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Bevezetés
A tanyavilág 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.
A tanyavilág kutatása, megismerése valós igényként jelent meg már a múltban is. A
külterületen élő lakosság hol lehetőséget, hol vélt vagy valós kockázatot jelentett a
mindenkori hatalom számára. A vizsgálatok, így számos egymástól jelentősen eltérő
szemszögből és módszerrel történtek.
A Hódmezővásárhely külterületét egyrészt a tanyák (1. kép), másrészt az 1949-es
területi rendezés következtében felépített négy tanyaközpont (Batida, Erzsébet, Kútvölgy,
Szikáncs) (2. kép) alkotják (1. térkép).
1. térkép Hódmezővásárhely tanyavilága és tanyaközpontjai (2014)

Forrás: a szerző útmutatása alapján készítette a Firbás-térkép Stúdió. Szeged, 2014.

Az Alföld tanyavilágáról számos publikáció áll rendelkezésre több tudományterület
részéről, így a történelem, a néprajz (Szenti Tibor), a népesség- és településföldrajz (Beluszky
Pál, Csatári Bálint, Duró Annamária, Tóth József), építészet, ökológia, irodalom (Féja Géza),
szociológia (Zám Tibor) tudománya egyaránt tartalmaz kiterjedt tanyairodalmat. Ez a
sokszínűség szolgáltatta a szerző számára az elméleti alapot kutatása, vizsgálata elvégzéséhez,
és annak megválaszolásához, hogy e nagy múlttal rendelkező hódmezővásárhelyi
tanyavilágnak lehet-e jövője?
Mivel az elmúlt 20 évben nem történt sem a tanyákon, sem az egykori
tanyaközpontokban olyan jellegű felmérés, amely a szerző vizsgálati szempontjából képet
nyújt a város külterületéről, a kutatómunka célja ennek feltárása volt.
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1. kép Hódmezővásárhelyi részben felújított tanya 2013 nyarán

Forrás: a szerző felvétele

2. kép Szikáncs, egykori tanyaközpont

Forrás: a szerző felvétele
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1. 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.
A szekunder kutatás alapját a hagyományos nyomtatott szakirodalmi források jelentik,
amelynek gazdag tárháza található a Dél-Alföldön, de jelen vizsgálat szempontjából csak
részben használhatók. A szakirodalom feldolgozásakor, a legfontosabb kutatási színhelyek: 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 gyűjteményei voltak.
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 munkát segítették.
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 nyújtottak segítséget a vizsgált területen.
A doktori értekezés gerincét az elsődleges kutatás és eredményeinek ismertetése adja.
Ennek háttér-információját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Szegedi Főosztálya által
rendelkezésemre bocsátott adattömeg és adattár biztosította. További kutatást tettek lehetővé a
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Műszaki Irodája által biztosított adatok.
A 2011-es népszámlálás eredményei 2013 októberétől váltak elérhetővé, melyek mélysége
és struktúrája a szerzőnek csak részben megfelelő, de utólag – összességében – szerencsésen
alátámasztja a doktori értekezésben használt, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Műszaki
Irodája által korábban szolgáltatott adatokat. A Tanyafejlesztési Programra
(http://videkstrategia.kormany.hu/ 2014.08.06) is érdemes jelentős figyelmet fordítani, mivel
reprezentatív lefedettséggel, számos e kutatás céljaival is kapcsolatba hozható adatot,
információt biztosít.
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 használta fel munkája elkészítéséhez.
Az elsődleges kutatás során a kérdőíves felmérés1, 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 2012. május 1. és 2013. augusztus 20. között.
1. 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.

1

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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2. 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.
3. 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.
4. Az elsődleges, általános tájékozódás után megtörtént a reprezentativitás biztosítása.
Először a vizsgálandó populáció lehatárolása történt meg, majd a mintavételi keret és
maga az eljárás.
5. 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.
A kvantitatív mérések, kvalitatív módszerek alkalmazásával lettek kiegészítve.
Személyes, aktív közreműködéssel további magyarázatok kapcsolódtak a kérdőív egyes
részeihez, illetve a doktori pályamű több fejezetében 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.
Másik ágon a tanyavilágra nosztalgiával gondoló városlakók számára meghirdetett
programokon is lehetővé vált a beszélgetés. Jelentős segítséget jelentettek a VáTész
(Vásárhelyi Tájépítész) Népfőiskola Egyesület tagjaival2, az olvasókörök vezetőivel folytatott
beszélgetések, összehasonlításként MÖF (Magyar Ökoszociális Fórum) rendezvényei és
honlapja3.

