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Az Alföld-program időszerűsége

A szegedi Rotaiy Club az 1931/32. évi téli szezonra az Alföld problémáinak
megbeszélését tűzte ki heti összejöveteleinek napirendjére. Elhatározásukban a/, az
elgondolás vezette őket, hogy az Alfölddel kapcsolatban a legfontosabb társadalmi,
gazdasági, szociális és kulturális kérdések alapjában véve még tisztázatlanok. Ha valahol
tárgyalják őket, nyomban előtérbe vonul a politika, amely a saját külön érdekei szerint
mindent átszínez. Alkalmat akartak nyújtani tagjaiknak és érdeklődő vendégeiknek, hogy
a felmerülő kérdéseket fesztelenül, a politikai és egyéb szempontoktól mentesen
megismerhessék és megvitathassák.

Az első előadást Kogutowicz Károly tartotta „Az Alföld földrajzi leírása" címmel.
Nagyhatású előadásában többek között az alábbiakat mondta: .A magyar ezeréves
történelem folyamán csak az Árpád-házi nemzeti királyok idején, azután hosszú idők
múltán Széchenyi István propagandája révén került az érdeklődés középpontjába ez az
óriási kiterjedésű, jobb sorsra érdemes alföldi rónaság. Közbeeső időkben bitang terület
volt... Évszázadokon keresztül tervszerű elhanyagolásban részesült. " (Az Alföld
problémái 1932, 6.0.)

Az idézett tudós kemény ítéletével lehet vitatkozni. Felvetődhet érvelésének
időszerűsége is, de a lényeg nem ebben gyökerezik. Sokkal fontosabb annak belátása
és elfogadása, hogy az Alföld vitathatatlan térségi hátránya történelmi örökség, vagyis
nem szükségképpen újkeletű állapot. Ez az általánosan jelentkező nagy táji hátrány ma
is létezik, annak ellenére, hogy az Alföld egyes kistérségei az egyenlőtlen fejlődés
következtében az átlagnál jobb helyzetbe kerültek.

Az Alföld eredendően is mozaikos táj, s ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. A tájat
formáló tényezők — kiemelten a vt (a folyórendszerek) és az ember — igen kis felszíni
magasságkülönbség esetén is lényegesen megváltoztatták a táj arculatát, amelyet a
társadalmi-gazdasági hatások még markánsabbá tettek, nem is szólva a direkt poiitikai
érdekeken alapuló diszkriminációról. Mindebből egyenesen következik, hogy az
Alföldet nem lehet csak általánosan, nagy ban-egészben értelmezni. Noha erre nagy
szükség van egy egységes program előkészítésekor, de ezt vele egy időben differenciált,
egymáshoz szervesen illeszkedő részprogramokra kell lebontani. Illetve megfordítsa: a
tájkapcsolatokkal is számító, kellően kimunkált térségi részprogramok alapján készülhet
csak el egy egységes átfogó Alföld-program.

Az Alföld jövője szempontjából döntő jelentősége van annak, hogy a politikai akarat
— a legtágabb értelemben — miképpen veszi komolyan az Alföld ügyét. Ebben
egyaránt fontos a parlamenti, a kormányzati és a helyi szándékok találkozása, az érdekek
helybeni és térségi egyeztetése, összehangolása. Kiemelt szerep jut a tudományos
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kutatásoknak, az oktatásnak, a közvélemény hatásos formálásának, ami a valós alföldi
értékek meg- és felismertetésével, azok veszélyeztetettségének tudatosításával, s nem
utolsó sorban a tájban rejlő, de mindmáig még lappangó kincsek feltárásával segíti a
táj felemelkedését, férfiasabb kifejtését.

Szellemi és gazdasági szakadékokkal felszabdalt országunkban az Alföld ügye mindig
különös helyet foglalt el. A tájak nagy összekötője, a Duna mintha kettészelne az
országot, s a két partján fekvő főváros, Budapest pedig oly óriásira duzzadt, hogy
minden ötödik lakos itt él. Ebben a sajátos helyzetben lehet és szabad csak értelmezni
az Alföld valamennyi lényeges kérdését. Az Alföld sorsa soha nem lehet provinciális
ügy. Történelmileg nézve, ami itt történt, az az ország, sőt bizonyos értelemben Európa
számára sem volt közömbös. így nem csupán az Alföldet jól ismerők, az érte rajongók
vagy éppen jobb sorsáért lobbyzok ügye. Nem is a Dunától keletre fekvő 41 866 km"
kiterjedésű nagytáj 757 településének, s az itt élő 3,4 millió lakosnak a sorsa csupán...
Ideje lenne már végre magunkévá tenni azt a nagyon is megfontolandó Széchenyi-elvet,
hogy ,,a dunántúli és egyéb magyarság... csak hervadozni és kora halálra jutni fog, ha
pusztulásnak indul a Tiszavölgy". (Széchenyi 1846, 13. o.)

