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Rolul funcţiei administrative 
în procesul de urbanizare din 
scaunele secuieşti 

(Rezumat) 
Cu toate că aşezările urbane studiate au 
rămas mai slab dezvoltate în comparaţie 
cu majoritatea oraşelor din Ungaria isto
rică, aceasta nu umbreşte rezultatele obţi
nute mai ales în ultimele decenii înainte 
de izbucnirea primului război mondial, 
când ele au avut un ritm de dezvoltare 
relativ ridicat, şi au recuperat din rămâ
nerea în urmă acumulată în decursul se
colelor. Funcţia administrativă a contri
buit în mare măsură la urbanizare, ea a 
fost una din funcţiile primordiale, care a 
stat la baza formării şi ascensiunii locali
tăţilor, majoritatea aşezărilor urbane 
vechi fiind totodată şi reşedinţe de scaun, 
unde au fost ţinute adunările scaunelor, 
scaunele de judecată etc. 

* 

Alături de funcţia de târg, se pare, funcţia 
administrativă a fost printre funcţiile primordiale 
şi cele mai importante pentru apariţia şi dezvol
tarea aşezărilor urbane de pe teritoriul scaunelor 
secuieşti. Paul NIEDERMAIER a studiat reţeaua 
centrelor administrativ-teritoriale iniţiale ale 
Transilvaniei şi a constatat că reţeaua oraşelor a 
fost influenţată decisiv de distanţa, care se putea 
parcurge călare într-o zi (60 km), iar acest etalon 
„era important şi pentru dimensionarea unor 
unităţi administrativ-teritoriale" 1. El a regăsit 
acest etalon atât în cazul centrelor comitatelor, 
cât şi la înfiinţarea mai recentă a scaunelor, unde 
centrele au fost amplasate în funcţie de aceiaşi 
parametri. A dat ca exemplu inclusiv centrele se

cuieşti, unde distanţele dintre centre sunt: Tg. 
Mureş-Odorheiu Secuiesc = cea. 90 km; 
Sighişoara-Odorheiu Secuiesc = 64 km; Odor-
heiu Secuiesc-Miercurea Ciuc = 51 km; Miercu
rea Ciuc-Gheorgheni = 54 km; Miercurea 
Ciuc-Sf. Gheorghe = 65 km; Miercurea 
Ciuc-Tg. Secuiesc = cea. 60 km pe drumul cel 
mai scurt; Tg. Secuiesc-Sf. Gheorghe = 35 km; 
Sf. Gheorghe-Braşov = 32 km. 2 Fragmentarea 
distanţelor a generat apariţia unor centre de im
portanţă redusă, cum s-a întâmplat în cazul aces
tor localităţi, dintre care numai Tg. Mureş s-a 
dezvoltat mai nestingherit. 

Principalele aşezări urbane din scaunele 
secuieşti îşi revendică acest statut în urma diplo
mei regelui Sigismund de Luxemburg din 1427, 
dar aceste localităţi ridicate de el în diferite sca-

-une la rang de oppidum au fost probabil şi până 
atunci centrele scaunelor respective. In schimb, 
în scaunele Orbai, Caşin, Giurgeu şi Micloşoara 
n-au existat aşezări cu statut urban oficial înainte 
de secolul al XX-lea. într-o diplomă a lui 
Vladislav al II-lea din 1499 au fost scutiţi de 
obligaţia militară şi „oraşele şi târgurile, adică 
reşedinţele scaunelor secuieşti"? In evul mediu 
târgurile (oppidum) au fost deci totodată 
reşedinţele scaunelor, aici şi-au avut sediul juzii 
regali, aici au fost ţinute adunările scaunului şi 
scaunele de judecată. 4 Recent, Elek BENKŐ este 
de părere că formarea scaunelor şi începuturile 
târgurilor au fost în strânsă interdependenţă, într-
atâta încât în unele cazuri scaunul a fost denumit 
după târgul care-i servea drept centru. 5 

Dintre* aceste centre un loc aparte a ocu
pat Odorheiu Secuiesc. Din numele lui putem să 
deducem că aici a fost o curie regală, probabil 
încă înainte de stabilirea secuilor de Tileagd în 
zonă. Se presupune că în locul acesteia a fost 
construită mănăstirea dominicană, iar mai târziu 
cetatea. 6 în secolele XIV-XV corniţele secuilor 
avea în stăpânire cetatea şi domeniul Gurghiului, 
care însă erau în afara scaunelor secuieşti. Da
torită privilegiilor secuilor, pe teritoriul scaunelor 
nu existau cetăţi regale. Voievodul Ştefan BÁ
THORY a schimbat această situaţie prin constru
irea unui castellum la Odorhei, construcţia căruia 
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s-a terminat în 1492, cauzând nemulţumirea 
secuilor. După răscoala din 1562, pe ruinele aces
tuia a fost construită o nouă cetate şi a fost creat un 
domeniu prin donarea secuilor iobăgiţi. Aici şi-a 
avut sediul căpitanul suprem al secuilor, care avea 
drept de încartiruire (descensus) în târg, respectiv 
orăşenii trebuiau să suporte diferite sarcini. Dacă 
în acest caz statutul de reşedinţă al căpitanului 
suprem n-a contribuit la dezvoltarea localităţii, 
celălalt statut, de centru juridic şi politic al 
scaunelor secuieşti, a favorizat urbanizarea. Deşi 
scaunul Odorhei va fi numit „scaun mamă" (capi-
talis sedes) din secolul al XVI-lea, acest statut 
central al oppidumvXm este mult mai vechi. La 
Odorheiu Secuiesc au fost ţinute adunările 
„naţionale" ale secuilor, prima congregaţie de 
acest fel este atestată din 1357. în 1505 adunarea 
secuilor a hotărât ca aici să fie instituit tribunalul 
suprem al secuilor, cu 17 asesori, tribunalul ur
mând să servească drept curte de apel pentru toţi 
secuii. 7 Târgul a fost în evul mediu şi sediu de 
viceprotopopiat (arhidiaconat), ceea ce, de ase
menea, a contribuit la creşterea centralităţii. 

Centrul care a câştigat cea mai mare 
importanţă în Secuime a fost totuşi Tg. Mureş 
care dejaîn listele decimei papale din 1332-1337 
a plătit cea mai mare dijmă dintre toate local
ităţile din Secuime. în evul mediu târgul a fost şi 
sediu de viceprotopopiat (arhidiaconat). Stadiul 
urbanizării este atestată şi prin existenţa mănăs
tirii franciscane amintită prima dată în 1385, mai 
târziu completată şi cu o mănăstire de că
lugăriţe. 8 Importanţa sa reiese şi din faptul că 
voievozii şi regii s-au perindat de multe ori aici şi 
au emis diplome, de exemplu între 1.360-1377 
Ludovic cel Mare a vizitat de patru ori locali
tatea. Fiind centrul scaunului, aici au fost ţinute 
adunările scaunului, precum şi mai multe con
gregaţii generale secuieşti. 9 Importanţa regională 
a localităţii este dovedită şi prin ţinerea aici a 37 
de diete, printre altele aici a fost ales Francisc 
RÁKÓCZI al II-lea principe al Transilvaniei. 1 0 

Un impuls în dezvoltarea sa ca centru administ
rativ regional a primit în 1754, când a fost mutată 
aici Tabla regală din Mediaş. Tabla regală consti
tuind curte de apel pentru întreaga Transilvanie, 

funcţionarea ei aici a avut o importanţă deosebită 
pentru oraşul care astfel a devenit centrul juridic 
al principatului. înainte de 1848 toţi avocaţii şi 
juriştii din Transilvania trebuiau să depună exa
men aici. Funcţionarea Tablei a însemnat deci şi 
prezenţa unHi numeros grup de jurişti, funcţio
nari şi tineri intelectuali care au stimulat dez
voltarea oraşului şi au ridicat nivelul lui cultural, 
în 1847 s-a ridicat şi problema mutării oficiului 
de tricésima din Dumbrăveni la Tg. Mureş ," 
ceea ce reflectă şi creşterea importanţei sale ca 
centru economic. 

