
Csatári Bálint:

Új településformáló
folyamatok a Kiskunságban

Vizsgálatunk objektuma a település színtere, kerete és eredménye is
a teljes gazdasági társadalmi átalakulásnak. Azok a településformáló fo-
lyamatok pedig, amelyeket előadásomban vázolni kívánok ezeket a "szín-
tereket" és "eredményeket" befolyásolják. Célom az, hogy ebben az átte-
kintésben két problémán töprengjek

- egyrészt azon, hogy léteznek /létezhetnekAe ma is tájhoz, etnikum-
hoz is köthető sajátos településformák, ill. a címben jelzett településformá-
ló folyamatok.

- másrészt, ha igen, ha nem ezeket mindenképpen ismernünk kell,
mert

- mint Andrásfalvy Bertalan nemrég írta intézetünk folyóiratában: "Az
ismeret tesz képessé arra, hogy egyáltalán érzelmi kötődés, szeretet tá-
madjon fel az egyénben. Csak az lesz elkötelezettje az országnak, aki is-
meri és elkötelezettje a maga szűkebb szülőföldjének, helyi közösségének
is." Vagy, ahogy egy földrajztudós, Bulla Béla ezt másként fogalmazta: "Az
olyan magyar tájneveknek mint Sárrét, Hegyköz, Kiskunság... népessé-
günk tudatában mélyen gyökerező földrajzi tartalmuk van."

Ezek tehát azok a néprajzi, - földrajzi - táji egységekre vonatkozó be-
vezető gondolataim, amelyeket tekintve napjainkban mindkét "rajzos" tu-
dományágnak jócskán vannak adósságai. Talán a közös gondolkodás, töp-
rengés róluk előrevihet, s törleszthet belőlük. A Kiskunság, avagy termé-
szeti tájegysége a Homokhátság mai településhálózata ugyanis nemcsak
egyszerűen magán viseli a "régi" bélyegeit, hanem szabályosan - sok ele-
mét tekintve - megújul. Előadásomban ezeket kívánom sorravenni.

A tanyák
Ez a valóban sajátos településforma, amelyet csaknem teljes története

alatt mindig tiltani igyekezek, ma egyre inkább átalakul, s térben a vizs-
gált területünkre koncentrálódik, itt marad fenn leginkább. 1985-ben
Bács-Kiskun megye 41 falujában volt még mindig 25 százalék felett a kül-
terüleit népesség aránya. Jó kétharmaduk a Kiskunságban található, a ta-
nyai népességfogyás mérséklődése pedig éppen a jászkun-etnikum terüle-
ténjellemző, részben a Kiskunfélegyházából részben a Kiskunmajsából ki-
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l.ábra: A tanyák használata

szakított, önállósított községek külterületén és természetesen Kecskemét
környékén. A szóló és gyümölcstermelés, s a később teret nyerő fóliás zöld-
ségkertészet, illetve a magas arányú tanyai népesség kedvező teret bizto-
sított az alacsonyabb fokú társulások, a szakszövetkezetek számára. En-
nek eredményeként a Homokhátságnak több mint a harmadát ma is a ta-
nyák körüli tagi gazdaságok művelik. Megőrizték így a gazdasági alapju-
kat a tanya lakó- és munkahelyi funkcióinak térbeli együttesét. Továbbé-
lésüket - később tisztázandó persze, hogy itt hangsúlyozottan nem túlélés-
ről van szó - a Kiskunság területén segítette a megye e települési sajátos-
ságára figyelő politikája is. 1971-ben hozta a Megyei Tanács azt a határo-
zatot, hogy a tanyák felszámolódását sem siettetni, sem gátolni nem sza-
bad. Úgynevezett fejlesztendő külterületi lakott helyeket jelöltek ki, s bár
csökkenő mértékű állami támogatással, de azóta is tart a villamosítás, a
mozgó-bolt hálózat kiépítése, sőt 1986 óta /hivatalosan is/ csaknem száz
teljesen új tanyára adtak ki építési engedélyt.

A tanyán folyó agrártevékenység, a lassan, de mégis érezhetően mo-
dernizálódó életkörülmények tehát, kétségtelenül bizonyítják ennek a tra-
dicionálisan magyar /talán etnikumhoz is kötődő/ településformának az
élet- és alkalmazkodóképességét. A közelmúltban végzett tanyafelméré-
sünk is igazolja
ezt, lássunk ada-
taiból néhányat,
a fentieket alátá-
masztandó:

- Nő a tanyai
népesség kon-
centrációja. Már
1980-ban is a kül-
területi lakosok
több mint a fele a
megye települé-
seinek azon 16
százalékában la-
kott, ahol a külte-
rületi népsűrű-
ség 30-50 fő/négy-
zetkilométer volt.
1988-ra a jó for-
galmi helyzetű, a
gazdálkodási ha- J E L M A G Y A R Á Z A T :

g y o m á n y o k a t l. állandóan lakott tanya
TTiPiníiít/i vacrv n 2. lakott tanya, de a tulajdonosának van falusi háu is
m e g U J l t O , v a g y a 3 elsősorban gazdálkodásra használt tanya
V á r o s o k h o z Való <• hobby és üdulötanya

5. nagyüzemi tulajdonú tanya
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kötődés alapján átalakuló tanyás falvakban alig csökkent ez a szám /Hel-
vécia 38,1 fő/négyzetkm., Kunszállás 32,5 fő/négyzetkm., Lajosmizse 35
fő/négyzetkm./.

