
SEGESVÁR

Magyarok száma: 4643 fő (2011)



Területe 9.154 hektár; népessége 11.587 lélek.

1.  Földrajzi  fekvése.  Nagy-Küküllő  vármegyében  a  Nagy-Küküllő  folyásának  középső

szakaszánál 383. m. tengerfölötti magasságban.

2. Története.  Segesvártól 3 km.-nyi távolságban a Küküllő jobb partján a Wietenberg nevű

kis,  de  meredek  fensíkon  már  a  rómaiak  előtti  időben  volt  telepítvény,  vele  szemben  a

Küküllő  baloldalán  fekvő  Burgstadl  nevű  fensíkon  is  találták  egy  erődítmény  nyomait,

melyek arra mutatnak, hogy ott feküdt a hazai történelemből ismeretes „Castrum Stenarum”.

Mai nap a Küküllő mentén 3 km.-el felfelé- nagyobbára a folyó baloldalán, részint

szintén  hegyen-Segesvár  városa  fekszik.  A  város  alapításának  idejére  és  módjára

vonatkozólag  minden  okmány  hiányában  csak  sejtelmekre  szorulunk.  Segesvár  II.  Géza

uralkodása alatt  az országba bevándorolt  erdélyi  szászok által  alapított  városok egyike.  A

romjaikban  jelenleg  is  látható  erődítmények  csak  később,  még  pedig  a  15-17.  században

keletkeztek, mivelhogy csak a lőporpuskák használatára voltak szánva. Okmányokban először

1280-ban mint Castrum Sex, azután 1298-ban mint Schespurck említtetik. A város később,

főképen  a  fejedelemség  háborús  korszakában  és  a  Habsburgok  uralkodásának  kezdetén,

továbbá kurucháborúkban sok ostromlásnak és pusztításnak volt kitéve, mely rémekhez, mint

gyakori  vendégek,  nagy  pestisjárványok  is  csatlakoztak.  1506  február  6-án  a  hegyi

templomban a három erdélyi nemzet(magyar, szász és székely) második uniója köttetett meg.

A három nemzet közös védekezésre kötelezte magát és az egyes nemzetek között felmerülő

vitás ügyek eldöntésére közös törvényszéket állítottak fel.

1538-ban Zápolya király előtt Martinuzzi és Statilius püspök, mint a régi egyház pártolói és

Szántó  István  magyar  reformátor  közt  híres  vallásvita  történt,  mely  alkalommal  Zápolya

Szántót a püspökök vakbuzgóságával szemben megmentette.

1613  december  11-én  összegyűlt  itt  az  akkor  politikai  külön  állással  biró  szász  nemzet

egyeteme és azon indokolással: „quia virtus nobilitat hominem” határozták el, hogy azokat,

kik nemesi előjogokra törekednek, tiszteletbeli  hivatalba ne engedjék. 1849. július 31-én a

Fehéregyháza felé fekvő völgyben az egyesült osztrák és orosz hadsereg és a magyar hadsereg

közt  döntő  csata  volt,  melyben  a  magyarok  közül  Petőfi,  az  oroszok  közül  Skariatin

főparancsnok estek el.

3.  Hatóságok és  hivatalok.  S.  városa  (1876.  külön szász-szék helye)  1876 óta  rendezett

tanáccsal  bíró  sz.  kir.  város,  Nagy-Küküllő  vármegye  központja,  azonkívül  székel  benne



pénzügyigazgatóság,  m.  kir.  adóhivatal,  pénzügyőri  biztosság,  m  kir.  csendőr-

szárnyparancsnokság,  kir.  járásbíróság,  kir.  közjegyző,  m.  kir.  tanfelügyelőség,  m.  kir.

kerületi  iparfelügyelőség,  m.  kir.  gazdasági  felügyelőség,  m.  kir  .erdőhivatal,  m.  kir.

államépítészeti  hivatal,  m.  kir.  mértékhitelesítő  hivatal,  a  Máv.  osztálymérnöksége,

ker .munkásbiztosító pénztár.

4.  A  lakosság  foglalkozása.  A  nagy  számot  tevő  hatósági  hivatalnokokon,  lelkészen,

tanítókon, ügyvédeken, orvosokon és pénztári hivatalnokokon kívül van két nagyobb, több

közepes kiskereskedés, a lakosság túlnyomó része pedig iparosokból áll (négy kiterjedtebb

gyár),  van  két  nagyobbszámú  napszámosokat  is  alkalmazó  építkezési  vállalat  és  végül

jelentékeny földmivelési lakosság is.

5. A város határa.  A határon régóta főképen törökbúza termesztetik.  Azonkívül Segesvár

körülbelül 30 év óta jelentékeny komlótermelőhely. 1905 óta keresztülvittetett a tagosítás.

6. Tervek a jövőre. Elsősorban az általános csatornázás.


