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1. Vr4rosh6l6zat

1. 1. Urbani zdci6s folyamatok

mezogazdasdgban alkalmazott technol6gia alacsony szintje, a sz6llit6s\ infta-

strukfiira gyenge fejletts6ge. Rom6niai viszonylatban Erd6ly (Kolozs 6s

Beszterce-Nasz6d) 6s a Partium (M6ramaros, Szatmdt, Szil6gy 6s Bihar) vi{ros-

h6l6zata kiegyensrilyozottabb, t6bb region6lis centrum jelenl6te 6s er6sebben

polg6rosodott etnikai csoportok dominanci6ja (n6metek, magyarok, zsid6k) jel-

lemezte. Az adott t6rsadalmi 6s gazdasdgi-fejletts6gi helyzetet ttikroz6 alacsony

wban\zdci6s szint Rom6ni6ban eg6sz sor olyan telepiil6si kateg6ria megfogal-

mazdsdhoz vezetett, amely kbzigazgatdsilag v6rosnak szdmitott (mesters6gesen

novelve az urbanizdci6s szint 6r1tkdt), de gyakorlatilag a falvakhoz tartozott
(Benedek,2006).Ez ajogi saj6tossdg Eszaknyugat-Erd6lyben kev6sb6 6rv6nye-

siilt. Az 1930-as ndpsz6rnl6l6skor 105 szuburb6n kdzs6gb6l csup6n ketto 6szak-

nyugat-erd6lyi: Kabolapatak, Mi4ramarossziget mellett, illetve Keresztes, Torda

mellett. A k6s6bbi fejl6d6si szakaszban mindkett6t elnyelt6k a szomsz6dos

v6rosok.
Egy rdvid koalici6s peri6dust ktivet6en (1944-1947), az I948-as kommu-

nista hatalomdtv6tellel vette kezdetdt egy rij politikai 6s gazdasilgi rendszer,

amely meghatdrozta azurbanizdci6 sajfitos jelleg6t 1989-ig. B6rmennyire furcsa

is, de a modern urban\zdci6legintenzivebb szakasza a szocializmus peri6dus6ra

esik, 6s nagyon fontos r6sze volt a t6rsadalom feli.ilr6l ftfinyitott, centraliz{lt

modemiz6ci6s tdrekv6seinek. Ennek eredmdnyekdnt Eszaknyugat-Erd6lyben

1948 6s 1992 kdzltt a v6roslak6k ardnya az tisszn6pess6gen belidJ 22,4vo-t6l

5I,8Zo-raemelkedett, tovSbbra is enyh6n az orczdgos 6tlag alatt maradva (53Vo).
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Az id6szak legfontosabb folyamatai: az l948-as 6llamosit6s; a mezogazda-
sdg kollektivizfll6sa, amely rendkiviil vontatottan, hosszri id6 alatt (1949-1962)
6s csak a fdldmrivel6sre alkalmas tertileteken (teh6t a hegyviddk kimaradt) ment
v6gbe; az iparfejleszt6si politika, kitiintetett szerephez juttatva a neh6zipart 6s
ennek keretdben a gdpipart. Ezzel az 6llam v6lt a teleptil6sh 6l6zat legfontosabb
szerepldj6v6. Kiemelked6 szerepdt fokozta a lak6s- 6s telekdllom6ny 6llamo-
sit6sa, megsziintetve gyakorlatilag a piac v6rosszerkezet-form6l6 szerep6t.

A szocialista fejl6d6s els6 fflzisdban (1948-1956) a gyors ipari ndvekedds a
nagyvdrosokban koncentr6l6dott (Hunya et al. 1990). Az 1950-ben szovjet min-
tdralltrehozott hiiromszint(ikozigazgat6si rendszer -r1gi6k, rajonok, k6zs6gek
- aftgi6kozpontokat juttatta elonyhdz: Kolozsviirt, Nagyv6radot 6s Nagyb6ny6t
(Molndr, 2004). A megyesz6khely funkci6t elveszit6 - Beszterce, Torda, D6s,
Zilah 6s Mdramarossziget - v6rosok viszont visszaestek ezt kovet6en a v6ros-
hierarchi6ban (IanoS-TdIAngd, 1994), EszaknyugarErd6lyben: a v6rosok szdma
enyh6n novekedett, r7-rol2r-re (33. tdbldzar). Ebben az id6szakban ipari 6s b6-
nydszati funkci6kkal rendelkezo telepiil6seket (Aranyosgy6res, Vaskoh, Vas-
kohszikl6s 6s Di6f6s) 6s kiterjedt vi{roshi6nyos teriiletek legn6pesebb k6z-
pontjait (Fels6vis6) nyilv6nitott6k viirossS, mig BSnffyhunyad ideiglenesen el-
veszf tette vdrosi rangtr 5t.

33. tdblflzat
A vdrosok szdmdnak alakuldsa. 191U2002
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F o rrds : N6psz6m1616si adatok.

Az iparosft6s ritmusa visszaesik a szocialista fejl6d6s m6sodik fdzisilban
(1956-1968), amelyben a mezogazdasdg kollektivizillilsa vi{lik els6rangf cdlki-
tiiz6ss6. Ezzel p{,,rhttzamosan m6lypontra jut az urbanizdci6 ritmusa is (2,5%o-os
6vi ntrveked6s), mfg a v6rosok szdma enyh6n emelkedik el6rve r966-iga24-et.
Megn6 viszont a nagyv6rosok (ttibb mint 100 ezer lakossal rendelkez6 v6rosok)
s(tlya,28,2To-161 1956-ban, 42,t%o-ra I966-ban (34. tdbldzar). A leger6teljesebb
vdltoz6sokat az I968-as kbzigazgatdsi 6tszervez6s jelentette, amikor visszat6r-
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nek a megyerendszerre. A kozigazgat6si beoszt6s fontos funkci6disztribrici6s
szereppel rendelkezett, mintegy kiemelve azokat a teleplildseket, amelyek az
6llami eloszt6s meghat6,;roz6 c6lpontjaivd v6ltak. Ezzel kiilonOsen a megyesz6k-
helyri kdzepes v6rosok fejl6d6se lendtilt fel.

34. tdhlLzat
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F o rrds : N6psz6mldl6si kdtetek.

Az urbanizdci6 ritmusa jelent6sen megugrik (5vo 6ves 6tlag) a szocializmus
k6vetkez6, intenziv fejkiddsi szakaszdban (1968-1980). Ebben afLzisban av6-
rosfejl6d6s teriiletileg kiegyenlftertebb6 v6lik a rermel6si egys6gek egyenl6bb
telepit6se rdvdn. Tulajdonk6ppen egy ij, ezittal hosszabb 6s er6teljesebt, gyorc
ipari noveked6s 1965-1978 kozott kovetkezett be. Az 1968-as int6zkeddseket
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l6trehozott ipari v6llalatok a vid6k munkaer6 elsziv6s6val johettek l6tre, elthez
viszont a v6rosi lak6s6pitkez6s megfelel6 iitemdt kellett biztosftani. Ezt ahetve-
nes 6vek m6sodik fel6t6l m6r csak a betonelemes lakds6pit6s lak6telepes vdlto-
zata biztositotta. Ezzel p6rhuzamosan m6r nem sikeriilt az infrastruktrira 6s a
lakoss6gi szolgilltatdsok megfelel6 fejleszt6se, amit az 6letmin6s6gi mutat6k is
ttikroznek (Trebici-Hristache, 1986). A n6pess6g erdteljes bev6ndorl6sdval 6s
az ipari munkahelyek l6trehoz6sdnak ritmusdval a szolglltatdsi infrastruktrira 6s
alakdsdpitls nem tudott l6pdst tartani, ktilonosen a nagyvdrosokban.

Az 1980-as 6vek mdr a stagndl6s 6s a krizis 6vei, amit az urbanizdci6 lassu-
l6sa is tiikrdz. A vid6ki telepiil6sek fel6nek megsemmisit6s6re kidolgozott tervet
(szisztematiz6l6s) sem i.iltett6k gyakorlatba, mert hi6nyoztak az ehhez sziiks6ges
er6forr6sok, tekintettel a Ceaugescu-rezsim akkori prioritdsaira: a ki.ilfoldi ad6s-
s6gok torleszt6se (egy ftsze az agrdrexport r6v6n tdrt6nt) 6s nagy beruhdzdsi
tervek megval6sit6sa (Duna-Fekete-tenger csatorna, cernavoddi atomer6mri, a
bukaresti ,,N6ph6z" stb.) (Turnock, L99I). Ugyanakkor a hangsrily a kisv6rosok-
ra, illetve a vr{rosh6l6zat als6 szintjeire tevtdik. Ezt tldnjilk er6siteni 6s ki-
egyensrilyozottabb6 tenni 1989-ben, mikor Eszaknyugat-Erd6lyben k6t rij vdros
jelenik meg (Ermihillyfalva Bihar megy6ben 6s Szin6rv6ralju M6ru-uro* -"-
gy6ben).

L2. A v 6rosh6l6zat I 989-et kcivet6en

1.2.1. Az dtmenet dltaldnos jegyei

A szocializmus 6sszeoml6sa jeldlte a v6rosh6l6zat fejl6d6s6nek egy rijabb sza-
kaszdt. Az 1989-es rendszerv6ltdst k6vet6en Rom6ni6ban, akdrcsak Kelet-
Kdz6p-Eur6p6ban, alapvet6en megv6ltoztak a v6rosfejlod6s felt6telei (Kovdcs,
2002). Nagyon rovid id6 alatt radik6lis t6rsadalmi -gazdasdgi vdltoz6sok mentek
v6gbe. Az 1990-es 6vekben a teriileti iltrendezodds 6s a v6rosfejl6d6s ir6ny6t 6s
intenzitdsdt olyan folyamatok hatdroztdk meg, mint a politikai demokratizdl6d6s
(helyi kezdemdnyezds 6s fejl6d6si p6lya folott gyakorolt nagyobb helyi hata-
lom), a gazdasilg er6teljesebb globalizdci6ja, avilllalatok 6s az ingatlanpiac pri-
vatizdci6ja (piaci er6k el6retor6se a v6rosi t6rszerkezet alakit6s6ban), eur6pai
integrdci6, dezindusztrializdci6, az ipar szerkezeti i4talakul6sa, a foglalkoztat6s
szintj6nek drasztikus csokken6se. A ti{rsadalmi 6talakul6s kovette a gazdasilg-
ban v6gbement m6dosul6sokat: munkandlkiilis6g ntjveked6se, bizonyos r6tegek
elszeg6nyed6se (nyugdijasok, rom6k), rij k6z6p- 6s fels6r6teg kialakul6sa. E je-
lentos folyamatok egyiittese nagyon rdvid id6 alatt a telepiil6sh6l6zat Stalaktl|-
s{t 6s a v6rosok tlrszerkezet6nek l6nyeges villtozSsdt inditott6k el.

