gazdasági főiskola professzora meg van győződve róla. hogy
a bíodinamikus gazdálkodás jelenti a jövőt Románia mezőgazdasága számára" - tájékoztatott róla E. Fuchs. Készen
állnak rá, hogy átvegyek az erre szóló kiképzést a főiskolá
jukon cs rendelkezésükre álló földterület egyrészét biodina
mikus módszerrel műveljék meg. és ehhez gyakorlati és
elméleti segítséget kértek.
E- Púchs és a román Nemzeti Bank igazgatója egy bank
alapitásáról is tárgyalt, amelyre egymillió lejt már félretet
ték.
Megfelelő továbbképzési módszerekre van szükség amel
lett, hogy a kísérleteket az egész országban ismertessek.
Elsőnek Ludisor falu alapit új szövetkezetét és állítja át
mezőgazdaságát a biodinamikus módszerre.
Egyelőre megvan a pénz annak a bukaresti tanárképző
szemináriumnak a finanszírozására, amelyben jelenleg kb.
120 főiskolás és diplomás Waldorf-tanitóvá képezi át magát.
A német külügyminisztérium elsőre nagyon nagyvonalúan
megszabott hozzájárulásából csak egy részösszeget lehetett
a Waldorf-szemináriumra fordítani. Ezeknek az eszközöknek
a német kisebbség támogatására való igénybevételéhez
előfeltétel saját hozzájárulás vállalása a szeminárium mű
ködtetői részéről. Erre a célra adományokat gyűjtenek.
A Waldorf-pedagógia iránti érdeklődés Oroszországban
nagyobb a vártnál. Az újonnan mcgnyilt moszkvai tanárkép
ző szemináriumot délelőtt kb. húszán, esti tagozaton
huszonötén látogatják. Az oktatók többségükben nyugatról
jöttek, de művészeti szakokat oroszok is tanítanak. Ezenkí
vül két-ket egyhetes, a Waldorf-pcdagógiába bevezető tanfo
lyamot tartottak óvónők, illetve tanítók számára. Ezeket a
tanfolyamokat átlag 90-100 érdeklődő látogatta. Dr. Anatolij
Pinszkij. az Orosz Szabadegyetem Waldorf-oktatószcmináriumának vezetője említette meg ezeket a számokat december
10.-én a majna-frankfurti Waldorf iskolában tartott előadá
sában. Az érdeklődés különösen azért ilyen nagy. mondta,
mert az érintettek egyetértenek abban, hogy az állami iskolaügy "maga a csőd.
Az új Waldorf-mozgalom azzal kezdte tevékenységét, hogy
ünnepeket szervezett a gyerekeknek (Mihály-nap, ádvent.
stb.). Dacára az akkor még érvényes valllási ünnepekre
vonatkozó tilalomnak, ezeken annyi gyerek vett részt, hogy
a résztvevők számát nemsokára korlátozni kellett. Ebből a
tevékenységből hamarosan született egy óvoda az Arísztote
lész Klub keretében Pinszkij 1992 nyarára várja az első
Waldorf-iskola alapítását és biztos benne,
hogy a
Waldorf pedagógia egyes elemeit állami iskolákban is alkal
mazni lehet majd.
Az új szlovén oktatási törvény első tervezetét pedagógus
körökben csalódással vettek tudomásul. Miután több meg

beszélés folyt az oktatási miniszterrel és az illetékes hatósá
gokkal. megígérték, hogy rövidesen lesznek szabad iskolák
Szlovéniában. Ettől függetlenül Waldorf-pcdagógusok Ljubjanában tisztázták azokat a jogi lépéseket, amelyek egy
Waldorf-iskola alapításához szükségesek. Annál nagyobb
volt a csalódásuk, hogy a nemrég előterjesztett törvényterve
zet szigorúbb állami ellenőrzést irányoz elő, mint az eddigi.
Bár nem zárja ki a szabad iskolákat, az igazgatók kinevezé
se a hatóságok illetékességébe tartozna.
Egy maríbori Waldorf-pedagógiai konferencián elfogadták
egy minisztériumnak címzett nyílt levél szövegét és a ljubjanai 'Kortina" Waldorf-iskola is tiltakozott. A 'Kortina
munkatársai egy pártokon felüli "Új Fórum" felállításán
fáradoznak, amely elsősorban az oktatás szabadságáért akar
küzdeni.
Miután a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság oktatá
si bizottsága a Helias vor Őrt alapítvány meghívására mégis
merkedett a pluralista holland oktatási rendszerrel, az
alapítvány január végén viszontlátogatásra ment Prágába és
ott három órás megbeszélést tartott a .szövetségi parlament
ben. A parlament előtti beszédében Comclis Boogcrd, az
alapítvány elnöke részletesen és szakszerűen ismertette a
pluralista iskolarendszert és arra kérte a képviselőket, mű
ködjenek közre az állami oktatási monopólium lebontásá
ban. Elgondolásai hátteréül Boogcrd röviden a társadalom
hármas tagozódását jelölte meg.
A küldöttséget a prágai Jana Mildcrova és a pribrami
Ncjcdlo úr kísérte, akik részt vesznek a Cseh és Szlovák
Szövetség Köztársaság-beli Waldorf-iskolák alapításában. A
cseh-szlovák rádió és televízió nagy érdeklődést mutatott
Boogcrd látogatása kapcsán a téma iránt, aki az új iskolatörvény közeli elfogadására számit, a Prágában sürgető
döntési kényszer miatt.
Március 19-én Sehaffhausenben cseh meghívottak jelen
létében
baráti
kört
alapítottak
a
csehszlovákiai
Waldorf-mozgalom támogatására. A kör személyes kapcsola
tot tart sok olyan kezdeményezéssel és személlyel, aki a
Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaságban a Waldorf-peda
gógia megalapozásán fáradozik. Nyolc óvodában, egy első
osztályban és két gyógypedagógiai iskolában kezdtek már
oktatók Rudolf Steiner pedagógiájának elemeivel dolgozni.
Körülbelül ötvenen vesznek reszt egy öthetes szemináriu
mon. Az első iskolák megalapítása küszöbön áll. A baráti
kör adományokat szándékozik gyűjteni, hogy az embereket
anyagokkal lehessen ellátni, és hogy lehetővé tegyék svájci
Steiner-iskolák látogatását. Körülbelül ötven vendéghallgatót
várnak a kővetkező hónapokban Basclbe, Bernbe. St. Gallcnbe és Zürichbe.