Az Alföldet nem könnyű megérteni. Értékeit ugyanis rejtve őrzi. ezért csak a
szakavatott hozzáértő számára tárulnak fel igazán kincsei. Ahogyan Petőfi Sándor írja:
"Jó ismerősei, barátai előtt leteszi fátyolát". Az Alföld megértéséhez kell valami
másként-látás, ami a megszokott szemlélődés ellenében a figyelmet a rejtett
összefüggésekre is ráirányítja. Talán ebből is fakad az a furcsa ellentmondás, hogy az
Alföld szépségét megörökítő művészek, annak értékeit és problémáit megértő tudósok,
s a sorsával, jövőjével foglalkozó politikusok jelentős köre nem alföldi származású.
Széchenyi István sem volt alföldi. Mi több. a legnagyobb magyar ezt még hangsúlyozza
is: „mint dunántúli és felföldi, kit a Tisza völgye közvetlen nem érdekelhet, sőt kinek a
Tisza völgy kifejtése provinciális tekintetben és közönséges felfogás szerint még árthatna
is, mégis magasabb nemzeti szempontbul kívánom a magyarság e bölcsőjének minél
előbbi és minél férfiasabb kifejlését...". (Széchenyi 1846. 12-13. o.) Ezzel a morális
felülemelkedettséggel és az ebből táplálkozó gyakorlati tetteivel a ma emberének is
példát mutat az egymás ellen álló érdekek feloldásához.

Annak számbavételére, hogy az Alföldért kik, mikor, s mit tettek, nem vállalkoz-
hatom. Még a puszta felsorolás is hosszú és eleve pontatlan listát eredményezne. Ha
meg is említem Tessedik Sámuel, Pethe Ferenc, Huszár Mátyás, Bodoki Károly,
Mathiász János, Cholnoki Jenő, Györffy István, Móra Ferenc, Soó Rezső, Kaán Károly
nevét, csupán a példa kedvéért teszem. S akkor még nem említettem egyetlen képző-
művészt, építészt, költőt, politikust nagyhírű szellemi műhelyt, intézetet sem. pedig az
Alföldről kialakított kép, az alföldi problémák megfogalmazása terén ezek számos
elévülhetetlen érdemet szereztek. Általánosan talán még az is megkockáztatható, hogy
a Alföld valódi másságát először a művészek vették észre. Ráérző képességük kellett
ahhoz, hogy a már korábban említett alföldi sajátosságot: a rejtett értékeket felfedezzék.

Gondot jelent az is. hogy ezt a sokat emlegetett alföldi másságot miként lehet
objektíven megragadni. Ennek jellemzői vázlatosan a következők:

1. Az Alföld kontinensünk egyik legnagyobb síksága, egyben a legnagyobb,
feltöltődéssel keletkezett tökéletes alföldje. Ez azért is fontos jellemző, mert az egész
világ szűkölködik igazi alföldekben, hiszen a táblás vidékek, a niorénahátságok is
lehetnek alföldek, de ezek nem sorolhatók a tengersík róna kategóriájába. Alföldünkön
akár 200 km-t is utazhatunk úgy, hogy az érintett kis- és középtájak (Hortobágy.
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Nagykunság, Sárrét, Maros-Körös köze, Torontál) tengerszint feletti magasság-
különbsége az 5 m-t sem haladja meg.

2. Itt ment végbe a múlt századi folyamszabályozási munkálatok eredményekén! a
legnagyobb ilyen jellegű tájátalakítás, a Széchenyi-Vásárhelyi program, amely 1846.
augusztus 26-án Tiszadob határában indult. A fél évszázadig tartó hatalmas munkálat
a Tisza-völgyben mintegy 3 millió kh művelés alá vont ármentesített földterületet
eredményezett. Természetesen az összes megoldatlan vízügyi s az ezzel kapcsolatos
gondokkal egyetemben.

3. A fent említett tájátalakítás következményének is tekinthetőén az Alföld a világ
egyik legjobban felszántott, agrárművelésbe vont igen mozaikos nagytája. Éppen ezért
a régió rendkívül érzékeny, könnyen sebezhető terület. A mezőgazdasági parcellák szorí-
tásában kiemelt védelmet érdemlő liget-erdőfoltok, holtágak. ősgyepek. ősi telephelyek,
kunhalmok húzódnak meg. A táj európai mértékben is roppant humuszvagyon őrzője.

