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1. Bevezetés 
 

Az ötven évvel ezelőtt még az Alföld nagy részén virágzó tanyai településforma 
évtizedek óta válságban van. Jövőjét illetően még a teljes fölszámolódás lehetősége is 
fölmerül. A gyors ütemű tanyapusztulási folyamatot elsősorban külső tényezők váltották ki, 
melyek közül a legfontosabbak a pártállami diktatúra tanyaellenes politikája, a mezőgazdaság 
kollektivizációja ill. a magyar gazdaság és társadalom gyors ütemű modernizációja. A tanyák 
számára kedvezőtlen környezetben szinte teljes mértékben fölszámolódott a hagyományos 
tanyás gazdálkodási forma, erőteljes elvándorlási és elöregedési folyamat indult el, továbbá 
jelentősen megnövekedtek a kül- és belterületek közötti gazdasági és infrastrukturális 
különbségek. 

Bár a nyolcvanas évek végére a politikai és gazdasági diszkrimináció támasztotta 
akadályok fokozatosan elhárultak, erre az időszakra már kimerültek a tanyai társadalom 
megújulásához szükséges tartalékok. Csaknem teljesen hiányzott az a tetterős, vállalkozó 
kedvű réteg, amely sikeres választ adhatott volna a piacgazdasági átalakulás és a kibontakozó 
agrárverseny kihívásaira. Napjaink tanyáinak egyik legfontosabb jellemzője a tanyák korábbi 
gazdasági funkciójának háttérbe szorulása, ill. ezzel párhuzamosan a lakófunkciók súlyának 
és jellegének átalakulása. A családi gazdálkodásra épülő hagyományos tanyai életformát a 
kedvező fekvésű területeken fokozatosan egy kertvárosias jellegű életmód váltja föl, míg a 
periférikus fekvésű határrészek egy jelentős hányadán sajátos gettósodási folyamat zajlik. 

Vizsgálataim szerint a tanyai társadalom fönnmaradásának lehetséges hordozója az a 
sajátos tanyai középréteg, melynek tipikus képviselői az életképes, kis és közepes méretű 
gazdaságokat üzemeltető családok. Ezek általában sikeresen életben tudták tartani a tanyai 
gazdaságot, bővítve a birtok nagyságát, fokozatosan kiépítve a mezőgazdasági gépparkot. 
Jellemző rájuk a specializált termelés, és néhány példa a gazdálkodók összefogására, közös 
földolgozó üzem létesítésére is akad. Föltevésem szerint ez a réteg, viszonylagos 
létbiztonsága és a hagyományos tanyai élethez való szerves kapcsolódása miatt még alacsony 
aránya ellenére is integráló tényezőként működhet a gyorsan átalakuló tanyai településeken. 

A hazai mezőgazdaság tartós krízishelyzete azonban kérdésessé teszi, hogy ez a 
hagyományos, kis- vagy középüzemi szinten gazdálkodó réteg képes-e „eljátszani” a föntebb 
kifejtett integratív szerepet. A tanyai családi gazdálkodás fönntarthatóságának kérdését egy 
esettanulmány alapján vizsgálom. A bemutatott tanya Kiskunhalas külterületén található, ahol 
az ilyen típusú üzemek aránya jelentősen meghaladja a tanyás térségek átlagát. 

 
 

2. Táji-történeti háttér 
 

A kiskunhalasi tanyavilág jelenlegi helyzetét nagyban meghatározza két fontos, 
tájegységi léptékű folyamat: a tanyás mezőváros mint településforma kialakulása és 
napjainkig befutott történelmi pályája, valamint a Duna–Tisza-közi homoki tanyák sajátos, a 
többi tanyás területtől eltérő fejlődési útja. Ebben az alfejezetben röviden bemutatjuk a két 
fönti folyamatot. 
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2. 1. A mezővárosi településfejlődés 
 
Az Alföld egyes területein már a középkorban elindult a mezővárosok kialakulásának 

folyamata, mely a török hódoltság korában és az azt követő évtizedekben vett igazi lendületet 
(Beluszky 2001, Kubinyi 2000). A több hullámban lezajló háborúk és sarcolások 
következtében kialakult nagy kiterjedésű, elnéptelenedett területeket a mezővárosok egy új 
települési forma, a tanyarendszer létrehozásával vették lassan újra használatba. 