Perczel Károly:

A MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS TERVEZÉS
TÖRTÉNETÉHEZ (RÉSZLETEK)
...Ilyen jellegű tervezés 1945 előtt
nem volt. Bár előzményeképpen igen
hasznos volt az a közigazgatási szem
pontú országos elemzés, amit a Magyari-féle és a Teleki Pál-féle. majd az Ál
lamtudományi
Intézetben Bibó és
Mattyasovszky végeztek.
...A Magyarországon 1946-tól kezdő
dött tervezés realisztikusabb volt. Bár
ez is a rombadólt ország helyreállítá
sát, újjáépítését tűzte ki célul, az Or
szágos Építésügyi Kormánybizottság,
ahol akkor dolgoztam, és az Újjáépítési
és Közmunkaügyi Minisztérium fő esz
köze a romhelyzetfelmérés, a rombon
tás és a helyreállítás volt.
...A földreform 1945 és 1948 kifzőtt
az ország egész társadalmát megmoz
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gató és átalakító változás volt. A nagy
birtokokat kis paraszü parcellákre osz
tották, és ez teljesen megváltoztatta a
falvak helyzetét is, mert egyúttal
400000 házhely kiosztásával is együtt
járt. Az űj gazdák a földön kívül új
házhelyet is kaptak. A házhelyekül
szolgáló telkeket is a helyben választott
földosztó bizottságok tűzték ki, a vá
lasztott helyszínen. Ezáltal meghatároz
ták a falvak növekedési irányait, és
beépítési területeit, sót. egész sor új
falut is létrehoztak. A Ibldosztó bizott
ságok azonban nem ismertek sem a
településfejlesztés szakmai, sem a lakó
terület egészségügyi és környezeti igé
nyeit, sem a megközelítés közlekedési
és közmúigényeit. nem törődtek a
szomszéd falvakkal és városokkal való

kapcsolatokkal sem. Ezért sorozatos
hibákat. követtek el, elsősorban a to
pográfiai, természeti környezethez nem
alkalmazkodtak, és nem hagytak helyet
a közintézményeknek, az ellátási léte
sítményeknek, parkoknak, néha az
utcáknak sem. Igen sok házhelyet tele
pítettek egészségtelen területre, vagy
búzló állat telepek mellé.
Az Újjáépítési és Közműnkaügyi Mi
nisztériumba akkor kerültem át a Fő
városi Közmunkák Tanácsától, amikor
Veres Péter író lett a miniszter. A Falurendezési Osztály előadója, később osz
tályvezetője lettem. Feladatom a ház
helyosztások településfejlesztési, társa
dalmi,
környezeti
településhálózati
szempontból való felülvizsgálata és át
tervezése volt. Végeredményben a mi-

TELEPÜLÉSFEJ
LESZTÉS ÉS
TELEPÜLÉSSOR
VASZTÁS
Beszélgetés Perczel Károllyal és Gerle
Györggyel

A magyar kistelepülések hetvenes-nyolcvanas
években történt elsorvasztásának elméleti előké
szítésével vádolják mostanában gyakran az
úgynevezett Településfejlesztési Koncepciót A
magyar településhálózat fejlesztésére vonatkozó
terv kidolgozóját, Perczel Károlyt és hosszú időn
át közvetlen munkatársát Gerle Györgyöt kér
deztük, hogy mi a véleményük erről a vádról
Mindketten rendszeresen kiálltak szakmai szem
pontok védelmében a legkülönfélébb hatóságok
kai szemben, ezért is fontos tisztázni álláspont
jukat a sok tekintetben a romániainál eredmé
nyesebben
végrehajtott
"szisztemalizáLással"
kapcsolatban. Kérdező: Gerle János

Perczel Károly: A kistelepülések elsorvasztásá
nak abszolút semmi köze a településhálózat
fejlesztési tervhez nincs, de el fogom mondani,
hogyan facsarták ki olyanná. Először is a sorva
dás a falvaknak kis számában Jött létre, a töb
biben a korábbi időkhöz képest jelentős fejlődés
ment végbe és éppen a fejlesztési terv alapján.

nisztériumnak 2800 község házhelyren
dezését kellett módosítania és tervvel
ellátni. Ehhez egy. az osztály részét
képesó ún. rajztermet szerveztem fiatal
mérnökökből, építészekből, közgazdá
szokból. Mikor sok lett a feladat, ebből
a rajzteremből alakítottam ki a Terület
rendezési Intézetet (TEKINTI, amely
már négy osztályra oszlott, amelyek
közül az egyik a Regionális Tervező
Osztály volt, amelynek egyik feladata a
házhelyosztások településközi kapcsola
tainak felülvizsgálata, az egészséges
falu növekedési irányok meghatározása
és a regionális szintű ellátás biztosítá
sa volt. A házhelyosztási területeken
nyílt lehetőség a régi falvakban hiányzó
közösségi és alapellátási intézmények
elhelyezésére, pótlására. Sok falu ezál
tal új központot kapott. Ehhez a regio
nális összefüggéseket is meg kellett
vizsgálni, mert a magasabb szintű in
tézményeket. középiskolákat, kultúrotthonokat, rendőrséget, postát, sokfajta
üzletet, vásárterületet,
píhenóparkot
minden faluba nem lehetett telepíteni,
más falvakból a legjobban megközelít

Országépító: A falvak hányadrészében követke
zett be visszafejlődés?
Perczel Károly: Ötszáz és nyolszáz közötti lehet
a számuk az összesen kb. 3200-ből. elsősorban
olyan helyeken, ahol egyébként is közlekedési
problémák voltak, például zsákutcás falvak
esetében. De visszafejlődtek falvak nem elma
radt területeken is. és bekövetkezett lakosság
csökkenés egyébként fejlődő településeken is. A
falusi lakosság csökkenése világjelenség.
Országépító: Mi volt a tervezők szándéka a kis
településekkel?
Perczel Károly: A terv alapelgondolása az volt.
hogy minden települése megszűnjön az ellátás
elmaradottsága. Falvak visszafejlesztését, szá
muk csökkentését a terv semmilyen formában
nem tartalmazta. Különbséget tettünk olyan
falvak között, melyekben a jövőben a szolgáltató
és ellátó intézményeket azért kell fejleszteni,
mert oda könnyen el lehet jutni szomszédos,
rosszabb helyzetben lévő településekről, ahol
további létesítmények építését nem javasoltuk.
De meglévő létesítmények áttelepítését valamely
központba, az alapszolgáltatások megszünteté
sét sehol nem irányoztuk elő.
Országépító: Milyen mértékben azonosak a fej
lesztésre ngm javasolt falvak azokkal, amelyek
ben később a sorvadás megindult?
Perczel Károly: Ezek nem azonosak, szám sze
rint sem. Az első tervfázisban 1100 központ-jel
legű falu szerepelt, azaz a falvak harmada jutott
ebbe a kategóriába. De mi a központ-jelleget is
másképp fogtuk fel. nem hierarchikus közpon
tok kialakítása volt a cél, hanem olyan intéz
ményhálózat kialakítása, ami a legjobban tudja
szolgálni minden nem központi település lakos
ságát. Azt gondoltuk, később kiderült, hogy
tévesen, hogy a kedvezőbb szolgáltatási körül
mények minden egyes faluban fejlődést eredmé
nyeznek.

hető falvakban kellett kielégíteni a
szomszédos falvak igényeit is, így kelet
kezett a falusi regionális szolgáltatások
körzeti rendszere.
A házhelyosztási terveket és felül
vizsgálatokat a belügyminiszter, az ak
kor
ugyancsak
parasztpárti
Erdei
Ferenc rendelte meg a TERINT-nél.
amelynek anyagi létfenntartását a ~belügy" közigazgatási jellegű megbízásai
adták.
...Az Erdei Ferenccel folytatott tár
gyaláson született meg a 'Tanyai Ta
nács” megszervezésének gondolata. En
nek célja három összetevőből alakult
ki. Egyrészt Erdei Ferenc állította fel
azt az elvet, hogy ahol tanyás területen
jól megközelíthető helyen községi ta
nácsházát és üzletet építünk, ott a ta
nyai lakosok ezek mellé költöznek, és
rövidesen új falu fejlődik ki.
Részemről jött a tanyai lakosság jól
megközelíthető központokba telepíthető
regionális alapellátásának elve, vagyis
a megmaradó tanyák számára ellátási
közintézményi
és
iskolaközpontokat

