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A szegedi tanyák 
közigazgatása 

I I . 

Amikor a Közigazgatás-racionalizálási Bi-
zottság a szegedi tanyák topográfiái viszonyait 
tanulmányozta, kiemelte a szegedi tanyák né-
pességének jelentőségét és a két tanyaközpont-
nak rohamos fejlődéséi. MgáUapitolla, liogv a 
szegedi tanyák közigazgatása a tiz legnagyobb 
tanyás várossal összehasonlítva viszonylag 

magas fokon áll. A további feilődést a készü-
lő í ama-törvény fogja irányítani, amelynek 
egyik lényeges, imperativ rendelkezése lesz: 
„A város tartozik minden évben a költségvetés 
mellett kimutatni , hogy a tanyakörzet köz-
igazgatási szükségleteire legalább annyit for-
dít. amennyi az onnan származó községi adók 
és közjövedelmek felerészc. 

A szegedi tanyák közigazgatásának szóló el-
ismerés nem jogosítja fel a várost arra. hogy 
a tanyakérdést a törvény életbeléptetéséig el-
intézettnek tekintse, mert a szegedi tanyák je-
lentősége is egészen speciális fejlődése mesz-
sze kiemelkedik az ország agrár-külterületei-
nek átlagos helyzete fölé. 

Hogy a szegedi tanyavilág eddig nem lépett 
fel szervezetlen a törvényhatósági bizottság-
ban a maga közigazgatási igényeinek foko-
zotabb érvényesítése érdekében, annak két 
oka van: J. a tanyai lakosság példás hűsége 
és ragaszkodása városához. 2. a szegedi ta-
nyák népe maga sincsen tisztában e földterü-
let néprajzi ielentőségével. 

A tanyavilág önértékelését k ívánjuk gazda-
gítani a következő statisztikai adatok közlé-
sével. 

A lanvás városok közül Szeged az egvedüli, 
amelynek területe 3 teljesen elkülöníteti rész-
re osztható. A város mágia és a hozzákapcso-
lódó két lanvai terület, mint a légcsavar két. 
frárnva. önálló eevségeket, egymástól éleson 
elhatárolt toposráfipi elemeket alkotnak. Sze-
ged egész területe: 141.789 kai. hold. Ez a te-
rület igy oszlik meg: 

Belterület 
Alsótanva 
Felsőtanya 
Összesen: 

14.499 Vat.KeM 
fi 4 701 kat. hold 
42.569 kat. hold 

141.789 kat. hold 

Nem részreha ilás vezet bennünk ' ! . Ka a 
város belterületé! és Felsótanvát elhanyagol-
va. pusztán Alsótanva nénrajzi adatait veliük 
össze az ország jelentősebb tanyai települé-
seivel. 

Alsótanya az ország első tanyája 

Terület szerint az 5 Icgnapvobb tanyás vá-
ros igy sorakozik egymás mellett: 

1. Debrecen 
2. Kecskemét 
r? Szeged 
t. Hmvásárh'ely 
5. Kiskunhalas 

1«<v281 Vat hold 

163.237 kat. hold 
141.789 kat. hold 
1.12258 kat. hoM 
112.105 kat. hold 

Levonva a városok belterületeit, csak a la-
nyavilág: 

f. Debrecen 
2. Kecskemét 
?,. Szeged 
4. Hmvásárhely 
5. Kiskunhalas 

139 670 tat. hold 
128.471 kat. hold 
127.290 kat. hold 
109.251 kat. hold 
S5.478 kai. hold 

'Alső- és T'chőfanváf ónálló területnek szá-
m i b a a sorrend igy alakul: 

f. Debrecen 
2. Kecskemét 
3. Hmvásárhely 
4. Kiskunhalas mv 
5. Srce-ed-Alsgianya 
6. Polcár nk. 
7. Szentes mv. / 

139.670 tat. hold 
128.t71 kat hold 
100 251 kat hold 
« 478 kat. hold 
«.721 kat. hold 
55190 k«t. hold 
51.140 kat hold 

