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1. Bevezetés
A tanyavilág puszta léte, jövője, szerepe a történelem során gyakran generált
kérdéseket az adott politikai-gazdasági elit, illetve a társadalom számára. Mindenképp
érdemes volt foglalkozni vele, hiszen területi lefedettsége jelentős részarányt képviselt és
képvisel Magyarország mindenkori térképén, a lakosság jelentős hányada számára jelentett
generációkon át életteret, korlátozta vagy segítette a kitörést számukra egy biztatóbb,
tartalmasabb életcél, életforma elérése érdekében vagy lehetővé tette életüket a hétköznapok
során. A tanyák mindenkori nemzedéke szoros szimbiózisban él a természettel, mozgásterét
meghatározza az a természeti környezet, melynek középpontjában a megművelendő föld áll.
A parasztember újra és újrakezdve megműveli akkor is, ha a természet vagy a politikai akarat
nem segíti, ahol a számára oly fontos állatok gyarapodnak, szaporodnak. A tér, ahol a
társadalom számára megterem az élelem, az állatoknak a takarmány, ahol – a gazdaság
számára nélkülözhetetlen szektorként – nemzeti jövedelem keletkezik, ahol a vidékgazdaság
funkciói gazdagítják a mindenkori jelent és reményt adnak a jövő számára. Így kapcsolódik
össze a tér az idővel, jelenik meg benne mozgatórugóként az ember.
A földrajztudomány egyik jellemzője a tér- és időbeliség együttes hatásainak
elemzése. Tóth József szavaival: „… ezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az emberiség a tér és
idő keresztjére feszítve él, amelyben a kereszt vízszintes ága a tér, míg függőleges eleme az
idő”1. A tanyák vizsgálata során e két elem nem hagyható figyelmen kívül, mindegyik
meghatározó a kutatás során2.
Érdekes feladat vizsgálni azt, hogy milyen formában és tartalommal értelmezhető a
tér, a távolság, illetve az idő. Nehezen cáfolható, hogy e két dimenzió mérhető, objektív,
ennek ellenére az ember számára – különböző helyzetekben, életkörülmények között –
megjelenik a szubjektív tér- és időérzet, amely különböző mértékben és intenzitással eltér az
objektív értéktől. A doktori értekezés célként tűzi ki a tér és az idő vizsgálatát a
hódmezővásárhelyi tanyavilágban; nagy hangsúllyal tárja fel érdekes, emblematikus
településföldrajzi formáját, a tanyaközpontokat. Multidiszciplináris megközelítésben történik
a vizsgálat, mivel magát a településformát, szerkezetet, természeti környezetét és a benne élő
embert, múltját, jelenét és jövőjét, azaz társadalmi környezetét tekinti tárgyának.
Az Alföld tanyavilágáról számos értekezés, vélemény áll rendelkezésre több
tudományterület részéről, így a történelem, a néprajz, a népesség- és településföldrajz,
építészet, ökológia, irodalom, képző- és zeneművészet tudománya egyaránt tartalmaz kiterjedt
tanyairodalmat.
A Hódmezővásárhely környéki tanyákról több aspektusból találunk széleskörű
feldolgozást – elsősorban – a képzőművészet, irodalom és népművészet oldaláról áll
rendelkezésünkre szakirodalom. A településtudomány szakirodalmában, általánosságban, az
Alföld tanyavilágának részeként találkozhat az olvasó a vásárhelyi tanyák egyfajta leírásával.
A rendszerváltozás, az agrárgazdaság átalakulása, a földtulajdonlás változásai, az országban
lezajlott társadalmi-gazdasági változások az itteni tanyavilágban is meghatározó változásokat
eredményeztek, melyekről – Becsei József és Erdei Ferenc munkáit leszámítva – a
1

TÓTH J. (2012): Aggódó sorok a magyar geográfiáról. Településföldrajzi Tanulmányok, 1. sz., Szombathely.
pp. 3–15.
2
uo.
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településföldrajzon belül nem áll rendelkezésünkre jelentős mennyiségű, részletes kutatási
szakirodalom. Már a vizsgálat kezdetén célként került kitűzésre annak feltérképezése, milyen
mértékben és formában történtek változások a vásárhelyi tanyavilágban; az Alföld többi
tanyás térségéhez képest van-e eltérés, és melyek azok?
Hódmezővásárhely tanyás város kiterjedt tanyavilágának köszönhetően. Lakóinak
jelentős része valamilyen formában kötődik a tanyavilághoz, de a tanyai népesség is szoros
kapcsolatot ápol anyavárosával. A kutatás során a szerző szembesült azzal a ténnyel, hogy a
vásárhelyi tanyavilágban lezajlott változások tényszerű bemutatása csakis a tanyai lakosság és
Hódmezővásárhely város kapcsolatának keresztmetszetén keresztül lehetséges, a szoros
kötődés miatt. Történetének alakulásában ezek a sokparaméteres kapcsolatok is fontos
szerepet játszottak, így elválaszthatatlannak tűnik a tanyavilág vizsgálata a város fejlődése
nélkül és fordítva, azaz a város sorsának alakulása a tanyavilág nélkül. Az egykori mezőváros
és külterülete vagy tartozéktelepülése szoros kapcsolatban állt egymással, és ez a mai napig
sem változott meg.
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2. Az értekezés forrásai, alkalmazott vizsgálati módszerek
A tanyák sokoldalú vizsgálata megköveteli a módszertani sokszínűséget is. A kutatás
2010-2014 között történt. A szakirodalom feltérképezése, megismerése jelentette az
elsődleges feladatot – majd a szekunder kutatás után – 2012-2013-ban a tanyákra és a
tanyaközpontokra vonatkozó primer kutatás következett.

2.1. Könyvtári, levéltári és internetes források
A szekunder kutatás alapját a hagyományos nyomtatott szakirodalmi források jelentik,
amelynek gazdag tárháza található a Dél-Alföldön. Mint korábban is megfogalmazásra került,
a szakirodalom gazdagsága ellenére is – a vizsgált, Hódmezővásárhely környékével
kapcsolatos témában, a vizsgálati megközelítés tekintetében – szerény mennyiségű. A
szakirodalom feldolgozásakor a legfontosabb kutatási színhelyek szerves részét képezte a
Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kunó Könyvtára, a Németh László Városi Könyvtár
Helytörténeti Gyűjteménye, a Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára,
továbbá Hódmezővásárhely katolikus és református plébániáinak irattári gyűjteménye.
Az elsősorban magyar nyelvű – szakkönyv mellett a könyvtári folyóirat gyűjtemények
jelentették a szekunder kutatás feldolgozandó alapját.
A levéltári gyűjtemények mennyiségük ellenére nem tették könnyűvé a kutatómunkát,
mert strukturáltságuk messze nem a vizsgált téma szemszögéből történt, gyakran csupán
elhelyezett iratok összességeként értelmezhetők, mégis a primer kutatás nagyon fontos alapját
képezték.
Az egyházi gyűjtemények és további nem közgyűjtemények tekintetében különösen
fontossá vált a személyiségi jogok védelmének betartása3, azonban számos információ csakis
ezeknek a levéltári, irattári anyagoknak a megismerésével vált objektívvé.
Az eredeti dokumentumok – a kutatás szempontjából – egyfelől kiindulópontot
jelentettek a hipotézisek felállításához, másfelől alátámasztották azokat a feltevéseket, melyek
a munka kezdetén megfogalmazódtak, továbbá bizonyítékként szolgáltak azoknak a
szájhagyomány útján terjedő történeteknek az alátámasztásához, melyek e kutatómunkát
elindították.
Az internetes források napjaink kutatásainak hatékony segítői, azonban a
Hódmezővásárhely környéki tanyavilág és tanyaközpontok tér és idő összefüggéseinek
bemutatásával kapcsolatban alig található felhasználható forrás, így az elektronikus források –
elsősorban – a szekunder kutatáshoz nyújtanak segítséget a vizsgált területen. A korábban
említett könyvtárak is jelentős elektronikus adattartalmat gondoznak, így nyomtatott
irodalmat kiegészítendő forrást biztosítanak a kutatáshoz. Az elektronikus források esetében
azonban számolni kell az adattartalom szerzői megváltoztathatóságával, így a pontos letöltési
időpont meghatározása szükséges, azonban további megbízhatósági kérdéseket vet fel.

3

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, Harmadik rész, 2:42. § [A személyiségi jogok általános
védelme], 2:46. § [A magántitokhoz való jog], 2:50. § [Kegyeleti jog]; Forrás:
http://www.complex.hu/kzldat/t1300005.htm/t1300005_5.htm#kagy31 2013.10.10.
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2.2. Statisztikai és térképforrások
A doktori értekezés gerincét az elsődleges kutatás és eredményeinek ismertetése adja.
Ennek háttér-információját adja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Szegedi Főosztály
(6726 Szeged, Jobb fasor 6–10.) által rendelkezésemre bocsátott adattömeg és adattár.
Részben ingyenes, részben költségtérítéses adattartalomra volt szükség, mivel a doktori
értekezés témájának lehatárolása, szűkítése egyre kevésbé állt összhangban a széles körben
megtalálható, letölthető adattartalommal. Ennek ellenére a vizsgálathoz szükséges adatok –
többségében – elérhetővé váltak a doktori értekezés elkészítéséhez. További kutatást tett
lehetővé a Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltárának gyűjteménye,
valamint a város református és katolikus plébániái által rendelkezésre bocsájtott adatai.
A 2011-es Népszámlálás eredményei 2013 októberétől váltak elérhetővé, melyek
mélysége és struktúrája részben volt megfelelő a doktori értekezés elkészítéséhez. A
Tanyafejlesztési Programra külön érdemes figyelmet fordítani, mivel reprezentatív
lefedettséggel, számos – e kutatás céljaival is kapcsolatba hozható – adattal, információval
szolgálhat.
A térképek tekintetében az elektronikus források szerteágazó lehetőséget kínálnak. A
(hivatkozással) szabadon (például a Google Föld http://www.google.com/earth/ 2013.11.11.)
felhasználható térképek a szükséges tematizáltsággal nem álltak rendelkezésre, így a
Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára és a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum, Hadtörténeti Térképtár térképeit használtam fel munkám elkészítéséhez. A doktori
értekezéshez szükséges részletezettségű térképek elkészítésében a Firbás-térkép Stúdió (H6722 Szeged, Püspök u. 11/A.) technikai munkája is segítséget jelentett.