kell létrehozni, és végül Bíbó István
adta hozzá a tanyai területek új közi
gazgatási beosztásának elveit, hogy az
új községháza és a központ milyen te
rületre terjessze ki hatását a tanyavi
lágban. így a nagy területű mezőváro
sok közigazgatási területeit kisebb köz
ségi területekre kellett felosztani.
...A TERINT megtervezte kb. 30 új
tanyaközpont-falu és még 2800 felül
vizsgált házhelyosztási terület rendezési
tervét. Ezek elkészülte után meghívtam
a kormány tagjait és a köztársasági
elnököt a tervek és a falumodellek
megtekintésére.
Rákosin kívül mindenki eljött. Ennek a
kormánylátogatásnak az volt az ered
ménye. hogy az addig minisztériumi
osztályként működő TERINT-et a Gaz
dasági Főtanács ülésén intézetként
megalapították, és attól kezdve kapott
rendszeres költségvetési ellátást, ak
kortól bízta meg a TERJNT-ct az Orszá
gos Tervhivatal városrendezési és regio
nális tervek készítésével. így alakult ki
a magyar regionális tervezés és a tele-
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Gerle György: Nagy területek voltak Magyaror
szágon. amelyeken semmilyen urbanizált, maga
sabb szintű ellátást biztosító városok nem vol
tak, Ilyenek közúton, vasúton gyorsan nem
érhetők el. Ezt a helyzetet kellett megszüntetni.
A terv, legalábbis terv szinten ezt a legkisebb
tanyákig lebontva megoldotta, hogy ellátatlan
település, ellátatlan ember ne maradjon.
Perczel Károly: A tervnek volt egy része, ami
éppen azt vizsgálta, hogy milyen minimális ellá
tást kell biztosítani az úgynevezett "nem fejlődő”
falvaknak az alapszükségletek kielégítéséhez. Ez
elég magas szintű ellátást jelentett.
Gerle György: Ebből persze egy falu sem maradt
ki.
Országépító: Mi volt a története ennek a terv
nek, mikor készült, kinek a megbízásából és
hogyan használták?
Perczel Károly: Ezt egy Pécsett megjelent tanul
mányban részletesen leírtam. (A tanulmány
részleteit kiegészítésképpen mellékelten közöljük.
- szerk.) Röviden: három lépcsője volt és igazi
tervvé sohasem vált. 1963-ban kezdtünk dolgoz
ni rajta, az első lépésben egy "tervtanulmány"
készült.
Gerle György: A Statisztikai Hivatal felmérései
ből kaptuk meg az adatokat az ország minden
településére, de a nagyságrend nem mondott
semmit az ellátottságról. így a munka elkezdé
séhez az intézmények, létesítmények helyzetét
és a foglalkoztatottságot teljesen fel kellett mér
ni.
Perczel Károly: Voltak nagyon rosszul ellátott
nagyközségek az Alíoldön és kitünően ellátott
aprőfalvak a nyugati országrészben. Szóval a
tervtanulmány 1963-ban el is készült, azt senki
nem hagyta jóvá.
Gerle György: Tulajdonképpen megbízónk se
volt, mert a megbízást a minisztériumban a
saját miniszterünktől mi magunk erőszakoltuk

püléshálózat-tervezés
első
kiinduló
pontjává a "városhiányos területek"
meghatározása.
A TERINT-ben 1948-ban alakítottam
meg a várostervezési. regionális terve
zési és a településkutatási osztályokat.
Ezek a területi vizsgálatokat az ország
egész területére kiterjesztették. 1949
első félév végére már nagyjából készen
volt az első országos méretű regionális
vizsgálat, amely az akkor rendelkezésre
álló statisztikai anyagon és egy sor
helyszíni vizsgálaton alapult.
...1949-ben a Gazdasági Főtanácsos
hoz elküldtem é9 a Mcmök Szakszer
vezet ülésen előadtam országos fejlesz
tési koncepciómat Egyetlen érdemi
észrevételt nem kaptam, de egy hivata
los politikai vélemény hangzott el, hogy
nem helyes országos és regionális ter
veket készíteni egy intézetben, mivel ez
kizárólag a politikai vezetés ügye.
egyetlen Igazi regionális tervező van. és
az Sztálin elvtárs.
...A TERíNT tervezési eredményeit
a már említett kiállításon bemutatták a
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ki. Még azt se merném állítani, hogy hivatalos
nak volt nevezhető a tevékenységünk.
Perczel Károly: A gyakorlati tervező munkához a
VÁTI szolgáltatásait vettük igénybe. A második
lépcsővel.
folyamatosan
dolgozva
tovább,
1968-ban készültünk el, ezt hívtuk "keretterv
nek".
Országépító: Mit tartalmazott az első, illetve a
második anyag?
Perczel Károly: Az elsőben körülhatároltuk a
területeket, falukörzeteket, kis és nagy régiókat,
amelyek ellátás szempontjából egy központi
településhez tartoznak. De később észrevettük,
hogy ezek a határok nem mindig stimmelnek át
is fednek és a második lépésben ehhez Igazodva
a körzetek nem területként voltak meghatároz
va. hanem az ellátás hierarchiáját és a leggyoi
sabb településköri kapcsolatokat jelöltük csak a
terveken.
Gerle György: A hierarchiát teljes körűen kidol
goztuk. A legalsó fokú körzet a primér szükség
leteket elégíti ki: élelmiszer, orvos, gyógyszer,
oktatás, posta, igazgatás - mindez meglegyen a
saját kis közeli körzetében. A következő lépcső
fok a regionális, városi jellegű szerepkört betöltő
település például középiskolával, kórházi szak
rendelővel szakosított üzlethálózattal. így épült
fel a rendszer.
Perczel Károly: Az első szintet alsó foknak ne
veztük, lehet, hogy ez is zavart okozott, valójá
ban alapfokú helyi ellátásról volt szó.
Gerle György: Az ide tartozó községeket regioná
lis szerepkör nélküli településeknek neveztük,
nem volt olyan feladatuk, ami miatt egy szom
széd faluból ide kellett volna utazni, mert az
csak itt intézhető el. A későbbi használat során
egyszerűen kihagyták a "regionális" szót a hasz
nálatból és ez is félreértésre adott okot, mintha
az önmagáért való szerepköre sem volna meg a
településnek, holott csak "regionális" szerepköre

köztársaság elnökének és a kormány
tagjainak, akik Rákosi kivételével el is
jöttek. Gcrö Ernő kifogásolta, hogy egy
ilyen intézmény kormányhatározat nél
kül működik. Vas Zoltán az OT új el
nöke szerint a TERI NT teljesítménye
kitűnő, csak az a hiba. hogy nem az
Országos Tervhivatalnál működik. Majd
ő sürgősen átveszi. Gerő előterjeszté
sére a Gazdasági Főtanács ezután kö
vetkező ülésén megalapította az egy éve
már aktívan működő intézetet. Rövide
sen következett a Rajk-ügy, amellyel
kapcsolatban engem letartóztattak. A
TE RíNT-et Vas Zoltán átvette az Orszá
gos Tervhivatalhoz. Először ott meg
szüntették a regionális és városrende
zési tervezést, ehelyett az intézetet a
települések ipartelepítési alkalmasság
szerinti kategóriákba sorolásával bízták
meg. e kategóriák teljesen heterogének
és önkényesek voltak. Csak Budapest
és Miskolc lett kategórián felül fejleszt
hető. Egy évvel később engem életfogy
tiglani fegyházra ítéltek, és ezáltal a
TERINT letartóztatásom előtti munkája
gyanússá vált, és az Irányításom alatt

