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A romániái úgynevezett településfejlesztési tervek. 
Összefoglaló jelentés 

 
 Romániában az elmúlt hónapokban megfogalmazott irányelveket aktualizálva 
országos kampány indult a településrendezéssel kapcsolatban.  A megyei 
néptanácsoknak rövid határidõkkel operatív terveket kellett kidolgozni a radikális 
központi elképzelések megvalósítására.  A sajtóban megjelent közlemények alapján 
most arra lehet következtetni, hogy a tervezett intézkedések -- megvalósulásuk 
esetén -- a várhatóan súlyos gazdasági, környezeti és szociális következményeken 
túl, a történeti és mûvészeti emlékek jelentõs pusztulásával is fognak járni. 
 
 A Kolozs (Cluj)-megyei (Igazság)* és román (Faclia) nyelvû napilapokban 
1987. június 5-én közzétett tájékoztatás szerint a jelenlegi koncepció fõbb elemei 
a következõk:  a mezõgazdaság rendelkezésére álló terület növelése és a meglevõ 
településhálózat korszerûsítése érdekében 2000-ig: 
 
 1. jelentõsen csökkenteni kell a falusi települések számát és területét; 
 
 2. a városok vertikálisan kell fejleszteni, éspedig kizárólag a 

városközpontokban felépítendõ sokemeletes tömbházakból és az azokat 
kiszolgáló kommunális egységekbõl álló lakótelepek révén. 

 
 A falvak vonatkozásában ez azt jelenti, hogy a fejlõdésképtelennek ítélt 
településeket, tanyákat a jelzett idõszak végéig fokozatosan "gazdaságilag 
fejlõdõképes" helységekbe kell összpontosítani (koncentrációs településeket), a 
fejlesztésre szánt településeken pedig a "szóbanforgó helységek összlakosságának 
megfelelõen" 2-3 emeletes épületeket emelnek.  "A helységek beépíthetõ övezetein 
kívül esõ lakásokat" -- vagyis vélhetõen a falu egyéb részeit -- felszámolják, a 
lakosokat az új tömbházakba költöztetve.  Mindez következetesen megvalósítva az 
összes település teljes elpusztításával egyenértékû.  A "fejlõdõképesek" helyén 
újakat építenek, a többit felszámolják.  Csak Kolozs-megye vonatkozásában az 
elõbbibe 133, az utóbbiba 172 település tartozik. 
 
 A városokkal kapcsolatban ezt olvashatjuk:  "A felépítésre váró tömházakat 
és lakónegyedeket csak a központi övezetekben szabad elhelyezni, ami biztosítani 
fogja a lakosok számára szánt földterület nagyságának lényeges csökkentését."  Ez 
a követelmény csak a történelmi városközpontok részleges, vagy teljes lebontásával 
elégíthetõ ki.  Hírek szerint Kolozsváron (Cluj), Nagyváradon (Oradea), 
Marosvásárhelyen (Tirgu Mures) a közelmúltban épp ilyen terveket dolgoztak ki.  
 
 A kivánt fejlõdés erdeményeként Kolozs-megye területén 7 800 hektár 
mezõgazdasági területet nyernek.  Ez az adat világosan utal a nagyszabású bontási 
tervekre.  (Egy falu beépített területe nagyjából 60-200 ha körül mozog.)  A 
jelzett intézkedések alapjául szolgáló "Rendezési Törvény"-nek megfelelõen a 
Kolozs-megyei néptanács egyebek közt elhatározta, hogy: 
 
 1. 1987. június 30-ig elkészítik az összes város és leendõ községi 

központ rendezési tervvázlatát; 
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 2. november 30-ig a részletes operatív terveket; 
 
 3. szintén június 30-ig kidolgozzák a következõ helységek új 

központjainak részletterveit:  Boncida, Alsószentmihályfalva, 
Kelecel, Páncélcseh, Mócs, Cege, Csucsa, Várfalva, Kolozs, Nagykapus, 
Gorbó, Kissebes, Aranyoslóna, Szék, Tordatúr, Egerbegy, Körösfõ és 
Kisbánya; 

 
 4. fokozzák a városközpontokban már megkezdett építkezések ütemét. 
 
