
Magyar gazdaságtudomány

Ill.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A magyar tanyát lényegének felismerésével akként illesztet-
tük a gazdaságelmélet fogalmai közé, hogy az egyes tanyát mezőgaz-
dasági termelés üzeméül, amelyben az ottlakás csak esetleges és
ideiglenes, a tanyavidéket pedig az ilyen termelés telepéül határoz-
tuk meg és rámutattunk arra, hogy a tanya Így körülírt minősége a
gazdasági funkciók sajátságos elválás ának eredménye: a város és
a városi ház fogyasztási és bizonyos termelési funkciója kiegészíti
a tanya mezögazdaságí termelését. Egyszóval a tanya a városával,
illetve a falujával a gazdasági funkciók megoszlása alapján szerve-
ződött egységet képez.

Kűlsőleges megfigyelés számos olyan jelenségekre mutathat
azonban rá, melyek a falusi házzal egyértelmű termelő-fogyasztó
üzemek halmazául tünteti fel a tanyatelepeket. Előző fejtegetéseink-
ben már utaltunk a mezőgazdasági termelés természetéből folyó
kényszerűségre. melyek azt idézik elő, hogy a mezögazdaságí ter-
melő üzem minden termelési rendeltetése és berendezettsége ellenére
hosszabb-rövidebb ideiglenes éggel lakásul is szolgál. Ezen kénysze-
rűség mellett is tény azonban, hogyakinnlakás soha sem végleges
és eképen a tanyák szerepe végül is az, aminek megjelöltük.

Az a tény azonban, hogy egyes, kezdetben termelési üzemül
szolgáló és csak ideiglenesen lakott tanyák idővel végleges lakó-
helyekké, tehát a falusi házhoz hasonló termelő-fogyasztó üze-

mekké lettek, indokolja azt a feltevést, hogy a tanyák jelenlegi ter-
melő szerepe nem átmeneti állapot-e és csak út affelé, hogy falu-
szerű telepekké váljanak. E föltevés mellett szél még az a körül-
mény is, Rogy a kitelepülés (tanya építése még nem település) egyre
jelentékenyebb és helyenként teljesen átformálja a tanyák képét.

Százados fejlődés vonalában bizonyosan lehetséges olyan átala-
kulás, mely részleges kinntartózkodással indul és idővel végleges
kitelepüléssé válik. Ez is azonban csak lehetséges fejlődési irány
és semmi valószínűsége nincs annak, hogy a magyar tanyák ilyen
kifejlés felé haladjanak. Bizonyos ellenben, hogy a jelenleg érvé-
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nyesülő kitelepülő irányzat kőnyörtelen gazdasági kényszerüségek

következménye s mindenkor a rendszer ellen való cselekvés tudatá-

val és a visszatérés szándékával történik. Minden esetben, ha csak
szűkösen is, de megvan a gazdasági lehetőség, vagy ezt pótolja a
többi családtag; áttöretlenül érvényesült a jellemzett funkció-
megoszlás. A tanyák. alapításától számított 4-5 nemzedékben is
változatlanul az az elv érvényesült, mely a tanyák alapításában
megnyilvánul, minden okunk megvan tehát arra, hogy a tanyák
jelenlegi gazdasági rendeltetését ne fejlődési átmenetnek, hanem egy
megszilárdult rendszernek tekintsük. (Más kérdés, hogy egy esedé-
kes gazdaságpolitika milyen irányt szab a további fejlődésnek. Min-
denesetre azonban a gazdaságpolitikának adott tényezőül kell szá-
mításba venni a kifejtett és a kifejtendő végleges állapotot.)

Mielőtt véglegesen elhagynánk az elméleti elgondolások terüle-
tét, alkalmas példaképen a nyugat- és északeurópai szórványtelepü-
lések és a magyar tanya gazdasági strukturabeli különbségére kell
rámutatnunk.

Észak- és Nyugat-Európa egyes vidékein, továbbá az Alpok-
ban csaknem mindenütt a mi tanyáinkhoz hasonló települési for-
mával találkozunk. A kelták, frizek, germánok és finnele ősi telepü-
lésformája a családonként való különtelepülés a művelhető f'öldterü-
leten. Ezen Einzelhof-nak nevezett települések és a magyar tanya
között egyetlen fölületi azonosság, illetve hasonlóság áll fenn: mind-
kettő a' termőföld egy-egy darabján magában álló épületcsoport és
cgyüttességében szétszórt településnek (Streusiedlung) a képét
nyujtja.

A megtévesztő fölületi egyezés alatt azonban lényegbevágó kü-

lönbségeket találunk. Az Einzelhof mindenütt eredeti településforma.
Az eredetiség azt jelenti, hogy nem valamely egyszeri lételepülés
után beállott kényszerűség idézte elő a szétszóródást, hanem etnikai,
földrajzi és társadalmi okok hatásaképen az illető nép családon-
ként egy-egy magában álló lakó- és .termelőkeretbe települt már a
megszállás alkalmával. Ezzel szemben a magyarság az eredeti kis-
falvas alföldi település szétrombolása után mintegy kényszerűségből
építette tanyáit nem újabb településformául, hanem termelési meg-
oldásul.