készült összes terveket és vizsgálatokat
elégették, ezeknek azóta nyomuk sem
maradt.
...A szétforgácsolt település- és területirányításj szervezet 1957-ig állt fenn.
Akkor az Építésügyi Hivatalt és a Vá
rosgazdálkodási Minisztériumot meg
szüntették és mindhárom településren
dezési és fejlesztési tevékenységet az
Építésügyi (később Építésügyi és Vá
rosfejlesztési) Minisztériumban a Tele
pülésfejlesztési Főosztályon egyesítet
ték, és főosztályvezetőnek ismét engem
neveztek ki.
...1956-ban a mohácsí-szigcü cs a
Duna Jobb parti Tolna megyei települé
seket teljesen elpusztító jeges árvízka
tasztrófa után elkészült a VÁTT-nál az
első, a Minisztertanács által jóváha
gyott regionális terv, amely az árvízve
szélyes helyeken szétszórt tanyai lakos
ságot és az árvízveszélyes helyeken fek
vő falvak népét nem veszélyeztetett te
rületeken felépített új falvakba telepí
tette át. Ezzel a tervvel tört meg a 7

nem volt.
Perczel Károly: A tervben az alapfokú központo
kat úgy Jelöltük ki, hogy a környezetükből min
denhonnan gyalog is, de kerékpáron könnyen
elérhetők legyenek. A _ "biciklifélóra" alapvető
mértékegységünk volt. Ugyanígy választottuk ki
a középfokú központokat is "autóbusz félórányi
ra". kiderült, ahogy már említettük, hogy van
nak területek, ahol a meglévő struktúrából a
középfokú szintú város teljesen hiányzik.
Gerle György: A török pusztította területeken
nem alakultak ki a Felvidékhez, a Dunántúl
nyugati részéhez hasonlóan azok a súrú hie
rarchikus település-struktúrák, amelyeket ter
mészetes rendszerét a folyamatos fejlődés for
málta.
Perczel Károly: Ezeket "városnélküli területek
nek" neveztük és az első két lépcsőben kijelöl
tük azokat a településeket, amelyek természete
sen kialakult városi karakterűvé kell fejleszteni,
így sokszor kis településeket választottunk ki,
amelyek jó adottságokkal rendelkeztek, hogy a
környezetük számára szükséges középfokú in
tézményeket oda helyezzék.
Alapvető szempont volt, hogy Budapest túl
súlyát ellensúlyozzuk, valójában az egész hie
rarchia kialakításának decentralizáció volt a
célja. Az úgynevezett régióközpontokba akartuk
azt a fejlettséget összpontosítani, ami tulajdon
képpen az egész országban hihányzolt, Buda
pesten kívül. Akkoriban kilenc ilyen helyi régióközpontba vittük ál a főváros szerepkörének egy
részét. A számot a második lépcsőben hétre
kellett csökkentenünk. Ez a csökkentés külső
nyomásra történt. A Tervhivatal attól félt, hogy
az Uyen régióközpontok túl sokba fognak ke
rülni. Ezért lett végül csak öt.
Gerle György: Tulajdonképpen nem tartozik a
tárgyra, de egy állandó áldatlan harc volt köz
tünk és a Tervhivatal között. Ók nem értették a

évig érvényes regionális tervezési tila
lom.
...1961 és 1963 között elkészült a
VÁTI-ban létesített új Regionális Ter
vező Irodán az elsó 'Településháló
zat-fejlesztési tanulmányterv".
...Országos konzultáció alapján tör
téntek azok a módosítások, amelyeket
az Országos Településhálózat-fejlesztési
Kerettervnek nevezett új dokumentáció
ban dolgoztunk ki. amely 1968-ban ké
szült el, és amely az új gazdasági me
chanizmus reformtörekvések 1966-tól
kezdódó vitáinak és kidolgozásának te
rületfejlesztési
megfelelője
volt.
1968-ban elkezdődött a keretterv hiva
talos egyeztetési eljárása, amelynek
eredményeképpen készült a kormány
elé terjesztett Országos Településháló
zat-fejlesztési Koncepció.
...1971-ben a kormány három hatá
rozatot hozott. Az elsőben jóváhagyta
az Országos Településhálózat-fejlesztési
Koncepciót, a másodikban meghatároz

térképet, mindent csak számokban kifejezve
érzékeltek. Nem értették, miért nem elég min
den két-három megyéből létrehozni egy körzetet.
Nyugodtan nevezhetem ezt hatalmi harcnak Is,
úgy gondolták, a tervezés valami egészen más.
mint amit mi csinálunk. A Tervhivatal öt. meg
tíz, meg tizenöt éves tervekben gondolkodott...
Perczel Károly: Tizenöt eves tervet sohasem
sikerült csinálniuk.
Gerle György: Mi is kénytelenek voltunk üte
mezni a tervet, a központ fejlődését ábrázoltuk
1975-ig. meg 1980-ig. meg 2000-ig, mekkora
lesz az ipar, kereskedelem, lakosság, mezőgaz
daság. kereskedelem, idegenforgalom.
Perczel Károly: Ezt kötelező érvénnyel le kellett
bontani a legkisebb faluig.
Gerle György: És meg kellett mondani mikor ml
mennyibe fog kerülni, tökéletes abszurdum,
még most se tudjuk mennyit ér egy Forint.
Perczel Károly: De azt kidolgoztuk, hogy az
egyes kategóriáknál milyen intézmények létesí
tése szükséges, így számítani lehetett a beruhá
zás nagyságát. Nagy vonalakban ezt meg is
tettük.
Országépító: Milyen részletes volt ez a beruhá
zási javaslat?
Perczel Károly: Ez nem volt beruházási Javaslat.
Minden településre kiteijedően konkrét intézmé
nyi és munkahelyi javaslatokat tartalmazott. A
harmadik lépcső, ezt hívták "koncepciónak",
ezen az alapon készült el 1971-ben. Megmutat
tuk a Minisztertanács titkárságának, amit a
Tervhivatal már informált a maga álláspontjáról.
Visszaküldték azzal, hogy nem csináltuk meg a
településkategóriákba való sorolást. Ez tényleg
hiányzott a koncepcióból, ilyet nem Is szándé
koztunk csinálni, de azt mondták, hogy addig
nincs mit jóváhagyni, amig a kategorizálás nem
készül el. Tessék kategóriákat csinálni és egzakt
módon meghatározni, mik a feltételek, milyen

ta az országos településhálózat-fejlesz
tési irányelveket, a harmadikban a re
gionális területi tervezés szervezeti
rendszerét, amelyben ismételten az
ÉVM-re osztotta ki a regionális rende
zési tervek készítését, továbbá a fejlesz
tési tervekre vonatkozó javaslatok ké
szítését, de az Országos Tervhivatal
feladatkörébe utalta a területfejlesztési
tervezést és döntéshozatalt.
...A rendezés kontra fejlesztés vita,
végül is városrendező építészek és köz
gazdászok közti szakmai vitává és ezen
keresztül EVM és OT közötti ^vitává
fajult.
...A két szempont teljesen össze
egyeztethetetlennek bizonyult, mert az
OT javaslatok termelési hasonlóságo
kon alapultak, míg az ÉVM beosztás a
lakosság infrastrukturális és kereske
delmi ellátásának összefüggéseit vette
alapul, és a termelőeszközök területi
fejlesztését ehhez kívánta hozzáidomítani. ...A regionális terveket nagy táv
latra. 30 évre és azon túlra tervezték.