A tanyásodás közvetlen kiváltó oka a gabonatermesztés térnyerése volt, mely párosult 
a korábbi földbőség megszűnésével, s így a legeltető állattartás visszaszorulásával. A rideg 
állattartásnál belterjesebb földművelés megkövetelte a föld művelőjének viszonylag 
folyamatos helyben tartózkodását, amit a mezővárosi gazdák nem végleges kiköltözéssel, 
hanem ideiglenes szálláshelyek kialakításával oldottak meg. Az így kialakuló tanyák a 
sokszor jelentős távolság ellenére is szerves részei maradtak a városnak, hiszen szántóföldje – 
s így tanyája is – csak a városi házzal és az addig használt szántóterületen már szántójoggal 
bíró helyi gazdáknak lehetett, akik a távolabbi gazdaság birtoklása ellenére sem adták föl 
városi házukat, közelebbi birtokaikat és a városban betöltött közéleti funkciójukat (Lettrich 
1968). 

A gazdasági okokon kívül számos olyan társadalmi előfeltétel is adott volt a 
mezővárosokban, amely lehetővé tette a tanyásodási folyamat elindulását: egyfelől a 
mezővárosok hagyományos, ólaskertes települési rendszere, mely csírájában már tartalmazta a 
lakóház és a gazdaság térbeli megosztásának elvét, másfelől a mezővárosi társadalom 
nagycsaládi szervezete, mely képes volt lakóhelyének változtatása nélkül folyamatosan ellátni 
munkaerővel a családi gazdaság távolabb fekvő helyszíneit is, s végül a XVIII. században is 
még viszonylag tágas határ, mely lehetőséget nyújtott a városok szántóterületének 
kiterjesztésére (Erdei 1974). 

A XIX. század végére kialakult polgári államban a tanyás mezővárosok társadalma 
sajátos színfoltot képezett a magyarországi helyi társadalmak között. A mezővárosi jelleg 
legfőbb ismérve a parasztpolgárosodás – a mezőgazdasággal foglalkozó népesség széles 
rétegeinek városiasodó életformája, illetőleg a legnagyobb gazdák meghatározó szerepe a 
helyi közéletben. E társadalmi rétegben az önálló, felelősségteljes gazdálkodás tapasztalata és 
az egykori, önigazgató gazdaközösség történelmi emlékezete egyaránt erősítette az öntudatos, 
a közös helyi érdekekért szükség esetén áldozatot is vállaló polgár attitűdjét. A lassanként 
teljesen benépesülő távolabbi határrészeken elindult egy spontán településképződési folyamat, 
melyet a sűrűsödési pontokban létrejött boltok, iskolák és olvasókörök, a folyamat 
kiteljesedéseképpen pedig a tanyai templomok és a kihelyezett hivatalok jelképeztek. 

A századforduló idillinek tűnő környezetét azonban az alföldi mezővárosokban is 
beárnyékolták az országos társadalmi és gazdasági problémák, melyek a XX. század első 
felében mindvégig megoldatlanul maradtak, s így egyre súlyosabban nehezedtek a 
mezővárosok társadalmára. Ezek közül a legfontosabbak az Alföldön a városok 
korszerűtlenné vált, megújulásra képtelen gazdasági struktúrája – a mezőgazdaság és a 
könnyűipar túlsúlya, továbbá a társadalom viszonylag egyszerű szerkezete és alacsony 
mobilitása, a növekvő számú, marginalizálódó agrárproletár réteg, ill. az ország többi 
részéhez képest fejletlen infrastruktúra (Tóth 1988). 

A XX. század első felének megoldatlan társadalmi és gazdasági problémáit az 1940-es 
években tovább súlyosbították a második világháború pusztításai, majd a mezőgazdaságot 
diszpreferáló újjáépítési politika. Az évtized végére megszilárduló kommunista diktatúra 
pedig hosszú évtizedekre lehetetlenné tette a helyi problémáknak még a fölvetődését is. Az 
ötvenes évek elején az erős önigazgatási hagyományokkal bíró mezővárosi gazdatársadalmak 
számára az országosnál is súlyosabb csapást jelentett az önkormányzatiság megszüntetése és a 
mezővárosok helyi társadalmát valósággal lefejező kulákellenes politika. 
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Az égetően szükséges gazdasági szerkezetváltás megtörtént ugyan, ám pusztán egy 
szervetlen, egyoldalú iparosítás formájában. Az államszocializmus első két évtizedének során 
viharos sebességgel lezajló változások – kollektivizáció, iparosítás és ingázás ill. a társadalom 
átrétegződése – társadalmi hatásai egymásra torlódtak, s földolgozásukhoz sem elegendő idő, 
sem a megfelelő helyi fórumok nem álltak rendelkezésre (Beluszky 2001). A hatalmi szóra, 
kényszerből megalakuló termelőszövetkezetek, a sok esetben íróasztalon született, hatalmi 
nyomással létrehozott tanyaközségek valamint a három évtizeden át érvényben lévő 
külterületi építési tilalom a tanyavilág lassú fölszámolódásához, lakosságának 
elvándorlásához vezetett (Kiss 2004). 

