
vonatkozólag nagyon szigorúak. Az engedély nélküli 
fakivágásért m ég  börtönbüntetés is kiszabható. 
P róbaképpen az úgynevezett Párkányi-féle m ódszer
rel kiszámoltuk az Andrássy úti ostorfák értékét. 
Akkora összeget kaptunk (600-800.000 Ft), hogy 
sokan azt m ondták, ennek  nincs is értelm e, m ert ezt 
senki nem  tu d ja  m egfizetni. Szerintem  az Andrássy 
ú ti fasornak tényleg szinte m egfizethetetlen az érté
ke, és kell is, hogy ez visszatartó e rő  legyen.
A harm adik  forrást az em lített helyfoglalási díjak 
közvetlenül parkfenntartási célra fordítása jelentené. 
Persze ahhoz, hogy a pénzek befolyjanak, talpalni 
kell, ki kell ép íten i a felügyelői rendszert, a parkőrö
ket nem  is em lítve, m e rt m a csak a szomszédok jó in 
dulatán, illetve a lakosság éberségén m úlik minden.

. Illyés Zsuzsa: Az elmondottak alapján rendkívül 
'türelmesnek tűnsz. Miben bízol, mit szeretnél a 
közeljövőben megvalósítani?

Radnóczi Péter: Összehívtam egy team et, hogy ho
gyan lehetne a K ertészeti H ivatalt felállítani. Sokakat 
m egkerestem . Az kristályosodott ki belőle, hogy amíg 
a hivatal nem  tud  felállni, addig  ne  legyen főkertész 
sem. Amíg nincsenek m egfelelő jogosítványok és 
pénzeszközök, csak lejáratódna ez az intézmény.
A házon belül m ost viszont egy új alosztályt hozunk 
létre. Arról van szó, hogy m indenki, aki a zölddel így 
vagy úgy foglalkozik (term észetvédelem , erdészet, 
közpark), a Környezetvédelm i Ügyosztályon belül a 
Zöldfelületgazdálkodási Alosztályba kerülne. Ez nem  
a klasszikus érte lem ben vett Kertészeti H ivatal lesz, 
de talán  ésszerűsíti a dolgokat.
A közelm últban egy olyan társulás, vagy egyesület 
alapjait rak tu k  le, mely rem ényeim  szerint a kép
viselők és a hivatalnokok közti bizalm atlanságot lesz 
képes áthidalni. M inden környezetvédelem m el és 
zölddel foglalkozó hivatalnokot és képviselőt m eg
hívtunk a kerületekből és a fővárosból. Az első talál
kozás m ár m egvolt. Rem élem , ez a kezdeményezés a 
későbbiekben életképes m űködése révén lehetővé 
teszi a szakmai érvek m egértetését és a városon belüli 
összehangoltságot. Sokat várok attól, hogy szakmánk 
aktivizálódik olyan terü le teken  is, m elyeket eddig 
m ég nem  érin tett. T öbbek  közt a szabványokra, az 
irányelvekre gondolok. M ondok egy példát: a köz
m űvek fektetésére vonatkozó előírások arról szólnak, 
hogy m ilyen távol kell essen a fa a vezetékektől. Egy 
m eglévő utca esetén ez a szabvány jogszerű  fakivá
gásokhoz, illetve a fák gyökereinek kím életlen átvá
gásához vezethet. A m egindult közműfejlesztések 
számos példát szolgáltatnak erre. Szerintem  ezt m eg 
kellene fordítani; egy m eglévő fasor esetében azt 
kellene szabályozni, hogy m ilyen távol kell m ennnie 
a fától a közm űvezetéknek.

A hivatalokban és a végrehajtó apparátusokban  is 
elenyészően kevés a kertész. T öbbeknek kellene vál
lalniuk és felkészülniük az ilyen tisztségekre. Úgy 
tűnhet, hogy az utóbbiak szakm ánk kevésbé látvá
nyos oldalához tartoznak, de ezek nélkül nem  te 
rem thető  m eg egy szakma valósága sem.

