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Szeged a középkorban egy-
mástól elkülönült három 
földhátra épült, s ezeket a 

Tisza és mellékágai folyták kö-
rül. A XIII. században emelt ki-
rályi vár és környéke, a váralja 
volt a város magja, o Palink. 
Nevét onnan kapta, hogy a vér 
külsó erődjeként deszkákkal volt 
védve. A Palánk volt a sókeres-
kedclem központja és Csongrád 
megye székhelye. Főutcája az Os-
kola utca, főtere a mai Roosevelt 
tér. a hídfő környéke volt, Itt volt 
a halpiac, a ma kai piac, itt kö-
töttek ki a környező falukból a 
Maroson és a Tiszán árut és né-
pet szállító hajók. 

A Palánkban települtek meg a 
dolog természeténél fogva az ipa-
rotok, kereskedők, polgárok, ér-
telmiségiek. A hódoltság alatt tö-
rök jelleget öltött: boltok, mecse-
tek, iskolák voltak benne. Ekkor 
szivárogtak be a szerbek és dal-
maták; templomuk is Itt épült, s 
zömmel ök is a városközpontban, 
a mai Zrínyi utca táján (régi ne-
vén: Bunyovác szél) települtek 
meg. 

A török kltakarodása után, a 
XVIII. század elején a vár ú j já-
építése kapcsán létesült az úgy-
nevezett Eugenlus árka, amely a 
fölszabadító osztrák hadvezérről, 
Savoyal Jenőről kapta nevét. 

A Víz (1879) után tevődött át 
a városközpont a Széchenyi tér 
környékére, akkor lett az Oskola 
utca helyett a Kárász utca „Sze-
ged Váci utcája". A piac még 
sokáig a Széchenyi téren maradt, 
de egy része áthúzódott a kiskör-
útra, a Klauzál és a mai Bartó< 
Béla térre. A Marx tér részben 
1934. óta, egészében pedig csak 
1950. óta volt piactér. 

Alsóváros a középkorban Al-
szeged néven önálló városként 
szerepelt. A Palánkkal az 1522. 
évi tizedjegyzékben mér említett 
Szentháromság (ma Hunyadi Já-
nos) utca kötötte össze: ez a 
nyomvonal és név a legutóbbi 
Időkig, 1961-lg, tehát több mint 
négyszáz éven át fönnmaradt. 
Alsóvárosnak már a középkorban 
kórháza volt, s ez a XVIII. szá-
zadban ls állott. A hódoltság ide-
jén Alsóváros Szeged magyar 
köipontja. A hagyomány szerint 
az alsóvárosi templom körült te-
metőben földelték el Dózsa 
György levágott fejét. A feren-
ces zárda a középkortól a ma-
gyar kultúra műhelye; a XV1IL 
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században itt élt és írta főmű-
vét, a Jeruzsálemi utazást Kiss 
István, Faludl és Mikes mellett 
a magyar barokk próza nemrégen 
fölfedezett íróművésze. 

Alsóváros Szeged faluja, mező-
gazdasági jellegű, kertes település 
volt, és maradt a Víz után is, jó-
részt máig. Sajátos kertészeti 
kultúrájából nőtt ki a XVIII. és 
XIX. században a dohányterme-
lés, a XIX. század elejétől pedig 
a világhírűvé vált paprikaterme-
lés. 

„Alsóváros jámbor város, Föl-
sőváros kinyös város" — szólt a 
régi szegedi példaszó, amely az 
alsóvárosi földművelők vallásos-
ságát és a fölsővárosi iparosok 
jómódját, rátartiságát egyaránt 
jól jellemezte. Felső-Sziget volt a 
harmadik önálló középkori tele-
pülés a mai Szeged területén. Az 
Árpád-korban már virágzó hely, 
a benne állott bencés apátság lé-
tét bizonyító 1225. évi oklevél a 
szegedi latin betűs íráskultúra 
legrégibb emléke. Felső-Sziget 
középkori önállóságának bizonyí-
téka Zsigmond király 1431-1 ok-
levele, amelyben hetlvásártartási 
jogot ad. Az Itt állott premont-
rei apácazárda magyar nyelvű 
kódexirodalmunknak a Margit-
szigethez fogható jelentőségű mű-
helye. Birtokában volt az Apor-
kódex, a hangjegyes, 1516-ban 
már meglevő Szegedi-kódex, Itt 
íródott a Lányi-kódex (1519), és 
szellemi hatására született a Po-
zsonyi-kódex (1520). Felsőváros a 
halászok, hajósok és hajóépítők 
(superek) városrésze. 

