost plantaþi aici castanii. În 1893 au

fost plantaþi copaci ºi în partea de jos a parcu-
lui.115 La Odorheiu Secuiesc cele mai impor-
tante clãdiri publice din aceastã perioadã au fost
Liceul real (1891), Gimnaziul catolic (1893),
clãdirea prefecturii în stil eclectic (1896). 

La Tg. Mureº au fost, de asemenea, con-
struite în ultimele decenii ale secolului mai multe
clãdiri publice: Oficiul financiar, sediile Aso -
ciaþiei mãcelarilor (1888) ºi cizmarilor (1896),
poºta centralã, Banca austro-ungarã (1900),
Muzeul industrial (1891-93), Cazarma (1896),
cele douã spitale militare (1896), mãnãstirea
franciscanã (1893), ºcoala reformatã de fete
(1890-92), sinagoga (1899-1900) etc.116 Oraºul
a cunoscut cea mai spectaculoasã dezvoltare din
punct de vedere urbanistic, mai ales în era
BERNÁDY. György BERNÁDY a fost primarul
oraºului înainte de primul rãzboi mondial, între
1902-1913, ºi prin activitatea sa energicã ºi pla-
nurile grandioase a schimbat aspectul oraºului.
La sfârºitul secolului trecut mai erau în piaþa cen-
tralã clãdiri acoperite cu ºindrilã, iar în strãzile
mai lãturalnice case acoperite cu paie, în jurul
anului 1900 numai piaþa centralã, câteva strãzi ºi
trotuare erau pavate.117 Lajos KELEMEN scria
în memoriile lui cã la sfârºitul deceniului al 9-lea
al secolului trecut strada SSzzáánnttóó (Plugarilor),
unde au stat pãrinþii lui, era locuitã în proporþie
de 80-85% de agricultori, iar 3/4 din case aveau
acoperiº de paie. În caz de ploaie din strada
vecinã se scurgea apa, iar pietrele ºi mizeriile
barau ºi strada vecinã. Lângã calea feratã nu era
încã stradã, existau doar câteva case, în rest erau
depozitate gunoaie, iar în piaþa centralã, vizavi de
primãrie, pe latura vesticã exista numai o singurã
clãdire cu etaj, sala Apollo.118

În timpul lui BERNÁDY a fost siste -
matizat oraºul, au fost deschise 140 de strãzi noi,
atunci a fost construit „Cartierul funcþionarilor”;
au fost amenajate mai multe parcuri, au fost plan-
taþi arbori pe lângã strãzi, au fost asfaltate strãzile
ºi trotuarele (au existat trotuare asfaltate de
138.451 m2), în 1914 dupã Budapesta Tg. Mureº
a avut cele mai multe strãzi asfaltate.119 Atunci
au fost construite majoritatea uzinelor comunale:
uzina electricã, de gaz, hidrocentrala pe Mureº, a
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fost construit abatorul modern, noua fabricã de
cãrãmidã, noua uzinã de apã, turbina, digurile ºi
a fost realizatã canalizarea.120 Au fost recon-
struite toate podurile de pe Mureº, în locul celor
vechi, de lemn au fost ridicate poduri de piatrã.
În era lui BERNÁDY au luat avânt ºi construcþi-
ile particulare, în 1910 existau la Tg. Mureº 3233
case particulare. Atunci au fost construite ºi cele
mai grandioase clãdiri publice, printre care 5
ºcoli elementare, ªcoala Secundarã de Bãieþi ºi
de Fete, ªcoala Comercialã, ªcoala de Muzicã,
ªcoala Realã Militarã, Gimnaziul Catolic,
Colegiul Reformat, orfelinatul, Palatul Fondului
de Pensii, sediul Camerei de Comerþ ºi Industrie
etc.121 Cele mai impozante au fost neîndoielnic
primãria (1906-07) ºi Palatul culturii (1911-13)
construite dupã planurile arhitecþilor din Buda -
pesta  Marcell KOMOR ºi Vilmos JAKAB în
Jugendstil. Palatul culturii este ornamentat cu
frescele lui Aladár KÖRÖSFÕI KRIESCH ºi cu
vitralii fãcute de Miksa ROTH dupã desenele lui
Ede TOROCZKAI WIGAND ºi Sándor NAGY,
cu toþii reprezentanþi de seamã ai curentului
Jugendstil. Palatul culturii gãzduia douã sãli de
concerte, cea mare cu o orgã valoroasã, „sala
oglinzilor” pentru recepþii ºi baluri, ºcoli de mu -
zicã ºi de limbi, muzeu de artã, artã aplicatã ºi de
etnografie, mai târziu ºi de istorie, bibliotecã, iar
ulterior a fost amenajatã ºi salã de cinematograf.
Ansamblul arhitectural foarte valoros trebuia
completat cu o a treia clãdire, care încheia piaþa,
sediul prefecturii, dar aceasta n-a fost construitã
din cauza izbucnirii rãzboiului.122 Prin aceste
construcþii ºi intensele preocupãri pentru urba -
nisticã ºi sistematizare BERNÁDY a reuºit sã
transforme oraºul dintr-un orãºel de provincie
într-un oraº modern, demn ca aspect de statutul
de centru regional. Activitatatea sa a fost printre
cele mai intense ºi de mai mare anvergurã pe
plan naþional, Tg. Mureº a devenit aproape un
oraº model ilustrând preocupãrile moderne pen-
tru urbanism, înaintând ºi în ierarhia oraºelor din
Ungaria în ceea ce priveºte gradul de urbanizare.

