
CSÍKSZEREDA 
TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE ÉS KÜLÖNÖS TELEPÜLÉSI ALAKJA 

VÁMSZER GÉZA 

Közismert dolog, hogy a székely nem volt városépítő nép, de nem 
is válhatott azzá, mert hivatása a katonai szolgálat, a határvédelem volt. 
Nem is voltak a Székelyföldön úgynevezett igazi városok, amelyek védő
fallal és bástyákkal lettek volna bekerítve, ahol a lakosság zavartalanul 
folytathatta iparát és kereskedelmét. De ezért kisebb méretű és cseké
lyebb létszámú városaik csak voltak. Igaz, ezeknek egy részét maga az 
államhartalom létesítette saját érdekében, a másik részét, ha kedvező 

földrajzi helyen feküdt, maga a szükséglet teremtette meg, az árúcsere
forgalom lebonyolítása céljából. 

A székely városok két nagy csoportra oszthatók, amelyen belül 
mégis miridegyik városnak más-más volt a keletkezés ,indítéka és más 
a fejlődés útja is. A székelyek itteni letelepedésekor a királyi udv:ar 
két várost létesített : l. Székelyudvarhelyet és 2. Székelyvásárhelyet (a 
mai Marosvásárhelyet). 

Udvarhelyet - a római várromok tövében - azzal a szereppel, 
hogy a kürályi udvar és · a székelylaktia területek között politikai és 
katonai összeköttetés legyen. Ezért kapta az "Udvar-hely'' nevet és talán 
ezért tartják Udvarhelyszéket "anya:szék"-nek. 

Székelyvásárhelyet, · miként neve :is elárulja, a székelylakta terüle

tek vásári központjává tették meg, amely a gazdasági élet forgalmát 

volrt hivatva lebonyolítan!i. Ezért tartották itt - többek között - a 

székelyek önkéntes 1adózása céljából a híres "ökörsütés"-eket is. A város 
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természetesen akkor csak a vártemplom környékii fennsíkon terült el s 
CSiak jóval később húzódott el a marl. szép Főtérre. 

A többi város később, de szintén állami támogatáss·al létesült. Ezek 
a székek és fiúszékek székhelyeivé lettek. Közöttük vannak kis terü'le
ten, vásároshelyeklből kifejlődött városok és vannak szerenesés földrajzi 
helyzetüknél fog,va nagy kliterjedésű falvakból keletkezett városok. 

!gy Sepsiszentgyörgy, amely ugyan egy dombon épült és magas 
kőfalakkal bekerített vártemplom alatt llétesülJt, lényegében kedvező 

földrajzi helyzetének köszönhet~, hogy a háromszéki medence központ
jává fejlődött, természetesen idővel magábaolvasztván a szomszédos 
falwkat is. 

Kézdivásárhely - egy időben Torja-vására - sZli.nrtén. szerenesés 
helyen, a Brassó - Ojtózi-szoros útvonalán épült, de lakóinak szargalma 
is hozzájárult ahhoz, hogy Kézdi-szék székhelyévé lett. 

Csíkszereda szintén kicsi helyen vásároshelyből fejlődött várossá a 
központi hatalmak támogatásával, de főként annak köszönbette létét és 
fejlödését, hogy nemcsak Alcsík és Felesik medencéjének határán volt, 
hanem innen ágazott el az út nyugatra Székelyudvarhely felé is. 

Az elsorolt városokon kívül még megemlithetjük : Székelykeresztúrt, 
Gyergyószentmiklósi, Barótot, Nyárádszeredát, Erdószentgyörgyöt stb., 
amelyek mind nagy lciterjedésü falvakiból lette~k ideig-óráig városszerü, 
közilgazgatási, ipari, illetőleg vásáros központokká 

Mindezekkel ellentétben kihangsúlyózandó, hogy Marosvásárhely, 
Kézdivásárhely és Csíkszereda kis területen létesültek - nem falvakb61 
- és hosszú, szivós kitartással magukbaolV'asztván a szomszédos falvakat, 
nőttek mind nagyobbakká 

Most minket Csíkszereda város keletkezésének történ~te és települé
sének kialakulása érdekel. 

Csíkszéknek hosszú évszázadokon át nem volt állandó székhelye, mert 
a mindenko:rri főkirálybirák lakhelyén tamották a szék gyüléseit. Csak a 
XIX. sz. elején lett Csíksomlyó Csikszéknek áHoodó székhelyévé. Somlyó 
annyiban is alkalmas volt e szerepre, mert Csíknak itt volt a szellemi 
köz-pontja : a ferencrendi zárda, annak felsőbb iskolája és a kájoni féle 
nyomdája. De fö1drajzilag is központi helyen feküdt, Csikszeredától ke
letre két kilóméterre egy szép fennsíkon. 

