
Belső telepítés a Duna-Tisza közén 
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Magyarországon a belső telepítés kérdése az utolsó években a 
legszélesebb köröket fokozott mértékben foglalkoztatta. Ez t igazolja a 
műszaki, közgazdasági és mezőgazdasági szakirodalom, a jelenlegi 
kormánynak a telepítés melletti ismételt állásfoglalása és a magyar 
gazdaszövetség szakértekezlete, melynek tárgya szintén a telepítés volt. 

A belső telepítés közismert fogalmát magyarázni felesleges. 
Itt csak annyit óhajtok kiemelni , hogy a belső telepítés közvetlen 
célja a népességnek az. állam területén belül való eltolása, i l le tve 
a népsűrűség megváltoztatása új lakóhelyek ós új mezőgazdasági üzem
egységek tervszerű létesítése által a népesedési és agrárpolitika külön
böző problémáinak megoldása érdekében. A telepítés tehát a közgazda
sági politika egyik intézménye, melynek kivitelezése azonban elsősor
ban műszaki feladat. 

Vizsgálataim a valóságból származó, gyakorlati példára fognak 
vonatkozni, mivel a belső telepítés általános viták tárgyát már ismétel
ten képezte. M i n t példát, Szeged város külterületének, i l l . földbirtoká
nak népességi és gazdasági viszonyait és az errevonatkozó statisztikai 
adatokat fogom felhozni, mivel a belső telepítéssel foglalkozó szakiro
dalom éppen ezen város kiterjedt birtokait azon területek közé sorolja, 
amelyek betelepítése közgazdaságpolitikai okokból feltétlenül szüksé
ges. Tekintve, hogy a Szeged város területén uralkodó viszonyok a 
Duna—Tisza köze egész területére jellemzők, szemléleteimnek és meg
állapításaimnak általános értéke is lesz. 

A z első kérdés, melyre felelni szándékozom, az, vájjon a telepítés 
szükségessége fennforog-e. Ezen kérdéssel a közelmúltban a közgazda
ságpolitikusok és a mérnököknek egész sora behatóan foglalkozott. A z 
összes vizsgálatok azon megegyező eredményhez vezettek, hogy belső 
telepítés Magyarországon — tekintettel az Alföld kedvezőtlen telepü
lési és népességi viszonyaira, a földbirtok kedvezőtlen megoszlására 
és azok következményeire — tényleg szükséges. 

Különösen Kerék utal az alföldi községek nagy terjedelmére és 
népességük nagy számára, végül a kizgazda- és munkásközségek v i 
szonylagos túlnépesedésre, mint olyanokra, amelyj elentékeny elvándor
lást okoz és az Alföld tervszerű betelepítését szükségessé teszi. 

Szándékomnak megfelelően ezen állítás helyességét a Szeged vároí= 



területén uralkodó viszonyok alapulvétele mellett óhajtom ellenőrizni. 
Vizsgálataim a város külterületének azokra a részeire vonatkoznak, 
amelyek majdnem kizárólag tanyarendszer szerint vannak betelepítve 
s amelyek a város V-alakú területének szárait képezik. Ezen terület
részek a várostól 30—40 km-nyi távolságra észak-nyugatra, i l l . nyu
gatra nyúlnak. Vizsgálat alá veszem tehát a város közigazgatási terü
letének túlnyomó részét, vagyis kereken 115.000 kat. holdat, mely terü
let főképpen buckás, dombos homokhói áll. A várostól legtávolabb eső 
területek Szeged város közönségének tulajdonát képezik s többnyire 
10 holdnyi parcellákban 25 évi iidőtartamra vannak foért>eadva. 

A z 1. sz. ábrából megállapíthatjuk, hogy a vizsgálat alá vont 
115.000 holdnyi, vagyis Í659 km 2 -nyi területen csak 5 faluszerű telepü
lés (Felsőközpont, Szatymaz, Szentmihál'ytelek, Röszke és Alsóközpont) 
van s hogy egy településre átlag 132 km 2 -nyi terület esik, ellentétben 
a Dunántúllal, ahol a községek átlagos területe 18.4 k m 2 . A települési 
viszonyok tehát Szeged területén sem térnek el az Alföld általános 
viszonyaitól, ahol Csongrád, Békés, Szolnok és Hajdú vármegyében 
egy község területe átlag 128 km 5 '. H a tehát az Alföldön faluszerű 
települések létesítését szükségesnek tartjuk, akkor ilyenirányú telepí
tési tevékenység Szeged területén is kívánatos, i l l . tovább folytatandó. 
A faluszerű településekben való hiány elsősorban azon körülményre 
Vezethető vissza, hogy Szeged város ezen települések elé hosszú időn 
keresztül mesterséges akadályokat gördített. 

Ezen állítás helyességét bizonyítja az a tény, hogy az utolsó év
tizedben a fenti akadályok megszűnése óta létesített faluszerű telepü
tések szép fejlődést mutatnak, amit minden oldalról elismernek. Ilyen 
települést (tanyaközpontot) két helyen létesítettek (Felső- és Alsóköz
pont), egy helyen pedig jelentékenyen kibővítették a már meglevő 
települést (Szentmihálytelken). 

További hasonló települések kezdő állapotban vannak, vagy létesí
tésük tervbe van véve. A nehéz gazdasági viszonyok azonban meg
akasztották az örvendetes fejlődést, mivel a közönség pénzhiánya a ház
helyek megszerzését és különösen az építési tevékenységet lehetetlenné 
tette. Ezen tény mindenesetre azt a kérdést veti felszínre, vájjon ma, 
a jelenlegi gazdasági viszonyok közt egyáltalában időszerű-e ilyen 
irányban haladó telepítési tevékenység. 

Faluszerű települések létesítése az Alföldön kétségen kívül ott 
kívánatos, ahol ez a tanyarendszer szerint be van telepítve éspedig 
kulturális, közgazdasági és gazdasági okokból, valamint az alföldi váro
sok érdekéből is. Ez t agrár- és várospolitikai oldalról egyaránt elisme
rik. Tonelli, aki ezt a kérdést várospolitikai szempontból tárgyalja, 
megállapítja, hogy ,,új falvaknak a teremtése kulturális és nemzeti 
érdek *és egybevág maguknak a városoknak az érdekével is, mert az 
új falvak, ha netalán közigazgatásilag önállók volnának is, gazdasági
lag nem vonhatják k i magukat a város centripetális ereje alól, hanem 
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táplálni fogják annak iparát és kereskedelmét". 
Hasonló következtetéseket vonnak le gazdaságpolitikusok, mint 

Kaán és Kerék is. Űgylátszik, egy oldalról sem vonják ma már két
ségbe, hogy falurendszerű települések létesítése a tanyák közt szüksé
ges. Ezen elgondolás megvalósításánál adott esetben azon feltevésből 
kellene ki indulni , hogy kívánatos és célszerű minél több egyént az új 
település várható előnyeiben részesíteni. 

E z természetesen csak akkor lehetséges, ha a települést a betele
pítendő terület legsűrűbben lakott részén helyezzük el, ahol az egyes 
tanyák a lehető legkisebb távolságra fekszenek egymástól. A tanyák 
sűrűségét Szeged—Csengéié területére vonatkozólag a 6. sz. ábra tün
teti fel. A z egész területet 125 kat. holdnyi részterületekre osztottam 
fel és mindegyikére nézve a tanyák számát állapítottam meg. A z 5. és 
6. sz. ábra összehasonlítása eredményezi, hogy az utóbbi kartogram 
a tanyák sűrűségét sokkal jobban szemlélteti, mint az 5. ábra, dacára 
annak, hogy ezen maguk a tanyák vannak feltüntetve. Érdekes a 6. sz. 
ábrán megfigyelni, hogy a vasúti állomás milyen csekély mértékben 
ösztökélte a közönséget tanyák építésére. Ügylátszik, hogy a tanyák 
eloszlására a város felé vezető út és szomszédos községek közelsége 
sokkal nagyobb jelentőséggel bírt, mint a vasút. Ennek megfelelően 
tehát a város és a szomszédos falvak irányában haladó útvonalak is 
sokkal fontosabbak, mint a vasúti állomáshoz vezetők. 