în scaunul Mureş în cursul secolului al 
XVH-lea a apărut o nouă instanţă, scaunul de la 
Miercurea, denumit astfel după localitatea Mier
curea Nirajului, unde a activat. Acest scaun a de
venit mai târziu vicescaun de judecată. 1 2 în 1731 
a fost înfiinţat al doilea vicescaun de judecată din 
scaunul Mureş, care avea sediul la Tg. Mureş. în 
1763-64 Măria Tereza a desfiinţat vechile scaune 
judecătoreşti. Locul lor a fost luat de tabla con
tinuă, care funcţiona tot la Tg. Mureş. în 1790 
s-a revenit la vechiul sistem, din 1791 scaunul 
filial şi vicescaunele au fost reorganizate. 1 3 în 
1806 cele două vicescaune s-au unificat, având 
sediul la Tg. Mureş, ceea ce a contribuit şi mai 
mult la pierderea importanţei localităţii Mier
curea Nirajului. Dacă în secolul al XVIII-lea în 
multe locuri sediul scaunului n-a fost stabil, iar 
adunările au fost ţinute în localitatea unde îşi 
avea domiciliul judele, la Tg. Mureş scaunul şi-a 
construit un sediu deja în 1745—46, aici se păstra 
şi arhiva. 1 4 

Ascensiunea târgului Sf. Gheorghe a fost 
mai anevoioasă şi s-a lovit pe de o parte de inte
resele Braşovului, pe de altă parte de interesele 
scaunului. La începutul secolului al XV-lea loca
litatea era deja centrul scaunului, aici au poposit 
şi regina Barbara şi regele Sigismund de Luxem
burg, în 14,48 adunarea scaunului Sepsi 
s-a ţinut aici în prezenţa lui Iancu de Hune
doara . 1 5 Prima amintire a localităţii Tg. Secuiesc 
este legată de asemenea de adunarea scaunului, 
ţinută acolo în prezenţa comitelui secuilor în 
1407. 1 6 Deşi începutul este marcat de funcţia de 
târg, localitatea a devenit repede locul central al 
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scaunului Kezdi (în acest sens nu este întâmplă
toare nici schimbarea numelui din Torjavăsăra în 
Kezdivăsârhely - 'târgul lui Turia', 'târgul lui 
Kezdi'). unde au fost ţinute adunările scaunului 
şi scaunele de judecată. O funcţie aparte a con
stituit aprovizionarea cu alimente a soldaţilor ca
re asigurau paza pasului Oi tuz . 1 7 în cazul acestor 
două localităţi - Sf. Gheorghe şi Tg. Secuiesc - , 
dar şi în alte scaune, se constată că în secolele 
XVII-XVIII adunările scaunului s-au ţinut în 
diferite comune, adesea în locul de baştină al 
judelui. într-o controversă din 1861, în jurul pro
prietăţilor fostului regiment de graniţă, autorită
ţile din Trei Scaune au revendicat dreptul de pro
prietate asupra sediului colonelului regimentului 
de husari, motivând că în 1764 ei au cedat sediul 
scaunului pentru scopurile armatei . 1 8 Fixarea 
centrului administrativ avea avantaje pentru 
localitate, aşa cum reiese şi dintr-o adresă a 
funcţionarilor scaunului Trei Scaune adresate 
Gubemiului în 1830, în care legat de contorversa 
în jurul construirii sediului scaunului se spunea 
că târgul a oferit de bună voie terenul „cu scopul 
ştiut dinainte că dacă Praetoriumul se va construi 
la Sf. Gheorghe, prin el oraşul devine mai nobil 
şi acesta va facilita şi dezvoltarea culturii" 1 9 . 

Ascensiunea localităţii Cristuru Secuiesc 
a început deja în prima jumătate a secolului al 
XlV-lea, cum ne arată şi rezultatele săpăturilor 
arheologice. 2 0 Atunci a început şi construcţia 
celei mai mari biserici din zonă, al cărei preot 
plătea în 1333 cea mai mare dijmă din circum
scripţie, în 1395 a poposit aici şi regele Sigis-
mund de Luxemburg. Scaunul Cristur a fost 
amintit prima dată în 1477, avându-şi centrul 
deja atunci la Cristuru Secuiesc, dar în localitate 
au fost ţinute şi adunări generale ale secuilor. 2 1 

Dezvoltarea dinamică a localităţii a fost curmată 
cândva în decursul secolelor XVI-XVII, paralel 
cu scăderea importanţei scaunului Cristur, care 
până la sfârşitul secolului al XVI-lea a devenit 
scaunul filial al scaunului Odorhei. în decursul 
secolelor următoare Cristur a încercat - fără suc
ces - să-şi consolideze situaţia; el nu figura prin
tre locurile taxaliste şi a rămas sub jurisdicţia 
scaunului. La mijlocul secolului al XVIII-lea, din 

1749, târgul a cerut timp de mai mulţi ani la dietă 
aprobare ca să construiască un sediu al scaunului 
filial la Cristuru Secuiesc, dar până la urmă n-a 
obţinut-o. 2 2 

Vinţul de Sus, sediul scaunului Arieş, a 
fost de asemenea o localitate care în decursul se
colelor a pierdut din importanţă. De la începutul 
secolului al IX-lea, timp de un deceniu, adunările 
scaunului Arieş se ţineau des la Vinţu, dar din 
1810 ele s-au mutat la Plăieşti, care avea o 
aşezare mai centrală. în anii '40 s-a dat o ade
vărată luptă pentru plasamentul sediului scau
nului, în 1844 un decret regal a hotărât în favoa
rea Vinţului, dar la adunarea scaunului majori
tatea satelor au votat pentru Plăieşti. După mai 
multe suplici, în urma celui de-al treilea decret 
regal construcţia sediului a început abia în 1845 

'în Vinţu şi a fost terminată în 1848. 2 3 

Miercurea-Ciuc a fost iniţial un simplu loc 
de târg. Centrul administrativ, religios şi cultural al 
scaunului a fost la Şumuleu. Mult mai târziu, 
numai în a doua jumătate a secolului al XlX-lea, 
va deveni Miercurea-Ciuc implicit centru admi
nistrativ al comitatului. Este semnificativ că pe 
harta lui HONTERUS din 1532 figurează toate 
celelalte centre ale scaunelor secuieşti (Tg. Mureş, 
Odorheiu Secuiesc, Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe, 
Vinţul de Sus şi Cristuru Secuiesc), dar lipseşte 
Miercurea-Ciuc. 2 4 Târgul va evolua însă treptat. în 
1751 s-a desprins din punct de vedere religios de 
Şumuleu şi a fost creată parohia independentă. 2 5 

Gheorgheni a fost centrul scaunului filial 
Giurgeu, şi ca atare a primit şi drept de a ţine târ
guri la începutul secolului al XVII-lea, dar 
funcţia administrativă în sine n-ar fi dus la evo
luţia localităţii spre statut urban fără aportul eco
nomic al armenilor. 

