A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS A KÖZIGAZGATÁS VÁLTOZÁSAI
KOVÁSZNA MEGYÉBEN, 1332-TŐL NAPJAINKIG
Elekes Tibor
Több évszázad alatt, sajátos fejlődési szakaszok után alakult ki a mai Kovászna megye
településhálózata. A természeti adottságok, a gazdasági és társadalmi feltételek mellett a
politikai döntések érvényesültek a közigazgatás változásaiban. A településhálózat fejlődése,
valamint a közigazgatási sajátosságok ismerete, a település-környezet rendszerének elemzése,
megismerése, jellemzőinek összegzése, segítséget nyújthat a településfejlesztésben és a
kistérségek szervezésében (TÓTH J. 2001).
Nagyobbrészt a mai Kovászna megye területén kialakított Háromszék nevét már
Mátyás király idejében (1453-1490) használták. A név három székelyföldi közigazgatási
egységre, fiúszékre utal: Sepsiszék, Kézdiszék és Orbaiszék. Feltehetően a XIII. században, a
szászoknak átadott Szászsebes, Szászkézd és Szászorbó vidékéről települt ide a székely
lakosság. A három fiúszék mellett Miklósvár is külön fiúszéket képezett és Háromszék
részeként szerepelt évszázadokon át. A korábbi Udvarhelyszékhez tartozó Bardóc fiúszék
területével kibővített mai Kovászna megye Románia egyik legkisebb megyéje. Területe 3705
km², népessége 2002-ben 222274 (73,8% magyar, 23,2% román, 2,7% roma), székhelye a 61
ezer lakosú Sepsiszentgyörgy. Városhálózatát a megyeszékhely mellett Kézdivásárhely,
Kovászna, Bodzaforduló és Barót képezi.
Természeti adottságok
Kovászna megye területe a Keleti-Kárpátok D-i részének hegyközi medencéire és az
őket övező hegyekre terjed ki. A tágas, 500-600 m tszf-i magasságú Háromszéki-medencét az
1000-1777 m magas Háromszéki- és Bodzai-havasok, a Bodzafordulói-, Baróti-, Bodoki- és a
Nemere-hegység keretezi. Átszeli az Olt, a Feketeügy és mellékágaik. E területen a XIV-XV.
században már létezett Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék. A Baróti-medencét a Hargita D-i vonulata
(1558 m), a Persányi- és a Baróti-hegység (800-1000 m) határolja, vizeit (Barót-, Vargyaspatak) az Olt gyűjti össze. É-i felében települtek a több évszázadon át Udvarhelyszékhez
tartozó Bardóc fiúszék falvai, D-i része Miklósvár szék részét képezte. A Bodza felső folyása
mentén, a Borzafordulói- és Brassói-havasok által körülvett Borzafordulói-medence
nagyobbrészt Sepsiszék területe volt.
Az évi csapadékmennyiség 500-600 mm a Feketeügy völgyében, 1000-1200 mm fölé
emelkedik a Háromszéki-havasok csúcsain. Az évi középhőmérséklet 8°C körül alakul a
Háromszéki-medencében, 6-7°C a Bodzafordulói-medencében, 2-3°C-ra csökken a
medencéket övező hegységekben. A Kárpátok hegyközi medencéiben gyakori fordított
hőmérsékleti rétegződés, a téli időszakban gyakran okoz ködképződést. Az Ojtozi-szoros felől
érkező Nemere szél a téli lehűlést segíti elő Kézdivásárhely térségében (GEOGRAFIA
ROMÂNIEI 1987). A természeti adottságok a krumpli és káposzta termesztésnek, valamint az
állattenyésztésnek kedveznek.
Bővizű felszíni vízhálózattal és értékes felszínalatti vízkészlettel rendelkezik.
Legértékesebb gyógy- és ásványvízforrásait Kovásznán, Bibarcfalván, Bodokon, Előpatakon
és Málnásfürdőn értékesítik.