Cs,íkszereda 144, majd 200 hoLdnyi kis területen feküdt, amelyet a két 
szomszédos - Zsögöd és Taploca - falu h'atáráb&l a hasznaJVehetetlen, 
vizenyős területből "fösvényen" kiszakítottak, persze ezt is csak felsőbb 
utasításra, hogy mint vásárhely megkezdhesse életét. Lakói kereskedők, 
iparosok és fuv,arosok voltak. Belvárosa nem tudott kifejlődnli, mert nem 
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volt területe. Először Taploca "Csütörtökfa·lva" nevű tízesét, majd a múlt 
század második felében Zsögödnek "Martonfalva" tizesét olvasztotta ma
gába, amivel nemcsak megnövekedett terüete, de gazdálkodó elem is ke
rült a városba. 

1427-ben Zsigmond király a Kézdivásárhelynek kiadott kiváltság
levelében azt írja, hogy gondoskodott arról, hogy mindegylik sz·ékben -
tehát Csíkszékben is - legyen sz:abadságjogokkiatl felruházott város vagy 
vásároshely. Mive'l sem Gyergyós:z;entmiklós, sem Csíksomlyó, sem más 
község nem jöhetett számításba ez időben, csak Csí'kszeredára gondolha
tunk, annál •inkább, mert már Izabella királynőnek 1558. aug. 5-i Tordán 
ki,adott oklevele Csíkszeredát már mezővárosként "Oppidium Mercuri
um"-nak említi és az 1567-es adóösszeírásban, bár csak 16 kapuval, de 
"Oppidium Zereda" név alatt fordul · elő1. 

Orbán Ba1lázs2 írja, hogy Apafy Mihály fejedelemnek 1674. szept. 12-
én Radnóthon kiadott levele a széredaiaknak a tap1ooai és zsögödi határ
r.a való legelési és azok eideire való bee:rdőlési jogát - ·mellyel ·emléke
ret óta niindig bírtak - megerősíti és elrendeli. 

Benkő Károly szerint3 azért kapta a város e nevét, · mert az ~lső tele
pülők szerdai napon kezdették apró kunyhóilmt építeni. De ennél , elfo
gadhartóbb az a fel1:ievés - ·ami nem zá'rj'a kli a Benkőét - hogy régt-ől 
f0gva, a mai napig szeredai napon tartotta és tartja hetivásárait. 

A város települése, · a1akjia -€'gészen elüt a többi székely ·városétól, 
még a has·önló körűlmények között keletkezett "udvartereiről híres" Kéz
di vásáhelytá'l is, amelynek vá,rosias külsejü, nagy négyszögletes, · azaz ·. tra
pézalakú piactére van és volt4. 

Csíkszereda csak annyriban létesült ·előnyös ponton - amint már 
említettem - me rt az alicsiki és a , feksíki medence határszélére tették, 
sőt derék6zögben, mint egy nagy "T" bertü szár·ai nyugatra, az Udvarhely 
felé vezető út elágazásánál is van. Tehát mind a négy égtájról jövők itt 
k!icserélhették terményeiket. Viszont igen előnytelen ez a terület, mert ki
véve a T alakú település házsorait, nyugat felé vizenyős a területe, kelet 
felé pedig építkezésre alkalmatlan hegyoldal, mart akadályozza a telepü
lés kiszélesítését. 

Közismert dolog az, hogy amikor a székelyek Csíkba letelepedtek -
mivel elóttük évszázadok!ig cs,ak ,igen gyér lakosság élt - az erdő és a 
víz visszahóditatta azokat a területeket .is, amelyek - aminrt az ókori 
vármaradványok és régészeti leletek is igazolják - több ezer év előtt is 
lakottak voltak. A székelyek tehát első kis településeiket csak a két me
dence s·zélein levő dombokon, esetleg a medencékben itt-ott kiéilakult 
száraz zátonyszerű "sziget·eken és földnyelveken" létesíthétték, · m·ert áz 
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Olrt folyó mentén- de különösen az Olt keleti, bal oldalán-- csupa vize
nyős termetet találtak. Vannak adataink is ari'Ia, hogy a mai o1tmenti 
községek fölött, a dombokon régi te1ephelyek, kápolna romok nyomai és 
:r:égi mesgyék ta'lálhatók. Sőt Felcsíkon például e települések összekötte
tését szolgáló régiút nyomai is fellelhetők a HargirtJa lejtőin Szentdomo
kostól délre a "Béta út"-ján az út "Vájú" nevezetű hely irányában ve
zetett, a mai országútig s onnan meredeken fel a "Tolvajos-tető"-n keresz
tül Székelyudvarhelyre. Ez azért is hihető, mert akkor az Olt mentén egy 
észak-déli út megépítése még leheteNerr volt. 

