
II. A tanyakutatás gazdaságelméleti fogalmai

Magya'r gazdaságtudománylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A magyar tanyakutatás irodalma igen nagyszámú és változa-
tos munkákat mutathat fel, amelyek különböző szempontból elem-

zik magyarázzák és értékelik e különlegesen magyar jelenséget.

M indamellett azonban nem mondható, hogy jól ismerjük a tanya

tényeit és jól tudjuk, mí a teendő. Egy olyan empirikus-laikus ta-

nyafogalom lett általánossá az irodalomban - termőföldön egyma-

gában álló lakóház - amely elejét vette minden módszeresebb és

eredményesebb kutatásnak. Alig érthető, hogy nincs a tanyairoda-
lomban mű, amely az önként kíná.kozó gazdasági és társadalmi

szempontból közeledett volna a tanya jelenségeihez és e réven az

egyedül lehetséges megnyugtató tanyafogalmat alkotta volna meg.
Gazdasági szempontból is nagyon tanulságos azonban a különbözö

szempontú tanyakutatásoknak az áttekintése, mert ezúton lesz

nyilvánvaló a gazdasági fogalmazás elengedhetetlen szükségessége .
.A kialakult kutatási irányok felölelik a tanya 1. gazdaságtech-

nikai, 2. településföldrajzi, 3. demologiai, 4. közigazgatási, 5. kultú-
rális és 6. nemzetpolitikai vizsgálatát és alapulnak mind e vizsgá-

latok a településföldrajz által kimélyített laikus-empirikus tanya-

fogalmon.

1. A gazdaságtechnikai kutatás alap szempont ja: (Foerster,

Cserháti, Szűcs M,) melyik az eredményesebb mezőgazdasági ter-

inelőrendszer: a falu, vagy tanyarendszer. Falurendszer pedig amint

a lexikon mondja: "a gazdálkodásnak az az alakja, amely szerint a
földművelők nem a művelés alá eső földjeiken, hanem bent a köz-

ségben laknak". Tanyarendszer ezzel ellentétben oly rend, melyben

a földművelő termőföldjén lakik. Ez a kérdésfeltevés azonban olyan

indokolatlan és helytelen általánosításon alapszik, hogy a különben

helyes szempontú vizsgálódás nem eredményez het helytálló ismere-

teket. A tanyarendszer távolról sem szimpla ellentéte a falurendszer-

nek, hanem sokkal összetettebb jelenség.

2. A településföldrajzi érdeklődés (Bátkay, Győrffy, Szabó stb.)

ragadta meg először a tanya jelenségeit, és máig a tanyakutatás

alapszempontját képviseli. Kérdésfeltevése: emberek milyen formá-

ban és hol telepednek le és mily okok hatása képpen áll elő ilyen,

vagy amolyan településforma. Ez a szemlélet nem ismeri a társa-
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dalmi funkciók tagozódását és számára mindazon hely, ahol embe-

rek tartózkodnak, egyformán telephely. Legfeljebb azt érzékeli, a
települési szemlélet, hogy tömör, vagy szétszórt-e az illetö telepü-

lés. Másfajta szemléletnek kell rámutatni a arra, hogya tanya egé-

szen más funkciónak a helye, mint a falu, vagy a város.

3. A demológiai kutatás (Thirring, Schneller, Kovács Alajos

stb.) még kevesebbet mond a tanya lényege felől. A népességi tudo-
mány csak egyet tart szemelőtt: a népanyag állagát változásait, tö-
mörülését, tehát azokat a jelenségeit, amelyek számokkal kifejezhe-
tők. A tanyát csak mint a népesség tömörülésének illetve szétszóró-
dásának egy sajátos formáját világíthat ja meg a demológ-a. A sta-

tisztikai módszer számára hozzáférhetetlen az. a különbség, ami a

város, falu és tanya között a végzett gazdasági és társadalmi funk-

ció tekintetében fennáll.

4. A közigazgatási tanyakutatás (Weis, Kiss, Benisch stb.) már

készen kapott tanyafogalmat tart szem előtt, amikor azt kutatia,
hogy a 'közfeladatok megoldása tekintetében, mílyen különleges .kő-
vetélményeket támaszt a tanya. A közigazgatási tanyavizsgálat ér-
téke azon fordul meg, hogy helyesen fogja-e fel a tanya tényeit,

vagy nem? Mivel a jelenlegi tanyaközigazgatási munkák a tanya

településföldrajzi fogalmát tartják szemelőtt és szétszórt falut lát-

nak a tanyában, minden - a felvett föltételekhez képest helyes -

javaslat célt tévesztett. .

