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családi biogazdálkodás együttműködő, 
dán színvonalú, exportképes rendszerét. 

Mindez számos kérdést vet fel. Járható 
út-e a régi? Van-e bennünk olyan erős felis-
merés és elszántság, mint gróf Károlyi Fe-
rencben 260 éve? Ki legyen a kezdeménye-
ző, az állam? Netán egy mai „gróf”? S kik 
lennének az új telepesek? Csak a helyiek, 
vagy mások is? Az elvárható, hogy minden-
képpen hozzáértők legyenek. Ugyanakkor 
némi nyitásra volna szükség, mert úgy tűnik, 
a valamikori erőszakolt urbanizáció ellenté-
teként jelentkezik egy társadalmi igény – 
főként a fiatalok között – a vidéki önellátó, 
természetes lét és életminőség felé. Érzé-
kelhető egy spontán visszaáramlás is, me-

lyet célszerű támogatni (pl. Magfalva, 
„tündérkertek” stb.). A mai információs tár-
sadalomban elképzelhető ez a visszaáram-
lás, és az is, hogy a családban csak az egyik 
felnőtt legyen mezőgazdász.

A társadalmi élet az új 16-30 családos 
bokortanyán a hagyományos háromgene-
rációs összetételt igényli, közösségi hely-
séggel (elemi iskola, mely egyben kápolna 
és találkozóhely). A bokortanya előnye az 
egyedivel szemben a nagyobb biztonság 
és a mobilitás, például a szabadidő eltölté-
sében, vagy az utazás nagyobb szabadsága, 
hiszen a közösség ebben rendszeres köl-
csönös segítséget adhat tagjainak. 

Az ökológiai szemlélet az építésben (is) 
érvényesül. Az épületek ún. passzív házak 
helyben kitermelt földfalakkal, a födémen 
az árnyékos oldalon vas tag klimatizáló föld-
feltöltéssel, a napos oldalon megúju lóener-
gia-hasznosító felülettel. Az alaprajzok a 
hagyományos há romosztatú tornácos ta-
nyasi ház továbbfejlesztései. Új elem a 
nappali- és fürdőszoba, s a gyerekek és 
ven dégek elhelyezésére hasznosított tetőtér. 
A belte lekre sok további ötlet van, mert a 
Makovecz Imre által létrehozott, a vidékfej-
lesztésben elkötelezett Kós Kásoly Egyesülés 
Ván dor is kolájának felvételi feladata 2012-
ben a bel telek építészeti megoldása volt. A 
lakóegységek létrehozását bérlakás építési 
konstrukcióval kellene ösztönözni (a bi-
zonytalan „Ócsa-program” helyett), megtart-
va a ka lákaépítés közösségteremtő szokását. 

6. ábra • Lakóház alaprajzi vázlata

Az ismertetett tervkoncepció személyes 
indítékból született. A megújulóenergia-
felhasználás szakértője Kujbus Attila mér-
nök volt. A további munkákhoz, a a gazdál-
kodási munkarész kidolgozásához gyakor-
ló biogazda szakértő bevonása szükséges.  
Köszönettel tartozom Lezsák Sándor elnök 
úrnak eddigi biztató segítségéért. 

Szeretném, ha a terv és ez az írás másokat 
is inspirálna, meglátnánk a hernyóban a 
lepkét, az ősök szellemét, hiszen mindez 
egyszer már (más céllal) megtörtént. 

THE VISION OF MODERN 
AND ORGANIC HOMESTEADS,
CARRYING THE TRADITION FORWARD
Csaba Bodonyi has developed a concep-
tual development plan aiming to modern-
ize the clusters of Hungarian homesteads, 
called bokortanya, peculiar for the Nyíregy-
háza region. Economically, socially and ad-
ministratively speaking, these clusters of 
homesteads have evolved a strong eco-
logic and organic cohesion by the 21st cen-
tury. Most importantly, they exist indepen-
dently from the network, having achieved 
self-sufficiency based on renewable energy 
resources; they specialize on exploiting the 
market potential of organic agriculture; and 
they have successfully put the ecological 
approach into practice through communi-
ty-owned fleet of machinery, warehouses 
and community buildings.