A jövőben esetleg megvalósítandó telepítések célszerű elhelyezése 
a 6. sz. ábrából azonnal megállapítható. Ezen ábrából világosan tűnik 
k i , hogy a jelen esetben milyen helytelen lett volna egy új települést a 
belső-csengelei iskola vagy a vasúti állomás mellett létesíteni, ahogy ez 
többoldalról tervbe volt véve. E z esetben a lakosság többsége kénytelen 
lett volna továbbra is a falu előnyeit nélkülözni egészen eltekintve at
tól, hogy a vasúti állomás és a kérdéses iskola sokkal nagyobb távol
ságra fekszik, a várostól, mint azon helyek, melyek a kartogram alap
ján települések céljára tekintetbe jöhetnek. Ezzel kapcsolatosan fel 
akarom hívni a figyelmet a faluszerű települések közelében fennálló 
aránylag magas földárakra. E földárak mutatják azokat az előnyöket, 
melyeket a falu a hozzá közelfekvő területeknek nyújt. Ezen jelenség 
megfigyelhető a 2. sz. ábrán, ahol az 1932. évben tényleg fizetett föld
árak fel vannak tüntetve. A magas földárakat éppen a faluezerű tele
pülések közelében lehetetlen észre nem venni és másképpen megmagya
rázni, mint ahogy ez megtörtént. A földbirtokos városoknak meg van 
tehát adva a lehetőség arra, hogy ilyen telepítések létesítésével saját 
birtokuk értékét emeljék, ami fontossággal bírhat akkor, ha a városok 
ezt elidegeníteni szándkoznak. 

E r re eddig a városok nem igen gondoltak, sőt, mint már emlí
tettem, a faluszerű települések keletkezését is megakadályozták, hogy 
földesúri szerepüket biztosítsák és új önálló közigazgatási egységek 
képződését lehetetlenné tegyék, ami természetesen csak úgy sike-
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rülhetett, hogy különböző törvények és rendeletek mögé sáncolták 
el magukat. A köz érdekében tehát olyan törvényes intézkedésekre 
volna szükség, melyek a fenti akadályokat elhárítják és falurendszerü 
települések létesítésére egy bizonyos nép- és tanyasűrűség esetén mó
dot nyújtanak, mivel ez az egyedüli lehetőség a tanyarendszerű tele
pülések hátrányainak a kiküszöbölésére, i l l . a meglévő települési viszo
nyok javítására. 

Nem olyan egyszerűen áll a kérdés, ha eddig betelepítetten, vagy 
ritkán lakott területek betelepítéséről, i l l . egészen új települések lé 
tesítéséről van szó. E z esetben elsősorban ezt kellene eldönteni, hogy 
a telepítés mely rendszer szerint történjék, vájjon a tanya- vagy a 
falurendszer szerint. A tanyarendszer keletkezését az Alföld topográ
f ia i viszonyainak köszönheti, ahol a X V I I I . században, mint Koguto-
wi tz közli, „megyényi nagyságú teljesen néptelen területeknek az újra 
telepítése kezdődik. Ezen század elején száz meg száz régi magyar 
falunak helyén al ig találunk egy-egy romot, az életet a nagy alföldi 
faluvárosok képviselik, amelyek valahogyan túlélték a viharo; időket. 
Ezek legtöbb esetben felhasználták az alkalmat határaik megnövelé
sére és ezzel az akkor még jövedelmező állattenyésztés számára határ
talan területeket szereztek a pusztán. Ezeknek a városoknak népe raj-
zik k i aztán később, amikor a legelőket feltörik. De a pusztára ki
vonuló nép nem falvakat alapít, hanem legtöbb esetben, éppen a városi 
kommunitások nyomására megteremti az alföld' jellegzetes települési 
formáját, a tanyát, mivel a városból, tekintettel a nagy távolságokra, 
földjeit művelni, i l l . gazdaságosan használni nem tudja s egyéb alkal
mas hely hiányában saját földjén kénytelen tanyát ütni." De az ily 
módon keletkezett tanyarendszernek vannak nagy hátrányai, különö
sen kulturális és közigazgatási téren. 

Kérdés most már, vájjon a Duna—Tisza közén nagyobb össze
függő területek betelepítése esetén mégis alkalmazandó-e az eddig 
általánosan elterjedt tanyarendszer? Általánosságban bizonyára nem, 
mert a telepet a szükséges közigazgatási és kulturális intézményekkel 
ellátni és a kereskedelem és ipar elhelyezését biztosítani kell, ami más 
módon, mint faluszerű központok létesítése által, nem is lehetséges. 
Nagyobb területeknek kizárólag a tanyarendszer szerinti betelepítése 
tehát ma már al ig jöhet szóba, ha nem is vitás, hogy a tanyarendszer 
a mezőgazdasági üzem szempontjából előnyösebb, mint a falurendszer, 
mivel az emberi és állati munkaerő költségei a föld és a gazdasági 
udvar közötti távolsággal nőnek. E szempontból tehát leghelyesebb 
volna, ha telepes nem a faluban, hanem kint a földjén laknék. Ezért 
nem helyezi el aztán Vince a földműveseket a faluszerüen kiépített 
központokon, hanem k i n t a tanyákon, melyek azonban terve szerint 
a központoktól legfeljebb csak 1.5—2.0 km-nyi távolságra fekszenek. 
Szerinte a központok csak a szükséges kulturális és közigazgatási in
tézményekből állnának, azonkívül csak iparosok laknának ott. 
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A tanyaközpontok, melyeket Szeged város külterületén létesítet
tek, megfelelnek Vince elgondolásának. Ezek kulturális intézmények
kel szintén rendelkeznek, de főképpen a közigazgatás célját szolgál
ják s gazdálkodók nem igen laknak ott. Ezen elrendezést azonban 
nagyobb, összefüggő területek betelepítése esetén nem helyeselném. 
A központokban nemcsak iparosokat, hanem minél több gazdálkodót 
is elhelyeznék, a közeli földek birtokosait feltétlenül, hogy minél több 
egyén élvezhesse a falu előnyeit. A távolabbi parcellákon azonban a 
tanyarendszert alkalmaznám és a falu közelében is akkor, ha a földek 
minősége és a művelési ágak azt kívánják, hogy a föld és a gazdasági 
udvar közötti távolság minél kisebb legyen, így pl. kieterjedt rétek és 
jobbminőségi legelőknél stb. Általánosítani nem lehet. Mind ig az adott 
helyzethez kell alkalmazkodni. Er re különösen a Duna—Tisza közén 
kell figyelemmel lepni, ahol a talaj minősége és ezzel a számbajöhető 
művelési ágak már egészen csekély távolságokra is változnak. 

Tekintettel a fentiekre, a Duna—Tisza közé nnagyobb, összefüggő 
területek betelepítésénél a falurendszer és a tanyarendszer kombinált 
alkalmazását tartom helyesnek. De a tanyarendszert általában csak a 
falutól távoleső területeken vélem szükségesnek, míg a faluhoz közel 
csak kivételesen. Hogy melyik távolság mellett lehet a falurendszer 
még gazdaságos, azt csak jövedelmezőség-számítás döntheti el, hi
szen nem szabad elfelejteni, hogy a gazdasági udvar és a földek 
közötti távolsággal növekvő emberi és állati munkaerővel kapcsola
tos többletkiadások az üzem tiszta jövedelmét teljesen felemészt
hetik. Itt csak annyit óhajtok még megjegyezni, hogy gyenge minő
ségű földek nagyobb távolságra az udvartól gazdaságosabban mű-
velhetők, mint a jótalajú földek. Ezen távolságok Kra f f t szerint 
gyümölcsöskertek létesítése által még meghosszabbíthatók. A sze
gedi külterületen található szőlőhegygazdaságok, amelyek kisebb-
nagyobb távolságokra fekszenek a tanyáktól, mutatják, hogy szőlő-
és gyümölcstermesztés és az udvartól való nagyobb távolság nem 
zárják k i egymást. 

Vince aggodalmát, hogy az új telepesek a falvakat előbb-utóbb 
majd elhagyják és kiköltöznek földjükre, alaptalannak tartom, ha 
a gazdasági helyzetük olyan lesz, hogy a falusi élet által nyújtott elő
nyöket tényleg élvezhetik. 

Kulturális igények mindig egy bizonyos anyagi jólétet tételez
nek fe l . H a ez hiányzik és a puszta megélhetésért való küzdelem 
a telepesek testi és lelki erejét teljesen igénybe veszi, akkor alig 
lesz kulturális igényük. E z esetben a telepesek a tanyai életet a 
fa lus ival szemben tényleg előnyben fogják részesíteni, mivel a 
tanyarendszer a munkamennyiség szempontjából mindenesetre elő-
nyösebb, mint a falurendszer. Ezen nézet helyességét igazolja a 
már ifent közölt tény, hogy a szegedi tanyai központoknak a mező
gazdasági konjunktúra idején megindult gyors fejlődését a súlyos 
gazdasági viszonyok teljesen megbénították. A tanyarendszert csak 





akkor fogjuk alkalmazni, ha a betelepítendő területek nagyobb 
távolságra fekszenek a falutól, vagy ha kiterjedt rétek és jobb
minőségű legelők állanak a rendelkezésre, melyek gazdaságos hasz
nálata azt követeli, hogy a gazdasági udvar túl messze ne legyen. 
A falut az előbb ismertetett okból mindig a jóminőségű földek 
közelében fogjuk elhelyezni azért is, mert a házhelyek melletti ker
tek is jó talajt kívánnak. 