5. A tanya kultúrális mérlegelése rendszerint a termelői értéké-
vel való összemérés alakjában jelentkezik és a tan ügy kérdésének

tükrében szemléli az egész tanyai kultúrális kérdéscsomót. (Benísch,
Csernay, Deli stb.) Akivételhez tartozik Buday György, aki a kul-

túra egészének szempontjából veti fel a tanya kultúrális kérdését,

és azt kutatja, hogy a tanya miként nyújthatja a kultúrális élet fel-

tételeit. A kultúrális vizsgálódás értéke is azonban a tanya biztosés

eligazító fogalmán múlik,

A tanyairodalom legszámottevőbb része nem a feltárás, és értel-

mezés szempontiait követi, hanem az alakitás. a tanvapolitika út-

jait vizsgálja. Nagy, Kaán, Czettler munkái egészen általános nem-

zetpolitkai szempontból közelítenek a tanyához és azt kutatják,

hogy mit jelent a tanya a nemzeti fejlődés szempontjából ésfogya-

tékosságai hogyan pótolhatók. A merőben politikus szándék azon-
ban elhanyagolttá és másodrendűvé teszi a tényfelderítést 'az általá-

nos nemzetpolitikai szemlélet pedig kizárja minden szakszerűségnek

az alkalmazását. M indkét irányú elhajlás pedig elkerülhetetlenül

odavezet, hogy célt téveszt a javaslat, melyet a nemzetpolitikai
. tanyairodalom előterjeszt.

A vázlatos irodalmi áttekintésből két felismerés válik nyilván-

valóvá: egyik az, hogy szükség van egy olyan szempontra, mely al-

kalmas a tanya lényegének megragadására, másik pedig, hogy el

nem engedhető követelmény a tényfelderítés és a célkitűzés szem-

pontjainak a különtartása. Ilyen következtetések magától értető-

dően jelölik ki a magyar tanyakutatás útait: adassék magyarázat a
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tanya gazdasági értelméről, rnérettessék meg a tanya a gazdasági
értékelés serpenyőjén és úgy jelöltessék ki egy új magyar tudo-
mánypolitikának az útja.

Könnyü belátni, hogy a tanya elsőrendben gazdasági jelenség
és lényege csak gazdaságtani fogalmakkal fejezhető ki, de koránt-
sem ily könnyü beilleszteni a gazdaságtan fogalmi rendszerébe. -
A klasszikus gazdaságtan számára egyszerüen hozzáférhetetlen a
tanya. - De osztja a tanya sorsát még jónéhány nagyjelentőségü
konkrét gazdasági jelenség, melyekkel szemben szintén tehetetlen a
gazdaságelmélet. Nem tud mit kezdeni a gazdaságtan a szövetkeze-
tekkel, az autarchiákkal, városok berendezésével és a forgalmi egy-
ségekkel. M indazok a nehézségek, amelyek a gazdaságelmélet .útjá-
ban e konkrét tények oldaláról felmerülnek, . egy gyökérre vezethe-
tők vissza: szempontja a gazdaságtannak a gazdasági élet rendje,
struktúrúja számára nincs. A klasszikus gazdaságtari merőben funk-
cionális; azzal a hipotézissel él, hogy a gazdasági élet alanya. az
egyén és a gazdasági élet rendje a piaci verseny folytán kialakuló
esetlegesség. A fölmerülő nehézségek világosan mutatnak arra a kö-

vetelményre, hogyatennelés és fogyasztás funkcióinak' felderítése
mellett alapvető feladat a funkciónáló egységek kihámozása, tehát
a gazdasági élet struktúráiának a megismerése. A gazdasági szerke-
zet feltárása azt fogja eredményez ni, hogy ismeretesek lesznek a
termelés és fogyasztás szervei, ismeretes lesz a társadalom gazda-
sági organizmusa. A struktúrális szempont egy új világot nyit meg
a gazdasági gondolkodás előtt és fényt vet mindazokra a jelensé-
gekre, amelyek a klasszikus gazdaságtan előtt ismeretlenek voltak.
A struktúrálls szemlélet világítja meg a tanya jelenségeit is.

A gazdasági szerkezet alap szempont ja : mik a termelés és fo-
gyasztás egységei, melyek azok a szervek, amelyek nek beszámítható
a termelés és fogyasztás funkciója. Laikus szemlélet előtt is rögtön
kínálkoznak ilyen egvségekül a vállalatok, háztartások és ezeknek
kisebb-nagyobb, szerosabb-lazább csoportjai: kartelek. . trösztök,
szövetkezetek stb. Ezeknek az egységeknek az összefüggése ad ia a
társadalom gazdasági organizmusát. A gazdaságtudomány számára
önként kínálkozó elv, hogy megkülönböztesse azokat az egysége-
ket, amelyek a termelő, vagy fogyasztó magatartásoknak első gó-
cosodását képezi s egyben oly szoros egységek, hogy számítási, jogi
és vagyoni egységet is jelentek egyben. A gazdaságtan másként nem
nevezheti ezen elemi egységeket, mint gazdaságoknak : a szerint,
hogy mily funkciój teljesítenk termelő, fogyasztó, avagy együttesen
termelő és fogyasztó gazdaságok. A gazdaságok egybecsoportosodá-
sából előálló magasabb egységek, amelyek már lazább összefüggést
képviselnek, szintén vagy elkülönült termelő, fogyasztó csoportok,
vagy együttesen termelők és fogyasztók. Ezen alakulatoknak a neve
Iegegyszerűbhen és legáltalánosabban a gazdaságcsoport lehet.
. Gazdaságok és gazdaságcsoportok sokféle változatai helytől és
időtől elvonatkoztatható egységei a gazdasági életnek, különös fon-
tossága van azonban a termelő és fogyasztó alakulatok térbeli el-
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helyezkedésének nem kűlönben a gazdasági élet időbeli egységei-
nek .. Szempontunkból a területi struktúr a feltárásának van külön-

leges jelentősége, mert ez úton nyerhetjük a tanya gazdaságtani
fogalmát.