A MAGYAR TANYA
TANYÁK AZ ALFÖLDI TÁJBAN

Csatári Bálint 

tanyás mezőgazdasági kultúra kiteljesedé-
séhez, amit csak fokozott, hogy a filoxéravész 
idején a homokon a szőlők ellenálltak a 
fertőzésnek. Így ekkor a nagy szőlőtelepíté-
sek is gerjesztették a tanyás szórványok ke-
letkezésének további folyamatát. 

A tanyák csaknem fél évszázados virágzá-
sa után már az 1930-as években megindult 
a nagyszámú tanyán lakót kibocsátó, ún. 
anyavárosoktól (pl. Szeged, Kecskemét) tá-
vol eső külterületek besűrűsödése; tanya-
központtá, zárt faluvá alakulása (pl. Móraha-
lom). 

Az államszocializmus első időszakában, az 
1950-es években pedig egyenesen megtil-
tották új tanyák építését. Akkor több mint 
száz, önálló igazgatással rendelkező, ideoló-
giai alapokon is szerveződő szocialista 
nagyüzemeknek települési teret biztosító, 
mesterséges „tanyaközséget” hoztak létre. 
Ezzel megkezdődött a kisparaszti jellegű, 
vegyes gazdálkodási formákon alapuló, 
részben árutermelő, részben önellátó tanyák 
gyorsuló ütemű megszűnése, felszámolása 
és felszámolódása. Akkor több mint egy 
millió fő élt az Alföld településeinek külterü-
letén. Ma alig több, mint kétszázezer. 

A Kiskunság homokvidékén azonban, 
egyrészt az igen nagy tanyasűrűség, más-
részt pedig a nagyüzemi megoldásokkal 
nehezebben művelhető, mostoha gazdál-
kodási környezet miatt, sokkal inkább fenn-

maradt, és részben tovább élt a tanyavilág. 
Ennek oka a tanyák és a táj különösen erős 
kapcsolatában, sajátos viszonyában kere-
sendők. 

Tanyák a tájban

A jórészt kedvezőtlen adottságú homoki 
váztalajokon csak állandó gazdálkodói je-
lenléttel, intenzív és okos földműveléssel, 
állattartással lehetett valódi sikereket elérni. 
A tanya ehhez biztosított megfelelő teret. A 
megtelepült szórványok lakói a táj minden 
részletét, mikro-morfológiai, ökológiai adott-
ságát igyekeztek kihasználni. A lakóépületek 
általában a térszín néhány méterrel maga-
sabb dombhátait ülték meg.

Egy „átlagos” tanyaportához – a futóho-
mok megkötésében is szerepet játszó – sok-
féle faállomány tartozott, szőlővel, gyümöl-

Az Alföld fejlődésének kulcstelepülései a 
tanyák. A Duna-Tisza közén, a Nyírségben, 
korábban a Nagykunságban és a Hajdúság-
ban különösen hangsúlyos volt e szórvány-
település-forma tájalakító szerepe. A „ma-
gyar tanya”, mint sajátos, vidékies (rurális) 
településforma, már az 1930-as évek európai 
nemzetközi szakirodalmában is megkülön-
böztetett jelentőségű fogalomként jelent 
meg. Különös empátiával írt róluk például 
den Hollander is. 

Ennek oka, hogy ezek az alföldi szórvá-
nyok eredetüket tekintve nem hasonlítha-
tók nyugat-európai társaikhoz. Azoknál jóval 
később, ún. hézagkitöltő szórványként ke-
letkeztek. A Kiskunságban a nagy, nem rit-
kán több ezer négyzetkilométeres – jórészt 
lakatlan, mezőgazdaságilag korábban szin te 
csak legeltetéssel hasznosított – közigazga-
tási területtel rendelkező mezővárosokból 
rajzottak ki e tanyákra a vállalkozó kis- és 
kö zépparasztok. Először földet béreltek, majd 
tanyát emeltek, és sokoldalúan hasznosítva 
a tájat – gazdálkodtak. A szőlő-, gyümölcs- 
és zöldségkultúra elterjedésével, a XIX. szá-
zad közepétől, az egyébként igen kedvezőt-
len adottságú homokos váztalajokon is vi-
rágzó kertes tanyák tízezrei keletkeztek. 