2.3. Felmérések
Az elsődleges kutatás során a kérdőíves felmérés4 mint módszer nagy hangsúllyal
került alkalmazásra. Az előzetes (teszt) kérdőívek feldolgozását követően korrigált tartalmú és
struktúrájú kérdőívek kerültek összeállításra a doktori értekezés szerzője által. A kérdőívek
hatékony kitöltéséhez a célszemélyek kérdezőbiztosi segítséget kaptak. Három témakörben
került sor zárt és nyitott kérdések megválaszolására egyrészt a tanyákon, másrészt a
tanyaközpontokban, melyek részletes tartalmi és módszertani bemutatása a doktori
értekezésben megtalálható.

2.4. Interjúk, beszélgetések, rendezvények
Az egyéni vizsgálat során a tanyai lakosság részéről fokozottan tapasztalható
zárkózottság akadályozta a vizsgálatot. A releváns információ eléréséhez szükségessé vált
olyan segítő bevonása, akiben a lakosok megbíznak, akinek megnyílnak, így került képbe
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Mezőőri Szolgálata. A tanya- és
tanyaközpont látogatások során mezőőrrel együtt könnyebb volt a kapcsolatteremtés és a
vártnál nagyobb és részletesebb információhoz sikerült hozzájutni. Másik ágon – a
tanyavilágra nosztalgiával gondoló városlakók számára – meghirdetett programokon is
lehetővé vált a beszélgetés. Jelentős segítséget jelentettek a VáTész (Vásárhelyi Tájépítész)

4

BÁRTH J. (1996): Adatgyűjtési útmutató a Duna-Tisza közi tanyák néprajzi jelenkutatásához. OTKA Tanyák a
változó időben. Kecskemét, Katona József Múzeum. pp. 5-31.
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Népfőiskola Egyesület tagjaival5, az olvasókörök vezetőivel folytatott beszélgetések,
összehasonlításként MÖF (Magyar Ökoszociális Fórum) rendezvényei és honlapja6.

2.5. Terepbejárások
A tanyavilág és a tanyaközpontok vizsgálata, kutatása során elengedhetetlen a
terepbejárás, a vizsgálati helyszínek és az ott élő emberek, az életérzés többoldalú
megismerése. Az elsődleges, általános tájékozódás után célszerűvé vált a reprezentativitás
biztosítása. Először a vizsgálandó populáció lehatárolása történt meg, majd a mintavételi keret
és maga az eljárás. A minta nagyságának meghatározásakor biztosítani kellett, hogy az
eredmények az egész Hódmezővásárhely környéki tanyavilágban élő populációra, illetve a
várost körülvevő 4 tanyaközpontra (Batida, Erzsébet, Kútvölgy és Szikáncs) érvényes,
alkalmazható következtetésekre, általánosítások megfogalmazásához adjanak alapot. Ennek
érdekében a próba mintavétel (előzetes kérdőív) felülvizsgálatára is sor került. Jelen esetben a
tanyák vizsgálatakor egyrészt a területi reprezentativitás, másrészt – a tanyáknál és a 4
tanyaközpont esetében is – a lakosság megoszlás aránya alapján került a kérdőívek számának
meghatározása, amely az értekezés 10. fejezetében – több tíz oldal terjedelemben, ábrákkal,
táblázatokkal szemléltetve – részletes bemutatásra került. A terepbejárások során sikerült
megismerni a tanyán, illetve a tanyaközpontokban élő emberek életét, gondolkodásmódját,
elképzeléseit a jövőről.

5
6

http://www.vateszmag.hu/cel.php 2013.08.10.
http://www.moef.eu/ 2013.07.20.
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3. A kutatási téma térbeli és időbeli lehatárolása, hipotézisek
felállítása
A kutatás során számos kérdés fogalmazódott meg a hódmezővásárhelyi tanyavilággal
kapcsolatos tér és idő vonatkozásában, amelyek megválaszolására a doktori értekezés keretei
között történik kísérlet.
A mai hódmezővásárhelyi térben, a török hódoltság előtt több falu, kistelepülés
létezett, amelyek megszűntek, majd újak jöttek létre egy-egy másik területen. A török
hódoltságot követően itt is megindult a földek birtokba vétele, előbb szállások, majd tanyák
kialakulásával.
A város sorsát több tényező együttes hatása alakította: így mezővárosi volta, az
alföldiség elemeinek jelenléte, a vízzel való küzdelem, a régi, eltűnt falvak pusztáinak
hasznosíthatósága, a tanyák megjelenésének folyamata.
Az elmúlt években gyakran lehet hallani a médiában arról, hogy a magyar tanyák –
sajátosságaik miatt – egyfajta hungarikumnak számítanak, törekvések vannak mind a
társadalom, mind az állam részéről, hogy valóban azzá váljanak.
Hogyan élhet tovább ebben a modern tudományos, technikailag fejlett világban ez a
településforma Hódmezővásárhely vonzáskörzetében? A hagyományok, egyéni tapasztalatok
hogyan ötvöződnek a 21. század mindennapi technikai és tudományos eredményeivel?
Az idő vonatkozásában a visszatekintés az elmúlt néhány évtizedre terjed ki,
empirikus vizsgálattal a jelen bemutatására és egyfajta jövőkép megfogalmazására. A térbeli
lehatárolás során Hódmezővásárhely tekintendő anyatelepülésnek, a vizsgálat szempontjából
kiemelt szerepet kap a 4 környező tanyaközpont (Batida, Erzsébet, Kútvölgy és Szikáncs)
mint mikro-regionális központok. A tanyavilág határa a 1. melléklet térképén látható a négy
tanyaközponttal együtt.

Hipotézisek:
1. Magyarország különböző tájegységeinek tanyavilága (homokhátsági, nyírségi) és a
vásárhelyi tanyák felépítése, térbeli szóródása között megfigyelhetők analógiák,
azonban a második világháború, majd a rendszerváltozást követő években
fejlődésükben több ponton eltéréseket tapasztalhatunk.
2. A Hódmezővásárhely környékén található tanyaközpontok a társadalmi-gazdasági
fejlődésben nagyon fontos szerepet töltöttek be, de önmaguk korlátait nem tudták és
tudják átlépni.
3. A tanyai ember életformája megváltozott, a modern tanya funkciója gazdagabb, de a
21. század kihívásainak csak részben tud megfelelni.
4. Két szélsőséges tanyatípus figyelhető meg: az elmaradott, nagyon szegény tanyákon
megjelent a társadalom marginális részét képező réteg vagy a fejlődő, jól működő
gazdasággal rendelkező tanyák, amelyek a jövő lehetőségeinek színterei.
5. A tanyavilág jelen formája nem tud – a méretgazdaságosságból adódó – sokkal
nagyobb és hatékonyabb versenytársakkal szemben átütő eredményt elérni.
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6. A tanyavilág és a tanyaközpontok sajátosan illeszkednek a társadalmi- gazdaságiföldrajzi térbe, ennek megfelelően lakói is másként vesznek részt a mindennapokban. A
várostól való térbeli és időbeli távolság társadalmi-gazdasági szempontból különböző
a tanyai ember számára. A várostól való távolság hatással van a tanyai lakosság
társadalmi életére, megélhetésére, mely szubjektív megítélésű.
7. A városias elemek megjelenése a tanyákon, tanyaközpontokban lehetővé teszik, hogy
kitáruljon a világ a külterületi lakosság számára, az információk elérhetőbbé válása
által a külterületi élettér és a város közti szubjektív távolságérzet csökkenthető.
A hipotézisek létjogosultsága az alábbi összefüggésekre alapozható, amelyek a kutatás
kiindulópontját, alapját képezik. A Hódmezővásárhely környéki tanyavilág szórt tanya, térbeli
elhelyezkedését tekintve hasonlít – például – a Homokhátság tanyáinak megjelenéséhez. A
Békés megyei tanyák térbeliségétől eltér, hiszen ott már tanyautcákkal vagy úti tanyákkal
találkozhatunk7. A termőföld minőségét tekintve a tanyák összetétele változó, egyaránt
megtalálható a jó minőségű feketeföld, de vannak homok- és szikes talajú tanyák is. Termelés
szempontjából a homoktalajú területeken szőlő- és gyümölcstermesztés, a feketeföldeken
szántóművelés, a szikeseken állattartás dominál. Lényeges, melyek azok a területek, ahol
lovas- és öko- valamint idegenforgalmi tanyák alakultak ki. Hobbi és egyéb funkciót betöltő
tanyák szintén jellemzőek a térségben, ezek területi elhelyezkedése nem minden esetben
köthetőek a talajminőségéhez. A Szeged környéki és a vásárhelyi tanyák felépítése, térbeli
szóródása között léteznek analógiák, a rendszerváltozást követő években fejlődésükben több
ponton eltérések figyelhetők meg.
Érdekes kérdés, hogy az 1950-es években – központi utasításra – felépített
tanyaközpontoknak hogyan alakult a sorsa. A jó minőségű, egy tagban művelhető földeken
kialakult tanyák útjában álltak a szocialista nagyüzemeknek, ezek lakóit elköltöztették
tanyaközségekbe, erre példa Szeged és Hódmezővásárhely környéke. (1. hipotézis) Míg a
Szeged körül kialakult tanyák falvakká fejlődtek tovább – esetleg várossá, mint Mórahalom –
a Hódmezővásárhely környékiek lakói folyamatosan elvándoroltak. Ennek az a
valószínűsíthető oka, hogy ezek a tanyaközpontok a város keleti oldalán lettek kijelölve, más
településektől túl nagy távolságban ahhoz, hogy lakói ott vállaljanak munkát. A tanyai ember
életformája megváltozott, a modern tanya funkciója jelentősen gazdagabb, de a 21. század
kihívásainak csak részben tud megfelelni.
A tanyavilág jelen formája (felszabdalt parcellák) nem tud a méretgazdaságosságból
adódó sokkal nagyobb és hatékonyabb versenytársakkal szemben átütő eredményt elérni. A
hagyományos értelemben vett régi, kisablakos tanyák helyén, Hódmezővásárhely környékén
megjelennek a farmszerű tanyák, amelyek további három típusba oszthatók: az egykori
cselédes tanyák, melyekben bérlők vagy részes bérlők laknak, kisgazdatanyák, ahol a
gazdálkodó család él, továbbá a hobbi- és üdülőjellegű tanyák. A jövőt tekintve kérdés,
lesznek-e olyan vásárhelyi gazdálkodók, akiknek valóban fontos megélhetési forrásuk a
mezőgazdaság, és farmtanyákon teremtik elő a javakat?
A tanya sajátosan illeszkedik a társadalmi-gazdasági-földrajzi térbe, ennek
megfelelően lakói is másként vesznek részt a város mindennapjaiban. Kérdésként merül fel,
hogy a várostól való földrajzi távolság társadalmi-gazdasági szempontból is távolság-e a
tanyai ember számára? A várostól való távolság hatással van a tanyai lakosság társadalmi
életére, megélhetésére. A népesség korösszetételét tekintve idősek és gazdálkodással
7