Cele mai multe clãdiri publice în aceste
oraºe - ºi nu numai aici - au fost construite în stil
eclectic. Am vãzut cã la Tg. Mureº ºi-a fãcut

apariþia ºi stilul modern, rãspândit în Monarhie la
începutul secolului, Jugendstil. La Tg. Mureº, de
pildã, în afarã de primãrie ºi Palatul culturii au
mai fost construite în acest stil noua clãdire a
Colegiului Reformat, Gimnaziul Catolic, uzina
de apã, ªcoala Realã Militarã, orfelinatul, ªcoala
Secundarã de Bãieþi ºi de Fete, abatorul, ªcoala
Industrialã, ªcoala Comercialã, sediul cursului
administrativ, Banca Agricolã, Camera de
Comerþ ºi Industrie (dupã planul arhitectului Ede
T. WIGAND), poliþia etc., toate construite în
primii ani ai secolului nostru, înainte de izbuc-
nirea primului rãzboi mondial.123 Câteva clãdiri
în Jugendstil au fost construite ºi în celelalte
oraºe, astfel în Odorheiu Secuiesc noile clãdiri
ale Gimnaziului Catolic (terminatã în 1911) ºi
Colegiului Reformat (terminatã în 1912), la
Miercurea-Ciuc Gimnaziul Catolic (terminatã în
1913). În Sf. Gheorghe o paginã interesantã în
arhitectura oraºului constituie clãdirile proiectate
de Károly KÓS, tot într-o variantã a Jugens tilului.
Cea mai impozantã dintre ele este clãdirea
Muzeului Naþional Secuiesc, terminatã în 1913,
alãturi de care Kós a mai proiectat clãdirea ºcolii
elementare reformate, Liceul Textil de astãzi, spi-
talul nou (de atunci), câteva case particulare etc.