A vasutak kiépülése, a hűtővagonok meg-
jelenése, a konzervipar megtelepülése után 
az Osztrák–Magyar Monarchia védett belső 
piacának jelentős kereslete is hozzájárult a 

Klasszikus, dombhátra épült tanyasor
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csössel és konyhakerttel együtt. A porta 
mélyebb fekvésű részén kisebb rét, vagy 
kaszáló terült el. Gyakran ugyanott némi 
szántó is volt, illetve az állatok tartására al-
kalmas terület, ami az egész tanyai gazdaság 
által művelt tér szervestrágya-utánpótlását 
is biztosította. 

Az „átlagos” vegyes gazdálkodású, gyak-
ran elsősorban önellátó tanyák mellett fo-
kozatosan alakultak ki különböző áruterme-
lési specializációval rendelkező tanyás 
mikrokörzetek (pl. Szatymaz és környéke: 
őszibarack; Kecskemét: sárgabarack; Solt-
vadkert-Kecel-Kiskőrös: szőlő, bor; Jakabszál-
lás: földieper; Kerekegyháza: baromfito jás; 
Kunszállás-Kiskunfélegyháza: fóliás zöldség; 
stb.). Utóbbi esetében például igen intenzív, 
a korábbi tanyás gazdálkodási formáktól 
teljesen idegen területhasználat alakult ki. 

A nagyüzemi gazdálkodás általánossá 
válása (1960–1970), az évtizedekig érvényben 
lévő általános tanyai építési tilalom (1950–
1986), majd a Duna-Tisza köze talajvízszint-
jének fokozatos csökkenése (kb. 1980 óta), 
és ezzel együtt a gazdálkodási lehetőségek 
beszűkülése a tanyavilág jelentős pusztulá-
sát eredményezte. Ez a folyamat a vizsgált 
táj és a tanyák korábbi harmonikus viszo-
nyának jelentős átalakulásához is hozzájárult. 

Tanyák tízezrei néptelenedtek el, a meg-
maradtak jó része pedig a táj nagy részén a 
további pusztulás jeleit mutatja. Terepi fel-

méréseink szerint (1. táblázat) a legfonto-
sabb megtartó erő a megszokás, a kényszer.

A mai tanyáknak csak alig ötöde rendel-
kezik komoly gazdálkodási alapokkal, re-
gisztrált mezőgazdálkodási üzemformával. 

A felhagyott tanyaportákat visszafoglalja 
a természet. A pusztulás elkeserítő jelei sok 
helyen láthatóak, ráadásul a korábban ápolt 
tájat az inváziós növényfajok veszik birtokba, 
sokaknak allergiás betegségeket okozva. 

Új elemek és változások

A városok környékén és egyes magas eszté-
tikai értékű tájrészletekben azonban egy 
dinamikus átalakulás is elkezdődött. Az 
egykori tanyás városok belterülethez közeli 
tanyás részei a városkörnyéki szuburbán 
területfoglalás részeivé válnak, és magas 
presztízsű lakóépületek egyedi lakókörnye-
zetévé alakulnak át. A Duna-Tisza köze na-