A különböző funkciót végző gazdasági egységek rendszerint
külön területi. csoportokban helyezkednek el, aképpen hogy a tele-
pülések területi rendje a gazdasági funkcióknak határozott egy-
mást kiegészítő rendjét mutatja. A termelésnek és a fogyasztásnak
a funkciói minden esetben sajátos területi alakulatokhoz fűződnek.

A gazdaságok és gazdaságcsoportok szervezeti, organizációs
egységei a gazdasági szerkezetnek és jelentésük általános: a gazda-
sági magatartások azonosságát, vagy kiegészítő különbözőségét je-
lölik; ezzel szemben a területi egységek instumentális egységek is
egyben: azonfelül, hogy azonos vagy kiegészítő magatartásegysége-
ket jelentenek, jelentik egy-egy szerep ellátásának területi-technikai
eszközeit.

Épen a területi-instrumentális vonatkozás vezet el a területi
szerkezet legadekvátabb egységéhez: az üzemhez. Üzem az a gaz-
dasági egység, mely adott helyen, adott eszközökkel egy, vagy több
meghatározott gazdasági funkciót lát el. Az üzem gyakran azonos
a gazdasággal: egy vállalat, vagy más termelő organizáció egyetlen
üzem eszközeivel végezheti funkcióit, lehetséges azonban és igen
gyakori, hogy egy gazdaság számos üzemi egységnek az egybefog-
lalása.

. Az üzemek épúgy lehetnek termelők és fogyasztók, mint a gaz-
daságok, sőt e két alaktevékenység szerint való elkűlőnődésük adja
a területi szerkezet legsajátabb színeit. A termelő üzemek más
helyet és más eszközöket igényelnek mint a fogyasztó üzemek, egy-
máshoz való kapcsolatuk pedig kölcsönösen különleges közlekedést
tételez fel. A gazdasági egységek ősi formája és máig fennálló alakja
azonban híjjával van az ilynemű elkülönödésnek. Primitív terme-
lés és igénytelen fogyasztás távolról sem oly eltérő funkciók, mint
kifejlett alakjaik. A primitív együttes gazdaság és a falusi házigaz-
daság egyformán kerete a termelésnek és a fogyasztásnak, eszközei
egyként szolgálják és szolgálhatják .mind a termelést, mind a fo-
gyasztást. Ilyen üzemalkat - mely vegyesnek nevezhető - területi
és instrumentális állagában ha mutat is elkülönödést, oly kismérvü
az, hogya vegyes üzem máig jelentékeny összetevője gazdasági
struktúránknak.

A termelés és fogyasztás folyamatai önmagukban gyökeresen
eltérőek és megkülönböztethetők ugyan, a termelö és fogyasztóegy-
ségek azonban már összefolynak. Egy háztartás, amely fogyasz-
tásnak a szerve jelentékeny termelő munkát is foglal magába, vi-
szont minden termelőkeret mely hosszas tartózkodást kíván, már
fogyasztást tesz szükségessé, sőt maga a termelőmunka javak fo-
gyasztásában is jelentkezik. Valóban a termelés és fogyasztás ön-
magában elválasztható funkciói konkrét megjelenésükben olyan
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kölcsönös egybeszövődést mutatnak, hogy pozitívista szemlélet szét
nem választhatja őket.

A termelő és fogyasztó egységek megnyugtató szétválasztása
csak távolabbi összefüggései tekintetbevételével lehetséges. Termelő
üzemeknek csak azokat az egységeket nevezhetjük, amelyek egyéb
egységekhez, végsőfokon a gazdasági organizmus egészéhez viszo-
nyítva termelők; amelyek javakat bocsátanak ki. A háztartás hiába
foglal magában jelentékeny termelőmunkát, mégis a különböző,

üzemekben dolgozó egyének fogyasztóhelye és javakat nem bocsát
ki még akkor sem, ha az előállításokra berendezkedik, ámbár rend-
szerint csak a kész javak tatarozását és gondozását látja el. Viszont
fogyasztóüzemeknek hasonlóképen viszonylagosan csak azon egysé-
geket tekinthetjük, amelyek javakat használnak el s amelyek e ré-
ven javaknak állandó beszerzését teszik szükségessé. Egy fürdő-
üdülőüzem pl. jelentékeny termelőmunkát feltételez és csaknem
annyi embernek a munkáját igényli, mint amennyit ellátni képes,
mindazonáltal fogyasztóüzem, mert a termelőmunka, amelyet ma-
gában foglal, kész javak gondozására szorítkozik és mindenkor alá-
rendelt je marad a fogyasztásnak. Ez a megkülönböztetés minden
felmerülhető esetben biztos támpontul fog szolgálni valamely gaz-
dasági alakulat minőségére nézve: megkülönböztetőjegy minden
esetben: kibocsát-é javakat, vagy inkább szükségel és elhasznál?