Évszázadokon át e terület legjelentősebb „természeti erőforrását” és egyik
legfontosabb gazdasági tényezőjét a természetes növényzetet képező lombos-, vegyes- és
fenyőerdők alkotják. A medencealjtól az 1700 m feletti csúcsokig megtaláljuk a jellegzetes
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növényzeti öveket: tölgyes, gyertyános-tölgyes, bükkös és lucfenyves (HEVESI A. 1979).
Évszázadok alatt, a természetes növényzet a településhálózat fejlődésével szorult vissza a
hegyvidékre.
Földrajzi helyzete előnyös: a hágók, szorosok közelsége, jelentős közlekedésikereskedelmi hálózat kialakulását tette lehetővé. Itt metszik egymást az Erdély belső része,
Moldva és Havasalföld felől érkező útvonalak. Az Olt és a Feketeügy völgyében alakultak ki
a legfontosabb közlekedési vonalak. Háromszék útjai É-ÉNy irányba, az Olt Tusnádiszorosán a Csíki-medencéhez, a Kászon-patak völgyén a Kászoni-medencéhez, Erdővidékről
a Persányi-hegységen át Udvarhely térségéhez kapcsolódnak. Barcaság, Brassó irányába
évszázadok óta, országos fontosságú útvonalak húzódnak az Olt és a Feketeügy széles
völgyén. Innen, a Bogáti- (680 m) és a Persány-hágón (619 m) juthatunk át az Erdélyimedencébe. K-i és DK-i irányba 850 m fölötti hágókon halad a műút a történelmi Moldva
(Ojtozi-szoros) és Havasalföld (Bodzai-szoros) irányába.
A településhálózat kialakulása és a közigazgatás változásainak
történeti áttekintése
A településállomány, valamint a közigazgatás változásait 15 időkeresztmetszetben
tanulmányoztam. E két tényező sajátosságait a rendelkezésemre álló írásos emlékek,
történelmi és földrajzi adatsorok, térképek és helynévtárak alapján 15 térképen összegeztem.
E térséget is ismertető első írásos emlék az 1332-1335-ből származó pápai
tizedjegyzék. E dokumentumban szereplő 42 adófizető plébánia (Documente… 1954) a mai
Kovászna megye településállományának 1/3-át jelenti. Ha figyelembe vesszük, hogy a
korabeli egyházi szervezés egy plébániához 2-3 falut is sorolt, valószínű hogy a települések
száma nagyobb mint amennyit a tizedjegyzék feltüntet. A korabeli településhálózat sűrűbb
500-600 m tszf-i magasságban, a jelentősebb vízfolyások által kialakított medencék, völgyek
alacsonyabb térszínein, völgy-, illetve medenceperemein (1.ábra). Feltűnően magas a falvak
sűrűsége az Olt Oltszem és Illyefalva közti szakaszán. A Feketeügy széles völgyében Bitáig,
majd a Bodoki-hegység K-i előterében, a Felső-Háromszéki-medence peremén sorakoznak a
települések. A későbbi Orbaiszék néven ismert, a Feketeügy, Ozsdola-, Zágon-patak és a
Háromszéki-havasok közötti területen ekkor még egyetlen adófizető plébániát sem említenek
a XIV. századi okiratok. További évszázadokon át, alig lakott terület a Bodzafordulói- és a
Komandói-kismedence. A későbbi Miklósvárszék, (ma is kisebb településsűrűségű terület)
falvainak fele már a XIV. században létezett. A Sepsi- és Miklósvárszéki 26 plébániát a
Felső-Fehéri főesperesség Sepsi alesperességéhez sorolták, a 16 Kézdiszéki a Kézdi
főesperességnél szerepel. (1.ábra).
Háromszéken az egyházi szervezeti egységekre (fő- és alesperességekre) épült a
későbbi közigazgatási-katonai térszerkezet (A széki közigazgatás létezését 1406-os
dokumentum említi).