8. Mezőtúr mv. 49.91« kat, hold 
9. Békés nk. 49.687 kat. bold 

10. Kiskunfélegyháza 45.982 kat. hold 
11. Karcag mv. 45.005 kat bold 
12. Nagykőrös mv. 15.23!) kat. bold 
13. Szoged-Felsőtanya 42.569 kat. hold 
14. Nyíregyháza mv. 38.108 kat. hold 
15. Szarvas nk. 374íi5 kat. hold 

Lényegesen felborul a sorrend, ha a tanyai 
települések lélekszámát vesszük figyelembe: 

1. Kzeged-Alsótanya 31.803 lélek 
2. Kecske tűét 2S.712 lélek 
3. Hódmezővásárhely 20.186 lélek 
4. Debrecen 15 926 lélek 
5. Nyíregyháza 14 716 lélek 

Szeged-Felsőt anya 13106 lilék 
7. Kiskunfélegyházi mv. 12 208 léiek 
8 Kiskunhalas" mv. 10.928 lélek 
9. Békés nk. 10176 lélrk 

10. Szarvas nk. ' 9.903 lélek 

Népsűrűség négyzetkiloinéterenkint: 

1. Nyíregyháza mv. 671 lélek 
2. Hreg<>d-Alsótanya «5.2 lélek 
3. Szeged-Felfötanya. 88.5 lélek 
4. Törökszcnlrniklós 46.3 lélek 
5. Kiskunfélegyháza 46.1 lélek 
6. Szarvas nk. 45 9 lélek 
7. Kecskemét 40 1 lélek 
8. Békés nk. 35 5 lélek 
9. Hódmezővásárhely 321 lélek 

10. Kiskunhalas " 22.2 lélrk 
11. Debrecen 19.8 lélek 

Ezekből a felsorolásokból is kitűnik a sze-
gedi tanyák közigazgatásának jelenlísége. 

Szeged-Alsótanvával főleg idegenforgalmi 
szempontból Hortobágy és Bugac rivalizálnak, 
Nem kétséges, hogy mindkét helyen a végte-
lennek látszó pusztaság a vonzóerő. A szegedi 
település azért nem érdekes, mert a szegedi 
tanyának kulturája van. A szegedi tanvavi-
lág egyenletesen szétszórt és egyre sűrűsödő 
település. A három legnagvobb tanyásváros 
összehasonlítása nontos Iáiékoztatást nvuit a 
szegedi tanyák közigazgatási igényei felől: 

Debrecen (Hortobágy) 
Kecskemét ("Bugac) 
Szeged-Alsótanya 

139.670 k. hold 15.926lélek 
128.471 k. hold 28 712 lélek 
81 721 k. hold 31 803 lélek 

A debreceni tanvavilág népsűrűsége négyzet -
kilométerenkint .'12.1, Kecskemété 40.1, a sze-
gedi Alsótanyáé G2.5. 

T>e talán méjíinkább előtérbe lépnek a sze-
gedi tanvák közigazgatási igényei, h a Ma-
gyarország nagy városaival összehasonlítjuk. 

Kevesen tartják számon azt a tényt, hogv 
Szeged-Alsótanva lakosságának lélekszámát 
véve alanul az ország legnagyobb városainak 
sorrendiében is a 21-ik belvet foglalja el. 

Szeged-Alsótanva lélekszáma mőgőll 
ugyanannyi város marad (23), mint amennyi 
megelőzi. Magyarország 3351 községe vala-
mennyi kisebb, mint Szeged-Alsóianya. 