2. Történeti előzmények
A kutatás során számos kérdés fogalmazódott meg a hódmezővásárhelyi tanyavilággal
kapcsolatos tér és idő vonatkozásában.
Régészeti leletek tanulsága alapján több ezer éves múlttal rendelkezik a városhatár, ám
ez a történelmi kor csak kis hatással van a jelen tanyavilágára.
Érdemes azonban a középkorra visszatekinteni. A mai hódmezővásárhelyi térben, a
török hódoltság előtt több falu, kistelepülés létezett, amelyek megszűntek, majd újak jöttek
létre másik területen. A török hódoltságot követően itt is megindult a földek birtokba vétele,
előbb szállások, majd tanyák kialakulásával. Ennek köszönhetően a város kiterjedt
tanyavilággal rendelkezik. Ez az oka annak, hogy hazánkban Hódmezővásárhely Budapest
után a második legnagyobb területű (Budapest: 525,09 km2; Hódmezővásárhely: 487,98 km2)4
település.
A város sorsát több tényező együttes hatása alakította: mezővárosi volta, az alföldiség
elemeinek jelenléte, a vízzel való küzdelem, a régi, eltűnt falvak pusztáinak
hasznosíthatósága, a tanyák megjelenésének folyamata, majd a második világháborút
követően a szocialista társadalmi berendezkedés igényeinek kiszolgálása.

2

http://www.vateszmag.hu/cel.php 2013.08.10.
http://www.moef.eu/ 2013.07.20.
4
Központi Statisztikai Hivatal, 2013.
3
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A tanyákról gazdag irodalom áll rendelkezésre. A Hódmezővásárhely környéki
tanyákról több aspektusból találunk széleskörű feldolgozást – elsősorban – a képzőművészet,
irodalom és népművészet oldaláról áll rendelkezésünkre gazdag szakirodalom. A
településtudomány szakirodalmában, általánosságban, az Alföld tanyavilágának részeként
találkozhat az olvasó a vásárhelyi tanyák egyfajta leírásával (pl. Becsei József, Erdei Ferenc,
Rudl József). A rendszerváltozás, az agrárgazdaság átalakulása, a földtulajdonlás változásai,
az országban lezajlott társadalmi-gazdasági változások az itteni tanyavilágban is meghatározó
változásokat eredményeztek. Ezekről azonban Hódmezővásárhelyről a 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; hogyan alakult az egykori
tanyaközpontok – ma külterületi kistelepülések – sorsa az Alföld többi tanyás térségéhez
képest.
A város lakóinak jelentős része – valamilyen formában – kötődik a tanyavilághoz, de a
tanyai népesség még ennél is szorosabb kapcsolatot ápol anyavárosával. A szerző kutatása
során szembesült azzal a ténnyel, hogy a vásárhelyi tanyavilágban lezajlott változások
tényszerű bemutatása csakis a tanyai lakosság és Hódmezővásárhely város kapcsolatának
keresztmetszetén keresztül lehetséges. Történetének alakulásában ezek a sokparaméteres
kapcsolatok 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 szoros kapcsolatban állt egymással, és ez a mai napig sem
változott meg.
Az elmúlt években gyakran lehet hallani a médiában arról, hogy a magyar tanyák –
sajátosságaik miatt – egyfajta hungarikumnak számítanak.
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 törekszik a
szerző. A térbeli lehatárolás során Hódmezővásárhely tekintendő anyatelepülésnek, a
vizsgálat szempontjából kiemelt szerepet kap a 4 környező tanyaközpont mint mikroregionális központok. Hódmezővásárhely határa a 1. térképén látható a négy tanyaközponttal
együtt.
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3. A kutatási téma térbeli és időbeli lehatárolása, hipotézisek
„Egy adott időpont, vagy időszak térstruktúrája előzményekkel és jövővel körülvett,
valahonnan jön és valahova tart. Ebben az értelemben minden területi elemzés egyben
történeti is, … amikor területi folyamatokat vizsgálunk, időbeli-történeti összevetésben
tesszük mérlegre a területi konfigurációt.”5 Ebből kiindulva érdekes feladat vizsgálni azt, hogy
milyen formában és tartalommal értelmezhető a tér, azaz 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 képződményeit, az egykori tanyaközpontokat
(tanyaközségeket), mely külterületi lakott helyeket – helyi önkormányzati szinten – külterületi
kistelepülésként tartanak számon. 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.
A hódmezővásárhelyi tér – a szerző csoportosítása szerint – három részből tevődik össze:
maga a város, a hozzátartozó tanyák, amelyek szórtan körülveszik és a négy tanyaközpont.
Megvizsgálva e tér három részének egymáshoz fűződő viszonyát az idő függvényében
látható, hogy kapcsolatuk kölcsönös, folyamatos, egymástól elválaszthatatlan.
Hipotézisek:
1. Magyarország különböző tájegységeinek tanyavilága (pl. Kiskunság, Nyírség) és
Hódmezővásárhely tanyái között morfológiai és társadalmi szempontokból egyaránt
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 fontos szerepet töltöttek be. Fejlődésükben nem várható jelentős változás
társadalmi-gazdasági támogatás, infrastrukturális fejlesztés nélkül.
3. A tanyavilág jelen formája nem tud – a méretgazdaságosságból adódóan – sokkal
nagyobb és hatékonyabban működő gazdaságokkal szemben versenyképes, átütő
eredményt elérni.
4. A tanyavilág és a tanyaközpontok sajátosan illeszkednek a társadalmi-gazdasági,
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.
5. A városias elemek megjelenése a tanyákon, tanyaközpontokban lehetővé teszik, hogy
kitáruljon a világ a külterületi lakosság számára is; az információk elérhetőbbé válása
által a külterületi élettér és a város közti szubjektív távolságérzet csökkenthető.