mivel az érvényes kormányrendeletek a
regionális tervezés feladatává tették a
termelő és ellátó beruházások telepíté
sének területi és időbeli koordinációját
is. A beruházott állóeszközök, ingatla
nok fennmaradási és kicserélődési idő
tartama pedig 30-50 évnél hosszabb
nak bizonyult. A termelési kooperációk
és termékszerkezetek ennél jóval gyor
sabban változnak. A közgazdászok és
az OT a regionális terveket a hosszú
távú népgazdasági tervek területi vetületének tartották, de akkor még ezek a
hosszú távú tervek nem léteztek. Az
urbanisták szerint viszont a területi
természeti, településhálózati és infra
strukturális feltételek feltárása kell,
hogy megelőzze a hosszú távú népgaz
dasági tervezést, és ezért az előkészítő
regionális tervek figyelembevételére kell
ráépíteni a népgazdasági tervezést.
Ezeket az ellentétes nézeteket nem
sikerült egyeztetni. Ezért a Magyar Tu
dományos Akadémia főtitkára. Erdei
Ferenc velem és az OT-vel történt meg
egyezés alapján felállított egy magas
szintú területi tervezési akadémiai el-
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fejlesztés szükséges az egyes kategóriák esetén.
A tervezés három utolsó hónapjában megfeszí
tett munkával elkészítettük ezt a munkarészt,
akkor jöttek ezek a kategóriák: alsó-, közép-, és
felsőfokú, meg kiemelten felsőfokú és egy táblá
zatba beleírtuk, hogy mindenütt ml a minimum,
amit el kell érni. Ezt a kategorizálást, hogy úgy
mondjam, kikényszerítették belőlünk, mert ez
volt a kormány]őváhagyás feltétele. Ezt velem
személy szerint közölték. Ml akkor észre se
vettük, hogy ml ennek a Jelentősége. Mert az
történt, hogy a kormány az egész tervből végül
semmi mást nem hagyott jóvá, csak a kategori
zálást. Az összes többi kimaradt a jóváhagyás
szövegéből, csak egy külön irányelv mellékletébe
került be.
Országépító: Tehát a besorolást hagyták jóvá és
azt, hogy annak milyen tartalmi követelményei
vannak?
Perczel Károly: Igen, de persze mi ezt nem így
képzeltük. Előzőleg nekünk nem voltak olyan
kategóriáink, amiket egységesíteni lehetett vol
na. A Tervhivatal viszont világosan kimondta,
hogy az egy kategórián belüli településeket egy
máshoz kell közelíteni, azaz egyenlősitenl.
Gerle György: Ennek egyáltalán semmi értelme
nem volt. De a megyei tanácsok és a városi
tanácsok megkapták az országos tervet, amely
be be voltak rajzolva az országos szintű fejlesz
tés irányai és a megyék a saját határaikon be
lül értelmezték ezt a kategóriáknak megfelelően,
bár a besorolást változtaták.
Országépító: Ki végezte el ezt a megyei bontást?
Perczel Károly: A megyék a VÁTI-t bízták meg a
megyei szintű tervek készítésével
Országépító: Tehát a tartalmában Jóvá nem
hagyott, országos szintű koncepciót szétvágták
ollóval a megyehatárok mentén és így folytatták
tovább a tervezést?
Perczel Károly: Igen, de minden munka a

nöki bizottságot 1963-ban a két nézet
közötti egyeztetés céljából. Ennek el
nöke Trautmann Rezső miniszter, tit
kára Erdei Ferenc lett.
Az elnöki bizottság három évig vitat
ta a regionális beosztásokat és telepü
léshálózati terveket, mivel azonban
semmiféle egyeztetett eredményre nem
Jutott. 1965-ben megszüntették.

VÁTI-ban folyt a megyei tanácsok igényei sze
rint. mert a Minisztérium úgy határozott, hogy
ez a tervezés csak ott történhet.
Országépító: Személyesen részt vettek-e ebben a
munkában?
Perczel Károly: Akkor mi már nem voltunk a
Minisztériumban, engem kitettek onnan.
Gerle György: Engem a hatvanadik születésna
pomon, már korábban nyugdíjba küldtek.
Perczel Károly: Az volt a fó vád ellenem, hogy
megakadályoztam a Rókus kápolna lebontását,
holott a budapesti pártbizottság már elhatároz
ta. De voltak egyéb bűneim Is, például a főépí
tészi rendszer bevezetése.
Országépító: A településfejlesztési koncepció Is
köztük volt?
Gerle György: A koncepciós eljárás lényege,
hogy sohasem azzal vádolnak valakit, amit az
igazi bűnéül rónak fel. Máig csodálom, hogy
Dercsényi Dezső hogy úszta meg. Mikor úgy
volt, hogy Sztálin Budapestre látogat, Rákosi le
akarta bontatnl a budai sziluettet zavaró
templomtornyokat. Dercsényi addig mesterke
dett. amíg meggyőzte, hogy a Kremlből is sok
templomtorony látszik, mégsincs semmi baj.
Perczel Károly: Nekem ezt Benkhardt Guszti
mesélte, aki szintén részt vett a meggyőzésben.
Azóta mindig a metróra hivatkoztak, ha egy
templomot le akartak bontani.
Gerle György: A Nemzeti Színháznál is arra
hivatkoztak.
Perczel Károly: Azt mondták, a megerősítés túl
drága volna, mert alatta megy a metró. Nem
megy pont alatta, de azt mondták. A Batthyány
téri metróállomás építésekor a Szent Anna
templomot is le akarták bontani. Az én esetem
nevetségesebb volt, írásban megkaptam a hatá
rozatot a Rókus kápolna lebontásáról, az volt az
indoklás, hogy a Rákóczi utat leszűkíti. Csak
hogy nem a kápolnánál a legszűkebb az út.

- Az északi, főleg nehézipari bányá
szati, iparilag fejlett országrészek Ipari
monopolheiyzctét megszünteti, és a
mezőgazdaság, a gépipar és az élelmi
szeripar fejlesztésének súlypontját a
Dél-Dunántúlra és a Nagyalföldre he
lyezi át.
- A településsürüség és tclepülésmcret és lakossógkoncentracló arányta
lanságait azáltal csökkenti, hogy a túl
...Az Országos Településhálózat-fej
súrú aprófalvas területen Jól ellátott
lesztési Koncepció és megelőző válto
faluközpontokat jelöl ki, megközelíthető
zatai az alábbi fó célkitűzéseket tartal
helyeken, az aprófalvak sorvadását le
mazták:
fékezi, ugyancsak lecsökkenti a köze
A főváros országos túlcentralizált pes méretű falvakból aprófalvakká sor
ságát fokozatosan megszünteti azáltal,
vadó falvak számát, véget vet az alföldi
hogy újonnan kiképzett országos főköz
tanyavilág hátrányos helyzetének azál
lekedési hálózati csomópontokon kifej
tal, hogy a sorvadó tanyavilág területe
lesztett ellenpólus városok átveszik az
in új mezőgazdasági falvakat fejleszt ki,
eddig csak Budapestre koncentrált sze
ahol pedig a tanyavllág mezőgazdasági
repkörök egy regionális részét. E célból
működésre alkalmas, vagyis Bács-Kisúgy egészíti ki az eddigi Buda
kun és Szabolcs-Szatmár megyékben, a
pest-centrikus közlekedési hálózatot,
tanyavilág fejlesztését irányozza elő.
hogy az ellenpólus városok egymás
- A városi ellátási és szociális kul
között közvetlen Budapestet elkerülő új
turális infrastmktúrahiányos területe
fővonalakon közlekedhessenek.
ket meghatározza és ezekben meglevő
nagyközségeket középszintű kisváro
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sokká fejleszti, a területi, földrajzi hely
zet'miatti hátrányokat ezzel megszün
teti.
- Kijelöli a kisebb-nagyobb regionális
vonzáskörzettel rendelkező, vagy von
záskörzet-középponttá tehető települé
sek területi és lakossági, kisebb közép
fokú és nagyobb felsőfokú vonzáskörze
tét, hogy az ott kifejlesztésre kerülő
közintézményeket és ellátó létesítmé
nyeket a vonzáskörzet lakosság ellátá
sára alkalmasan lehessen méretezni,
így nem településhierarchia, hanem
városkörzetnagyságon és lakosságszá
mon alapuló egyenletes ellátottság jón
létre.
- Ebben a települési rendszerben a
különböző szintű központok elsősorban
abban különböznek, hogy mekkora
lakosság és terület nagyságrend kiszol
gálására létesülnek. Fó feladatuk, hogy
a körzetükbe tartozó többi település
fejlesztését segítsék elő termelő és ellá
tó. és biztosított helyi foglalkoztatás és
ellátás szervezésével. Erőfonásaikat ne
a többi településtől való elvonással sze-