Dupã aceste descrieri sã vedem ºi ce ne
spun cifrele statistice. Numãrul mediu al locuito-
rilor dintr-o casã poate ºi el sã fie un indiciu al
gradului de urbanizare. În 1785 cu ocazia primu-
lui recensãmânt în locurile taxaliste erau 6,19 de
locuitori într-o casã, iar în târguri 6,92, dar ºtim
cã din recensãmânt lipsesc grãnicerii, deci datele
sunt lacunare pentru majoritatea locurilor taxa -
liste. Oricum media cea mai mare s-a înregistrat
la Tg. Mureº, unde erau în medie 7,10 locuitori
într-o casã.124 Date mai sigure avem numai
începând cu mijlocul secolului al XIX-lea. În
1857 în oraºe erau 5,86 locuitori într-o casã, iar
în localitãþile „decãzute” 4,49, media pe provin-
cie fiind de 4,80. Media cea mai mare s-a înregis-
trat ºi de data aceasta la Tg. Mureº, unde locuiau
7,65 locuitori într-o casã. Într-un apartament la
Sf. Gheorghe trãiau în medie 3,86 locuitori, iar în
Tg. Mureº 5,74, restul oraºelor încadrându-se între
aceste douã valori, numai printre localitãþile
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„decãzute” gãsim medii ºi mai mici (3,50 la Vlã -
hiþa, 3,79 la Vinþul de Sus). În oraºe erau în medie
1,24 de apartamente într-o casã: la Sf. Gheorghe
1,39, la Tg. Mureº 1,33, la Odorheiu Secuiesc 1,32,
dar la Miercurea-Ciuc ºi Tg. Secuiesc 1, la fel ca în
majoritatea târgurilor cu caracter rural.125

În 1870 media locuitorilor dintr-o casã
era de 6,52 în oraºele secuieºti, faþã de 4,92 din
Transilvania, aceastã medie rãmânând constantã
pânã la 1900. În oraºe în 1870 5,51% din clãdiri
aveau etaj, iar 4,83% din construcþii erau clãdiri
publice, ceea ce aratã cã încet s-a schimbat
aspectul acestor localitãþi, care pânã atunci aveau
mai mult un aspect rural. Ponderea clãdirilor
publice era cea mai mare la Tg. Mureº (6,05%),
Miercurea-Ciuc (5,88%) ºi Odorheiu Secuiesc
(5,10%), cea mai micã la Sf. Gheorghe (3,58%)
ºi târgurile care vor pierde statutul urban (de ex.
la Ilieni 2,29%, la Vlãhiþa 3,49%), în
Transilvania ea fiind de 2,54%. Aspectul urban
este determinat într-o mãsurã importantã ºi de
ponderea clãdirilor cu etaj, care în Transilvania
era doar de 0,80%. În numãr absolut cele mai
multe case cu etaj erau la Tg. Mureº (99),
Odorheiu Secuiesc (74) ºi Tg. Secuiesc (73), cal-
culat în procente ordinea ierarhicã se schimbã: pe
primul loc se situa Odorheiu Secuiesc (12,19%),
urmat de Tg. Secuiesc (7,19%) ºi Tg. Mureº
(6,62%); la Sf. Gheorghe 2,76% din case aveau
etaj, la Miercurea-Ciuc 2,58%, iar în restul loca -
litãþilor mai puþin de 1% (de ex. Ilieni 0%, Vlãhiþa
0,11%, Breþcu 0,19%), ceea ce în ultimã instanþã
coincide cu descrierile deja amintite. Dacã în
Ungaria peste 10% din casele orãºeneºti erau cu
etaj acest procent în Secuime era doar de 4,48%
(luând în calcul toate foste locuri taxaliste, deci
târgurile care îºi vor pierde statutul urban).
Numãrul camerelor dintr-o casã se miºca în ge -
neral în jur de 1,5, fiind mai mic în localitãþile cu
aspect rural ºi cel mai mare la Tg. Mureº (3,13) ºi
Odorheiu Secuiesc (2,80). Numãrul locuitorilor
dintr-o casã era cel mai ridicat la Tg. Mureº
(9,08), Odorheiu Secuiesc (7,59) ºi Tg. Secuiesc
(6,49), în restul localitãþilor era sub 5, în Ilieni
chiar 3,13.126 Referitor la comfortul locuinþelor,
deºi acesta s-a îmbunãtãþit continuu, înainte de

primul rãzboi mondial în afarã de o pãturã foarte
subþire majoritatea cetãþenilor locuiau în condiþii
destul de modeste, în medie o familie avea în jur
de 1,5 camere. Unele categorii, cum am vãzut
cazul muncitorilor industriali din Tg. Mureº, trã -
iau în condiþii mizere. În 1900 la Miercurea-Ciuc
din 541 case doar 5 aveau baie.127