Celelalte târguri (Vlăhiţa, Breţcu şi Ili-
eni) n-au deţinut funcţii administrative, aici la 
baza acordării privilegiilor au stat alţi factori. 
Astfel, o funcţie centrală reprezenta şi asigurarea 
serviciului poştal în Secuime, din partea locali
tăţilor Odorheiu Secuiesc şi Ilieni, cum reiese din 
hotărârile dietei din 1614. Din alte hotărâri 
putem să deducem că şi Breţcu şi Tg. Mureş 
îndeplineau astfel de funcţii. 2 6 
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în secolul al XVIII-lea, odată cu organi
zarea regimentelor de graniţă, o parte din târ
gurile din Secuime au fost militarizate. Aceasta a 
constituit mai mult o frână în dezvoltarea lor, dar 
nu putem să neglijăm totuşi rolul de centru 
administrativ militar câştigat de localităţile Sf. 
Gheorghe, Tg. Secuiesc şi Miercurea-Ciuc, care 
au devenit sediile regimentului de husari, respec
tiv ale celor două regimente de infanterie secu
ieşti. Ca urmare, aici au avut sediul ofiţerii regi
mentului, au fost ridicate diferite construcţii, au 
fost înfiinţate şcoli etc. 

Revoluţia de la 1848 a deschis un capitol 
nou, începând şirul reorganizărilor administra
tive. După înăbuşirea revoluţiei, Transilvania a 
ajuns sub administraţie imperială directă; vechile 
unităţi administrative au fost desfiinţate, iar în 
locul lor au fost create districtele. Majoritatea 
scaunelor secuieşti au făcut parte din districtul 
militar Odorhei. în toamna anului 1854 dis
trictele militare au fost înlocuite de prefecturi 
(Kreise), organizate după model austriac. Teri
toriul scaunelor secuieşti - în afară de scaunul 
Arieş - au fost încadrate în prefecturile Odorhei, 
Mureş şi Braşov. La Odorheiu Secuiesc şi Tg. 
Mureş, reşedinţele prefecturilor, au funcţionat şi 
curţi de judecată de primă instanţă. Fostul scaun 
Mureş constituia trei din cele şase plase ale pre
fecturii Mureş cu sedii la Tg. Mureş, Ghindari 
(din care făcea parte şi Miercurea Nirajului) şi 
Mădaraşu de Câmpie. în prefectura Odorhei 
sediile celor şase plase au fost la Baraolt, 
Cozmeni, Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Cristuru 
Secuiesc şi Odorheiu Secuiesc. Vlăhiţa era 
încadrată în această ultimă plasă. Trei Scaune era 
împărţit în trei plase în cadrul prefecturii Braşov, 
cu sedii la Sf. Gheorghe (aici era încadrat şi 
Ilieni), Tg. Secuiesc (aici era şi Breţcu) şi 
Brateş. 2 7 Fostul scaun Arieş a fost încadrat în 
prefectura Cluj. în anii absolutismului reşedinţa 
plasei era la Râmetea, apoi la Bădeni, dar în 1857 
Vinţul de Sus a cerut să devină reşedinţă, pentru 
aceasta s-a angajat să reconstruiască sediul care a 
ars în timpul revoluţiei de la 1848. în 1860 ofici
ul plasei s-a mutat în noul sediu, şi din 1867 până 
la reorganizarea administrativă aici era din nou 

sediul scaunului Ar ieş . 2 8 Construirea noului 
sediu - pentru care Vinţul de Sus a luat aproape 
6000 florini împrumut - şi disputa asupra dreptu
lui de proprietate a fost însoţită de un şir de scan-
da le . 2 9 Datorită creării diferitelor instituţii care 
ţineau de administraţia modernă, toate aceste 
reşedinţe de plase au fost şi sedii ale oficiilor 
financiare (de impozite), ale jandarmeriilor etc. 

în 1860, prin „diploma din octombrie" a 
fost restabilită administraţia de dinainte de 1848. 
în 1861 au fost desfiinţate oficiile plaselor. După 
1867, în timpul dualismului a devenit necesară 
modernizarea şi uniformizarea administraţiei; un 
prim pas în acest sens a reprezentat legea XLII 
din 1870; din 1871 justiţia a fost complet sepa
rată de administraţie. în 1876 au fost desfiinţate 
- de data aceasta în mod definitiv - scaunele, iar 
în locul lor au fost organizate comitatele. Pe teri
toriul fostelor scaune secuieşti au fost create 
patru comitate: Trei Scaune cu reşedinţa la Sf. 
Gheorghe, Ciuc având reşedinţa la Miercurea-
Ciuc, Odorhei cu reşedinţa la Odorheiu Secuiesc 
şi Mureş-Turda, care cuprindea scaunul Mureş şi 
o parte din fostul comitat Turda, şi avea reşedinţa 
la Tg. Mureş. Fostul scaun Arieş a fost inclus în 
comitatul Turda-Arieş, cu reşedinţa la Turda. 
Faptul că aceste patru oraşe menţionate au de
venit reşedinţe de comitat a dat un mare impuls 
dezvoltării lor şi a asigurat un avans irecuperabil 
faţă de celelalte localităţi urbane. 

Paralel cu organizarea comitatelor s-a 
desfăşurat şi procesul de modernizare şi restruc
turare a reţelei urbane. Legea XLII din 1870 a 
reglementat şi principalele chestiuni legate de 
oraşele libere regeşti, alături de cele referitoare la 
comitate. în Transilvania în această categorie au 
fost incluse şi fostele locuri taxaliste, care pentru 
un scurt timp au primit drepturi egale cu comi
tatele, fiind declarate oraşe cu rang de municipii, 
având autonomie foarte largă. Astfel s-a creat 
situaţia paradoxală că localităţi fără nici o impor
tanţă ca Ilieni, Breţcu sau Vlăhiţa au avut 
autonomie la fel de largă ca oraşele mari şi comi
tatele: au fost subordonate direct unor comiţi su
premi şi au avut în continuare reprezentare parla
mentară. 3 0 Dintre toate oraşele cu rang de muni-
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cipii din Ungaria 5 au avut sub 2000 de locuitori, 
cele mai mici fiind Miercurea-Ciuc (1247 de 
locuitori), Ruszt şi Ilieni (1416 de locuitori). 3 1 