(Budapest, 1993. június 24-én)

Buella Mónika
SZEGED FEJLŐDÉSE AZ ALFÖLDI TÁJBAN
(részletek)

Szeged élete a m últtól egészen napjainkig  ele
m entárisán kötődött a vízhez. A Tisza és a Maros 
torkolatának kedvező adottságai kínálták a lehető
séget a m egtelepedésre.

A táj karak teré t akkoriban a síkságon lom hán 
szétterülő Tisza határozta m eg, am ely a vízjárástól 
függően hol elöntötte az Alföldet, hol pedig 
mocsaras, nádas zsombékokkal szegélyezve folyt to
vább. M indenféle közhiedelem m el ellentétben az 
Alföld felszíne akkor sem volt, és m a sem  teljesen sík. 
A hegyi em ber szám ára jelen ték te lennek  tű n ő  4-5 
m éteres szintkülönbségek lehetőséget adtak arra, 
hogy a szabályozatlan folyó legm agasabb vízállásakor 
is max. 1 m éterrel em elkedve száraz szigeteket hagy
jo n , ahol biztonsággal lehete tt letelepedni. A vízjárta 
vidék halbősége, a legeltetésre alkalmas füves pusz
ták biztosították a m egélhetést. (A külterü leti határo 
kat tekintve Szeged legalacsonyabb pon tja  az Adria 
tengerszintje feletti 80 m , m íg  a legm agasabb 131 m.

A történeti kutatások a halásztanyák m inden
napjaitól indulnak, ahol a halászat m ellett túzokra, 
gém re, kócsagra, vadlúdra, vadkacsára "madarászva" 
élték a vízivilág különös, nehéz életét. (Halász, va
dász, m adarász - éhenkórász, kaparász) - m ondja a 
szegedi gúnynóta.) Fehér-tó, Baktó, Ballagi-tó, Maty 
ere, Szillér ere, Annus ere, János ere, Sebesfok, Kis- 
Tisza, Tom pai-Tisza, O reg-Tisza és a M aros vízjárása 
hozta létre a vidéken a tankát, m orotvát, kopolyát, 
hattyast, csöpörkét, s m ég ki tudja, m ennyi elfelejtett 
szót, amellyel az ideiglenes vizeket illették.
A mai Szeged ősi halásztörzsének élete egy tiszaparti 
szigeten kezdődött, s akár itt is végződhetett volna, 
ha nincs a só. Az Erdélyből az Alföldre irányuló 
kereskedelem  fő közlekedési és szállítási útvonala 
volt a Maros, amely a legnagyobb m ellékfolyóként 
Szeged határában, T ápé alatt öm lött a Tiszába. A
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kősószállító hajók itt kötöttek ki és rakodtak át, innen 
szállították tovább az országba vízen, szárazföldön 
egyaránt.

A tatárjárás u tán  IV. Béla a sóház védelm ére kő
ből, téglából várat építtetett, így alakult ki a halász
tanyából egy váras település. Idővel a váron kívül is 
m egjelentek letelepülők, s ezt a nőtt, nyílt városrészt 
a XV. században védelm i földsánccal és vizesárokkal, 
a sánc tetején  sövényfonatos cölöpkerítéssel vették 
körül - ez volt a Palánk. Szintvonalas térképeket átte
kintve látható, hogy a Palánk helyén kívül m ég két 
szigetszerű kiem elkedés volt A vártól lefelé keletke
zett Al-Szeged (Alsóváros), ahol az állattartó-földm ű
ves gazdák éltek. Szent Erzsébet tiszteletére emeltek 
tem plom ot, s a település a XIV. század első felében 
városi rango t kapott. A vártól felfelé, Fel-Sziget nevű 
helység alakult ki, tem plom ot Szent György tisztele
tére em elt. Ez az iparosok szigete volt, városi rangra  
nem  em elkedett.