În 1908 la Tg. Mureº din cele 217 con-
strucþii ridicate în anul respectiv 8,75% erau cu
etaj, la Miercurea-Ciuc din 28 10,71%, la
Gheorgheni din 60 3,33%, la Tg. Secuiesc din 20
11,11%, la Odorheiu Secuiesc din 46 numai
2,47%, iar la Sf. Gheorghe din 41 de clãdiri nici
una nu avea etaj.128 În 1910 în Transilvania
locuiau în medie 4,8 persoane într-o casã, în
Ungaria 5,9, dar media era mult mai mare în
oraºe: de 12,7, cea mai mare fiind la Budapesta
(44,1) ºi Bratislava (22,9). Dintre oraºele studiate
deºi au depãºit cu puþin media din comitate erau
departe de media oraºelor din Ungaria. La
Miercurea-Ciuc erau 8,15 locuitori într-o casã, la
Tg. Mureº 7,89, la Odorheiu Secuiesc 6,75, la
Gheorgheni 6,65, la Sf. Gheorghe ºi Tg. Secuiesc
5,80, în restul localitãþilor s-au înregistrat valori
care erau în jurul sau chiar sub media din provin-
cie. În oraºele din Ungaria 46,2% din clãdiri erau
construite fie din cãrãmidã, fie din piatrã ºi
59,1% erau acoperite cu þiglã. Aceste cifre au fost
parþial atinse doar de Tg. Mureº, unde 64,64%
din case erau din cãrãmidã sau piatrã, dar numai
33,18% erau acoperite cu þiglã, 65,48% fiind cu
ºindrilã. În rest ponderea caselor din cãrãmidã
sau piatrã era cea mai mare la Miercurea-Ciuc
(35,46%), Odorheiu Secuiesc (30,83%) ºi Tg.
Secuiesc (26,81%), la Sf. Gheorghe era 22,72%,
la Gheorgheni 16,28%, în rest era sub 20%, adicã
media din Transilvania, la Miercurea Nirajului
era de 6,14%, majoritatea covârºitoare a caselor
fiind din lemn chiar ºi în oraºe. Acoperiº de þiglã
gãsim în procent mai mare: mai ales la Cristuru
Secuiesc (67,88%) ºi Miercurea-Ciuc (64,31%),
la Odorheiu Secuiesc era 41,09%, la Sf.
Gheorghe 40,61%, la Tg. Secuiesc (29,67%),
ponderea caselor acoperite cu ºindrilã fiind foarte
mare.129 Aici în general nu putem sã constatãm
diferenþe atât de pronunþate între cele douã cate-
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gorii de localitãþi. Din aceste cifre rezultã cã la
începutul perioadei dualiste localitãþile cu aspec-
tul cel mai urban erau Tg. Mureº, Odorheiu
Secuiesc ºi Tg. Secuiesc, dintre ele Tg. Mureº
s-a dezvoltat cel mai dinamic, având indicii mai
apropiaþi de media oraºelor din Ungaria. Dintre
celelalte douã oraºe Odorheiu Secuiesc este cea
care se va dezvolta mai dinamic, Tg. Secuiesc îºi
pãstreazã aerul de târg cu structura sa interesantã
ºi cu majoritatea caselor construite din lemn. În
schimb, Miercurea-Ciuc are un ritm de dez-
voltare susþinut dupã ce ajunge reºedinþã de
judeþ. De asemenea, trebuie remarcat cã se con-
statã o diferenþã semnificativã între cele douã
categorii de localitãþi: oraºele ºi localitãþile care
ºi-au pierdut statutul urban, din ultima categorie
numai Cristuru Secuiesc are indicatori mai buni,
în rest aspectul lor, construcþiile nu se deosebesc
de cea din restul comunelor.