Legea comunală XVIII din 1871 a pus 
capăt existenţei categoriei de târg. Târgurile pu
teau să se transforme în oraşe („cu sfat regle
mentat") 3 2 sau în comune. Astfel au fost create 
între 1870-72 cele două categorii ale oraşelor 
care au persistat până la primul război mondial: 
oraşele cu drept de municipiu şi oraşele „cu sfat". 
Legea XLII din 1870 a încadrat automat toate 
oraşele libere regeşti şi locurile taxaliste din 
Transilvania în prima categorie, astfel că în 1870 
au existat în Ungaria 72 de municipii. Starea de 
fapt schiţată mai sus a făcut însă necesară reduc
ere numărului lor. Aceasta s-a realizat prin legea 
XX din 1876, care a propus retrogradarea a 47 de 
municipii. Ca limită minimă a locuitorilor mu
nicipiilor s-a stabilit cifra de 12000. Legea XX 
din 1876 a pus capăt unei situaţii seculare, prac
tic a însemnat cea mai mare bulversare a reţelei 
urbane din Ungaria istorică. In perioada dualis
mului, din 175 de localităţi urbane în 1869, au 
rămas 130 în 1900, numărul lor crescând la 139 
până la 1910. In această perioadă 56 de localităţi 
şi-au pierdut statutul urban, 24 de comune au 
devenit oraşe, iar 4 localităţi care pierduseră sta
tutul urban, l-au recâştigat. Reţeaua urbană în 
primele decenii ale dualismului a fost destul de 
labilă, mai ales categoria inferioară a oraşelor a 
avut greutăţi - mai ales financiare - privind păst
rarea statutului urban. în jurul anului 1880 3/4 
din municipii au fost înainte oraşe libere regeşti, 
iar restul târguri; 1/3 din oraşele „cu sfat" au de
venit municipii retrogradate, în mare parte foste 
oraşe libere regeşti, 57% târguri, iar 10% 
comune. în perioada 1870-76 3/4 din localităţile 
urbane şi-a schimbat statutul cel puţin o dată, 25 
au cunoscut o ascensiune - unii numai tempo
rară, astfel din cele 25 de localităţi, care n-au fost 
oraşe libere regeşti, declarate în 1870 municipii 
numai 6 şi-au păstrat acest statut - , iar 47 au 
regresat. 18 oraşe nu şi-au schimbat statutul, la 
34 de aşezări urbane statutul s-a modificat o dată, 
la 19 aşezări de două ori. Reţeaua urbană s-a con
solidat deci prin scăderea numărului localităţilor 

urbane. Transformarea s-a produs treptat, statutul 
lor fiind labil până la consolidarea reţelei în anii 
'80 ai secolului trecut. Baza reţelei urbane au 
constituit şi în 1910 oraşele mici şi mijlocii: 35% 
din oraşe aveau între 20-100 mii de locuitori, iar 
63,5% sub 20 mi i . 3 3 

Reţeaua urbană din Secuime a fost şi ea 
grav afectată de această restructurare. La Ilieni 
retrogradarea a mers fără dificultăţi, dar restul 
localităţilor au renunţat cu greu la statutul urban. 
Ilieni a devenit comună în 1876, Vlăhiţa în 
1877, Breţcu în 1880, iar Vinţul de Sus abia în 
1897. Prin legea XXII, din 1886 localităţile au 
fost împărţite în trei categorii: oraşe „cu sfat", 
comune „mari" şi comune „mici", alături de care 
existau şi municipii le. 3 4 Miercurea Nirajului şi 
Cristuru Secuiesc, care n-au fost locuri taxaliste, 

•au renunţat la titulatura de târg în 1886, dar ofi
cial erau considerate comune şi înainte. Faţă de 
cele şase localităţi retrogradate numai o singură 
aşezare a reuşit să-şi îmbunătăţească statutul: 
Gheorgheni a devenit oraş în 1907. Este semni
ficativ privind reţeaua urbană din Secuime răs
punsul Guberniului la cererea localităţii Gheor
gheni în 1868 de a deveni oraş liber regesc. Gu-
berniul a refuzat cererea motivând că nu este 
oportună „înmulţirea localităţilor minuscule cu 
drept de autonomie totală şi independente, care 
şi aşa sunt foarte multe în această regiune". 3 5 

Renunţarea la rangul de oraş n-a mers 
fără probleme, ea a fost un pas dureros mai ales 
pentru locuitorii aşezărilor vizate care au trăit 
timp de secole cu conştiinţa privilegiilor. Singura 
localitate unde retrogradarea a fost acceptată 
imediat şi de bună voie a fost Ilieni, unde în 1876 
corpul reprezentativ a hotărât transformarea în 
comună, motivând cu populaţia mică şi puterea 
economică nesatisfăcătoare a localităţii, la care 
corniţele suprem din Trei Scaune a mai adăugat 
şi lipsa potenţialului spiritual pentru administ
rarea sedriei orfanale. 3 6 în cazul celorlalte târ
guri, după cum am mai amintit, acest proces s-a 
desfăşurat mult mai anevoios. 

Prezentăm pe scurt doar cazul Vlăhiţei, 
unde s-a dat o luptă aprigă între magistrat şi 
corniţele suprem din Odorhei. Corniţele dorea -
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în numele raţionalităţii - ca Vlăhiţa să devină 
comună, dar magistratul de acolo, în septembrie 
1876, a recurs la aplicarea legii XX din 1876, 
care făcea posibilă transformarea în oraş „cu 
sfat". Corniţele argumenta cu faptul că n-au po
tenţial economic, nici acum comunitatea n-are 
medic, moaşă, director de poliţie, sedrie orfanală 
şi din veniturile anuale de 3 mii de florini nici nu 
poate să aibă administraţie conform cerinţelor, 
iar impozitele suplimentare ar constitui o povară 
de nesuportat. Pe deasupra comunitatea este for
mată din două aşezări complet separate, ceea ce 
ar îngreuna şi mai mult funcţionarea ca un singur 
oraş. Dintre cele două localităţi Vlăhiţa era pen
tru păstrarea statutului urban, pe când cei din 
Căpâlniţa au votat pentru transformarea în co
mună, cerând aceasta şi într-un memoriu semnat 
de 134 cetăţeni, dar chiar şi ei au scris nostalgic: 
„Aşa că am fost privaţi de frumoasele privilegii 
vechi de care am fost pe drept mândri de un timp 
îndelungat. Nu vrem să facem nimic împotriva 
acestei stări de fapt, deoarece există în noi res
pectul faţă de lege, deşi ne privează de drepturile 
noastre. Dar putem să îndurăm, dacă organizarea 
administrativă a ţării aşa cere şi dacă poverile 
cetăţenilor devin prin aceasta mai mic i . " 3 7 în to
iul disputei a fost depăşit şi termenul limită pen
tru transformare. Corniţele enervat a cerut la în
ceputul anului 1877 transformarea în două sate. 
El raporta ministrului de interne că „deşi toţi se 
tem de creşterea sarcinilor publice, dar lipsa cul
turii precum şi reminiscenţele constituţionale 
manipulate de conducătorii carierişti din Vlăhi
ţa" fac imposibilă tratarea obiectivă a problemei, 
în toată localitatea - scria el - există un singur 
om inteligent care ar putea îndeplini funcţii şi 
într-un oraş, dar şi el este sub presiunea atmos
ferei create. în martie 1877 s-au desfăşurat noi 
alegeri, dar majoritatea a votat pentru menţinerea 
statutului de oraş. Corniţele încerca să exercite 
presiuni prin inspecţii financiare şi administra
tive în cursul cărora au fost constatate nenumă
rate abuzuri din partea magistratului. Ministerul 
a dat în aprilie indicaţia să fie organizată deo
camdată administraţia orăşenească. Dar fiindcă 
adunarea generală din Vlăhiţa, din 29 aprilie 