Rókus Szegednek a XVIII. szá-
zadban kibontakozó városrésze. 
1750-ben Újvárosnak, később Ku-
koricavárosnak emlegetik; a ku-
koricatermelés ösazefügg a dlsz-
nóhizlalással, ez pedig a régen 
híres szegedi szappangyártással, 
valamint a szalámi (úgynevezett 
olaszkolbász) készítéssel. A kuko-
ricatermesztéssel függ össze még 
a kácsavágó mesterség ls. Rókus 
a juhászok városa is, a gázgyár 
tájékát úgy ls hívták régen: Ju-
hászváros. Itt laktak az öthalml, 
fehér-tói legelőkön pásztorkodók. 

A városrész alacsony, vízjérta 
terület. A város népfölöslegé, leg-
inkább Fölsőváros, kisebb rész-
ben Palánk és Alsóváros népe 
kényszerült Ide, leginkább sze-
gény mesteremberek, kiskereske-
dők, vásározók, fuvarosok, nap-
számosok. 
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Móraváros vízállásos földje a 
XIX. századig lakatlan volt. Ne-
vét arról a Móra családról kap-
ta, amelyből valő Móra Ferenc, 
1660—6l-ben, Móra Balázs pe-
dig 1669—70-ben és 1676-ban a 
város főbírája volt. Az utóbbinak 
cölöpökkel védett nemesi kúriá-
ja állott itt valahol. (Az író Mó-
ra Ferencnek nincs köze Móra-
városhoz.) Ide települtek a város 
legszegényebb családjai, amelyek-
ből az agrárproletár (kubikos, 
téglagyári, kendergyéri) munkás 
és napszámos rétegek kerültek ki. 
Ez a városrész éppen ezért a sze-
gedi munkásmozgalom bölcsője. 

Üjszeged a Vízig Torontál me-
gyéhez tartozott; 1773-ban 14 te-
lekből állott, 1796-ban lett mező-
várossá, vásártartási joggal. Né-
pessége főként Alsóvárosról gya-
rapodott: ezek hozták magukkal 
kertészeti készségüket, amelyből 
a múlt század végén Üjszeged hí-
ressé vált gyümölcsfa- és rózsa-
termesztése kibontakozott. 

A XVIII. és XIX. század for-
dulóján Szőreget mint kincstári 
birtokot Szeged bérelte. A mai 
Odessza táján a XIX. század 
második felében hajóépítő telep, 
fűrészüzem, az úgynevezett su-
perplacc volt. 1858-ban létesült a 
népkert. 1879-ben az árvíz meg-
kímélte Újszegedet, minthogy 
északról tört a városra, de előtte 
két évvel, 1877. május 24-én már 
elpusztította; 111 házából mind-
össze 7 maradt épen. A Víz után, 
IÍ80. június 5-én egyesült Üjsze-
ged község Szeged várossal. 

Szentmihálytelek a középkor 
óta Szeged része: 1950-lg kapi-
tányság volt, azóta a III. kerület-
hez tartozik. Most már a város-
hoz tartozik Algyő, Gyálarét, Kis-
kundorozsma, Szőreg és Tápé is. 
Mindegyik nagymúltú község: 
Szőreg első említése, a Csanád-
legendában, Szegedénél is régibb 
magyar múltra utal. 

M íg Szeged a török hódolt, 
sággal csak veszített, tör. 
ténetének másik nagy tra-

gédiájával igen sokat nyert is. 
Igaz, az 1879. március 11-ről 12-
re virradó szörnyű éjszakát kö-
vetően 5458 háza omlott össze, 60 
ezer lakója vált hajléktalanná 
(146 ember lelte halálát a varos-
ra lopva, észak felől rátörő ára-
datban), s mindössze 298 ház áll-
ta a Tisza vizének háromhónapos 
ostromát — a tragédiát követő 
újjáépítésnek köszönheti, hogy ma 
egyike az ország legszebb váro-
sainak. 

Az újjáépítés terve (Lechner 
Imjos 1833—1897) már 1879. szep-
tember elejére elkészült. A „Sze-
ged város újjáépítésének keresz-
tülviteléről és az erre szükséges 
költségek viseléséről" szóló 1380. 
évi XVII. törvénycikk elrendelte 
a tiszai rakpart, az állandó híd, 
a két körút, a négy nagy sugarút 
és a három kis sugárút, a terve-
zett közkertek, két falazott fő-
csatorna építését, a vár lerombo-
lását, és a szabályozási terv vég-
rehajtásához szükséges kisajátí-
tások keresztülvitelét. 

Az első elképzelés szerint a 
város egész területét feltöltötték 
volna az árvízszínt fölé. Végül — 
főként anyagi okokból — a lakott 
területeket övező körtöltés és a 
rakpart felépítésén kívül, csak a 
kiskörúton belül és a sugárutak 
mentén töltötték fel a talajt. A 
kormányzat nagy fogadkozásai-
nak értéke mintha megcsappant 
volna a teljesítéskor! 