165
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A v6rosok adotts6gaik, versenyk6pess6giik 6s int6zm6nyes h6l6zatuk fejlett-
s6g6nek fi.iggv6ny6ben elt6r6 m6don reagilltak az 6j helyzetre. Az orszilgot a
ktilfdldi t6kebefektet6sek er<is teri.ileti koncentr6ci6ja jellemzi. Megn6tt ultitO-
rajzi fekv6s szerepe, a ktilfoldi miik6d6 t6ke a hat6r menti megy6kben (Bihar,
Szatmr{r) 6s a magas innov6ci6s potenci6llal rendelkez6 Kolozs megy6ben,
illetve ezeknagyvlrrosi kozpontjaiban koncentrdl6dott. Ennek hat6si{ra 

"iinOutta teleptil6si hierarchia er6s differenci6l6ddsa, els6sorban a nagyvi{rosok er6tel-
jes fejl6d6se kovetkezt6ben. Tulajdonk6ppen az fitmeneti szakaizban a fejl6d6s,
aberuhdzdsok megtapadtak a hierarchia fels6 szintjdn lev6 telepiil6seken.

El6nydsebb helyzetben vannak, 6s az iltmenet nyerteseihez soroljuk a fejl6d6
szolgiltatdsokkal rendelkezl nagyviirosokat (Kolozsvdr, Nagyv6rid), urikut u
v6rosokat, ahol a magas hozzdadott 6rt6ket termel6 ilgazatokifrlsrilyban vannak
(Zilah),6s a nyugati hat6r menti vdrosr6gi6kat (Szatmdrn6meti els6sorban). Vi-
szonthdtrfinyos helyzetbe keriiltek a kis- 6s kozepes v6rosok, a hanyatl6 ipari
kozpontok (Nagybdnya, Torda) 6s a b6ny6szv6roiok (Borsa, Di6f6s, vastotr).
Ezt tiJk.rlzi a vdrosok n6pess6g6nek villtozdsa is 1992 €s 2002 kozijtt, amikor a
villsdg sfjtotta vdrosok lakoss6ga er6sen csokkent a k6nyszerv6ndorl6s kozveti-
t6s6vel. Ebben azidbszakban alegnagyobb visszaesds (ftb. -zTvo) a kozepes 6s
kismdretri, egy nehlzipari dgazatra vagy b6ny6szatra szakosodott vdrosokat
jellemezte.

A vdrosok szdmdnak niivekeddse az iltmeneti szakaszban m6rs6kelt, az 1990-
es 35-161 41-re emelkedett 2004-ben, ami Romdnia vdros6llom6ny6nak r3vo_a
(a n6pess6g rdszardnya 12,6%o). Ennek ellen6re 6s az 6ltal6nos dezurbanizdci6s
trend eredm6nyek6nt, a vi{rosi lakossdg arSnya csokkent: az urbanizdci6s szint
2002-ben csup6n Sr,rvo-ot erl el. Alapvet6en a vdrosi lakoss6g csokken6se a
posztszocialista id6szakban els<idlegesen a vdrosb6l faluba ir6nyul6 visszav6n-
dorl6ssal, mdsodsorban eg6sz sor egy6b folyamattal (szuburbani z6ci6,cstjkken6
6s negatfvvt v6l6 term6szetes szaporodds, nemzetklzi v6ndorl6s) magyarLzha_
to.

Az ut6bbi hdrom 6v fejlem6nyei a kisvdrosok szintj6nek er6sft6s6re utalnak,
ugyanis ebben a rdvid id6szakban EszaknyugarErd6ly-ben hat teleptil6s szerezte
T"g u v6rosi jog6ll6st: Erd6d (szarmi{r megye), Sz6kelyhid @ilrar megye),
Fels6szelistye, Miszmogyor6s, stilelmed 6s Nagysomkrit (M6ramaros megye).
Az rij vdrosok lakoss6ga (45 ezer fd) novelte a-r6gi6 urbaniz6ci6s szintj6l-kb.
r,7 szdzal6kpontal (52,8vo), ezzer pedig rijb6l ur,.1gg2-", szinten helyelkedit
el, semlegesitve a v6ros-falu migr6ci6 hati{sait. Altal6nosan nagy n6pess6ggel
rendelkezo (tobb mint 6000 lakos) falvak kapt6k meg a vdrosi jogilxZst. iz"nj
viirosok nagy r6sze nem teljesiti azokat az ig6nyeket, amelyekei a 2001-es tele-
ptil6sfejleszt6si torv6nyben fektettek le. Azt is meg kell jegyezniink, hogy az rij
v6rosi jog6ll6sri teleptil6sek k6tharmada nem tartozik u jsljzoOt-es ttirv6nyben
megjelolt vdrcishi6nyos t6rs6gekhez, hanem rnr{r megl6v6 urbaniz1ci6s magierii-
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leteken helyezkednek el, mintegy megerositve a megl6v6 regiondlis kiiltlnbs6-
geket. A v6roshi6nyos t6rs6gekben l6trehozott rij v6rosok (Siilelmed 6s Nagy-
somkft) r6ad6sul jelent6s infrastrukturdlis hiSnyokkal rendelkeznek. Az 6j
vilrosok megjelen6se ndvelte az lrintett megy6k urbanizdci6s szintj6t. Nyilv6n a
legl6tv6nyosabb v6ltozds M6ramaros megy6ben ktivetkezett be, ahol 5 sz6zal6w
ponttal ntivekedett az urbaniz6ci6 szintje, ezzel2006-ban Kolozs megye utdn
(67 ,27o), a rdgi6 legvdrosodottabb megy6j e (57,8To). A t6bbi megye urbanizl-
ci5s szintje az orsz6gos 6tlag alatt maradt (35. tdbldzal). A legalacsonyabb
6rt6keket a r6gi6 k6t leggyeng6bben fejlett megy6je regisztrillja: Szildgy
(39,6Vo) 6s Beszterce-Nasz6d (36,2Vo).

35. tdblflzat
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Forrds: N6psz6ml6l6si adatok, 2002; Romi4niai statisztikai 6vkdnyv, 2004.

Az egy v6rosra jut6 megyei teri.ilet k6t kiv6tellel (M6ramaros 6s Bihar) meg-
haladja az orszdgos 6tlag6rt6ket (35. tdbldTat). A legnagyobb 6rt6keket
Beszterce-Nasz6d 6s Kolozs megy6ben tal6ljuk (1338, illetve 1112 km2/v6ros).
Ardgi6 6tlag6rt6ke is meghaladj a az orszilgos 6tlagot, teh6t m6g viszonylag ma-
gas az egy v6rosra jut6 megyei teriilet nagysdga. A r6gi6ban egyrlszt siirii v6-
roshSl6zattal rendelkez6 t6rs6gek alakultak ki vagy erosodtek meg, els6sorban
az Erd6lyi-medence dszaknyugati r6sze, ahol elt6r6 gazdasdgi specializ6ci6val
rendelkez6 r6gi6k hatdrvonalai tal6lkoznak (Szamos-dombvid6k, Mez6s6g, Er-
d6lyi-szigethegys6g), 6s ahol a Kis-szamos 6s a Nagy-Szamos als6 teraszai
nyfjtott6k a legoptim6lisabb felt6teleket a szocialista iparosft6s sz6m6ra (k6zle-
ked6si ftvonalak, vizkdszletek minim6lis kdlts6gekkel felszerelhet6 ipari 6ve-
zetek) (Molndr, 1'966): Aranyosgydres-Torda-Kolozsv6r-szamosrijv6r-D6s-
Bethlen-Nasz6d-ol6hszentgyorgy-Beszterce. M6sr6szt kiterjedt v6roshidnyos
t6rs6gek maradtak fenn (a Mez6s6g, a Nyugati-dombvid6k, a Szamos-dombvi-
d6k stb.) (51. dbra), ahol a telepiil6sek elliltdsa alapveto szolg6ltat6sokkal
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hi6nyos. Az egy v6rosra jut6 megyei n6pess6g eset6ben a heryzet jobb, egy
v6rosra fitlagban 66 830 lakosjut, ezazorszilgos 6tlag alatt van (6g g25).

5l .6bra
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F o r rds : A szerzb szerkeszt6se a 2002- es n6psz6ml6l6s adatai alapj r4n.
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1997-tol a v6ros-falu migrdci6. Ennek kovetkezt6ben a v6rosok trilnyom6 r6sze
1992 6s 2002 kozltt elveszftette n6pess6gdllom6ny6nak egy r6sz6t. csupdn
kev6s kiv6telt emelhetiink ki: Felsob6nya 6s Szin6rv6ralja (M6ramaros), mind-
kett6 kdzepes m6retii kisviiros. A marad6k 33 vdros n6pess6ge eltdr1 intenzitds-
sal csdkkent' A nagyv6rosok 1992 6s 2002 kozdtt n6pess6gtik 6,6fto-6t veszitet-
t6k el. Er6sen negativ 6rt6k6vel kiemelkedik Szatmiirn6meti (-r2,7vo), ahol az
eros dezindusztrializdci6 mellet a magyarok 6s n6metek kivdndorl6sa is fontos
n6pess6gcsokken6si t6nyez6 volt. Nagyv6rad 6s Nagyb6nya vesztes6ge m6rs6-
keltebb (-7vo), mig Kolozsvdrhelyzeteelonyosebb (-:zo). Nagyb6ny6nels6sor-
ban a dezindusztrializdci6 vdltotta ki a nagym6retii csokken6si mig Nagyvr{ra_
don 6s Kolozsviiron a magyarokl6tsz6m6nak cs6kken6se a legfontosauu ie"ye-
26. Nagyvdradon a magyarok l6leksz6ma 1992 6s 2002 iozott 74225-rol
56 985-re (237o-kal) csokkent, mig Kolozsvfiron 74g71-161 6o2g7-re e}To-
kal). Ezzel szemben a rom6nok sz6ma nem vdltozott l6nyegesen Nagyv6radon
(145 284 fo r992-ben illetve r44 244 f6 2002-ben), mig Kolozsvdron sz6muk
nott (248 572 til l992-ben,252 I33 f6 2002-ben).