Ha a fentieket ·tekintetbe vesszük, elképzelhető az, hogy menny:i idő
nek és szorgalmas emberi munkának (vízlevezető csartornák építése és 
őserdők kd.termelése) kellett elmúlnilla, amíg a falvak fokozatosan lejjebb 
és lejjebb húzódva, az Olt mellett végleg letelepedhettek. 

Mivel a mai Cs.fl~zereda nyugati részein még ma is csak száraz idő
ben lehet a réteken át v•alahogy közlekednd, me!'lt vizenyős, az Olt mellett 
pedig tőzeges a terület, hihető, hogy az első időben a vásártartó lakósok 
nehéz helyezetben voltak. A régi Kossuth Lajos utca (ma str. Flor:ilor)~ 

amely két oldalrt kb. 150-200 méter szélességben épített házsorokból 
áll ma, hajdan vagy a természet adta zátonyszerű földnyelven épülhetett~ 
vagy maguk az első települők töltötték azt föl annyira, hogy sátraikat,. 
bódéikart két sorban felüthessék. Ez a földnyelv és a terlepülés eleinte 
csak a mad templomig terjedhetett, s csak később fokozatosan hosszab
bították azt meg a mai vasúti sorompóig, majd az Oltorr túlra, hogy Ud
varhely felé meg legyen az összeköt·tetésük. 

Ezért keskenyek a mai napig az utak, az utcák mind a három irány
ban, annyira, hogy - főként a központban - a házak melletti gyalog
járók ma is aLig egy, legfeljebb két méter szélesek. Még a húszas évek
ben sok ház a szekérutig is kiugrott, míg a harmiincas években szigorú 
rende·lettel s,ikerült kiegyenesíteni a házak homlokzati részét. 

Míg a legkisebb - faluból lett - székely városkárrak is van egy 
aránylag nagy és szép piactere (főtere), amelyre azt szokták mondani, 
hogy a "város közepe", ahol nemcsak a legszebb - többnyire emeletes 
- épületek, üzletek és hivatalok foglalnak helyet, hanem bőven van hely 
a heti- és országos-vásárok megtartására is, addig Csíkszeredának a leg
feltűnőbb hiánya az, hogy nincs főtere, azaz a közepe tulajdonképp épp 
az a szűk (11-11 m) pont, ahol a T betű két szárának megfelelő főutcák 

találkoznak egymással. Sőt itt a legkeskenyebbek az utcák, még parány:i 

térség sincs. A mai nagy autóbuszák a sarkoknál alig tudnak befordulni. 

Ha a két öreg sarokházat lebontanák, mégiscsak kialakuina ott egy kis 
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térség, amely legalább a látszatát keltené annak, hogy : nó itt a "város 
közepe" ! 

Erre sor is került 1970 őszén, mint ahogy a volit városháza és a me
gyeháza közötti hajdan vizenyős és sáros rétet, ahol még 30 évvel ezelőtt 
a vásárokat tartották, de aztán fákkal beültetett szép sétánnyá, parkká 
varázsolták és amelynek a SZJéleit az utóbbi húsz év alatt korszerü több
emeletes épületek és egy szép "Müvelődési Ház" szegélyezi. 

De térjünk vissza a régi időkre. Sok kérdésre választ kapunk, ha a 
mellékelt térkép-vázlatot megtekintjük és tanulmányozzuk, amely a 100 
-120 évvel ezelőtti állapotokat tükrözteti vissZJa. 

Csíkszereda a múlt század közepén még csak a következő két város
részből (tízesek, mint falun nem votak) állott : 

l. az Udvarhely felé vezető ún. Kossuth Lajos (ma str. Florülor) ut
cából, a plébánia templomig s innen nyugatra a mai sorompóig terjedő 
Hargita utcából, a két régi temetőből (a térképen V.) s mellette a volt 
kicsi barompiacból, továbbá a mai vasútállomás (a térképen tájékozódás 
céljából jelezve van) és környékébőL Ez utóbbi terület akkor még fás,. 
ligetes lakatlan vot, talán ezért nevezték el a részt "Ligat"-nak. A telek
könyvi térképen tévesen "Likát"-nak írták. Ehhez a városrészhez tarto
zott még a néhány házból álló "Gerébek utcája" (II. sz.), a "Kalamárok 
utcája" (III. sz.) és a "Fazakas piac" (IV. sz.). 