Ezután lassan kezd körvonalazódni Szeged szabad 
királyi város és vidékének rajzolata. A központi m ag 
a vár a tiszai átkelővel. Fölsőváros az iparosok, hajó
sok, kereskedők utcáival, m ajd Alsóváros a mezőgaz
dák életével. A sóhordás, halászat, állattenyésztés, 
gyüm ölcsterm elés, hajózás, borkereskedelem  (a sze
gediek szőlői a Szerém ségben voltak), a várost a 
középkori M agyarország egyik legelőkelőbb városává 
tették. A város körül közvetlenül a belső legelők fe
küdtek, ahová a jószágokat télire elszállásolták, majd 
a szántók övezete következett, legszélül pedig  a pusz
ták ölelték körül a várost. Ezeken a pusztákon h e
lyenként szállások is keletkeztek, - főleg ott, ahol té
len is legeltethettek, illetve szénát gyűjthettek - m int 
első tanyák. Feltehető, hogy a vízfolyásokat kísérő 
fákon kívül bizony igen erdőszűkében lehetett a táj.

A  török uralom  a virágzó város pusztulását hozta. 
Sokan elm enekültek, a népesség megfogyatkozott, 
akik itt m aradtak, egyszerre három felé adóztak: a

A szegedi vár állapota 1747-ben

törököknek, a m agyar királynak és a bécsi udvarnak. 
A polgárok a nom ád állattartásra tértek  vissza, csak a 
legközelebbi szántókat művelték.

A berendezkedett hódoltsági időszakban azonban 
lassan nekilendült a mezőgazdaság, s az elveszett 
szerémségi szőlők helyett közvetlenül a város hatá
rában és a belső kertekben ü lte ttek  szőlőt és gyü
mölcsfát. Ekkor kerü lt Szegedre a paprika, mely m a 
is legnevezetesebb növénye. A felszabadító háborúk 
újabb csapást jelen tettek ; kiirtott fák, tönk re te tt víz
védelmi alkotások, a kietlen pusztán em berm a
gasságú fű, elnépte lenedett községek m aradtak.

A törökök kiűzése u tán  in d u lt m eg a vissza- 
vándorlás az Alföldre, a város ism ét benépesült és 
terjeszkedett. A Tisza m elletti szigetek m ind  lakottá 
váltak. A gabonaterm elés m ellett nagyarányú do
hányterm elés indu lt m eg, a ló-, tehén- és ju h á l
lomány szaporodott. Az egykori szállásokon, tanyá
kon ism ét m egjelentek az em berek, szőlőt és gyüm öl
csöst telepítettek. A hom okon elterjed t m ég a kuko
rica és a burgonya is.

A szegedi tá ja t továbbra is a fátlan tájon vándorló, 
nagy kiterjedésű hom okbuckák uralták. írásos em lé
keink közül az első, amely felhívta a figyelmet az 
Alföld fásítására, K rám er János György tábori orvos 
és botanikus tollából származik. (Consilium  de clima- 
te H ungáriáé, 1739) A fásítást közegészségügyi és 
harcászati szem pontból tarto tta  fontosnak, javaslatai 
között vizes területeken a fűz és a nyár, szarazabb 
helyen pedig az akác szerepelt. O az első, aki az aká
cot ajánlotta.

1755-ben Skopek Ferenc, az akkori Pest városá
nak jegyzője azt a javaslato t tette a m agyar udvari 
kancelláriának, hogy az Alföld nedvesebb területein 
füzeket ültessenek. A helytartótanács el is rendelte  az 
ültetést. (A javaslat abból a ném et irányzatból szár
m azott, amely gyorsan növő fák ü ltetését helyezte 
előtérbe tűzifaterm elés céljából.)
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Feltehetően ettől függetlenül, az 1760-as években 
Dugonics A ndrás polgárm ester Fölsővároson fuzdug- 
ványokat te lep ített "a városnak m ind díszére, m ind 
hasznára". Valószínűleg ekkor is voltak m ár erdei a 
városnak Szeged környékén, m ert a csőszök XVIII. 
századi esküje a következőképpen szólt: "Szőlőkre, 
mezőkre, szántóföldeken lévő vetésekre és erdőkre s fűzesekre, 
a nemes város tilalmas mezeit, földeit, szigettyeit, kerttyeit, 
erdeit és fűzeseit megóvja."