A nyugati különtelepűlés "település" a szó teljes értelmében. Ter-
melőüzem és végleges lakóhely a legteljesebb egységben. A falusi
ház is termelő-fogyasztóüzem egyben, azonban egyfelől a termőföld
távolsága, másfelől a csoportos együttélés mind a termelés és f'o-
gyasztáson belül, mind pedig a kettő között lehetővé tesz, sőt kény-
szerűen előír bizonyos differenciálódást. Ezzel szemben az Einzel-
hof még fokozottabban egységes életkeret. Egy-egy család termelé-o
sének és fogyasztásának oly mérvben osztatlan egysége, amilyen
egyáltalán csak lehetséges a foglalkozások elkülönödését eredmé-
nyező munkamegosztásos társadalomban, Ezen egységnek beszédes
külső jellemzője e települések kiemelkedő háztipusa: a tömbház.
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Egyetlen épülettömb a termelés és fogyasztás üzemét egyesíti egy
födél alatt. A lakó- és gazdasági épületek tökéletesen egybe-
építve és mégis elválasztva napnál világosabban bizonyítják a
ház együttesen termelő-fogyasztó szerepének a tényét és bizonyos
elválasztásnak. elkülönödésnek a követelményét.

Az Einzelhof teljes település minőségével szemben áll a magyar
tanya termelői rendeltetése és az ottlakás ideiglenessége, továbbá 01'-

ganikus kapcsolata a várossal, illetve a városi házzal. A különbség
lényeges és félre nem érthető: anyugateurópai Einzellioi szétszórt

falu, a magyar tanya ellenben gazdasági funkciók ezerini megoszlott
falu. Hasonlatos ellenben a mi tanyáinkhoz az olaszok campagna-ja
é, a déli szlávok és románok nagyar néven nevezett szállása, to-
vábbá a magas hegyvidékek különféle Hütte-i.

A magyar tanya és anyugateurópai különtelepülések oly nagy-
mértékben telcpalkatok, hogy közöttük az átmeneti formáknak egész
skálája lehető, mint lehetséges és tényleg előforduló település-
rendszer.

A termőföld egy~egy tömbjén magábanálló Einzelhof a legele-
mibb termő-lakóegység. A települési őssejt, mely magasabb egység-
ben laza és széthulló: ha falunak tekintjük, úgy csak szórványos
falu.

Egy fokkal összetettebbek a több Einzelhof különböző elvű
egyesüléséből keletkező zárt faluegységele a tömbfalvak. Nevezetes-
ségük, hogy a termőföld tömbszerű egysége változatlanul megma-
radt, azonban az ily tömböknek nem külön-külön közepén áll az
épületcsoport, - hanem valamelyik egymással érintkező szélén, mi-
által falu keletkezhetanélkül, hogy a lakóház elszakadna a termő-
földtől. Ez a falu-alkat zárt forma, oly értelemben, hogy a csopor-
tosullis elvéhez képest csak egy meghatározott nagyságot érhet el.
Iskola-példája az ilyen falunak: a szlávok körfaluja: a kör nem
tágítható. Hasonló a kiőblősített szláv és germán Angerdorf. Bizo-
nyos mértékig kivétel a sorfalu, mely láncszerűen, tetszésszerint
nyújtható.

Tetszés szerint tágítható faluegységek csak úgy keletkezhetnek,
ha a termőföld elszakíttatik a lakóháztól s nem az egységes föld-
tömb valamelyik részén helyezkedik el a lakő-termelöház, hanem
külön csoportban a falusi belterületen a házak és udvarok, külön
csoportban a külterületen a földek táblái. Halmazfalunak nevez-
hető ez a telepalkat és ösalakja a germán Gewanndorf. Az ily-
képen' kitágult kötetlen faluk kiterjedésének azonban szintén határa
van: csak addig bővülhet, amíg a termőföldek oly távolságokra es-
nek, hogy azt napi ki-hazajárással meg lehet közelíteni. Ezentúl ez
a faluelv nem enged kiterjedést.

Egészen más elv engedi meg a falunak a további növekedéséf
és pedig a tanyarendszereAzáltal, hogy a távolesö terrnőföldőn ren-
deztetik be a termelés a szükséges lakással egyetemben, további ará-
nyokig nyílik meg a falu növekedésének útja. Az ilyen tarivás falvak
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egészen fantasztikus nagyságokra növekedhetnek és a mezőváros

sem más lényegében, mint ilyen tanyásfalu.
2. Az a törekvésünk, mely a tanya lényegének amegragadását

célozza, a tanya konkrét változatainak előadása során őlt testet mege
fogható alakban. Egyúttal azonban próba alá is vettetnek a látszó-
lag távoli elvontságukból nyert (tényleg azonban nagyon is közel
és eleven élményekből fakadó) fogalmak és megkülöböztetések: el-
válik, hogy az alkalmazott gazdaságelméleti szempont képes-e jól
megmagyarázni a magyar tanya jelenségeit, vagy legalábbis kielé-
gítőbben, mint egyéb szempontú kutatások.

Egyet mindenesetre nyujt a gazdasági szempont alkalmazása a
legelső lépésnél: lehetővé teszi az őstermelés különféle ágaiba tar-
tozó tanyaszerű jelenségek egységes szemléletét, sőt ezen túlmenően
minden kiilterületi termelőegység egyértelmű szemlélését és ebből
folyóan az összehasonlítás lehetöségét, (Egészen távoli jelentősége
a települések gazdasági szemléletének, hogy mindennemű telepü-
lésformát egységes és termékeny szempontból avval az eredménnyel
világít meg, hogy a gyakorlati alakítás munkájának használható
adatokat szolgáltat.) Minden tanyaszerű jelenségek egységes gazda-
sági vizsgálata az egyes őstermelési ágak üzemeinek etnikai és épí-
téstechnikai különbségei felett rávilágít mind e jelenségek egyértel-
műen termelőüzem mivoltára s kiküszöböli az eltért'>termelést szol-
gáló tanyák külsőségekre épített külön-külön magyarázatát.