2. az észak-déli irányban haladó út elágazási pontjától északra, a mai 
Liceumig terjedő részből, amely valamikor "Csütörtökfalva" néven Taplo
eának volt a tízese, de a múlt század közepén már Csíkszeredához tar
tozott. 

Ezzel szemben ~az észak-déli főútnak a központtól délfelé terjedő 

része, a mai sétatérrel együtt a Mikó-várig "Martonfalva" volt. Ez ekkor 
még Zsögödhöz tartozott, bár valamelyes önállósága is lehetett. 1869-ben 
például saját postahivatala volt. Sőt az 1567-es összeíráskor "Seogeod 
cum Marton falwa" 20 kapuval szerepelt, mfg Csíkszereda csak 16 kapu
val, Taploca pedig 40-nel. 

A Mikó-vár a katona-temetőjével és fürdőjéve!, ugyan Zsögöd terü
letén volt, de mint laktanya már régóta különálló kincstári tulajdon. 

Megfigyelhetjük, hogy az észak-déli és a nyugati irányú utcák ke
resztezésüknél ma is mennyire keskenyek. A nyugati út viszont hasz
szúranyúlt ellipszisként fokozatosan kiszélesedik, de a templom felé 
megint összeszűkül. Ennek közepetáját, a legszélesebb részt "város kö
zé"-nek hívták (I. sz.). Az ilyen települési formát orsó alakjáról "orsós
település"-nek nevezik és sok helyen a portyázó csapatok elleni védelem 
célját is szolgálta. 
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S va'lóban, ha a hajdani Osíkszeredát vizsgálduk, amikor még nem 
tafltoz.ott hozzá a taplooai Csütörtökialva sem, és nem volt még meg az 
1758-ban épült plébániia-templom sem, Csíksz"ereda csak ebből az egy 
utcából, azaz ennek két oldalán épült "szalagte'lkes " házsoraiból állott. 
Fe~tűnő, hogy az utcát miért hagyták legalább kétszer olyan s:oélesre a 
kőzepén (35m), mint a két végén (16-20 m)? Vásám.shelyről lévén 
szó, önként kínálkozik !a felelet : azé!1t, hogy váséros napokon legyen 
hely a s•átrak és bódék felállítására. Még az is lehe,tséges, hogy e kiszé
lesedett helyen, valamikor egy kis kápolna, vagy legalább egy harang
láb (csengettyű) volt felálHrtva, mert ílyen "orsó-alakú" tér templommal 
má:s vidék településeinél is előfordul. Ilyen Kassa, Eperjes, stb. város 
központi település-formája - közepén a templ'ommal -, de erdély'i fal
vaknál is fe:Jilelhrető. Csikszeredán, valószínűleg épp a helyszűke miatt 
nem tudtak egy négysrogletes, nagyobbacska p'iaoteret kliképezni, m 'int 
amilyen sok más városli és falusi településnél szokásos volt s megelé
gedtek ezzeJ a kiszélesede1tt ors'ós piacformávaL Mindez annál hihetőbb, 

ha arra gondolunk, hogy még a XX. sz. elején is itt tartották a vásáro
kat, sőt ma is e hélY,t6l délre, e oélra üresen hagyott telken, a volt "Fi:l
zak!as-piac"-on (IV. sz.) van a piac és ennek az urtcán:ak hos1szán ütik fel 
ma is sátralikaJt az árusok. 

De lássuk, mit "mesél" még nekunk á ·m:etlérk'elt térkérp:..vázlat, a
melyet 193'5-ben 80-85 éves benszülött ötegek 'eimoddás'a alapján á'l
lítottam össze és rajzoltam még. Mive1 Dóczy János ke'~eskedő és Ko· 
vács Ferenc birtokos gyermekkorukig jól vissza tudtak emlékezni és 
szüleiktői is haHottak egyet-mást, érdekes adatokat mondottak el a vá
ros bizonyos helyeiről, házairól, azok lakóiról, sőt 'aznk foglalkozásáról 
is. A térkép-vázl'at 'a múlt század közepériek hóizá\netőléges állapotát 
tükrözi. A könnyebb tájékozodás célj•ából a térképre a mai vasutáno
mást és á sinpár :irányát lis rárajzoltam. 