- Érdekes, hogy a tanyasúrűség még kevésbé csökkent. Helvécián/14,2/
Kunszálláson, Pálmonostorán vagy Jászszentlászlón ma is 10 feletti négy-
zetkilométerenként, vagyis a tanyai gazdálkodás tóketeremtő erejének egy
része a községek, /és a városok/ magánerős építkezéseire fordítódott. így
fokozatosan nő azoknak a tanyáknak a száma, amelyek tulajdonosai, mint-
egy a tradiciók felélesztésével, kétlakiak. Télen már a falusi házukban lak-
nak, s a tanyájukat elsősorban gazdálkodásra használják. Kiskunmajsán
11,8 százalék, Könpöcön 15,7 százalék, Jászszentlászlón 10,4 százalék az
ilyen tanyák aránya - hogy csak a legjellemzőbbeket említsem. Ha hozzá-
vesszük ehhez a kizárólag gazdálkodásra használt tanyákat /átlagosan 6-
8 százalékuk ilyen/, de Kiskunmajsán 14 Csólyospáloson 13,2, Kunbara-
cson 16 százalékuk esik ebbe a kategóriába, akkor vélhetően egy olyan új
/-régi/tendenciáról van szó, ami feltétlenül figyelmet érdemel három szem-
pontból is:

- időszakosan lakott, de mezőgazdaságilag művelt marad a Kiskunság
homokvidéke

- a tanya újra a régi települési kapcsolatait veszi fel, bár a kapcsolatai
irányát már nemcsak a
volt mezővárosok, hanem a
községek központi belterü-
lete is meghatározza.

- az urbanizáció hatá-
saként ezzel az iránnyal el-
lentétesen, de szintén eb-
ben a földrajzi térben jelen-
nek meg a városi polgárok,
akik egyrészről a hobby-
kertek, zártkertek terebé-
lyesedő zónáiban válnak
ismét, legalábbis munka
után, vagy hétvégeken,
részben tanyasira. A ha-
gyományos tanyák megvé-
telével pedig a "second ho-
me" a második otthon jele-
nik meg a tanyákon.

Arányuk már mérhető,
1-5 százalék közötti. A vá-
rosok környékén /Jakab-
szállás 5,7 százalék, La-
dánybene 6,7, vagy Petőfi-

2. ábra: Zárt beépítésű településmagok Bács-Kiskun
megyében

2Á.
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szállás 14,5 százalék/ en-
nél magasabb /l ábra/.

A tanyák fentebb vá-
zolt átalakulásával párhu-
zamosan egy másik, ha le-
het még karakterisztiku-
sabban csak erre a térség-
re jellemző a szó legszoro-
sabb értelmében vett új te-
lepülésformáló folyamat is
zajlott ill. zajlik.

Új kistelepülé-
sek keletkezése

Az 1960-as évek máso-
dik felében, amikor a n agy-
üzemi vezetők, gazdálko-
dók felismerték, hogy leg-
alábbis szezonálisan igen
nagy munkaigényű agrár-
kultúrájuk folytatása ve-
szélybe kerül, ha települé-

3. ábra: A felmért új településekbe való Jellemző beköltözésl
arányok /1970-85/

4. ábra: A lakáshelyzet a felmért út településekben sük külterületi népessége az
indulás nagy számában hagy-
ja el faluját, tanyáját, csele-
kedtek. Részben a központi
szabályozást kijátszva /49 te-
lekre/ egyéb belterületeket
szakítottak ki saját földjük-
ből, ahová kedvezmények so-
rával igyekeztek letelepíteni
tagjaikat, ill. a nagyüzemi
táblásítás miatt a tanyájukat
elhagyni kényszerülőket.
Ezek az un. mezőgazdasági
üzemi készenléti lakótelep-
nek hívott sajátos település-
képződmények nagy számban
/több, mint félszáz/ kezdtek
kiépülni, szinte kizárólag a
Kiskunságban ^.ábra/Né-
hány megtartotta régi nevét
/Fülöpjakab, Felsőlajos/, né-

92



hányuknak csak a "szülő TSZ" volt a keresztapja pl. Városföldi Dózsa Ter-
melőszövetkezet lakótelepe /bár amikor TV műsort készítettünk velük,
már Dózsafalvának hívták magukad, vagy a Városföldi Állami Gazdaság
2. számú bugaci kerülete lakói a Bugacpusztafalva nevet kérték maguk-
nak.