5

NEMES NAGY J. (2009): Terek, helyek , régiók. Akadémiai Kiadó, Budapest. p. 78.
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4. Eredmények
A KSH adatok szerint Hódmezővásárhely lakónépessége 2011-ben 46 254 fő, ebből a
tanyai lakónépesség 3705 fő6, a négy egykori tanyaközpont, ma külterületi kistelepülés
lakónépességét az 1. táblázat mutatja. Mivel a kérdőíves felmérés kezdetén nem voltak még
feldolgozva 2011-es népességszámlálás adatai, így Hódmezővásárhely MJV. Műszaki Irodája
által 2004-ben történt helyi felmérési adatok jelentettek kiindulópontot.
1.

táblázat Tanyaközpontok lakosainak és lakóingatlanainak száma, viszonya (2001-2004-2011)

Tanyaközpont
neve

Lakóingatlanok
száma (db)

Lakóingatlanok
aránya (%)

Lakosok száma
(fő)

Lakosok aránya (%)

KSH
2001

MI
2004

KSH
2011

KSH
2001

MI
2004

KSH
2011

KSH
2001

MI
2004

KSH
2011

KSH
2001

MI
2004

KSH
2011

Batida

83

89

83

19,7

20,6

19,2

235

238

181

20,0

20,2

18,3

Erzsébet

54

57

56

12,8

13,2

13,0

178

178

157

15,1

15,1

15,9

Kútvölgy

74

71

77

17,5

16,4

17,8

170

170

143

14,4

14,4

14,5

Szikáncs

211

215

216

50,0

49,8

50,0

595

595

507

50,5

50,3

51,3

összesen

422

432

432

100,0

100,0

100,0

1178

1181

988

100,0

100,0

100,0

Forrás: a szerző összeállítása a KSH és Hódmezővásárhely MJV Műszaki Iroda adatai alapján, 2014