BECSEI J. (1992): Az alföldi tanyarendszer változásai és várható fejlődése (Kutatási témavázlat). OTKA 4511,
Budapest; TÍMÁR J. (1990): Kérdőjelek és hiányjelek a tanyakutatásban. Tér és Társadalom, 4. sz. pp. 49-62.
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foglalkozó aktív korúak élnek a vásárhelyi tanyákon. A mezőgazdaság fejlesztésével, a
kistermelők, vagy farmgazdaságból élők termékeinek értékesítésével a gazdálkodók
megmaradhatnak, viszont az idősek lakta tanyák, lakóik kihalásával megszűnnek.
A városias elemek megjelenése a tanyákon, tanyaközpontokban lehetővé teszik, hogy
kitáruljon a világ a tanyai lakosság számára, hogy az információk könnyen elérhetővé válnak,
ezáltal a tanya és a város közti szubjektív távolságérzet lényegesen lecsökkenthető. (7.
hipotézis) Kérdés, hogy a társadalmi megítélése mennyit változott? A tanya – jellemzően –
még mindig lakosaival együtt az egyszerűbb, igénytelenebb életformát képviseli. A centrumperiféria viszony megjelenéséről azt gondolnánk, erőteljes a tanya és a város viszonyában,
ezzel ellentétben a vásárhelyi tanyák esetében ez a kapcsolat jóval árnyaltabban jelentkezik. A
tanyán élők hivatalos ügyeiket csak a városban tudják elintézni, kötődésük a városhoz
magától értetődő, de a függőség kölcsönösségét többen megkérdőjelezik.
Két szélsőséges (4. hipotézis) tanyatípus figyelhető meg: az elmaradott, nagyon
szegény tanyák, ahol megjelent a társadalom marginális részét képező réteg és a fejlődő, jól
működő gazdasággal rendelkező tanyák. Egyfelől a nagyon szegény családok és a lumpenek
számára a tanya, mint külvárosi, gettószerű lakás nyújt menedéket, másfelől
Hódmezővásárhelyen a tanyák és a tanyaközpontok a szuburbia elemeit alkotják, egyes
területek, mint új városrész, vagy mint falusias övezet kötődnek a városhoz. A centrumperiféria viszony valóban kialakul, vagy a tanyai életmód beilleszthetővé válik a városéba?
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4. Vizsgálatok és eredmények
A kutatás elsődleges adatainak, információinak biztosítása a hódmezővásárhelyi
tanyavilág és a várost körülvevő – valóságban is funkcionáló – 4 tanyaközpontban8 kérdőíves
felmérés formájában történt, melyet mélyinterjú egészített ki. A területi lehatárolást
Hódmezővásárhely közigazgatási határa jelentette, amelynek egyedisége kivételesen nagy
területe. Napjainkban is fontos, de speciális településformaként funkcionál, részben önálló
életet él. Megállapítást nyert más megközelítésben, hogy a tanyavilág és a tanyaközpontok – a
legtöbb esetben hasonló, esetenként azonos – feladatot jelentenek a helyi (regionális)
közigazgatás, oktatás, kereskedelem számára, de fordítva már lényegesen árnyaltabb a
helyzet.
A felmérés – a doktori értekezés szerzője által – 2012. május 1. és 2013. augusztus 20.
között történt, három vizsgálati körben. Első körben az előzetesen összeállított kérdőívet –
tesztelési céllal – a szerző próbálta kitöltetni. Komoly problémát jelentett, hogy a legtöbb
tanyába, lakóingatlanba be sem jutott, így nem volt feltételezhető, hogy a szükséges
reprezentativitás megvalósul. A második körben már segítséget kért az Önkormányzattól,
amely során az ott alkalmazásban lévő és a tanyavilágot továbbá a lakosságot jól ismerő
mezőőrökkel indult – először tesztelési céllal – majd felmérni a tanyavilágot. Először 10
kérdőívet töltöttek ki a tanyákon, illetve 20 (azaz 5x4) kérdőívet a tanyaközpontokban. A
tesztkör kiértékelését követően a kérdőív néhány kérdését, illetve néhány választ módosítani
kellett, tekintettel arra, hogy a tanyavilág speciális, bizonyos tekintetben zárt társadalmi
formációként funkcionál. Alapja a tanyában élő család mint lakóközösség, ezért a felmérés
elvégzéséhez – a válaszadó részéről – bizalomra volt szükség. Ezt a helyzetet továbbra is
mezőőri, illetve – a tanyaközpontok közül Erzsébet és Batida esetében – a helyi bolt
tulajdonosa közreműködésével lehetett megvalósítani.
A tanyavilág felmérése során 156 feldolgozható kérdőív (tanyánként 1-1 került
kitöltésre), továbbá a tanyaközpontokban lakóingatlan arányosan. Batidán 18 db (ahol 238 fő
lakik 89 lakóingatlanban), Erzsébeten 11 db (ahol 178 fő lakik 57 lakóingatlanban),
Kútvölgyön 14 db (ahol 170 fő lakik 71 lakóingatlanban) és Szikáncson 44 db (ahol 595 fő
lakik 215 lakóingatlanban), így összesen 87 db kérdőív került kitöltésre értékelhető módon. A
kérdőívek kitöltése, kitöltetése addig folytatódott, amíg a kívánt számot az adott
kistelepülésen (azaz tanyaközpontban), illetve tanyán sikerült elérni; a tanyák esetében a
területi elhelyezkedést is figyelembe véve.
A tesztkör kapcsán megerősödött a feltételezés, hogy a kérdőíves felmérés során
segítség szükséges a kitöltéshez. A válaszadók nagyon különböző iskolázottságúak voltak,
ebből adódóan – több esetben – szövegértési problémával is szembesülni kellett. Bár teljesen
analfabétának csupán 1-2 idős ember tűnt, a funkcionális analfabetizmus jelei a vártnál
gyakrabban fordultak elő, így a kérdezőbiztosos kitöltetés tűnt hatékonynak. Az is feltűnt,
hogy a mezőőr jelenléte – hangsúlyozni kell, milyen fontos szakmai és emberi értéke van e
szolgálatnak – őszintébb válaszadóvá tette az embereket. Fontos azonban megjegyezni, hogy
egyes esetekben nehéz eldönteni, hogy az ellentmondó válaszok mögött valamilyen okból
való titkolózás vagy a mélyebb logikai összefüggések átlátásának hiánya áll. Személyes, aktív
8

A tanyaközpont és a kistelepülés szavak használata a doktori értekezésben szinonimaként jelenik meg. A
lakosság a tanyaközpont szót érti és használja, sőt egyes esetekben falunak nevezi. A kistelepülés, külterületi
település a hivatalos iratokban – jellemzően – szerepel, amely túlzottan hivatalos hatású a hétköznapokban. Az
analógiát az ennivaló és élelmiszer szavak példája jól szemlélteti.
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közreműködéssel további magyarázatok kerültek a kérdőív egyes részeihez, illetve – doktori
pályamű több részében – jól hasznosíthatóak voltak a szerző személyes vizuális benyomásai,
alátámasztották vagy megcáfolták a szerző feltételezéseit. Ennek eredményeképp – a
kérdőíves felmérés kiegészült – mélyinterjúval azoknál a kérdéseknél, ahol a válaszadó
további információt kívánt megosztani, illetve, amikor a válaszadó további érdekes és
hasznosítható adalékot tudott szolgáltatni akarva vagy akaratlanul.
A tanyaközpontok esetében a megkérdezés, a kistelepülés utcahálózatának
feltérképezését követően, sétálásos – véletlenszerű kiválasztás – módszerrel történt. Ebben az
esetben a felmérés leginkább hétvégére korlátozódott mivel feltételezhető volt, hogy a
lakosok vagy lakosság többsége hétköznapokon eljár dolgozni.
A tesztfelmérést követően 2 kérdőív kategória került véglegesítésre. A tanyákra
vonatkozó kérdőív az alábbi részekből állt: I. a tanyai lakosságra vonatkozó kérdések, II. a
tanya épületére vonatkozó és III. a tanya környezetére vonatkozó zárt és nyitott kérdések. Az
összehasonlíthatóság érdekében a tanyaközpontokra vonatkozó kérdőív is ugyanerre a 3
részre osztható.
A II. kérdőív rész a tanya, illetve a tanyaközpontban lévő házra vonatkozó
kérdésekből állt (1. táblázat).
A második kérdőívben a lakóingatlanra vonatkozó kérdések találhatók. A válaszokból
számos más összefüggés is megfigyelhető, amely a lakosok szemléletét, értékítéletét,
társadalmi berendezkedését, életszínvonalát is tükrözi. Nagyon fontos volt annak vizsgálata,
hogy a tanya, illetve a tanyaközpont mennyire tekinthető a jövő életterének?