A település sematikus elrendezése, amilyent Vince ajánlott és 
képben be is mutat, a Duna—Tisza közén csak ott lehetséges, ahol 
a terület sík. Buckás, dombos területen csak előzetes egyengetés 
után. Egyengetés által a helyes vízgazdálkodás kérdését sokkal tö
kéletesebben oldhatjuk meg, mint a felszíni vizek kényelmesebb 
levezetésével, ami éppen azon területeket fosztja meg a víztől, me
lyeknek erre a legnagyobb mértékben szükségük lenne. Hogy 
nagyobbszabású egyengetésekkel milyen munkaalkalmakat lehetne 
teremteni, ezt bővebben fejtegetni felesleges. Csak arra óhajtok 
rámutatni, hogy gazdáink a földegyengetésben igen nagy szorgal
mat mutatnak. E célra a szél hatását is ügyesen tudják kihasználni. 
Sajnos, ezáltal sűrűn kerülnek a vízjogi törvény rendelkezéseivel 
ellentétbe, mivel a felszíni vizek természetes lefolyását megakadá
lyozzák. A z egyengetéseket adott esetben tehát szabatos tervek alap
ján kellene végrehajtani. 

Eddig rámutattam arra, hogy a tanyatelepülések falurendszerű 
települések által sűrűsítendők és nagyobb összefüggő területek be
telepítése esetén a falurendszer a tanyarendszerrel kombinálva 
lenne alkalmazandó. A továbbiakban vizsgálom, hogy a népességi 
viszonyok szükségessé teszik-e a telepítést. Vizsgálataim főképpen 
a Szeged-vidéki viszonyokra vonatkoznak, melyek azonban jelleg
zetesek az egész Alföldre. Két táblázat adja a szükséges tájékozta
tást. A szegedi területekre vonatkozó adatokat tar ta lmazza az 1. sz. 
táblázat, míg a 2. sz. táblázatban a szomszédos községek megfelelő 
adatai vannak feltüntetve. A népsűrűségre vonatkozó adatok szem
lélteti az 1., i l l . az l / a sz. ábra. Itt említem meg, hogy Szeged kül
területe 15 kapitányságra van felosztva, ezen beosztás azonban ma 
már csak tájékoztatási célokat szolgál. A z ábrákból kitűnik, hogy 
a 'szegedi külterülettel szomszédos községi területek, — kettő ki
vételével, — sűrűbben lakottak, mint Szeged város területe, i l l . , 
hogy a szomszédos községekben a fejenként jutó terület kisebb, 
mint Szegeden. A z egyik kivételt egy t ipikus urasági község 
(Sövényháza) képezi. A népsűrűség Kiskundorozsmán 101.8, sőt; 
Sándorfalván 432.2. Ezen jelenségre vezethető vissza aztán a 
jelentékeny elvándorlás. A z elvándorlás, mely a 2. sz. táblázatból 
megállapítható, jellegzetes alföldi jelenség, melyre már Kerék is 
utalt. Ezen jelenséget különösen Kiskundorozsma és Sándorfalva 
községek mutatják, melyekben 11.5 és 9.9%-os természetes szaporo-



1. sz. táblázat 

A k a p i t á n y s á g •= 5 c S 612 JJ2 
'2 

JJ2 

n e v e 
területe lélek »3 g*2 

n e v e 
kma k.hold szám z | l 3 " . N 

n 

Átok háza 89.3* 15511* 6125 68 6 2.53 1211 12.8 2054 7.5 
Balástya 50.1 8717 2320 46.3 3.76 544 16.0 1068 7.2 
Csengéié 61.5 10687 3114 511.6 3.44 612 17.5 6/4 15.9 
C-orva 66.8* 11607* 3073 46.0 3.30 662 17.5 1304 8.9 
Domaszék 31.1 5399 2343 75.3 2 31 547 9.9 1012 5.3 
/etiérió 26.2 4553 1545 59.0 2.95 346 13.2 766 5.9 
Feketeszél 34.5 519^ 29̂ 3 84.7 2.05 676 8.9 1358 4.4 
Gajgonya 34.1 5922 2294 67.3 2.58 524 11.3 1381 4.3 
Királyhalom 72.0 12517 4839 67.2 2 59 1021 12.3 2092 6.0 
Mórahalora 44.9 7802 3873 86.2 2.01 ** ** ** 
Nagyszeksós 30.7 5338 2694 87.8 1.98 611 8.7 1129 4.3 
Őszeszék 34.9 6063 1560 44.7 3.88 382 15.9 899 6.7 
Röszke-
Szt.M.Telek 23.7 4122 4452 188.0 0.93 •* ** ** ** Szatymaz 
Zákány 

2.-1.3 4062 2273 97.4 1.79 613 6.6 897 4.5 Szatymaz 
Zákány 35.9 6233 21)22 56.3 3.1,8 450 13.8 1066 5.9 

* Erdőterület nélkül. 
** Mórahakwn és Röszke-Szt. M . Telek kapitányságban nemcsak 

tamyarendszerű, hanem nagyobb falurendszerű települések is vannak, 
mértis ezen kapitányságok gazdasági viszonyai a többi kapitányságokéval 
nem hasonlíthatók össze. 

2. sz. táblázat 

A község neve 
•3 •§ 

S " 

Tényleges Természete* "tft i 

1 1 * 
| 3 l 

A község neve 
•3 •§ 

S " 

szaporodás 

"tft i 

1 1 * 
| 3 l 

A község neve 
•3 •§ 

S " o/o o/o 

"tft i 

1 1 * 
| 3 l 

Jászszentlászló 51.0 1.72 6.4 18.8 —12.4 
Kiskundorozsma 101.8 1.70 2.4 11.5 - 9.1 
Kiskunmajsa 8?.0 2.02 5.6 14 3 — 8.7 
Kistelek 93.5 1.83 11.4 14.8 — 3.4 
Öttömös 81.4 2.13 9.1 21.5 -12.4 
Kusziamérges 87.0 2.0 15.3 24.3 - 9.0 
Sánriorfalva 432.2 0.39 0.6 9.9 — 9.3 
Sövényháza 22.9 7.58 13.3 20.3 — 7.0 

dással 9.1, i l l . 9.3%-os elvándorlás áll szemben. A z elvándorlók 
nagyré3ze természetesen Szeged város birtokára veti magát, ahol, 
mint kishaszonbérlő próbál szerencsét. Magától értetődik, hogy ezen 
elvándorló elemek anyagi ereje igen korlátolt. Ped ig éppen ők vo l 
tak azok, akik a városi birtok bérbeadása alkalmával a haszonbére-



ket indokolatlan magasságig felverték. E túlmagas haszonbérek oka 
részben a rendelkezésre álló bérparcellák korlátolt száma és az 
árverés útján való bérbeadás is, amitől azonban most már eltértek: 
Tehát megállapítható, hogy a kisbérlök súlyos gazdasági helyzeté-j 
hez nagyrészben a szomszéd községek relatív túlnépesedése járul 
hozzá, amelynek a feleslegét csak belső telepítéssel vezethetjük 
le sikeresen. 