Oraºele moderne sunt de neînchipuit fãrã
existenþa serviciilor comunale, care au fost intro-
duse aici treptat începând cu sfârºitul secolului
trecut, dar mai ales la începutul secolului nostru.
În aceastã perioadã existenþa lor este ºi un impor-
tant indiciu al gradului de urbanizare al loca -
litãþilor. Prima uzinã de apã a fost datã în func -
þiune la Cluj în 1887, iar în anii urmãtori au apãrut
uzine de apã în alte 10 oraºe. Lumina electricã a
fost introdusã prima datã la Timiºoara în 1884. În
Transilvania propriu-zisã prima uzinã electricã a
fost construitã la Turda în 1902, iar înainte de
1910 în alte 9 oraºe.130 Înainte de izbucnirea
primului rãzboi mondial lumina a fost introdusã
în 20 de oraºe, practic în toate oraºele mai impor-
tante din Transilvania.131 La Tg. Mureº curentul
electric a fost introdus în 1899, de la 1 noiembrie
curentul a fost folosit ºi la iluminatul strãzilor.
Prima uzinã care a folosit curent electric a fost
fabrica de cherestea a lui Mendel FARKAS,
lângã care a funcþionat prima uzinã electricã. Ea
a fost depãºitã de cerinþe deja în 1902. În 1907
oraºul a cumpãrat uzina electricã ºi a lãrgit-o, dar
au crescut ºi cerinþele, curentul electric era
folosit pe scarã tot mai largã în industrie, în 1908
fiind în funcþiune deja 29 de motoare electrice. În
1910 a fost aprobat planul noii uzine electrice,

pentru construcþia cãreia oraºul a luat un împru-
mut de 1 milion de coroane. În 1912 lungimea
reþelei electrice era de peste 50 km.132 Uzina de
apã construitã în 1908 n-a putut sã satisfacã ce -
rinþele crescânde ale oraºului, de aceea în 1912 a
fost proiectatã construcþia unei noi uzine. În 1909
lungimea conductelor de apã a fost de 38 km,
numãrul fântânilor publice de 30, iar randamen-
tul zilnic al uzinei de apã era de 750-900 m3. În
1912 lungimea conductelor era deja de circa 46
km. Lucrãrile de canalizare s-au desfãºurat între
1908-1911. Pentru construcþia uzinei de apã au
fost cheltuite aproape 2 milioane de coroane, iar
pentru canalizare peste 3 milioane coroane.133

Dupã marea inundaþie din 1912 au fost construite
noi diguri, a fost regulat pârâului Poklos ºi a fost
construitã o hidrocentralã pe Mureº, care pro-
ducea curent electric, prevenind totodatã inun-
daþiile. Hidrocentrala construitã de fabrica
GANZ din Budapesta a fost datã în funcþiune în
1914 ºi acoperea integral cerinþele oraºului cu
curent.134 La Sf. Gheorghe construcþia insta-
laþiei de apã a început în 1899. În 1912 oraºul a
vrut sã cumpere uzina de apã pentru care a cerut
un împrumut de 200.000 coroane. Lumina elec-
tricã a fost introdusã în 1907, când strãzile au
fost iluminate cu 200 de becuri.135 La
Miercurea-Ciuc lumina electricã a fost introdusã
în 1911, când existau 6 km linie principalã ºi 15
km linii de stradã,136 tot atunci începuse ºi
canalizarea ºi existau planuri pentru introducerea
apei, asfaltarea strãzilor, extinderea reþelei de
curent.137 La Gheorgheni uzina electricã a fost
construitã în 1903; electricitatea a fost introdusã
înainte de primul rãzboi mondial, în 1908, ºi în
Odorheiu Secuiesc.138 Printre planurile de viitor
figurau în 1908 la Gheorgheni sistematizarea
oraºului, introducerea apei ºi canalizarea, pre-
cum ºi construirea unei primãrii ºi a unui spital.
În localitãþile care au pierdut statutul urban au
lipsit serviciile comunale, o oarecare excepþie a
constituit ºi de data aceasta Cristuru Secuiesc,
unde în 1913 a fost introdusã canalizarea pe stra-
da principalã, dar curentul electric a fost introdus
ºi aici abia în perioada interbelicã.139 Înainte de
primul rãzboi mondial, în 1908, curent electric

