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A csikaszok vidéke
A Hajdúságban főleg, de ezen 
belül az Érmelléken is hagyomá-
nya volt a tanyasi életnek. Ezek 
legtöbbje már csak névben él. 
Mihályfalva öregjeitől fennma-
radtak olyan tanyanevek, mint a 
Mohos-, a Fekete-, a Lovass-ta-
nyák, Ottományban a Búzaréti, 
a Horgas-, a Szent Demeter-, a 
Szabó-, a Szőllősi-, a Sziget-ta-
nyára emlékeznek, az érkeserűi-
ek többek között az Ulics-, illetve 
a Dandé-tanyát emlegetik. S mi-
vel e vidék a nádi farkasok biro-
dalma volt, az 1800-as években, 
valamint a múlt század elején a 
fenevadak sokszor megtizedel-
ték az állatállományt. Mindezek 
ellenére a tanyasi élet egyenlő 
volt a szabadsággal. Kemény és 
repedezett kezű férfi ak és asz-
szonyok élték e cseppet sem egy-
szerű sorsot, ám a nap járásához 
való igazodás maga volt az isteni 
nyugalom. A kérges tenyérnek 
pedig volt ideje télen gyógyulgat-
ni, amikor a tanyavilág hibernált. 
Hiszen olyankor a hóesést csak 
azért találta ki a Jóisten, hogy a 
megfáradt alföldi ember nézhes-
se, és pipafüstje mellett egy jobb 
világot álmodhasson magának.

Magyar tanya
a hungarikumok sorában
Tavaly januárban a nagyváradi 
Partiumi Keresztény Egyetem 
adott otthont a Tanyakutatás a 
Kárpát-medencében című kon-
ferenciának, amelynek fő témá-
ja a tanya- és agrárkutatás volt. 
Az egyetem aulájában Szakáli 
István Loránd, az Agrárminisz-
térium agrárfejlesztésért és hun-
garikumokért felelős helyettes 
államtitkára hívta fel a fi gyelmet 
arra, hogy a tanyán élő generá-
ciók nemzedékről nemzedékre 
adják át termesztési-tenyésztési 
hagyományaikat, a gazdálkodás-
ban megszerzett és felhalmozott 
tudásanyagot, és hozzájárulnak 
a magyar táj fenntartható hasz-
nálatához, a heterogén termelési 
kultúra megőrzéséhez. Ezt támo-
gatja az Agrárminisztérium azzal 
is, hogy felkarol olyan határon 
túli kutatásokat és terveket, ame-
lyek lehetőséget adnak a határon 
túli szervezeteknek, kutatóknak 
a külterületi életformához, gaz-
dálkodási rendszerhez kapcsoló-
dó tapasztalatok összegyűjtésére. 
A tanya a biodiverzitás egyik le-
téteményese, ugyanakkor sajátos 
néprajzi, építészeti formákat ho-
zott létre, ezért 2017-ben a ma-
gyar tanyát felvették a hungari-
kumok sorába.

Szakáli István Loránd kiemel-
te azt is, ahhoz hogy a tanyavilág 
jelenét és jövőbeli lehetőségeit, 
fejlesztési céljait pontosan meg-
határozhassuk, szükség van az 
alföldi tanyás térségek mellett 
egy komplex, az egész országra, 
illetve a határon túlra is kiterjedő 
tanyafelmérés megvalósítására, 

és a felmért területek összekap-
csolására, hiszen a Partium az 
Alfölddel egy természetföldrajzi 
egységet képez.

Egy 2015-ös magyarországi 
felmérés szerint 95 ezer tanya 
működött, amelyeken közel két-
százezer ember élt. A magyar 
kormány az elmúlt nyolc évben 
mintegy 8 milliárd forinttal tá-
mogatta a tanyákon élőket, és a 

támogatást valamilyen formában 
ki fogják terjeszteni a külhonban 
tanyákon élő magyar gazdákra 
is. Ennek egyik elemeként díjazni 
fogják az Év Tanyája mellett az Év 
Határon Túli Magyar tanyáját is.

Ezeket megelőzően, a parti-
umi kutatások eredményeit tar-
talmazó kötetet, Partium–tele-
pülésföldrajz, agrárium címmel 
a szerző, dr. Szilágyi Ferenc, a 
Partiumi Keresztény Egyetem dé-
kánja mutatta be.