Ahol ma a park van - mondoUa a két ádátközlőm - a vadászok
tól kedvelt hely, vizenyős, nádas "vlizellő rét" volt, ahol még vadkacsák 
is tanyáztak E réten át folyt - kaosk!aringósa - ,a Somlyó-pataka 
(azóta kiegyenesítették), amelynek partján egy kicsi vizi-malom is mű
ködött (kb. a mai Művelődési Háznál). 1930-31-ben még magam :is lát
tam, hogy bár e terűlet ekkor már nem volt vJzehyős (idővel feltöltöt
ték) esős időben, mert a vásáröka:t itt tartották, a falus;i szekerek ten
gelyig érő sárban közlekedtek. 

Egy másik hasonlóan vizenyős terület - s részben ma is az - a 
Líceum és a templom közötti nagy rét, amelynek nyugati részét még 
nem-rég is "nádmejjéké'-nek nevezték. 
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De 100-120 évvel ezelőtt ezeken kívül is sok építkezésre alkal~ 

matlan hely volt még, amelyeket később, főként a két háború között 
építettek be. Egy 1850-es stJatisztJika szerint a városban csak 229 lakó
ház és 961 lélek volt. 

A fenti adatok ismereitében részben igazat ke'll adnunk Orbán Ba
lázs-nak/ akii 1869-bern gúnyosan írta le a város akkoill áUapoMt, mond
ván : alig van ezer lakósa, néhány emeletes háza, néhány kisszerű bolt
ja, ,iparos és sütő cége, valamint a sok korcsmát jelölő "gyalult forgács 
cégére." Majd megállapítja : "mint a jelene igénytelen e városnak, úgy 
a múltjáról se sokat tudunk". Az természetes, hogy Orbán a város jövő
jéről nem sejtherHe, hogy az néhány év múlva míly rohamosan fog fej
lődni : 1879-ben megyeszékhellyé lesz, 1896-ban V·él'Sutat kap és 1910-
ben - felépülvén az új főgimnázium ha,tJalmas épülete, - ebbe átköl
tözik Somlyóról a hajdaTili főgimnáZ!ium benl1akásával együtt. Ekkor már 
rendezett tanácsú város Csíkszereda. Ezekkel a fe'lrtételekkel indult meg 
e valóban kicsi városka fejlődése. A hivatalok, a lak·tanya, a vasút sok 
új iparost, kereskedőt tudott fogl1a:lkoz,tatni, azoknak pedig új lak:ásra is 
szükségük volt. Igaz, hogy sok Csíkszeredán dolgozó ember lakott még 
Zsögödön, Taplocán, sőt Csíksomlyón is s így e falvak fokozatosan be
kapcsolódtak a város vérker:ingésébe és fokozatosan egybeépültek En
nek ellenére a városnak ekkor még csak 1.700 lakása voU, ami 1900-
ban 2.794-re, 1930-ban 3.796-ra, majd Zsögöd hozzácsatolásával 
4.807-re emelkedett. Amikor pedig, a második v:ilágháború után 
Somlyót és Taplocát is hozzácsatolták a vá11oshoz, 10.000-en felülre e
melkedett "nagy Csíkszereda" lakóinak lélekszáma. Csíkszereda tehát 
az évszázadok ala tt épp azrt: a két falut kebelezte be, amelyek hajdan 
oly szűkmarkúan mévték az amúgy is használhatatlan vizenyős területet 
a vásártartó székhely számára. 

E század elején a város már a következő városrészekből állott : 
l. az ős,i Csíkszereda, a templommal, a Hargita úttal, a régi teme,tővel, 

a vasutállomás és környékével, 2. a Ligat és a szeredai-fürdő felé 
a külvárosszrerüen kiépült "Lipován"-nak nevezett ré-:szel, 3. a hajdani 
Csütörtökfal va területe, amely a volt "Gá lovi cs úttól" (a mai Pol.i
klinika mellett) fel Taplcca elejéig, illetőleg a Sorolyóra vezető 

"Szék útja" elágazásáig terjedt, 4. a volt Martonfalva területe (a 
Polik.hiniká,tól a várig) és 5. a Mikó-vár és környéke. A vártól délre ve
zető utat a városiak "Zsögödi út"-na:k, a zsögödiek pedig "Vár utcá"-nak 
nevezték. 

Hogy jobban megértsük Csíkszereda késői és lassú kifejlődését, egy
részt tekintetbe kell vennünk egész Csíkszék ZJivataros történelmét, má-
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sodszor a "szüklátókörű" és önző "burgerek"-ből álló régi városi tanács 
rendelkezéseit, amelyek szinte a XIX-ik sz. végéig akadályozták a város 
fejlődését és szépülését. 