E g y további figyelemreméltó jelenség a népsűrűség nagy inga
dozása Szeged város külterületén, ahol knr-k in t 44.7 és 110.1 kö-í 
zötti népsűrűségek fordulnak elő. Nem kevésbé érdekes a népsűrű
ség csökkenése radiális irányban a város belterületétől kifelé éá 
az egymástól eltérő népsűrűség a város tulajdonában és magán-: 
kézben levő területeken. Azon kapitányságokban, melyek egészben; 
vagy túlnyomó részben városi tulajdonban vannak, a népsűrűség 
átlag csak 55.7, míg a többi kapitányságok átlagos népsűrűsége 
66.2 lélek km 2-kint. A népsűrűségből következtethetünk továbbá a; 
mezőgazdasági üzemek intenzitására, mivel már Buchenberger 
bebizonyította, hogy r i tka lakosság, a mezőgazdasági termények 
iránti gyenge kereslet, relatíve alacsony földárak, külterjes üzerri 
éj alacsony terményárak éppen úgy feltételezik egymást, mint sűrű 
lakosság, a mezőgazdasági termények iránti nagy kereslet, relatíve 
magas földárak, belterjes üzem és magas terményárak. Ezen körül
ményből, hogy a városi birtok átlag ritkábban van betelepítve, 
mint a magánbirtok, továbbá, hogy a népsűrűség annál inkább 
csökken, minél messzebbre távozunk a város belterületétől, követ
keztethetjük, hogy a városi bir tokon és a várostól távoleső területe
ken külterjesebb gazdálkodást folytatnak, mint a magánbirtokon, 
vagy a város közelében. H a ezen következtetés helyes, akkor szük
séges, hogy a várostól messzirefekvő területeken, melyeket köveb 
keztetésünk szerint külterjesen művelnek, alacsonyabb földárak 
alakuljanak k i , mint a város közvetlen környékén, ahol belterjes 
gazdálkodás folyik. A 2. sz. ábrán feltüntettem az egyes magánbir-t 
tokban levő dűlőkben az 1932-es évben átlag elért földárakat, me-; 
lyekről megállapíthatjuk, hogy a várostól való növekvő távolságr 
gal tényleg csökkennek. Következtetésünk, hogy a várostól távoli 
fekvő gazdaságokban az üzem külterjesebb, mint a városhoz közei 
bekben, mivel a távolabbi területekben a népsűrűség kisebb, a föld
árak tanúsága szerint tehát helyesnek bizonyult . Természetes, hogy 
a külterjes üzemekben az állatállomány aránylag kisebb, mint a 
belterjesen kezelt birtokokon, amint azt a 4. sz. ábra szemlélteti. 
Minél messzebbre távozunk el a várostól, annál nagyobb azon terü
let, mely egy drb számos állatra esik. Igen figyelemreméltó jelen
ség, hogy ezen terület egyhelyütt még a 15.9 holdat is eléri, még
pedig olyan helyen, ahol a föld kizárólag kishaszonbérlők kezén 
van. Itt minden magyarázat felesleges. 



Az úfhomak ét a légvonalban méri távolságok 
kilométerben 

Jzeged-üengele v.á-ra vonatkoztatva 



A külterjesen művelt területeken nagyobb üzemegységek álla
píthatók meg, mint a belterjes gazdaságok között, mivel az üzem 
intenzitása azon mértéktől függ, amelyben a föld a termelésben 
résztvesz. A z üzemegységek nagyságát — sajnos — csak közvetve, 
a tanyák számából határozhattam meg. Bár ez nem azonos az üze
mek számával, a birtoknagyságként általam kiszámított értékek 
mégis relatíve helyesek és összehasonlításokra alkalmasak. A bir
tok nagyságára vonatkozó adatok az 1. sz. táblázatban, i l l . a 3. ez. 

/ ábrában vannak feltüntetve. Megállapítható, hogy általánosságban 
az üzemegység területe a várostól való távolsággal együtt növekszik 
s hogy a legnagyobb üzemegységek városi területen találhatók. 

Mive l az első telepítés végcélja a népsűrűség megváltoztatása, 
megvizsgáltam azt is, hogy a népsűrűség és a birtoknagy
ság között milyen viszony áll fenn. A keresett korreláció tényezője 
a 3. sz. táblázat szerint 0.97, ami annyit jelent, hogy a népsűrűség 
majdnem kizárólag a birtoknagyságtól függ. A fenti viszonyt a 

t = 25.8 — 0.20 s 
egyenlettel fejezhetjük k i , melyben t az üzemegységek átlagos 
területét, s pedig a népsűrűséget jelent i . A fent i egyenletet ábrá
zoló egyenest a 11. sz. ábrában tüntettem fel , melyből egy bizo
nyos népsűrűségnek megfelelő birtoknagyság minden nehézség 
nélkül megállapítható. Megjegyezzük, hogy a telepítések tervezésé
nél a birtoknagyságot egy bizonyos népsűrűség alapulvétele mellett 
i lyen módon meg lehetne határozni éspedig olyképpen, hogy a be
telepítendő terület környékén a különböző népsűrűségi viszonyok
nak megfelelő átlagos birtoknagyságot állapítjuk meg. H a már 
most visszatérve szegedi példánkhoz, jvagy a 11. sz. ábrára, vagy a 
fenti egyenlet szerint az egyes kapitányságokban az átlagos birtok
nagyságot, vagy a népsűrűséget kiszámítjuk, akkor a fenti jelen
ségek tényleges és számított értékei között az egyes kapitánysá
gokban kisebb-nagyobb különbözeteket találunk. Azon kapitánysá
gokban, melyekben a föld kizárólag vagy legnagyobbrészben kÍ3-
haszonbérlők kezében van, a tényleges birtoknagyság, i l l . a nép
sűrűség nagyobb, mint a számított birtoknagyság és népsűrűség. 
Ebből következik, hogy a föld az átlagnál nagyobb mértékben vesz 
ré3zt a termelésben, i l l . kénytelen az átlagnál több embert eltar
tani . A természeti és gazdasági adottságok tehát olyanok, hogy a 
tényleges birtoknagyságnál kisebb terület önálló üzemegységnek 
nem alkalmas, i l l . a meglévőnél csak kisebb számú lakosság talál
hatna kielégítő megélhetést. 

H a most eddigi vizsgálatainkat összefoglaljuk, akkor leszegez
hetjük, hogy az Alföldre jellemző, kedvezőtlen [települési és gazda
sági viszonyok Szeged területén is feltalálhatók. A jelenlegi viszo
nyok megváltoztatása tehát tényleg szükségesnek mutatkozik, te
kintet tel a falurendszerű települések csekély számára és a külterjes 



11, ábra. 



gazdálkodásra. További kérdés, hogy a kedvezőtlen viszonyok meg
változtatása milyen úton volna elérhető? Elég volna-e talán egy
szerűen e terület népességét sűríteni és ezzel egyidejűleg az üzem
egységeket területileg csökkenteni, vagyis más szóval e területet 
betelepíteni? Bizonyára nem, mivel előbb gazdasági lehetőséget kell 
teremteni arra', hogy a kérdéses területen az eddiginél több ember 
találjon megélhetést. Előbb tehát a belső telepítés alapfeltételei
ről kellene gondoskodni, melyek mindenek előtt az értékesítési lehe
tőségekben és a gazdasági termények negfelélő áraiban keresen
dők. E^ek viszont nagymértékben u jól tervezett és jól kiépített 
úthálózattól függnek, mivel a terményekért aránylag magas ái*a-
kat csak akkor é-'hetünk el, ha a szállítási költségek csekélyek. 
Közömbös, vájjon a szállításról a termelő, vagy a vevő, i l l . a fo
gyasztó gondoskodik. Utak nélkül magasabb terményárak nem kép
zelhetők el, megfelelő árak nélkül belterjesebb gazdálkodás, kisebb 
üzemegységek vagy sűrűbb lakosság nincsen, tehát belső telepítés 
sincs. Már fent megállapítottuk, hogy a távolság milyen jelentő
séggel bír a népsűrűségre és a gazdaságok üzemére. Minél jobban 
eltávolodunk a város belterületétől, annál ritkább a lakosság, annál 
nagyobbak az üzemegységek, annál csekélyebb az állatállomány és 
a gazdasági üzemek intenzitása. H a tehát a jelenlegi állapotokon 
változtatni szándékozunk, ez elsősorban csak a távolságok csökken
tése által megfelelő utak létesítésével történhetik. A z úthálózat 
kiépítése nélkül minden, a telepítésre kiadott fillér pazarlás. Spe
ciális szegedi esetünkben tehát nem telepíteni, hanem először uta
kat ke l l építeni és aztán telepíteni. A k i ez esetbén az építő tevé
kenységet támogatja, a telepítési tevékenységet is elősegíti. A mai 
adottságok mellett a városi birtok elidegenítésétől sem várható a 
gazdasági viszonyok javulása, mivel az új tulajdonosok épp olyan 
külterjesen volnának kénytelen gazdálkodni, mint ma a kishaszon-
bérlők. Egyelőre tehát sem a telepítés, sem a városi b i r tok elide
genítése nem időszerű, hanem a távolságoknak jó utak által való 
csökkentése szükséges. H a az megtörtént, akkor nem áll többé aka
dály a telepítés útjában, akár az állam, akár a város kezdeményezi 
azt. Sajnos, ezek csak egy távolabbi jövő tervei, egyelőre csak 
annyi t látunk, hogy a várostól északra elterülő városbirtokot kiépí
tett út egyáltalában nem közelíti meg, míg a város és a nyugatra 
fekvő városbirtok között csak egyetlen egy kiépített útvonal képezi 
az összeköttetést. 