1769-ben M ária Terézia.féle erdőrendtartás a 
következőket írta  elő: "Minthogy pedig azt tapasztaljuk, 
hogy az erdők évről évre megfogyatkoznak, a fahiány pedig 
nő, az a mi kegyelmes parancsunk, hogy minden ház lakosát 
addig, amíg háza, telke, kertje, csűrje körül vagy előtte üres 
rétek, vagy faültetésre való más területek vannak, minden 
évben legalább 20  fa , éspedig nedves helyeken nyírfák, fűzek 
és égerek, agyagos, de száraz földeken szilek, és végül föve
ny es ■(homokos) de száraz területeken fenyők, vagy eperfa 
ültetésére kell kötelezni. E  célból az egyes vármegyékben cse
metekerteket, vagy mint mondják, fanevelőket kell létesíteni, 
hogy a kiültetésre alkalmas csemetéket onnan ingyen szolgál
tassák ki.” (A fenyő gyors növekedési ereje, az eperfa 
pedig a selyem hernyótenyésztés m iatt került be a j a 
vaslatba.) E rendele t hatására - am elyet ugyan jórészt 
nem  hajto ttak  végre - Alsó* és Fölsővároson tölgy, 
makk és szilmagvetések történtek, többek között a 
m ai napig  is Makkos erd ő  néven szereplő terü le te t 
ekkor ü ltették  be először.

1788-ban II. József két okiratot is kiadott a 
homokfásítás ügyében, rendelete azonban hatástalan 
m aradt.

A szegedi vár a m ellette fekvő településekkel, a X V III. sz-ban.

Szeged városának 1848-ban készült térképén  a 
várostesten belül zöldterület nem  található. A folyó
m enti szigetek érdéin  túl három  erdőfolt figyelhető 
meg: Alsóvárosi Makkos erdő , Felsővárosi Makkos 
erdő, és a Vedresházi erdő.

A vár déli oldalán, 1846-ban sétálókertet (prom e- 
nádot), m ajd Újszegeden a polgári Céllövőház, és a 
Golyófogó-halom körül ligetet ü ltettek . Ez utóbbit a 
hatóság 1858-tól 1867-ig N épkertté  bővítette. A II. 
katonai felm érésen a m ár em líte tt városszéli erdők 
m ellett a városszerkezeten belül is szépen m egfi
gyelhető a zöldterület.

A prom enád és a N épliget fo rdu la to t je len te tt a 
város zöldfelületi szerkezetében. A város környéki e r
dők telepítésének gondolata a fátlan Alföld ön valójá
ban m indig is szóbeszéd tárgya volt, ha  a gyakor
latban a térképek szerint ezen időszakig nincs is túl 
nagy hatása. A városon belüli zöld m egterem tésének 
csírái azonban itt je len tek  m eg először.

M indeddig a Tisza, am elynek partján  m egtele
pedtek az em berek, nem  szólt bele a város terjesz
kedésébe. A három  sziget összeépülése bizonyára já r t  
vízrendezési, lecsapolási, feltöltési m unkákkal, árvi
zek is pusztítottak. A legnagyobb vész azonban a 
Tisza szabályozása u tán  következett be, 1879 m árcius 
12-én. A víz egyetlen nap alatt rom badöntö tte  a vá
rost, 5800 háza közül 5458 m egsem m isült.

Szeged város újjáépítése nem csak országos ügy 
volt, az egész kontinensről érkeztek segélyek. A 
korm ány Tisza Lajos korm ánybiztos kinevezésével 
műszaki tanácsot hozott létre , és h ihetetlen  gyorsa

Szeged a nagy árvíz előtt (katonai felmérések)
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sággal, m ég az év szeptem berére elkészítette a város 
új tervé t L echner Lajos, aki az 1871-ben kiírt Buda
pest általános szabályozási terv pályázat első díjasa 
volt.