Miként általában a gazdasági egységek magasabbrendű formái-
nak a gazdaságok csoportosulását a gazdaság-csoportot ismertük
meg, úgy területi vonatkozásban is az üzemeknek jellemző területi
csoportosulásában találjuk meg a területi szerkezet magasabb egy-
ségeit. Csakhogy míg a gazdaságcsoport laza és elvont egység, addig
az üzemek területi csoportja, mely leghelyesebben telepnek nevez-
hető, szoros és eleven egységkeret.

A telepek. mindenképen üzemeknek szoros és konkrét csoport-
ját jelentik, de nagy a változatosság a tekintetben, hogy milyen
funkciókat végző üzemek csoportosulnak egybe. A két fő telepfor-
ma mindenesetre a termelésnek és fogyasztásnak az üzemeit magá-
ban foglaló területi egység. Termelőtelep: termelőüzemeknek egy-
helyütt levő csoportja; fogyasztótelep pedig: fogyasztóüzemek terü-
leti csoportja.

Az üzemek azonban nem mindenkor elkülönülten termelők.
vagy fogyasztók, ezenfelül termelő, vagy fogyasztóüzemek sem
mindenkor csak egymás között csoportosulnak, hanem igen válto-

zatos vegyes összetételben képeznek területi egységeket. A vegyes
üzemek csoportja természetszerűen együttesen termelő és fogvasztó-
telep. Ennek a telepalkatnak adekvát képviselője a falu. Mezőgaz-
dasági. ipari, közvetítői és kultúrális vegyes üzemek alkotják a falu
szerkezetét és a falu maga túlnyomó termelő funkciója mellett fo-
gyasztótelep is egyben. A vegyes telepnek másik változata, mely el-
különült üzemek egybecsoportosulásából áll elő, azonban külön-

bözö szerepkörű üzemek tartoznak egybe. Példája az ilyen vegyes
telepnek a város. A város-közép például kultúrális és közvetítöí ter-
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rnelő -üzemeknek és kollektiv fogyasztóegységeknek bonyolult szö-
vevénye.

Egybefoglalva a gazdaság területi struktújának elemzését, rá

kell mutatnunk, mindenekelőtt a gazdasági szerkezet tértől és idő-
től elvonatkoztatott egységeíro a gazdaságra és a gazdaságcsoportra,
amelyek különböző gazdasági funkcióknak külön-külön, vagy
együttes szervei. A területi szerkezet két egységalkatának megfelelő
területi-instrumentális alakulatból üzemekből és telep ekből tevődik
össze. üzem az elemi egység, a telep pedig a legnagyobb konkrét
csoport.

A gazdasági struktúr a vázolt fogalma és összetevői elméleti ok-
fejtés következményei. A gazdasági egységek fogalma általában az
előadott konkrét fogalmak elvont helyességének kérdésén túl az, a
probléma merül fel, hogy az egész struktúrális fejtegetés visz-e kő-

zelebb a gazdasági világ konkrét tényeihez, avagy puszta elméleti
torna az egész. Ez utóbbi kérdést hívatott eldönteni. az alább kö-
vétkező tényelemzés.

Az emberi települések végtelen sokfélesége első látásra áttekint-
hetetlen bonyolult halmaznak tűnik, Különbözö érdeklődés, külőn-

böző szempontok alapján kíván rendet teremteni e szövevényben. A
településföldrajz a település formáit és földrajzi okait tartva szem
előtt, különböztet az egyes alkatok között, a demologia a népesség
szétszóródásának és tömörülésének szempontjából osztályoz, a köz-
igazgatási gondolkozás pedig a közfeladatok -eltérésének alapján
különböztet. M inden osztályozás azonban, akár tudományos, akár
gyakorlati, ha nem veszi észre a települések társadalmi funkcióihan
rejlő különbségeket, merőben fölületi osztályozás marad és igen
messze jár attól, hogy alkalmas legyen akár a településformák lé-
nyegének a fölfedésére, akár településpolitikai meggondolások alá-
támasztására. '

A gazdasági struktúráról szóló általános gazdasági elmélet fel-
ismerése, éppen a települések gazdasági szerepének felderítéséhez
segítik. a kutatót.