Már eddig is több okot hoztunk fel , amely a belső telepítést 
szükségessé teszi, de rámutattunk arra is, hogy az eredményes 
telepítés tevékenységének előfeltételei is vannak. De kérdés, vájjon 
a belső telepítés a jelenlegi viszonyok mellett lehetséges-e? 

Nem állhat fenn kétség eziránt, hogy ezen kérdésre mit kell 
fe le lni . H a arról van szó, hogy népünk részére megélhetési lehető-



gégéket kel l teremteni, akkor lehetetlenség nincs. K e l l , hogy a n n y i 
erkölcsi és anyagi erőnk legyen, hogy a földmívelő nép jogos igé
nyeit kielégítsük. A z út, amelyen majd járnunk k e l l , részben még 
új és ismeretlen, tehát csak tapogatózva és keresve léphetünk reá 
és minden elhamarkodásnak a legkellemetlenebb következményei 
lehetnek. Gazdasági v i szonyaink azonban mégsem oly kedvezőtle
nek, hogy széleskörű telepítési akciót okvetlen meg kellene indí
tani. Hiányoznak ehhez az anyagi eszközök is. Tehát van még 
időnk, hogy a telepítési kérdés megoldását alaposan előkészítsük. 
Másrészről szükséges, -hogy a belső telepítés céljait és kivitelét a 
viszonyok figyelembevétele mellett tisztázzuk, hogy a későbbi fej
lődés bennünket készületlenül ne találjon. Ezze l részben egy másik 
kérdésre, a belső telepítés időszerűségére is adtunk feleletet. M i 
előtt tovább mennénk, még egyszer uta lunk arra , hogy feladatunk 
egyelőre s mindenek előtt a telepítési tevékenység előkészítésébő' 
áll, az által, hogy gazdasági v iszonyainkat a telepítési kérdés kap
csán behatóan megvizsgáljuk és megállapítsuk, hogy ezek belső 
telepítés által mi lyen mértékben volnának javíthatók, hogy oefeje-
zett telepítéseken tapasztalatokat szerezzünk és a tervezés és 
végrehajtásra vonatkozólag irányelveket állítsunk fe l . A k i v i t e l 
maga, különösen egy széleskörű telepítési akciónak a lebonyolí
tása, több okból még nem látszik időszerűnek, melyek közül egy
néhányat már említettem. Elsősorban nem állnak még rendelke
zésre államunk súlyos anyagi helyzete miatt a szükséges és jelentős 
anyagi erőforrások, másodszor gazdasági v iszonyaink még nem 
olyanok, hogy belső telepítésre azonnal, feltétlenül szükség vo lna . 
De még egy harmadik okra is óhajtok u ta ln i 3 erről kívánok részle
tesebben beszélni, a következők előrebocsátása mellett. 

Egy nagyobb terület betelepítésénél kb. a következőképpen 
járnánk el . Elsősorban a kívánatos népsűrűséget állapítanánk meg. 
Ebből és a betelepítendő terület nagyságából határoznánk meg a 
lakosság és a családok, i l l . a gazdasági üzemegységek számát. A z 
utóbbi számából és a rendelkezésre álló területből lehetne aztán az 
átlagos birtoknagyságot kiszámítani, minél el kellene dönteni, váj
jon ezen terület tényleg alkalmas-e ar ra , hogy egy család életfenn
tartását biztosítsa. A feleletet erre a gazdasági terv adja meg, mely
nek célja a föld, tőke és munka viszonyát szabályozni, i l l . a gazda
sági rendszert megállapítani éspedig a gazdasági adottságok, de 
különösen az értékesítési és árviszonyok alapján. M i v e l azonban 
az üzem berendezése kapcsán csak s tabi l viszonyok, i l l . többéves 
átlagárak jöhetnek tekintetbe, nem lehet tagadni , hogy a je lenlegi 
labilis viszonyok mellett nagyobb arányú telepítések létesítése nem 
lehet időszerű, mivel a mívelési ágak, kultúrnövények és állat
tenyésztési ágak megválasztása és a t iszta jövedelem kiszámítása 
során olyan bizonytalanságokba ütköznénk, melyek egyelőre nem 



küszöbölhetők k i . Ez-en bizonytalanságok mái- a telepítések terve
zésénél is hibák forrásává válhatnának és a telepítés kivi te le után 
a telepesek gazdasági létét és az egész akció eredményét veszélyez
tetnék. 

A z átlagos üzemegység megállapítása tehát már a tervezésnél 
is nehézségeket okozna, pedig az üzemegység területének helyes 
meghatározása a telepítési terv egyik fontoe kelléke. Éppen ezért, 
szélesebbkörű telepítési tevékenység addig nem időszerű, míg az 
értékesítési és árviszonyok a kívánatos stabilitást el nem érték. 

E z z e l e l jutot tunk vizsgálataink második részéhez éspedig a 
telepítések tervezése és végrehajtásához, amit természetesen a 
szükséges területek és anyagi eszközök rendelkezésére bocsátásá
nak k e l l megelőznie. Ügy a tervezésnél, mint a kivitelnél a kérdé-' 
sek egész sorát k e l l megoldani , melyeknek biztosítása különböző 
tudományok feladatát képezi, min t a geodézia, út-, köz- és víz
építés stb. De hasonló problémák merülnek fel már egyszerű par
cellázások, esetleg bérparcellázásoknál is, mivel ezeket is megfelelő 
előmunkálatoknak ke l l megelőznie, ha a fent i míveletek gazdasági 
céljait tényleg el óhajtjuk érni. N e m látszik tehát lehetetlennek, 
hogy egy végrehajtott parcellázásból kifolyólag telepítések terve
zése és végrehajtására vonatkozólag alapelveket állítsunk fel még 
akkor is, ha a vizsgálat tárgyává tett parcellázás k iv i te le nem 
vo l t teljesen megfelelő. Vizsgálataink a Csengéié kapitányságban 
eszközölt bérparcellázásokra vonatkoznak. Csengéié elenyésző ki
vétellel városi birtok, Szeged városától északra, kb. 40 km-ny i tá
volságra fekszik a szeged—budapesti vasútvonal mellett. Valami
kor legelőterület volt, melyet az utolsó évtizedek folyamán las
sanként átlag 10 holdnyi bérparcellákká osztottak fel. 

Ezen területet az 5. sz. ábra tünteti fe l , melyen az úthálózat, 
az egyes dűlők és parcellák, rétek, nádasok és vízállásos területek 
láthatók. A z ábra megtekintésénél különböző jelenségek tűnnek 
szemeinkbe: elsősorban a dülőbeosztás szabálytalansága és az, hogy 
az úthálózat bonyolul t és indokola t lan . 

A dülőbeosztás szabálytalansága az egyes dűlők különböző 
nagyságában és égtájak szer in t i különböző fekvésében nyilatkozik 
meg. Megállapíthatjuk, hogy a dűlők nagysága 100—500 kat. hold 
között ingadozik s hosszabb o lda la i különböző irányokban éspedig 
úgy az északnyugat-délkeleti, mint az északkelet-délnyugati irány
ban terülnek el . A dülőbeosztás szabálytalanságából természetesen 
az úthálózat bonyolultsága is származik. 

A fent i ábrában egyetlen utat sem találunk, mely az egész 
parcellázott területet irányváltozás nélkül szelné át s erre azonnal 
nem is találunk magyarázatot. Figyelemreméltó jelenség továbbá, 
hogy az úthálózat sem a vasútállomás, sem a ván>3 felé határo
zott irányt nem mutat, aminek a következménye, hogy a megvizs-



gált terület egyes részei a fenti pontoktól csak kerülő utakon, i l l . 
időveszteséggel érhetők el. A 7. és 8. sz. ábrában ábrázoltam az 
úthálózatot és a távolságokat légvonalban és az úton. Ezen ábrák
ból megállapíthatjuk azon kerülőutakat, melyeket egyes pontok el
érése közben meg ke l l tennünk. Ezen kerülőutak sok esetben a lég
vonalnak 25%-át is kiteszik. Vitán felül áll tehát, hogy a meglévő 
úthálózat a szállítási viszonyokat és ezzel kapcsolatban az egyes 
gazdaságok tiszta jövedelmét kedvezőtlenül befolyásolja. 

Itt említjük meg, hogy H a n d azon többkiadást, melyet a gaz
daságnak az értékesítési helytől való növekvő távolság okoz, 400 m 
és fuvaronként 0.22 M-ban állapította meg; a közgazdasági kár a 
mi esetünkben tehát az idők folyamán igen jelentékeny lehet. 