Valójában két terv készült az újjáépítésre. Az 
egyik a m ai N agykörút vonalán egy széles zöld sávot 
létesített, am elyen belül a városi élet indulhato tt vol
na m eg középületekkel, csatornázással, vízvezetékkel, 
közvilágítással, m íg a külső részén falusias jelleget 
hagyott. A másik, m egvalósult terv a szabályozást az 
egész egykori városra kiterjesztette.

Az új városterv elsődleges feladata az újabb árvíz 
elleni védelem  volt. A legm agasabb vízálláskor is 
helytálló körtöltés m egépítése m ellett a körtöltésen 
belülre egy eszményi m agasságot állapítottak meg. 
Az eszményi szint pontos m eghatározása kemény 
vitákat hozott, m a m ár gyakorlatilag jelentőségét 
vesztette. Végül a tervezett új főbb körutakat és 
sugáru takat feltöltötték e rre  a bizonyos eszményi 
szintre, m íg az így közrezárt mélyebb területek 
feltöltése egy későbbi időszakra tolódott el. A város 
szintkülönbségei gyakorlatilag eltűntek. "Az embernek 
az erőfeszítését jelenti ez a táj a természet erőivel szemben. 
Mesterséges települési területnek az előteremtéséről van szó, 
horizontális terjeszkedésről a tájban, mindig tekintettel az 
árvíz mai szintjére. H a elejtik az eszményi szintet, a körgáton 
belül mesterséges települési szigetet létesítenek az árvíz szintje 
alatt, ha fönntartják, a horizontális terjeszkedés az eredeti 
térszint fölött valójában a levegőben történik, a víz által 
meghatározott szintben" (Várm egyei szociográfiák I., 
Csongrád V árm egye, Bp., 1938.)

Az árvíz u táni beépítés (katonai felmérés)

így a körgát ado tt a városnak egy furcsa, az 
Alföldtől szokatlan jellegzetességet, behatáro lta  te r
jeszkedését a határtalanu l elterü lő  síkságon.

Az új terv a két kö rú t és a 12 sugárú t rendszerével 
egy tiszta, könnyen áttek in thető  nagyvárosi szerkeze
te t rajzolt fel a m egm aradt házak figyelembevételé
vel. A rég i településsel összehasonlítva a körutak 
teljesen új nyom vonalat vágtak, m íg a sugárutak 
gyakorlatilag a régi szerkezetek irányait követték. 
Első ránézésre akad egy furcsaság: a köru tak  a  vízen 
futnak. Ekkor ugyanis Szegeden a vasúti h ídon kívül 
csupán egyetlen híd  állt, ősidők óta ugyanazon a 
helyen, a városmagtól vezetve, a felrajzolt új város- 
szerkezetet tekintve teljesen rossz helyen. A másik 
furcsaság, hogy a terv 200.000 lakosú településre 
készült. Az árvíz idején kb. 100.000 em ber é lt a vá
rosban, az új terv néhány kisebb kiegészítésen túl 
mégis m egtarto tta az eredeti határokat, m egindítva a 
vertikális terjeszkedést.

A várostervben a közparkok, nyilvános kertek 
száma igen csekély volt, egym ástól elszigetelten je len 
tek m eg, s ebből a kevésből m ég kevesebb ép ü lt meg.

Végül négy év a la tt épü lt újjá Szeged. A törvény
szék, a posta, a pénzügyi palota, a sóház, a színház, a 
kórházak, tem plom ok, a városháza. I. Ferenc József 
visszaadta a várat a városnak, lebontatta, helyébe 
került a Stefánia-sétány (m a V árkert), és a K ultúr
palota (ma M óra Ferenc M úzeum). Kettős kőszád- 
falból m egépült a tiszai rakpart, ra jta  az állandó tiszai 
vashíddal (a párizsi Eiffel-cég és Feketeházy János 
tervei alapján), amely régen  a T oron tál m egyéhez 
tartozott, Szegeddel 1880-ban egyesült Ú jszegeddel 
kötötte össze a várost.

A Délvidék központjaként m űködő város fejlődé
sében újabb szakadás következett be T rianonnal. 
Szeged végállomás, határváros lett, elvágva term észe
tes mögöttes országrészeitől, T orontáltó l és Bácská
tól. H irtelen eredeti adottságain tú ln ő tt várossá vált, 
am elynek se vidéke, se piaca.