Tényelőadásunk kiindulásául az a felismerés szolgálhat, hogy a
magyar tanya vidékeken a tanyáknak minden termelési ágbeli pél-
dáit föllelhetjük. Az előadás sorrendje pedig legcélszerűbben a ter-
melési ágak fejlettségi sorrendjéhez igazodhat: sorjában a halász,
pásztor szántóföldi és kerti tanyák.

A halásztanyák ősi és adekvát formái a tanyás megoldásnak.
A halászati termelés könyörtelenül helyhez kötött és pedig távoli
területekre kiterjedő helyekhez. Viszont a halászati termelés egy-
oldalusága, -tüvúbbá a közlekedés időnként való akadályozottsága
(jégzajlás, fagy) meggátolják azt, hogy a halászattal foglalkozók
Ein-elhof-szr-rü lakóhelyeket építsenek. Igy áll elő szükségszerűcn
a tanyás megoldás. vízparti falvak halászai alkalmas helyeken
vízparton tanyáz 6 helyeket építenek maguknak (Itt mutatunk rá a
magyar tanya-Hónak a közhasználatú és eredeti értelmére: tanyázni,
tanyát verni ideiglenesen, va1amilyen különös céllal megállapodni,
megszállni) , helyenként egészen kezdetleges tákolmányt, helyen-
ként állandó épületeket. Sőt továbbmenve, a halászhajók (tökőshajó,

bárka) sein egyebek, mint vizi tanyák: a halász at instrumentumait
magukban foglaló termelőüzemek. Raktár a hal és halászó eszkö-
zök számára s ideiglenes lakás a halász számára.

Bizonyos, hogy nincs különös gyakorlati jelentősége a halász-
tanyáknak. a Duna-Tisza, Maros, Kőrösök mentén léteznek el-
enyészően csekély számban, az elméleti tanulság okából azonban
nem érdemtelen felemlftésük.
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Hasonlóan ősi és kezdetleges formái a tanyás megoldásnak a
pásztortanyák. A túlnyomó állattenyésztés korában jelentékeny sze-
repet játszottak az Alföld gazdasági életében és ősei lettek a mai
tanyáknak. A ma is meglévő pásztortanyák nem ugyan a szerep lé-
nyegében, de egyes külsőleges jellemvonásokban különbőznek a
régiektől, mindazonáltal nagyobb történeti jelentőség és elméleti ta-
nulság végett amazoknak az értelmét fejtjük ki.

A 18. században az alföldi nagyfalvak és mezővárosok pusz-
tákba vesző határa általában legelő volt s csak szigeteket képeztek
a szántók, viszont a- század végétől kezdve a szántók összefüggő
ővvé növekedtek s a legelők váltak szét külső és belső legelőkké.
A belső legelő a használati jószágok legelője volt s napi ki-bejárással
az állomány nem szakadt el a falutól, várostól. Ellenben a külső
legelők őre s korábban az egész összefüggő pusztaság állandó, illetve
tartós tartózkodási helyéül szolgált az állatállománynak s szükség-
szerűen a gondozó népességnek is. Előállott tehát az a helyzet, hogy
az állattenyésztő termelés szükségszerű színhelve nem esett egybe a
termelők lakóhelyével. A gazdasági funkciók között fennálló terü-
leti feszültség nem oldódhatott meg aképpen, hogy a lakóhely kö-
vesse a termelőhelyt, mert e rideg állattartás -magában nem képez-
hétte alapját egy teljes kitelepülés kialakulásának, hacsak nem ván-
dorló nomád település az. Ez időben azonban az alföldi parasztság
ezen a gazdasági fokon már felülállt még 'a török utáni leromlott-
ságban is. (Hogy igénye volt városra, az bizonyítja, hogya ve-
szély elmúltával sem hagyta el.) Ilyen feltételek között következett
be, mint egyedüli megoldás. a termelés és a lakás funkcióinak sajá-
tos megoszlása: a pásztor tanyák kialakulása. A tanya fizikai állo-
mánya a hordozható cserénytől, az emberi lakásul és az állatok be-
fogadásául egyaránt szolgáló tüzelös ólakon keresztül a tisztán em-
beri lakásra épült tanyaházig s a külön épült karámig igen változa-
tos volt. Tökéletesen egyforma volt azonban a gazdasági szerep,
meiyct a pásztortanya betöltött: a városban-faluban lakó gazdák
állatait gondozó termelőüzem volt s a pásztornépesség is csak a
termelés szükségleteihez mérten tartózkodott ez üzemekben. Laká-
suk a pásztoroknak is a városban-faluban volt s szabad idejükben
maguk is ott tartózkodtak.