1877, a declarat că nu va suporta cheltuielile 
necesare organizării administraţiei orăşeneşti, 
adunarea comitatului din 14 mai a hotărât orga
nizarea a două sate în locul fostului târg, hotărâre 
aprobată şi de minister la 15 iunie . 3 8 

în perioada dualismului a fost reorganizat 
şi sistemul juridic. Legea IV din 1869 a stipulat 
încă odată separarea justiţiei de administraţie. Prin 
legea XXXI din 1871 au fost organizate judecă
toriile de primă instanţă şi tribunalele. De un tri
bunal aparţineau de regulă 3-4 judecătorii, dar de 
pildă de tribunalul din Gheorgheni aparţinea o sin
gură judecătorie, până când tribunalul a fost des
fiinţat. Curtea supremă de apel, Tabla regală, a 
fost mutată în 1849 pentru o perioadă la Sibiu, iar 
după 1871 au fost organizate curţi de apel la Tg. 
Mureş şi Cluj. începând cu 1890 au funcţionat 11 
curţi de apel pe teritoriul Ungariei. 3 9 

Funcţia judecătorească constituind o altă 
funcţie centrală pentru oraşe, era importantă 
existenţa ei, şi nu numai din motive de prestigiu. 
Importanţa acordată existenţei tribunalelor se ob
servă cel mai bine în lupta aprigă dată între Sf. 
Gheorghe şi Tg. Secuiesc pentru găzduirea tri
bunalului din comitatul Trei Scaune. Ca o „re
compensă" pentru acordarea statutului de reşe
dinţă al comitatului oraşului Sf. Gheorghe, tri
bunalul a fost mutat la Tg. Secuiesc. Ca una din
tre urmări, în_ 1876 la Sf. Gheorghe s-a cerut 
scăderea arendei băuturilor spirtoase, motivând 
că au scăzut veniturile în urma mutării tribunalu
lu i . 4 0 în 1877 în dispută au intervenit şi autorită
ţile comitatului, de parte reşedinţei. Sf. Gheorghe 
a oferit ajutor financiar şi a pus la dispoziţie o 
clădire, 4 1 fără să obţină succes. Importanţa tri
bunalului reiese şi dintr-un memoriu al magis
tratului din Miercurea-Ciuc, care motiva în 1874 
construirea clădirii primăriei spunând că numai 
astfel a devenit posibilă mutarea tribunalului din 
Şumuleu la Miercurea-Ciuc, „oraş central" . 4 2 La 
sfârşitul secolului, în 1891 în zonă funcţionau 4 
tribunale: la Tg. Mureş, Miercurea-Ciuc, Odor-
heiu Secuiesc şi Tg. Secuiesc. Dintre judecătorii 
în 1891 cele mai multe cazuri au fost rezolvate de 
cea din Tg. Mureş (3291), urmată de cele din 
Odorheiu Secuiesc (939) şi Sf. Gheorghe (932); 
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activitatea cea mai modestă având cele din 
Miercurea-Ciuc (433) şi Tg. Secuiesc (318) . 4 3 

Odată cu restructurarea administrativă au 
fost create noi funcţii şi oficii, în reşedinţele de 
comitat activând o serie de instituţii cu rază de 
acţiune pentru întregul comitat, ceea ce a con
tribuit la creşterea rolului central al acestor loca
lităţi. Dintre instituţiile centrale care activau de 
pildă la Sf. Gheorghe - sau în celelalte reşedinţe 
de comitat - la sfârşitul secolului trecut amintim: 
sediul comitatului, judecătoria, direcţia financia
ră, oficiul de impozite, oficiul de control finan
ciar, oficiul stării civile, notariatul public, oficiul 
de arhitectură şi sistematizare, oficiul cărţii fun-
diiare, oficiul silvic, inspectoratul şcolar, poşta şi 
telegraful, jandarmeria, oficiul căilor ferate. 4 4 La 
Tg. Secuiesc care era numai reşedinţă de plasă, 
funcţionau: sediul plasei, tribunalul judeţean, o 
judecătorie, oficiul de impozite, notariatul pu
blic, oficiul stării civile, suboficii de silvicultură, 
de jandarmerie şi de control financiar, precum şi 
poşta, telegraful şi gara 4 5 în aceste instituţii şi 
oficii au lucrat tot mai mulţi funcţionari. 

Importanţa funcţiei administrative este 
ilustrată şi de creşterea ponderii funcţionarilor în 
cadrul localităţilor. în 1857 funcţionarii au avut 
cea mai mare pondere la Odorheiu Secuiesc, care 
era reşedinţa districtului militar şi apoi a prefec
turii Odorhei, aici funcţionarii au reprezentat 
10,86% din totalul celor ocupaţi. O pondere ridi
cată au mai avut funcţionarii la Tg. Mureş 
(6,86%), Miercurea-Ciuc (6,40%) şi Tg. 
Secuiesc (6,01%), la Sf. Gheorghe (4,70%), 
Gheorgheni (3,53%) şi Cristuru Secuiesc 
(3,26%) ponderea lor era moderată, pe când în 
unele târguri decăzute ea era nesemnificativă (la 
Ilieni 1,04%), chiar sub media din provincie (în 
Transilvania era 2,4%)46 în 1870, deci chiar 
înainte de restructurarea reţelei urbane, ponderea 
funcţionarilor în cadrul celor ocupaţi se prezenta 
astfel: 2,81 % la Tg. Mureş (împreună cu numărul 
intelectualilor era 9,15%), 2,79% la Odorheiu 
Secuiesc (respectiv 10,46%), 2,74% Ia Sf. 
Gheorghe (9,57%), 2,72% la Miercurea-Ciuc 
(5,92%), 0,92% la Tg. Secuiesc (3,46%), la fel şi 
în târgurile decăzute era în jur de 1%: 1,44% la 

Breţcu (2,79%), l ,16%laVin ţu ldeSus (2,79%), 
1% la Ilieni (1,55%), 0,20% la Vlăhiţa (0,92%), 
pe când în Transilvania era de 0,28% (respectiv 
1,42%). 4 7 Se observă de aici diferenţierea netă, 
în ceea ce priveşte ponderea funcţionarilor, între 
reşedinţele de prefecturi, mai târziu de comitate 
şi restul localităţilor urbane, precum şi poziţia 
intermediară a celor două oraşe - Miercurea-
Ciuc şi Tg. Secuiesc - ; dar pe când primul va 
deveni reşedinţă de comitat şi va cunoaşte o dez
voltare dinamică, al doilea va pierde în lupta cu 
Sf. Gheorghe,'şi după o lungă perioadă de stag
nare se va dezvolta mai lent. în sfârşit, localităţile 
care vor pierde statutul urban au indici şi în 
această privinţă mult mai apropiaţi de localităţile 
rurale, decât de cele urbane, nu numai în ceea ce 
priveşte ponderea funcţionarilor, dar şi a intelec
tualilor în general. în această ultimă privinţă pe 
primul loc s-a situat Odorheiu Secuiesc, dar se 
constată o dezvoltare spectaculoasă şi în cazul 
oraşului Sf. Gheorghe, care trecuse în faţa cen
trului cultural, Tg. Mureş. 