4. Népek, kultúrák hatalmas olvasztótégelye. A medencejelleg, s ezzel összefüg-
gésben a földrajzi viszonyok nagy vonzerőt jelentettek az itt megtelepülő ember
számára. Az egykori ligetes-mocsaras alföldi tájnak — több más ok mellett — szerepe
volt a honfoglalásban is.

Az Alföld — ez a fokozottan is emberformálta táj — a problémáit mindig újratermeli.
Konokul kérdez. Ez döntően a medencejelleg, a túlzott emberi beavatkozás, a nagyfokú
tájátalakítás következménye. Éppen azért mindig volt és lesz is Alföld-kérdés, aminek
a megoldására mindig született valamilyen Alföld-program. A megoldásra váró sürgős
feladatok koronként változnak. Egyszer a homok megkötése, vele egy időben a szőlő-
és gyümölcskultúra elterjedése, másszor a fásítás, a vízrendezés ügye. megint másszor
az elárvult települések újra benépesítése, a vidéki ipartelepítés vagy éppen a gabona-
program teljesítése jelentette a legsürgősebb teendőket. E programok megvalósítására
törvények, párt- és kormányzati határozatok, tervek egész sora született.

A már többször is említett Tisza-völgy rendezésének a feladata is igen régi keletű,
régóta érlelődő probléma volt. Megoldásának előkészítésében nemzedékek vettek részt.
mind műszaki téren, mind gazdasági és népesedéspolitikai jelentőségének tudatosí-
tásával. Kezdetei a XVII. század elejéig nyúlnak vissza, amikor a tönvnyhozás
(1613:XXVII.tc.) először foglalkozott a Tisza-völgy ármentesítésének kérdésé\-el — az
érdekelt megyék együttműködésére bízva annak megoldását. Valószínű azonban, hogy
akkor még — éppúgy, mint a XVII. század folyamán — nem az ármentesítes. hanem
a folyószabályozás, főleg a sószállítás biztosításának kérdése állt előtérben.

Az Alfölddel kapcsolatos vízügyi és mezőgazdasági jellegű törvények száma igen
magas. Ez nem lehet véletlen, hiszen az alföldi tájadottságból és tájhasznosításból ez
egyenesen következik. Érdemes e kategóriában idézni két korszakos jelentőségű
törvényt. Az egyik az 1937. évi 20. te, az öntözőgazdálkodás előmozdításához szükséges
intézkedésekről rendelkező öntözési törvény. A másik az 1942. évi 16. te, amely
mezőgazdaság-fejlesztési törvény néven vonult be a magyar jogalkotás történetébe.
Sajnálatos tény, hogy e két nagy, átfogó, távlatos jelentőségű törvényt a II. világháború,
s az azt követő változások nem engedték hatályba lépni.

Számos törvényünk foglalkozik az Alföld tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéskörével,
s kiemelten az erdők sorsával, a fásítás ügyével. Az 179l-es IMI. te. az erdők
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fenntartásáról intézkedik, s ezt törvények egész sora követte, köztük Kaán Károly
javaslatára az 1923-ban elfogadott híres Alföd-fásítási tör\>ény. Az 180". évi XX. te.
pedig már igen markánsan ragadja meg a tájvédelem és a tájhasznosítás együttes
értelmezéseit, amely a futóhomok által okoztatni szokott károk elhárításáról és az általa
elöntött területek termővé tételének módjáról beszél. Ezeknek — s az itt most nem
említett egyéb törvényeknek, határozatoknak — meg volt a haszna. Számottevő
eredményük vitathatatlan. Az igazi gondot ezekkel kapcsolatban az jelenti, hogy az
önmagukban is nagy horderejű programok, kevés kivételtől eltekintve, csak egy-egy
problémát oldottak meg gyökeresea Márpedig az Alföld tájproblémáit csak átfogó,
minden lehetséges feltétellel számotvető program keretében lehet érdemben elrendezni.

Rontja a helyzetet, hogy napjainkra az Alföldre vonatkozóan is különböző
jogszabályok olyan tömege gyűlt össze, hogy ebben a jogszabály-dzsungelben meg az
egykor oly fontos részterületek szabályozása is kétségessé vált. Márpedig a porosodó,
ásatag jogszabályok hatástalanok.