A kdzepes m6retri v6rosok (50-100 ezer lakos) n6pess6g6nek cs6kken6se in-
tenzivebb, mint az elbz6 kateg6ria eset6ben (-7,9voj. A kisv6rosok a kozepes
vdrosokhoz hasonl6 m6rt6kben csokkentek (-7,4vo).Egyrlszt innen keri.ilt ki a
legtdbb novekv6 lakoss6ggal rendelkez6 teleptl6s, mdsiEszt viszont ebben a v6-
roskateg6riSban tal6ljuk meg a legintenzivebben cs6kken6 telepiil6s eket, azaz
ez akateg6ria rendelkez_k alegalacsonyabb alkalmazkod6 k6pess6ggel. A leg-
nagyobb csokkends (-r|vo-ndl nagyobb) anehlzipari 6sb6ny6izati kozpontokit
6rintette: vaskohsziklds (-r7,lvo, Bihar). Eiekhez aaoait Avasfels6falu
(-r6,7vo, szatm6r), a nagymlrt6kii elv6ndorlds eredm6nyek6nt. szintdn 6ltal6_
nos jelens6gklnt jegyezhetl az is, hogy a vdrosok n6pess6g6llom6nya csokken6
demogr6fiai stabilit6st mutat a v6roshierarchia fels6 6s als6 szintjeit6l akoz6p-
szintek irfinyiban. Ez azt ielenti, hogy a legstabilabb helyzetet a k6t als6 szinten- IU25 ezer lakos, de kiildndsen a 10 ezer lakosn6t tiseUU vdrosok eset6ben (-
47o) -, illetve a fels6 szinten taldljuk, mfg a legnagyobb m6retii csokken6s a ko_
z6pszinteket jellemzi. Az als6 szintek relativ stabilit6sa azzal magyar6zhat6,
hogy aktiv n6pess6gtik jelent6s r6sze agrdrfoglalkoztatottsdgri. A fels6 szint
relativ stabilit6s6t ezzel szemben mds t6nyez6iel magyarilzzik, 6spedig a mii_
kod6 t6ke nagym6rtdlai teriileti koncentr6ci6j6val, u-"iy els6sorban a piac m6_
ret6hez 6s a munkaer6hoz kapcsor6d6 agglomer6ci6s el6nyoket hasindlja ki
(52. dbra).

Mig a fejlettebb r6gi6kban (Kolozsv6r, Nagyvdrad) a j6l6ti szuburbaniz6ci6
jellegzetes, az ipari lsbdnydszati kdzpontok, viiamint a tis- es kozepes viirosok
eset6ben a dezindusztrializSci6 6ltal kiv6ltott v6ros-falu k6nyszermigr6ci6 a do-
min6ns teriileti mobilitdsi forma. Egy6bk6nt az 1997-benueinout6 nagyobb in_
tenzit6sf gazdasdgi racionalizill6si 6s privatizdci6s programok eredm6nyek6nt a
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vdros-falu migr6ci6 vdlt a bels6 rngrdci6 domin6ns formdjdvil, illetve el6szor
haladta meg a vi{rosb6l kikdltozok szSma a v6rosba bek6lttjz6k6t. Az eredeti
lakhelyre ir6nyu!6 visszav6ndorli{s szelektfv jellegii, azaz szemiperif6rikus,
alapfunkci6juk ell6tr{sr{ra kdpes, vdroskdzeli falvak kdr6re koncentr6l6dik. A
helyzet kdzvetleniil kapcsol6dik az ipari munkahelyek megszrin6s6hez, amely
els6sorban a kozepes 6s kisvi4rosokban volt nagym6rt6kri. A nagyvr{rosok 6rde-
kes m6don tovdbbra is vonz6ak maradtak 6s v6ndorl6si m6rlegiik is jobb. Mind-
ez aztjelenti, hogy a nngasabb lak6kolts6gek nagyv6rosban nemjelentettek kii-
ldnosebb hdtrdnyt, elsosorban azoknak nem, akik olcs6n megv6sr{rolhatt6k azo-
kat a lak6sokat, amelyekben 1989-ben laktak, teh6t 6lland6 lakhellvel rendel-
keznek.

52 .6bra

E s zaknyu g at - E r d 6ly me gy 6 ine k u rb ani zdc i d s s zintj e, 2 002, Vo

Fo rrds : A szerz| szerkeszt6se a 2002. 6vi n6psz6ml6l6s adatai alapj6n.
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Tovr{bb6 kedvez6en hatottak a munkaer6piac szegment6l6d6sa kovetkezt6-
ben keletkezett tri munkav6llal6si lehetds6gek is. A k6nyszermi grdci6 tulajdon-
k6ppen k6tir6nyri: egy r6sze nemzetkdzi rngr6ci6 form6j6ban, m6sik i6sze
v6ros-falu migr6ci6ban jelentkezik. Ut6bbi eset6ben a tteziaii kfinyszergazd1l-
kod6s 6s az agrirszektorban dolgoz6k rlszardnydnak noveked6se m6rvad6 6s
egyediil6ll6 rom6n saj6toss6g, de nem rendkiviili folyamat, hanem egy racion6-
lis dtrnt6s, srilyos gazdasdgi v6ls6gfelt6telei kdzott.

Az utbanizdci6 egyik legjelent6sebb hat6sa a vdrosok etnikai szerkezetr,nek
megv6ltoz6sa, konkrdtabban a v6rosok elromdnoso d6sa (varga, l99g; pop-
Bodocan,2000). A folyamat a r6gi6ban hangsflyos volt, ahol izr. vilfughdbor{t
el6tt a v6rosi n6pessdgjelent6s r6sz6t,akisebbs6gi n6pcsoportok adt6k (rrrugyu-
rok, n6metek 6s zsid6k els6sorban). Eszaknyugat-Erddlybln 1910-ben a v6rosi
n6pessdg 83,8vo-a magyar (55,6vo Erd6lyben), rlvo-a rom6n (l7,6vo Erd6ly-
ben), 4,2vo-a n6met (l4,zvo Erd6ryben) anyanyelvri volt. Ebben a helyzetben a
kdt vilflghdborri kozott a vdrosok elrom6nositilsa az egys6ges nemzet6pit6s je_
gy6ben alapvet6 dllami priorit6sk6nt fogalmaz6dott mJg, 6i a vdrosok, i vr{rosi
elitek 6s a kultur6lis int6zm6nyek romdnositds6nak fokozott t6mogat6s6ban va-
l6sult meg (varga, L998; Liuezeanu, 1998). Az 1930-as n6psz6ml6l6s adatai
tiikrdzik a folyamat hatdsait: F.szaknyugat-Erd6ly v6rosaiban -69 -indig u *u-
gyarok vannak tflsrilyban, de ez miir nem abszohit, hanem ielativ ttiuureg
(46,5vo). A rom.4nok rdszardnya meghdromszoroz6dik (32vo), a ndmetek srilyi
ldnyegesen nem vdltozik (3,5vo), rrol a zsid6k arilnya ellrte a r5%o-ot. A m6-
sodik vilSghdborrit k6vet6en a zsid6k 6s a n6metek i6szar6nya az lsza}irtyugat_
erd6lyi v6rosok n6pess6g6ben drdmaian visszaesik (2,6vo, ill"tu" 0,7vo l94g-
ban). Ennek kovetkezt6ben a magyarok abszolft tobbs6gbe keriilnek a v6rosok-
ban (54%o), de tov6bb n6 a rom6nok r6,szar6nya is (4ivo). A szocialista urba-
nizdci6 kovetkezt6ben az arilnyok gyokeresen megv6ltoznak: a rom6nok ttlbb_
s6gbe keriilnek (76vo 2o02-ben), mfg a magy arok r6szar6nya 2002-ben 2Tvo-ra
csokken' Ekkor ^* u.yurt-arok csak egy p6r partiumi kisv6rosban (Szil6gy-
csgf-r, Nagykdroly, Ermihdlyfalva, Sz6helyirid 6s Nagyszalonta) vannak abszolit
tobbs6gben, ahol egy6bk6nt a magyarok r6szar6nyi a v6rosi osszn6pess6gb6l
magasabb, mint a t6rt6neti Erd6lyhez tartoz6 teriileteken (Bihar megyiben3bvo,
Szatm6r megy6ben 38Vo 2002-ben).
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1.3. A v6rosok hierarchidja

1. 3. 1. Ndpes sd gszdm szerinti hierarchidk

(100-300 ezer lakos) h6rom v6ros (Nagyvdrad, Nagyb6nya, Szatm6rn6meti) ta-
l6lhat6. A ktrvetkez6 k6t osszevont szinten (20-100 ezer, illetve 20 ezer f6 alatt)
ugyancsak egy h6rmas szorz6 6rv6nyesiil (9, illetve 28 vr{ros). probl6m6t jelent
az ut6bbi k6t szint viirosainak gazdasdgi helyzete. Mint m6r emlitetttik, e v6ro-
sokban tapasztalhat6 a legalacsonyabb alkalmazkod6 k6pess6g az rtj gazdasilgi
kdrnyezethez, aminagyrdszt annak tulajdonithat6, hogy ezek kiiltinosen az 196g
utdni er6ltetett iparosft6s eredm6nyek6nt fej l6dtek, gazdasdgi szerkezetiik pedig
gyakran egyoldald (b6nyav6rosok, f6mfeldolgoz6 k6zpontok).

36. t6bl6zat
A vdrosok ndpessdgszdm szerinti megoszldsa 2002_ben

Ndpess6gsz6m V6rosok N€pess6g

arinya, Vo szdma, fo arinya,Vo

< 10 000
t0 000 - 19 999
20000- 49999
50 000 - 99 999

100 000 - 299 999
> 300 000

t2
t6
6
J

J

I

29,3
39,0
14,6

) <

79 326
208 6t6
139 509
200 073
459 677
317 953

5,6
14,8
9,9

14,2
? ,  1

22,8
Osszesen 100,04l 100,0 1 405 154

Forrds: Rom6nia statisztikai 6vkrinyve, 2004;2002.6vi n6psz6ml6l6si eredm6nyek.
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A ndp e s s d g s zdm aI apj dn d s s ze dll it o tt v dro s hie r ar c hi a nem v illtozott l6nye-
gesen 1930 6s 2002 kbzott (37. tdbldzal). csupdn hi{rom rij v6ros jelenik meg
(Borsa, Aranyosgy6res 6s Margitta), illetve eltiinnek szildgysomly6, B6nffyhu-
nyad 6s Beldnyes az els6 tizentlt v6ros n6pess6g szerinti rangsor6b6l . IJgy,anez
6rv6nyes akkor is, ha dsszehasonlit6si alapul 1910-et vessziik, azzal a kiiliinb-
s6ggel, hogy 1910-ben Nagyvr{rad megelozte Kolozsv6rt, ds az els6 pozici6t

Feltiinik tov6bb6 M6ramarossziget 6s Torda enyhe visszaes6se, 6s az ij megye-
k6zpontok (B eszterce, Zllah) fej l6d6se.