Ezzel még nem soroltuk fel a csengelei úthálózat összes gyen
géit. Már az 5. sz. ábrából megállapíthatjuk, hogy a dülőutak sok
szor hosszabb távolságokon mélyen fekvő területeket szelnek ke
resztül, melyek mint rétek állanak használatban, vagy náddal, vagy 
vízzel vannak borítva, bár ezeket nagyobb nehézség nélkül e l lehe
tett volna kerülni, Ennek következménye, hogy i lyen utak a lakos
ság kárára sok esetben csak a száraz időszakokban használhatók 
és a rendeltetési helyek csapadékos időben csak kerülő utakon 
érhetők el . A z úthálózat javítása és fenntartása tehát nagyobb 
költségeket igényel, mint normális viszonyok között várható. 

Az úthálózat, i l l . a dülőbeosztás által a területnek egyes par
cellákban való részletes felosztása is meg van adva. Konkrét 
esetünkben ezen felosztás is sok kívánni valót hagy hátra, 
miről bennünket egy pillantás az 5. sz. ábrára, meggyőz. Nagyon 
sok olyan parcellát találunk, melyek majdnem kizárólag, vagy leg
alább legnagyobb részben alacsonyan fekvő területekből állnak. 
Másrészről lehetne a helyszínen nagyon sok olyan parcellát is 
megállapítani, melyeknek ta la ja főleg könnyű homok. A z utóbbi 
eset épp olyan kedvezőtlen, mint az előbbi, mivel -szélsőséges ta la
jon szélsőséges k l i m a és időjárás mellett sűrűn előfordulhatnak 
rossz termések és i lyen talajon némely időszakban a munka is hát
rányos módon összetorlódik. I lyen szélsőséges talajból álló parcel
lák nem is képezhetnek önálló üzemegységeket és gazdaságosan 
csak más parcellákkal együtt használhatók. Ezért i lyen parcellákért 
területegységenkint csak alacsonyabb haszonbéreket lehet elérni, 
mint akkor, ha a szélsőséges talaj több parcellára megosztanék. 
Csak mellékesen óhajtom megjegyezni, hogy i lyen parcellák a nép
sűrűséget is károsan befolyásolják, mivel nem képesek egy család
nak a megélhetését biztosítani. 

Végül még azon parcellák helytelen fekvésére óhajtok uta lni , 
melyeknek hosszabb oldala északnyugat-délkeleti irányban terül 
el. Ezen parcellákat aztán nem lehet az északnyugati szelek, me
lyeknek előfordulása és sebessége a legnagyobb és a kedvezőtlen 



elpárolgás ellen fasorok által megvédeni. H a ezen parcellák talaja 
azonkívül könnyű homok, akkor jelentős elfúvások is léphetnek 
fel . ha ezen parcellákat hosszirányban szántják. 

A z 5. sz. ábrán feltüntetett parcellázás tehát a következő hiá
nyokat mutat ja : szabálytalan dülőbeosztás, helytelen úthálózat, a 
szélsőséges talajnemek kedvezőtlen elosztása és végül a parcellák 
nem megfelelő fekvése, tekintettel a szélviszonyokra. A következők
ben azon körülményekre óhajtunk reávilágítani, melyek a fenti 
hibákat okozták. Ezekhez különösen két körülmény járul hozzá: 
a terep- és talajviszonyok figyelmenkívülhagyása, i l l . a terület tisz
tán mértani felosztása és az egész parcellázott területre vonat
kozó átfogó felosztási tervnek a hiánya. Ezen állításom helyessé
gét a következőkben bizonyítom: 

Csengéié terep- és ta la jv iszonyaira vonatkozólag megállapít
hatjuk, hogy ezen terület dombos, buckás homok. A területet szá
mos, északnyugat-délkeleti irányban haladó, egymástól a l ig egy
néhány 100 m-nyi távolságra fekvő terephullám szeli át. E hullá
mok gerincei Csengéié területén csak egynéhány méterrel emelked
nek a völgyeletek fenékéi fölé. A gerincek és a völgyeletek vonulá
sát sokszor sok kilométernyi távolságra lehet követni. A völgyeletek 
sok esetben (ősszel csapadékdús időszakokban és tavasszal a hó
olvadás után) felszíni vizeket, ú. n. vadvizeket vezetnek, nyáron 
pedig rendszerint kiszáradnak s csak r i tka esetekben borítja őket 
az egész éven át állóvíz. 

A völgyeletek feneke a legtöbb esetben homokos agyagtalaj, 
de sokszor szik. Ezen talajhoz csat lakozik a terephullámok lejtőin 
agyagos homok, míg a gerincek futóhomokból állanak. A 10-es sz. 
ábra, mely térképkivonat a Tre i t z Péter-féle Szeged-agrógeológiai 
térképről, feltünteti a leírt talajviszonyokat a szegedi külterület 
egyik részében. M i v e l a talajviszonyok ez esetben sokszor össze
függésben állnak a magassági viszonyokkal , ezen térképkivonat 
egyúttal az utóbbiakra is enged következtetni. 

E g y további kérdés, mi lyen módon alkalmazkodott e területen 
a gyakorla t i élet a terep- és talajviszonyokhoz, hogyan osztották 
fel elődeink a végeláthatatlan járásokat, mikor ezen területeket 
szántómívelés alá vonták? Látszik, hogy a felosztást gyakorlati 
gazdák hajtották végre, vagy legalább olyan emberek, kiknek i 
mezőgazdaság igényei iránt jó érzékük volt . A 10. sz, ábrán feltün
tetett terület kizárólag magántulajdon ós úthálózata tökéletesen a 
természeti adottságokhoz simul. A főutak északnyugattól-délkeletre, 
párhuzamosan a terepbullámokkal, a rétek szélén haldanak, ahol az 
útpályák a felszíni vizek nedvességétől már r e m szenvednek és u 
terhek könnyeoben szállíthatók, mivel e helyeken a talaj kötött. 
Itt láthatjuk, hogy a homokagyag-utak elvét a gyakorlatban mái-
régen megvalósították. Érdekes a 10. sz. ábrán megfigyelni , hogy 



az utak a szélsőséges talajokat mi lyen óvatosan kerülik k i . 
Az úthálózathoz hasonlóan a mívelési ágak szintén alkalmaz

kodnak a természeti adottságokhoz. A terephullámok ger incei sző
lőkkel vannak betelepítve, a völgyeleteket, mint rétet használják s 
a szőlők és rétek között a terephullámok lejtőin a szántók terülnek 
el. A tanyák pedig a legtöbb esetben, tekintettel az állattenyész
tésre, ott találtak elhelyezést, ahol szántó és legelő találkozik. 

A birtokhatárok a terephullámokra merőlegesek, miáltal a mí
velési ágaknak az egyes üzemegységekre való megfelelő elosztása 
biztosítva van s szélsőséges rossz termések ellen némi biztonság 
érhető el. 

Látjuk tehát, hogy ez esetben a természeti viszonyokat telje
sen 'számbavették. Ezáltal használható úthálózatot és a különböző 
talajnemeknek a .gazdaságr'*érdekeknek megfelelő elosztását érték 
el. Mivel azonban Csengéié esetében éppen az ellenkezőt állapítot
tuk meg, nem kétséges, hogy a csengelei parcellázások hátrányai leg
nagyobb részben az adott természeti viszonyok f igyelmen kívül 
hagyására és a terület kizárólag mértani felosztására vezetendők 
vissza. 

' E z azonban a csengelei parcellázásoknál észlelt hiányoknak 
nem egyedüli oka. E z e n hiányokat előidézte az is, hogy az egész 
parcellázott területre vonatkozó átfogó terv nem állott rendelke
zésre. A parcellázások darabonként különböző, egymást rövid vagy 
hosszabb időszakok után követő években történtek. A 9. sz. ábra 
mutatja az 1884. évben még meglévő legelő területét és az azóta 
különböző években felparcellázott területeket. Ezen ábrából köny-
nyen lehet megállapítani, hogy ezen területek kiválasztásánál k i 
zárólag legelőtechnikai szempontok vol tak irányadók s hogy min 
den esetben csak azon területeket parcellázták fel, melyekre, mint 
legelőre, nem volt szükség. M i n d e n a legelőből kiszakított darabot 
az előbbitől úttal választották el s ezen műveletnek köszönheti 
aztán létét a csengelei úthálózat. Csak innen tudjuk ezen útháló
zat bonyolult és indokola t lan voltát megmagyarázni, melynek léte
sítésére a forgalom bizonyára utolsó sorban volt irányadó. Ezen 
hibát azonban el lehetett vo lna kerülni, h a a szükséges előrelátás
sal és az egész területre vonatkozó tervvel rendelkeztek volna . E z 
nem lett volna keresztülvihetetlen kívánság, mivel az egész fejlődés 
arra mutatott, hogy az egész legelőterület előbb vagy utóbb eltűnik. 