 A 3. pontban felsorolt falvak felének jelentõs, vagy többségi magyar 
lakossága van, a középkorig visszanyúló települési, építkezési és néprajzi 
hagyományokkal. 
 
 E tervek nyilvánvalóan korántsem fognak maradéktalanul megvalósulni, de már 
az elsõ nekilendülésben komolyan lehet számolni a magyar, és minden bizonnyal az 
erdélyi német kultúra jelentõs városi és falusi emlékeinek tömeges pusztulásával.  
Ezt az aggodalmat reálissá teszi az a román város építészeti gyakorlat, amely 
teljes mértékben mellõzi a történelmi és kulturális értékek védelmére és 
megõrzésére, nemzetközileg elfogadott elveket;  csakúgy, mint a román 
mûemlékvédelem tiszteletre méltó hagyományait.  Itt emlékeztetnünk kell arra, hogy 
a román mûemlékvédelmi hivatalt (Directia Monumentelor Istorice) 1977-ben egy 
váratlen elnöki rendelettel feloszlatták, azóta tehát ez a szakigazgatási terület 
Romániában teljesen gazdátlan.  Erre a célra az építésügyben sem pénzkeretek, sem 
szakemberek nincsenek.  Az idevágó szakmák (mûvészettörténet, régészet) egyetemi 
oktatása is megszünt. 
 
 Figyelemre méltó körülmény, hogy hivatalosan hangoztatott román vélemény 
szerint a "modernizációs" terveikkel összefüggésben felmerülõ kifogások egy része 
azzal kapcsolatos, hogy "bizonyos körök" a nemzetiségi kérdésre való hivatkozással 
Romániát elmaradottságban akarják tartani.  Erre az Erdély Története kapcsán 
összehívott, úgynevezett Magyar és Német Nemzetiségû Dolgozók Tanácsainak ûlésén 
(1987. február 26.) elhangzott egyik felszólalás is utalt. 
 
 Az idézett kolozsvári napilap cikke így fejezõdik be:  "a 
településrendezési tervek végrehajtóinak mindent el kell követniük, hogy mindaz, 
amit a szocialista építés e fontos területén felépítünk és megvalósítunk, 
maradandó legyen és tükrözze mélységes felelõsségérzetünket az elkövetkezõ 
nemzedék jövõjéért, boldogulásáért."  Ez nem egyszerû szóvirág, hanem kifejezõdik 
benne a tervezett változások nagyságrendje és nacionalista jellege is. 
 
 A fentiekbõl kitûnik, hogy a településfejlesztéssel kapcsolatos román 
törekvések -- eltekintve attól, hogy minden bizonnyal Románia társadalmának 
egészére nézve károsak --, súlyosan sértik a romániai magyar nemzetiség és ezen 
keresztül az egyetemes magyar kultúra értékeit.  Miként a németét is. 
 
 Számítani lehet arra, hogy a tervek már végrehajtásuk megkezdése elõtt 
foglalkoztatni fogják a nemzetközi közvéleményt is.  A new yorki magyar rádió 
mûsorában -- hírügynökségünktõl átvett jelentés alapján -- már 1987 májusában 
szerepelt ez a kérdés, a Kovászna-megyei falvak rombolásáról szóló hír kapcsán.  
Figyelemreméltó, hogy Mihail Gorbacsov -- bukaresti látogatása során -- a 
nyilvánosság elõtt is világosan elmarasztalta az ilyen típusú "modernizációs" 
törekvéseket. 
 
                        
 
*  V. Trifa:  "A helységrendezés színvonalának emelése."   Igazság (az RKP Kolozs-
megyei lapja).  1987. június 5. 
                                                                           