Igaz viszont az is, hogy az Alföldre mint tájra egy egységes keretjellegű jogszabály
nem született meg — hangsúlyozom hogy a tájra, ami nem azonos a területén fekvő
megyék és régiók összességével, hisz" annál többről és másról van szó. A táj mint
természeti, történelmi, gazdasági és kulturális egység megköveteli, hogy védelméről és
hasznosításáról egységes szemlélet alapján alkossunk törvényeket.

Az Alföld ügye az 1990-ben demokratikusan megválasztott parlamentben újra elő-
térbe került. Önálló képviselői indítvány nyomán az országgyűlés nagy szavazat-
többséggel meghozta 24/1991. (IV. 17) OGY. határozatát az Alföld egyes időszerű
környezetvédelmi és tájhasznosítási kérdései címmel, amelynek végrehajtására a
3515/1991. (XI.29) számú kormányhatározat született.

Ez a két fontos dokumentum alapozta meg az Alföld-programot, amely egy
regionálisan megvalósítandó, koordinált tárcaközi területfejlesztési-tájhasznosítási
program. Lényege alapvetően az, hogy figyelembe veszi az Alföld egyfajta másságát.
A kormányzat a Magyar Tudományos Akadémia közreműködésével dolgozzon ki egy
olyan Alföld-fejlesztési koncepciót, amelyben a gazdasági (ökonómiai) érdekek és a
természet- és környezetvédelmi (ökológiai) elvek harmóniája a meghatározó szempont.
Ez ennek az új programnak a korábbitól eltérő legmarkánsabb vonása. Ennek
eredményeként van reményünk arra, hogy a táj valós értékeit úgy aknázhatjuk ki. hogy
azzal a legkisebb károkozást követjük el.

A program egyik pillérét a védelmi, a kármegelőző, az elhárító, illet\>e — a
bekövetkezett károk esetén — a helyreállító munkálatok jelentik. Óriási megoldandó
feladatot jelent a vízkészlet, a termőföld (humuszvagyon). a sajátos tájalakulatok
(Hortobágy, Kiskunság, Bodrogköz, stb.). élőhelyek, a holtágak, az erdő- és mocsár-
maradványok, az ősgyepek, a kultúrértékek (ősi telephelyek, kunhalmok, kastélyok,
tanyák stb.) védelme.

Nagy gond, hogy mi lesz az európai értéknek számító holtágakkal, a Tisza-tóval, a
kiskunsági szikes tavakkal, hogyan akadályozható meg a Duna-Tisza közének, a
Jász-Nagykun vidéknek, a Körösök-mentének kiszáradása; miként oldható meg az
Alföld fátlanságának növekvő problémája; hogyan számolhatók fel azok a károk,
amelyeket a nagytáblás monokultúrás, túlkemizált, erdősávirtó, az ősgyepeket feltörő.
az utolsó mocsármaradványokat is lecsapoló, tanyapusztító mezőgazdasági gyakorlat
eredményezett. Ezekre a kérdésekre pedig sürgős megoldást kell találnunk.

A program másik fontos eleme a tájhasznosítás, a tájgazdálkodás kérdéskörébe
tartozik. Itt nem elsősorban táj fejlesztésről van szó csupán, hanem annak feltárásáról.
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hogy a Széchenyi által idézett tömérdek lappangó kincs miként lenne legjobban, a
legkisebb károkozással javunkra fordítható.

Itt nem okvetlenül új dolgokról, hanem elsősorban az egykor oly eredményes
tájgazdálkodás újra felfedezéséről, ma is használható eljárásainak elterjesztéséről, cs
főleg merőben más, természet- és környezetbarát szemlélet és abból fakadó gyakorlat
meghonosításáról van szó.

Az Alföld kétségkívül továbbra is a mezőgazdaság, továbbá a hozzá kapcsolódó
feldolgozó- és háttéripar területe marad. Nem lehet viszont eléggé hangsúlyozni azt az
adottságot, lehetőséget, amit az Alföld idegenforgalmi szempontból jelenthet. Mivel a
világ tökéletes alföldekben nem bővelkedik, különös jelentősége van a tengersik
vidéknek, a csendnek, a jó levegőnek, a termál- és gyógyvizes fürdőhelyeknek, a
poétikus hangulatú vízpartoknak és — természetesen — a pusztai-falusi romantiká-
nak is.