269



exista în 4 dintre cele 6 oraºe: la Tg. Mureº
lungimea reþelei era de peste 39 km, numãrul
strãzilor iluminate electric era de 74, iar al
becurilor pe teren public de 576, la Sf. Gheorghe
lungimea reþelei avea peste 15 km, numãrul
strãzilor iluminate era de 33, iar cel al becurilor
268, la Gheorgheni reþeaua era de 8 km, iar
numãrul becurilor de 107, la Odorheiu Secuiesc
reþeaua era de peste 4 km, numãrul strãzilor ilu-
minate de 28, iar al becurilor de 268.140 Uzinã
de apã exista doar la Tg. Mureº ºi Sf. Gheorghe,
iar planul era fãcut ºi la Tg. Secuiesc, canalizarea
era fãcutã la Tg. Mureº pe 28,5 km ºi începutã la
Miercurea-Ciuc (0,62 km).141 Salubritatea pu -
blicã era asiguratã în 1908 de uzine la Tg. Mureº,
Sf. Gheorghe ºi Odorheiu Secuiesc, în celelalte
localitãþi curãþirea spaþiilor publice era fãcutã în
continuare de locuitori. La Tg. Mureº personalul
format din 18 muncitori avea 2 cisterne de stropit
strada, 5 care pentru cãratul gunoaielor ºi 1
maºinã de mãturat, la Sf. Gheorghe existau 10
muncitori, 1 cisternã ºi 2 care, la Odorheiu
Secuiesc 9 munictori ºi 3 care.143

Secolul al XIX-lea, dar mai ales ultimele
trei decenii înainte de primul rãzboi mondial au
constiuit o perioadã hotãrâtoare în ceea ce
priveºte urbanizarea acestor localitãþi. Aceasta se
poate observa ºi în schimbãrile aspectului
aºezãrilor ºi pãtrunderea noilor cuceriri ale civi-
lizaþiei. În prima jumãtate a secolului al XIX-lea
structura acestor localitãþi poartã încã adânc
amprenta funcþiei de târg. Preocupãri pentru sis-
tematizare, igienã publicã gãsim tot mai des, mai
ales în Tg. Mureº. Acum a început ºi ºirul con-
strucþiilor publice, dar aceste activitãþi vor lua
avânt abia în epoca dualistã ºi au devenit tot mai
intense spre sfârºitul secolului. Pânã la primul
rãzboi mondial aceste localitãþi au cãpãtat în
mare aspectul cunoscut ºi astãzi - mai ales în
ceea ce priveºte centrele -: majoritatea strãzilor
au fost pavate, s-au amenajat trotuare, au fost
organizate paza contra incendiilor ºi jandarmeria,
a început sistematizarea localitãþilor, au fost
trasate strãzi noi, construite cartiere noi, amena-
jate parcuri, locuri de odihnã, bãi publice, staþiu-
ni în jurul oraºelor, au fost construite clãdiri pub-