A hetvenes évektől kibontakozott a fönti folyamatok összhatása: a tanyás mezőváros 
mint településforma megszűnése. Az iparosodó, korábbi súlyukat megőrző vagy növelő 
városok (pl. Nagykőrös, Szarvas, Szeghalom) fokozatosan átalakultak, elvesztették 
mezővárosi jellegüket (Tóth 1988). Az iparosításból kimaradt, hagyományos szerkezetüket 
megőrző mezővárosokban (pl. Túrkeve, Békés, Hajdúdorog) pedig elindult egy 
elnéptelenedési folyamat, s legtöbbjük a nyolcvanas évek végére szintén sokat veszített 
mezővárosi jellegéből és falusi szintre süllyedt le. 

Az egykori mezővárosok határában lassan fölszámolódott a tanyarendszer, s bár máig 
sok lakott tanya létezik, ezek legtöbbször már nem egy-egy önálló gazdaság alapegységei, 
hanem pusztán lakóhelyül, telephelyül vagy hobbitevékenység, üdülés színhelyéül szolgálnak 
(Márkus 1979). 

 
 

2. 2. A Duna–Tisza-közi homoki tanyák 
 

A föntiektől némileg eltérően alakult a kiskunsági, a Három Város körüli ill. az 
egykori szegedi tanyavilág sorsa, az e vidékekre jellemző homoki talajokon ugyanis a korszak 
technikai színvonalán nem lehetett megvalósítani a nagyüzemi gazdálkodást. A szóban forgó 
terület nagy részét magába foglaló Bács-Kiskun megyében ezekre az adottságokra való 
tekintettel engedélyeztek egy sajátos, szakszövetkezeti gazdálkodási formát, amely 
lényegében átmenetet jelentett az egyéni és a kollektív gazdaság között (Csatári – Kanalas 
2006). 

A tiszántúli területekkel szemben így a homoki tanyák lakossága érdekeltté vált 
gazdasága – s ezáltal az ahhoz kapcsolódó lakóhelye – fönntartásában és fejlesztésében. 
Ennek eredményeképpen a Duna–Tisza-közi tanyavilág viszonylag nagy arányban 
fönnmaradt, s napjainkban is több mint 100 ezer embernek ad otthont. Az alábbiakban rövid 
áttekintést adunk a homoki tanyák jelenéről, az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete által 
2005-ben lebonyolított, a Homokhátságra kiterjedő tanyakutatás eredményeit fölhasználva 
(Petrás 2006). 

A homoki tanyavilágban – országrésznyi kiterjedéséből és kulturális hagyományainak 
sokszínűségéből adódóan – jelentős területi különbségek figyelhetőek meg. A belső területeit 
alkotó, jellemzően több központú térségtől erősen elkülönül a főváros egyre táguló 
agglomerációjába belesodródó északi rész, az egykori anyatelepülésükhöz máig erős 
szálakkal kötődő Szeged-környéki tanyaközségek valamint a megyeközponti helyzetéből 
kifolyólag gyors ütemben agglomerálódó kecskeméti városkörnyék. 

A tanyakutatás során összegyűjtött mintegy 5.000 tanyai adatlap elemzésének 
tapasztalataiból kiindulva az alábbiakban fölvázoljuk a homokhátsági külterületek körképét 
(Ibid). E tanyai típusok természetesen nem teljesen azonosak egyetlen létező tanyával sem, 
ám összességükben mégis a valósághoz közel álló képet adnak napjaink tanyavilágáról. A 
körkép jól láthatóan bemutatja kutatásunk egyik általános tapasztalatát, miszerint vannak 
ugyan megújuló, korunk megváltozott körülményeihez alkalmazkodó tanyák, de a – 
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nyomokban még ma is föllelhető – hagyományos tanyai életformának már nincsen jövője (ld. 
az 1. táblázat utolsó két oszlopát). 

 
1. táblázat: A homokhátsági tanyatípusok néhány jellemző tulajdonsága 
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agglomerálódó 

tanyák 

+ – – – + – 

 
„Hagyományos” tanyák. A külterületi háztartások különböző csoportjainak 

vizsgálata során rendre nagy számban jelentek meg olyan tanyák, amelyek viszonylag nagy 
mértékben megőrizték a fél évszázaddal ezelőtt még általánosan jellemző tanyai életformát. E 
tanyákhoz általában több lábon álló, földműveléssel és állattartással egyaránt foglalkozó 
gazdaság tartozik, amely fedezi a lakók fogyasztási szükségleteinek egy részét, valamint kis 
mennyiségben értékesítésre is termel. 