După restructurările administrative din a 
doua jumătate a secolului al XlX-lea, situaţia 
s-a schimbat parţial. în 1910 cei ocupaţi în admi
nistraţie au fost cuprinşi în rubrică comună cu 
intelectualii, dar oricum ponderea lor este un im
portant criteriu al gradului de urbanizare. Pon
derea lor era cea mai ridicată la Miercurea-Ciuc 
(12,76%), Tg. Mureş (9,30%), Odorheiu Secu
iesc (9,23%), Tg. Secuiesc (8,86%) şi Sf. 
Gheorghe (8,72%), ceva mai mic în cazul lui 
Cristuru Secuiesc (7,70%), iar la Gheorgheni 
(5,04%) se situa la nivelul din Vinţul de Sus 
(5,76%); în restul localităţilor, care au pierdut 
statutul urban, această cifră era foarte scăzută 
(2,05% la Ilieni, 2,35% la Breţcu), numai 
Miercurea Nirajului făcea excepţie (13,13%), 
dar cifra foarte ridicată de aici se datorează fap
tului că fiind centrul plasei, aici existau câţiva 
funcţionari care însă raportaţi la numărul foarte 
mic al locuitorilor au dat un procent foarte 
mare . 4 8 Ponderea funcţionarilor şi a intelectu
alilor din primele două oraşe era foarte ridicată 
şi în comparaţie cu celelalte oraşe din Ungaria, 
ele situându-se pe primele locuri. 



Dacă până la mijlocul secolului al XIX-
lea staţionarea armatei a cauzat nemulţumirea 
orăşenilor şi chiar şi existenţa comandamentelor 
regimentelor de graniţă, în ciuda unor aspecte 
pozitive, n-a întrunit acordul cetăţenilor, în a 
doua jumătate a secolului situaţia s-a schimbat 
radical. In anii '60 mai persista atitudinea nega
tivă din motive psihologice uşor de înţeles. în 
1861 magistratul din Odorheiu Secuiesc a cerut -
fără succes - ca armata şi jandarmeria să fie 
mutate din oraş, „pentru că sunt o povară grea 
pentru cetăţeni, majoritatea cărora sunt meşte
şugari şi se perindă prin târguri". 4 9 în acelaşi an, 
magistratul din Tg. Mureş era nemulţumit din 
cauza patrulelor de noapte ale armatei, existând 
pericolul unor ciocniri între civili şi militari. 5 0 

Odată cu începutul perioadei dualiste, atitudinea 
oraşelor faţă de armată s-a schimbat radical, ele 
au început să vadă în armată o sursă de venit şi 
un factor al urbanizării. în 1876 la Sf. Gheorghe 
a fost vehiculată ideea construirii unei cazărmi 
pentru găzduirea unui batalion, dar a lipsit acor
dul Ministerului de Război. In 1878 comitetul 
orăşenesc din Sf. Gheorghe a votat crearea unui 
fond pentru construirea cazărmii, dar propunera 
s-a ciocnit şi de data aceasta de refuzul Minis
terului de Război. în 1878 comitatul Trei Scaune 
a cerut înfiinţarea unor garnizoane la Sf. Ghe
orghe şi Tg. Secuiesc. în acelaşi an şi comitatul 
Ciuc şi-a exprimat dorinţa în vederea transferării 
unui batalion la Miercurea-Ciuc şi a unei jumă
tăţi de batalion la Gheorgheni. în cererea susţinu
tă şi de Ministerul de Interne se arăta că aceasta 
este doleanţa locuitorilor oraşelor respective care 
sunt gata şi pentru sacrificii financiare, 5 1 Deşi nu 
s-a împlinit dorinţa tuturor oraşelor de a avea 
garnizoane populate, în 1910 ponderea militari
lor raportată la numărul ocupaţilor era mare la 
Tg. Mureş (14,33%) şi Miercurea-Ciuc (9,50%), 
în jur de 6% la Odorheiu Secuiesc şi Tg. 
Secuiesc, iar în celelalte localităţi militarii erau 
în număr neînsemnat. 5 2 

în a doua jumătate a secolului al XlX-lea 
la creşterea localităţilor urbane a contribuit şi 
alipirea satelor din jur sau unificarea părţilor 
componenete ale localităţilor, care până atunci 

erau sub jurisdicţii diferite. în 1850 Miercurea-
Ciuc s-a unificat cu Martonfalva, care înainte 
aparţinea de comuna Jigodin, dar era contopit cu 
oraşul, fiind zona din jurul cetăţii. Deşi unifi
carea a fost o urmare firească a aşezării lui, ea 
n-a decurs fără conflicte din cauza averii celor 
două comunităţi, mai ales a pădurilor şi păşuni
lor. 5 3 Tot aşa s-a întâmplat şi în cazul unificării 
satului Kanta cu Tg. Secuiesc. Kanta făcea parte 
înainte de 1848 din comitatul Alba Superior şi, 
deşi cele două localităţi erau despărţite numai de 
un mic pârâu, ele s-au unificat abia în timpul re
voluţiei. După restabilirea vechilor unităţi admi
nistrative, cortinele suprem al comitatului Alba 
Superior a făcut tot posibilul să anuleze unifi
carea, dar până la urmă fără succes. 5 4 în 1880 Sf. 
Gheorghe s-a contopit cu satul vecin, Simeria. în 
1902 au fost unificate cu Tg. Mureş satele Híd--
vég şi Remeteszeg. De altfel, în 1910 la Tg. 
Mureş doar 39,6% din locuitori s-a născut în 
oraş, 35,8% în comitatul Mureş-Turda, iar restul 
de 32,3% în alte comitate. 5 5 

Dintre localităţile care au pierdut statutul 
urban'un caz interesant a fost cel al târgului Cris-
turu Secuiesc. Aici au coexistat timp de secole 
trei comunităţi cu jurisdicţii separate, dar care 
erau contopite teritorial: Cristuru Secuiesc târgul, 
satul cu acelaşi nume, precum şi Timafalva. 
„Sătenii" din Cristur au şi relatat cu ocazia con
scripţiei urbariale din 1819-20 că târgul se ţine 
parţial pe teritoriul lor. Deşi problema unificării 
s-a pus şi aici din 1848, din cauza unor conflicte 
de interese meschine şi în ciuda hotărârii Minis
terului de Interne din 1882 unificarea s-a realizat 
abia în 1886, la presiunea autorităţilor. Viceco-
mitele din Odorhei scria: „din moment ce cele 3 
comune sunt contopite, au o singură carte fundu-
ară şi tabele de impozite comune, interesele ad
ministraţiei fac absolut necesară ca cele 3 comu
ne separate să fie unificate într-o singură comună 
politică", 5 6 care a devenit comuna „mare" Cris
turu Secuiesc. 