Akkor a Fővárosi Tanács pályázatot írt ki a
területre, amiben feltélel volt a kápolna lebontá
sa. Én mint főosztályvezető törvénytelennek
minősítettem a pályázatot és ez olyan nagy port
vert fel. hogy ez lett az elsőrendű vádpont. A
másik az volt. hogy az egyes régiókba, de ki
sebb körzetekbe is. mint például a Balaton
térségébe Farkas Tibort, én "önkényesen" főépí
tészeket neveztem ki. Akkor m é« összesen tíz
főépítészt sikerült kinevezni vidéki tervező inté
zetekből.
Gerle György: Most már Lörténelmi távlatban
nézve, azt mondhatjuk, hogy amiket akkor ter
veztünk. fokozatosan beértek. A járások meg
szüntetése, megyékből összevont régiók - a
köztársasági megbízottak területeiként. De a
régi elképzeléseink elsősorban a közigazgatás
ban valósultak meg.
Perczel Károly: Nehéz beilleszkedni most abba a
szituációba, ami a tervezés Idején körülvett
minket. Az egész koncepcióra rányomta a bélye
gét. hogy mi is abban gondolkodtunk, hogy egy
központi terv szabályozza a fejlődést, mert meg
szabja az elosztás módját. Ez volt akkor a reali
tás, csak ehhez alkalmazkodva remélhettünk
eredményt. Csak annak a megvalósításában
reménykedhettünk, ami a tervünkben szerepelt.
Attól vártuk a decentralizációt is.
Gerle György: A Tervhivatalt is el kellett fogadni
gazdasági partnernek, akartuk vagy nem akar
tuk, ö osztotta el a pénzt.
Országépító: A megyei tervezés során nem jöttek
létre ellentétek?
Perczel Károly: Nem volt igazi egyeztetés, a me
gyék kisklrályságok voltak és a maguk érdekei
vel törődtek. Csak a szakszervezetekkel és a
METESZ helyi szervezetéivel egyeztettünk.
Országépító: Az elsorvasztás a megyei tervekben
szerepelt?
Perczel Károly: Elhalásra ítélt településeket a

rezzek be. fejlettségük a körzet többi
település>éne sugározzon ki.
- Az eUenpólusrendszcr elsősorban a
főváros túlzsúfoltságának és túlcentra
lizáltságának tehermentesítését szolgál
ja. Az ipar, a szellemi, a kultúra és a
kereskedelem túlzottan egy városra
koncentráltságát nem az ellenpólusok
lakosságának túl gyors növelésével,
hanem minőségi, ipari, szolgáltatási
kőmyezetfejlesztési és szellemi irányí
tási decentralizáció útján kell elérni.
- Az cllenpólusrcndszer hasznát az
egész településhálózatra kell kiterjesz
teni. Nem csak a fővárost kell teher
mentesíteni. A regionális ellenpólusköz
pontok számára a 134 kisváros fejlesz
tésével képezzünk ellcnpólusrendszert.
A 90 kis- vagy középfokú körzetkőznt túl gyors növekedését körzetünkn a legjobb helyzetű, kb. 140 nagy
község kiemelt fejlesztése és a központ
tal való munkamegosztása ellensúlyoz
za. Ezeket még további ellenpólusok
ként tehermentesíti a termelőszövetke
zeti és állami gazdasági központokként
működő - kb. 1000 - alsófokú faluköz

megyék sem jelöltek ki.
Gerle György: Mégis elvitték a patikát, elvitték a
rendelőt...
Perczel Károly: Azt az ágazatok csinálták orszá
gos szinten, az oktatási ágazat elvitte az iskolát,
a kereskedelmi ágazat elvitte az üzletet.
Országépító: De ez országosan és egységesen
történt meg. az ágazatok között összehangolva,
bizonyos településekre vonatkozott mindenfajta
fejlesztési tilalom.
Perczeí Károly: Ilyet nem irt elő senki, a kon
cepció sem. más sem. Országos egyeztetés sen
volt.
Országépítő: Hogyan következett be a falvak
elsorvasztása?
Perczel Károly: Mi eredetileg azt írtuk elő, hogy
a hiányzó intézmények, létesítmények hová
kerüljenek, hogy a munkaerőellátottság optimá
lis legyen, munkahelyi, közigazgatási és egyéb
ügyekben a szükséges ingázás a minimális le
gyen. Ez volt az elsőrendű szempontunk. Ezt
egy megye másképp látta, ők magukat önálló
országnak gondolták, azt kellett önellátóvá ten
ni. Azt az elvet, hogy a meglévő Intézményeket
egy helyről egy központba kell vinni, azt az
ágazatok találták ki.
Országépító: Hol. mikor, miért következett be az
az összehangolt ágazati intézkedés-sorozat, ami
egyes településeket elhalásra ítélt, minden közintézménytől megfosztott?
Perczel Károly: A kezdet az maga a jóváhagyás
volt, ami a kategóriákat rögzítette, a koncep
cióban kimutatott egyéb összefüggéseket pedig
figyelmen kívül hagyta. A gyakorlati végrehajtás
a körzetesítéssel kezdődött, ami azt jelentette,
hogy ami nem a központban volt. azt áttelepí
tették oda.
Országépiló: Honnan indult a körzetesítés?
Perczel Károly: Az ágazatoktól. A Művelődésügyi
Minisztérium meghatározta, hogy hol nincs

pont. Az össztclepülés-hálózati ellcnpólusrendszcrt kiegészítette az egyes von
záskörzetek egészének együttfejlcsztési
elve. Az eUenpólusrendszcr decentrali
zációs fő célja csak akkor valósítható
meg. ha lemondunk a különböző szin
tű központok külön fejlesztéséről és
ehelyett központokat vonzáskörzetükkel
szervesen együttműködő településrend
szerként fejlesztjük mind a középfokú
központok, vagyis városok környékei,
mind a felsőfokú központok, vagyis
megyeszékhelyek, mind a regionális
központok, vagyis a főváros ellenpólu
sainak vonzáskörzetei esetében. Úgy
irányoztuk elő a fejlesztést, hogy az
akkori
ötéves népgazdasági
tervek
mindegyike
keretében
folyamatosan
kijelöli a terv azokat a közép- és felső
fokú
körzeteket.
amelyekben
lévő
összes települést öt évig preferáltan
fejleszti az akkori tervgazdasági rend
szer. Ezt a fejlesztést a körzeten belüli
munkamegosztás
cs
településközi
együttműködés, a körzeten belüli és a
körzetet a szomszédos
körzetekkel
összekapcsoló vonalas infrastruktúra