További részleteknek az előadása teljesen fölösleges a gazda-
sági strukturában elfoglalt szerep megítéléséhez: a pásztortanyák
époly értelemben voltak a mezőgazdasági termelés elkülönült űze-

mei, mint a szántóföldi tanyák s ugyanúgy képeztek organikus egy-
séget a várossal-faluval, melyhez tartoztak, mínt későbbi utóduk.
Sőt az állattenyésztés természetéből folyó kevesebb kötöttség révén
még tisztábban mutatják a funkciómegoszlást, mint a szántóföldi
tanyák. -

Amit- ma tanya és tanyarendszer alatt értünk, -az elsősorban a
szántóföldi tanya. Számra, múlt és jövőbeli gazdasági jelentőségre
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nézve valóban a legfontosabb tanya s így indokolt, hogy kimerítőb-

ben foglalkozunk vele.
A történeti kialakulásnak csak néhány főbb mozzanata tarto-

zik érdeklődésünk körébe. Tudnunk kell, hogy a tanyák kialakulá-

sának kényszerítő feltétele volt a szántóföld távolsága a lakóhely-
től - a közelebbi részek legelöül szükségeltettek - és elsösegítő fel-
tétele volt a familiaszerűen kiterjedt paraszt családi közösségek
fennállása. Legfőképen e két ok határozta meg a tanyák minőségét.
A szántóföldi növény termelés és a félig szilaj állattenyésztés üzeméül;
a családhoz tartozó felnőtt fiúk és fogadott cselédek munkahelyéül
keletkeztek a tanyák s alapításuk csak annyit váLtoztatott az illető
család lakóházán, hogy a termelés szolgálata alól nagyrészben men-
testtette. Változatlanul lakóházul maradt azonban továbbra is az ott-
honmaradottakra, nemkülönben az ideiglenesen kiköltözöttekre.

A szántóföldi tanyák kialakulásának kezdő idejéül a 18. század
közepét tekinthetjük.

Fontos még néhány 19. századbeli történeti változás, melyek a
tanyák nak a mai fejlődési irányt megadták. Ezek pedig: a legelők
f'eltörése, mely a tanyáknak a távolabbi területre való kiterjedését

eredményezte, a nemzetiségi családi kapcsolat felbomlása, mely a
tanyák önállósodása s fokozottabb lakottsága felé vezetett, végül a
mezőgazdaságí termelés intenziválódása, az utóbbiakhoz hasonló
következményekkel.

Eltérő történeti, etnikai és földrajzi adottságole azt idézték elő,
hogy az általánosságban egy nyomon haladó magyar tanyarendszer
vidékenként eltérő változatokat alakított ki. Nagy különbség nincs,
változat sem sok van, mindamellett az egyes tipusok külön-külön

bemutatása célszerűnek látszik.
Az alaptípust képviseli a Tiszántúl tanyavilága. Csanád-

Csengrád és Békés megyék egész területén (kivéve Szarvas tanyáit),
továbbá Hajdú és Szolnok megyék egy részén s végül Pest megye
némely részein találhat juk azt a tanyarendszert, melv minden külön
szín nélkül mutatja a tanyáknak azt a tipusát, melyet elméleti fejte-
getéseinkben is, történeti áttekintéseinkben is elsősorban szem előtt
tartottunk. Hódrnezővásárhely e tanyatipusnak az iskolapéldája ab-

ban is, hogy az egyes tanyák legtisztábban maradtak meg termelő
üzemnek. abban is, hogy a törvényhatósági jogú város tanyáival
együtt magábazárt organikus egységet képez.

A Tiszántúl tanyáinak már külső képe is híven példázza a gaz-
dasági szerepet, melyet betöltenek. Kerítetlen tágas tanyaudvarok.
8. lakóépület teljesen egyszerű, sőt gyakran szükségépítményszerü
kivitele, a gazdasági épületek kiterjedt csoportja, végül pedig az a
körülmény, hogy egészen ritka kiv ételtől eltekintve minden tanyá-
ban csak egy lakószoba van, - vagy ha kettő van, akkor egyik a
gazdáé, másik a tanyásé - félreérthetetlenül utalnak a tanyák ter-
melő szerepének elsőrendű és a fogyasztás funkcióját maga alá ren-
delő minőségére. Egészen különleges, de nem kevésbbé jellemző
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vonás, hogy a lakó épület külső front ja sehol sem, vagy csak egé
szen kivételes esetekben nyer olyan kiképzést és díszítést, mint
a városi, vagy a falusi há. Anyugateurópai Einzelhof-f'al ösz-
szehasonlítva e tanyák külső képét, lehetetlen, hogy szembe ne tűn-
jék valami gyökeres különbség, még akkor is, ha a mezőgazdasági
kultúra fejlettségi különbségét számításba vesszük.

Természetes következménye a tanyák kialakulásában érvénye-
sülő tendenci ának az is, hogy a tanyák köz szükségletei egészen má-
sok, mint a város-falué s ennélfogva a közszükségletek ellátásának
azon üzemei és szervei hiányoznak, amelyek a lakással, a fogya~z-
tással függenek össze. Nincs templom és nincs piac és üzletek, nin-
csenek közigazgatási szervek, nincs temető, és iskolák is csak egé-
szen újabh keletűek, van ellenben kovács, bognár, malom, marha-
levélírás és van a primitiv viszonyokhoz képest fejlett összekötte-
tés a várossal, ahol mind e szükségletek kielégíthetők.

A gazdasági funkcióknak olyatén területi megosztása, amilyet
a tanyák képviselnek, szükségszerűen valamilyen kooperációt, vala-
milyen társulást tételeznek fel, mivel egyetlen egyén a mezőgazda-
sági termelés organikus természeténél fogva a termelés munkáit
csak úgy láthatja el, ha állandóan benne tartózkodik. Elméleti fej-
tegetéseinkben rámutattunk a két tanyai közösség természetére, me-
lyek lehetővé teszik a (egyik az összetartozás, másik a szerzödéses)
tanyai termelést a városbeli lakás fenntartásával. Egyik a családi
összetartozás, másik a szerződéses tanyaközösség. Mind jogi formá-
ban, minderedményben lényeges különbség van a két kooperáció
közt, azonban a gazdasági rendeltetésük tökéletesen azonos.