Természetesen a „hagyományos” tanyák sem élnek teljesen hagyományos módon. 
Legtöbbjükre a modern életformának valamiféle, napjainkban elfogadott minimuma jellemző 
(pl. fúrott kút, palackos gáz). Lakosságuk erősen elöregedett, és sok az elszegényedő, leromló 
tanya is. Mindezek arra utalnak, hogy ez a típus kevéssé fejlődőképes, és elterjedtsége a 
közeljövőben tovább fog csökkenni. 

Farmszerűen gazdálkodó tanyák. E tanyákra a termékeit nagy mennyiségben 
értékesítő, vállalkozásszerűen folytatott mezőgazdasági termelés jellemző. Többségük 
megfelelően közművesített, modern eszközökkel és berendezésekkel jól ellátott háztartás. 
Gazdaságukat fejlődőképesség és erős ágazati specializáció jellemzi. E tanyatípus egyfelől a 
hagyományos tanyák megújulásra képes, napjaink megváltozott körülményeihez 
alkalmazkodó formájának tekinthető. Emellett szólnak azok a sajátosságai, hogy 
mezőgazdasági tevékenységből él, és megvalósul benne a külterületi lakó- és munkahely 
egysége. Másfelől azonban elgondolkodtató, hogy néhány meghatározó vonását illetően 
lényegileg eltér a hagyományos tanyai életformától és gazdálkodástól. Ilyen lényegi 
különbség, hogy a farmszerűen gazdálkodó tanyák nem önellátóak, a fogyasztásra szánt 
mezőgazdasági termékeket szinte kizárólag a piacról szerzik be, és legtöbbjük gépesített, 
monokultúrás tömegtermelést folytat. 

Leromló állapotú tanyák. Az elszegényedő, kirekesztett külterületi lakosság 
otthonai. E lakosság elsősorban az egykori külterületi népesség kevésbé mobil, érvényesülésre 
képtelen, „kint ragadt” elemeiből, kisebb mértékben pedig a belterületről kiszoruló szegény 
rétegekből tevődik össze. A leromló állapotú tanyák elsődlegesen lakófunkciót töltenek be, 
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gazdasági funkciójuk kevésbé jellemző. Általánosan elterjedtek körükben a szociális és 
megélhetési problémák, az alacsony fokú közműellátottság, valamint a rossz 
lakáskörülmények. Környezetük sok esetben lepusztult és tájidegen. 

Modernizált, nem termelő tanyák. Elemzésünk során nagy számban találkozhattunk 
jó állapotú, fejlődő tanyákkal, amelyek nem folytatnak mezőgazdasági árutermelést. Ezek a 
általában a városokból kiköltöző, valamilyen okból a külterületi lakóhely mellett döntő 
családok otthonai. Többségük kihasználja a ház körüli gazdálkodás lehetőségét, de a legtöbb 
esetben csupán hobbi-, esetleg önellátási szintű kertészkedést vagy állattartást jelent. 
Közművekkel jól ellátott, modernizált háztartásaik funkciójukban erősen különböznek a 
hagyományos tanyáktól, így inkább tekinthetők afféle kihelyezett városi lakóhelynek mint a 
tanyai településforma szerves folytatásának. 

Hobbi- és üdülőtanyák. Adataink szerint a tanyai turizmus jellemző formája nem a 
fizetővendég-fogadás, hanem a periférikus fekvésű, általában alacsony vételáron 
megvásárolható tanyák megvétele és fölújítása. E tanyák a legtöbb esetben csak időszakosan 
lakottak, hiszen tulajdonosaik általában megtartják távolabb fekvő, lakóhelyüket, és csak egy 
bizonyos időközönként, szabad idejük eltöltése vagy nyaralás céljából keresik föl őket. A 
külföldi származású tanyalakók többsége e tanyatípushoz kötődik. A hobbi- és üdülőtanyák 
jellemzően jó állapotú, szép környezetben fekvő ingatlanok, háztartásaik fölszereltsége 
különböző modern eszközökkel erősen változó. E tanyatípus képviselői általában nagyon laza 
szállal kötődnek a tanyai lakossághoz, viszont egyes esetekben a külvilágra tárt kaput, értékes 
kapcsolatrendszerek lehetőségét, ezáltal az innováció forrását jelenthetik a formálódó tanyai 
társadalom számára. 