Intézm ényei ugyanakkor a m egváltozott határok 
m iatt bővültek. Id e  költözött a kolozsvári Ferenc 
József Tudom ányegyetem , a Csanád-tem esvári püs
pökség, a tem esvári posta- és távirdaigazgatóság, a 
jezsuiták nagyszombati rendháza.

Az új Szeged tervei az árvíz u tán  rendkívüli 
gyorsasággal készültek el, az első elem ző vizsgálatra 
jó  ötven év m últán, 1934-ben, az általános város- 
rendezési terv készítésekor rendeze tt szakmai anké- 
ton került sor.

M ár az első terv készítésekor is felm erült a falu és 
a város szétválasztó gondolata. Szeged város tö rténeti 
kutatásai között társadalm i vonatkozásokban nem 
egyszer találkozhattunk az ún. "nem városképző 
elem" fogalmával. Ezen gyakorlatilag az ősterm e
lőket, a gazdálkodókat, a földm űvelőket kellett érte
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nünk. Az 1920-as népszám lálási adatok szerint a 
város lakossága 119.109 fő volt, ebből kb. 40.000 fő a 
határban, a tanyákon élt.

Nos, ez az em lített szakmai ankét hibaként sorolta 
fel, hogy a város túlm éretezett, nem  számolt a lakos
ság foglalkozás szerinti megoszlásával, azaz nem  vá
lasztotta szét a falusi és a városi részt, hiányolta az 
átlós utakat, a feltöltött körutakat fölöslegesnek ta r
to tta ,^  végül az övezetbeosztást elavultnak titulálta, 
m ert nem  alkalm azta azt az elvet, hogy a városmag
tól kifelé az építkezések folyamatosan könnyítendők. 
(A körtöltésen belüli telep  azonos besorolásba esett a 
nagykörút szélső oldalával.)

Zöldfelületi rendszeré t tekintve a "szabad terü le
tek" és "zöldterületek" elnevezést használta, amelyen 
a következőket kellett értenünk: zöldterületek, víz
felületek, játék-sport-gyakorlóterek, tem etők, m agán
kertek, nagyobb telepek kevés épülettel, kertészetek, 
faiskolák. N em  tartoznak  ide a forgalm i terek  és za
jos utcák. A felsorolás m ai szemmel is pontosnak 
tűnik.

Az elemzés készítői a szomszédos községek (Do- 
rozsma, T ápé, Szőreg, Ujgyál) és a város közötti te rü 
let beépítését nem  tarto tták  kívánatosnak.

Szeged városa a századfordulón az ország egyik 
legnagyobb földesura volt, földjeit m ég jóval a hábo
rú  elő tt kishaszonbérletbe adta. Két nagybirtokon 
kívül egészséges középbirtok nem  is alakult ki.

A közigazgatásilag és gyakran tulajdonjogilag is 
Szegedhez tartozó tanyavilágban Alsótanyán és Felső
tanyán a város két közigazgatási központot hozott 
létre. Tulajdonjogával élve sokáig akadályozta, hogy 
a térségben a tanyák falvakká sűrűsödve önállósul
janak . Végül 1924-ben a töm örülés gócpontjaiban 
m aga bocsátotta házhelyeit áruba, elállva a magvaso- 
dás útjából.

A városi fö ld tu lajdon a m últban és a jelenben  is 
kardinális kérdés volt, s hogy hogyan gazdálkodnak 
vele a városatyák, csak nagyobb idő távlatából ítélhe
tő meg.