Az 1567-es székelyföldi adóösszeírásban Kézdiszék 32, Sepsi- és Miklósvárszék 47
településsel, Orbaiszék 17 faluval szerepel (Székely Oklevéltár 1976). Amint a 2.ábra
mutatja, a magasabban elhelyezkedő felszíneken, a Bodzafordulói-medencében 1 település,
Szitabodza szerepel (WAGNER E. 1977). Ebben az időszakban, Háromszék fejlődését
befolyásoló tényezők a fakitermelés és feldolgozás, az állattenyésztés és kisebb mértékben a
növénytermesztés. A kedvező elhelyezkedésű, könnyebben megközelíthető települések
gyorsabban fejlődtek, népességszámuk gyarapodott. Felértékelődött a fő közlekedési
vonalakon elhelyezkedő két mezőváros, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely gazdasági,
társadalmi, kereskedelmi és közigazgatási szerepe. A magasabb hegyvidék és a kisebb
hegyközi medencék (Bodzafordulói-, Komandói-medence) kivételével, a XX. századi
településállomány túlnyomó része már a XVI. században létezett. Nagyobb a településsűrűség
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a medence peremén, valamint az Olt és a Feketeügy völgyében. Ekkor már léteztek Orbaiszék
mai községei.
1. ábra Háromszék települései 1332-1334-ben
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2. ábra Sepsi, Kézdi és Orbai szék 1567-ben
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II. József közigazgatási beosztásában (1785) Háromszék területe a korábbinak közel
kétszerese. Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék területén kívül Háromszékhez tartozott a Csíkszék
DK-i részét képező Kászon fiúszék, Udvarhelyszék DK-i része, a korábbi Bardóc fiúszék,
valamint a későbbi Brassó vármegye területe. Az 1784-1787 közötti népszámlálás
Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely térségének gazdasági felértékelődését is alátámasztja.
Mindkettő szomszédságában egy-egy mezőváros, Illyefalva, illetve Bereck játszik szerepet a
kereskedelmi, gazdasági életben.
Keveset változott a településállomány a következő 2 évtized alatt. A kereskedelmi,
gazdasági élet Sepsiszentgyörgy, Illyefalva, valamint Kézdivásárhely és Bereck városokba
összpontosul. Folytatódott a Bodzafordulói-medence betelepülése. LIPSZKY J. térképén (1806)
Talpatak és Egerpatak neve szerepel a Bodza forrásvidékén. A négy város mellett 11-19
faluból összetevődő 7 járásban (Zaláni, Zágoni, Feketeügyi, Olti, Alsócsernátoni, Szentléleki
és Zabolai) találjuk a háromszéki településeket. Külön járásként szerveződik meg, a
Székelyföldbe beékelődő, a „történelmi” Háromszéktől É-ra elhelyezkedő, Mikóújfalu,
Sepsibükszád, Volál, Kézdiszentlélek térségét magába foglaló, a későbbi Háromszékhez
tartozó Felső-Fehér megyei terület.
33 év alatt, 1839-ig nem változik a városok és községek száma, a települések 6
járáshoz tartoznak, 1806-hoz viszonyítva, változott járásbeosztásban. LENK I.
helynévszótárában (1839) a korábbi székeken belül szerepelnek a járások. Sepsi- és
Kézdiszék 2-2 („Feketeügy-melyéki” és „Olt-melyéki”, illetve Kézdi Alsó- és Felső-) járást,
Orbai és Miklósvárszék 1-1 járás. Erősödik a nagyobb népsűrűségű Olt és a Feketeügy
völgyének szerepe.
Jelentősen átszervezik a térség közigazgatását az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc után. A Székelyföldet az Udvarhelyi katonai kerületté alakították. Ezen belül a
korábbi Udvarhelyszékhez tartozó Bardóc fiúszékkel „kibővített” Háromszék a
Sepsiszentgyörgyi körzetet alkotta. A települések 4 alkörzetben szerepelnek (Uzoni-,
Kézdivásárhelyi-, Nagyborosnyói-, Nagyajtai-), több határszakaszuk nem egyezik a korábbi
szék, vagy későbbi járáshatárokkal. Érdekes, hogy a sepsiszentgyörgyi körzethez tartozott a
mai Kovászna megye teljes településhálózata; a körzet területe nagyrészt a mai megye
területét fedi. A „történelmi” Háromszéktől É-ra levő, korábbi Felső-Fehér megyei terület,
első alkalommal az osztrák katonai közigazgatás idején tartozott Sepsiszentgyörgy központú
közigazgatási egységhez (DÁVID Z. 1994).