Városszéli, agglomerálódó tanyák. Egyes tanyás települések, elsősorban a városok 
belterületének közvetlen közelében megfigyelhető a mezőgazdasági tevékenységet nem 
folytató, kizárólag lakófunkciót betöltő háztartások sűrűsödése. Ezekre a tanyák átlagához 
képest kiemelkedő infrastrukturális ellátottság, a nagyarányú ingatlanfejlesztés és a modern 
háztartási eszközök fokozott jelenléte jellemző. Lakóik munkájuk és személyes kapcsolataik 
révén erősen kötődnek az anyatelepüléshez, a külterületi lakossággal és életformával viszont a 
legtöbb esetben semmilyen kapcsolatban nem állnak. Az ilyen háztartások által elfoglalt 
határrészek már semmi esetre sem tanyának, hanem inkább a települések növekedési 
területének tekinthetők, amelyek előbb-utóbb várhatóan jogilag is a belterület részévé válnak. 
 
 
3. A kiskunhalasi tanyavilág 
 

A tanyák fönnmaradásának potenciális hordozója az a sajátos „tanyai középréteg”, 
mely megélhetését több-kevesebb sikerrel a családi méretű gazdálkodásra alapozza. Ezek a 
gazdák életben tudták tartani a tanyai gazdaságot, bővítve a birtok nagyságát és fokozatosan 
kiépítve a mezőgazdasági gépparkot. Jellemzően specializált növénytermesztést vagy 
állattenyésztést folytatnak, s néhány példa a gazdálkodók összefogására, közös értékesítésre is 
akad. 

E réteg a Homokhátságon mintegy hétszáz, átlagosan kb. 50 ha területű tanyai 
gazdaságot üzemeltet. A családi gazdaságok elsősorban növénytermesztéssel foglalkoznak, és 
a külterületi mezőgazdasági gépállomány közel felét birtokolják (Farkas 2005). A gazdaságok 
számából arra lehet következtetni, hogy e réteghez mindössze néhány ezer ember, vagyis a 
külterületi lakosság elenyésző kisebbsége tartozik. 

A tanyai gazdaságok birtokmérete és árbevétele alapján számított üzemtípus-eloszlás 
szerint Kiskunhalas külterületén a térségi átlagnál jóval magasabb a családi jellegű 
gazdaságok aránya – az összes háztartás mintegy 13 %-a tartozik ebbe a kis méretű, de 
birtokosainak megélhetését valamilyen szinten biztosító üzemtípusba (Ibid). 2006 tavaszán 
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végzett, nyolc kiskunhalasi családi gazdaságra kiterjedő mélyinterjús terepkutatásunk 
tapasztalatai közül az alábbiakban egy ilyen gazdaság példáját ismertetjük. 

Kiskunhalas tanyáit egyfelől a kimondottan kedvezőtlen táji adottságok, másfelől 
viszont a jórészt éppen ezek következtében nagy arányban fönnmaradt szórványtelepülések 
jellemzik. Anyavárosuk a nagyvárosi központoktól viszonylag távol fekvő, fejlett szerepkörű, 
iparosodott térségi központ, nagy múltra visszatekintő mezővárosi és önszerveződési 
hagyományokkal. Tanyavilága – a többi kiskunsági tanyás területhez viszonyítva is – nagy 
változatosságot mutat. Művelési szerkezete sokszínű, a homokhátsági átlagnál jóval magasabb 
az állattartás aránya, továbbá kiterjedt erdő- és a legelőterületekkel rendelkezik. 

Határmenti helyzete és ipari üzemei egy részének leépülése ellenére Kiskunhalas nem 
tartozik a hanyatló városok közé. Bár jelentős mértékű a népesség elvándorlása, de a környező 
települések egyelőre biztosítják az ily módon elveszített népesség utánpótlását, és az 
iskolájukat befejező fiatalok körében viszonylag elterjedt a helyben maradás szándéka. 

A halasiak többségére jellemző, hogy folytat valamilyen mezőgazdasági 
tevékenységet. Ennek nagyságrendje természetesen nagyon széles skálán mozog, a belterületi 
baromfitartástól egészen az iparszerű, specializált termelésig. A termelési szerkezetben 
meghatározó szerepet töltenek be a munka mellett fönntartott, kiegészítő gazdaságok, 
melyenek tipikus képviselői a tanyával rendelkező, sőt sok esetben kint is lakó fiatal családok. 

Míg az elmúlt két évtized folyamán a távolabbi határrészeken nagyarányú 
tanyapusztulás figyelhető meg, addig a városhoz közelebb fekvő külterületek máig viszonylag 
sűrűn lakottak. A tanyák helyzetét és mozgásterét igen kedvezőtlenül befolyásolják a néhány 
kivétellel minden mezőgazdasági terméket érintő értékesítési nehézségek. Az utóbbi néhány 
évben ennek megoldására – a termelői értékesítési szövetkezetek (TÉSZ-ek) formájában – 
történtek ugyan ígéretes kezdeményezések, ám ezek mindmáig nem jártak jelentősebb 
eredménnyel. A tanyavilág nehézségeit tovább súlyosbítja a tanyai iskolahálózat fölszámolása 
(az utolsó külterületi iskola 1992-ben zárta be kapuit), a rossz közbiztonság, továbbá a talajvíz 
szintjének gyors ütemű csökkenése.  
 