Megemlítek néhány fontosabb évszámot és esemény1t: 
1608. május 10-én Báthori Gábor fejedelm az Izabella királynő le

velében Csíkszeredának jóváhagyott régebb!i. kiváltságait megerősíti. E 
jogát a város időközön~ént újra és újra meg kellett erőSJíttesse. Igy ha
sonló levelet adott ki Rákóczi György, Bethlen Gábor, Apaffy Mihály 
fejedelmek, akik a várost visszahelyezték régi jogaiba, sőt I. Rákóczi 
György a várost jobbágyi alávetettségéből - ami joga:i•val ellenkezett-
1635. dec. 19-én felszabadítot'ta . 

A "szék tisztsége" gyakran sanyargatta a várost, pl. vásárainak fe
le jövedelmét a széknek kelle1tt adnia, arra hivatkozva, hogy valamikor 
néha dgénybevette a szék karhatalmát 

Tap1oca és Zsögöd is gyakran háborgatta a város lakósaii.t, a letele
pedéssei együtt nyerl legeltetésli és erdőlési joga;ikban. 

1677-ben peSJtis-járvány pusztított. 
1690-ben Thököly kurucainak garázdálkodásai után a város elnép

telenedet~t. 

1730-34-ben ismét pusZ'tított a pestis, aminek következtében a la
kosság elszegényedett s erre hivatkozva kért - és kapott - a guberni
umtól adóelengedést. Ezért nagy böjtöke t tartottak és eltiltották a vi
dám mulatságokat. 

Ez ri.dőben 12 esküdt egy főbíró vezetése alat t irányította a város 
ügyeit. Bár a Habsburgok .is megerősítik a város kiivá~tságait, még sem 
fejlődik. Igy 1787-ben is csak 44 lakóst (esetleg családfőt jelente.tt ?) em
lítenek a z írások. 

Ennek ellenére 1752-ben a csíkszeredai egyház el•szalmd Somlyótól 
és 1758-ban felépül a ma is létező bar okk stílusú kis plébánia-templom. 

A város lakossága a történelmi zavargások idején - még a Habs
burgok alatt is - sokszor kénJ~te len vol t a véd telen várost e'lhagyni és 
a közeli erdőkbe, hegyekbe menekülr:ui. 

1820-ban ~iépítik kb. a mainak a helyén az Udvarhely felé vezető 
országutat, ami a város fejlődésére és piacának kiterjesLJtésére igen 
kedvezően hatott. 

1848-49-ben a s:z;a~bdságharcban sok szeredai polgár vett részt. U
tána bevonulitaik a vároSiba a cári orosz csapatok. (VI. és VII. sz.). 

Az első céh a csizmadiáké volt, Rákóczi Györgytől kapott 1649-ben 
sZJabada1om-1evelet. Bé.rútólag hatott az ipar fejlőrlé&ére, hogy 1655-;ig 
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idegen, céhen kivülli mester a városba, sőt egy mérföldnyire a környé
ken sem telepedhetett le. 

A városiak annyira féltek a nemességet képViiselő "s~ék" vezetői
től, hogy am[kor a XIX. sz. elején szébakerült az, hogy a szék áH.andó 
székhelyet kapjon, a város vezetősége tiltakozott az ellen, Csíkszereda 
legyen a szék közponrtja. Igy kerüLt Csírosomlyór:a, ahol fel is építették 
a szép, nagy egyemeletes "székháza"-at. Ma női betegelmek való kórház 
van benne.5 

Mindezeken kívül az is nagyon akadályozta a város fej'lődését, hogy 
volt egy sajátságos "örökösödési törvény"-e, amely szerint, ha szeredali 
háztulrajdonos elhalt s a városon kívül lakó örököse oda rögtön nem 
"ült be", akkor a ház a városra szállt s ezzel a távol lakó örökösök, 
rokonok elvesztették jogaikat e házhoz. A város ·ilyenkor a há:ziat 
elrajárrdékoma egy arr:a érdemes szeredainark, akii többnyire a tanács tag
jainak hozzá1lartozója vo1t. ' 7 

Bár nem tarto:ziik szigorúan e tanumány tárgyához, néhány szóval 
a vár töt'lténe.tét is lisme~tnem keU. A mai Szeredai vár (VIII. sz.) eg;y 
négy sarokbástyás, sánccal _kiörülvett (később betömték) erődített vár
kastély, ameyet "Steinville István" osztrák csá~s~ári tábornok épített 
1714-bern.. De e helyen ezelőtt is voltak még várak. 