FARMHOUSES 
IN THE GREAT HUNGARIAN PLAIN
 Traditional Hungarian farmhouses used to 
dominate the landscape in certain areas of 
the countryside. In the 1950's, the govern-
ment banned the construction of new 
farmhouses, marking the start of the fast 
decline of this lifestyle characterized by a 
close relationship with the  land, mostly 
self-supporting, but also producing for a 
common market. At that time, more than 
one million people lived in loose-knit com-
munities on peripheral lands around settle-
ments in the Great Hungarian Plain. Today, 
barely 200,000 remain. The farmhouse, an 
iconic expression of the harmony between 
man and landscape for centuries, has been 
almost completely abolished and ceased 
to offer a means of living and viable per-
spectives. With most of its population em-
poverished or aged, the world of farm-
houses slowly crumbles into oblivion. 
Young farmers and entrepreneurs who are 
engaged in environmentally friendly farm-
ing have no access to sufficient subsidies to 
initiate the rehabilitation of the once dy-
namic and valuable network of farmhouses. 
However, farmhouses located on protected 
areas receive sufficient funding for the 
conservation of structures and the recent 
development of green tourism and eco-
friendly outdoor recreation offers a new 
light of hope.

megszokás 453 tanya 57,9%

megélhetés 350 tanya 44,6%

természet közelsége 235 tanya 30,0%

anyagi korlátok 164 tanya 20,9%

emberi kapcsolatok 123 tanya 15,7%

összes megkérdezés 784 tanya 100%

1. táblázat • A tanyához, a talajhoz való kötődés okai 
(Forrás: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, saját adatgyűjtés.)

önellátás 368 tanya 48,3%

a tágabb család ellátása 82 tanya 10,8%

rendszeres piacozás 100 tanya 13,1%

nagy tételű árutermelés 140 tanya 18,4%

nincs érdemi gazdálkodás 72 tanya 9,4%

összes megkérdezés 762 tanya 100%

2. táblázat • A tanyán folytatott mezőgazdasági tevékenység jellege
(Forrás: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, saját adatgyűjtés)

Fent: változatos talajú tanyás tájrészlet • lent: sűrűn települt, intenzív zöldségtermesztő tanyák

Lakatlan, elhagyott tanya Pusztuló tájrészlet a Kiskunságban

gyobb városainak egyes külterületi részei 
erőteljesen, az egykori táji-építészeti örök-
séget figyelmet kívül hagyva épülnek át. 
Ezek az elzárkózó, nagyméretű lakóépületek 
ma szásával nőnek ki a földből. Beláthatatlan 
környezeti károkat okozhatnak, hiszen az 
általuk nyújtott luxuskörülmények táji ter-
helése felmérhetetlen. Kedvezőbbnek ítél-
hetők a tanyai turizmus vagy a rekreációs 
céllal használt tanyák, második otthonok 
esetei. Ezeknél a táj eredeti tanyás környe-
zetének, részben a tanyás gazdálkodásnak 
a megőrzése, másrészről a zöld turizmus a 
legfontosabb érték és vonzerő. Az utóbbi 
években a hazai vidékfejlesztési alapokból 
célzott tanyatámogatási programok indul-
tak, nagy érdeklődés és pályázati aktivitás 
mellett. 

Mint rövid áttekintésünkből és a közbe-
ékelt illusztrációkból kiviláglik, a táj és az 
ember harmonikus viszonyát bő évszáza-
don át kifejező és megjelenítő tanya, mint 
megélhetést és perspektívát nyújtó gazdál-

kodási forma, szinte teljesen átalakult. Az 
egykori mezővárosok kialakulásuk idején 
igen progresszív, táji és települési rendszer-
ként is működőképes tanyavilága teljesen 
megszűnt. A többségében elszegényedett, 
elöregedett tanyai népesség már nem ké-
pes megújítani e tájba illő településformát. 
A környezetkímélő mezőgazdasághoz alkal-
mas fiatal gazdálkodók és vállalkozók pedig 
nem kapnak elegendő támogatást ahhoz, 
hogy az egykori igen értékes tanyás vidék 
komplex tájrehabilitációja segítségükkel 
elkezdődhessen. A szárazodás növekedése 
és a talajvízszint süllyedése csak fokozza a 
táj további degradációját. A városok környé-
kének külterületén mind a gazdagság, mind 
a szegénység komoly veszélyeket hordoz 
az egykori tanyás területek jövőjét illetően. 
A természetvédelem illetékességi területein 
a tanyák fennmaradásának értékmentő tá-
mogatása reménykeltő, akárcsak a zöld tu-
rizmus és a természet értékeit mértéklete-
sen használó rekreációs funkció bővülése. 