37. tdblflzat

A legndpesebb vdrosok rangsora, I 930, 2002

t73

Rang- 1930 2002
sor v6ros n6pess6g, f6 v6ros n6pess6g, f6

1. Kolozsv6r
2. Nagyv6rad
3. Szatm6rn6meti
4. M5ramarossziget
5. Torda
6. Nagykdroly
7. Nagyszalonta
8. D6s
9. Beszterce

10. Nagyb6nya
ll. Zilah
12. Szil6gysomly6
13. Szamosrijv6r
14. Banffyhunyad
15. Bel6nyes

100 844
82 687
51 495
27 270
20 023
16 042
15 297
1 5  1 1 0
14 128
t3 904
8 340
7 448
6 608
5 401
4 293

3t7 953
206 614
137 921
ll5 142
87 259
62927
55 887
41 220
38 437
26984
26823
24 083
23 182
t8 074
r7 291

Kolozsv6r
Nagyv6rad
Nagybanya
Szatm6m6meti
Beszterce
Zilah
Torda
Mdramarossziget
D6s
Borsa
Aranyosgy6res
Szamosrijv6r
Nagykdroly
Nagyszalonta
Margitta

Forrds: 1930-as 6s 2002-es n6psz6ml6l6si adatok.

Ha a leghosszabb id6szakot elemezziik (I9I0-IZOO2), a legnagyobb n6ve_
ked6st az r968-ban l6trehozott rij megyekdzpontok (zilah 690%, Beszterce
5r4To), a nehlzipari kdzpontok (Nagyb6nya, 97rvo-os maxim6lis 6rt6kkel,
Torda 3r5vo) 6s a regiondlis kdzpont (Kolozsv6r 423vo) 6rt6k el. Ardnylag ala-
csony noveked6si ritmussal (kisebb, mint r00vo) rendelkeznek a hati{r ment6n
fekv6 kisvdrosok Nagyszalonta (1,6vo), Nagykdroly (44vo) 6s M6ramarossziget
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(93Vo)' Esetiikben az els6 vil6ghr{borri ut6n meghrizotthatfuokfunkcioni{lis von-
zdskorueteket bontottak meg. A fenti v6rosok vonz6skorzeteinek jelent6s r6sze a
szomsz6dos orsz6gokban maradt (Magyarorsz6g, csehszlovdkia, maj d szovj et-
uni6). Amint lSthattuk, feljebb, a nagyv6rosok kateg6ri6j 6ban alegaiacsonyabb
noveked6si ritmusokat szint6n ahatfu menti telepul6sek regisztrilltdk (els6sor-
ban Nagyvi{rad, de szatmi4rn6meti is), mintegy egy6rtelmiien bizonyitva a saj6-
tos perif6rikus, hat6r menti fekv6siikb6l ercd6 h6tr6nyok id6beli halmoz6i6t.
1930 6s 1948 ktizdtt Eszaknyugat-Erddlyben a viirosok iele ndpess6gvesztes6get
kdnyvelt el (19 viirosb6l 8), t6bb minr orszdgos 6tlagban (egyharmad) A mag-
r6gi6ban a nagyobb n6pess6g6llomi{ny-csdkken6s a m6sodik vil6gh6borf ktivet-
kezm6nye, amikor aftgi6 v6rosainak jelent6s h6nyad,6t kitev6 zs1d6 lakoss6got
koncentr6ci6s t6borokb a deport6lt6k 6s megsemmisitett6k.

[. 3.2. Funkciondlis vdroshierarchia

piil6sek foglalj6k el.

zepes m6retii ipari kbzpontok helyezkednek el (D6s 6s Torda), a hatodik szinten
tov6bbi 14 vi4ros, mig az utols6 szinten Kapnikb6nya, vaskohszikl6s 6s Di6f6s.
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Figyelembe v6ve a fenti k6t hierarchizillflst, az I992-es ndpsz6ml6s adatai
alapjdn kisz6mitott ezer lakosra jut6 szolg6ltat6sokban aktiv szem6lyek szdmlt
6s a 2002-es dsszlakoss6got, a kovetkez6 vdrosszinteket hati{roltunk le:

- Elso szint (region6lis kdzpontok) (t6bb mint 200 ezer lakos, ttibb mint 180
szolgdltat6sokban aktiv/1000 lakos) : Kolozsvi{r 6s Nagyvdrad;

- Mdsodik szint (65-150 ezer lakos, 165-t75 szolgilltat6sokban aktiv/1000
lakos) : Nagyb6nya, S zatm6rn6me ti, Zilah, B eszterce ;

- Harmadik szint (25- 65 ezer lakos, 120-160 szolgilltat5sokban aktiv/1000
lakos) : Torda, D6s, M6ramaros sziget, Nagykriroly, S zamosfj vi{r;

- Negyedik szint (ktizponti szerepktini kisv6rosok) (10-25 ezer lakos, tobb
mint 1 50 szolgflltatdsokban aktiv/ 1 000 lakos) : Nasz6d, B 6nffyhunyad,
Zsib6, Szil6gysomly6, Bethlen, Bel6nyes;

- Ottiait szint (helyi jelentos6gri kisv6rosok) (9-20 ezer lakos, 80-140
szolgilltatilsokban aktiv/1000 lakos): Borsa, Fels6vis6, Magyarl6pos,
Fels6b6nya, Szin6rvi{ralja, Aranyosgy6res, Nagyszalonta, Elesd, Margitta,
Ermih6lyfalva, Vaskohs zilrJds, Ol6h szentgyorgy, Avasfels6falu, Tasn6d 6s
Szil6gycseh.

- Hatodik szint (2,5-8 ezer lakos, kevesebb mint 80 szolgdltat6sokban
aktivl1000 lakos): Di6f6s, Vaskoh, Kapnikb6nya, Sz6kelyhid, Erd6d,
Fels6szelistye, Nagysomkrit, Miszmogyor6s 6s Siilelmed.

Az elsri szint (regiondlis kdzpontoQ. f,szaknyugat-Erd6lyben k6t region6lis
ktrzpontot tiintetti.ink fel a fenti osztillyozdsban - Kolozsvdr 6s Nagyvdrad -, de
a helyzet nem ennyire egydrtelmii. Az els6 vilSghdborri el6tt nyugodtak lehet-
ttink volna: a k6t vi{ros n6pess6gsz6ma koztjtti kiilonbs6g csek6ly volt (Nagyv6-
rad 64 ezer,Kolozsvi{r 60 ezer az 1910-es ndpszdml6l6skor). Iparilag Kolozsvi{r
kiss6 el6nyosebb helyzetben volt (nagyobb a gyfiripari keresok szdma)
(Beluszlcy, 2005), amit nagyr6szt az illlami t6mogat6soknak ktiszonhet: Beluszky
szerint az ilIlami ellen6rz6s alatt 6116 dohr{nygyr{rban 6s a MAv-n6l dolgozott a
gydri alkalmazottak t6bb mint fele. M6sr6szt viszont Nagyvdrad j6l kihaszn6lta
a gabonakereskedelem 6ltal nyrijtott konjunktrir6t, ennek kbvetkezt6benjelent6s
tdk6t halmozhatott fel. Ezek alapjdn a k6t v6rost ki.ilontisebb fenntartdsok n6lkiil
ugyanazon szinten helyezhetjtik el a xlx. szdzad v6g6t 6s a XX. szdzad elejdt
fel6lel6 peri6dusban. Az els6 vil6gh6borrit kovet6en a helyzet megv6ltozik:
Nagyvi{rad egy6rtelmrien visszaesik a v6rosi hierarchidban, ami lrezheto mind a
n6pess6gszi{m kozotti kiildnbs6gekben (r992-ben Nagyv6rad 222 ezer, Kolozs-
vdr 328 ezer lakossal rendelkezett), mind a vonzdsteri.ilet m6ret6ben 6s a fels6
funkci6kat hordoz6 intlzmdnyek megoszli4s6ban. az iltmeneti id6szakban a
kiil6nbs6gek m6rs6kl6dtek, els6sorban a kdzponti intdzmdnyek tekintet6ben (pl.
Nagyvi4rad is jelentos fels6oktat6si kdzponttd n6tte ki mag6t), ezdrt kerilt a
r6gi6 felso v6rosszintj6re, Kolozsvdr mell6 Nagyvr{rad is.