Foarte pe scurt, vom trece în revistă ca
pacitatea financiară a diferitelor localităţi, care 
au avut un rol important în menţinerea statutului 
urban. Pentru secolele precedente putem să tra-
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gem câteva concluzii din mărimea impozitului 
plătit. în 1698 dintre locurile taxaliste Tg. Secu
iesc plătea 354 florini, Breţcu 60, Miercurea-
Ciuc 75, Ilieni 154, Sf. Gheorghe 137, Odorheiu 
Secuiesc 66, pe când Clujul plătea 1.033 f i . 5 7 în 
1702 locurile taxaliste au plătit circa 7.000 fl. din 
impozitul total de 160.000 fl., ceea ce arată şi 
capacitatea lor economică slabă. Din această su
mă cel mai mult revenea Clujului (1928), urmat 
de Tg. Mureş (854), iar restul locurilor taxaliste 
secuieşti au plătit: Tg. Secuiesc 345 fl., Ilieni şi 
Sf. Gheorghe câte 111 fl., Breţcu 163, Miercurea-
Ciuc 32, iar Odorheiu Secuiesc 28 f l . 5 8 De aici 
reiese prosperitatea relativă a localităţilor Tg. 
Mureş şi Tg. Secuiesc, precum şi starea precară 
în care se găsea Odorheiu Secuiesc la începutul 
secolului al XVIII-lea. La mijlocul secolului al 
XVIII-lea, în 1763-64, dintre locurile taxaliste 
găsim din nou pe primul loc Clujul cu 13.316 fl., 
urmat de Tg. Mureş cu 5.153 fl.; în rest au plătit: 
Vlăhiţa 1438 fl, Breţcu 955 fl., Tg. Secuiesc 950 
fl., Sf. Gheorghe 792 fl. (Sf. Gheorghe-sat încă 
223 fl.), Odorheiu Secuiesc 676 fl., Ilieni 617 fl. 
(Ilieni-sat încă 231 fl.), Miercurea-Ciuc 284 fl. 
Celelalte localităţi au plătit: Odorheiu Secuiesc -
partea nobiliară 826 fl., Cristuru Secuiesc-oppi-
dum 178 fl, Cristuru Secuiesc-sat 877 fl., 
Miercurea Nirajului 236 fl, jelerii din Tg. Mureş 
71 fl., Gheorgheni 411 fl., iar Vinţul de Sus 1747 
fl.59 Cea mai importantă localitate a rămas Tg. 
Mureş, dar în rest contează mai mult numărul 
locuitorilor decât sursele de câştig sau statutul lo
calităţii, în 1831 situaţia este şi mai complicată 
datorită existenţei regimentelor de graniţă. în 
anul respectiv cantitatea impozitelor plătite au 
fost: Tg. Mureş 9.045 fl. (Clujul a plătit 24.367 
fl.); Odorheiu Secuiesc: nobilii 872 fl., orăşenii 
550 fl., cei din subordinea cetăţii 113 fl., în total 
1535 fl.; Sf. Gheorghe: „satul" 299 fl., „oraşul" 
354 fl., în total 653 fl.; Tg. Secuiesc 219 fl.; 
Miercurea-Ciuc 268 fl.; Gheorgheni: armenii 
1245 fl., secuii 189 fl., în total 1434 fl.; Breţcu 
769 fl.; Ilieni: „satul" 229 fl., „oraşul" 75 fl., în 
total 304 fl.; Vlăhiţa 707 fl., Căpâlniţa 665 fl., în 
total 1372 fl.; Miercurea Nirajului 268 fl.; Vinţul 
de Sus 2.371 fl. Tot atunci Sibiul a plătit 21.029 

fl., Sighişoara 10.771, iar un târg de dimensiunea 
Biertanului 4.861 fl.60 Din această comparaţie 
reiese încă odată rămânerea în urmă a aşezărilor 
urbane din Secuime faţă de cele de pe Pământul 
Crăiesc; chiar şi cel mai dezvoltat dintre ele, Tg. 
Mureş, se compara cu oraşele săseşti din linia a 
doua, ca Sighişoara şi Mediaş, iar potenţialul 
economic al târgurilor simple nu ajungea nici la 
nivelul satelor mai bogate săseşti. 

Să vedem de ce „avere" dispuneau locali
tăţile studiate şi cum arăta bugetul lor. în 1843 
Tg. Mureş avea un capital de 38.289 fl. şi alte 
bunuri în valoare de 22(344 fl., Tg. Secuiesc avea 
capital de 7.368 fl. şi alte bunuri în valoare de 
2.252 fl., Miercurea Ciuc avea capital de 2.255 
fl., Breţcu 3.069 fl., Odorheiu Secuiesc 4.50 fl., 
Vinţul de Sus 4.156 fl., Cristuru Secuiesc 2.254 

-fl., iar la Sf. Gheorghe şi Gheorgheni n-a fost 
consemnată averea localităţilor. La Tg. Mureş 
veniturile pe 1843 au fost 21.054 fl., iar cheltuie
lile de 19.899 fl.; la Tg. Secuiesc 5.024 respectiv 
2.851 fl., la Miercurea-Ciuc 1.982 şi 327 fl, la 
Breţcu 1.112 şi 1.096 fl., la Odorheiu Secuie»c 
720 respectiv 638 fl., la Vinţul de Sus 1.329 
respectiv 1.113 fl., la Cristuru Secuiesc 378 
respectiv 360 fl.61 în 1845 Sf. Gheorghe dis
punea asupra unui capital de 222 fl. şi alte bunuri 
în valoare de 1235 fl., veniturile erau de 2.378 fl., 
iar cheltuielile de 723 fl.62 