Elméleti fejtegetéseinkböl nyilvánvalóvá lett, hogy a termelés
és fogyasztás külőn-külön, vagy együttes űzemei és telepei képezik
a gazdasági struktúra alapegységeit. Kőnnyen felismerhető, hogy
egy-egy település üzemeknek, vagy telepeknek valamilyen tipikus,
vagy különös megjelenése. A vegyes üzemnek alapváltozata a mező-

gazdasági parasztüzem. de nagyon hasonlatos hozzá a falusi és kis-
városi iparos és kereskedöüzem, a tekintetben, hogy itt is szétvá-
lasztatlanok a termelés és fogyasztás instrumentumai. Az elkülönült
termelő és fogyasztóüzemek viszont valamikép mind a várossal
kapcsolatosak és megjelenésük mindenkor városiasodást jelent.

A termelőüzem alapformája a műhely. M inden eszköz és be-
rendezés a termeléshez idomul és ha kapcsolatos is valamilyen fo-
gyasztófunkcióval, az mindenkor alárendelt szerepü. További meg-
jelenést formája a termelőüzemnek a gyár, műterern, iroda stb. Kő-
zös jellemzőjük a teljes idomulás a termelőfunkcióhoz.
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A fogyasztóüzem . kevesebb változatban jelenik meg, e kevés
számú változat azonban két lényegesen eltérő alkatot képvisel.
Egyik fajtája a fogyasztóüzemnek egyéni és családi: a háztartás, ez
az üzemforma adja a termelőüzemek legnagyobb részét, a másik
csoport viszont kollektív: tömegfogyasztásnak képezi keretét. Ez-
utóbbi csoportba tartoznak, a szállók, vendéglők, ellátóhelyek és a
kultúrális fogyasztás tömeghelyei, rnint múzeumok, színházak stb.

A telepek vegyes és elkűlönülf formái a különbőző települési
egységeknek jellemző összetevői, egy-egy település azonban nem
egy-vagy több elhatárolható gazdasági telep foglalata, hanem egy-
másba folyó több egységé. M indamellett az egyes telepalkatokban
ráismerhetünk a gazdasági értelemben vett telepek jellemző voná-

saira,

Laikus szemlélet három alapformáját ismeri a településeknek:
falut, tanyát és várost. Gazdasági szempontú kutatás hasonlóképen
.e három főalkatot határolhatja el, rámutatván a változatok végte-
len sokaságára.

M inden településformák között a városnak a kutatása tekinthet
vissza a legnagyobb multra és gazdasági elemzéssel is legelsősorban
a város dicsekedhet. Legtisztább és leggazdaságibb fogalom a Som-
barté: "eine grössere Ansiedlung von Menschen, die fül' ihren Un-
terhalt auf die Erzeugnisse fremder Landwirtschaftlicher Arbeit
angewiesen ist." Ez a városfogalom valóban rámutat a városnak
egyik lényeges jegyére, azonban elhanyagolja a többit, amellett,
hogy merőben funkcionális meghatározás, holott a város egy kép-
zödmény, mely különbözö funkciók végzésére való készségnek és
szerepnek a megrögződése: tehát struktúrálls egység.

Megelőző fejtegetéseínkböl világos, hogy a város külőnbőzö

szerepü gazdasági telepekböl tevődik össze. Elöljárójában hozzáte-
hetjük még ez alkalommal, hogya különböző funkelót teljesítő te-
lepeknek bonyolult szövevénye. Tüzetes gazdasági vizsgálat azon-
ban rövid úton mutathat rá a város három irányú gazdasági sze-
repkörére: 1.' a város lakótelepeiben különleges és fejlett szükségle-
teket és fogyasztást jelent; 2. a városi termelőtelepek különleges és
differenciált termelőfunkciókat látnak el, 3. legjellemzőbb funkciója
azonban a városnak a városcentrumok (city) mindenkori szerepe: a
termelés és fogyasztás irányítás a továbbá anyagi és szellemi javak
forgalmánakirányítása és lebonyolítása. Elemi tényként mutathat
rá a gazdasági vizsgálódás a város és vidék korrelatív gazdasági
természetére. A jellemzett városi szerepkörnek szükségszerü kiegé-
szítője a környező falvak és tanyák, 1. közönséges és elemi szükség-

letc és fogyasztása, 2. österrnelése és egyéb közönséges termelő-
funkciója, 3. és követő magatartása a város központi irányításának-

nyomán. Ilyen meggondolások után a Sombart-féle egyoldalú foga-
lom kétoldalúvá és általánossá egészül ki és akép helyesbbedik,
hogy nagyobb lélekszámú területi csoport, mely fejlett közszükség-
letekkel rendelkezik és különbözö szerepü termelő és fogyasztótele-
peknek bonyolult szövevénye. Egészében pedig a kiegészítő funk-
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ciókat végző környező telepeknek a központja, Ilyenféle városfoga-
lom kellő arányban szemlélteti a városnak és a körülötte kialakult
gazdasági körnek egybetartozását és a város szerepét ebben a kör-
ben.