A családi közösség révén előálló gazdasági egység aképen tago-
zódik, hogya nyugalomba vonult termelő továbbra is megtartja
földje tulajdonát, s a városi házban élve, azon szolgáltatásokból
tartja fenn magát, melyet tanyán lakó gyermekei adnak neki a föld
használatáért. Eképen az a helyzet áll elő, hogy egy tágabban értel-
mezett család tulajdonában, illetve birtokában egy ház és hozzá-
tartozó föld áll. A városban laknak állandóan a már nem termelő
idősebb szűlők s ugyane ház a tanyán tartózkodó gyermekeknek is
otthona, bár időben többet tartózkodnak a tanyán. Viszont a tanyán
laknak a fiatalok, hogy majd gyermekeik f'elnőttével, s szülőik ha-
lála után ők költöznek véglegesen a városi lakásba.

A szerződéses tanyaközösség munkabérviszony alapján teremt
egységet.

A városban lakó tanyabirtokos termelési üzemének gondozá-
sára rendszerint egy családot szerződtet, melynek tagjai munka-
képességük határáig kinnélnek a tanyán (azután ők ís hazaköltöz-
nek) . A gazda és családtagjai csak munka idején járnak ki és szá-
mukra egészen ideiglenes, vagy csak nyári tartózkodásra alkalmas
lakórészek tartatnak fenn.

A tiszántúli tanyák jellemzett struktúrája teszi lehetővé a ter-
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melés és fogyasztás funkcióinak azon sajátos megoszlását, amelyet,
Gesztelyi Nagy László "kétlakiságnak" nevezett.

A termelés a tanyán folyik. Még a saját háztartás használatára
szolgáló javakat is nagyrészben a tanya szállítja. A dermés raktáro-
zása is általában a tanyán történik, csak a féltettebb javakat őrzik
a városi ház raktárában (búza, gyümölcs). A termelés folytatása
mellett csak a legszükségesebb fogyasztás történik a tanyán: a ter-
melés által többé-kevésbbé korlátozott étkezés és alvás.

A termelés és fogyasztás jellemzett elválása nyilvánvalóan idő-
szakossá teszi az egyik-egyik helyen való tartózkodást és állandó
közlekedést idéz elő a két üzem között. Ez az időszakosság és a
közlekedés a tanyai üzem struktúrálls betagolódásának megtelelöen
különböző. Kivétel nélkül minden tanyáról hazajárnak a városba
hetenként többször is, de vasárnap feltétlenül (s nem a kocsineállón,
szállnak meg, hanem ki-ki abban a házban, amelyhez tartozik},
Hosszabb lejáratú időszakosság a nyári tanyai és a téli városi tar-
tózkodás. Nyáron föltétlenül kinn tartózkodik állandóan - eltekintve
a heti hazajárásoktól - a családi tanyákon az egész fiatalabb csa-
lád s gyakorta a cselédes tanyán a gazda s ritkábban a felesége.
Összel hazaköltözik a családi tanyákról gyakran a gazdaasszony
és az iskolásgyermek, ritkán a gazda s mindenesetre a fölserdült
leány; cselédes tanyáról pedig mindenesetre a gazda egész család-
jával. És a leghosszabb lejáratú időszakosság az egy ember életében
egyszer történő ilyen helyváltoztatás: a családi tanyáknak aZOIl..

rendje, hogy a munkaképesség határáig a tanyán tartózkodik a fia-
talabb gazda - eltekintve a heti és téli-nyári kisebb helyváltozta-
tásaitól - s öregségére végérvényesen a városba költözik, átadván
helyét gyermekeinek.

A tiszántúli tanyák tói nem jelenlegi állományukban, de törté-
neti elözményeikben különböznek a kertes városok tanyái.

A Hajdúság és a Nagykúnság városai az állattenyésztő városok-
nak rendkívül érdekes formáját alakították ki a túlnyomó állat-
tenyésztés korában, s ez a forma egyenes elődje a mai tanyáknak.
Győrffy István településföldrajzi és etnográfus szempontú feldolgo-
zásaiban is példásan kitűnik a kertes városoknak a különleges gaz-
dasági organizáltsága, melynek révén jól beillik gondolatmene-
tűnkbe a kertes városok gazdasági rendjének megvilágítása.

A falut úgy szokták jellemezni, hogy egynemű agglomerációja
és végső ellentéte e településformának a nagyváros organizált külön-
neműsége. A tanyák jellemzésénél kivilágosodott, hogy az alföldi
mezöváros tanyáival együtt szintén egy különlegesen organizálódott.
települési és gazdasági egység. A kertes városok adják a példát az:
olyan mezővárosi alkatra, mely tanyák nélkül is hasonlóan organi-
kus egység. Történt pedig e szerveződés a következőképen: a telelő-
jószágállomány védelméül szolgáló város körüli aklok és karámok
idővel istálló és takarmányraktározást, trágya fölhalmozást, s egyéb-·
mezögazdaságl munkát és eszközt magukban foglaló termelési
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üzemekké, "kertekké" alakultak. A belső városrész házai megmarad-
'tak csak lakóhelyül és minden ház kiegészült egy-egy város széli.
termelöüzemmel, a "kerttel" .