1. táblázat. Háztartások fejlődése az elmúlt 10 évben

vezetékes gáz
villany
vezetékes víz
fúrt kút szivattyúval

tanyaközpontok
48%
41%
29%
39%

csatornahálózat
0%
mobiltelefon
89%
internet
59%
parabola antenna
51%
szélkerék/napelem
0%
gazdálkodáshoz szükséges gépek
14%
személygépkocsi, egyéb jármű
34%
szilárd burkolatú bekötőút
23%
lakóépület felújítása (meszelés)
24%
gazdasági épületek felújítása
3%
új épület/új gazdasági épület
10%
egyéb
14%
Forrás: a szerző felmérése alapján

tanyák
2%
60%
7%
67%
0%
87%
37%
59%
1%
32%
36%
29%
31%
31%
14%
12%

A tér-idő kapcsolat itt is tetten érhető, annak szubjektív megítélése érdekes a kutatás
további része szempontjából is. Itt már kontrollkérdés is beépítésre került, amely a I. rész
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válaszait hivatott megerősíteni, illetve árnyalni. Érdekes a lakóingatlan felépítése, életkora,
felújítása is. A gazdálkodáshoz szükséges földterület, szerszámok is érdekes támpontot
nyújtanak.
A III. kérdőívben a lakosság környezetéhez fűződő viszonya került vizsgálat alá.
Ebben, a mindennapi élethez szükséges mozgások, utazások vizsgálatára került sor. Annak
bemutatására, milyen járművekkel, és milyen gyakorisággal utaznak az anyatelepülésre,
milyen céllal, motivációval, ha gazdálkodást folytatnak, illetve, ha nem? A hivatásforgalmi
(munkahely, iskola) utazások – ebben az esetben – korrigálva kerültek figyelembe vételre.
Érdekes annak vizsgálata, hogy mennyire érzik magukat elszigeteltnek, hátrányos helyzetűnek
a városlakókhoz képest? A távolság és az elérési idő mennyire szubjektív megítélésű,
mennyire aszimmetrikus a városból, illetve a külterületről nézve? (2. táblázat). A tanyai,
illetve a tanyaközponti lakosság egyfajta – bár különböző szorosságú – életközösséget alkot,
életük, kapcsolataik érdekesek a vizsgálat szempontjából. A bolt és a kocsma – mint egyfajta
központi hely, ahol az emberek találkoznak – szintén élet- és közösségformáló. Más
szempontból viszont érdekes a modern technika, technológia használatával kapcsolatos
nyitottság vizsgálata, amely egyértelműen komfortérzet növelő hatású.
2. táblázat A falu/tanyaközpont, illetve a tanya távolságát hogyan ítéli meg (mennyire érzi távolinak)
Hódmezővásárhelytől?
tanyaközpontok
tanya
válasz (db)
válasz (db)
közel van
60 69%
128
távol van
27 31%
28
könnyen elérhető
70 80%
131
nehezen elérhető
17 20%
25
változó
21 24%
33
nincs különbség
66 76%
123
összesen
87
156
Forrás: a szerző felmérése alapján