Az Alföld-program elindításával az egyik meghatározó fontosságú szándék éppen az
volt, hogy az Alföld kérdését a politikai figyelem homlokterébe hozza, s ezzel
összefüggésben a törvényalkotó munka során az Alföldre is irányítsa a figyelmet. Hogy
vesse fel azokat az égető gondokat amelyek már most jelentkeznek, de amelyek a
jövőben még fokozottabban fognak jelentkezni, s egyben vázolja fel azokat a tájban
rejlő adottságokat, értékeket, amelyeket okvetlenül meg kell védenünk, de amelyeket
értő módon szolgálatunkba is állíthatunk.

Az Alföld-program visszafordíthatatlanul elindult. A korábban említett országgyűlési
és kormányhatározatot újabb lépések követték (kihelyezett kormám látogatás
Nyíregyházán, Békéscsabán, Debrecenbea Szolnokon). A Magyar Tudományos
Akadémia Elnöksége 1993 novemberében elfogadta az Alföld Kutatási Program alapján
a régió fejlesztésére megfogalmazott ajánlást. Kiadványok sora jelent meg az utóbbi
három évben (Az Alföld jelene és jövője. Az Alföld fásítása. A Tisza és az
önkormányzatok stb). Több mint 80 tanácskozásra került sor. ahol a legszélesebb
körben ütköztették a térségi, a szakmai, a kormányzati-önkormányzati és a vállalkozói
érdekeket.

Reményt adott az is, hogy megszületett a kormány 2042/1994. (V. 9) határozata és
ennek intézkedési programja az Alföld területfejlesztési, tájvédelmi és tájhasznosítási
koncepciójának megvalósítása érdekében végrehajtandó feladatokról. Ez a dokumentum
leszögezte: A Kormány áttekintette az Alföld sajátos helyzetét... Az egész térséget
átfogó kutatások alapján, a további fejlesztések érdekében szükséges kormány/ali
teendőkre az alábbi határozatot hozta:

A Kormány megerősíti, hogy a térségfejlesztési, tájvédelmi és tájhasznosítási
feladatait a kormányzat, az önkormányzat és a vállalkozói szféra hosszú távú és
folyamatos együttműködésével, az anyagi erőforrások koordinált felhasználásával kell
megoldani...

A további feladatokat — a tájvédelem és tájhasznosítás feladatai is — az Alföld
egymástól eltérő jellegű, közép- és kistérségeire kidolgozandó területfejlesztési
programok keretében kell összehangolni és végrehajtani.

Fontos megjegyezni, hogy az Intézkedési Program már az első módozatában
megállapította: A program egységes szerkezetben foglalja össze mindazon feladatokat,
amelyek rövid távú végrehajtásának forrásfedezete már rendelkezésre áll...

Időközben döntő változás történt. Egy év múlva egy kormányhatározat — a
2152/1995. (V. 25) — az előbbi kormányhatározat felülvizsgalatáról intézkedik Felhívja
a környezetvédelmi és területfejlesztési minisztert hogy a végrehajtásban érintett

96



Tóth Albert: Az Alföld-program időszerűsége

miniszterekkel együtt rangsorolja újra az Alföld-programban megfogalmazott
feladatokat". Ezzel a döntéssel az egységes Alföld-program leszűkült három résztcrség.
a Homokhátság, Tisza-völgy és a Körös-vidék problémájává. Az elvitathatatlan, hogy
ez a három középtáji régió — különösen a vízzel összefüggésben — kritikus helyzetben
van, tehát a rangsorolás reális. A problémát viszont nem ez jelenti. A legnagyobb
visszalépést, megtorpanást az egységes szemléletű, szerkezetű Alföld-program feladása
eredményezte.

Mindezeken túl azonban a legnagyobb akadályt a program nem megfelelő
koordináltságában látom. Ez éppúgy jelentkezik az egyes tárcák között, mint a
szaktárcákon belül, avagy a megyék, az önkormányzatok, a gazdálkodási egységek, a
befektetők, a hivatalok, a kutatóhelyek egymás közötti kapcsolatában. Nem tompulnak
a rivalizáló reflexek; bizonyos nem kívánatos lobby-érdekek pedig tovább erősödnek.

Most azonban nem erre van szükség! Sokkal inkább a bölcs belátásra, összefogásra,
hogy az Alföld ügye — különösen az európai integrációs folyamatok érdekében —
mielőbb nemzeti sorskérdéssé váljon.

Irodalom

Az Alföld problémái (A szegedi Rotary-Club előadássorozata) Szeged, 1932.
Gr. Széchenyi 1.(1846) Eszmetöredékek, különösen a Tisza-völgy rendezését illetőleg. Frattner és Károlyi

betűivel, Pest.
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