A határ külsö részeinek feltörése alkalmával nem történt egyéb,
minthogy a kertek kikerültek a szántóföldre. Az ekép létrejött
,t:>nyák azonban sem külsejükre, sem funkciójukra nézve nem kü-
Iönböztek, és nem különböznek lényegesen ma sem a tiszántúli
tanyák tól, Eltérő külső rend és némiképpen megváltozott szerep jel-
lemzi azonban a délvidéki szállásokat, (Bács, Torontál vm.) és a
szarvasi sortanyákat nem különben a nyírségi bokortanyákat. Jel-
lemző mindezekre a különleges tanyákra, hogy egyformán szláv,
vagy erősen szlávos települések, s mindenikben ráismerhetünk a
szláv sor, illetve a körfalvak egy-egy jellemvonására.

Két különbség van a tisztántúli tanyák és e háromféle külön-
leges tanyák között: egyik a külső rend, másik a betöltött szerep
változatossága. A két eltérő jellemvonás összefüggésben van egy-
mással és egyező oknak a következménye.

A délvidéki szállások és a szarvasi sortanyák egyaránt sortele-
pülések, vagy legalább is sorépületek. tehát kűlsejükkel is elárulnak
egy falu felé mutató tendenciát. Ugyanígy a nyírségi bokortanyák
határozottan utalnak bizonyos faluszerű rnínöségre.

Valóban a gazdasági szerep, melyet e különleges tanyák betöl-
tenek, nem annyira élesen termelési, mínt a tiszántúli tanyáké. Fo-
kozottan lakottak e tanyák s ennélfogva a fogyasztással összefüggő
szükségleteik számosabbak. Legkevésbbé eltérő a tisztántúli tanyák-
tól a bánáti és a bácskai szállások, inkább eltérnek a szarvasi sor-.
tanyák és leginkább a nyírségi bokortanyák. Ezek a tanyaformák
átmenetet képeznek a tanya és a sor-, illetve a halmazfalvak és a
szórványfalvak között.

Láthatóan kimaradt felsorolásunkból Pest megye. Ezen a terü-
leten kisebb részben vannak a Tiszántúlhoz hasonlatos tanyák (Kecs-
kemét, Kiskúnhalas, és Kiskúnfélegyháza). Nagyobb részben pedig
szőlős és gyümölcsös tanyák Einzelhof'-szerű telepekkel vegyesen.
Mindezekből az illető tipus taglalása alkalmával szólunk.

Számra és gazdaságpolitikai jelentőségre nézve nem foghatók a
szántóföldi tanyákhoz a szőlős tanyák, azonban gazdaságelméleti
jelentőségük épp olyan. Minden szölötermő vidéken ismeretes meg-
oldás a szölőstanyák építése - gyakran pincével és a présházzal
kiegészítve - avval a rendeltetéssel, hogyaszőlőművelési .eszkö- .
zöknek őrzöhelye legyen s szállás a szölömunkák idején, esetleg
hosszabb időre szóló lakás a kapásnak. E, tanyáknak nem igen ne-
vezett, tanyaforma külső jegyeiböl és rendeltetéséböI kitűnik a
szántóföldi tanyákkal való szerepbelí azonosság. Ezek is termelő
üzemek: a szőlőművelés üzemei. A présház és a pince ugyane funk-
ciónak eszközei és helyei és a borkezelés és raktározás nem kevésbbé
termelési föladatait szolgálják.

A Duna- Tiszaköz homoktalaján a szölö, gyümölcs és gabona
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vegyes termelésének vidékén a szőlőstanyák egyben szántóföldi ta-

nyák is és magukban foglalják mind a kertészeti termelés. mind a

szántóföldi termelés instrumentumait: pincét, présház at, istállót,
gabonaraktárakat stb. E duna-tiszaközi tanyák sokoldalú, de fő-
képpen íntenzív termelés folytán a sor- és bokortanyák mértékében
lakotlak és határozott tendenciát mutatnak a szórványfaluvá fejlő-
dés felé. Figyelemreméltó, hogy ezen a vidéken található a legtöbb
tanyaközpont.

3. A majorok előfordulása meghaladja a tanyák földrajzi el-
terjedtségét és a közvélekedés is általánosabb és más természetű
jelenségnek tartja, mint a tanyát, mégis foglalkoznunk kell vele,
mert sokban rokon a tanyával, és mint kiilteriileti lakott hely, min-
denesetre jól illik gazdaságelméleti fogalmaink közé.

Mindenekelőtt észre kell vennünk azonban, hogy major név
alatt nem egyértelmű jelenségek foglaltatnak össze. A major név
mindenesetrs, nagyobbat jelent és ott, ahol a tanyák divatosak, a
nagyobb tanyát nevezik majornak, ahol pedig az Einzelhof-ok, ott
a nagyobb Hof-ot nevezik Mayerhofnak. Ezzel az észrevétell •.l már
rá is mutattunk a majorok két fajtájára. Egészen más értelmű az a
major, mely birtokosának állandó lakóhelye és munkahelye, mint
az, amely legföljebb nyaralóhelye birtokosának s alkalmazott veze-
tése alatt áll.

AbiIiokos állandó lakó- és munkahelyéűl szolgáló major saját-
Iagos telep, mely az Einzelhof-hoz áll közel, Viszont az, amely bir-
tokosának csak ideiglenes lakóhelye és egyáltalában nem munka-
helye, olyan tanya, mely nagyra, esetleg óriásra növekedett, de
lényegében meg nem változott.