82%
18%
84%
16%
21%
79%

A külterületi élet tekintetében a posta, a mobiltelefon és az internet sok szempontból
nyit ablakot a világra, de – vajon – elegendő-e a megtartóerő szempontjából?
A válaszok alapján – már előzetesen megállapítható – hogy a válaszok nagyon
sokfélék a válaszadó anyagi helyzete, konzervatív vagy innovatív beállítottsága,
tájékozottsága és igényeinek különbözősége alapján. Itt jelen volt az a törekvés, hogy a
kérdőív minél több azonos kérdést és válaszlehetőséget tartalmazzon, de éppen az árnyalatnyi
– a kutatás célja – különbségek feltérképezése érdekében némiképp el kellett térjenek a tanyák
és a tanyaközpontok különbözőségéből adódó értelmezhetőség miatt. Ennek ellenére nem
csorbulhatott az összehasonlíthatóság igénye sem, így a megfelelő egyensúlyt kellett keresni.
A tanyák, mint a külterületi településszerkezetet meghatározó mesterséges
létesítmények a történelem során különböző dinamikát mutatva fejlődtek vagy éppen
visszafejlődtek. A primer kutatás az elmúlt évtizedek Hódmezővásárhely környéki tanyai – és
mint speciális kistelepülés forma, tanyaközponti – sajátos jellemzőire, jelenségeire,
folyamataira, továbbá 21. századi jövőjének lehetőségeire koncentrál. Vizsgálata során –
viszonylag gyorsan – kimutathatóvá vált egyfajta tipikusság, ismétlődés számos területen, így
a 156 kitöltött kérdőívből szignifikáns következtetések levonására nyílik lehetőség. A
Hódmezővásárhely környéki tanyavilágról telekkönyvi adatok állnak rendelkezésre, amelyből
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látható, hogy közel 700 tanya szerepel a nyilvántartásban Hódmezővásárhelyhez tartozóan,
melyből 650 lakott tanya. A kérdőíves felmérésből – több aspektusból – az is látható, hogy a
tanyai lakosság esetében az elmúlt évtizedben nem volt jelentős migráció. Közel 80%-ban
legalább 10 éve tanyán laknak, így jelentős változással nem kell számolni a 2004-es és 2013as adatok között. Feltehetően a gazdasági recessziónak is köszönhető ez a jelenség, azaz a
tanyáról eláramlás a vizsgált területen nem volt jellemző. A lakatlan – sokszor – romos,
lakóhelynek alkalmatlan tanyák vizsgálata nem képezi az értekezés részét (ebben az esetben
nem volt kit kérdezni), bár fontos megjegyezni, hogy valós látvány az elhagyatott tanyakép
Hódmezővásárhely határában is. Ezeknél az ingatlanoknál minimális az esélye annak, hogy
újra lakottá válnak.
Érdekesség, hogy a 3,2% hobbitanya kevesebb, mint a 2004-es felmérésben, melynek
egyik oka lehet, hogy a tanyatulajdonosok egy része napjainkra kiköltözött a városból, faluból
gazdasági és más előnyök reményében, így tartósan lakják. A tanyák döntő többségükben
(91%-ban) saját tulajdonúak, a bérlemény kevéssé jellemző. A korábbiakban tipikusnak
számító – munkát a szállásért konstrukció – ma már nem vonzó.
A tanyaközpontokban lakók esetében, Batida 28,2 év, Erzsébet 22,8 év, Kútvölgy 26,6
és Szikáncs 29,7 év értékkel jellemezhető az ott lakás, amely átlagosan 27,6 évet jelent.
Ebben az esetben is helyes az a feltételezés, hogy az elmúlt 10 év a vizsgált témakörben
megbízhatóan vizsgálható.
A meghatározó eredmények korrekt elérése érdekében érdemesnek tűnik
megvizsgálni, hány generáció óta a tulajdona a lakóingatlan válaszadó családjának tulajdona a
lakóingatlan? A tanyaközpontok esetében Batida 1,3; Erzsébet 1,6; Kútvölgy 1,2 és Szikáncs
1,7 értéket mutat, súlyozott átlaguk 1,5 generáció, 1-3 generáció értéktartományban. Annak
ellenére, hogy a tanyaközpontok – szándékos tervezés eredményeként – közel azonos
távolságra helyezkednek el Hódmezővásárhelytől, némiképp eltérő lehetőségeket biztosítanak
lakóik számára. Ezeken a kistelepüléseken – gyakorlatilag – nincs munkalehetőség a
mezőgazdaságon kívül, így Batida elhelyezkedése tekinthető a legrosszabbnak, hiszen a
hódmezővásárhelyi ipartelep – amely az előző rendszerben tízezres nagyságrendben kínált
állást (pl. Hódgép, Hódiköt, Alföldi Porcelángyár, Péti Nitrogénművek Furfurolgyára) a
viszonylag jól megszervezett autóbusz közlekedés ellenére (vasútállomása nincs) csak
átszállással és kerülővel közelíthető meg. Kútvölgy távolsága a legnagyobb, amelyet csak
csekély mértékben ellensúlyoz vasútállomása, innen is szintén csak átszállással közelíthető
meg az ipartelep. Szikáncs és Erzsébet kedvezőbbnek tekinthető, közvetlen közúti
összeköttetése miatt, Szikáncs esetében még közvetlen vasúti összeköttetés is van
Hódmezővásárhely-Ipartelepek megállóval. Néhány évvel ezelőtt – a mellékvonalak
személyforgalmának felülvizsgálata során – a tevékenység megszüntetését eredményezte.
Napjainkban a munkacélú ingázás így nehézségekbe ütközik.
A tanyákra – a 156 válasz alapján – szintén 1,5 generációs tulajdoni átlag adódott, amely nem
tekinthető teljesen azonosnak. A tanyavilágra lényegesen ritkább ingatlansűrűség jellemző,
mint a tanyaközpontokra, így a városi munkahelyre bejárás kevésbé egységes, gyakran
nehezebben szervezhető meg. E dilemma eldöntése szubjektív elemeket is tartalmaz, így
további vizsgálatot igényel. Az értekezésben sor kerül ennek részletesebb kifejtésére, itt csak
megemlítem, hogy a tanyák lakossága – jellemzőbben – végez mezőgazdasági tevékenységet.
Összességében továbbra is fennáll az a dilemma, hogy ez az értékkör mennyiben jelent vonzó
lehetőséget – pl. ingatlanárak, fenntartási-működtetési költségek – a lakók számára, vagy
inkább nehézséget – pl. a munkahelystruktúra átalakulása miatt –, így feladatként tekintendő a
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tanyai és a tanyaközponti lakás- és életforma előnyösebbé, vonzóbbá tétele. A tesztfelmérést
követően ezzel kapcsolatban további kérdések kerültek megfogalmazásra és a válaszok
kiértékelése az értekezésben szintén megtalálható.
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5. Összefoglalás a hipotézisek tükrében
1.
Magyarország különböző tájegységeinek tanyavilága (homokhátsági, nyírségi)
és a vásárhelyi tanyák felépítése, térbeli szóródása között megfigyelhetők analógiák, azonban
a második világháború, majd a rendszerváltozást követő években fejlődésükben több ponton
eltérések figyelhetők meg.
A tanyákról általánosságban elmondható, hogy a magyar településhálózat egyik
legsajátosabb elemét alkotják az Alföldön, annak ellenére, miszerint a klasszikus értelemben
vett tanyavilág jelentősen megváltozott az utóbbi évtizedekben. Az Alföld közlekedési
útvonalain haladva jellemzően kisebb facsoportok közt megbújó épületek láthatók. Ez alól
kivételt képeznek a Nyírség tanyabokrai, ahol az utazót az országútba torkolló kisebb
bekötőutak elején álló településjelző tábla mutatja, melyik tanyabokorhoz jut, ha abba az
irányba folytatja útját. Hódmezővásárhelyen nem jellemző ez a típus, 1-2 kivételtől – pl.
Barattyos – eltekintve.
A várostól keleti irányba, Békés megye területén, az orosházi tanyák térségébe érve
megjelennek az utcaszerűen, egymás mellett elhelyezkedő tanyák, melyek bejáratát fából
készült sorompók választják el a dűlőúttól. A sorompók sűrűsége jórészt a tanyához tartozó
háztáji terület nagyságától függ. Minél nagyobb a tanya területe, annál ritkábbak a bejárók.
A megye további egykori mezővárosaihoz tartozó területein is a tanyautcák jellemzők.
Ezzel a típussal Hódmezővásárhely környéken nem találkozunk. Nem téveszthetők össze az
egykori Vajháti Állami Gazdaság tehenészetének majorjával, ahol az utcaszerűen
elhelyezkedő, kis telekkel rendelkező házak állnak, amelyeket a gazdaság az egykori
dolgozók számára épített, és szolgálati lakásként funkcionáltak. A jelenlegi lakók, akik
megvásárolták szolgálati lakásaikat, vagy Szegeden és környékén, vagy Hódmezővásárhelyen
kerestek munkát, így alvótelepülésként játszik szerepet.
Térbeli elhelyezkedésüket tekintve több analógia figyelhető meg a hódmezővásárhelyi
és a homokhátsági tanyák között. A fő- és mellék- illetve dűlőutakról általában tanyabejárón
jutunk az épületekhez. A távolból általában nyárfa csoport, illetve cserjék árulkodnak a
tanyaépületekről. Ezek feladata a ház körül kialakult kellemes mikroklíma biztosítása. A ház
közelében vagy már nádassal benőtt, vagy kacsaúsztatóként funkcionáló gödör látható,
melyből az épület építőanyagát, a vályogot nyerték.
A lakóház általában olyan hosszúra épült, amilyen a rendelkezésre álló mestergerenda
volt, amelybe a tanya építésének évét a gazda általában belevéste. A tanyaudvart a lakóházzal
és a többi melléképülettel (pl. ólak, istállók, nyári konyha, kukoricagóré, gépszín) hézagosan
építették körbe, amely a széljárásnak utat engedve kifújta a havat az udvarról télen. A lakóház
belső elosztása szintén megegyezik a két területen. Napjainkra a házakat vagy felújították
komfortossá alakítva, vagy a városi házakhoz hasonló családi házakat építettek helyükbe. Az
újépítésű házak a farmtanyákon a gazdaság céljait figyelembe véve praktikus megoldásokkal
rendelkeznek. Előfordulnak villaszerű épületek, kúriák is, bár a vásárhelyi térségben ezek
száma alacsony.
Gazdasági tevékenységüket tekintve a homokhátsági tanyák főként zöldség,
gyümölcstermesztéssel foglalkoznak, míg a vásárhelyiek gabona, napraforgó és
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takarmánytermesztésével. Az egykori Puszta szikesein inkább állattartás (juhok) a fő profil.
Nem ritka 2-3 ló tartása, bár kifejezetten lovas tanya csak néhány (kb. 3-4) van.
Gyümölcstermesztéssel csak a homokterületen (Kishomok) találkozunk, elsősorban a
hobbikertekben. A város szikes részein a gyümölcsfák egy adott magasságot elérve nem
nőnek tovább, terméshozamuk alacsony volta miatt nem tartják érdemesnek a gazdák
foglalkozni vele.
Idegenforgalmi tevékenységgel, tanyaturizmussal mindössze 3-4 helyen foglalkoznak,
egy művésztanya és egy ökotanya van Hódmezővásárhelyen. A többi tanyás térséghez képest
városunkban a legkisebb jelentőségű ez a fajta megélhetési forma.