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 tanyaközpontok esetében a megkérdezés, a kistelepülés utcahálózatának
feltérképezését követően, sétálásos – véletlenszerű kiválasztás – módszerrel történt.
A tesztfelmérést követően 2 kérdőív kategória került véglegesítésre. A tanyákra
vonatkozó kérdőív az alábbi részekből állt:
I. A tanyai lakosságra vonatkozó kérdések, melyhez alapul szolgált a Berényi-féle
szociálgeográfiai szemlélet7, amely részben a lakosság szociometriai felmérését nagyon
fontosnak kell tekinteni, mivel a lakosok gondolkodásának és életmódjának,
képzettségének, családi státuszának, továbbá motivációjának feltérképezése értékes alap.
II. A tanya épületére vonatkozó részben a lakóingatlanra vonatkozó kérdések találhatók. A
válaszokból számos más összefüggés is megfigyelhető, amely a lakosok szemléletét,
értékítéletét, társadalmi berendezkedését, életszínvonalát is tükrözi (1. ábra). A tanyákon
egyfajta javulás tapasztalható, míg a tanyaközpontokban visszaesést jeleztek. Nagyon
fontos volt annak vizsgálata, hogy a tanya, illetve a tanyaközpont mennyire tekinthető a
jövő életterének (2. táblázat)? A városias elemek elterjedése, a telekommunikációs
eszközök használata, a közbiztonság javítása jelentős szerepet játszik ebben. Érdekes a
lakóingatlan felépítése, életkora, felújítása is. A gazdálkodáshoz szükséges földterület,
szerszámok is fontos támpontot nyújtanak.

6
7

A KSH 2011. évi felmérése szerint
BERÉNYI I.(2003): A funkcionális tér szociálgeográfiai elemzése.Földrajzi tanulmányok, 23.
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1. ábra Az életminőség változása 2003 -2013 között

jelentősen javult

nem tudom

javult
tanyaközpontok
tanyák

jelentősen romlott

nem változott

romlott

Forrás: a szerző felmérése alapján

2. táblázat A tanyaközpontban élést vonzóbbá tevő szolgáltatások 2013-ban

villany
vezetékes víz
fúrt kút
vezetékes gáz
napelemes energiafejlesztő (fűtés,
világítás, főzés céljára)
szélkerék energiafejlesztéshez (fűtés,
világítás, főzés céljára)
aszfaltozott bekötőút az épülethez
vezetékes telefon
mobiltelefon
internet
több televízió-csatorna
mozgó vegyesbolt (naponta)
mozgó posta (naponta)
közösségi épület (pl. olvasókör)
tanyai általános iskola
óvoda
interneten keresztül történő vásárlási
lehetőség házhozszállítással
hivatalos ügyintézés interneten
keresztül
kihelyezett ügyintézés
fejlettebb közösségi közlekedés (pl.
sűrűbb buszjárat)
jobb közbiztonság (gyors
segélyhívási lehetőség)

Tanyaközpontok
10%
5%
18%
11%

Tanyák
37%
17%
31%
6%

66%

65%

52%
21%
0%
10%
24%
5%
13%
6%
17%
55%
53%

58%
53%
3%
38%
24%
16%
15%
14%
8%
3%

2%

12%

5%
41%

28%
15%

36%

21%

49%

43%

Forrás: a szerző felmérése alapján

III. A tanya környezetére vonatkozó zárt és nyitott kérdésekkel 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
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folytatnak, illetve, ha nem? A hivatásforgalmi (munkahely, iskola) utazások – ebben az
esetben – korrigálással lett figyelembe véve. 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? (3. 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.
3. táblázat A falu/tanyaközpont, illetve a tanya távolságát hogyan ítéli meg (mennyire érzi
távolinak) Hódmezővásárhelytől? (2013)

közel van
távol van
könnyen elérhető
nehezen elérhető
változó
nincs különbség
összesen