Tanyai vendéglátó és látogatóközponttá alakított egykori tanya
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gyobb városainak egyes külterületi részei 
erőteljesen, az egykori táji-építészeti örök-
séget figyelmet kívül hagyva épülnek át. 
Ezek az elzárkózó, nagyméretű lakóépületek 
ma szásával nőnek ki a földből. Beláthatatlan 
környezeti károkat okozhatnak, hiszen az 
általuk nyújtott luxuskörülmények táji ter-
helése felmérhetetlen. Kedvezőbbnek ítél-
hetők a tanyai turizmus vagy a rekreációs 
céllal használt tanyák, második otthonok 
esetei. Ezeknél a táj eredeti tanyás környe-
zetének, részben a tanyás gazdálkodásnak 
a megőrzése, másrészről a zöld turizmus a 
legfontosabb érték és vonzerő. Az utóbbi 
években a hazai vidékfejlesztési alapokból 
célzott tanyatámogatási programok indul-
tak, nagy érdeklődés és pályázati aktivitás 
mellett. 

Mint rövid áttekintésünkből és a közbe-
ékelt illusztrációkból kiviláglik, a táj és az 
ember harmonikus viszonyát bő évszáza-
don át kifejező és megjelenítő tanya, mint 
megélhetést és perspektívát nyújtó gazdál-

kodási forma, szinte teljesen átalakult. Az 
egykori mezővárosok kialakulásuk idején 
igen progresszív, táji és települési rendszer-
ként is működőképes tanyavilága teljesen 
megszűnt. A többségében elszegényedett, 
elöregedett tanyai népesség már nem ké-
pes megújítani e tájba illő településformát. 
A környezetkímélő mezőgazdasághoz alkal-
mas fiatal gazdálkodók és vállalkozók pedig 
nem kapnak elegendő támogatást ahhoz, 
hogy az egykori igen értékes tanyás vidék 
komplex tájrehabilitációja segítségükkel 
elkezdődhessen. A szárazodás növekedése 
és a talajvízszint süllyedése csak fokozza a 
táj további degradációját. A városok környé-
kének külterületén mind a gazdagság, mind 
a szegénység komoly veszélyeket hordoz 
az egykori tanyás területek jövőjét illetően. 
A természetvédelem illetékességi területein 
a tanyák fennmaradásának értékmentő tá-
mogatása reménykeltő, akárcsak a zöld tu-
rizmus és a természet értékeit mértéklete-
sen használó rekreációs funkció bővülése. 

Tanyai vendéglátó és látogatóközponttá alakított egykori tanya
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EGY HÓNAP SZALMAKÉVÉK KÖZÖTT
BESZÁMOLÓ 
A NAGYAPÁM HÁZA PROGRAMRÓL

Juhász Balázs
 

„Mert azt tanultam mindenütt, azt láttam 
minden nagy nemzetnél, hogy az apák 

dolgát folytatják az utódok…” 
Kós Károly

Szükség van a hagyományok felderítésére, 
megőrzésére, de legalább ilyen fontos az 
ismeretek továbbadása. Népi műemléke-
ink sorsa és léte a jogszabályi, anyagi kere-
teken túl ezektől a gyakorlati módszerektől 
is függ. Ki fogja, és főleg ki tudja majd eze ket 
az épületeket karbantartani, felújítani?  Ki 
tudja majd továbbadni a mesterségbeli 
tudást, a hagyományos házépítési techno-
lógiákat? A Falufejlesztési Társaság Nagy-
apám háza hiánypótló programja azokat a 
személyeket, közösségeket kívánta meg-
találni és megerősíteni, akik még e régi 
tudás birtokában vannak. A tradicionális 
népi kultúra bölcsessége ugyanis nem ért-
hető meg a hagyományos építési techni-