 
3.1. Esettanulmány egy családi gazdaságról 
 

A család egy nemrégen épült, emeletes házban lakik Kiskunhalas egyik kertvárosias 
jellegű, a városközponttól viszonylag távol fekvő lakónegyedében. A jól fölszerelt, tiszta és 
rendes háztartásban három generáció, összesen hét személy él együtt: L. a megözvegyült 
családfő, három lányával – akik közül kettő elvált, egyikük, E. pedig hajadon – és három 
unokájával. 

Fő megélhetési forrásuk a húsbárány-tenyésztés. melyet a lakóhelytől térben 
elkülönülve, a belterület határától néhány száz méterre fekvő tanyájukban folytatnak. A 
mintegy másfél hektáron elterülő, négyszöges alaprajzú tanyaportát drótkerítés övezi, épületei 
pedig a kaputól néhány méterrel beljebb kezdődően, a telekhatár mentén húzódnak egészen a 
telek végéig. Ebben a hosszú épületegyüttesben van egy félkész, komfort nélküli lakóház, egy 
ebből leválasztott takarmánytároló, egy vécé, egy tyúkól, ezt követően pedig egy kis méretű 
hodályban ér véget. A tanyaudvarra bevezető földút másik oldalán, a hosszú épülettel 
szemben egy nagy méretű, több száz birka befogadására alkalmas hodály található. A 
tanyaudvar gondozott és esztétikus benyomást kelt, bár az épületek helyenként fölújításra, 
karbantartásra szorulnak. 

A 64 éves L. Halason született, gyermekkorát tanyán töltötte. Az általános iskola 
elvégzése után már elkezdett birkát tenyészteni, aminek szüleinek korai elhunyta vetett véget 
16 éves korában. Ekkor beköltözött a városba, és fémipari segédmunkásként dolgozott, 
közben pedig esti tagozaton elvégezte a mezőgazdasági és a közgazdasági technikumot. 
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Megszerezvén az ehhez szükséges végzettséget, fölvásárlói munkát vállalt, 1975-től pedig egy 
helyi termelőszövetkezet szarvasmarha-, később pedig birkatenyésztési ágazatának vezetője 
lett. 

1990-ben a termelőszövetkezet kft-vé alakult, L.-nek pedig egyik napról a másikra 
megszűnt a munkahelye. Ekkor a kínálkozó lehetőséget kihasználva 500 birkát bérelt addigi 
munkahelyétől, hodállyal együtt. A kezdeti nehézségek után a gazdaság néhány év alatt 
jövedelmezővé vált. A leadott bárányokból és gyapjúból származó jövedelemből, valamint a 
minimális összegű állami támogatásból a kilencvenes évek folyamán fokozatosan 
megvásárolta majd 800 darabra növelte az állományt, befejezte a még a nyolcvanas években 
elkezdett belterületi lakásépítést, megvásárolta a jelenlegi tanyát és fölépítette a nagyobbik 
hodályt. Kárpótlási jegyből és a volt kollégáitól vásárolt szövetkezeti résztulajdonok 
segítségével sikerült továbbá megvásárolnia 90 hektár legelőt és 50 hektár szántóföldet a 
tanyája határában. A takarmánytermelés problémájának megoldódása révén jelentősen 
csökkentek a gazdaság kiadásai. 

Az utóbbi évtizedben csökkent a gazdaság jövedelmezősége, amiért elsősorban a 
gyapjú fölvásárlási árának drasztikus csökkenése ill. a működési költségek folyamatos 
növekedése a felelős. Valamelyes javulás 2004-től következett be, amióta az addiginál 
magasabb uniós támogatásból részesülhetnek. Ennek eredményeképpen meg tudott vásárolni 
egy használt traktort, mely jelentősen megkönnyítette az anyagmozgatást. Kis mérete miatt 
azonban földmunka végzésére nem alkalmas, így a takarmány termelését továbbra is magas 
költséggel, bérmunkában kell végeztetnie. 

A gazdálkodást őstermelőként végzi, és E. lányával együtt tagjai a nemrégen 
megalakult helyi birkatenyésztő TÉSZ-nek is. 1995-ben leszázalékolták, nyugdíja még a 
minimálbér felét sem haladja meg. A bárányok leadása megoldott, évente háromszor – a 
három legnagyobb olaszországi ünnep előtt – kamion szállítja el őket a tanyából, és a 
fölvásárló azonnal vagy néhány napon belül kifizeti az árut. 