Sok szó esett edd ig  az erdőkről, fákról, azok 
szükségességéről, faültetési rendeletekről. A valóság 
pedig 1927-ben, ahogyan Kaán Károly leírja, a 
következő volt:

"Fátlan mezőtenger, amelyet a nagy messzeségbe látha
tóan erdők és rétek nem tarkítanak. Ahol nincsenek fasorok 
az utak és táblamezsgyék mentén. Csak til-túl, egymástól 
távol és elszórtan fehérlik egy-egy tanya. Kietlen elhagya- 
tottságban révedez, minden lomb és árnyék nélkül. Végtelen
ségbe nyúló, kiélt, kiaszott szürke legelők. Vízállások, kivirág
zott, szikes foltok. Itt-ott egy-egy szikár gémeskút. Elvétve 
mellette a legelésző nyáj. Még talán egy-két gólyamadár a 
látóhatáron. Egyébként a néptelen, élettelen táj. Mintha 
szunnyadna minden. Úgyszólván semmi mozgás. Kevés

ember, kevés állat. Kevés ere az életnek. Csak elvétve egy út 
vagy vasút.

Falvak, városok, távol egymástól. Jórészt csak gyéren 
vont vasutak mentén. Igen megnyugtató a képük a néma 
egyhangúság után. Szinte látványos oázisok! Gyönyörű 
szőlő- és gyümölcskultúrával. Kertgazdasággal és belterjes 
földműveléssel.

Közben megint több-kevesebb pusztaság. Homokbuckás, 
sivár részek egyhangú tarkasága. Évszázados kezdetleges
ségben, számbajöhető kultúra nélkül... Majd fás koszorúval 
övezett, kedves tanyák, zöld ékkövek az aranykalásszal ékes 
rónaságon. A messze végtelen határán egy-két sötét folt, 
amely erdőt sejtet...

Ez az Alföld, ha nem is minden részében. Mert vannak 
sűrűbben lakott, látványos belterjességgel művelt tájai. Ahol 
már eltűnnek a mérhetetlen pusztaságok, és nincsenek, vagy 
ritkák a talajvizek. Ahol nagyobb erdőfoltok, szép erdők meg 
fasorok tarkítják a tájat. Ahol buja és jól művelt a föld, és 
sűrűbben lakott a vidék. Ahol kultúra és előrehaladás dicséri 
az emberi fáradságot." (Idézi: M agyar Pál - Alföldfásítás, 
1959.)

Az 1923. évi XIX. te. az alföldi erdők  telepítéséről 
és fásításáról az akácot, a feketefenyőt, a kanadai és 
fehér nyárat, a rezgő nyárat és az eperfá t terjesztette 
el.

A város megbízásából Alsótanyán 8 holdas faiskola 
létesült, amely a nem es gyüm ölcsfacsem etéket ön
költségi áron ad ta a tanyáknak. A kkoriban Újszege
den m ár 140 holdnyi terü le ten  m űködtek faiskolák, 
amelyek forgalm a m iatt Ú jszegeden állom ást létesí
tettek. A városnak saját kertészete volt Szabó Kálmán 
főkertész vezetésével.

A II. világháborúban az (egyébként újjá azóta sem 
épített) híd m egsem m isülésén kívül a város je len 
tősebb, m aradandó kárt nem  szenvedett. A város 
m egkezdte horizontális terjeszkedését.

Szeged jelenlegi kiterjedése az új telepekkel (Buella M. vázlata)
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Indu ljunk  el keleti irányból, és hasonlítsuk össze 
az 1970-es évek Szegedjével az árvíz u tán i Szegedet.

A felsővárosi töltés túloldalán az egykori (1935.) 
Somogyi, m a Petőfi-telep található, teljesen összenő
ve Tápéval. A körtöltésen kívül m ég a 20-as években 
kialakultak a nincstelenek telepei, akik a drága városi 
telkeket nem  tud ták  m egvásárolni.