A városok sorrendiébe iktatva Szeged-Al-
só tanyát, mint községi joghatósággal nem bí-
ró lopográfiaí lerülelct, a következő sorrendel 
kapjuk--

21. Szombathely 
22. Szentes 
23. Kaposvár 
24. Szeged-Alsótanj a 
25. Nagykanítsa 
26. Eg"r 
27. Jászberény 
28 HajduboszórrUeny 
29. Kiskunnal»? 
S0 Nacvkűróá * 

35.758 lakos 
32.861 lakos 
32.715 lakos 
R 1.803 lakó» 
30.869 lakos 
30.424 lakos 
T0101 lakos 
28.944 lakos 
28.829 lakos 
28.591 lakos slb 

Ez a felsorolás közigazgatási szempontból 
egyéb szembeállításokra is alkalmat ad. Nagy-
kanizsa és Eger közigazgatási köHség^tiése 
meghaladja az 1 mil l ió pengős keretet Sze-
ged-Alsotanya közigazgatása 50 ezer pengőbe 
|,e kerül. Etedig az adóteher egy-eulő uiciiék-
ben sújt ja a városi és a tanyai lakosságot. Mit 
szólnának a nagykanizsai polgárok, ha Zala-
egerszegbe kellene bevinni az adót, avagy nz 
egriek, lía mezőrendőri kihágásért Miskolcra 
idéznék őket? Ilt bukkan előtérbe. Atokháza, 
Csórva közigazgatásának elmaradottsága. 

Alapvető .tétel: az ál lam, a városok, közsé-
gek közigazgatási nem a területhez, nem is a 
vagyonhoz, hanem a lakott h el vek lélekszá-
mához igazodik. A közigazgatás tárgya: maga 
az állampolgár. Ö vár hatósági támogatást 
közteherviselési kötelezettsége teljesítésénél, vé-
delmet a közbiztonság fenntartásától, segítsé-
gei a közegészségügyi szolgálatban, kulturális 
igényeinek kielégítésénél. 

A közigazgatás rendezése a tanya-törvény 
előkészítésével már megindult s ha a mini sz-
tori igéret valóra válik, akkor is végrehajtják, 
ha ..a szervezetlen tanyai lakosság a m a g i ja-

nem tudja kellően felismerni." 

Z o m á n c - é s a l u m í n i u m 

főzőedények, 
háztartási és játékáru újdonságok • 

nagy raktára 

Szántó edényárúház, 
Szegeti. SiéctienvMér 11. (Városi bérhM „Halász' '*g 

B e t ö r t e g y t a n y á b a , 
h o g v S z e g e d e n 

k i m ú l á s s á m a g á t 
(.4 Dcitnagyarország munkatársától.) Péntekre 

virradó éjszaka a rendőrség elfogta Csáti Lajos 
38 éves napszámost, aki az egyik kocsmában fel-
tűnő módou költekezett. Boldog-boldogtalannak 
bért fizetett, a cigányoknak is nagyobb összegeket 
adott, ugy, hogy nz egyszerű ember költekezése 
feltűnést keltett. Igazoltatása során bevallotta, 
hogy néhány órával ezelőtt érkezeit Szegedre 
Oszenlivánról, ahol betörést követett el az éjszaka. 
Behatolt az egyik ószentiváni gazdálkodó tunyá-
iába es onnan 130 pengőt és rengeieg ruhaneműt 
ellopott. A pénzzel és a ruhával nyomban Szeged-
re indult és az egész zsákmányt néhány óra ulalt 
elmúlott a. Megmotozásakor csupán 5 pengőt talál-
tak nála. Elmondotta, hogy nagyot akart mulatni 
Szegeden, soha nem járt a városban, azelőtt Me-
zőhegyesen élt és ott sokat hallott Szegedről. 
Elhatározta, hogy mindenképen pénzt szerez és 
„Istenigazában kimulatja magát". Megtudta, 

hogy az egyik •ósrenliváni gazdálkodónak kész-
pénze van, betört oda és ellopta a pénzt. 

Csóti Lajost, a .rendőrség letartóztatta és pén-
teken átadta az ószentiváni csendőrségnek. 

Ha etni kis szerencsi uao 
pengőért 
nyaralhat a 
Ba la tonná l 
kaphat vitorlás 
vagy turacsónakot 
VEGYEN 

BALATONI 
SORSJEGYET 
Kapható a D é i m a s v a r -
o r s z á g k i a d ó h i v a t a l á b a n . 