1850-ben a korabeli városok lakossága: Kézdivásárhely 3559, Bereck 2973,
Sepsiszentgyörgy 2302, Illyefalva 1309 fő. A legnépesebb községek: Csernáton 4857,
Kovászna 3802, Zágon 3285 lakossal. A népességszám 2 ezer fölötti Torján,
Kézdiszentléleken, Gelencén, Bölönben és Zabolán. Barótot 1849, Borzafordulót 1157 fő
lakja (VARGA E. Á. 1998).
Székelyföld viszonylatában a katonai közigazgatás és a „megyésítés” közti
időszakban, a korábbi szék–járás–község közigazgatási rendszer volt érvényben (ORBÁN B.
1869, Helységnévtár 1873). A 6 járást (Sepsi Felső- és Alsó-, Kézdi Felső- és Alsó-,
Miklósvári és Orbai) a korábbi Sepsi-, Kézdi-, Orbai- és Miklósvárszék területének,
határainak függvényében hozták létre.
Újabb változásokat jelentett a „megyésítés”. Az 1876-ban kialakított Háromszék
vármegye a „történelmi” Háromszéket és a tőle DNy-ra levő 7 Barcasági községet foglalta
magába (GYALAY M. 1997.). Az I. világháború utáni évekig érvénybe levő közigazgatási
rendszerben a megye 4 járását a történelmi székek területén alakították ki, székhelyeiket a
hagyományos központokba helyezték.
A XIX. század végétől a vasút megépítése általában a gazdaság, ezen belül a fa
kitermelésének és feldolgozásának kedvező feltételeként jelenik meg e térségben. A fejlődő
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gazdaság, a változó társadalom, a vasút, a távközlési hálózat kiépítése eltérően befolyásolt
térségeket, településeket. Az Oltmenti települések bekapcsolódtak az országos vasúthálózatba.
Kovásznán a gyógyturizmus, a Baróti-medencében a szénbányászat biztosította a fejlődést. A
XIX-XX. század fordulóján Berecket és Illyefalvát városból községgé nyilvánítják.
Mindkettő, a közelükben levő nagyobb, gyorsabban fejlődő, bővülő vonzáskörzetű, újabb
lehetőségekkel gyarapodó várossal szemben veszíti el a gazdasági versenyt. Az ekkor épülő
vasút, a későbbi 11-es és 12-es fűút elkerüli Illyefalvát. Bereck elveszíti közúti határátkelő
szerepét és vasúti „végállomást” kap.
1900-ban Sepsiszentgyörgynek 7131,
Kézdivásárhelynek 5638 lakosa volt. Berecket 2917-en, Illyefalvát 1366-on lakják (VARGA
E.Á.).
A mai településhálózat kialakulása a XX. század első feléig befejeződik. Ekkor
nyilvánították önálló faluvá a Komandói-medencében Komandót, a Kökös melletti
Kökösbácsteleket és a köpeci bányásztelepülést Köpecbányát (WAGNER E. 1977).
Az I. világháború után, 1926-ig a háború előtti beosztás volt érvényben (MARTINOVICI
C.-ISTRATI N. 1921). A Trianoni békeszerződés értelmében Háromszék megye Románia
földrajzi közepébe került, a határmentiséget, történelme során először, központi elhelyezkedés
váltotta fel. A Brassón áthaladó országos és Európai fontosságú közlekedési folyosók
közelsége serkentette a térség gazdaságát. Sepsiszentgyörgyön halad át az Olt völgyét követő
országos jelentőségű fővasútvonal és a 12-es számú főút, Kézdivásárhelyet érinti a 11-es főút
(E577) és a Brassó-Sepsiszentgyörgy-Bereck vasút.