Az újjáépítés idején több je-
lentős középület is épült. A vá-
rosházát Lechner Ödön és Pártos 
Gyula tervei szerint alakították 
át mai képére. A városi színház 
(ma Nemzeti Színház) a fél Euró-
pát véglgópítő Fellner is Helmer 
bécsi színháztervezők műve. A 
Kálvin téri református temploni 
Schulek Frigyes alkotása. Az ár-
víz utáni átépítés óta kisebb mér-
tékben a klasszicizmus és roman-
tika, sokkal inkább az eklektika 
jellemző a városközpontra. Ez a 
szinte egységesen eklektikus belső 
városkép adja ma is Szeged egyé-
ni arculatát, kisvárosi, de min-
denképpen városias hangulatát. 
A külső városrészek azonban 
szinte teljesen érintetlenül ma-
radtak, a mai Alsóváros semmi-
ben sem különbözik egy alföldi 
falu képétől; a munkáslakta te-
rületek, Móraváros és Rókus sem 
részesültek a rekonstrukció áldá-
saiból. 

A nagy árvizet követő újjászü-
letés után látványos városfejlő-
désről már csak napjainkban be-
szélhetünk. A századfordulóra lé-
nyegében kialakult Szeged mai 
városképe. Némi fellendülés 
ugyan még az első világháború 
után bekövetkezett, de ezt is 
csakhamar megakasztotta a nagy 
gazdasági világválság Magyaror-
szágon is végigsöprő hulláma. 

Az egykori Palánkban a 20-as 
évek végén új. nagyobb szabású 

épületegyüttes jött létre, miáltal 
akárcsak a budai Tabánban, visz-
szavonhatatlanul tönkretették a 
régi, kedves városrész provinciá-
lis, biedermeier hangulatát. Kö-
zéppontba a Fogadalmi templom 
került, melyet Schulek Frigyes pá-
lyázati tervének felhasználásával 
Foerk Ernő tervezett (alapkövét 
1914-ben rakták le), a templomot 
körülvevő U alakú árkádos épü-
letcsoport Rerrich Béla alkotasa. 
Ekkor épültek a Tisza-parti kli-
nikák sivár, semmitmondó épü-
letei, a Hősök-kapuja (Pogány 
Móric műve) s még néhány bér-
ház. Ezek az építkezések bár 
megfeleltek a Lechneri koncep-
ciónak, továbblépést nem jelen-
tettek. (Egyedüli kivétel Molnár 
Farkas Berzsenyi utcai „üveghá-
za", melyet a modern magyar 
építészettörténet is nagyra be-
csül). 

Ezeket az éveket bátran nevez, 
hetjük Klebelsberg-korszaknak, 
az említett építkezések Jó része 
Horthy eme „nagylátókörű,, kul-
túrpolitikusának szellemében és 
segítségével Jött létre. Klebels-
berg adta ugyanis Szegednek azt 
a feladatot, hogy bizonyítsa a 
szomszédos országoknak a „ma-
gyar kultúrfölényt". 

Nem éppen a kultúrfölény Je-
gyében jöttek létre és fejlődtek ki 
ebben az időszakban Szeged Üle-
pei. Noha a körtöltésen belül még 
nagy területeket lehetett volna 
parcellázni, a tőkés tulajdonvi-
szonyok a kispénzű embereket — 
munkásokat, napszámosokat, al-
tiszteket, kisiparosokat, nyugdíjas 
vasutasokat, rokkantakat — a 
körtöltésen kívüli, ármentesítet-
len, közmű nélküli, vízjárta, 
mélyfekvésű területekre paran-
csolták. 

A mai Béketelep még a század 
elején kezdett kiépülni. 1923 ben 
az akkori főispánról, Aigner Ká-
rolyról nevezték el. (1950 óta Bé-
ketelep). Az első világháború 
után keletkezett a mai PetőfUe-
lep: még meg sem volt, amikor 
1922-ben a polgármester, Somogyi 
Szilveszter nevét kapta.) 1924-re 
épült ki, de később ls fejlődött, 
sőt Üj-Petőfitelep is keletkezett. 
A húszas években jött léte® a 
többi telep is. 

Jó ötletekben, elképzelésekben, 
szép tervekben pedig még ebben 
a korszakban sem volt hiány. 
Koncepciózus tervek ls születtek. 
A Lechner-féle szerkezeti rend-
szert vették alapul és fejlesztet-
ték tovább a 30-as évek szegedi 
urbanistái: Berzenczey Domon-
kos, dr. Pálfy-Budinszky Endre és 
Hergár Viktor. „Szeged törvény-
hatósági joggal felruházott sza-
bad királyi város városfejleszté-
si terve" (Szeged, 1942) pedig 
részben már mai problémákra is 
keresett megoldásokat. Elképzelé-
seik azonban csak a város és az 
ország felszabadulása után kerül-
hettek Ismét napirendre, s vál-
hattak megvalósítható tervekké. 

A Víz után tevődött át a városközpont 
• Széchenyi tér környékére 

Az 1880. évi x v n . törvénycikk elrendelte a tiszai 
rakpart... építését 