A tanya-major igen közel áll a cselédes tanyához, illetve nem
más, .mint annak megnagyobbodott alakja. Mind birtokosának. mind
pedig a vezető alkalmazottaknak csak ideiglenes lakóhelyül szolgái.
És pedig: a birtokosnak nyaralóhely. s mint ilyen a városi lakással
összefűggő luxus fogyasztóhely. ellenben vezető alkalmazottainak
munkahely, munkaképességűk végeztéig s addig lakóhely is szá-

mukra, több kevesebb ideiglenességgel. Viszont a cselédség számára
termelőűzem és lakóhely egyben, azonban bármily lakott Is legyen
egy tanyamajor és bármily mértékben legyen is ellátva közjavakkal
soha sem lesz belőle falu. Nem pedig azért, mert a falu egynemű
termelő üzemeket egybefoglaló házaknak agglomerácíója, viszont a

major mindenkor organizált egység, mely tiszti és cselédlakásokból
és ezektölkülöntartott együzemű termelőkeretből áll.

A majorok másik változata nem egyéb, mint megnagyobbodott
Einzelhof. Birtokos . és alkalmazottak. számára egyaránt termelő-
űzem és végleges lakóhely. Óriásíra növekedve sem válik belőle falu.
ugyanazon okok miatt, mint a tanyamajorból.

A kétféle major és egyáltalán a majorok földrajzi elterjedtsége
európaszette általános. Egyetlen szabályszerűség az elterjedésben.
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hogy a kisebb tanyák vidékén, tehát' a magyar Alföldön is több a
tanyamajor és az Einzelhof', vidékeken számosabb a Mayerhof.

4. A szórványfalu gyökeresen eltér a' tanyáktél minden tekin-
tetben, de mert közönségesen tanyanak tekintik ezt is, s mert a
tanya vidékeken is előfordul, szükséges kiegészítése a tanyáról szólő
fejtegetéseink nek.

Előre kell bocsátanunk, hogy magyar földön nem eredeti tele-
pülésforma, hanem későbbi kitelepűlésekből származikés pedig
olyanokból, melyek különleges okokból nem lehettek tanyák. Ezzel
szemben a nyugati szórványtelepek eredeti megszállásokból szár-
maznak s létrejöttüket etnikai, társadalmi és földrajzi okoknak ko-
szönik. Általánosságban a germánok, kelták és finn ek településfor-
mája s társadalmi oka a familiáris családi szervezet és a földrajzi
föltételek akként játszottak közre, hogy mindenik olyan helyeken
lött létre, ahol a telep erős tagoltsága folytán településtömbök nem
alakulhattak ki, viszont szigetszerű telepekre alkalmasnak mutatko-
zott. (Alpesek, Skandinávia, Észak-Hollandia lápszigetei és Finn-
ország tóvilága.) .

A nagy Alföldön egyetlen hely van, ahol a település belső tör-
vényei folytán földrajzi okokból keletkezett szórványfalu : Pest
megye déli részén, Tompa és Kelebla. A terep ezen a vidéken rend-
kivül változatos. tavak, vizenyős rétek, földhátak. homokfoltok és
ligetek váltják egymást. Összefüggő telep nehezen jöhetett létre ezen
a helyen, Tompa pl. egy hosszan elnyúló láp partján keletkezett,
sok kilométer hosszúságban, viszont Kelebia ugyanazon láp szige-
tecskéin jött létre. '

Különleges szórványfalut alkotnak a szegedi tanyák. Kialaku-
lásukat a város kűlönleges birtokpolitikája idézte elő. Míg az Al-
földön az összes többi városok a föld- és házbirtokok járandóságául
osztották ki a város tulajdonában levőterületeket, amikor a földtörés
szüksége felmerült, addig Szeged város magántulajdonába vette a
legelőket és pénzügyi szükségleteíhez mérten adta bérbe fokozato-
san, legnagyobbrészt 10-15 holdas parcellákban. Természetesen a
bérleten tanyát építő földművelő egészen más feltételek között épí-
tette tanyáját, mint a föld- és házbirtokos gazda. Gazdasági ereje
legtöbbször a hérösszeget .és a legszükségesebb beruházást is alig
futotta. Nemhogy városbeli háza mellett tanyai épületekét emelhe-
tett volna,' hanem házát is el kellett adnia, hogy bérelt földjén' ai
termelés föltételeit megteremtse. A szegedi bértelekre tanyát építő
népesség kitelepült -a városból és minden városbeli bázis hátra-
hagyása nélkül rátette egész életét kisebb, vagy nagyobb bérletére.

Természetes, hogy az ekép létrejött tanyák más fejlődésnek in-
dultak, mint a Tiszántúllak. Az alsó- és felsővárosi házak pontos
másai lettek belső berendezésben és külsö díszítésben egyaránt. A
városbeli parasztházzal egyértelmű termelő-fogyasztóüzemmé váltak
saz anyavárossal csak annyi kapcsolatuk maradt, meg, amennyi-
ben minden falu függ városától, melynek hatóterületébe tartozik.
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Kezdetben a" bérfőldek között magántulajdonban álló tanyák

épúgy termelőüzemként fejlődtek, mint a tiszántúliak. Azonban a
bértanyák szükséglete folytán előálló külterületi közmüvek e tanyá-
kat is Einzelhof-szerü átalakulásra csábították. Az történt, hogy
kisehh birtokú gazdák föladták a városi lakóház fenntartásának
gondját és lakásukat véglegesen a tanyán rendezték be. Az eképen
megsokasodott lakótanyák most már kikerülhetetlenül a falvakhoz
hasonló igényeket támasztottak a közszolgáltatások iránt. Eképen
jöttek létre a központok, mint a faluminőség ékesen szóló
bizonyságai.