A birkák gondozását E.-vel együtt látja el, a tanyát pedig egy kint lakó, idős rokon 
őrzi. A ritkábban ismétlődő nagyobb, több napos munkák (nyírás, körmölés, sántázás) idején 
viszont mindketten kint alszanak, és napszámosok segítségét is igénybe veszik. A jelenlegi 
gyakorlat szerint – a nagy munkák kivételével – megosztják egymás között a reggeli és a 
délutáni műszakot, így jut idejük pihenésre, kikapcsolódásra ill. a gazdasággal kapcsolatos 
tervezési, könyvelési és pályázati tevékenységre is. Gondot jelent, hogy a jószággal járó nagy 
mennyiségű, nehéz fizikai munkát sem az idős, tönkrement karral és derékkal dolgozó L., sem 
huszonéves lánya nem bírja teljes értékűen ellátni. 

A probléma megoldását abban látják, hogy a jövőben belekezdenének a kevesebb 
munkával járó, jobban gépesíthető szarvasmarha-tenyésztésbe, ebben is megmaradva a 
növendék állatok értékesítésénél. Egy további tervük a tanyai lakóház kibővítése és 
komfortosítása, majd ezt követően a teljes kiköltözés. Szükség volna még egy fedett 
szénatárolóra is, ám a nemrégiben megszigorított biztonsági előírások miatt ez akkora 
költséggel járna, amekkorát a közeljövőben előreláthatólag nem lesznek képesek kitermelni. 

Szeretnének egy nagyobb gépet is vásárolni, mellyel maguk is elvégezhetnék a 
talajmunkákat, s így jelentősen csökkentenék a szántóföld művelésével járó kiadásokat, 
miáltal a továbbiakban nem lennének ráutalva az évről évre igényelt támogatási összegekre. E 
cél eléréséhez azonban még kb. öt éven át szükségük van a jelenlegi támogatási rendszerre, 
melynek fönnmaradása azonban az Európai Unió jelenlegi agrárpolitikája mellett nem látszik 
túl valószínűnek. 

E. 27 éves, a hódmezővásárhelyi főiskolán végzett, agrármérnöki szakon. Ezután 
középvezetőként helyezkedett el egy jól menő, a lótenyésztéshez kapcsolódó külföldi cégnél, 
viszont három hónapi munkaviszony után őstermelőként visszatért a családi gazdaságba. A 
közeljövőben kintlakással, egyéni vállalkozóként akarja folytatni az állattenyésztést, és 
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pályázati pénzből ki akar alakítani egy modern, gépesített szarvasmarha-hízlaló részleget. A 
birkaállományt szinten szeretné tartani, és édesapja nyugalomba vonulását követően 
gondozásukra egy alkalmazott fölvételét tervezi. A fejlesztést néhány éven belül, az uniós 
támogatások megszűnése előtt akarja végrehajtani, mert számítása szerint azután már nem 
lesz rá esélye. 

Fölmerül a kérdés, hogy miért dobja el magától egy fiatal, diplomás lány a jól fizető, 
szakmájának megfelelő munkahelyet azért, hogy egy kockázatos, ráadásul nehéz fizikai 
munkával is járó tevékenységbe kezdjen. Elmondása szerint E. egyik legfontosabb 
motivációja a függetlenség iránti vágya és a tanyai élet szeretete volt: „[...] itt nincs mást 
hibáztatni, az ember a maga ura, amit elront elront, amit nem ront el nem ront el... Szabadság. 
Szabadságot ad nekem.” Ezt a független, erős személyiséget tükrözi a párválasztással 
kapcsolatos véleménye is: „A páromat nem annak képzelem, aki kijön oda és átveszi az 
irányítást, hanem olyannak képzelem, aki máshol a saját életét viszi tovább és ő is egy... 
Számomra fontos ez a több lábon állás. Ő is egy lábat tudna adni a család alá.” 

Egy másik fontos motivációs tényező az édesapa teljesítményének értékelése, a 
semmiből fölépített birtok értékének tudata és továbbvitelének szándéka: „Azért a juhászat, 
mert itt van egy fölépített kis birodalom, ami szerintem hatalmas eredmény aputól, hogy ezt 
így össze tudta hozni, és nagyon jó. (Nevet.) És nem szeretném veszni hagyni. Én ha csak 
ennyit föl tudok építeni, amit ő az életében, akkor már elégedett és büszke lennék. És egy 
olyan biztos hátteret tud most nyújtani, amit ha nem próbálnék meg kihasználni, egész 
életemben bánnám.” 