országosan kiemelt fejlesztésével együtt
tartottuk szükségesnek. Ez a mecha
nizmus arra vezetett volna, hogy ötéves
tervenként mindig másik felsőfokú kör
zet lenne preferált, úgy az előirányzott
koncepció lényegében 50 év alatt való
ban kialakulhatott volna. Nem igy tör
tént.
Az OTK el akarta kerülni az ellátá
si vonzáskörzetrendszer egyoldalúságát,
és ezért igyekezett ugyanolyan súllyal
funkcionálisan cgyüttmúködó körzet
rendszereket is meghatározni annak
alapján, hogy a helyi adottságok mi
lyen ágazati és foglalkoztatási összeté
telre és milyen ágazatok súlyponti fej
lesztésére alkalmasak.
...Az OTK 15 Ipari kooperációs, kö
zös munkaerő és infrastruktúra körze
tet határozott meg. Ezek felét akkor
még gyengén iparosított, elmaradott
területeken tervezte. Ezen felül kijelölt
23 üdülési és idegenforgalmi körzetet,
amelyek mindegyikén más közös üdü
lési vonzástényezók léteznek, és azok
hoz közös egységes üdülési infrastruk-
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szükség iskolára és hogy hová j áijanak ezentúl
a tanulók ezekről a helyekről. És így tovább.
Országépító: A körzetesítés eszközül használta-e
a koncepciót, htvatkoztak-e arra. hogy ennek
alapján Jelölik ki a központokat?
Perczel Károly: Ez lehetséges volt, de ellentétes
a tervvel. A körzetesítés a hetvenes évek első
felében indult. A település kategóriákat beruhá
zási juttatási kategóriává változtatták. Ilyesmiről
nálunk szó sem volt. Mi először 1100, a har
madik lépcsőben 900 alsófokú központot Jelöl
tünk ki. a sorvasztás a fennmaradt falvak felé
nél következett be, tehát nem mindenütt. De
ugyanakkor az egész falusi struktura együtt
sorvadt, mert folyamatos volt a városokba költö
zés, mint egész Európában.
A mi tervünk specialitása az volt. ilyenre alig
van példa az egész világon, hogy a kistelepülé
sek lakosságának az ellátásából indult ki. ez
volt az alapja az egész tervezésnek, nemhogy
faluellenes nem volt, de a falvak ellátása volt az
elvi bázis. A városokat is ebből a szempontból
kiindulva fejlesztettük a tervben. A koncepció
eredményeképpen a korábbi 63 város helyett
124 lett, részben azoknak a falvaknak a város
sá fejlesztése révén, amelyek a körzetük ellátása
szempontjából előnyös adottságokkal rendelkez
tek.
Országépílő: Tehát a koncepciót bizonyos terüle
teken figyelembe vették, másutt az ellenkezője
történt?
Perczel Károly: Igen, de az az érzésem, hogy a
piaci érdekeltség előtérbe kerülésével a kistele
pülések sorsa meg bizonytalanabb lesz. mint
azelőtt volt. Most fognak sorozatosan elsorvadni
a kis falvak.
Gerle György: Az új piaci viszonyokra vonatko
zóan is ki kellene dolgozni - óriási feladat volna
- hogy az ország területét hogy lehet arányosan
fejlesztem. Ml arra voltunk beállítva, hogy min

túra fejleszthető ki. az üdülótelepülések ezekre együtt épülnek rá.
...A Minisztertanács az ÉVM előter
jesztése alapján 1971. január hónap
ban jóváhagyta az Országos Telepü
léshálózat-fejlesztési Koncepciót A jó
váhagyás azonban csak a határozat
bevezető mondata. A koncepció által
képviselt fejlesztési tendenciákat nem a
jóváhagyó határozat szövege tartalmaz
za, hanem egy másik MT határozat,
amelynek címe "A településhálózat-fej
lesztés irányelvei”. A kettő nincs egy
mással összhangban.
A jóváhagyó határozat ugyanis a
koncepció egyetlen részletét emeli ki,
és azt egyedül tárgyalja, mégpedig a
települések alsó-, közép- és felsőfokú,
valamint kiemelt felsőfokú és agglome
rációs település kategóriákba való soro
lását.
Tartalmazza az említett kategóriák
mindegyikének
52
küszöbfeltételét,
ezen kívül semmi mást
...Az OTK lényegbeli mondanivalóit
azóta sem vették tudomásul és nem is
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den elosztás a központból történik, most pedig
az a kérdés, hogy hogyan lehet ösztönözni az
önkormányzatokat arra. hogy az arányos,
egyenletes fejlődés feltételeit megteremtsék a
piaci viszonyok között, mert az az 6 helyi érde
kük is.
Perczel Károly: Az a probléma, hogy a piaci
rendszerben sokkal jobban függ a település
fejlődése a meglévő adottságoktól, fejlődés ott
lesz, ahol eddig is volt. Az aránytalanságok
csökkentésében segíthet a halmozottan hátrá
nyos helyzetű településeket támogató kormány
koncepció.
Ügy emlékszem 1985-ben jelent meg a tele
pülésrendszerről szóló kormányhatározat, ami
először tartalmazta azt a megfogalmazást, hogy
meg kell szüntetni egyes falvakat, jól emlék
szem, hogy még szám is szerepelt benne, 500
falu visszafejlesztéséről volt sző...
Az 1971-es tervben mi a tanyákkal külön is
foglalkoztunk, körülhatároltuk azokat a terüle
teket, ahol a tanyák fejlesztése indokolt. Ilyen
volt az egész Bács-Kiskun megye, a Tisza parti
területek, Észak-Kelet-Magyarországon egy Je
lentős terület, ezeken a tanyarendszer fejleszté
sét tűztük ki célul.
Országépító: Nem a tanyák megszüntetése volt
már ekkor is a kormány stratégiája?
Perczel Károly: Éppen ez ellen léptünk fel, ami
kor meghatároztuk a fejlesztendő tanyák körét.
Gerle György: Ha hagyták volna a 49 előtti el
képzeléseknek megfelelően fejlődni a tanyaköz
pontok rendszerét, akkor olyan területeken,
ahol a termelési feltételek ehhez megvoltak,
fejlett, önálló mezőgazdaság alakult volna ki.
Perczel Károly: 1947-ben Erdei Ferenccel és
Bíbö Istvánnal közösen, mert ő volt Erdei tit
kára, egy tanyai tanácsot szerveztünk, először
ketten beszéltük meg. Erdei lakásán, hogy ilyet
kellene csinálni. Az volt a lényege, hogy ahol

ismerték meg. Holott a települések ka
tegóriákba sorolása a tervezés 10 éve
folyamán nem is szerepelt.
...Ennek ellenére a jóváhagyás szö
vegére támaszkodva már néhány hónap
múlva költségvetési és beruházási prio
ritásként kezelték az OTK-t.Az OTK központfejlesztési, prefercncia-hlerarchiaként való kezelése tel
jes ellentmondásba került az OTK
egyik legfontosabb alapelvivel, a teljes
vonzáskörzetek és fúnkconális körzetek
egészének együttfejlesztési elvével.
...A később, az 1980-as evekben ke
letkezett, az OTK hatását mérlegelő
bírálatok tévesen úgy ítélték meg. hogy
az OTK a tervk:bontásos rendszer szol
gálatára készült, és okozója lett volna a
nagyobb városi központok további kon
centrációjának és a falvak sorvadásá
nak. Ezek a vélemények az OTK meg
nem Ismerésén alapultak. Az OTK
ugyanis az 1966-ban megindult. 1968ban kidolgozott gazdasági mechnanikus
reform radikális területi és települési