Még nem bukott ki a nap a szőlőhegy 
mögül, mikor a hatszemélyes pick-up be-
gördült a hegypásztor pincék közé, a Pász-
tor Szálláshoz. Itt laktam én, az oszkói sző-
lőhegyen. A kocsiból kiszállt öt marcona, 
fáradt alak. Táskáikból megtöltötték a hűtőt. 
Friss kávét pakoltam eléjük, majd pár rövid 
mondat után beszálltunk az autóba. Spani-
ferek, vasvillák, utánfutó rendben. Indulha-
tunk ki a mezőre. Öngyújtókattanások. A 
cigarettafüst hamar megtöltötte a kocsit. 
A lehúzott ablakokon át beáramló hűvös 
levegő lemosta az arcunkról az álmot. Meg-
kezdődött a munka.

 
Az Oszkón töltött négy hét bármelyik reg-
gelének mozzanatai lehettek volna ezek. 
Inasnak érkeztem július közepén a Hegy-
pásztor Körhöz, a Vasi Hegyhátnak ebbe a 
kis falujába, hogy egy szűk hónap alatt 
annyi tudományt és tapasztalatot lessek el 
az itteni népek építészetéről és az itt lakó 
emberekről, amennyit csak tudok. Első 
feladat a Hegypásztor Körrel való ismerke-
dés volt. Ez a lassan harmincéves civil szer-
 vezet foglalkozik a környék legjellegzete-
sebb régi építményei, a meszelt borona- és 
paticsfalas, zsúppal fedett szőlőhegyi pin-
cék védelmével. Ennek az értékmentésnek 
a legelső lépése a hagyományos építé si 
technológiáknak a megtanulása és helyes 
alkalmazása. A szervezet egyik legjelentő-

kák ismerete nélkül. A pályázat útján kivá-
lasztott fiatal „inasok” négy hétre egy-egy 
mester mellé kerülnek, részt vesznek egy 
műemléképület, tájház, malom vagy pa-
rasztház felújításában, kivitelezési munkái-
ban. Közvetlen tapasztalatot gyűjtenek a 
népi építőmesteri munkákról, a hagyomá-
nyos kőműves technológiákról. Az ICOMOS 
Ma gyar Nemzeti Bizottság 2013-ban Példa-
adó Műemlékgondozásért díjban részesítet-
te a Falufejlesztési Társaságot a régi mes-
terségek továbbörökítéséért szervezett 
program megvalósításáért.

A Falufejlesztési Társaság 1989-ben alakult 
meg Kemény Bertalan (1928-2007) tervező-
mérnök kezdeményezésére. Aktívan támo-
gatta a településszövetségek létrejöttét, a 
falugondnoki szolgálatok beindítását, a 
kis települések hagyományainak és helyi 
közösségeinek megőrzését, a népfőiskolai 

hagyományok felelevenítését. Útjára indí-
totta a Csütörtöki iskola néven ismertté vált, 
a mai mapig sikeres civil fórumot. Az ő ér-
deme a mai falu- és tanyagondnoki hálózat. 
Hitte, hogy az életképes vidékhez nemcsak 
népességmegtartó képesség, hanem képes-
ségmegtartó népesség is szükséges. Úgy 
vélte, hogy az embereket kell ösztönözni, 
helyzetbe hozni, vagy az egymással kölcsö-
nös együttélésben lévő szervezésre meg-
tanítani, ami aztán elindítja azt a növeke-
dést, azt a szervezést, amely abban a kö-
zösségben természetes úton tovább tud 
épülni és alakulni. A 2008 januárjában 
meg újult társaság továbbra is Kemény Ber-
talan szellemében, és módszertani öröksé-
ge nyomán folytatja munkáját. Célja – az 
elnök, Krizsán András szavaival – „az inno-
vatív, megújuló magyar falu jövőképén 
munkálkodni úgy, mintha háromszáz évig 
élnénk…”
 