Márpedig, ha egy településnek a lakói nevet adnak éppen e körben nem
kell magyarázni mit jelent. Azt, hogy olyan zárt beépítésű, elsősorban ag-
rártevékenységet folytató, 2-300 fős, zömében fiatal korösszetételű, saját
fejlődésre is képes új települések alakultak ki, amelyek azon túl, hogy a
"települések születnek és elhalnak" szlogent igazolják, a valóságban is il-
lusztrálják a Kiskunság népének megújúlóképességét, életképességét. 13
ilyen falucskában családonként felmérést végezve igazolódott, hogy lakói
többsége tanyáról költözött be, jó lakás és életkörülmények között élnek,
szeretik ezt a településformát, s azokban, amelyeknél egy teljesen szerves
településformáié folyamat mutatható ki a középkorú szülők a jövő generá-
ciókhozis hasonló méretű települést képzelnek el /3. ábra 4. ábra/.

Tipusaik érdekes módon markánsan leírhatók, s a hagyományos agrár-
településtől a szuburbán jellegű falusias településig az általánosan értel-
mezett urbanizáció fokozatait fejezik ki.

Katonatelep /ma már több, mint 800 lakossal/ elővárosi aggromeráci-
ós településsé vált, pedig eredete hasonló a többiekéhez. A legjellemzőbb
új falvak - csoportot a mezőgazdasági lakótelepekből formálódó falvak al-
kotják; fiatal korösszetételűek és agrár -jellegűek sorsuk a nagyüzemhez
igen erősen kötődik. Érdekesek, és más pályán haladnak azok a régebbi
keletkezésüek, amelyeknek az 1970-es évek elején megújult, besűrűsödött
a belterületük a környezetük tanyavilágából /pl. Fülöpjakab, Alsómonos-
tor/ másik részük megtorpant, kedvezőtlenebb fekvésük hatásaként a kez-
deti lendületük lefékeződött /Móricgát, Bodoglár/. Általános érvénnyel ál-
lítható azonban, hogy ez a településforma a tanya és a nagyüzem közös
kompromisszuma. Közülük a legfejlettebbek a volt Jászkun puszták zárt
településekkel ritkán megült részein fejlődtek ki, tehát táji - etnikai kötő-
désük is aligha vitatható, /pl. Szakmar - Újtelek és Felsőlajos különböző
pályát járt, az előbbi a* társközösséggé nyilvánítás után is vegetál, ez utób-
bi elöljárót választott, faluházat épített, s ha hiszik, ha nem, tevékeny em-
berek lakhelye./A külterületek e két sajátos jelensége után harmadik gon-
dolatkörben a térbeli jelenségek egy másik, e kettőtől azért nem teljesen
különválasztható részéről kívánok még szólni.

A térkapcsolatok
És pedig a tanyák, az említett új települések, és községek lakosainak

midennapi életéhez szükséges térpályákról, térbeli mozgásaikról, amelyek
csak részben azonosíthatók a városok vonzáskörzetével. Tavaly végeztünk
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5. ábra: A falusi térkapcsolatok főbb irányaifelmérést erre
vonatkozóan, s
kiderült, hogy
tradicionális pi-
aci, rokoni, vá-
rosi kapcsola-
tuk még ma is
sokkal erőseb-
bek, mint a köz-
igazgatás, az
adminisztráció
/avagy a hata-
lom/ által kény-
szerpályára vitt
térbeli mozgás-
j e l e n s é g e k
/ö.ábra/. Néz-
zék csak az áb-
rát, a kun me-
zővárosok a
szomszédsági
kapcsolatok
alapján milyen
kompakt egysé-
get alkotnak
ma is a terüle-
tükből kisza-
kadt községek-
kel, s mennyire
elkülönülnek ma is a Kecskemét és a már említett városok közötti volt bé-
relt puszták. A településhálózat "hálózatként" való működése nem képzel-
hető el tehát másként, mint ahogy a város és vidéke kapcsolat rendszerben
az Erdei Ferenc valóban leírta és elképzelte. Ebben - a vizsgálat igazolta -
ma is elemi módon fontosak tehát a Kiskunság történeti - néprajzi egysé-
gei, az olyan emberi tényezők, amelyekről a közelmúlt terület - és telepü-
lésfejlesztési politikája szinte teljesen elfeledkezett. A Kiskunság népessé-
gének térbeli mozgásai - a benne résztvevők alanyi vagy tárgyi mivoltában
is osztályozhatók. Ha minél több az, amelyben cselekvő alanyként vesz
részt a civil társadalom /paraszt/ polgára, annál inkább várható, hogy el-
ődei nyomdokain megújulni képes. Ha viszont a "tárgyként való mozgás"
válik dominássá, akkor a nép ugyan beletörődik, de közben elfásul, apati-
kussá válik saját lakóhelyével, annak környezetével, s mitöbb múltjával
szemben.
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