megfelelőjeként készült. Szembehelyez
kedett az addigi centralizálási és
hlerarehizálásl törekvésekkel. Elsőren
dű célja a termelési és kulturális tevé
kenységek decentralizálása volt.
...Ez erős ellenállást váltott ki az
önkényes döntésekhez ragaszkodó or
szágos és megyei szervek vezetőiből, a
következményeken a mechanizmus ak
kor kezdődő fékezése érződött
..A mai feladatok végrehajtásához új
módszerekkel az új gazdasági és társa
dalmi viszonyokhoz alkalmazkodó, ru
galmasan változó és időben is folyama
tosan használható területi koncepció
szükséges. Olyan koncepció, amely
számol a jövőben bekövetkezhető több
fajta változási tendenciával Is. Ehhez
tehát többféle változat kidolgozása
szükséges.
többféle
Jövőfejlesztésl
“szcenario", amelyek közt minden új
helyzetben rugalmasan lehet egyikről a
másikra áttérni.
El kell kerülni Illuzórikus és önké
nyes, a helyi adottságoktól Idegen fej-

sok tanya van. ott a terület közepén építeni kell
egy tanyai községházát, mellé üzletet, egyéb
közintézményeket. Aki akar, odaköltözik, aki
akar, marad a tanyáján. Tervet is csináltunk
hozzá, az egészet Erdei kezdeményezte, én csi
náltam a szakmai részét. Erdei az Akadémián is
felállított egy ilyen regionális elnöki bizottságot.
A Tervhivatal egyik vezetője. Kórody fúrta meg
az egészet. A 78 tanyaközpont közül, ami akkor
kijelöltünk. 23 valósult meg. ezek egy része jól
működik ma is. mert új faluvá fejlődött.
Még valamiről nem beszéltünk. Alapelveink
nek megfelelően két aránytalanságot akartunk
megszüntetni. Az egyik a Budapestre, mint
egyetlen központra koncentrált közlekedés- és
településstruktúra, a másik a szénre alapozott
és már a második világháború előtt kifejlesztett
ipari tengely és a többi terület ipari elmaradott
sága közötti aránytalanság. Ezek a területek
most váltak válságövezetté. A koncepció az ipari
zónákat is decentralizálni akarta az akkor ipari
lag elmaradott, tisztán mezőgazdasági zónákba,
főleg a Nagyalföldre és a Dél-Dunántúlra.
Az új nehézipari városokat például a Rákosi-periódusban telepítették. A koncepció szem
ben állt ezzel a politikával, mert azt mondta,
nem kellenek új városok, hanem a régi. kedvező
helyen fekvő egyes kis településeket kell fokoza
tosan várossá fejleszteni.
Országépító: Úgy érzem, hogy alapvető ellent
mondás van a terv szakmai tartalma, mondani
valója. tisztességes szándéka cs aközött a kör
nyezet között, amelynek automatikus folyamatai
eleve behatárolták a koncepció megvalósítási
lehetőségét. Hogyan hajthatott volna végre egy
decentralizálást célzó tervet egy végletesen cent
ralizált apparátus? A tervezés idején érzékelhető
volt-e ez a kettősség?
Perczel Károly: Hát a terv bizonyos részei jól
megvalósultak, a terv szerint alakult a fejlődés

lesztési ötleteket De el kell kerülni a
törvényes kötelezettséggel jóváhagyott
jövőképeket is. A tervszerűség nem a
változatlan jövőkép követésében áll.
Annak Ismerete Jelent tervszerűséget,
hogy a településhálózat és minden tele
pülés összefüggő egységes rendszer,
amelyben minden fontos részváltozas
kihat a rendszer többi részére is, és ezt
a hatást folyamatos tervezéssel mindig
újra át kell vinni az egcsz rendszerre.
A teljes szöveg megjelent a Tér és tár
sadalom c. folyóirat 1969/3. számábajx.

a korábban városhiányos területeken. Kevésbé
sikerült Budapest decentralizálása, ez volt. úgy
látszik, a fontosabb az apparátusnak. Talán
még Debrecen fejlesztése sikerült a legjobban a
kijelölt n a g y v á r o s o k közül, de még Miskolc sem
fejlődött a terv előírásai szerint. Székesfehérvár
és Szolnok alig. Ez aláásta volna, legalábbis
megosztotta volna Budapest hatalmát. Kísérlet
képpen Mátészalka és Dombóvár ipari fejleszté
sét támogatta a tervünk szerint a Tervhivatal,
de sehol másutt.
A Tervhivatal például azt sem volt hajlandó
elfogadni, hogy a nagyfalvas Alföldön kívül is
vannak elmaradott kis falvak, ahogy ezt kimu
tattuk. így a támogatásokban azonnal komoly
aránytalanságok keletkeztek.
Országépító: Van-e valamilyen összefüggés a
termelőszövetkezetek összevonása és a koncep
ció között?
Perczel Károly: A téeszek összevonása teljesen
független volt a tervtől, ezt a tervet az összevo
násoknál sem vették figyelembe. Mi a körzetek
kialakítására a lakossággal történt egyeztetés
alapján tettünk javaslatot. Az mindenesetre
igaz. hogy a termelőszövetkezeti központok lét
rehozása döntően hatott a települések fejlődésé
re. illetve visszafejlődésére.
Ml a tervezés idején nalvul azt hittük, hogy
minden település fejlődni fog. Voltak adataink
arról, hogy például Dél-Franciaországban ho
gyan ürültek ki falvak az elvándorlás miatt, de
azt mondtuk, nálunk ez nem fordulhat elő.
Franciaországban is létrehoztak Párizs ellensú
lyozására néhány vidéki nagy központot, de úgy
- ilyen volt a mi tervünk is - hogy az egész
vonzáskörzetükkel együtt legyen meg a megfele
lő súlyuk. Ezeknek a fejlesztésére állami és
magántőke részvételével részvénytársaságokat
hoztak létre, az egészet egy állami bankszerú
hivatal, a DATAR irányítja. Ahol fejlesztésre van
szükség, ott beszáll pénzzel. A kívánt, terv sze
rinti fejlesztést a magántőke végzi, de a beruhá
zási kedvet az állami tőke részvételével és a
miniszterelnök alá rendelt állami DATAR ösz
tönzésével fokozzák.
Meg kell jegyeznem még néhány dolgot végül. A
járások megszüntetésekor nem vették figyelem
be a mi általunk javasolt körülbelül 90, úgyne
vezett középfokú körzetet, hanem számunkra
ismeretlen és szerintünk megalapozatlan elkép
zelés szerint hajtottak végre községösszevonáso
kat. amivel sok életképes falut rendeltek más
községek alá úgy, hogy hátrányos helyzetbe
kerültek. Ehhez a településhálózati koncepció
nak semmi köze nem volt. A megyék önkényes
irányító és központosító szerepét ml kisebb
középfokú körzetek és azok által kialakított hét
nagy régió megvalósításával akartuk megszün
tetni. A megyéket irányító hatalmasságok ezt a
pártközpontok segítségével akadályozták meg. A
régiók ellensúlyozó és tehermentesítő funkciójá
nak elmaradásával a közel 3000 önkormányzat
ra szétbontott ország egyedül a budapesti köz
pontosítást erősíti jelenleg is.
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