tanyaközpontok
válasz (db)
60
27
70
17
21
66
87

69%
31%
80%
20%
24%
76%

tanya
válasz (db)
128
28
131
25
33
123
156

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

Forrás: a szerző felmérése alapján

Más szempontból viszont érdekes a modern technika, technológia használatával
kapcsolatos nyitottság vizsgálata, amely egyértelműen komfortérzet növelő hatású.
Az összehasonlíthatóság érdekében a tanyaközpontokra vonatkozó kérdőív is
ugyanerre a 3 részre osztható a különbségek és az azonosságok feltárásához.
Már előzetesen megállapításra került, 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 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 kialakításuktól kezdve 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. Közel 80%ban legalább 10 éve tanyán laknak, így jelentős változással nem kell számolni. 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, melynek egyik oka lehet, hogy a
tanyatulajdonosok egy része napjainkra kiköltözött a városból gazdasági és más előnyök
reményében, így tartósan lakják. A tanyák döntő többségükben (91%-ban) saját tulajdonúak, a
bérlemény kevéssé jellemző.
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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 témakörben megbízhatóan
vizsgálható.
A meghatározó eredmények korrekt elérése érdekében érdemesnek tűnik
megvizsgálni, hány generáció óta a tulajdona a lakóingatlan válaszadó családjának? 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 a szándékos tervezés miatt közel azonos
távolságra helyezkednek el Hódmezővásárhelytől (4. táblázat), némiképp eltérő lehetőségeket
biztosítanak lakóik számára.
4. táblázat Elérési távolság és eljutási idő
Útvonalterve

Térkép (km)

Válasz (km)

Eltérés (km)

Batida

11

8,8

2,2

17

15

2

Erzsébet

16

14,7

1,3

21

16

5

Kútvölgy

13

11,9

1,1

17

18

-1

Szikáncs

13

11,6

1,4

17

19

-2

ző (perc)

Válasz (perc) Eltérés (perc)

Forrás: a szerző felmérése alapján

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,
Szikáncscsal noha létezik közvetlen vasúti összeköttetés, de a személyforgalom néhány évvel
ezelőtt megszűnt. 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 igényelt. Összességében továbbra is fennáll az a dilemma, hogy ez az
értékkör mennyiben jelent vonzó lehetőséget vagy inkább nehézséget a lakók számára (pl.
ingatlanárak, fenntartási-működtetési költségek, a munkahelystruktúra átalakulása). Így
feladatként tekintendő a tanyai és a tanyaközponti lakás- és életforma előnyösebbé, vonzóbbá
tétele.
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5. Összefoglalás a hipotézisek tükrében az eredmények gyakorlati
alkalmazhatósága
1. Magyarország különböző tájegységeinek tanyavilága (pl. Kiskunság, Nyírség) és
Hódmezővásárhely tanyái között morfológiai és társadalmi szempontokból egyaránt
megfigyelhetők analógiák, azonban a második világháború, majd a rendszerváltozást
követő években fejlődésükben több ponton eltéréseket tapasztalhatunk.
A hipotézis igazolódott, 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. Ezzel a típussal nem találkozunk
Hódmezővásárhely környéken.
Térbeli elhelyezkedésüket tekintve több analógia figyelhető meg a hódmezővásárhelyi és
a Kiskunság tanyái 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.
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 homokháti városok tanyái főként zöldség-,
gyümölcstermesztéssel foglalkoznak, míg a vásárhelyiek gabona, napraforgó és
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.
Idegenforgalmi tevékenységgel, tanyaturizmussal mindössze 4 helyen foglalkoznak, egy
művésztanya és egy ökotanya van Hódmezővásárhelyen. A többi tanyás térséghez képest
városunkban a legkisebb jelentőségű ez a fajta megélhetési forma.