Egy további indoka E.-nek a gazdálkodás folytatására az, hogy megélhetési forrást lát 
benne saját maga számára. Bár tisztában van az önállóság kockázatával, úgy tűnik, 
kalandvágya ellensúlyozza az ebből fakadó félelmeket: „Így se mondom azt, hogy megvan a 
havi 100 vagy 110 itt, de itt legalább a remény megvan rá, hogy...” „Már így is eleve kihívás, 
meg a bizonyítási vágy bennem van, tehát van motiváció kellően... Folytatnám. Úgy érzem, 
folytatnám.” „Most az EU-s pénzek tartanak fönn a vízen minket, és ha ezek nem fognak 
jönni, elsüllyedünk. És valószínű, hogy nem fognak jönni, tehát addig a ... 4-5 éven belül 
ennek jövedelmező gazdaságnak kell lennie. Ha nem, akkor bukta.” „Azt nem látom, hogy 
meggazdulnánk belőle, azt látom, hogy megélni meg tudnék belőle, és a mai világban már ez 
is szó.” „Izgalmas, meg úgy érzem, hogy más embereknek nincs erre lehetősége. És ez biztos, 
hogy így van. (Nevet.)” 

Édesapja kezdetben erősen ellenezte, hogy E. a családi gazdaságban dolgozzék, mert 
féltette lányát a nehéz és kockázatos munkától. Ez az ellenérzés még mindig él benne, de az 
erős elhatározás és az eddig elért eredmények láttán mára belenyugodott lánya szándékába: 
„Nem sok apa szereti, hogy a lánya vasvillával rohangál a tanyán. (Nevet.) De szerintem látja, 
hogy megy és tudom, és... és amit bevállalok, arra képes vagyok.” 

Elhatározásának súlyát tovább növeli, hogy meglehetősen borúlátó a hazai agrárium, s 
azon belül is a kisüzemi gazdaságok helyzetével: „Úgy érzem, hogy most nincs emögött 
állami támogatás semmi.” „Ez egy mezőgazdasági ország, ez mindig is az volt, és ha 
atomháború nem jön, akkor az is marad. És szerintem nagyon elkelne, hogy több támogatás... 
Mert én úgy látom, hogy most arra megy ki minden, hogy... újra ez, hogy legyenek nagyok. 
És ez, ha megnézzük, ez több tíz éve ugyanígy volt: szétosztjuk, fölnagyolódunk, akkor 
megbukunk, és akkor újra szétosztjuk. És én most úgy érzem, hogy pont abba a részébe esek, 
amikor irtják ki a kisgazdálkodókat, irtják ki a családi gazdálkodásokat...” 

 
 

4. Záró gondolatok 
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Sajátos személyiségvonása E.-nek az az ösztönös, szinte öntudatlan, árral szemben 
való úszás, amelyet a terepkutatás során más halasi gazdák esetében is megfigyeltünk. Bár 
teljesen tisztában vannak a kedvezőtlen politikai és gazdasági környezettel, mégsem 
panaszkodnak rá, hanem valamiféle kellemetlen tényként, adottságként kezelik, és szó nélkül 
igyekeznek túlélni, a fölszínen maradni – miközben fél szemmel már az új lehetőségeket, a 
kibontakozás útját keresik. E kollektívnak tűnő beidegződés talán a minden csapás után 
újrakezdeni képes paraszti mentalitás maradványa, mely a paraszti életforma fölszámolódása 
után is tovább él a társadalom mélyrétegeiben. 

Föltevésemet erősíti Kiskunhalas erős mezővárosi, sőt redemptus kun hagyományának 
ténye, melyek identitáselemei minden bizonnyal jelen vannak még a halasiak tudatában (A. 
Gergely 1996). A mezővárosi településforma megszűnéséből ugyanis nem következik a rájuk 
jellemző hagyományok, attitűdök és mentalitás eltűnése – ahogyan L. idős korára fokozatosan 
újra meg tudta közelíteni gyermekkori tanyai életmódját, úgy ezek a parasztpolgári 
beidegződések is hosszú lappangás után felszínre törhetnek az egykori mezővárosok lakóiban, 
gazdasági tevékenységüket, közösségi életüket, s ezáltal településük sorsát is. 

A címben szereplő kérdésre, miszerint fönntartható-e a tanyai településforma, az 
országos gazdasági és politikai viszonyok fényében egyértelműen nemmel kellene válaszolni. 
A homoki tanyákon működő családi gazdaságok, s elsősorban az ezek mögött álló kulturális 
ill. emberi erőforrások tükrében azonban halványan fölsejlik egy másik, a fél évezreddel 
ezelőtti eseményekhez hasonló alternatíva: egy lassan, árral szemben formálódó „tanyai 
középréteg” – és a körülötte szerveződő, egykoron megújuló tanyavilág víziója. 
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