In a doua jumătate a secolului situaţia 
s-a schimbat foarte mult, a crescut considerabil 
averea şi mărimea bugetului acestor localităţi, 
dar şi volumul împrumuturilor şi a datoriilor că
tre stat. Diferenţele au persistat totuşi între diferi
tele localităţi. Această diferenţă se remarca cel 
mai pregnant între cele două categorii: oraşele şi 
localităţile care au pierdut statutul urban. Dife
renţele între potenţialul economic s-au văzut şi în 
sumele minime de impozite pe care le plăteau 
viriliştii. Dacă această sumă minimă era în 1872 
de 155 fl. la Cluj, la Tg. Mureş era 108 fl., la 
Odorheiu Secuiesc 66 fl., la Sf. Gheorghe 38 fl, 
la Tg. Secuiesc 35 fl., la Ilieni 19 fl, iar la Vlăhiţa 
doar 6 fl. Mărimea averii localităţilor era în 
1872: la Tg. Mureş 679.496 fl., la Sf. Gheorghe 
374.999 fl., la Tg. Secuiesc 211.389 fl., la 
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Miercurea-Ciuc 16.333 fi., la Vlăhiţa 41.835 fi., 
la Ilieni 3.599 fi. Veniturile au fost pe anul res
pectiv: la Tg. Mureş 89.256 fi., la Sf. Gheorghe 
25.483 fi., la Odorheiu Secuiesc 21.700 fi., la 
Miercurea-Ciuc 4.987 fi., la Tg. Secuiesc 14.238 
fi., la Vlăhiţa 2.250 fi., la Ilieni 3.599 fl., iar chel
tuielile au depăşit veniturile cu circa 10%. 6 3 în 
1908 înregistrăm din nou o creştere a averii, a 
veniturilor, dar şi a datoriilor publice, care au 
crescut în mod îngrijorător. Averea oraşelor era: 
la Tg. Mureş 7.629.501 fl. (datoriile publice se 
ridicau la suma de 3.692.221 fl.), la Tg. Secuiesc 
2.293.077 fl. (respectiv 399.963 fl.), la Sf. Ghe
orghe 2.254.567 fl. (respectiv 999.896 fl.), la 
Odorheiu Secuiesc 1.984.779 fl. (respectiv 
614.133 fl.), la Miercurea-Ciuc 787.252 fl. 
(respectiv 219.900 fl.). Veniturile erau, de aseme
nea, relativ mari: la Tg. Mureş 850.121 fl., la 
Odorheiu Secuiesc 180.194 fl., la Sf. Gheorghe 
137.185 fl., la Tg. Secuiesc 127.099 fl., iar la 
Miercurea-Ciuc 42.186 fl., dar cheltuielile le 
întreceau cu mul t . 6 4 De fapt toate investiţiile 
grandioase (vezi lucrarea din ACTA - 1997/11, 
255-272): uzinele comunale, clădirile publice, 
asfaltarea străzilor etc. - se datorează în bună 
parte acestor împrumuturi. 

în istoriografie s-au făcut mai multe în
cercări de stabilire a gradului de urbanizare a 
aşezărilor urbane din epoca dualismului, pe baza 
unor criterii complexe (populaţia, aspectul oră
şenesc, uzinele comunale, instituţiile sanitare, 
culturale, de învăţământ, puterea economică, 
bugetul comunal e tc) . în ierarhia făcută de Ist-
vân KAJTÂR Tg. Mureş s-a situat pe locul 17 
dintre cele 26 de municipii din Ungaria, iar cele-
\a\te oraşe nici nu figurează pe hstă din cauza 
puţinelor puncte totalizate. 6 5 în ierarhia făcută de 
Păi BELUSZKY Tg. Mureş ocupa locul 25 din
tre oraşe şi era categorizat ca „reşedinţă de comi
tat cu funcţii parţiale", dar îndeplinea şi câteva 
funcţii regionale. 6 6 Cu toate că aşezările urbane 
studiate au rămas până la sfârşitul perioadei mai 
slab dezvoltate în comparaţie cu majoritatea ora
şelor din Ungaria istorică, aceasta nu umbreşte 
rezultatele obţinute mai ales în ultimele decenii 
înainte de izbucnirea primului război mondial, 

când ele au avut un ritm de dezvoltare relativ 
ridicat, şi au recuperat din rămânerea în urmă 
acumulată în decursul secolelor. 

Funcţia administrativă a contribuit în ma
re măsură la urbanizare, ea a fost una din funcţii
le primordiale care a stat la baza formării şi as
censiunii localităţilor, majoritatea aşezărilor ur
bane vechi fiind totodată şi reşedinţe de scaun, 
unde au fost ţinute adunările- scaunelor, scaunele 
de judecată etc. La Tg. Mureş o importanţă de
osebită a avut mutarea Tablei regale din Mediaş 
la mijlocul secolului al XVUI-lea, prin care 
oraşul a primit o instituţie cu cerc de influenţă 
naţional. 

După revoluţia de la 1848 a fost reorga
nizată şi modernizată toată structura administra
tivă, iar reţeaua urbană a suferit cele mai mari 
modificări. Poate nu întâmplător, printre locali-' 
tăţile care şi-au pierdut statutul urban exista o 
singură reşedinţă de scaun, Vinţul de Sus, în ca
zul lui însă scaunul era de dimensiuni foarte 
mici. Din această categorie făceau parte, în 
schimb, câteva aşezări care au primit privilegii 
din alte motive, dar n-au îndeplinit niciodată 
funcţii administrative: ca Breţcu, Ilieni, Vlăhiţa. 
Cristuru Secuiesc şi Miercurea Nirajului erau 
reşedinţele unor scaune filiale, dar scaunul filial 
Miercurea şi-a pierdut repede importanţa, practic 
în secolul al XlX-lea el n-a mai funcţionat. 

Importanţa funcţiei administrative se ob
servă cel mai bine pe exemplul localităţii Mier
curea-Ciuc, care în anii '60 ai secolului trecut era 
încă o aşezare neînsemnată, cu aspect rural, dar 
prin mutarea sediului comitatului a început as
censiunea spectaculoasă a oraşului, care în ul-
time\e decenii înainte de primm război mondia) 
avea ritmul de dezvoltare cel mai ridicat 
dintre toate localităţile studiate. în acest interval 
s-au dezvoltat mai ales reşedinţele de comitat, 
care aveau un net avantaj faţă de celelalte loca
lităţi. Aici au funcţionat mai multe instituţii, 
oficii, judecătorii, garnizoane, în consecinţă a 
crescut mult ponderea funcţionarilor şi intelectu
alilor care toate au contribuit la creşterea gradu
lui de urbanizare ale acestor oraşe. 
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A közigazgatási funkció 
szerepe a székelyföldi 
urbanizációban 
(Kivonat) 

A tárgyalt székelyföldi települések visz-
szamaradtak a fejlődésben a történelmi Magyar
ország városainak nagyrészével szemben, de kü
lönösen az első világháború előtti évtizedekben 
fejlődésük felgyorsult, és sokat behoztak a száza
dok során felhalmozódott lemaradásból. Köz
igazgatási szerepük nagymértékben hozzájárult 
urbanizálódásukhoz, ez volt az egyik olyan el
sődleges funkció, amely már ezeknek a telepü
léseknek a kialakulását is megszabta, és felemel
kedésüket lehetővé tette. A legtöbb régi székely
földi városi település egyúttal székközpont volt, 
a székgyűlések, ítélőszék stb. helye. 

The Role of the Administrative 
Function in the Urbanisation 
of the Székely Seats 
(Abstract) 

The urban settlements under study were 
not as developed as the majority of the towns in 
historical Hungary. In the last decades before the 
outburst of World War I, they had a relatively 
increased rhythm of development, and recovered 
the delay they had accumulated during the cen
turies. The administrative function contributed to 
a large extent to the process of town planning. It 
was one of the major functions that were at the 
basis of the development and of the increase of 
the localities, as the majority of the urban settle
ments were also residences of the seats, where 
the meetings of the seats and the lawsuits were 
held. 