A töltésen belül T arján  egykori szőlői helyett m a 
m ár lakótelepek házai állnak viszonylag rendezett és 
m egfelelő m értékben  beü ltetett zöldben. U gyanitt a 
töltésen kívül Baktó utcái nő ttek  rá  a valahai Kétér- 
köze m ocsaraira. M akkoserdő továbbra is tartja  kiter
jedését, déli oldalán azonban az Északi városrész 
em eletes házai állnak, m eg nem  épü lt zöldterü
letével. A Béke-telep és az egykori A igner-telep kiter
jedése nagyjából fedi egymást, azonban a Dorozsmai 
ú t m en tén  új iparváros n ő tt a rókusi földeken. A 
Kossuth Lajos sugárút, Tolbuchin sugárút, körtöltés 
által határo lt te rü le te t m egette a város. M óraváros és 
a körtöltés közötti egykori katonai gyakorlótér, tégla
gyár, H ernyó-hegy m int szabad te rü le t m egm aradt, 
a Ságvári-telep (régen  Kecskés-telep) azonban egé
szen a töltésig nőtt. A Ballagi tó helyén áll Hattyas, a 
ballagi tói szőlők terü le te  pedig  m a is kert, gyüm öl
csös. A Boszorkány-sziget és a Tisza m enti zöldsáv 
kiterjedésében szépen m egm aradt. Ú jszegedet te
kintve az egykori faiskolák telkei jó rész t beépültek, 
bár hagyom ányosan sok faiskola m űködik m a is 
Ú jszegeden és Szőregen. A Holt-M aros kacskaringóit 
is házak sorai szegélyezik, a M aros-tó helyén kis
kertek húzódnak összenőve Szőreggel.

A város terjeszkedése gyakorlatilag a környék köz
ségeivel való összenövést je len ti, am elyet előm oz
d íto tt az a tény is, hogy 1972-ben ezeket az akkor 
önálló községeket közigazgatásilag Szegedhez csatol
ták. (Például a Szegedhez soha nem  tartozó, valaha 
szebb napokat élt, városi ranggal is bíró Kiskun- 
dorozsm a is ekkor kerü lt Szegedhez.)

A további folyam atot az 1979-es és az 1991-es 
térkép összehasonlítása példázza. A Petőfi-telep m el
lett újabb kiskertség je le n t meg; Jánoserehát. A 
Baktói kiskertek terü le te  m ár egészen a vasútig 
terjed. Ú jabb lakótelep épül M akkosháza néven, s 
vele együtt a harm adik  majdnem körú t is kialakul. A 
Ballagi-tó alatt a Boszorkány-szigetnél megjelenik 
egy kereskedelm i kikötő, Ú jszeged pedig  bekebelezni 
készül a H olt-M aros utolsó darabkáit is. A N agykörút 
folytatásaként m egépül a Fölsővárosi híd.

Az idegen, aki m a Szeged belvárosának utcáit j á r 
ja , kellemes, fasorokkal, kisebb parkokkal tarkított 
képet lát. Azonban kifelé haladva a kép egyre kietle
nebb.

Valójában a városnak nincs megfelelő zöldfelületi 
szerkezete, bár adottságai m egvannak. A Tisza ad 
egy gerincet, egy zöld folyosót sétányaival, vízi sport

telepeivel, üdülőtelepével, strandjával, s a Boszor
kány-szigettel. Ezt az alapot egészíthette volna ki a 
körtöltés m entén  sétaúttal, kerékpárú ttal feltárt 
zöldgyűrű, mely a M akkoserdő és a Sancer-tavakhoz 
hasonló öblösödéseivel, a holtágak term észetvédelm i 
területté való nyilvánításával lehete tt volna teljes.

A város épületeivel azonban belenőtt a körtöl
tésbe, sőt, túlfolyt rajta . Vizes, mocsaras részeket 
feltöltve terjeszkednek a kiskertek is, a Holt-M aros is 
lassan eltűnik. Közben m egfeledkezünk a fákról, új 
városrészeink az egykori kietlen puszta képét 
mutatják.

A térképeket vizsgálva az íróasztal m ellett persze 
könnyű ítéletet m ondani. N em  is ítélkezni kívánok, 
hiszen ezt sem korom , sem helyzetem  nem  engedi 
meg. Csupán a figyelmet szeretném  felhívni egyrészt 
az Alföldre, melyhez k im ondhatatlanul és kiism erhe
tetlenül kötődöm , m ásrészt azokra a jelenségekre, 
melyek m eghatározzák egy város zöldterületeinek 
fejlődését, s a küzdelm et amely élete t te rem t és ta rt 
m eg ezen az istenverte vidéken.
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