r75
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Kolozsvdr (3I8 ezer lakos 2002-ben) vi{rosszerkezetileg a Kis-Szamos ten-
gely6re 6piilt, ahol h6rom, egymds hdtrdnyait 6s el6nyeit kiegdszit6 kistdj 6rint-
kezik: d6len a Feleki-domb, keleten aMezosdg, nyugaton 6s 6szakon a Szamos
menti dombvid6k. Tehdt a vdros j6 helyzeti energi6val rendelkezik, a Szamos 6s
a N6das osszefolyds6n6l, fontos ritvonalak tali{lkoz6si pontj6n. Jelenleg tov6bbra
is a nagyobb srillyal rendelkez6 region6lis kdzpont, a megvizsgdlt r6gi6 legfon-
tosabb szellemi 6s innov6ci6s ktizpontja. Tbbb fels6 szintii funkci5t l5t el (a leg-
fontosabbak a fels6oktat6s 6s a kozegdszsdgiigy), centr6lis helyzete van a r6gi6n
beliil 6s tobb mozgistere van a f6v6roshoz viszonyitva, mint a hasonl6 szinten
elhelyezked6 magyarorsz6gi region6lis kozpontoknak. A legkiterjedtebb von-
z6stertilettel rendelkezik (tbbb mint 3000 km'), amely Kolozs megy6n kiviil ma-
gdban foglalja Beszterce-Nasz6dot, M6ramarost, Szililgy megye keleti r6sz6t,
s6t a szomsz6dos r6gi6b6l Maros 6s Feh6r megye egyes r6szeit is. Jelent6s v6ro-
si mrilttal rendelkezik (1316-ban kapja a kir6lyi vdros rangot K6roly R6bertr6l),
kor6n (m6r a polg6ri v6rosfejl6d6s elej6n) a region6lis k6zpontt6 v6l6s fitjdrall-
pett. A ket vilflghaboni kozott egy6rtelmrien maga m6g6 utasitja Nagyvdradot a
n6pess6gsz6m tekintet6ben, 6s ez a helyzet 6lland6sul, illetve tov6bb m6lyiil a
szocialista fejl6d6s 6vtizedeiben. Viszonylag kor6n egyetemi v6ros lesz (1872-
t6l), ez a funkci6ja folyamatosan er6sodik: jelenleg 13 fels6oktatilsi int6zm6-
ny6ben kb. 100 ezer di6k tanul. A szocializmus alatt annak ellen6re, hogy Ko-
lozsvdr megtartotta hagyom6nyos tercier funkci6it, az eroteljes iparosit6s ered-
m6nyek6nt a tercier szektor jelent6s6ge az ipar m6g6 keriilt. Gyakorlatllag a
kozszolg6ltatdsok racionalizill{sa a tercier szektor alulfejletts6g6t v6ltotta ki,
els6sorban ahdztartdsorient6lt szolg6ltatdsok eset6ben. A szocialista iparositds-
ban fontos helyet kapott a nehdzipal Kolozsvdr region6lis g6pell6t6st biztosit6
kozpont stdtusdval rendelkezett (Hunya et al. 1990). Az iltmeneti id6szak alatt is
megtaftotta jelentos ipari funkci6jat: r992-ben a keres6k 55vo ebben a szektor-
ban dogozott, ugyanakkor kiemelkedo a szolgdltat6sokban dolgoz6k sz6ma 6s
ardnyais (407o). Ebben azid6szakban a nagy kfilfdldi t6kebefektet6sek elkeriil-
t6k - elsosorban a szocializmust felv6lt6 nacionalista vdrosvezetds magatart6sa
miatt -, 2000 ut6n viszont fokozatosan teret h6ditottak. Ez volt a jelentos fordu-
l6pont, amikor annak ellen6re, hogy a nacionalista polg6rmestert, Gheorghe
Funart rijrav6lasztottdk (2004-ig), az dltala k6pviselt politikai alakular (Nagy-
Rom6nia Pdrt) a helyi tan6csosi helyek csak kb. Z\vo-dt tudta megszerezni. A
politikai nyit6s gazdasilg\ kOvetkezm6nye a helyi termel6si 6s szolg6ltatidsi
kapacit6sok 6talakul6sa 6s bekapcsol6ddsa a nemzetkozi versenybe. A politikai
folyamatokkal p6rhuzamosan megn6tt a foldrajzi fekv6s szerepe, a beindul6
region6lis 6s teleptil6s-hierarchiabeli differenci6l6d6s Kolozsvi4rt komparatfv
el6nydkhtiz juttatta. Ebben a folyamatban jelent6s szerepet jiltszott a nonprofit
szfdra (magas rangri kozszolgSltatdsok k6zigazgat6s, oktat6s, eg6szs6giigy)
intdzm6ny einek er6s kolozsvi4ri koncentri{l6d6sa is.
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Nagyvdrad (207 ezer lakos) a Vr{radi- 6s Tas6di-dombs6g 6s az Alfold keleti
hati4rvonal6n, a Sebes-Kdros v6lgy6ben helyezkedik el, Kisebb v6rosi mflttal
rendelkezik, mint Kolozsv6r (ptispoki sz6khely, majd 1566-1660 kozott feje-
delmi v6ros), de lendtiletesen fejl6ddtt a XVilI. szdzad v6g6n 6s a XIX. szdzad-
ban: a gabonakonjunktrira 6s a korai vasrit6pit6s eredm6nyek6nt gazdag polg6ri
r6teg 6s jelent6s szellemi 6let fejl6dik ki. Ebben a korszakban Nagyvr4rad nem
Kolozsvi{r riv6lisa, hanem Debrecen6, amelyet megeloz 6s a region6lis vdros-
fejl6d6s 6l6re keriil (Beluszlcy, 1999), k[lonosen gazdasdgi t6ren. A trianoni ha-
tiirvon6s egy6rtelmri vesztese (vonz6steriilet€t kettdv6gta az ij hat6r), hosszri
t6vri (1910-2002) llleksz6m-dinamik6ja fele (22l%o) a kolozsv6rinak. Ennek
ellen6re 1989 ut6n a v6ros szerepkore boviilt (fels6oktatdsi int6zm6nyek, nem-
zetkozi reptil6tdr stb.). Ennek kovetkezt6ben Kolozsvdrnak meg kellett osztania
vonz6skorzetdt Nagyvdraddal: Szatm6r megye 6s Szil6gy megye nyugati fele
egy6rtelmiien Nagyv6rad vonzdskdrzetdbe kertilt. Jelenleg az iltmenet nyertesei-
hez soroljuk, kedvez6 hat6r menti fdldrajzi 6s kozleked6si helyzete miatt jelen-
tos ki.ilfoldi miikdd6 t6k6t vonzott, a munkan6lkiilis6gi r6ta alacsony.

A mdsodik szint. Ndgy v6ros tartozik ehhez a szinthez, de ezeket k6t tov6bbi
alszinthez sorolhatjuk: Nagyb6nya 6s Szatm6rn6meti kozelebb dllnak aregion6-
lis kdzpontokhoz, mig Beszterce 6s Zilah tipikus k6pvisel6i ennek a szintnek. A
k6t alszint kdztitt l6nyeges elt6r6sek mutatkoznak a v6rosi hagyomdnyok, a
l6lekszdm 6s a gazdasdgi szerepkordket illet6en. Nagyb6nya, Szatmdrn6meti 6s
Beszterce kdz6pkorig visszanyril6 vdrosi mrilttal rendelkeznek, mig Zilah akd-
zdpkorban mez6v6ros Q5az-ig az erdllyi pUspdk birtoka), majd a polgdri 6s
els6sorban a szocialista v6rosfejleszt6s idej6n fejl6dtrtt l6tv6nyosan. Az 1950-es
r6gi6beoszt6s Nagyb6nydnak kedvez, amely region6lis kozpontt6 vdlik, majd az
1968-as megy6sit6st kovet6en megyesz6khely szerepet tdlt be. Ebben a tekin-
tetben Beszterce rendelkezik a legnagyobb hagyomdnyokkal, hisz Trianonig
Nagybdnya, Szatm6rn6meti 6s Zilah nem toltbttek be kozigazgatisi szerepkoro-
ket. 1968-at kovet6en azonos feladatri intdzmlnyrendszert lpitettek ki 6s igen
gyors iitemben ndvekedtek. 1989-et ktivet6en iparuk hanyatl6snak indult, de a
hanyatl6s m6rt6ke elt6r6: Zilah 6s Szatmiirn6meti gazdasdga ar6nylag gyors
szerkezetvillt6son ment 6t, mig Nagyb6nya 6s Beszterce helyzete viszonylag
rosszabb.

Nagybdnya (138 ezer lakos 2002-ben) a Nagyb6nyai-medenc6ben, a Gutin-
hegys6g l6b6n6l fekszik. A mi{ramarosi b6nya- 6s iparvid6k kdzpontja, az ot
v6rost (Nagyb6nya, Fels6b6nya, KapnikbSnya, Szindrvdralja 6s Miszmogyor6s)
6s kb. 20O ezer lakost mag6ban foglal6 nagybdnyai agglomerSci6 kdzpontja.
Jelent6s nemesf6m-bdnyilszatSnak koszonhetoen Eszaknyugat-Erd6ly egyik
kor6n iparosodott vid6ke (akkor m6g ,,szatmdri bdnyavid6k" elnevez6ssel).
Magyarorszdgi mlrcdvel k6ts6gtelentil region6lis kdzpontnak min6siilne, egyes
hazai szerzilk is annak tekintik. R6gi v6rosi hagyom6nyokkal rendelkezik, de
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mostani pozici6jdt a szocialista fejleszt6snek koszdnheti, amikor ipari 6s b6-
nydszati kozpontkdnt fejlesztettlk. Ezzel viszont tercier funkci6i szorultak
vissza, ami megakadillyozta abban, hogy sikeresen versengjen Kolozsvdrtal 6s
Nagyv6raddal. Hosszri t6von (1910-2002) is Eszaknyugat-Erddly legdinamiku-
sabb vilros6nak bizonyult a ldlekszdmot illet6en: 1910-ben m6g egy 13 ezer la-
kossal rendelkez6 6s Szatm6rnlmetivonzilskdrzeteheztartoz6 bdnyavdros volt,
mig I992-ben el6rte maximdlis lllekszdmdt (150 ezer lakos) 6s gyakorlatilag
m6r sz6mos kdzponti funkci6 tekintet6ben Szatm6rn6metit megelozte: regio-
n6lis b6nyaigazgat6sdg (Szatmdr, M6ramaros, Beszterce-Nasz6d 6s Hargita tar-
toznak hozzd), fels6oktat6s (nehlzipari-bdnyflszati m6rntlk szakok), eg6szs6g-
iigy stb. Ezt k6vet6en, a 2002-es n6pszi{ml6l6sig lakossdgszdma csiikken, de
m6g igy is a teljes id6szakra 970%o-os noveked6st regisztrfllt. Az utols6 m6sf6l
|vtized n6pess6gcsdkken6se abdnydszat 6s a szinesf6mkoh6szat v6ls6gdval (a
szocializmusban Rom6nia termel6s6nek40%o-6t biztosftotta) hozhat6 kapcsolat-
ba, amelynek ktjvetkeztdben a munkahelyek nagy r6sze a bdnydszatban meg-
sziint, illetve a koh6szatban l6nyegesen lecsokkent. Ennek kovetkezt6ben Nagy-
bdnya 6s agglomerdci6ja az iltmeneti id6szakban v6ls6govezett6 alakult, stag-
n6l6 gazdasdggal 6s magas munkan6lkiilis6ggel. Ehhez ad6dnak a jelentos kor-
nyezeti probl6m6k, amelyek a 2000-ben bekovetkezett ci6nszennyez6ssel csri-
csosodtak. A szomsz6dos megy6kre gyakorolt vonzdsa is jelentos m6rt6kben
csokkent, ez az alapveto oka annak, hogy a v6roshierarchia m6sodik szintjlhez
soroljuk.

Szatmdrndmeti (Il5 ezer lakos) a Kdrpdt-medence nagy v6s6rvonal6n, az
Alfdld keleti perem6n helyezkedik el. Akdrcsak Nagyvdrad, vonz6steri.ilet6nek
6s region6lis int6zm6nyeinek egy r€szdt elveszitette Trianont kdvet6en, l6lek-
sz6m-dinamik6ja is nagyon hasonl6 Nagyv6rad6hoz (230Vo 1910-2002 k6z6tt).
Szatm6rn6meti ipari szerkezete a szocializmusban nem a gdpipana 6piilt, jelen-
t6s maradt a konfekci6ipar, a b6ripar, a fafeldolgozils, az 6lelmiszeripar is, ami
megkdnnyitette 1989 utdn az ipari szerkezetvflltdst. Annak ellen6re, hogy bi-
zonyos ktizponti funkci6kat megtartott (r6mai katolikus piispdki sz6khely, je-
lentos kulturdlis intdzmdnyek), megy6n kiviili vonz6sa csek6ly, 1989-et kbve-
t6en nem szerzett jelent6s fels6szintii funkci6kat hordoz6 int6zm6nyeket.