1926-ban, az 1876-os megyésítéskor Háromszékhez csatolt barcasági községek és a
Bodzafordulói-medence falvai Brassó közigazgatása alá kerültek. Az ekkori Háromszék
településeit 5 járásba osztották (Împărţirea administrativă a României 1926). A felosztás
kevésbé vette figyelembe a hagyományos széki határokat. Régebbi járásközpontok mellett
(Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Uzon) újabbak jelentek meg (Barót és Kovászna).
A két világháború között (1930-ban) a legnépesebb háromszéki települések:
Sepsiszentgyörgy 10818, Kézdivásárhely 7363, Kovászna 6207, Csernáton 4471, Torja 4095,
Zágon 4037 fő. 3000 fölötti a lakosságszám 6 településen: Bodzaforduló, Zágonbárkány,
Szitabodza, Gelence, Kézdiszentlélek és Bereck. Barót népessége 2604, Illyefalváé 2801.
A II. bécsi döntés értelmében, a II. világháború alatt - D-i részét, a Bodzafordulóimedencét kivéve- Háromszék Magyarországhoz tartozott. A K-i, D-i és DNy-i oldalon
országhatárral övezett megyét, az I. világháború előtti 4 járásra osztották (Helységnévtár
1941).
A II. világháborút lezáró párizsi béke után Háromszék újra Románia részévé vált.
1950-ben, a korábbi hagyományokkal szakítva új román közigazgatási rendszert
alakítottak ki. Az akkori gazdasági körzetelmélet szerint a gazdaság térszerkezete határozza
meg a társadalom területi tagolódását. Az új rendszer a „comuna” (egy „comunát” egy vagy
több „társközség”, falu alkot), rajonok és tartományok szintjén valósult meg. A Sztalin
(Brassó) Tartományhoz tartozó Háromszék településeit a Sepsiszentgyörgyi és
Kézdivásárhelyi Rajonba osztották (Regionarea... 1950). Bodzaforduló és térsége a
tartományi központ Rajonjához, Miklósvárszék a Rákosi Rajonhoz tartozott. A megye K-i
hegyvidékeinek egy része, 1950-ben Ploieşti és Galaţi (Galac) Tartományhoz került. 1948ban Sepsiszentgyörgy lakossága 14224, Kézdivásárhelyen 5424-en laknak.
1952-ben, a Székelyföldet magába foglaló Magyar Autonóm Tartomány része
Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely rajon. Az 1956-os átszervezés nem jelentett változást a
Magyar Autonóm Tartomány részét képező Sepsiszentgyörgyi és Kézdivásárhelyi Rajonok
területén. A Bodzafordulói-medence továbbra is Brassóhoz tartozott (Regionarea..1952,
1956). 1960-ban Brassó Tartományhoz csatolták Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely
rajonokat. A korábbi Udvarhelyszékhez tartozó Bardóc fiúszékkel gyarapodott
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Sepsiszentgyörgy; a Bodzafordulói-medencével bővült a Kézdivásárhelyi Rajon.
(Regionarea… 1960).
1968-tól, a napjainkban is érvényben levő átszervezéstől, a tartományokból kisebb
közigazgatási egységeket alakítottak ki. Amint a 3.ábrán látható, a Háromszék területén
létrehozott, Sepsiszentgyörgy székhelyű Kovászna megyéhez csatolták a korábbi Udvarhely
megye részét képező Bardóc fiúszéket és a Bodzafordulói-medencét (Organizarea
administrativă a R.S.România 1968).
Az 1876-ban kialakított, a két világháború között részben fennmaradt Háromszék
megye 1950-ben Ploieşti és Galaţi (Galac) Tartományhoz osztott K-i része, az új Vrancea
(Vráncsa) és Buzău (Bodza) megyéhez került. Az 1990-ig lezajlott gazdasági-társadalmi
folyamatok a városok és a kedvezőbb adottságú térségek felértékelődését eredményezték. A
kilencvenes években általában a korábban elkezdődött folyamatok folytatódása tapasztalható.