A teljesen faluszerü fejlődés azonban nem semmisítette meg
végképpen a már-már ösztönös mélységekbe ereszkedő tanyás meg-
oldás hagyományát. Központhoz távoleső tanyák nem ritkán mégis
megmaradtak túlnyomóan termelési üzemnek, birtokosaik a tanya-
központban házat építettek maguknak. Sőt arra is van példa, hogy
a gyarapodó bérlő, aki már egyszer elszakadt városától - mintegy
visszaütéssei - lakóházat szerez a városban és megteremti azt a
funkció megoszlást, amitől egyszer elesett, viszont arra is van
példa, hogyatanyabérlő a központban épít lakóházat, stanyáját
visszafejleszti termelőüzemmé.

A jellemezett fejlődés odavezetett. hogy ma túlnyomókká let-
tek a lakót anyák és csak kivételképpen találhatók igazi tanyák,
melyekben részben a városban, részben a központban van lakó-
részük.

A tanyát építő szegedi bérlőhöz tökéletesen hasonló föltételek
között építették tanyáikat a vitézi telkek és a földbirtokreform föld-
höz 'jutottjaí Minden gazdasági erejük kellett ahoz, hogy a terme-
lésre berendezkedhessenek, fel kellett tehát adniok azt a reményt,
hogy városi-falusi lakásukat fenntartsák. Szükségszerü következ-
ményképpen ezek a tanyák is épp úgy lakótanyák lettek, rnint a
szegedi bérlőké. Az ilyen telepes tanyák azonban oly szórványo-
sak, hogy faluszerü magot sehol sem fejlesztettek ki, hanem min-
denütt hozzátapadnak a legközelebbi faluhoz, városhoz.

Tömegjelenség ezzel szemben a szőlőstanyákból és avegyesen
kerti szántóföldi tanyákból kialakuló szórványfalvak elsősorban a
Duna- 'I'íszaközén. Egyfel51 a mindínkább intenziválódóés t,öbb
gondot igénylö termelés követelt meg mind több és több kinn tar-
.tózkodást a termelő üzemben, másfelől pedig a birtokelaprozódás
folytán szűkösebben 'élő birtokos számára mind nagyobb és na-
gyobb nehézségekkel járt a városbeli lakóház fenntartása. Ter-
mészetesen megoldásul kinálkozott a szőlős tanyára való kitele-
pülés, "

Az ily módon való kitelepülés egyre erősödő irányzatot mutat
s helyenként már szabályszerű falumagvat hozott létre. (Cegléd,
Kecskemét telepeí.)

Hasonló folyamat a szántóföldi tanyáknak at átalakulása he-
lyenként lakó tanyákká. Ható okul ezeknél is a birtok elaprozó-
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-dás, illetve a városi lakás fenntartásának gazdasági lehetetlenülése
szerepel egyfelől, másfelől pedig nem annyira a termelés intenzi-
válódása, mint inkább a várostól való nagy távolság, illetve az
ebből származó közlekedési nehézségek. Helyenként valóságos
.szórványfalut eredményezett e folyamat, a falunak megfelelő köz-

szolgáltatási igényekkel (Orgovány, Kuncsorba), legtöbb helyen
azonban csak a valóságos tanyákat tarkítják, vagy kisebb igényű
<csoportokat hozlak létre. (Pl. Békés Rosszerdő.)

5. Szétágazó gondolatmenetünk summázásaképpen újólag rá
kell mutatnunk a magyar tanya mezőgazdasági üzemmínöségére, s
az ott lakás ideiglenes és alárendelt természetére satanyás mező
városoknak ilyen megoszlás alapján kialakult organikus egységére.
Hangsúlyoznunk kell ismételten továbbá a magyar tanya és a nyu-
gatí Einzelhof, illetve egyéb lakótanyák agglomerációjából előálló
szőrványfalu között fennálló -lényegbevágó különbséget: az Ein-
zelhof szétszórt falu, mig a magyar tanya gazdasági funkciók sze-
rint megoszlott falu. Ki kell emelnünk továbbá, hogy a magyar al-
földi lakótanyák kevés számúak és különleges geográfiai, jogi és
. települési okok hatásaképpen jöttek létre s mindeddig csak kivéte-
les telepek maradtak. Végezetül pedig bizonyságul idézzük az is-
rnertetettkonkrét tényeket, azon tételünk alátámasztására, hogy a
magyar tanya nem településforma. nem is átmenet egy szétszórt
településformára, hanem csak. a termelés megkövetelte kinntartoz-
kodás és egy megszilárdult rendszer: már-már ösztönös mélysé-
gekbe 'ereszkedett gazdasági megoldás.

A magyar tanyának itt kifejtett magyarázata nem támaszkod-
hat irodalmi hagyományokra. Az újabb magyar tanyairodalom a
település - földrajz áHal kimélyítettempirikus, -- laikus tanya-
fogalom kritikátlan átvételét tette kötelezővé, miáltal útját vágta
minden hívebb földkerítésnek.

Egyetlen irodalmi nyomra hivatkozhatunk, mely könyvtárak
mélyére szorulv a őrzi felfogásunk első kimondását. Tessedik Sá-
muel a szemtanu hitével bizonyít az egyetlen lehetséges magyurá-
zat mellett: "a paraszt által látja azt, hogy lehetetlenség a háztól
oly igen távol mezőnek és gazdaságnak illendőképp gondját viselni
s azáltal akar magának segíteni, hogy a falutól egy, két, három
mérföldnyire is úgynevezett szállást, házat és istállót építtet, ahová
gabonáját a messzevaló jószágról s mezőről összvehordatván, mar-
'háit is ott telelteti; rövideden: majd minden gazdaságbeli dolgát ott
viszi végbe."

Erdei Ferenc
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