2. A Hódmezővásárhely környékén található tanyaközpontok a társadalmi-gazdasági
fejlődésben fontos szerepet töltöttek be. Fejlődésükben nem várható jelentős változás
társadalmi-gazdasági támogatás, infrastrukturális fejlesztés nélkül.
A hipotézis részben alátámasztásra került; 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 intenzíven
fejlődtek, esetleg városi rangot (pl. Mórahalom) vívtak ki maguknak, a Vásárhely környékiek
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fejlődése megrekedt a tanyaközség, külterületi település szintjén. 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 négy tanyaközpont elsősorban adminisztratív úton jött létre, 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 inkább
lakóhelyek, alvótelepülések voltak, mint jól működő községek.
A tanyaközpontok kertes jellegű települések képére formálódtak, ezeket a helyeket
speciális gazdasági és társadalmi tényezők tartották fenn. Így ezek 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.
Erzsébeten régóta foglalkoznak állami gondozott gyerekek nevelésével, többen főállásban.
Magasabb a 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 az elöregedő lakosság 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 munkaerőhiány 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 talán 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. A település mellett hobbikerteket
osztottak az 1970-es években, amelyekből elsősorban Hódmezővásárhely lakosai részesültek,
sokan közülük téliesítették 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 állatés növénytermelési nagyüzeme jelentős munkaerőt foglalkoztat, Batida, Erzsébet és Szikáncs
népességének egyik legjelentősebb munkaerő felvevője.
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
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népessége számára. A jelenlegi lakosság tömegesen nem gondol arra, hogy elvándoroljon. 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 tanyavilág jelen formája nem tud – a méretgazdaságosságból adódóan – sokkal
nagyobb és hatékonyabb versenytársakkal szemben versenyképes, átütő eredményt
elérni.
A hipotézis alátámasztást nyert, de a jól működő gazdasággal rendelkező tanyák száma
még kevés a környéken. A felmérés jól mutatja, hogy a tanyák 52%-ban gazdálkodó tanyák,
továbbá 31%-ban önellátó tanyaként funkcionálnak. A többi 17% lakótanya
Hódmezővásárhely határában. Az idegenforgalmi-, öko- és művésztanyák alacsony számuk
miatt a lakótanyákhoz lettek besorolva, de mint típus megtalálható a térségben.
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 Hódmezővásárhelyen jellemző négy tanyatípusból két szélsőséges figyelhető meg:
egyrészt, mint az elmaradott, nagyon szegény tanyákon megjelent társadalom marginális
részét képező réteg otthona. Számukra a tanyán élés sok esetben egyfelől gazdasági kényszer,
mivel nem bírtak a városi rezsivel, esetleg munkahelyüket elveszítve a társadalom
perifériájára szorultak, így kényszermegoldás számukra a tanyán élés.
A másik a fejlődő, jól működő gazdasággal rendelkező tanyák, amelyek a jövő
gazdálkodásának színterei lehetnének. A két típus között helyezkednek el azok az önellátó
tanyák, amelyek lakóinak van munkahelye, itt a gazdálkodás azt a kiegészítő ellátási funkciót
tölti be, hogy nem kell a zöldséget, gyümölcsöt és a hús egy részét a boltban megvenni.
A megmunkáláshoz szükséges gépek a tanyákon 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.
A korszerűen gazdálkodó, jól fejlődő tanyákon, 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 itt 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.
4. A tanyavilág és a tanyaközpontok sajátosan illeszkednek a társadalmi-gazdasági,
földrajzi térbe, ennek megfelelően lakói is másként vesznek részt a mindennapokban. A
várostól való térbeli és időbeli távolság társadalmi-gazdasági szempontból különböző
a külterületen élő (tanya és tanyaközpont) ember számára, amely hatással van a
tanyai lakosság társadalmi életére, megélhetésére, mely szubjektív megítélésű.
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A hipotézis alátámasztást nyert. A vizsgált 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 (ahová "haza mennek") nincs messze. Ennek vizsgálata során világossá vált,
hogy a hipotézisben megfogalmazott távolság- és időérzet esetében megjelenik a szubjektív
megítélés is. Az objektív földrajzi tér érzékeltetésére a megközelíthetőség, elérhetőség
vizsgálata történt. Megállapítást nyert, hogy mind a távolság, mind az eljutási idő kevésbé
jelent problémát a tanyán élőknek, mint a tanyaközpontok és az urbanizált lakosság számára.
E gondolatmenet különlegessége az aszimmetria, amelyet az is bizonyít, hogy a városlakó
ritkábban jut el a tanyára, mint fordítva.
A tanyavilágban (82%) és a tanyaközpontok (súlyozottan 69%) esetében is magas
arányban közelinek érzi Hódmezővásárhelyt.
Batida lakosai 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 felmérés alátámasztotta a gazdasági térrel kapcsolatos feltevéseket is. A megélhetési
lehetőséget a tanyákon és tanyaközpontokban gazdálkodásra alkalmas épületekben esetleg
konyhakertben, elsődlegesen saját ellátásra folyik termelés. A gazdasági megítélés
tekintetében nem hagyható figyelmen kívül a tanyán és a tanyaközpontokban fizetendő kisebb
rezsiköltség (pl. fűtés módja) sem.
A társadalmi tér esetében kiemelendő egyfajta kettősség. Egyrészt a lakosság 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.
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, 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.
5. A városias elemek megjelenése a tanyákon, tanyaközpontokban lehetővé teszik, hogy
kitáruljon a világ a külterületi lakosság számára is; az információk elérhetőbbé válása
által a külterületi élettér és a város közti szubjektív távolságérzet csökkenthető.
Ebben a hipotézisben e térbeli és időbeli távolságérzet csökkentésének lehetőségének
vizsgálata volt a cél. A hipotézis csak részben támasztható alá, mert a lakosok heterogén
módon ítélik meg a külterületi létükből adódó elszigeteltségüket és a világ kitárulásáról
alkotott képük is sokszínű.
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
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terjedt el Hódmezővásárhely külterületén). Az elektromos hálózat teljesítménye, szolgáltatási
stabilitása is jelentősen javult. Vízvezeték kiépült a tanyaközpontokban, de a tanyák esetében
sem ritkaság ma már. A csatornahálózat terén még tapasztalható elmaradás. Mobilhálózati
lefedettség teljesnek mondható. A tanyai lakosság harmada vásárolt személyautót az elmúlt
évtizedben. A felújítás szó sugallja, hogy valamilyen minőségi (esetleg 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. A tanyák lakói nagyobb
mértékű fejlesztéseket éreztek, mint a tanyaközpontok lakói, amely szintén objektív és
szubjektív, relatív megítélést jelent.
A városias elemek együttes megjelenése, az egykori mezővárosok szuburbanizációs
folyamatai Hódmezővásárhelyen egyedül Kishomokon figyelhetők meg. A külterületi
kistelepülésekkel ellentétben, Kishomokot a lakosság részéről kialakult igény hozta létre, így
2013 augusztusában 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 mindkét város. Kishomok új része (Újkishomok) napjainkra továbbfejlődött,
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 (2. térkép).
2. térkép Hódmezővásárhely városrészei és a tanyaközpontok