Az átalakuló iparú városok (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely), az 1968-ban várossá
nyilvánított korábbi nagyközségek: az idegenforgalmi központ (Kovászna), a korábbi
bányászközpont Barót és a vasúttal Brassóhoz kötött Bodzaforduló, valamint a fő közlekedési
vonalak mentén települt, kedvezőbb adottságú községek helyzete kiegyensúlyozódott, több
esetben javult. Kovászna megye számos falvában viszont az elöregedés, az alacsony
gazdasági teljesítőképesség a jellemző, és a társadalmi leépülés jelei mutatkoznak.
Romániában és Kovászna megyében is a legnagyobb népességszámot 1990-ben
jegyezték. Kovászna megyét 237669, Sepsiszentgyörgyöt 72698, Kézdivásárhelyet 23615,
Kovásznát 12515, Barótot 10492, Bodzafordulót 8659 személy lakta. 4 ezer fölötti népességű
Zágonbárkány, Gelence, Csernáton és Zágon, 3 ezer fölötti Torja, Zabola, Szitabodza és
Ozsdola, 2 ezer fölötti Kézdiszentlélek, Bereck és Uzon (Anuarul statistic… 1990). 1992-ben
500-1000 közti népességszám 40, 200-500 közti 37, 200 alatti 7 települést jellemzett (VARGA
E.Á. 1998). Az 1990-től elkezdődött népességfogyás nagyobb mértékben a városi, kisebb
arányban a vidéki lakosságot érinti. 2002-re Bodzaforduló kivételével (8905) csökkent a
városi népesség Kovászna megyében is: Sepsiszentgyörgy 61512, Kézdivásárhely 20465,
Kovászna 11204, Barót 9614 (Recemsământul…2002).
1997-ben hozták létre Romániában a statisztikai régiókat. Kovászna megyét a
Központi régióba sorolták.
Összegzés
Kovászna megye, a korábbi Háromszék településhálózatának kialakulása több
évszázados folyamat. A XIV. század első felében a mai települések 1/3-a már létezett. A XVI.
század közepén, a mai városokról és a falvak túlnyomó részéről írásos dokumentumok
tanúskodnak. A XIX.-XX. században nyilvánítják településsé a hegyvidéki, kisebb hegyközimedencékben kialakult tanyabokrokat, falvakat. A történelmi folyamatok nem okoztak
nagyobb pusztulást a Keleti-Kárpátok hegyvonulatai által védett térségben. Települések
beolvadására a két jelentősebb város, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely vonzáskörzetében
került sor. Több összevonásról tanúskodnak az írásos emlékek és a településnevek (Étfalva és
Zoltán, Fotos és Martonos, Szentiván és Laborfalva, Al- és Fel-Torja, Alsó- és FelsőCsernáton).
Évszázadok alatt sokat változott a városhálózat. Sepsiszentgyörgyön és
Kézdivásárhelyen közigazgatási feladatok társultak a gazdasági tényezőkhöz. A két város
között több évszázadon át meghatározó fontossággal működő közlekedési-kereskedelmi
vonal, valamint a tágabb térséghez történő kapcsolódás két kisváros kialakulását
eredményezte: Illyefalva (a Sepsiszentgyörgy-Brassó vonalon helyezkedik el, vásártartási
jogával élve, a barcasági és háromszéki termékeket forgalmazta) és Bereck (Kézdivásárhely
közelsége és az I. világháborúig határátkelő szerepkör).
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A XIX. század végén- XX. század elején lezajlott gazdasági, társadalmi, politikai
változások, a vasúthálózat kiépítése, települések le-, illetve felértékelődését eredményezték.
Az idegenforgalomi térségben Kovászna, a bányavidéken Barót, a vasúton elérhető,
megnövekedett népességszámú, fakitermelő térségben Bodzaforduló emelkedett várossá,
ugyanakkor Illyefalva és Bereck elveszítette városi rangját.