Ügy hiszem, sikerült bebizonyítanom, hogy a megvizsgált 
parcellázás különböző hibái elsősorban a mértani felosztásra s az 
egységes terv hiányára vezethetők vissza. Ebből aztán az a követ
keztetés vonható le, hogy nagyobb területre kiterjedő parcellázá
sok és telepítések az adott természeti viszonyok szigorú figyelembe
vétele mellett egységes tervek szerint hajtandók végre. A tervezés 
nemcsak a közvetlenül betelepítendő területekre terjesztendő k i . 



hanem figyelembe kell venni a szomszédos területeket is, melyek 
esetleg csak későbben kerülnek felosztásra és betelepítésre. Ezen 
tervezési munkálatoknál diplomás ifjúságunk tág tevékenységi teret 
találna és bő alkalmat hazája természeti és gazdasági viszonyainak 
tanulmányozására. 

Fejtegetésem végén még a tervezési munkálatokat óhajtom 
tárgyalni, amelyek tekintettel a belső telepítés jelentékeny köz
gazdaságpolitikai fontosságára, a legnagyobb alapossággal és szak
értelemmel bajtandók végre. Ezen munkálatok 3 részből állanak: 
1. az előmunkálatokból, 2. a tulajdonképpeni tervezési munkálatok
ból és végül 3. az üzemtervek elkészítése és a t iszta jövedelem 
számításából. 

A z előmunkálatok a betelepítendő terület geodéziai felvételére 
és térképezésére és a természeti és gazdasági viszonyok megvizs
gálására terjesztendők k i . 

A geodéziai felvétel természetesen csak az esetben történne 
meg, ha megfelelő térkép nem állna rendelkezésre. E l a v u l t térké
pek kiegészítendők. A felvétel nemcsak a határokra és a mívelési 
ágakra terjeszkedne k i , hanem a magassági v iszonyokra is, melye
ket a felosztásnál, amint már láttuk, f igyelmen kívül hagyni nem 
lehet. A térképet 2000-es méretarányban lehetne megszerkeszteni. 
Ezen méretarány csak kisebb telepítések tervezésénél felelne meg. 
Nagyobb telepítéseknél az eredeti 2000-es vagy 2880-as térkép 
három, i l l . kétszeres kisebbítése szükséges, mive l az eredeti fel
vételek nehezen kezelhetők. I lyen módon a német 5000-es alap
térképhez hasonló térképre tennénk szert, melyet hasonló esetek
ben előnyösen használtak. Egészen nagy területek átnézeti térké
pének a 10.000-es méretarány felelne meg. E térképen lehetne 
aztán még az úthálózatot s a mezőgazdasági vízműveket tervezni. 
A részletes térképeknek azonban már nem felelne meg ez a mér
ték. A tervezésnél tehát 2000, 2880, 6000, 5760, esetleg 10.000 
méretarányú térképek jöhetnek tekintetbe. Ezen térképek a szinte
zés alapján feltétlenül rétegtervvel egészítendők k i . K a t . holdan
ként egy magassági pont meghatározása elegendő. 

A földmérési munkálatokra következik a természeti viszonyok 
vizsgálása, ami a talaj minőségére és a klímára terjeszkedne ki. 
H a a talajminőség nem igen változik, 2—3 holdanként egy-egy 
fúrólyuk elegendő. A z eredményeket a talajtérképek tüntetik fel, 
melyeken az egyes talajosztályok elterjedése van megjelölve, me
lyeket előzőleg az osztályozási rendszerben megrögzítettek. A z osz
tályozási rendszer a betelepítendő területen előforduló talajneme
ket a f e l - é j al talaj szerkezete és mélysége, a főtermények és átla
gos terméseredmények szer in t je l lemzik. Már fent bebizonyítottuk, 
hogy talaj térképeket telepítések és parcellázások gazdaságilag helyes 
végrehajtásánál nélkülözni nem lehet. 



További vizsgálatok tárgyát képezik a betelepítendő terület 
klimatikus jelenségei. Elsősorban megállapítandó az egyes hóna
pok hőmérséklete, nedvessége és csapadéka, továbbá ezen jelensé
gek maximuma és min imuma és azok különbözetei. Regei szerint 
azonkívül jelentősége van a hólepel időtartamának, a legsűrűbben 
előforduló szeleknek, a ködös napok számának, a közepes felhősö-
désnek, a napok bizonyos hőmérséklet szer int i csoportosításának 
és a napi hőingadozásnak. 

A további munkálatokhoz még egész sor s tat iszt ikai adatra van 
szükségünk, melyek a gazdasági viszonyokra vonatkoznak s melyek
nek feladata, hogy a tervezési munkálatokkal kapcsolatos elhatá
rozásainkat s az üzemtervek elkészítését megkönnyebbítsék. M i v e l 
a tervezésnél elsősorban az üzemegységek átlagos nagysága állapí
tandó meg, ez pedig a népsűrűséggel is összefügg, mindenekelőtt 
erre vonatkozólag ke l l s ta t isz t ikai adatokat gyűjtenünk. H a az át
lagos birtoknagyság megállapítása nehézségeket okozna, akkor ez 
esetleg a lakosság és házak, i l l . tanyák számából megközelítően 
meghatározható. 

Ha már most a kívánt népsűrűségnek megfelelő átlagos birtok
nagyságot megállapítottuk, akkor az általános terv részére is szüksé
ges, a föld-, épület- és jószágtőkére vonatkozó adatokait gyűjteni, 
mely tőkék tekintettel nagyságukra, a mezőgazdasági üzem legfonto
sabb eszközei. Mive l ezek nemcsak egymással, hanem egyéb üzem
eszközökkel pl . a szerszám- és forgótőkével is összefüggésben vannak, 
ezek értékét az előbbiekből meghatározhatjuk. A szükséges épület
tőkét a kat. térképek segítségével a meglévő épületek alapterülete és 
a helyi viszonyoknak megfelelő egységárak alapján lehetne megálla
pítani. Ilyen módon a telepítéshez szükséges tőke elfogadható bizton
sággal számítható k i , mivel az alapul vett számok a valóságból ered'-
nek. Az előmunkálatok utolsó pontja volna az értékesítési és ár
viszonyok kikutatása, melyeknek ismeretére az. üzemtervek felállítása 
és a tiszta jövedelem kiszámítása során van szükségünk. Miko r az 
összes előmunkálatokat befejeztük, megkezdhetjük a tulajdonképpeni 
tervezési munkálatokat. 

Ezen tervezési munkálatok vonatkoznak a mezőgazdaság céljára 
alkalmatlan területek kihasítására, az út- és dülőhálózatra, a talaj
javításokra, a részletes területfelosztásra, esetleg a falurendszerű tele
pülésekre és végül a lakó- és gazdasági épületekre. 

A mezőgazdasági mívelésre alkalmatlan területek, különösen a fel
tétlen erdőtalajok kijelölése a talajtérképek alapján történik. Homo
kon az erdőtalajok kihasításánál nem lehetünk eléggé bőkezűek. 
Óvakodnunk kell attól, hogy a telepeseknek oly területeket adjunk át, 
amelyeken eredményesen gazdálkodni nem is lehet, mivel köztudo
mású, hogy még jóminőségű homokon is az erdőgazdaság jövedel
mezőbb, mint a mezőgazdaság és mivel az erdő végül munkaalkalmat 