A városfogalom, melyet vázoltunk, általános. Magában foglal
minden városalkatot elhanyagolván a közöttük fennálló lényeges
különbségeket. Szükséges kiegészítése tehát fejtegetéseinknek né-
hány jellemző városalkat. elsősorban a magyar városok konkrét
elemzése.

A város prototípusa a nyugat-európai nagyváros, mely egyben
ideálja is a legtöbb várospolitikának. A központi rész a city az
anyagi és szellemi termelés irányításának, továbbá a szellemi ter-
melésnek, a kész árúk elosztásának és a kollektív fogyasztásnak a
helye. A következő külső régiók a tulajdonképeni lakórész és a szél-
ső részeket a gyártelepek és a közlekedési üzemek foglalják el. Vé-
gül szeszélyes rendben sorakoznak rendszerint a város szélein kert-
szerű lakótelepek.

Lényegesen különbőzik e nagyvárosi aik attól anyugateurópai
kisvárosok rendje. M inden városfajta között ez a legegyszerűbb.
Egészen hasonlatos a mezőgazdasági falvakhoz, abban is, hogy ve-
gyes üzemekből összetevődő vegyes telep és abban is, hogy csak
centruma képvisel differenciálódott külön funkciójú telepet. Ipari
és kereskedelmi falunak lehetne nevezni, ez analógia alapján, annál
is inkább. mivel nagysága is gyakorta-nem haladja meg egy alföldi
magyar falu méreteit. Magyarországon azonban csak egy-két pél-
dában található meg ez a városalkat.,

Ellentétben a nyugati kisvárossal, annál összetettebb a magyar
Alföld városa, a mezőváros. Akár nagyvárossá duzzadó példány,
akár falura emlékeztető alakjait tekintjük is egyaránt szembeötlő a
falu jelenléte. M inden mezővárosnak alkatelemét képezi több elkü-
lőnült vagy egyetlen városövvé olvadt falusi telep. A faluszerű tele-
pek között helyezkedik el centrálisan a tulajdonképeni városi rész,
mely ép oly bonyolult szövevénye a különbözö üzemeknek, mint a
nagyváros city-je - noha egészében más alkatelemekből tevődik
össze. A szellemi termelés, kollektív fogyasztás és nem mezőgazda-

sági termelés alanyainak fogyasztóüzemei mellett legjellemzőbb al-
kateleme a mezőváros centrumának, a tanyásgazdák tiszta fogyasz-
tóüzemmé alakult lakóházai. Beszédesen példázza ez a tény azt.
hogy földművelő népesség csak a tanyarendszer révén válik város-
lakó és városépítő tényezővé. A tanyáról szóló fejtegetéseink vilá-
gítják meg jobban e paradoxnak látszó állítást. Ehelyütt annyi a
fontos, hogyamezővárosnak lényeges szerkezeti kiegészítője a ta-
nya. Különleges tartozéka még a mezövárosnak a szélein elterülő
zsel1érnegyedek őve. A termelő-fogyasztó falusi teleptöl abban kü-
lönbözik ez a rész,. hogyelsősorban fogyasztótelep, lakóinak ter-
melőhelye, vagy a belsőbb falusi rész gazdatelkei, vagy a tanyák,
vagy szétszórtan fekvő ipari üzemek.

Megelőző 'fejtegetéseimből kitetszett, hogy a falu vegyes üze-
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mekböl összetevődő vegyes telepalkat, rendszerint azonban egyetlen
telep, tanya és .más külsö járulék nélkül. A város tüzetesen körülírt
fogalmának megfelelően ehelyütt a falunak egybefoglaló fogalmát
adjuk itt is a városnál kiemelt jegyekre támaszkodva elsősorban.
Kisebb és mindenesetre korlátolt lélekszámú területi csoport fejlet-
len közületi szükségletekkel, mely egyetlen differenciálatlan ter-
melő-fogyasztótelep hasonlóan vegyes üzemekből összetéve egészé-
ben pedig hozzátartozik valamely város köréhez. Nem szükségké-
pen mezőgazdasági alakulat a falu, de viszonyaink között egyedül
ennek van jelentősége. A mezőgazdasági falu nagyságának mértéke
a mezőgazdasági termelés sajátos viszonyaiból folyik. Területi ki-
terjedésben határa a falunak az a távolság, amelyet a faluból ki és
vissza érdemes megtenni a munka elvégzése végett. Ez a távolság
6--8 km. és egy ily sugarú terület népességben 5-6.000 lelket je-
lent. Ennél nagyobb falvak már kifelé tanyákat telepítenek, befelé
pedig osztódnak és a mezővároséhoz hasonló centrális telepet fej-
lesztenek ki. Közületi szükségleteiben néhány kövezett út, részben
burkolt járdák egy-két ártézi-kút elvezetés nélkül, ritkán villany-
világítás a falu alkatának velejárói.

Átmenet a falu és a mezőváros között Alföldünk jellemző te-
lepalkata a nagyfalu. A falu méretein kiterjedésben is túlnőtt közü-
leti szükségleteiben is. A falu tagozatlan egységét felváltja itt egy
csökevényes városi centrumnak a kialakulása és a falusi részek
többes megjelenése, továbbá zsellérnegyedek kialakulása a széleken,
végül tanyák jelentkezése a külterületeken.