Összességében elmondható, a hipotézis igazolódott, hiszen morfológiai szempontból
több tényező megegyezik a homokháti tanyák morfológiai felépítésével, térbeli
elhelyezkedésével.
Mindegyik térségben vannak felújított, vagy új építésű tanyák, amely azt bizonyítja,
hogy ez a településforma tovább élhet, de nem a hagyományos történelmi tanya, hanem a 21.
századi értelemben, a század igényeihez igazodva.
Gazdasági tevékenység szempontjából a természeti-, társadalmi lehetőségek más
jellegű tanyavilágot teremtettek Hódmezővásárhely vonzáskörzetében.
2.
A Hódmezővásárhely környékén található tanyaközpontok a társadalmigazdasági fejlődésben nagyon fontos szerepet töltöttek be, de önmaguk korlátait nem tudták és
tudják átlépni.
A hipotézis részben igazolódott az utolsó tagmondat kivételével alátámasztásra került,
viszont nem zárható ki, hogy önmaguk korlátait a jövőben át tudják lépni. A
Hódmezővásárhely környéki külterületi települések, egykori tanyaközpontok sorsa eltér a
Szeged környéki tanyaközségekétől. Míg utóbbiak fejlődtek, esetleg városi rangot (pl.
Mórahalom) vívtak ki maguknak, a Vásárhely környékiek fejlődése megrekedt a tanyaközség,
külterületi település szintjén. Fontos megjegyezni, hogy a négy Hódmezővásárhely környéki
tanyaközség elsősorban adminisztratív úton jött létre, ezzel szemben az egykori Kutaspuszta,
ma Székkutas és Mártély községek ősi közigazgatási központjait az ott elhelyezkedő tanyák
lakossága hívta életre. A négy külterületi kistelepülés esetében hiányzott ez a társadalmi
összefogás, támogatottság.
Feltétlenül meg kell jegyezni, hogy a tanyaközpontok kertes jellegű települések képére
formálódtak, ezeket a helyeket speciális gazdasági és társadalmi tényezők tartották fenn. Az
ember igyekszik alakítani a vidéket, a vidék meg az embert. A tanyaközpontok sajátos helyet
foglalnak el a városok és a meglévő tanyák között. A városi ház, lakás a mindennapi élet
színtere, otthont ad a benne élőknek. Azoknak a városiaknak a számára, akik rendelkeznek
tanyával a tanya hétvégi egyéni szabadidő eltöltésére alkalmas családi pihenőhely vagy
gazdasági tevékenységük színtere lehet. A tanyaközpontok ezzel ellentétben lakást nyújtanak
az embereknek, viszont itt a városlakók nem vásárolnak pihenőház céllal ingatlant. Mivel az
iskolákat, óvodákat bezárták, így a fiatalabb generáció számára már nincs olyan típusú
kötődés a lakóhelyhez, amely nagyszüleik esetében még jellemző volt.
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A kérdőívekben adott válaszok alapján megállapítható, a kistelepülések napjainkra
elsősorban alvótelepülésekké alakultak, lakóik nagy része a városba jár dolgozni,
mezőgazdasági tevékenységet megélhetésük, mindennapi anyagi gondjaik enyhítése miatt
végeznek. Kötődésük a városhoz erős, az idősek, nyugdíjasok kivételével szinte minden nap
bejárnak oda. A körülöttük megmaradt tanyák lakói ellentétben a Szeged környéki egykori –
ma már községgé alakult – tanyaközpontokkal a városhoz kötődnek inkább, mint magukhoz a
kistelepülésekhez.
Látható, hogy a tanyaközpontokat nem a társadalom akarta, így jövőjük már
kialakulásuk előtt – hosszú távon – megpecsételődött. Amíg a termelőszövetkezetek munkát,
megélhetést biztosítottak lakóik számára, viszonylag életképesek voltak, de kötődésük a
városhoz akkor erőteljes volt. A téeszek korában is voltak inkább lakóhelyek, alvótelepülések,
mint jól működő községek. Az elmúlt 20 évben nem történt a kistelepüléseken olyan jellegű
felmérés, kutatás, amelyhez lehetőség volna viszonyítani. Batida került feldolgozásra, mely
feldolgozásnak a célja az 1950-es évek mezőgazdaságában lezajlott erőszakos kollektivizálás,
majd tanyarombolás folyamatának kidomborítása volt. A többi kistelepülésről nem áll
rendelkezésre kutatható anyag. Az 1970-1990 közötti időszakról csak Szenti Tibor néprajzi
megközelítésű munkái állnak rendelkezésre. Ebből kiderül, az ebben a periódusban felnőtt
generáció már elhagyta a kistelepüléseket, és nem költözött vissza. Felvetődik a kérdés: a 21.
század elején felnövő generáció hogyan viszonyul ahhoz a szűkebb lakóhelyhez, ahol felnőtt?
Érdekesség, hogy Erzsébeten régóta foglalkoznak állami gondozott gyerekek
nevelésével, többen főállásban. A viszonylag magas 0-18 éves korúak aránya – amely a
felmérésben látható – ezzel magyarázható a településen. A lakosság számára munkahelyet a
város és korábban a területén működő téesz utódja biztosít korlátozott mértékben.
Kútvölgyet elöregedő lakosság, munkanélküliség, szociális járadék jellemzi.
Infrastruktúrájának fejlődését az elmúlt években a csatornázás, szennyvíztisztító megépülése
és a faluban kiépített buszforduló jelentette. Több ház lakatlan, a tulajdonos halála után az
örökösök nem költöztek be, a településről elvándoroltak. Az egykori vetőmagüzem és a
téeszek bezárása után csak a Cobex Hungária Kft. jelent munkalehetőséget, de a
munkalehetőségek kérdése nem oldódott meg. A négy kistelepülés közül itt a
legkedvezőtlenebb a helyzet mind munkahely, mind szociális ellátás szempontjából.
A két viszonylag előnyösebb helyzetben levő kistelepülés Batida és Szikáncs. Batida
fekvését tekintve is kedvezőbb helyzetben van. A falu szélén elhaladó műút
Hódmezővásárhelyt és Makót köti össze, amelyről Maroslelénél feljutva az M43-as
autópályára, viszonylag gyorsan elérhető Szeged városa is. A település mellett hobbikerteket
osztottak az 1970-es években, amelyekből elsősorban Hódmezővásárhely lakosai részesültek,
sokan közülük téliesítettek kertjeikben felépített házaikat, és állandó lakosokká váltak, innen
járnak dolgozni Vásárhelyre. Kérdés, hogy a jövőben megindul-e a szuburbanizáció ebben a
térségben, s milyen előnyökre tehet szert ez esetben Batida népessége?
Szikáncs fejlesztéséről viszonylag gyakran lehet olvasni a napi sajtóban.
Infrastruktúrája fejlődik, noha az iskola és óvoda a többi kistelepüléshez hasonlóan bezárt.
Területén található az 1992-ben a korábbi termelőszövetkezetből megalakult Hódagro Zrt.,
melynek gazdasági jelentősége meghatározó a térségben. Délkelet-Magyarország egyik
jelentős állat- és növénytermelési nagyüzeme jelentős munkaerőt foglalkoztat, Batida,
Erzsébet és Szikáncs népességének egyik legjelentősebb munkaerő felvevője.
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Néhány éve megalakult a Szikáncs Jövőjéért Egyesület, melynek célja a település
fejlesztése, az itt élő népesség életminőségének javítása, a település kulturális és gazdasági
fejlődésének biztosítása, amely hozzájárul a település hosszú távú fennmaradásához.
Mindegyik külterületi kistelepülés társadalmi színterei az olvasókörök, amelyek az
egykori tanyavilág olvasóköreinek jogos utódai. Ezek a civil szervezetek nem csak a lakosság
kulturális programjainak, egészségügyi szűréseknek, lakossági fórumoknak a szervezésben,
vagy a hagyományőrzésben vállalnak jelentős szerepet, hanem a városhoz való kötődésben is
fontos feladatuk van.
Összegezve, az 1950-es évek elején a központi hatalom által felépített és erőszakkal
benépesített tanyaközpontok jövőjét nem lehet egyértelműen prognosztizálni. Az olcsó
ingatlanárak, a zöldövezet, a térbeli közelség a városhoz, viszonylag megfelelő közösségi
közlekedés, az elfogadható fejlettségű infrastruktúra vonzó lehet a városi lakótelepek
népessége számára. A jelenlegi lakosság tömegesen nem gondol arra, hogy elvándoroljon. Az
erzsébeti nevelőszülők befogadott gyermekeinek letelepedésével nem lehet számolni. Az
összes kistelepülés fiatal népessége számára megtartó erő lehet a biztos munkalehetőség, az
alapfokú oktatás helyben történő biztosítása, a helyi vállalkozások támogatása mind az
önkormányzat, mind a város részéről. A külterületi kistelepülésekben élők ragaszkodnak
városukhoz, hozzájuk tartoznak ugyanúgy, mint a 19. század Vásárhelyének tanyai lakossága
vallotta magát vásárhelyi és nem tanyai lakosnak.
3.
A tanyai ember életformája megváltozott, a modern tanya funkciója
gazdagabb, de a 21. század kihívásainak csak részben tud megfelelni.
Az egykori mezővárosok szuburbanizációs folyamatait Hódmezővásárhelyre vetítve
megállapítható, csak egyetlen részén történt meg, Kishomokon. A külterületi
kistelepülésekkel ellentétben Kishomokot a társadalom részéről kialakult igény hozta létre.
2013 augusztusában pedig legújabb városrésze lett a városnak. Kishomok azonban sohasem
volt tanyaközpont, noha voltak tanyák, de homoktalaja miatt a kollektivizálás nem terjedt ki
erre a területre, ennek köszönhetően az itt élők megmaradtak szőlő és gyümölcstermesztés
mellett. Fekvését előnyösen befolyásolja, hogy a szegedi út két oldalán fekszik, viszonylag
gyorsan megközelíthető a nagyobb város is. Kishomok új része (Újkishomok) napjainkra
továbblépett, elegáns kertvárosi negyed lett belőle, Öregkishomok falusias övezetté alakult.
Habitusában inkább hasonlít a város keleti oldalán található külterületi kistelepülésekre,
amelyek akár a város falusias övezeteit is képezhetnék együtt. Öregkishomok kedvező
földrajzi elhelyezkedése alapján továbbfejlődhet Újkishomok mintájára. Batida, Erzsébet,
Kútvölgy, Szikáncs fekvéséből adóadóan, az alapvető városias elemek birtokában és olcsó
ingatlanárai miatt a jövőben befogadója lehet a városból kiköltözni vágyó akár tehetős, akár
elszegényedett népességnek. Azonban a város népességének alakulása, mind életkor, mind
foglalkozási szerkezet tekintetében ezt a folyamatot alapvetően befolyásolja, amelyhez a
város nyújtotta jövőbeli munkalehetőségek is jelentősen hozzájárulnak.
Összefoglalva, Kishomok, mint a város legújabb városrésze szintén lakossági
igényeknek köszönheti létét, akik a 21. század kihívásainak megfelelő lakóhelyet alakítottak
ki a korábbi hobbikertes-tanyás területen.
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4.
Két szélsőséges tanyatípus figyelhető meg: az elmaradott, nagyon szegény