is biztosít a telepesek részére. A z úthálózattól megköveteljük egyrészt, 
hogy ez a betelepítendő területet egyszerűen és világosan olymódon 
ossza fel, hogy a tájékozódás térkép nélkül se okozzon nehézségeket, 
másrészt, hogy a betelepített területet az értékesítési helyekkel (piac, 
vasútállomás) a legrövidebb úton kösse össze, ami azáltal érhető el, 
hogy az utak az értékesítési helyeken sugárszerűen összefutnak. Ha 
a betelepítendő területen esetleg egy faluszerű település volna, akkor 
természetesen onnan is lehetőleg sugárszerűen indulnának k i az utak; 
A z úthálózatnak ilyen sematikus elrendezése azonban eszményi álla
pot, mely a természeti adottságok mellett csak megközelítően érhető 
el, mivel kényszerítve vagyunk ezen adottságokat nagy mértékben 
figyelembe venni. Fent már láttuk, hogy milyen következményei le
hetnek annak, ha a természeti viszonyokat figyelmen kívül hagyják. 
Sok esetben szükséges lesz a térképen olyan jól mutató, hosszú, 
egyenes utakról, melyek a tervezési és kitűzési munkálatokat ugyan 
nagy mértékben megkönnyítik, eltekinteni. Ott,, ahol a talajnemek-
sűrűn változnak, mint a Duna—Tisza-közén, ott a nyomjelzés a hely
színen, vagy a rétegtervvel kiegészített talajtérkép alapján eszköz-
lendő. A z úthálózat metszés- és töréspontjait aztán bemérjük és 
állandó jelekkel látjuk el. A z utak ne legyenek túlkeskenyek, mivel 
akkor a szomszédos gazdák a járművek és állatok által kárt szenved
nek, de túlszélesek sem, mely esetben a gazdálkodók jogtalanul fog
lalnak. Keveset használt mellékutak lehetnek 6 m, fontosabb utak 9 m, 
előbb-utóbb kiépítendő utak 12 m szélesek. Míg az utak kiépítése for
galmi, vagy anyagi okból nem időszerű, addig a homokutak pályájá
nak szikkel való javítása nagy előnyöket biztosíthat, mivel a szikutak 
különösen nyáron, de száraz időjárás mellett egyéb időszakokban is, a 
szállítást nagy mértékben megkönnyítik. Természetesen ilyen utakon 
oly fasorok elhelyezése nem célszerű, amelyek az útpálya gyors kiszár 
radását megakadályozzák. Tehát különösen az utak déli, vagy nyugati 
oldalán nagykoronájú fák nem kívánatosak. 

A z úthálózat tervezését kövesse az esetleg szükséges lecsapolások 
tervezése még az esetben is, hogyha ezek azonnal kivitelre nem ke
rülnek. A betelepítendő terület részletes felosztásánál, illetve az egyes 
parcellák kiképzésénél gondoskodni kell arról, hogy a parcelláknak 
víztelenítő árkok által való későbbi szétdarabolását elkerülhessük. I 

Ezek után kezdhetjük meg a felosztási terv szerkesztését, mely 
az úthálózat által tulajdonképpen már meg van adva. A z utak között 
lévő táblákat legfeljebb még kisebb dűlőkre osztjuk. Itt tekintetbe 
kell venni, hogy a parcellák kerülete annál hosszabb, minél jobban 
térnek el négyzet alakjától. Túlrövid oldalak időveszteséget okoznak a 
szántásnál, túl hosszú oldalak pedig az igavonó állatok erejét veszik 
nagy mértékben igénybe. A z egyes parcellák továbbá oly módon kép
zendők k i , hogy bennük lehetőleg több talajnem forduljon elő. Hogy 
mely okból, azt fent már megindokoltuk. Végül fontos a parcelláknak 



az uralkodó szélirány szer in t i fekvése. A z egyes parcellák határpontjai 
a felosztási terv alapján tüzendők k i , állandó határjelekkel látandók 
el e végül az egész parcellázás geodéziailag gondosan felveendő. 

Falurendszerű települések tervezésére vonatkozólag a következő
ket jegyezzük meg: A falut lehetőleg az új telepítés súlypontjába 
helyezzük el, vagy tanyarendszerű települések között, ott, ahol a ta
nyák a legkisebb távolságokra fekszenek egymástól. A falu céljára 
magasan fekvő területet mélyen fekvő talajvízszinttel választunk k i . 
Az utca hálózatot pedig a szél és besugárzási viszonyoknak megfele
lően fektetjük. A túl hosszú egyenes utakat mellőzzük, mivel ezek kü
lönösen csapadékdús időkben a tócsák végnélküli sora és a sár miatt 
vigasztalan képet nyújtanak. Én úgy vélem, hogy rövid utcák zárt 
utcaképpel ezen rossz benyomást csökkentenék. Túl széles utcákat 
szintén mellőznék, mivel az alacsony házsorok között napról úgy sem 
kell gondoskodnunk." 12 méteres utcaszélesség elegendő. Forgalmas 
utcák pedig már a porképződésre való tekintettel is legyenek 14—15 
méter szélesek. A z utcák burkolására közelfekvő okokból nem igen 
gondolhatunk. Nagyon örülhetünk, ha a gyalogjárdák létesítésére a 
lehetőség meg van adva. 

A piacteret természetesen nem nélkülözhetjük. A z t olyan módon 
kell elhelyeznünk, hogy az minden oldalról könnyen megközelíthető 
legyen. Feltétlenül iel ke l l kerülni, hogy valamely utcának hosszab
bítása a piacteret átszelje. Legcélszerűbb, ha a tér hosszabb oldala 
egy forgalmas utca mellett fekszik. 

H a a falut kényszerítő okból átmenő forgalmat felmutató út 
mellett kellene elhelyezni, akkor a házsorokat ezen úttól széles terület
sávokkal választjuk el és az átmenő útvonalat minél kevesebb számú 
mellékutcával szeljük át. 

A házhelyek határvonalai legyenek merőlegesek az utca vonalára, 
a telkek ne túl szélesek és ne túl hosszúak, tekintettel azon előnyökre, 
melyeket a rövid utcavonal, i l l . a csekély kerület nyújt. Ezek voltak 
a legfontosabbak ,az út- és utcahálózatra vonatkozólag. 

Most még egynéhány szót az épületekről. Már a felosztási terv 
elkészítése kapcsán a mérnök feladata az épületek későbbi megfelelő 
elhelyezéséről gondoskodni. A tanyarendszer esetén előnyös, ha kb. a 
parcella közepén egy magasfekvésű hely található, ahol jó ivóvíz sze
rezhető. A z épületek tervezése építészi feladat. Itt csak annyit óhajtok 
említeni, hogy a legolcsóbb k i v i t e l a legjobb, mivel az épületekbe 
fektetett tőke a tiszta jövedelmet kedvezőtlenül befolyásolja. Ne 
akarjunk drágábbat és jobbat teremteni, mint (amire szükség van. 
Indokolatlan volna a telepeseket költségesebb és szebb lakóhelyekhez 
segíteni, mint amilyent a közelben lakó kisgazdák saját erejükből meg
szerezni tudtak. 

Faluszerű települések lakóházait és gazdasági épületeit természe
tesen jobb kivitelben kell előállítani, mint a tanyaépületeket. Előkertes 



házak előnyösen hatnak még akkor ie, ha a kert elrendezése csak 
kezdetleges. Középületek céljára a szükséges helyek fenntartandók 
az esetben is, ha ezek felépítésére egyelőre nem fa kerül sor. Ezeknek, 
valamint egyéb a közönség által sűrűn felkeresett épületeknek 
(malom, szövetkezet) csoportos elhelyezése kívánatos. 

A felosztási tervvel az előmunkálatokat tulajdonképpen befejez
tük. Most már csak az üzemterv felállítása és a tiszta jövedelem 
kiszámítása esedékes. Ezen műveletek felvilágosítást adnak arról, 
vájjon a telepítés műszakilag helyesen van-e szervezve és gazdasá
gos-e, vájjon a telepes megélhetése biztosítva van-e és végül lesz-e 
a telepes abban la helyzetben, hogy a neki rendelkezésre bocsájtott 
tőkét visszafizesse. 

Megjegyzem, hogy egyszerű parcellázások, i l l . bérparcellázások 
tervezésénél hasonló módon kellene eljárnunk, mint a telepítéseknél. 

A z elmondottakkal kapcsolatosan végül azt a kérdést óhajtom 
felvetni, vájjon m i történjék azon parcellázott területekkel, melyeknek 
felosztását sem műszakilag, sem gazdaságilag nem helyesen hajtották 
végre? E z esetben a jelenlegi állapotot nem tartanám fenn s az összes 
hibákat, amennyire csak lehetséges, kiküszöbölném. Csengéién pl . fel
vétetnék egy talajtérképet, a feltétlen erdőtalajból álló területeket k i 
hasítanám és az utóhálózatot a lehetőség szerint helyesbíteném. Ha
sonlóképpen helyesbíteném a helytelen módon kihasított parcellák 
határvonalait is és ott, ahol szükséges, létesíteném a faluszerű telepü
léseket. Ezzel kapcsolatosan rengeteg műszaki munkát kellene vé
gezni, a közgazdasági eredmény azonban bizonyára nem maradna el. 
nemcsak az ott lakó népesség, hanem a földtulajdonos város előnyére 
is és az általános jólét javára, melyért dolgozni mindannyiunk köte
lessége. 
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