A XI. században (1063-ban) egy Mikó nevü székely vezér enge
délyt kapott vár épftésére, de nincs megnevezve annak pontos helye. 
1595-ben a szabadságától megfosztott székely nép fellázadt elnyomó urai 
el1en s ekkor lerombolta e I'légi várat. De azért lis hihető, hogy ez a régi 
"Mikó-vár" a mainak a helyén épült, mert amikor 1611-ben Mikó Fe
renc, csíki főkal)itány a lerombolt várat újra felépítette, azt "Mirkó 
Újvár"-nak nevezték el. Ez díszes várkastély lehetett, mert egy 1654-es 

összeírás szerint egy "aranyos bástyája" is volt. Ezt a várat 1661-ben a 

törökök feldúlták, ami nem lehetett nehéz feladart, mert a vár - mond

hatni - sík terüLeten épült, és ágyúvrai a közeli zsögödii dombokról jó 

célpontnak bizonyult. De, hogy nem rombolták földig, azt a várnak 

egyik bástyájában ma is lá:tható kis kápolna igazolja, amelynek falaliban 

még megvan a XV. századból való két csúcsíves abirakocska és a hajdani 

reneszánsz boltozat gyámkő-töredékei is. 

Hogy mílyen volt a "Mikó-vár" és a "Mikó-Újvár" al!aprajza, sajnos 

nem tudni, de a Ste.inViil1le-fé!Jének 1735-ben készített gondos alaprajz

másoLata látható Borbély Andor tanulmányában..• 

1910-ben a vát'lat a csíkti. múzeum részére adták át. 
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4 Mikp-~aiác;ln~lr Zs()gödQ!l. vo[t a birto~a ~ a : ki~: gqtW,w~ t~mp
lommal s:remben ma is lmható a neokLasszilkus ~mpire) . stíl~Qap (XI~. 
sz. elején) épü1t szép vd~qrháf19 .. M~ bútorgyár va:q. benne. · 

1918.,-ig Csíkvármegye utol~ó főispán}~ is egy zsögödi Mikó v;olt. 

MEGJEGYZÉS 

A löporos házat 1957-ben bontották le. 
A csíkszeredai Művelődési Házat 1961-1963 közöt~ építették fel. 
A Mikó-vár kapube-jáTata fölött a Mli.kó-cséllá:d címere volt beágyazva. 
A Mikó-vár előtti kaput és mellette levő (jobbra és balra) XIX. 

századi irodahelyiségeket nem bontottáJt le. 
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3. Benkő Károly: Csík, Gyergyó, ~ászon leírás;aa Kio1ozs.vár, 1853. II. köt. 4-6. l. 
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MEZŐ 

E térkép-vázlatot D ó c z y J á n o s s kereskedő és K o v á c s F e r e n c bir
tokos, 80-85 éves csíkszereda:i Lakósok elmondott adatai alapján összeállította és le
rajzolta V á m s z e r G é z a 1935-ben. 

Nevezetesebb utcák, helyek és épületek : I. sz. Város~köze vagy Főutca, H. 
sz. Gerébek utcája, III. sz. Kalarnárok utcája, IV. sz. Fazakas piac, v. sz., Disznó
piac, VII. sz. itt táborozott a cári orosz csapattest 1849-ben, VIII. sz. a Mikó-vár, 
körülötte magas földtöltés (alatta aLagút), kívül mely sánc (v:alamikor vízárok). -
l. a régi városháZ'a (emeletes faház), 2. f,a.köpübe foglalt savanyúvíz-forrás, amelyet 
a korcsmárosok betömtek konkurrendából, 3. a régi papilak, 4. a r.k. plébánia-temp
lom 1758-ból, mögütte a harangozó, a kánto.r háza és az isJ,~ola, 5. emeletes kőház, fő
posta és "delezsán.c", 6. kőház, tiszti lakások, 7-8. tiszti lakások, 9. ka,tonai raktár, 
10. emeletes kőh.áz, katon:ai fogház, később törvényszék, ma szülő..,o.tthon, ll. Barcsal 
vendéglő, 12. vencliéglő az "utolsó krajczár"-hoz, 13. emeletes kőház, zászlóaljparancs
noks.ág, 14 katornai fürdő, 15. közkórház fából, 16. német fiúisko1a, 17. leányiskola, 18. 
régi temető, később kaszámJiél, 19-20. kőházak, a Csíki Mag.ánjav:ak épül<etei, tiszti 
Lak,ás,ok, 21. emeletes kőház Vlolt adóhiv:ataJ. 
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A csíkmartonfalvi pos,tahivatal bé~ 
lyegzője egy 1869~es levelen. Atmérője 
22mjm. Fényképmásolat. 