Beszterce (81 ezer lakos) Eszaknyugat-Erd6ly harmadik v6rosa a l6leksz6m-
novekeddst illet6en (5tr4Vo 1910-2002 kozdtt), annak ellen6re, hogy a II. vil6g-
h6boni jelent6s m6rt6kben 6rintette n6pess6g6t: a vdros 6let6ben meghat6roz6
szerepet i6tsz6 6s etnikailag is ttilsrilyban lev6 n6met 6s zsid6 n6pess6ge szinte
teljes m6rtdkben elmenektilt, illetve megsemmisiilt. A kdz6pkorban jelent6s
kereskedelemmel 6s k6zmiivess6ggel rendelkezo v6ros a XD(. szdzadban
visszaesik, k6s6n kapcsol6dik avasithill6zathoz. A szocializmusban eroltetetten
fejlesztett ipara 1989-et kovetoen dsszeomlott, Beszterce az egyik legszegl-
nyebb t6rs6g ktizpontja.
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Zilah (63 ezer lakos) a Szil6gys6g legjelent6sebb v6rosi k6zpontja. Nagyb6-
ny6t kovet6en a legnagyobb l6lekszdm-noveked6st regisztr6lt 1910 6s 2002
ktiztitt (680Vo). Ennek eredmdnyek6nt sikeri.ilt a XIX. szdzadi riv6list, Szil6gy-
somly6t, a hierarchi6ban megelozni. Az ut6bbival m6g azonos szinten voltak:
1910-ben a l6leksz6muk kozotti kiilonbs6gek jelent6ktelen (Zilah 8 ezer, Szi-
l6gysomly6 6800), ez eglszen 1968-ig nem v6ltozik l6nyegesen (1966-ban
Zilah n€pess6ge 15 ezer, Szil6gysomly66 12 ezer), mig 2002-ben az ar6ny I:4-
re ntjvekszik (Zilah 62 ezer, Szildgysomly6 16 ezer). Ztlah fejlod6se elsosorban
az I968-ban megszerzett megyesz6khelyi st6tushoz kapcsol6dik. 1989 ut6n
kulcsipar6gait sikeresen privatizflltdk (cs6, vezet6kek, gumiabroncs, britor),
ez6rt v iszonyl a g elkeriilte a v61 s 6 gh ely zetet.

A harmadik szint v|rosai kozepes m6retri (25- 65 ezer lakos), 6s kisebb von-
zdskorzettel, de m6g jelent6s szolgflltatdsi szektorral (120-160 szolg6ltat6sok-
ban aktiv/1000 lakos) rendelkez6 telepill6sek. AzBszaknyugati r6gi6ban Torda,
D6s, Mdramarossziget, Nagykdroly 6s Szamosrijvdr tartozik ehhez a szinthez.
Ez sem tok6letesen homog6n szint: Torda, Dds 6s Mdramarossziget kozelebb
dllnak a mdsodik szinthez, nagyobb v6rosok (Torda 6I ezer lakos, M6ramaros-
sziget 44 ezer 6s D6s 41 ezer 2002-ben), jelentos szolgilltatdsokkal rendelkez-
nek, kiilonosen D6s (160 szolgdltat6sokban aktiv/1000 lakos), nagyon j6 hely-
zeti energiilj6nak is kdszdnhetoen (a Kis-Szamos 6s Nagy-Szamos 6sszefolyds6-
n6l, illetve kb. fele t6vols6gra Kolozsv6r 6s Nagyb6nya ktizott). Torda szolgillta-
t6si funkci6inak egy r6sz6t Kolozsv6r vette 6t 6s jelentos ipari funkci6kkal ren-
delkezik (cement, tiveg stb.), ezdrtmdretdhez k6pest szolg6ltat6si funkci6i jelen-
t6ktelenebbek D6shez k6pest (130 szolgdltat6sokban aktiv/1000 lakos). Mdra-
marossziget a Mdramarosi-medence vonz6skozpontja, de igazdn nem tudott fel-
fejl6dni hat6rfekv6se miatt (a romdn-ukrdnhatSr elvdgta tort6nelmi vonzdsterii-
lete jelentos r6szdtol), illetve az6rt,mert a medence keleti r6sz6ben k6t tov6bbi
v6rosi kozpont is konkurense (Fels6vis6 6s Borsa). K6ts6gteleniil mindh6rom
vdros fejl6d6se 6s hierarchiabeli pozici6ja is jelent6sebb lenne, amennyiben
kozigazgatdsi szerepi.iket megorizt6k volna: L920-ig D6s Szolnok-Doboka,
Torda Torda-Aranyos 6s Mdramaross ziget Mdramaros v6rmegy6k kdzigazgatdsi
6s legfontosabb v6rosi kdzpontjai voltak. Szerepiiket meg6rizt6k 1920-1950 kd-
zott is, majd rajonsz6khelyekk6 v6ltak 1968-ig, azt kovet6en kozigazgatdsi
szerepkortik megsz[int, 6s visszaestek a v6rosi hierarchiSban is.

Nagyk6roly 6s Szamosrijv6r kisebb vdrosok (26 ezer lakosa mindkettdnek
2002-ben), k6ts6gteleniil kozelebb 6llnak a negyedik szinthez, de jelentos szol-
gflltatdsi funkci6ik miatt soroltuk a harmadik szinthez. Nagyk6roly szolgi{ltat6si
szektora rendkiviili jelent6s6gu (160 szolgdltatdsokban aktiv/1000 lakos), mig
Szamosrijvr4r tercier funkci6i egy r6sz6t a kozeli Kolozsv6r l6tja el, viszont a
Mez6s6g 6s a Szamos-dombs6g jelent6s r6sz6nek kdfezi vonzdskdzpontjdt.
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Gazdasdgilag eltdro helyzetti vdrosok rorda h6trdnyos helyzeti 6vezet, a
nagym6retii 6s t6ldtzzasztott szocialista ipardnak szerkezetv6lt6sa k6vetkezt6-
ben, mfg a tdbbi v6ros viszonylag sikeresnek bizonyult az 1tmeneti id6szakban:
els6sorban Nagyk6roly (elent6s 6lelmiszeriparral, fontos forgalmi csom6pont
f,gy a szdrazfdldi 6s a vasriti szilllitds szdm6ra), D6s (cellul6z- 6s papiriizeme a
legfontosabb munkaad6) 6s szamosrijv6r (fafeldolgoz6s, bftor, [veggy6rtds),
mig M6ramarossziget (elent6s fafeldolgozds) jelent6s kiilfoldi vend6gmunk6s-
kibocs6t6 funkci6j Sval enyhitett helyzet6n.

A negyedik szint hat kozponti szerepkorii kisv6rost csoportosit, amelyek 16-
leksz6ma L0 ezer (Bdnffyhunyad) 6s 18 ezer (Szildgysomly6) kozott mozog.
Tulajdonk6ppen besorol6suk a fejlett tercier szerepkoriikkel magyar6zhat6,
amely - a felhaszn{lt mutat6 alapjdn - egyes fels6bb szinteken elhelyezked6 vi{-
rosok 6rt6keit is meghaladja. Mindegyik robb mint 150 szolg6ltat6sokban
aktiv/1000 lakossal rendelkezik, egypfuan magas 6rt6keket regisztrillnak: Bel6-
nyes (220) 6s B6nffyhunyad (190). Mindkett6 kiterjedt viddki t6rs6gek vonz6s-
kozpontjai, j6 helyzeti energi6val rendelkeznek (medencekdzpontok: Bel6nyes a
Bel6nyesi-medenc6ben, B6nffyhunyad a B6nffyhunyadi-medenc6ben) 6s t6bb
kozlpszinti szolg6ltat6si intdzm6ny sz6khelyei. Bel6nyes ipara is sz6mottev6
(fafeldol gozds, 6lelmi szeripar) 6s alac s ony az agr 6rf oglalkoztatotta k r 6szar dny a
(4vo), mig B6nffyhunyad ipara kev6sb6 jelent6s, ez6rtmagasabb az agrfirfoglal-
koztatottak r6szardnya (9Vo). Bellnyes tercier szektora els6sorban a kereskede-
lemben, pdnzngyi szolgdltatdsokban, kozigazgatilsban, szoci6lis ell6ti{sban,
eg6szs6giigyi elldtdsban, oktat6sban (nagy hagyomdnnyal rendelkezik) 6s kultri-

foglalkoztatott szem6lyek kb. 40vo-a a szdllit6sokban dolgozik (vasriti csom6-
pont).

sonl6 6rt6kekkel rendelkezik, kisebb demogr6fiai m6retiik ellen6re. A maxi-
m6lis 6rt6keket Nagyszalonta 6s vaskohszikl6s regisztr6lj a, mig Fels6bdnya 6s
MagyarlSpos 6rt6kei alig haladj6k meg a 80-at.
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A hatodik szinten olyan vdrosokat tal6lunk, amelyek 2003-ban 6s 2004-ben
szercztdk v6rosi rangjukat: Szdkelyhfd, Erd6d, Fels6szelistye, Nagysomkrit,
Miszmogyor6s 6s Siilelmed. Ezekhez ad6dnak azok a kisv6rosok, amelyek na-
gyobb 6s fejlettebb szolgdltat6sokat nyrijt6 v6rosok kdzvetlen vonz6skdrzet6ben
vannak: Di6fds, Vaskoh 6s Kapnikbfinya. Az ut6bbiak b6nyav6rosok, mig az
els6 alcsoporthoz tart6z6k eros agrdrjelleggel rendelkeznek, els6sorban Felso-
szelistye (70Vo agrdrfoglalkoztatott), Szdkelyhid (30Vo) 6s Erdod (20Vo). L6lek-
sz6muk egy kiv6tellel (Sz6kelyhid,12 ezer) nem haladja meg a l0 ezer lakost, a
legkisebbek Di6fds (2500 lakos) 6s vaskoh (3300 lakos). A szolg6lratdsokban
dolgoz6 aktivak ezer lakoshoz viszonyftott szdma itt regisztrdlja a legala-
csonyabb 6rt6keket: kevesebb mint 80, vaskoh kiv6tel6vel (100). Rendkiviil
alacsony 6rt6kek is elofordulnak mint Stilelmed (30) vagy Miszmogyor6s (40),
bizonyitva, hogy ezen a szinten a v6rosok szolgdltatdsi funkci6i hi6nyosak 6s
vonzdsi potenciSlj uk alacsony.