Alföldi tanyák napjainkban
A tanya fogalma az Európai Unió 
számára idegen fogalom. Mond-
hatni valóban hungarikumnak 
számít. Korábban a külterületi 
települések számítottak tanyák-
nak, de ide sorolták a majoro-
kat is. Ma már közigazgatási 
fogalomként használják a tanya 

meghatározását, de a szakiro-
dalomban a tanyák életével, a 
tanyarendszerek fejlődésével és 
fejlesztésével is találkozhatunk.

E külterületeken a 20. század-
ban még jellegzetes életmódot 
folytató parasztemberekkel talál-
kozhatott a tanyakutató, ma már 
biogazdáknak, ökogazdáknak ne-
vezik őket. Létfenntartásukat a ta-
nya körül fellelhető szántóföldek 
és a tanyán tartott állatok biztosít-
ják. Manapság legtöbb pusztai ta-
nyaépületünk, épületegyüttesünk 
csárdaként, panzióként, illetve 
élő tanyamúzeumként is műkö-
dik, mindamellett megtartotta 
korabeli arculatát, diszkrét báját, 
titokzatos világát. A pusztulásnak 
indult tanyaépületek régi vagy 
új gazdái arra teszik fel életüket, 
hogy a régi, hagyományos építke-

zési formákat és módokat követve 
felújítsák azokat.

A felújítás után a bátrabbak a 
régi életmódjuktól eltérő új, fenn-
tartható és egészségesebb életet 
élnek, illetve a tanyára látogató 
érdeklődőket is erre buzdítják az 
életmód bemutatásával.

A tanyákon könnyen és egy-
szerű módon valósítható meg a 
fenntartható fejlődésnek megfe-
lelő életmód, illetve olyan bemu-
tató gazdaságok, idegen szóval 
farmok létesülhetnek, amelyek 
fontos szerepet kapnak a hazai 
génbank hálózat kiépülésében. 

A tanyai életforma nem egy 
földtől elrugaszkodott életmód, 
hanem annak az egyszerű ténynek 
a bemutatása, hogy együtt élni a 
természettel, ismerni a növények 
és állatok legkülönfélébb szoká-

sait, alkalmazkodva a természet 
erőihez, a saját igényeink is kielé-
gítésre kerülnek. A mai tanyákon 
már találni telefonvonalat, faxot 
és internetet is. Kulturált környe-
zetben, de a régi értékek megtar-
tásával nyugodtan és egészsége-
sebben élhet a „szabad” életet 
választó ember. Egy hétvége vagy 
egy hosszabb nyaralás a tanya-
világban számos felfedezéssel, 
örömmel jár a városi ember szá-
mára. Visszatalálva gyökereink-
hez, felidézhetjük őseink emlékét, 
verejtékes munkáját, ezáltal ön-
magunkat is jobban megismerjük, 
és nagyobb önbecsülésre tehetünk 
szert a tanyasi életforma megisme-
rése által – írják többen is a tanya-
világ számon tartói közül.

Menekvés az élet közelébe
Manapság tehát a tanyák is újabb 
reneszánszukat élik. Míg jó né-
hány évvel ezelőtt csak a társa-
dalom szélére szorult emberek 
kényszerültek a „sehonnába”, 
manapság egyre inkább más tar-
talmat kap a tanya. Újgazdagok 
szeszélyeit szolgálják, kőkerí-
tésekkel, betonozott udvarral, 
össz komforttal. A tető nádfedeles 
ugyan, a muskátli és a petúnia is 
ott virít a porta körül. A bejárat 
előtt egy-egy kikupált paraszt-
szekérnyi virág is jelzi: itt tanyasi 
életet próbálnak élni a városból 
menekültek. Manapság ez a divat. 
Ám ha mindez csak utánzata is 
az egykori tanyasi világnak, ak-
kor is azt bizonyítja, az embernek 
nosztalgiaérzete van a múlt iránt, 
amelybe valahol ott rekedt a lelki 
béke, a hit, az egymás iránti tisz-
telet, az adott szó becsülete, vagy-
is mindaz, amit sohasem vetettek 
papírra, de általuk élt a nemzet. 

Az ember vissza akar térni az 
élet közelébe. Oda, ahonnan ki-
szakította önmagát.

Érmelléki élettelen tanyák. Nyugodtan és egészségesebben lehetne élni

Elhagyott tanya a fák között. Manapság az ember vissza szeretne térni a természet közelébe

→ A tanyai életforma 
nem egy földtől elru-
gaszkodott életmód, 
hanem annak az egysze-
rű ténynek a bemutatá-
sa, hogy együtt élni a 
természettel, ismerni a 
növények és állatok leg-
különfélébb szokásait, 
alkalmazkodva a ter-
mészet erőihez, a saját 
igényeink is kielégítésre 
kerülnek. 
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