L6poros-báz. Epült a XIX. sz. elején 
aeoklasszikus (Empire) stílusban. 
Szerzó felvétele 1935-bőL 
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Az egyik sarokház, amely a város 
központjában a mai forgaimat aka
dályozta és így 1970 őszén lebontásra 
került. - Szerző felvétele 1938~ból. 

A volt csíktaplocai Lázár~udvarbáz 
bájos oszlopos portikusza a XIX. sz. 
elejéről. Ma a községi néptaDács 
használja. 
-szerző felvétele 1960-ból. 



A csíkszeredai régi törvényszéki é
pület. f.:pült a XIX. sz. elején neo
klasszikus · stílusban. Ma szülőotthon. 
- Székely Enikő felvétele 1957. 

Régi tornácos, zsindelytetős faház a 
zsögödi úton. Szerző felvételt> 
1935-llől. 

A zsöeödi barokkizált külsejíi góti
kus templom délnyugati oldala. 
Szerzó felvétele, 1962. 

Csíksomlyó, a volt Szék-ház. Epült a 
XIX. sz. elején: - Ma női Kórház. 
Szerző felvétele, 1960. 

Határkő, Csíksomlyó és Taploca ha• 
tárán, a Szék-útján, Belevésve az 
1800-as évszám. Szerzó felvétele, 
1962-ból. 
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Öreg, rozzant ház Csírkszeredán, a templom bejáratával 
szemben. Lebontották 1.937-ben. A Kép baloldalán a Borvú 

utca eleje. - Szerző felvétele 1935-ből. 

A zsögödi templom sz<ii rnyas · oltára 
csukva, 1673-ból. - Szerző felvétele 
1962. 

31,6 

A csíksomlyói plébánia-templom 
nyugati falába beépített két XIII. sz.-i 
román-stílű köajtókerete közül a 
jobboldali. - SzeJ:ző. felvétele, 1962:-
bőt . 



A csíkszeredai Művelődési Ház főbejárata. Epült 19 ••• 

Csíkszeredai · heti vasár , fazal\as. 
- Szerző felvétele 1956-ból. 

piac. A · csíkszeredai Hargita szálló és étterem 
hátulsó, észak oldala. Epült 1943-ban. 
- Székely Géza felvétele, 1955. 
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A zsögödi templom észak-nyugat felöl. 
Gótikus belülről, de barokk külsőt ka
pott. - Szerző felvétele, 1962. 

318 

A XIII. században egy domboa épült 
csíksomlyói Szeotpéter plébánia-temPlom. 
Pálfalva felöl. - Szerzó felvétele 1959-
ből. 

rsíkszeredai utca-részlet, a 
., ,,ft Kossuth Lajos utca kö
C"pén, ahnl a legszéh~o;ebb 

':l'; m) az utca. - Szerző 

fel vétele, 1955-ből. 



Az 1758-baa épült csíkszere
dal pl. templom oldalká
polBáJának északi, külső 
kiugró része. 
Szerző felvétele, 1962-ből. 

A csíkszeredai római kat. plébánia
templom délayugat felöl. Epült 1758-baa 
- Vámszer Géza tusraJza, 1930-ból. 

A csíkszeredai Mikó-vár délayugat felöl aézve. - Szerzó felvétele 196U-Do1. 
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A csíkszerectai Mikö-vár ·dél-nyugati bástyája, amelynek emeletén van a 
kápolri.'a. - Szerző felvétele 1960-ból. 

csúcsives 

A csik-.Leredai !\li!.. u-' ac h..1po1najanak 
két csucsives ablaka ki"·ülről. - Szer:z.ő 

felvétele. ' 1960. 
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A csíszeredai J\-Iikó-vár észak-keleti bás
tyája. - Szerző felvétele 1960-ból. 



A. csíkszeredai Mikó-vár belső reneszánsz 
kapuja. A felette Játható emléktábla fel
irata le vaa kaparva. - Szerző felvéte
le, 1960-ból. 

A zsögödi volt 
Mikó-udvarlláz a 
XIX. sz. elejéről. 
Epült neoklasszi
kus (Empire) stí
lusban. - ma bú
torgyár van benne. 
-Szerzó felvétele, 
1959. 

21- Aluta 

A csíkszeredai Mikó-vár külső .reneszánsz 
kapuja. Lebontották a két olda. látha
tó irodahelyiségekkel 1968-ltan. - Szer
ro felvétele 1960-bóL 
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A csíkszeredai Mikó-vár udvar felöli tornácos része. - Szer
ző felvétele 1960-ból. 