Nevezetes vállfaja a falvaknak a szórványfalu. A hegyvidékek
ismert és rendes telepalkata, Alföldünkön azonban történeti és vá-
rospolitikai okok eredményekép fejlődött ki, mint tanyaközönség.
A tanyának és a magában álló szállásnak különbsége, melyet alább
fejtünk ki, rámutat arra, hogy nem minden tanyaközség szórvány-

falu, mindamellett van ilyen is magyar földön. Szerkezeti különb-

ség a rendes faluval szemben mindössze annyi, hogy a termőföldek
a házak mellett terülnek el és a szétszóródás folytán újabb közületi
szükségletek támadtak, kielégítésűle azonban még fogyatékosabb,
mint a falunál.

A számottevő összes magyar telepalkatoknak a vázolása volt
szükséges ahhoz, hogy megteremtsük a föltételeket a tanya gazda-
sági struktúrális fogalmának a megalkotásához. Az empirikus ta-
nyafogalom egyetlen fogalmi jegy alapján ítél tanyának nagyon is
kűlőnböző jelenségeket: tanya a termőföldön magában álló épület-
csoport. Ezzel az egységesítő szemlélettel szemben rá kell mutat-
nunk arra a laikus szemlélet előtt is nyilvánvaló különbségre, mely
a tanyáknak legalább is két fajtája között fennáll. A szegedi tanya
pl. bekerített több szobából álló és városiasan kiképzett házvégű
épület, melyben lakója a kimozdulás szándéka nélkül lakik, köz-
igazgatási szerve, temetője, iskolája és temploma van a tanyán és a
városban csak vendégül fordul meg a tanyalakó. Viszont a vásár-
helyi tanya pl. egyáltalán nem végső lakóhely és nem is rendelke-
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t.ik az állandó lakás ékítményeivel. A gazdaság színhelye és lakásul

csak hosszabb-rövidebb ideiglenességgel szolgál. A birtokosának

háza és minden közszükségleti helye a városban van és a tanyáról

hazajövén saját, vagy rokonai házában száll meg, nem pedig idegen

helyen. oA kétfajta tanya oly lényegesen eltérő. Üzem és telep, hogy

ha egyiket tanyának tekintjük, a másikat külön néven kell nevez-

nünk.

. Egyelőre azonbari nem érintve a szóvátett különbséget, egy-

ségben szemléljük a tanyaszerű jelenségeket, hogy egyetlen közös

jellemvonásukat, mely a felületi egyezésen túl is megtalálható kő-

zöttük, fölfedhessük. Akármely tanyavidéket tartjuk is szem előtt,

meg kell állapítanunk, hogy a tanyák egymás közt csak kezdeti

csökevényes csoportosulást alakítottak ki. M inden tanyavidék tá-

maszkodik 'valamilyen önálló társadalmi-gazdasági és közigazgatási

egységre. Ezen az egyezésen túl azonban minden másban különbö-

zik a két alkat. Az igazi tanyák; mint a vásárhelyiek, struktúrájuk

és szerepük szerint képtelenek az önállóságra, viszont az olyanok,

mint a szegediek, bátran megállhatnának önállóan, ha történeti és

közigazgatási kényszerűség nem kötné őket. Az egyik teljes üzem és

telepforma, a másik járulékos kiegészítő.

A szegedi tanya vázlatos leírása nyilvánvalóan mutatja, hogy a

tanyák egyik fajtája a falusi házhoz hasonlatosan együttes termelő-

fogyasztó-üzem. Lakóház és gazdasági udvar egyben. Tekintetbe
véve a szétszórt fekvést, szórványfalunak kellene minősítenünk az

efféle tanyavidéket, ha valamilyen önálló csoportosulást mutatna.

Ilyen falurnaggal azonban alig néhány effajta tanyavidék rendelke-

zik, ennek híjján pedig nem szórványfalunak, hanem egy sui generis
telepalkatnak kell minősítenünk, ha a tanyák tól is külön akarjuk

és külön kell választanunk. Az ősi településformát, mely minden

más telepalkatnak az alapját képezte úgyis mint egyes üzemet, úgy

is mint csoportját az egész telepet szállásnak nevezi a településtudo-
mány, indokolt, ha mi is szállásnak nevezzük a se nem szórvány-

falu, se nem tanyaszerű telepeinket. Ez a szállás differenciálatlan

termelő 'és fogyasztóüzemeknek laza területi csoportja, mely kiegé-

szítője .a hozzátartozó falunak, városnak és önmagában csak kez-

detleges csoportosulást mutat. Közületi szükségleti igényben óriá-

siak, kielégítésben azonban minimálisak. Faluszerű tanyaközpontok

ilyen szállások vidékén képződnek és képződhetnek, megállapíthat-

juk azonban, hogy a magyar tanyavidéknek kisebb része tekinthető

szállásnak, ° noha az aránya egyre növekedik. Nagyobbrészt napja-

inkban is az igazi tanyák csoportjába tartozik.
A tanya a városhoz - faluhoz közvetlenül és egyénenként tar-

tozó termelő üzemeknek laza területi csoportja, mely közvetlen ki-

egészítője a városi falusi háznak, mint fogyasztóüzemnek. Közületi

szükségletei jelentékenyek, de ezek nagyrészükben termelési szük-

ségletek. A tanya tehát nem vegyes üzem, mint a falusi háztartás-

gazdasági, vagy ° a szállás, hanem differenciált termelőüzem.