lice impozante, care sunt caracteristice acestor
oraºe pânã astãzi ºi definesc peisajul urban, a
pãtruns stilul nou al epocii Jugendstil ºi nu în
ultimã instanþã au fost construite uzinele comu-
nale, în majoritatea oraºelor au fost introduse
curentul, apa, canalizarea. În mod semnificativ
s-a lãrgit distanþa dintre cele douã grupuri de loca -
litãþi, în timp ce oraºele s-au dezvoltat, grupul
localitãþilor care ºi-au pierdut statutul urban n-au
mai pãºit pe acest drum, ºi-au pãstrat caracterul
rural ºi n-au pãtruns aici nici noile cuceriri ale
civilizaþiei (instalaþia de apã, curent, canalizare),
chiar ºi la Cristuru Secuiesc, cea mai urbanizatã
localitate dintre ele, avem numai începuturi mo -
deste în acest sens. Aceºti indicatori sunt foarte
importanþi, deci, referitor la nivelul de urbanizare
al localitãþilor: în frunte se situau reºedinþele de
judeþ, urmate de cele douã oraºe - Tg. Secuiesc ºi
Gheorgheni -, iar localitãþile din categoria târ-
gurilor în involuþie erau la foarte mare distanþã de
primul grup. Este de remarcat stagnarea relativã
a oraºului Tg. Secuiesc, care n-a devenit reºed-
inþã de judeþ ºi din cauza rãzboiului vamal a stag-
nat ºi din punct de vedere economic, dacã în
prima jumãtate a secolului era printre cele 3
oraºe cu aspect cel mai urban, la sfârºitul secolu-
lui va fi depãºit de Sf. Gheorghe ºi Miercurea-
Ciuc, care - mai ales ultimul - au un ritm de dez-
voltare mai susþinut. Cel mai evoluat a rãmas - ºi
din acest punct de vedere - Tg. Mureº, care mai
ales în „era BERNÁDY” s-a dezvoltat enorm, a
devenit aproape un oraº model pentru pre-
ocupãrile moderne de urbanisticã.
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VVáárroossiiaassooddááss,, vváárroossrreennddeezzééss,,
kköözzsszzoollggáállttaattáássookk 
aa sszzéékkeellyyffööllddii vváárroossookkbbaann aazz eellssõõ
vviilláágghháábboorrúúiigg
(Kivonat)

A dol go zat a hos  szú 19. szá za di (18. szá -
zad kö ze pé tõl az el sõ vi lág há bo rú ig) szé kely föl di
vá ros fej lõ dést te kin ti át, kü lö nö sen a Mo nar chia
utol só há rom év ti zed ének meg va ló sí tá sa it (vá ros -
ren de zés, ut cák kö ve zé se és asz fal to zá sa, jár dák
épí té se, új ut cák, par kok meg je le né se,  ut cák és
köz te rü le tek tisz tán tar tá sá nak sza bá lyo zá sa, vá gó -
hi dak, köz für dõk, hi dak épí té se, ut cai vi lá gí tás,
köz üze mek, fo lyó sza bá lyo zás, vil la mo sí tás, gáz
be ve ze té se, ka na li zá lás stb. te rén). A  me gye szék -
he lyek (Ma ros vá sár hely, Sep si szent györgy, Szé -
kely udvarhely, Csík sze re da) meg elõ zik a töb bi
vá rost (a so ká ig do bo gós Kézdivásár he lyet, il let ve
Gyergyószent miklóst), a fej lõ dés ben vis  sza ma radt
kis me zõ vá ros ok pe dig fa lu si jel le gû vé sül  lyed nek
(bi zo nyos mér té kig Székelykeresztúr ki vé te lé vel).
Leg ki emel ke dõbb város Ma ros vá sár hely -,   kü lö -
nö sen BERNÁDY pol gár mes ter sé ge nyo mán -,
va ló ság gal mo dell ér té kû a fej lõ dé se.

TToowwnn CCuullttuurree,, PPuubblliicc SSeerrvviicceess iinn
tthhee TToowwnnss ooff tthhee SSzzéékkeellyyfföölldd
uunnttiill tthhee FFiirrsstt WWoorrlldd WWaarr
(Abstract)

The paper attemps at reflecting the devel-
opment in the towns of the Székelyföld from the
second half of the 18th century to the First World
War, stressing especially on the achievements of
the Monarchy in the last three decades as town
culture: street paving, side-pavement, sewerage,
electric lighting, gas-installing etc. In this process
the capitals of the counties overtook the other
towns, which as small agrarian towns slowly
attained a rural character (to a certain extent with
the exception of Székelykeresztúr). The most out-
standing is Marosvásárhely, a town that became a
true model while BERNÁDY was its mayor.
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