I .4. Az rij teleptil6shill6zat-f ejleszt6si strat6 gi a

A 35I/200L 6vi torv6ny az Orsz6gos Teriiletfejleszt6si Tervr6l 4. fejezete Ro-
m6nia telepiil6sh6l6zat-fejleszt6si strat6giSj6t fogalmazta meg. A t6rv6ny tele-
piil6seket hat kateg6ri6ba sorolta 6t krit6rium alapjdn (fdldrajzi helyzet, n6pes-
s6g, hozzdf6rhet6s6g, gazdasSgi funkci6k 6s int6zm6nyi hil6zat 6s infrastruk-
trira fejlettsdgi szintje) (53. dbra):

- 0: Bukarest;
- I: 11 orsz6gos 6s eur6pai jelent6s6gii municipium, ebb6l Eszaknyugat-

Erd6lyben Nagyv6rad 6s Kolozsv6r;
- II: 81 region6lis 6s megyei jelent6s6gii municipium, ezek ktrzi.il a vizsg6lt

r6gi6ban: Nagyb6nya, M6ramarossziget, Szatm6rn6meti, Nagyk6roly,
Zllah, Torda, D6s, Szamosrijv6r 6s Beszterce;

- lrr: r72 kist6rs6gi vonzdskorzettel rendelkezi| v6ros, ebb6l 30 Eszak-
nyugat-Erd6lyben;

- [V: kozs6gkozpontok;
- V: falvak.

A fenti rangsorol6s szerint illlapitjdk meg a helyi ad6k 6s illet6kek m6rt6k6t,
amely a fels6 rangri telepiil6seken a legmagasabb 6s ar6nyosan csokken az ala-
csonyabb rangok irdnyfiban. Az urbanizdci6 k6rd6skore szempontjdb6l fontos,
hogy a torv6nyben rijrafogalmaztdk a v6ross6 nyilv6nit6s, illetve a municipiumi
s tdtus megs zerz6s6nek felt6teleit (3 8. t dbl dzat).

1 8 1
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53.6bra

A telepiil4sek hierarchizdldsa rangjuk alapjdn ds vdroshidnyos tdrsdgek
az Ors zdgo s Te rilletfejle sztd si Tervben

Jelmagyardzal; 1 - I-es rangf telepUlds; 2 - II-es rangrl teleptilds; 3 - Vdroshi6nyos z6nik,25-30
km-es sugarf tertileten; 4 - Az OTFT I-es szekci6j6ban javasolt aut6p6lya szakaszok; 5 - Az
OTFT l-es szekci6jdban javasolt gyorsutak; 6 - Az OTFT l-es szekci6j4ban javasolt reptil6-
terek.

Forrds: Benedek, 2006.
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A torv6ny ot rangsoroh{si krit6riumkateg6ri6t emlit:
- foldrajzi fekv6s,
- n6pess6g,
- megkozelithet6s6g,
- gazdasdgi funkci6k,
- felszerelts6gi/elldtotts6gi szint.

. 
A 0' 6s I' kateg6riSjri vdrosi telepi.ildseket a koverkez6 krit6riumok alapjdnhatdroztdkmeg:

- nemzetkdzi lrdekelts6gii, geostrctlgiai foldrajzi fekv6sti, nemzetkozi
fontoss6gri kozleked6si ritvonalakon fekv6 v"6rosok, ameryek fontos
fej l6d6si kdzpontokat k6peznek;

- lakoss6guk minimum 200 000 f6, munkaer6forr6suk rugalmas, magasszahk1p zetts 6 gii, s aj 6t identitds s al rendelkeznek :- 
i9 

meqkgzelithet6slg a p6neur6pai 6s orszdgos kozleked6si h6r6zat foutvonalaln:
- gazdasdgukat a szekunder 6s tercier ilgazatokfunkci6i uralj6k.- megtaldlhat6k benni.ik: nemzetk6zi, orsz6gos vagy regiondris fontossdgri

politikai, jogi 6s gazdasilgi dont6shoz6 iitezmiiyet<i nemzetkozileg el_ismert orsz6gos 6s region6lis int6zm6nyek (pl. kongr".rrus- 6s konferen_
ciakOzponrok, ki6lrft6si 6s v6sdrteriile;k sil.) ; n"irrtiori int6zm6ny ek6lland6 sz6khelye_i (pl. kiilftirdi c6gek 6s bankok stb.); ttilonre re szerveze_
tek, amelyeknek fi6kjai,le6nyv6[ilatai, kirendeltsdjei vannak kiilford6n;
egy6b l6tesitm6nyek az oktatils 6s kutar6s, eg6szs6g"tigy lninitat 6s k6r_hdzak), kultrira, kereskederem, m6dia (nemietkozi";;, region6lis refe_detts6ggel ds sz6r6si kdrzettel stb
lem (ktirnyezetv6delmi iigynoks6g
irod6k), vizell6t6s 6s -elvezetds (,
gyij t6rends zerek, viztisztit6illlon
piisp6ks6gek, egyhlzmegy6k stb.l
kozi repi.il6terek, az eur6pai var
nemzetkozi lefedetts6gii postaszol
6s nemzetbiztons6g tertilet6n.

^^! *"syeszdkhely szerepdt betolt6 municipiumok n6pess6ge 50 ezer 6s200ezer kozott mozog, voizilskorzet6be 200-5b0ezer lafos tartozik, szolg6r-tat6si hat6sugara 60-80 km' legaldbb k6t fd kozleked6si rendszerhez kozvetlenhozzdflrese van, gazd,asilgi iunkci6i a szekunder 6s tercier kgazatokbatartoznak, s felszereltslglelldtotts6gi szintjiikre jellemz6, t6bb;k koz6tt, a ko_
1etk9z9 int6zm6nyek megl6re: megyei fontoss6gri poritikai, klzigazgatksi, jogi
dbnt6shoz6 intdzmdnyek' oktatr{si 6s kutat6si iitdzmenyek iieisoronn oktat6si
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int6zm6nyek stb. ), ktizeg6szs6giigyi int6zm6nyek (k6rhdzak stb. ), kulturr{lis in-
tdzmdnyek (kultrirh6zak stb.), kereskedelmi kdzpontok, kereskedelmi kamar6k,
legaldbb 200 f6r6hely hdromcsillagos szi{llod6ban, megyei sajt6, bankfi6kok,
sport- 6s szabadidos l6tesitm6nyek (6llatkert, sportcsarnokok stb.), kornyezetv6-
delmi iroddk, vizellfltdsi 6s -elvezet6si rendszer, plispoks6gek, egyh6zmegye-
sz6khelyek, vasrit6llomdsok, aut6busz-6llomdsok, kozsz6llit6s, automata tele-
fonkozpontok, posta stb.

Az egydb municipiumok kateg6ri6ba sorolt v6rosi teleptil6s lakoss6gdnak a
szdma 25-:70 ezer kozott mozog, vonz6skorzet6nek ndpess6ge 30-100 ezer f6,
szolgdltat6sainak hat6sugara kb. 20 km, kdzvetlen hozzdf1rdse van vasfthoz,
orsz6gos jelent6s6gii rithoz, megyei fithoz, 6s konnyii megkozelithetos6g a
vonz6skorzet€be tartoz6 telepiil6sek sz6m6ra, primer, szekunder 6s tercier
gazdasdgi funkci6kkal rendelkezik, ell6totts6gi-felszerelts6gi szintje pedig a
kdvetkezoket foglalja magdban: kozigazgatdsi sz6khelyek, pi4rtsz6khelyek, bir6-
s6g, iigy6szs69, gimndziumok, 6ltalSnos lfceumok, 6ltal6nos k6rh6z, miivelod6si
h6z, ktilonf6le kereskedelmi egys6gek, legal6bb 50 f6rohely h6romcsillagos
sz6lloddban, pdnzigyi-banki egys6gek fi6kjai, sporttermek, kdrnyezetv6delmi
felszerel6sekkel rendelkezo szolgdlatok, vizell6t6si 6s -elvezet6si rendszer,
esperess6gek, par6kidk, vasft6llom6s, aut6busz6llom6s, posta, telefonkozpont,
rend6rs6g stb.

A III. rangrt vdrosi telepilI4sek kateg6ri6ba sorolt telepiilds vdros, Nagysza-
lonta kiv6tel6vel, amelyet nemr6g nyilv6nitottak municipiumm6, lakossi{ga 5-
30 ezer ktrzott mozog, vonz6skdrzetdnek n6pess6ge 5-40 ezer f6, szolgilltatilsai-
nak hat6sugara kb. r{.l_-r2 km, kozvetlen hozzifdrlse van vasfthoz, orszilgfit-
hoz, megyei rithoz 6s kdnnyii megkdzelfthet6sdg a vonz6skorzetdbe tartoz6 tele-
pi.il6sek szdmdra, primer, szekunder 6s tercier gazdasdgi funkci6kkal rendelke-
zik, ell6tottsdgi-felszerelts6gi szintje pedig a kdvetkezoket foglalja mag6ban:
polg6rmesteri hivatal, bir6s6g, tigy6szs6g, torv6nysz6k, kozjegyz6i iroda, li-
ceumi oktat6s, 6ltal6nos k6rh5z vagy k6rhdzr€szleg, miivel6d6si h6z, illtaldnos
ilruhdzak, kistermel6i piac, legalSbb 50 f6r6hely hdromcsillagos sz6lloddban,
pdnzi.igyi-banki egys6gek fi6kjai, takar6kp6nzt6r, sporttermek, kornyezetvl-
delmi szolg6lat, vizell6t6si 6s -elvezet6si rendszer, imahda aut6busz6llom6s.
esetleg vasritdllom6s, posta, telefonkozpont, rendor6rs stb.