Az elkülönült termelőüzem pedig egészen más képet mutat,
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mint a termelő-fogyasztó gazdaság. Kizárólag a termelés funkciójá-
nak a szerve. Akár teljes, akár részleges termelő funkelót végez, a
fogyasztás általában kívül marad keretein., A mezőgazdaság és az
ipari vagy kultúrális termelőüzemek között általában semmi kű-
lönbség nincs egyaránt a fogyasztástói elvált termelési funkciót tel-
jesítő egységek, azonban konkrét megjelenésben a mezőgazdasági
termelés különleges tulajdonságai számos sajátságos jellemvonást
adnak a mezőgazdasági termelőüzemnek. A különbségek főforrása,
hogy a mezögazdasagí termelés anyaga élőlények, amelyek a szer-
ves élet változásainak vannak alávetve, míg minden egyéb terme-
lés holt anyaggal dolgozik. A mezőgazdasági termelés állandó je-
lenlétet követel, miáltal a termelés szorosan leköti a termelőt. Az
üzemek szempontjából az a következménye e körülménynek, hogy
a mezőgazdasági termelőüzem minden differenciáltsága ellenére
sem lehet olyan kizárólagosan termelő, mint az ipari, vagy kultúrá-

.lis üzem, Míg az egyik oldalon a műhely, müterem, iroda és az
ipari és kultúrális termelés egyéb üzemeí a termelők szempontjából
kizárólagosak és órára kiszabott munkaidőt tesznek lehetségessé,
addig, a mezőgazdasági üzemek, tanya, major annak ellenére, hogy
ezek is elkülönült termelőüzemek, . hosszabb évszakokra és évekre
kiterjedő tartózkodást, tehát évszaknyi munkaidőt követelnek meg.
A tanyai üzemeknek két különös alakját ismerjük magyar földön.
Az egyik a tanyást, vagy egyéb alkalmazottat magában foglaló
szerződéses tanyaközösség, a másik a családi tanyaközösség. A cse-
lédes tanya képe a következő: a birtokos városi lakóháza szolgál
háztartásul, a tanya pedig termelőüzemül és tanyán csak munka-
idején és csak ideiglenesen tartózkodik a birtokos, illetve családtag-
jai, viszont a tanyás és egyéb alkalmazott számára a tanya fogyasz-
tóüzem is, bár rendszerint azok számára is csak ideiglenes. A csa-
ládi tanyaközösség lényegesen különbözik ettől a városi ház, mint
háztartás és a tanyai gazdaság, mint termelőüzem ugyanazon csa-
lád birtokában van. A városi házban a munkától kiöregedtek lak-
nak, de ugyanitt a fiatalok számára is rendelkezésre áll a háztar-
,tás. A család egészéhez viszonyítva tehát a városi falusi ház fo-
gyasztó és a tanya termelőüzem.

Sommás fejtegetéseink végén is eredményül csak elméleti ka-
tegóriákat kapunk: gazdaságelméleti adalékokat a települések, a
elsősorban a tanya földerítéséhez. Kiderítettük, hogy a tanya ter-
melőüzem és csoportja termelőtelep, mely sajátságos differenciáló-
dás eredménye s e réven kiegészítője a városi háznak, .rnint fo-
gyasztóüzemnek. A fogalmazás éles és egyoldalú, de indokolt reak-
ciója az azonosító és elmosódó fogalmazásoknak, amelyek előidéz-
fék, hogy a tanya lényege hosszú ideig fedve maradhatott.

A magyar tanyarendszer konkrét bemutatása a következő xész-
ben fog megtörténni, ehelyütt még csak egyetlen demológiaí-statísz-
tikai érvre hívatkozunk. M inden statisztikai kutatás első lépésnél
észreveszi, hogy más a tanyáknak és más a városoknak - hogy
mást ne anticipáljunk - népességi struktúrája, pl. abelterületi né-
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pességnek átlagosan 15-18 százaléka a hatvan éven felüli, külte-
rületen viszont alig 3-4 százaléka, vagy a másik: a belteriileti né-
pességnek átlagosan a férfiak 45-48 százalékát teszik ki, addig
külterületen 54-56 százalékban részesednek. A feltűnő demográfiai
különbség félreérthetetlenül utal a gazdasági és társadalmi struk-
túra különbségeire.
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