tanyákon megjelent a társadalom marginális részét képező réteg vagy a fejlődő, jól működő
gazdasággal rendelkező tanyák, amelyek a jövő lehetőségeinek színterei.
A hipotézis alátámasztást nyert, de a jól működő gazdasággal rendelkező tanyák
száma még kevés a környéken.
A tanyák – jellemzően a klasszikus alföldi tanya – kategóriába sorolhatók, életkoruk
átlagosan 97,3 év, a lakóingatlan területe nagyobb, mint 60 m2, de 100 m2 feletti csak az új
építésűek között található. A tanyaközpontokban nagyobb – 83,1 m2 – a lakóingatlan
alapterülete, és az átlagéletkoruk jóval alacsonyabb (43,4 év), amely a kijelölésekre gondolva
érthető. Mindkét esetben másfél évtizeddel ezelőttre adódott az átlagos felújítási év, de ez a
szám megtévesztő lehet, mivel 29% (tanya), illetve 11% a tanyaközpontokban azt jelezte,
hogy még nem újított fel. Ebbe beletartoznak az új házak is, de számuk csupán maximum
néhány százalék. A komfortfokozatban – már a rendszerváltás előtti időszakban – történt
emelkedés, a gazdasági recesszió elmúlt éveiben viszont szinte teljesen megálltak az
építkezések és felújítások. Ennek ellenére a lakóingatlanok – jellemzően – 2-3 szobásak,
fürdőszobával és belső WC-vel is rendelkeznek. Fűtésük tekintetében a tanyákon a szilárd
tüzelés jellemző (fa, szén), megtalálható a bálás kazán is, gázt viszont nem használnak fűtésre.
A tanyaközpontokban – a rendelkezésre álló vezetékes földgázt is használva – a szilárd
fűtőanyaggal kombinált változat terjedt el gazdaságossági okokból.
Egy mondatban érdemes kitérni a lakosság iskolai végzettségére is, amely azt mutatja,
hogy a tanyavilágban jellemző az általános iskolai vagy kevesebb, illetve a szakmunkásképző,
míg a tanyaközpontokban már színesebb a kép.
Összegezve megállapítható, hogy a tanyán élés – sok esetben – gazdasági kényszer,
mivel a lakos nem bírt a városi rezsivel, esetleg munkahelyét elveszítve a társadalom
perifériájára szorult. A másik típusba a korszerű gazdálkodó tanyák tartoznak, ahol
megvalósul a növénytermesztés és állattenyésztés magas színvonalú művelése, ahol a vidék
funkcióinak más elemei a kultúra megőrzése, a falusi turizmus is szerepet kaphat, így a
gazdálkodás és a kapcsolódó szolgáltatások által a lakosság megtartó funkciója is
megvalósulhat. Ez a komplex szemlélet azonban még nem tipikus, elterjedéséhez nagy
szükség van támogatásokra, a helyzet pontos ismeretére, így pl. a Tanyafejlesztési Programtól
a gazdák jelentős segítséget várnak. Az uniós források lehívása, felhasználása is feltételezi a
korszerűsítést, a versenyképesség javítását. A gazdáknak tanulni kell a pályázási,
megvalósítási és elszámolási folyamatot is.
5.
A tanyavilág jelen formája nem tud – a méretgazdaságosságból adódó – sokkal
nagyobb és hatékonyabb versenytársakkal szemben átütő eredményt elérni.
A hipotézis igazolódott. A felmérés jól mutatja, hogy a tanyák – 52%-ban –
gazdálkodó tanyák, továbbá 31%-ban önellátó tanyaként funkcionálnak. A többi forma
elenyésző, nem éri el az 1%-ot Hódmezővásárhely határában.
A tanyák kiszolgáló gazdasági épületekkel ellátottsága az állattenyésztés, hizlalás
szempontjából ugyan megtalálható, de kapacitása kicsi, funkcionálisan a tágabb értelemben
vett családok ellátására elegendő. Ehhez a mérethez igazodnak a takarmánytároló épületek is.
A Hódmezővásárhelyt körülvevő tanyavilágban, a kollektivizálásra visszavezethető okok
miatt, amikor a nagy mennyiség előállítását átvették a termelő szövetkezetek és az állami
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gazdaságok (jelentős kulák ellenes intézkedések voltak), nem is mertek az emberek nagyban
gondolkozni. A növénytermesztés esetében is a betagosításra vezethető vissza a jelenlegi
helyzet, amikor a tanya körül nem maradt a gazdának szántóföld, csak egy kisebb
konyhakertnyi terület, esetleg kisebb gyümölcsös. A rét, a legelő napjainkban már újra
megjelenik, amely már az állattartáshoz biztosítja a saját előállítású takarmánybázist
gazdaságosabbá téve a kilónkénti hasznos tömeg kihozatalt. A felmérés szerint a tanyák 75%ához tartozik saját vagy bérelt szántóterület, amely átlagosan 5,5 ha területű de még ez a kis
termőterület is 1,2 megosztással bír, azaz nem mindegyik van egy tagban. Egy esetben
jeleztek 100 ha-nál nagyobb gazdaságot, néhány esetben 25-35 ha-t, amelyből az adódik,
hogy a többi még kisebb, szétaprózott parcellát jelent. A tanyaközpontok esetében vagy nincs
szántó vagy 1,5-2 km távolságra vannak, és a tanyáknál feltüntetett méretnél kisebbek. A
megmunkáláshoz szükséges gépek – a tanyák esetében – viszonylag rendelkezésre állnak, de
a bérlés sem ritka, a tanyaközpontoknak pedig – kivéve, akik ezzel foglalkoznak – nagy
hiányossága. A termék értékesítése felvásárlón keresztül történik, illetve a nagyobb rész
önellátást szolgál. Itt is megemlítendő az a torz kalkulációs gondolatmenet, amikor a gazda
nem számolja bele a termelés költségeibe saját munkáját, épületeinek értékcsökkenését, a
lakóingatlan villanyórájáról használt áramot. Ennek hatására azt a látszatot kelti, hogy
olcsóbban termel, de ez – jellemzően – nem felel meg a valóságnak, így sem
termelékenységben, sem költség-hatékonyságban nem versenyképes. A családok számára
kiegészítő ellátási funkciót, hogy nem kell a zöldséget, gyümölcsöt és a hús egy részét a
boltban megvenni – betölti. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a külterületen élő ember
számára a gazdálkodásban részvétel egyfajta életforma is (főleg az idősebbek esetében), nem
csupán jövedelemszerzési forma.
Összegezve megállapítható, hogy a gazdaságos üzemméret alatt (amely ágazatonként
és kultúránként változó) nem lehet versenyképes mezőgazdasági termelésről beszélni még
akkor sem, ha a hozamok megközelítik vagy elérik az országos átlagot.
6.
A tanyavilág és a tanyaközpontok sajátosan illeszkednek a társadalmigazdasági- földrajzi térbe, ennek megfelelően lakói is másként vesznek részt a
mindennapokban. A várostól való térbeli és időbeli távolság társadalmi-gazdasági
szempontból különböző a tanyai ember számára. A várostól való távolság hatással van a
tanyai lakosság társadalmi életére, megélhetésére, mely szubjektív megítélésű.
A hipotézis alátámasztást nyert. A vizsgált – Hódmezővásárhely környéki – tanyák
egyrészt illeszkednek az Alföld tanyavilágába, történeti kialakulásuk, fejlődésük hűen tükrözi
az adott kor számára meghatározó értékeket. Részletesebben megvizsgálva azonban láthatóvá
válnak az eltérések is, melynek speciális településföldrajzi formációi a tanyaközpontok.
Hódmezővásárhely külterülete – más környékbeli városokhoz viszonyítva – jóval nagyobb,
így a tér és idő megítélése a lakosság szempontjából is eltérő megítélésű. A tanyán élő
emberek számára a város vagy környező falu (ahogy mondják, ahová „haza mennek”) nincs
messze. Ennek vizsgálata során világossá vált, hogy a hipotézisben megfogalmazott távolságés időérzet esetében megjelenik a szubjektív megítélés is. Az objektív földrajzi tér
érzékeltetésére a megközelíthetőség vizsgálata történt (milyen távol van távolság
mértékegységben és időben) az országúttól, a legközelebbi buszmegállótól, vasútállomástól,
bolttól, kocsmától? A kérdőíves felmérésből megállapíthatóvá vált, hogy mind a távolság,
mind az eljutási idő kevésbé jelent problémát a tanyán élők számára, mint a tanyaközpontok
és – főleg – az urbanizált lakosság számára. E gondolatmenet különlegessége az aszimmetria,
amelyet az is bizonyít, hogy a városlakó ritkábban jut el a tanyára, mint fordítva. Ennek
vizsgálata a hivatásforgalmi és a szabadidős utazás tekintetében is vizsgálat alá került. Az
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értekezésnek nem képezte tárgyát, de találkozni olyan véleménnyel is, amely egyfajta
analógiának tekinthető a nagyvárosi ember és a vidéki lakosság esetében. Itt a helyzet
fordított, a nagyobb település – pl. főváros – lakossága kevésbé érzi problémának a napi –
akár egy óránál hosszabb – közigazgatási határon belüli utazást, mint a vidék két városa
közötti ingázást az ott lakók még akkor sem, ha az utazásra fordított idő ugyanannyi. A
fővárosból a Hódmezővásárhely környéki tanyára utazás és fordítottja viszont szimmetrikusan
ritka.
A tanyaközpontok esetében – a homogénebb válaszok miatt – további megállapítások
tehetők. A lakosság egy-két kilométer eltéréssel, azaz viszonylag pontosan tudja, milyen távol
lakik az anyatelepüléstől. Ez az eltérés teljes mértékben elfogadható mivel a válaszadó
tanyaközponton belüli tényleges lakóhelyétől és attól is függ mit jelent számára a
városközpont (a tényleges városközpontot vagy a számára funkcionálisan célként értelmezett
központot). A buszmegálló távolságának megítélésében nem annyira a távolság, mint az
időtényező a fontosabb, amely egy kényelmi faktor is, így objektív és szubjektív elemek is
jelen vannak.
A tanyavilágban (82%) és a tanyaközpontok (súlyozottan 69%) esetében is magas
arányban közelinek érzi Hódmezővásárhelyt, érdekes, hogy a hátrányosabbnak tűnő (Batida
lakosai magasabb arányban, 91%-ban) érzik lakóhelyüket megfelelő elhelyezkedésűnek, azaz
versenyképesnek a városi lakóhellyel összehasonlítva. Megjegyzendő, hogy Batida mellett
halad el az M43 autópálya közeli fel- és lehajtóval, amely Szegedet kb. negyed óra alatt
elérhetővé teszi. Ez a település jövője szempontjából is fontos, az ottani ingatlanokban egyre
többen látnak fantáziát, így az értékük is növekszik. Ebben az esetben vizsgálat tárgyát
képezheti az anyatelepülés funkció esetleges, funkcionális áthelyeződése.
A közelség megítélésével együtt került vizsgálatra a megközelíthetőség illetve annak
esetleges szezonalitása az év során. A válaszok alapján megállapítható az összhang, sőt –
esetenként – a távolabbi válasz esetén is a könnyű elérhetőség jelenik meg, azaz százalékosan
a tanyák és a tanyaközpontok esetében is meghaladja a térbeli közelség értékét és 75-79%-ban