A kiilonb6zo rangri v6rosok rangsoroldsi krit6riumainak6s az adott v6roso-
kat felsorol6 list6k elemz6s6b6l kidertil ezek osszetett volta, br{r megfigyelhet6,
hogy a rangsorolds els6dleges eleme tovi{bbra is a ranglmdret szab6ly: egy v6ros
rangja kdzvetleniil bsszefiigg a n6pess6gben m6rt nagysdgdval. A lakosok
sz6ma, ak6zigazgat6si funkci6 mellett meghatdroz6 szerepet jfitszik a v6rosok
rangsorol6sdban ebben a r6szben. Ha az int6zm6nyell6totts6g list6j6t alaposan
ellen6rizztik, 6szrevessziik, hogy nagyon sokat ezek kozil az 6llam biztosit,
mint p6ld6ul a politikai,kozigazgatdsi, a polgdri rendfenntart6, a k6rnyezetv6-
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delmi stb. intdzmdnyeket, s igy ezek elhelyezlsdrll az 6llam kdzpontilag ddnt.
Ugyanakkor megfigyelhet6 a II. rangd telepi.il6sek heterog6n jellege: vannak
koztiik azl rangfi vdrosokhoz nagyon kozel6116 vi{rosok is, mint Nagybdnya 6s
Szatm6r, egytitt olyanokkal, amelyek kdzelebb 6llnak a IIL rangri v6rosokhoz,
mint Nagyk6roly vagy Szamosrijvdr. Ugy gondoljuk, hogy a lakoss6g sz6tm6t
nem sztks6gszeri ennyire abszolutizfllni. Egy vi4ros rangj6nak szempontj6b6l
sokkal fontosabb a gazdasdgi 6s t6rsadalmi intlzmlnyell6tottsdg, amely re6lis
v6rosi 6letszinvonalat biztosithat. Emellett a t6rvdny a 0. 6s L kateg6ri6jf vdro-
sok eset6ben krit6riumk6nt ttnteti fel az identitdst, abban az lrtelemben, hogy a
lakosok egyidejiileg kell tudj6k azonositani a vdros sajdtos jelleg6t 6s ennek az
azonos rangri v6rosok csoportj6hoz val6 tartozdsdt. Nem tudjuk, hogy llteznek-
e a v6rosok polgdrainak identitdsdval kapcsolatos empirikus tanulm6nyok, ame-
lyekre a rangsoroldst alapozt6k, de rigy v6ljiik, az,hogy valamely v6ros II. vagy
III. rangri, m6g nem jelenti azt, hogy nincs identitdsa. Ami az azonos rangt
viirosok csoportjdhoz (0. 6s L) val6 tartozds tudat6t illeti, nem hissztik, hogy a
v6ros lakossdgdnak tlntudata a vdros rangja szerint alakul. Sokkal fontosabbak a
v6rosi civilizdci6 hagyom6nyai, valamint annak a tort6nelmi r6gi6nak a b6lye-
ge, amelyhez avdtos tartozik.

Ez az els6 torv6nyszdveg 1945 ut6n, amelyben a v6ross6 nyilv6nit6st bizo-
nyos, j6l meghatdrozott mennyis6gi felt6telek teljesft6s6hez kapcsoljdk. Ezek
elemz6se alapjdn megfogalmazhatunk egy pdr megjegyz6st:

- A ,,lakossdgsz6rrt'krit6rium d6l-eur6pai orsz6gok (Spanyolorszdg, Olasz-
orszdg) vagy Hollandia gyakorlatdhoz k6pest alacsony 6rt6keket illlapit
meg, mfg az 6szak-etx6pai gyakorlathoz viszonyitva ezek az 6rtdkek ma-
gasak. M6gis elmondhatjuk, hogy ennek a felt6telnek ardnylag sok vid6ki
telepiil6s felel meg Ronri4nii4ban, 6s az igazi neh6zs6gek majd a tov6bbi
felt6telek teljesft6s6ben mutatkoznak;

- Az el6bbi felt6telt relativizflljdka gazdasdgi, szoci6lis 6s infrastruktur6lis
krit6riumok, amelyek teljesit6se jelenti majd a legfontosabb neh6zs6get a
v6rosi stStus megszerzdsiben. Tulajdonkdppen m6r megl6v6 v6rosok nem
teljesitik a torv6ny 6ltal megszabott rij felt6tel rendszert;

- A 38. tdbldzatban megfogalmazott felt6telek alapvet6en €rra clloznak,
hogy az rij vdrosi kdzpontok vonzdskdrzeteik ar6nylag sz6les skdldjri szol-
gdltatdsokat biztosft6 ktizpontjaiv6 villjanak, csokkentve ezlltal a kozszol-
g6ltat6sok teriileti sz6rdsdt 6s az ehhez kapcsol6d6 miiktjd6si kdlts6geket;

- A k6rnyezetmin6s6g v6delm6t c6lz6 feltltelek bevezet6se a v6ross6 v6l6s-
nak egy tikol6giai dimenzi6t is nyrijtott.

Ugyanakkor a 35I/200I-es torv6nyben lehatdrolt6k a v6roshi6nyos t6r-
s6geket, ezeknek fejleszt6s6t tiizve ki a teriiletfejleszt6s egyik alapc6ljdv6.Ezek
olyan vid6ki kist6rs6gek, ahol egy 25-30 km'-es korzetben nincs v6ros, meg-
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jelolve ezilltal a ktizpontilag ir6nyitott trbanizdci6 c6lteriileteit. Eszaknyugat-

Erd6lyben n6gy vdroshi6nyos t6rsdget hat6roltak le:

- Bihar megye d6li r6sz6n, a Nagyv6rad-Nagyszalonta-Bel6nyes hiirom-

szdg kdzotti v6roshi6nyos teriilet;
- Szililgy megye d6li rdsz6n, a Szildgysomly6-Zllah-Zsib6 v6rosvonalt6l

d6lre elhelyezkedo tertileten, amely a Meszes- 6s R6z-hegys6g el6ter6t

foglalja mag6ban;
- a Szil6gy, Kolozs 6s Mdramaros megy6k Nagy-Szamos viilgyi perif6rikus

teriiletein elteriilo 6s a Dds-Zsib6-Nagyb6nya h6romszogbe be6kel6d6
ovezet;

- a Mez6s6g.

A torv6ny megteremti az agglomerdci1s tdrsdgekl6trehoz6s6nak a lehet6s6-
g6t is, a f6vdrosi vagy els6rangri telepiil6sek t6rs6g6ben talSlhat6 kozigazgatdsi-
teriileti egys6gek tdrsul6s6val, azzal a c6llal, hogy meger6sits6k a fejleszt6si fo-

lyamat sor6n a komplementarit6st (7. $). Ezek a t6rsul6sok k:rdolgozz6k a r1gi6
fejleszt6si programj6t, de nem rendelkeznek jogi szem6lyis6ggel' Az agglome-
r6ci6s t6rs6g elnevez6s tldilzds, tekintve a metropolisz t6ts6g fogalomnak a jelen-

t6s6t (nagyon nagy n6psiiriis6g 6s be6pitetts6g, a n6pess6g milli6s nagys6grendii
stb.). Ugyszint6n a nagyvdrosi agglomer6ci6k ktiriil (nem tudjuk, a torvdny 6ltal
megszabott mely telepiil6srangok tartoznak ide) fejlesztdsi ijvezeteket lehet ki-

alakitani, amelyek hat6r6t, mriktid6si idej6t, kdzigazgatdsi keret6t 6s az ezekben
kin6lt kedvezm6nyeket a tdrv6ny fogia el6irni.

Osszefoglal6sk6nt megSllapithatjuk, hogy Eszaknyugat-Erd6lyben jelent6s

m6rt6kben megv6ltozott a falusi 6s v6rosi n6pess6g ar6nya, de az trbaniz6ci6
ritmusa nem haladta meg az orsz6gos 6tlagot, ez6rt az urbanizdci6s szint minden
megvizsg6lt peri6dusban enyh6n elmaradt az orszSgos 6tlag6rt6ktol. A r6gi6 n6-
pess6g6nekjelent6s r6sze tov6bbra is viddken 6l(47Vo), a v6rosi n6pess6g nagy-
v6rosi koncentr6ci6ja 1977 ut6n ugyan m6rs6kl6ddtt, de tov6bbra is jelentos: a
v6rosi n6pess6g ttjbb mint fele (55Vo) n6gy, 100 000 lakosndl ttibbet sz6nl6l6
viirosban 61. Eszaknyugat-Erd6lyre nem volt jellemz6 1968-ig azon - egy6bk6nt
orsz6gos szintri - pr6b6lkoz6s, hogy ktilonbdz6 koztes telepiil6si kateg6ri6k
lltrehozilsdval mesters6gesen novelj6k a v6rosi n6pess6g ardnydt.1930-hoz k6-
pest az urbariz6ci6 tertleti kiilbnbs6gei jelent6s v6ltoz6sokon mentek 6t, az lur-

banizSci6s szintje 1948 6s 1977 k)zott n6tt jelent6sebben, arnir azzal magyarSz-
hat6, hogy a szocialista iparosodds 6s urbaniz6ci5 els6 szakaszai a fejlettebb 16-
gi6k er6forr6sainak 6s infrastruktrir6j6nak felhaszn6l6s6val ttirt6nt (Hunya,

1990; Varga, 1998), ami egy teriiletileg er6sen koncentr6lt iparosod6st 6s urba-
niz6ci6t eredmlny ezett. Az I 970-es 6vekben elinditott telepiil6sfej leszt6si poli-

tika a kozdpszintii v6rosok robban6sszerii fejlod6s6hez vezetett, az 1980-as
dvekben viszont mdr az als6szintri kisv6rosok szdma ndvekedett. A v6rosi n6-

r87



188 6szerNvucar-eRoEr.v

pess6g ardnydnak noveked6s6t alapvetoen k6t folyamat mozgattai a falu-vi{ros
migr6ci6 6s a falusi teleplil6sek vi{ross6 nyilv6nft6sa.

A vizsg6lt id6szakban nem csak a v6rosok gazdasdgi alapja 6s hierarchikus
rendszere alakult 6t, hanem etnikai szerkezete is: a zsid6 6s n6met n6pess6g
szinte teljess6ggel elttint, mig az els6 vil6gh6borri el6tt domin6ns magyars6g
ardnya a v6rosokban207o-ra esett vissza.

Az utols6 6vekben jelentkez6 dtmeneti urbanizici6 6jb6l az als6 v6rosszintet
hivatott er6siteni, de a viirossd nyilvdnitds torv6nyes keretdnek nagym6rt6kii
mell6z6s6vel. Ez a tendencia meger6sfti a politikai voluntarizmus v6rosfej-
leszt6si t6nyezok6nt val6 fell6p6s6t. A politikai elit az 6tmeneti id6szakban a
2000-2004-es korm6nyz6si ciklusban hasznfllta fel elso alkalommal a v6rossd
nyilvr{nft6s k6rd6sktlr6t politikai hatalomszerzdsi (vagy megtart6si) eszkozk6nt.
A kovetkez6 6vek bebizonyitjilk, hogy ez egyszeri kis6rletnek bizonyul-e,
avagy immdr a politikai hatalom gyakorlds6nak bevett eszkdz6v6 v6lik.