Forrás: Firbás Térképstúdió, 2014. (A szerző kutatásai alapján szerkesztette Firbás Z. 2014.)

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.
Fel kell tennünk a kérdést, hogy mely elemek megvalósulása teheti vonzóbbá a
tanyákat és a tanyaközpontokat? A leginkább meghatározó a munkahelyek léte vagy nem léte.
A tsz-ek megszűnésével, a földbirtok-rendszer átalakulásával a munkahelyek száma is
csökkent. Az óvodák és az általános iskolák megszűnésével megindult az ifjúság ingázása
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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. 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 külterületi életforma vonzóbbá tétele, az elszigeteltség csökkentése tekintetében az
igények megfogalmazódnak, 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, 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, hogy a külterületen is igénylik és használják a 21. század
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 Hódmezővásárhely környéki
tanyavilágnak és a tanyaközpontoknak is jövője, de ehhez meg kell találniuk, és fel kell
építeni önmagukat a 21. század rohanó világában!
Napjainkban a Hódmezővásárhely környéki tanyák éppúgy fontos szerepet töltenek be
a vidéki térben, mint a török hódoltságot követő időszakban kialakult szállások. Bár
társadalmi-gazdasági szerepük gyökeresen átalakult, egészen addig lesz jövője a tanyáknak,
míg az embereknek igénye, lehetősége vagy kényszere van arra, hogy mezőgazdasággal
foglalkozzanak. A mezőgazdaság mellett megjelent a rekreációs tevékenység, amely
meghatározó mindennapjainkban.
A külterületi lakosok városhoz kötődése továbbra is fennmaradt. Hódmezővásárhely
belterületéről az utóbbi 10 évben többen költöztek tanyákra, önként vagy kényszerből. Az új
tanyások számára vonzerőt jelenthet egy jól működő farmgazdálkodás megvalósítása, a
hétköznapi megélhetési gondok enyhítése, hétvégi pihenés, idegenforgalmi tevékenység
folytatása, vagy az olcsó telekárak. A telekommunikációs eszközök terjedése, a közlekedés
fejlődése, a városias elemek biztosítása, a korszerű infrastruktúra kiépítése képes egymáshoz
közelebb hozni a várost és külterületét, amely vonzóvá teheti a 21. század nemzedéke számára
ezt az életformát.
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