egész évre érvényesnek találták.
Érdekes eredmény, hogy a sürgős segítség (mentő, rendőr, tűzoltó) eljutási idejével is
csak – a tanyákon 15%, a tanyaközpontokban 9% – elégedetlen, ugyanezzel a 15-20 perc
értékkel egy nagyobb település lakója elégedetlenebbnek feltételezhető, annak ellenére, hogy
egy nagyobb városban elképzelhető, reális érték.
Az adott válaszok alátámasztják a gazdasági térrel kapcsolatos feltevéseket is. Ebben
az esetben a vizsgálatot az jelentette, hogy mennyiben biztosít megélhetési lehetőséget a tanya
illetve a tanyaközpont? Egyrészt arra kell gondolni, hogy a tanyai lakosság jelentős része –
elsődleges tevékenységeként – gazdálkodik, azaz a mezőgazdaságból él. A tanyaközpontok
esetében az alvótelepülés funkció a meghatározó. A helyzetet árnyalja a tanya kialakítása, a
gazdasági épületek léte és száma, az ingatlanhoz tartozó földterület és a szakértelem. Ebben a
tekintetben is mutatkozik különbözőség a tanyaközpontok ingatlanjaival összevetve; a
gazdálkodásra alkalmas épületekben esetleg konyhakertben, elsődlegesen saját ellátásra folyik
termelés, de itt már a szükséges gépek és a szaktudás sem áll olyan mértékben rendelkezésre.
A háztájinak a korábbi történelmi időszakban jelentősebb szerepe – hiánygazdálkodás
kisimítása, plusz jövedelemforrás – volt. A gazdasági megítélés tekintetében nem hagyható
figyelmen kívül a tanyán és a tanyaközpontokban fizetendő kisebb rezsiköltség (pl. fűtés
módja) sem.
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A társadalmi tér esetében kiemelendő egyfajta kettősség. Egyrészt a lakosság –
jellemzően – több mint egy évtizede lakik tanyán vagy tanyaközpontban, emellett kifejezi azt,
hogy szeret ott lakni és nem tervezi elköltözését, másrészt megjelenik az ifjabb generáció
részéről az elvándorlás igénye, tehát ezeknek a településformáknak hosszú távú megtartó
ereje kérdéses. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy szerepet játszik benne számos
tényező, amelynek megítélése nagyon változó. Csak néhányat kiemelve: a nagycsalád (több
generáció együtt élésével) nem vonzó modell a fiataloknak éppúgy, mint a mezőgazdasági
munka. Az emberek számára fontos a modern technika, technológia elérése, amelyből a
tömeg- és mobilkommunikáció elérhetősége biztosított, de más kényelmi szolgáltatások már
nem feltétlenül érhetők el könnyen. Az emberek mindennapi mozgását, érintkezését az otthon
töltött idő meghatározza, amely jelenti a jó kapcsolatot a szomszédokkal (a magánéletben és
munka kapcsán is), és a biztonságérzet (közbiztonság) alakulása. Itt is kettősség jelenik meg a
válaszok alapján, mely szerint a tanyákon javult az életminőség az elmúlt évtizedben, de a
jövőben várható életminőséget illetően nem hisznek a javulásban, illetve a „nem változik”
kategória erősödik. A tanyaközpontok esetében a korábbi évekhez képest a jelentősen romlott
és romlott kategória jellemző, ha a múlthoz viszonyítanak (bár ezzel némiképp lehet
vitatkozni a megvalósult fejlesztések alapján), a jövőt illetően viszont hasonlóan pesszimista
az elképzelt kép.
Összességében e hipotézis esetében megállapítható alátámasztottsága, az objektív és
szubjektív tér és időérzet eltér egymástól, melyben szerepe van az életkornak, az életkor
változásának, a vagyoni helyzetnek, azaz az ingatlan komfortfokozatának, a mobilitási
lehetőségnek (pl. milyen közlekedési eszközt használ), a megélt életformának, amely az
iskolázottsági-műveltségi szinttel áll szoros kapcsolatban. Az igények megvalósításával
kapcsolatos kreativitás, a pozitív gondolkodás azonban elengedhetetlen a reális lehetőség és
határok látása mellett. E hipotézis tükrében a tanyáknak és a tanyaközpontoknak is van jövője,
amennyiben sikerül megtalálniuk (heterogén) funkcióikat és megélni azt.
7.
A városias elemek megjelenése a tanyákon, tanyaközpontokban, lehetővé
teszik, hogy kitáruljon a világ a külterületi lakosság számára, az információk elérhetőbbé
válása által a külterületi élettér és a város közti szubjektív távolságérzet csökkenthető.
Az előző hipotézisben alátámasztást nyert tér és idő szubjektív megítélése a tanyai és
tanyaközponti lakosok válaszai alapján. Ebben a hipotézisben e térbeli és időbeli
távolságérzet csökkentésének lehetőségének vizsgálata volt a cél.
Abból az objektív tényből kell kiindulni, hogy jelentős – elsősorban közüzemi és infókommunikációs – fejlesztések valósultak meg az elmúlt évtizedben. A vezetékes gáz a
tanyaközpontokban rendelkezésre áll, a tanyavilágban viszont nem (a tartályos változat nem
terjedt el Hódmezővásárhely külterületén). Az elektromos hálózat teljesítménye, szolgáltatási
stabilitása is jelentősen javult. Vízvezeték a tanyaközpontokban rendelkezésre áll, de a tanyák
esetében sem ritkaság ma már. A csatornahálózat kiépítése terén viszont még tapasztalható
elmaradás. Mobilhálózati lefedettség teljesnek mondható. A lakosság harmada vásárolt
személyautót az elmúlt évtizedben. Mindezek mellett számos más – ingatlanon belüli (magán)
– fejlesztés is történt, melyekről az értekezés fejezeteiben lehet olvasni. A felújítás szó
sugallja, hogy valamilyen minőségi (esetlen mennyiségi is) változás állt be az adott ingatlan
esetében, de ez a tanyai emberek szóhasználatában – gyakran – csak a tisztasági meszelést
jelenti, azt is felújításnak tekintik. Érdekes viszont az, hogy továbbra sem tekintik – annak
ellenére, hogy van az épületben is – a külső wc-t negatívumnak, gyakran használják. A tanyák
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lakói nagyobb mértékű fejlesztéseket éreztek, mint a tanyaközpontok lakói, amely szintén
objektív és szubjektív, relatív megítélést jelent.
Tekintettel arra, hogy jövőképük nagy arányban pesszimista, érdekes annak vizsgálata,
hogy mely elemek megvalósulása teheti vonzóbbá a tanyákat és a tanyaközpontokat? A
leginkább meghatározó a munkahely léte vagy nem léte. A tsz-ek megszűnésével, a
földbirtok-rendszer átalakulásával a munkahelyek száma is csökkent. Érdekes jelenség, hogy
a kerékpárral munkába járás megmaradt sokak életében. Az óvodák és az általános iskolák
megszűnésével – iskolabuszokkal – elindult az ifjúság ingázása Hódmezővásárhelyre. Ennek
előnyei és hátrányai együtt jelentkeznek, bár a tanyaközpontok lakosainak válaszaiban a
közoktatási intézmények visszaállítása iránti igény megjelent, mint vonzó, lakosság megtartó
tényező. Pedagógiailag és gazdaságilag vitatható újranyitásuk. A kihelyezett közigazgatás is
vonzerőt jelentene, bár ennek alternatívája az e-közigazgatás már bárhol elérhető, azonban a
használatától még sokan idegenkednek. A postai küldemények kézbesítése megoldott, a
feladásra – jelenleg – csak a mozgópostán van lehetőség, de a helyi boltban akár lehetne erre
is módot találni, napjainkban már van erre példa máshol falvakban. A vásárlással
kapcsolatban is megoszlanak a vélemények. A helyi kisboltok csak szerény választékkal, kis
árukészlettel és magasabb árakkal működnek, de a mozgóboltok iránt nem jelentkezik igazán
igény. Az internetes vásárlást illetően a lakosság több mint fele elutasító.
A hipotézis csak részben támasztható alá, mert a válaszadók nagyon heterogén módon
ítélik meg a külterületi létükből adódó elszigeteltségüket és a világ kitárulásáról alkotott
képük is sokszínű. Mindjárt érdemes azt leszögezni, hogy a megkérdezett tanyai lakosok
96%-a nem érzi magát elszigeteltnek, csak 4%-nál jelentkezik ez az érzés. A tanyaközpontok
estében – a várakozással ellentétben – alacsonyabb; csak 52% „egyáltalán nem érzi magát
elszigeteltnek”, ehhez még 31% „kicsit” válasz adódik, így az elszigeteltség érzés 17%-nál
fogalmazódik meg. A válaszok alapján az is kiderült, hogy az igények megfogalmazódnak, a
külterületi életforma vonzóbbá tétele, az elszigeteltség csökkentése tekintetében, de ezek egy
részét maga a lakos megoldja (amennyiben anyagi lehetősége megengedi további
beruházásokkal). Másrészt, hiányzik a nyitottság a korszerű technikai-technológiai és
szolgáltatások egy része iránt; gyakran csak a régi, korábbi megoldásokban tudnak
gondolkodni (főleg az idősebbek, amely – talán – érthető is, de a fiataloknál is néha
előfordul), illetve sokszor találkozni olyan véleménnyel, amelyet a kívülről szemlélő
problémának gondol, de a külterületi lakosság nem annak éli meg (pl. be kell menni a városba
a bevásárlóközpontba vagy szórakozni). Természetesen a közlekedés (közösségi és magán),
infrastruktúrájának fejlesztése tovább csökkentheti a távolságérzetet. Nem szabad
megfeledkezni a tradicionálisan jelen lévő szorosabb emberi kapcsolatokról, a nagyobb
egymásra utaltságból adódó pozitívumokról sem. Összegezve megállapítható – a tanyai és a
tanyaközponti lakosság megítélése alapján – nem vitatható, hogy haladni kell a korral,
használni vívmányait, amelyek vonzóbbá tehetik a külterületi életet. Az is bizonyossá vált,
hogy nem szabad ugyanazzal a mércével és paraméterezettséggel mérni az ott lakás
megítélését, hiszen számos olyan előnnyel jár (csend, nyugalom, közel a természethez)
amelyek az urbanizált emberek számára gyakran csak vágyként fogalmazódnak meg. Ezeknek
az előnyöknek a megtartása mellett a modern élet feltételeit is biztosítva, lehet a
tanyavilágnak és a tanyaközpontoknak is jövője, de ehhez meg kell találniuk, és fel kell
építeni önmagukat a 21. század rohanó világában!
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Az értekezés teljes terjedelme 212 számozott oldal, tartalom-, irodalom és ábrajegyzék
nélkül 173 oldal, amely tartalmaz 27 ábrát, 15 képet, 28 táblázatot, továbbá 6 térképet és 8
mellékletet (pl. 1. rajz). A felhasznált magyar és idegen nyelvű nyomtatott szakirodalom
száma 154, elektronikus szakirodalom 22.

1. rajz Tanyaábrázolás

Forrás: Soós L, a felmérés egyik résztvevőjének rajza 2012
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