A XIV. századi egyházi szervezeti egységekre (fő- és alesperességekre) épült a
későbbi Háromszék közigazgatási-katonai, mai Kovászna megye térszerkezete. A legrégebbi
közigazgatási egységek, Sepsi-, Kézdi-, Orbai- és Miklósvárszék, a domborzati, vízrajzi,
természeti adottságok függvényében jöttek létre. A későbbi közigazgatási egységek
kialakításánál,
változásainál gazdasági, társadalmi, gyakran politikai szempontok érvénysültek. A
legjelentősebb területi-közigazgatási változásokat II. József közigazgatási elképzelései, az
1850-es évek osztrák katonai közigazgatása, a II. világháború utáni évtizedek és az 1968-as
megyésítés eredményezték.
Évszázadok során több közigazgatási rendszerbe tagolódott a mai Kovászna megye
területe:
- Szék – Település
- Szék – Járás – Település
- Katonai kerület – Körzet – Alkörzet – Település
- Szék – Járás – Község
- Megye – Járás – Község
- Tartomány – „Rajon” – „Comuna”(Társközségek) – Falu
- Megye – „Comuna”(Társközségek) – Falu
A közeljövő közigazgatási szerkezete a Régió–Kistérség–Település szintjén valósulhat
meg.
A legtöbb közigazgatási átszervezésre (7) 1940 – 1968 között került sor.
II. József korának kivételével, Sepsiszentgyörgy közigazgatási központként működött
Sepsiszék, a Sepsiszentgyörgyi katonai körzet, Háromszék megye, Sepsiszentgyörgyi Rajon,
majd Kovászna megye területén.
E térség és települései korszerűsödésének feltételeit a humán erőforrás minősége és a
természeti-táji adottságok mellett alapvetően befolyásolja az infrastruktúra fejlettségi szintje.
Ipari beruházásokat vonz, a gazdasági szerkezet átalakulását jelentheti, megélhetési forrást
biztosíthat. Fejlesztése következtében a falvakban feltételek teremthetők a helyi, bedolgozó
ipar, valamint az idegenforgalom, a faluturizmus számára. Mindez hozzájárulhat a meglévő
településállomány fenntartásához, eredményesebb szerkezeti működéséhez.
Kovászna megye, kis mérete ellenére, földrajzi helyzete és természeti adottságainak
köszönhetően, jelentős szerepet játszik Románia erdő- és mezőgazdaságában,
gyógyidegenforgalmában és az országrészek egymás közötti forgalmában.
A településhálózat és a közigazgatás változásait folyamatként szemléltető általam
készített 15 térkép (jelen tanulmányban 5 szerepel) közigazgatás történeti hiánypótló
összegzés. Ugyanakkor, a térben elhelyezett, folyamatokat tükröző egyes településekre,
térségekre, korábbi vagy mai közigazgatási egységekre vonatkozó adatsorok alapot képezhet
az utóbbi években szerveződő kistérségek számára.
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Abstract
The changing of settlement-system and administration in Kovászan county
from 1332 to nowadays
The settlement-system of the Eastern Carpathians intra-mountain basins (basins
encircled by the mountain chains) had come into being after certain stages of development. In
today’s Kovászna-county, formerly known as the region of Háromszék (´Three Districts´),
composed of the subregions of Sepsi, Orbai and Kézdi, the number and extension of the
villages and towns had been changed in space and time. In the process changing of
settlements and settlement-systems not only natural features are determinant but the role of
social, economic and infrastructure factors are also important.
In the first half of 16th century one-third of today’s settlements had already existed. In
the middle of the 16th century there were written documents about the most today’s towns
and villages.
In the 19th and 20th centuries the mountainory small villages and straggling villages,
located in basins encircled by the mountain chains, were declared settlements. The
administrative and military settlement-system of further Háromszék had been built on the
church organization units (archdeaconry and subdeaconry) of 14th century. The oldest
administrative units, Sepsi, Kézdi, Orbai and Miklósvárszék had evaluated as a function of
configurations of the terrain, hydrographical and natural features. In the establisment and
development of further administrative units had an important role of the economic, social and
political factors too. Joseph II, the emperor’s new conceptions, the Austrian military
administration of 1850’s, the years following the II World War and the county-system of
1968 had implied the most significant territorial and administrative changes.
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